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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณของบุคลากร

ในกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม จาํนวน 400 คน 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression analysis) ผลการวิจยัขอ้มูล

ทัว่ไป พบวา่ บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 

40-49 ปี สถานภาพสมรส มีภาวะสุขภาพแข็งแรง มีอายุการทาํงานน้อยกว่า 10 ปีประเภทของบุคลากรเป็น

ขา้ราชการ มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีรายจ่ายต่อเดือนตํ่ากว่า 

5,000 บาท ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณผา่นส่ือเอกสารเผยแพร่ความรู้จาก

หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีท่านปฏิบติัอยู ่และความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารไดรั้บทุก 6 เดือนข้ึนไป ปัจจยั

ดา้นทศันคติส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก คือ การวางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณทาํใหมี้ทรัพยสิ์น เก็บไวใ้ชไ้ดต้ลอด

ชีวติ และทาํใหไ้ม่เกิดหน้ีสินภายหลงั และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทุกดา้นมีความแตกต่างกนัในความคิดท่ี

จะวางแผนการเงินอยู่ในระดบัมาก ร่วมกนัทาํนายความแปรปรวนต่อทศันคติต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวยั

เกษียณต่อการวางแผนการเงินได ้3.58 
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Abstract 

 This research The objective is to study factors affecting financial planning for retirement of personnel 

in the Ministry of Industry. The samples used in the research were 400 personnel in the Ministry of Industry, 

using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used for data analysis are percentage, mean, 

standard deviation. And multiple regression analysis. General data research found that most personnel in the 

Ministry of Industry are mostly female subjects. Between 40-49 years of age, marital status is healthy 

Working life is less than 10 years. Type of personnel is a government official. Have a bachelor's degree With 

monthly income of not more than 20,000 baht, with monthly expenses less than 5,000 baht, receiving 

information about financial planning for retirement through media, dissemination of knowledge from 

government agencies Or the agency you are in And the frequency of news acknowledgment received every 6 

months or more. The most attitude factor is at a high level, ie, financial planning for retirement makes 

property Kept for life And cause no later liabilities And demographic characteristics in all aspects are different 

in the idea of financial planning at a high level Together, predict the variance of attitudes towards preparing 

for retirement for financial planning. 3.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 

การทาํงานเป็นบทบาทสาํคญัในการดาํเนินชีวิตของประชาชนทุกคน ส่วนใหญ่มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ทาํงาน เพราะการทาํงานเป็นท่ีมาของผลตอบแทน เงินท่ีไดม้าเราตอ้งจ่ายในการดาํรงชีวติ อยา่งไรก็ตามลกัษณะ

การทาํงานของแต่ละคนก็แตกต่างกนั นอกจากน้ีอายุการทาํงานก็อาจแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะงานท่ีทาํ 

แต่โดยทัว่ไปแลว้การหยดุทาํงานหรือการเกษียณอายจุะอยูท่ี่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงหมายความวา่ หลงัจากอาย ุ60 

ปี แลว้รายไดท่ี้เคยไดรั้บจากการทาํงานทุก ๆ เดือน ตลอดอายุการทาํงานก็จะหมดไป และการมีวิถีชีวติและการ

ดาํเนินชีวิตเพื่อวยัเกษียณของแต่ละบุคคลจะเป็นไปอย่างไรนั้นก็จะแตกต่างกนัออกไปซ่ึงย่อมข้ึนอยู่กบัการ

เตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณในดา้นการเงินของแต่ละบุคคล 

 

ในปัจจุบนัน้ีสังคมไทยไดเ้ปล่ียนไปมาก การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัประการหน่ึงไดแ้ก่การท่ีประชากรท่ีมี

อายุโดยเฉล่ียยืนยาวข้ึน อนัเป็นผลมาจากพฒันาการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ทาํให้ผูค้นมีสุขภาพดียิ่งข้ึน 

ในขณะท่ีโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไป สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมไทยก็ได้

เปล่ียนแปลงไปพร้อมกันด้วย อย่างไรก็ตามจากภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปทางโครงสร้างของประชากร 

เศรษฐกิจ และสังคม ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการดาํเนินชีวิตของประชากรในหลายมิติ เป็นผลให้

ผูสู้งอายจุะตอ้งพึ่งตนเองมากข้ึนในอนาคต  

 

การวางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณ จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบนั เพื่อให้บุคคลสามารถลดความ

เส่ียงจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความไม่แน่นอนในอาชีพ เน่ืองจากเทคโนโลยีเขา้มาทดแทนคนมากข้ึน เศรษฐกิจมี

ความผนัผวนสูง การแข่งขนัในงานสูงขาดระบบสวสัดิการและระบบประกนัสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

การเปล่ียนแปลงของสังคมเป็นลกัษณะแบบปัจเจกบุคคลมากข้ึน ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการคํ้าจุนดูแลจาก

ครอบครัวหรือลูกหลานลดน้อยลง อนัจะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในชีวิต อีกทั้งการเตรียมความพร้อมใน

ระยะยาวจะช่วยสังคมโดยรวม ลดภาระความเส่ียงท่ีต้องร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย อันเกิดข้ึนจากการ

รักษาพยาบาลท่ีราคาอาจะสูงข้ึนมากในอนาคต และการวางแผนการเงินจะช่วยให้ชีวิตหลังวยัเกษียณเป็น

ช่วงเวลาของการมีความสุข มีชีวิตท่ีควรจะเป็นมาตรฐานท่ีตอ้งการ (ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ , ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ลดรัตน์ ศรรักษ์ , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) และการวางแผนทางการเงินท่ีดีจัดได้ว่าเป็นเข็มทิศท่ีจะนําไปสู่

ความสาํเร็จ และจะทาํใหทุ้กคนมีอิสรภาพทางการเงินได ้เพราะถา้หากรู้วา่ชีวติเตม็ไปดว้ยความไม่แน่นอน ทุก 

 

คาํสาํคญั การเกษียณ  การเตรียมความพร้อม การวางแผนการเงิน 



 

คนก็ควรจะใชชี้วิตอยา่งไม่ประมาท มีสติอยูต่ลอดเวลา การวางแผนการเงินจึงถือวา่เป็นแบบอยา่งของ

การใช้ชีวิตของคนท่ีมีสติและปัญญา มีเหตุผล รู้ว่ากาํลังทาํอะไรอยู่ และพร้อมจะรับมือกับปัญหาความไม่

แน่นอนท่ีเกิดข้ึน นัน่จะทาํให้สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีเป้าหมาย และเดินตามเป้าหมายไดอ้ย่างถูกทาง ซ่ึง

บุคคลท่ีมีการวางแผนการเงินท่ีดีก็ยอ่มทาํใหโ้อกาสประสบความสาํเร็จในชีวติได ้(กาญจนา หงษท์อง,2551) 

 ดงันั้น เราควรใช้ชีวิตอย่างไร ใช้เงินอย่างไร ในบั้นปลายของช่วงชีวิตหลังวยัเกษียณส่ิงท่ีจะเป็นตวั

ตดัสินได้ก็คือ คุณภาพชีวิตในด้านการดาํเนินชีวิตหลงัเกษียณให้เป็นไปในทิศทางตามท่ีตอ้งการ ยิ่งตอ้งการ

คุณภาพชีวิตในดา้นการดาํเนินชีวิตท่ีดี ยิ่งตอ้งใชเ้งินมากข้ึน เราสามารถแบ่งระดบัของคุณภาพชีวิตหลงัเกษียณ

ได ้3 ประการ คือ  

 ระดบัท่ีหน่ึง คือ การเกษียณขั้นตน้หรือการใชชี้วิตหลงัวยัเกษียณแบบไม่อด มีเงินเพียงพอใช้ในแต่ละ

เดือนสาํหรับค่าใชจ่้ายจาํเป็น  

 ระดบัท่ีสอง คือ เป็นการเกษียณแบบพอเพียง คือ การท่ีเรารักษาคุณภาพชีวิตหลงัวยัเกษียณให้เท่ากบั

ตอนท่ียงัมีงานทาํอยู ่ซ่ึงโดยทัว่ไปก็จะใชว้ธีิประมาณค่าใชจ่้ายในอนาคต วา่บุคคลท่ีจะเกษียณจะใชเ้งินโดยเฉล่ีย

ประมาณ 50 – 70% ของรายไดห้ลงัเกษียณ 

   

 ระดบัสาม คือ การเกษียณแบบเหลือเฟือ เป็นการเก็บเงินเกษียณให้มากกว่าการเกษียณแบบพอเพียง 

