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บทคดัย่อ 
 การวจิยัเร่ืองน้ี มี วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของขา้ราชการใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัการออมดา้นเศรษฐกิจและสังคม ส่วนประสมทาง
การตลาด ท่ีมีผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายขุองขา้ราชการในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน(ส่วนกลาง) จ  านวน 400 
คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
ค่าเฉล่ียของประชากร (independent sample t test) สถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (one-way 
ANOVA)โดยหากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบโดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิ LSD และ
การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression)  

ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ความถ่ีในการออม และจ านวนเงินออมเฉล่ียท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายท่ีุต่างกนั ส่วนปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม ท่ีส่งผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอาย ุไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทน และส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอาย ุไดแ้ก่ ดา้นบุคคล ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 

ค าส าคญั: การออม ,ส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม, เกษียณอาย ุ



 

Abstract 

 The objective is study the demographics about the level of opinion on saving plan from 

the government officer in Bangkok.  The factor including the factor of Economic and Social and 

Marketing Mix. The sample group of this research are 400 peoples of the government officials of 

the office of the auditor general (central). Collected the data by using the questionnaire as a tool. 

Using mean, and standard deviation as a statistics for analysis. To analyze the different between 

an independent factor using sample t test and one-way ANOVA. Using Multiple regression 

analysis computed on Ordinary Least Square method to estimate the relationship. 

The research indicated as the significant level 0.5 found that the different of demographic 

including Age, Education Level, Job position, Average monthly income and amount of saving are 

affected to the retirement saving plan significantly. Besides that the factor of Economic and 

Social that affected to the plan is a Compensation also People from Marketing Mix factor. 

Keywords: Savings, marketing mix, economic and social factors, retirement 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

 ในปัจจุบนัประชาชนทุกคนตอ้งด าเนินชีวติ ในยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลง ความตอ้งการท่ีมาก

ข้ึน การแข่งขนัในชีวติท่ีเพิ่มสูงข้ึน เม่ือส้ินสุดชีวติวยัเรียน กา้วต่อมาคือ วยัท างาน โดยเราตอ้งใช้

ความรู้ ความสามารถ เพื่อแลกมากบัผลตอบแทน ท่ีเราเรียกวา่ เงินเดือน  โดยเม่ือเราหาเงินไดด้ว้ย

ตวัเอง หลายๆคนยอ่มมีความคิดวา่ ไดม้ากใ็ชไ้ป หามาไดเ้อง ไม่ไดเ้ดือดร้อนใคร ส่งผลให ้เราไม่มี

เงินเกบ็ในตอนทา้ย  และปัญหาท่ีตามมา คือ เราจะท าอยา่งไรเพื่อใหส้ามารถมีกิน มีใชเ้พียงพอหลงั

ชีวติวยัเกษียณโดยการพึ่งพาตวัเองไดโ้ดยไม่เดือดร้อนผูอ่ื้น  

ประเทศไทยก าลงัเปล่ียนผา่นจากสังคมผูสู้งอาย ุไปสู่สังคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ (Aged 

Society) ซ่ึงในขณะน้ีประเทศไทยมีประชากรท่ีมีอาย ุ65 ปีข้ึนไปมากถึงร้อยละ 10 หรือมากกวา่ 7 

ลา้นคน และในปี 2560 มีประชากรเดก็นอ้ยกวา่ประชากรผูสู้งอาย ุสถานการณ์ดงักล่าวเป็นผลมา

จากภาวะเจริญพนัธุ์ท่ีลดลงอยา่งรวดเร็ว และการลดลงอยา่งต่อเน่ืองของระดบัการตายของ

ประชากร ท าใหจ้  านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายขุองไทยเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว และส่ิงท่ีน่ากงัวล

มาก คือ ประเทศไทย “แก่ก่อนรวย” รวมทั้งมีสัดส่วนผูสู้งอายท่ีุ “เรียนสูง” นอ้ยกวา่ประเทศอ่ืน ท า

ใหเ้กิดค าถามวา่ไทยพร้อมท่ีจะรับมือกบัปัญหาเพียงใด โดยนโยบายในการรับมือกบัสังคมผูสู้งอายุ

ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ การยกระดบัคุณภาพชีวติซ่ึงจ าเป็นตอ้งวางแผนตั้งแต่เน่ินๆ โดยภาครัฐมีส่วน

ส าคญัในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวติ รวมถึงการจดัสรรรายไดแ้ละ

รายจ่ายอยา่งสมดุล โดยเฉพาะรายไดห้ลงัวยัเกษียณ (กิตติพงศ ์สนธิสัมพนัธ์, 2560) 

 ดงันั้น ผูว้จิยั จึงมีความสนใจ ศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการ

เกษียณอายขุองขา้ราชการในกรุงเทพมหานคร เพื่อจะทราบถึงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  และปัจจยั

อะไรบา้งท่ีมีผลต่อการออมเพื่อการวางแผนชีวติ เพือ่ใหคุ้ณภาพชีวติท่ีดี และเกิดความมัน่คงใน

อนาคต 

 

 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของขา้ราชการในกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัการออมดา้นเศรษฐกิจและสังคม ของขา้ราชการใน

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดการออมของขา้ราชการใน

กรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาระดบัการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายขุองขา้ราชการใน
กรุงเทพมหานคร 
 5. เพื่อศึกษาการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอาย ุจ  าแนกตาม ลกัษณะประชากรศาสตร์
ของ ขา้ราชการในกรุงเทพมหานคร 
 6. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัการออมดา้นเศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ สภาพคล่อง 
ผลตอบแทน ความเส่ียง ท่ีมีผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายขุองขา้ราชการใน
กรุงเทพมหานคร 
 7. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการบริการ กายภาพ ท่ีมีผลต่อการวางแผนการออม
เพื่อการเกษียณอายขุองขา้ราชการในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานของการวจิัย 

 1.ลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุ
ต่างกนั 
 2.ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม ดา้นสภาพคล่อง ดา้นผลตอบแทน ดา้นความเส่ียง ท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายตุ่างกนั 
 3.ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการ
ขาย ดา้นบุคคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการวางแผนการออมเพื่อ
การเกษียณอายตุ่างกนั 



ขอบเขตการวจิัย  

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน
กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในช่วงระยะเวลา 30 กนัยายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 
จ านวน 1,410 คน (ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ) 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน(ส่วนกลาง) 
จ  านวน 400 คน ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัใชห้ลกัการค านวณใชสู้ตรของ Yamane  
(กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559, หนา้ 184) ระยะเวลาท่ีศึกษา มีนาคม พ.ศ.2562 – มิถุนายน พ.ศ.2562 
กรอบแนวคดิการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.ประชากรศาสตร์  
 - เพศ 
  - อาย ุ
 - สถานภาพ 
 - ระดบัการศึกษา 
 - ต าแหน่งงาน 
 - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 - ค่าใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 - ความถ่ีในการออม 
 - จ านวนเงินออมเฉล่ียต่อเดือน 
 - ระยะเวลาการออม 
2.ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 -สภาพคล่อง 
 -ผลตอบแทน 
 -ความเส่ียง 
3.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
 - ดา้นผลิตภณัฑ ์
 - ดา้นราคา 
 - ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
 - ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 - ดา้นบุคคล 
 - ดา้นกระบวนการบริการ 
 - ดา้นกายภาพ 
  

 

การวางแผนการออมเพื่อการ

เกษียณอาย ุ



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็น

ค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี 4 ส่วน
ใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัประชากรศาสตร์  
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการ
เกษียณอาย ุ
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการ
เกษียณอาย ุ
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความเห็นเก่ียวกบัการออม 

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบ
ของ Likert โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น 
สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐาน จะท าการประมวลผลโดยวธีิการทาง สถิติ
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 
  1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
อธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยน าเสนอใน รูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติใน การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) ซ่ึงมี
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ผลทางสถิติดงัน้ี  

2.1. การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพือ่ทดสอบ
สมมติฐานของงานวจิยัหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  

2.2. การวเิคราะห์ Independent Sample T-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหวา่งตวั
แปร 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั  



2.3. การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ ความ
แตกต่างระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 ตวัแปร 
สรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 1.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 
20-29 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่เป็นผูป้ฏิบติังานใน
ต าแหน่งนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดินปฏิบติัการ มีรายได ้15,001 – 25,00 บาท ค่าใชจ่้ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคต่อเดือน โดยเฉล่ียเดือนละ 5,001- 10,000 บาท ความถ่ีในการออมต่อปี 1-5 คร้ังต่อ 
จ  านวนเงินออมเฉล่ียต่อเดือน 1,000 – 3,000 บาท และมีการเตรียมตวัส าหรับการวางแผนการออม 
1-5  ปี  
 2. กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมรายดา้น พบวา่อยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทน ความเส่ียง สภาพคล่อง  

3. กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นบุคคล หรือ
พนกังาน ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

4. กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นท่ีจะวางแผนการออมรวม พบวา่อยูใ่นมากท่ีสุด โดย
แบ่งเป็นรายขอ้ พบวา่ อนาคตอนัใกลถ้า้มีเงินเหลือ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นว่าจะวางแผนการออม
ในระดบัมากท่ีสุด และจะวางแผนการออมอยา่งต่อเน่ืองในระดบัมากท่ีสุด 
 5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายกุบั ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคต่อเดือน ความถ่ีในการออม และจ านวนเงินออมเฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนั มีระดบัการ
วางแผนการออมท่ีต่างกนั 
 6.การวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการวาง
แผนการออมเพื่อการเกษียณอายขุองขา้ราชการในกรุงเทพมหานคร ดว้ยการวเิคราะห์ความถดถอย
แบบพหุ (Multiple Linear Regression) พบวา่ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดา้นผลตอบแทน 
และส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ส่งผลต่อการวางแผนการอออมเพื่อการเกษียณอายอุยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้น
งานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายขุองขา้ราชการใน
กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. กลุ่มตวัอยา่งขา้ราชการในกรุงเทพมหานครโดยลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการ
วางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายขุองขา้ราชการในกรุงเทพมหานคร พบวา่  

เพศท่ีต่างกนัท าใหก้ารวางแผนการการออมเพื่อการเกษียณอายขุองขา้ราชการใน
กรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อภิชญา จ๋ิวพฒันกลุ (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ออมและการใชจ่้าย พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการออมไม่แตกต่างกนั  

อายท่ีุแตกต่างกนั ผลการศึกษา ท าใหก้ารวางแผนการออมของขา้ราชการใน
กรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่ อายท่ีุมีความแตกต่างกนัจะส่งผลต่อความคิด ความ
เขา้ใจ การรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง ทฤษฎีการบริโภคในวฏั
จกัรชีวติ ท่ีกล่าววา่ ในช่วงชีวติของบุคคลจะมีรายได ้รายจ่ายในการบริโภคและจ านวนเงินออม
แตกต่างกนั โดยในช่วงวยัท างานจะมีเงินออม มากกวา่ช่วงวยัเกษียณ  

สถานภาพ ท่ีต่างกนัมีการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายท่ีุไม่ต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนัทพร พุทธรักษา (2556) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออม
ของขา้ราชการพบวา่ สถานภาพท่ีต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการออมไม่แตกต่างกนัโดยอาจเกิดจากไม่
วา่จะอยูใ่นสถานภาพใดกอ็าจมีค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งรับผิดชอบและอุปการะเหมือนกนั จึงไม่ท าให้
พฤติกรรมการออมแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั สุปัญนี ปลัง่กมล (2552) ท่ีศึกษาการเปิดรับ
ข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการออม พบวา่ สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการออมไม่
ต่างกนัโดยทุกคนถึงแมจ้ะมีสถานภาพโสด แต่งงานแลว้ หรือหยา่ มีโอกาสท่ีจะเปิดรับข่าวสารการ
ออมไดจ้ากส่ือไม่แตกต่างกนั ท าใหมี้พฤติกรรมการออมไม่ต่างกนั 

ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายท่ีุต่างกนั 
โดยผูท่ี้มีการศึกษาสูงกวา่ มีความรู้มากกวา่ส่งผลใหมี้การวางแผนการออม เป้าหมายการออมใน
ระยะยาวมากข้ึน สอดคลอ้งกบั พิชญน์ทั เลิศค า (2558) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการออมของพนกังาน



บริษทั ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออม
ดา้นวตัถุประสงคข์องการออม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัชนีบูลย ์ล้ิมปัญญาเลิศ (2553) ท่ี
ศึกษาพฤติกรรมการออมของประชากรในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พบวา่ ปัจจยัท่ีแตกต่างกนั
ในดา้นระดบัการศึกษา ท าใหมี้ผลต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกนั โดยอาจเกิดจากประชากร
ไดรั้บความรู้นอ้ย 

ต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัมีการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายท่ีุต่างกนั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั กมลชนก ไพโรจน(์2554)  ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออมของบุคลากร
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั  พบวา่ ต าแหน่งงาน ส่งผลกบัพฤติกรรมการออมขอองบุคลากร
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ารวางแผนการการออมเพื่อการเกษียณอายุ
ของขา้ราชการในกรุงเทพมหานครต่างกนั ทั้งน้ี ซ่ึงท่ีสอดคลอ้งกบั นเรศ หนองใหญ่(2560)  ท่ีศึกษา
พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีพบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั  มีความเห็นต่อพฤติกรรมการออมต่างกนั 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย ท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ารวางแผนการการออมเพื่อการเกษียณอายขุอง
ขา้ราชการในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเกิดจาก มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินไปใชเ้พื่อ
การบริโภค อุปโภค ท่ีต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกลุ (2558)  ท่ีพบวา่ ค่าใชจ่้าย
ต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนเกษียณอาย ุ

2. ผลการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจละสังคม ทางดา้น สภาพคล่อง ผลตอบแทน ความเส่ียง ท่ี
มีผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายขุองขา้ราชการ พบวา่ ผลตอบแทนมีผลต่อการวาง
แผนการออม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นนัทพร พุทธรักษา (2556) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ออมของขา้ราชการ พบวา่ ผลตอบแทนส่งผลต่อพฤติกรรมการออม ผูอ้อมส่วนใหญ่ค านึงถึง
ผลตอบแทนซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะท าใหเ้ลือกรูปแบบการออมไดเ้หมาะสม และไดผ้ลตอบแทนสูงสุด 
และสอดคลอ้งกบั เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเพื่อเตรียมพร้อมการ
เกษียณอาย ุพบวา่ ผลตอบแทนมีผลต่อรูปแบบการออม 



3. ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการบริการ กายภาพ ท่ีมีผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการ
เกษียณอายขุองขา้ราชการ พบวา่ ดา้นบุคคล มีผลต่อการวางแผนการออม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
ธีระวฒัน ์เจริญราษฎร์ และ นารา กิตติเมธีกลุ (2560) ท่ีศึกษาพบวา่ ดา้นพนกังานมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการออม ซ่ึงไดแ้ก่ การตอ้นรับ การแต่งกาย มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและ ความกระตือรือร้น 
ข้อเสนอแนะ 
 1.จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอาย ุจากกลุ่มตวัอยา่ง
พบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมดา้นผลตอบแทนรวม มีผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการ
เกษียณอายขุองขา้ราชการในกรุงเทพมหานคร จึงควรมีการจูงใจโดยใหผ้ลตอบแทนจากการออมท่ี
สูงข้ึน ไม่มีขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขในดา้นระยะเวลาท่ีท าใหมี้สภาพคล่องในการออมเงินลดลงเพื่อให้
มีทางเลือกในการออมท่ีหลากหลาย ท าใหเ้กิดการออมมากข้ึน   
 2. จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอาย ุจากกลุ่มตวัอยา่ง
พบวา่ส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑร์วม กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด ดงันั้นผูใ้ห้
การลงทุน จึงควรพฒันา ปรับปรุง หรือคิดคน้ผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
ผลิตภณัฑท่ี์มีความแปลกใหม่ รวมถึงพฒันาช่องทางในการออม การลงทุนใหมี้ความทนัสมยั มีการ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑต่์างๆอยูเ่สมอ และส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ขององคก์รใหมี้ความโดดเด่น น่าเช่ือถือ เพื่อส่งเสริมและกระตุน้ใหผู้อ้อมเกิดความรู้
อยากออม 
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