หมายความว่า เราจะตอ้งเก็บเงินเกษียณแบบพอเพียงไวเ้ป็นพื้นฐานก่อน แล้วบวกเพิ่มด้วยเงินท่ีคาดว่าจะใช้

พิเศษเม่ือเกษียณ 

 

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ดงักล่าว จะเห็นไดว้า่การวางแผนการเงินสําหรับอนาคตเพื่อวยัเกษียณ จึงมี

ความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่และไม่ควรมองขา้ม อีกทั้งการเกษียณก็เป็นภาวการณ์ท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนกบัผูท้าํงาน

ทุกคนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้บุคคลบางส่วนอาจวางแผนโดยเอาเงินไปลงทุนในหุน้ พนัธบตัรรัฐบาล กองทุนรวม 

หรือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ฯลฯ ในประเทศไทยกระทรวงต่างๆ ในหน่วยงานภาครัฐ อนัประกอบไปดว้ย

บุคลากรหลายประเภท เช่น ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานราชการ ลูกจา้งเหมาบริการ และพนกังานบริษทั

หรือเจา้หนา้ท่ีสถาบนัเครือข่าย ทั้งน้ีมีผลตอบแทนและสวสัดิการแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงส่งผลให้มีการวางแผน

การเงินเพื่อวยัเกษียณ นัน่จึงเป็นเหตุผลให้ผูว้ิจยัตั้งใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อ

วยัเกษียณของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เร่ิมมองเห็นแนวทางการวางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณ การ

ยอมรับและเขา้ใจเก่ียวกบัสถานภาพทางการเงินในอนาคต เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ภาวะความไม่แน่นอน

ในอนาคต 



 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม 

2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อทศันคติต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณต่อการวางแผนการเงิน 

3. เพื่ อศึกษาการวางแผนการเงินของบุ คลากรในกระท รวงอุตสาหกรรมจําแนกตามลักษ ณ ะ

ประชากรศาสตร์ 

4. เพื่อศึกษาผลกระทบของทศันคติต่อการเตรียมความพร้อมเพือ่วยัเกษียณท่ีมีต่อการวางแผนการเงิน 

 

สมมุติฐานของการวจัิย 

1. บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมีความแตกต่างกันตาม เพศ อายุ สถานภาพ ภาวะสุขภาพ

ปัจจุบนั อายุการทาํงาน ประเภทของบุคลากร ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน รายจ่ายต่อเดือน การไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัดารวางแผนการเงินท่ีต่างกนั จะมีความคิดท่ีจะวางแผนการเงินท่ีต่างกนั 

2. บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมมีทศันคติต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณมีความสัมพนัธ์

กบัความคิดท่ีจะวางแผนการเงิน 

ขอบเขตการวจัิย 

ประชากรคือบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 มกราคม 2560 – 31 

ธนัวาคม 2560 จาํนวน 400 คน (ขอ้มูล ณ เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

กลุ่มตวัอย่างคือบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม จาํนวน 400 คน ในการกาํหนดขนาด กลุ่มตวัอย่าง

ผูว้ิจยัใช้หลกัการคาํนวณใช้สูตรของ Yamane (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559,หน้า 184) ระยะเวลาท่ีศึกษา มีนาคม 

พ.ศ. 2562 – มิถุนายน พ.ศ. 2562  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรอิสระ (Independent variables) และตวัแปรตาม (dependent variables) 

ไดแ้ก่  



1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภาวะสุขภาพปัจจุบัน อายุการทาํงาน 

ประเภทบุคลากร ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน รายจ่ายต่อเดือน การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการวางแผน

การเงิน 

2. ทศันคติต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณ ตวัแปรตาม (dependent variables) การวางแผน

การเงินของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณของบุคลากรใน

กระทรวงอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. ทศันคติต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณ 

3. ความคิดวา่จะวางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณ 

ผลการทดสอบแบบสอบถามความเท่ียงตรง (validity) เชิงเน้ือหาและทดสอบ IOC โดยผูท้รงคุณวุฒิ 

และทดสอบใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 30 คน เพื่อให้ได้

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (a-Coefficients) ของ Cronbach (Cronbach Alpha 

Coefficients) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีได ้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง 0 

< α <1 ค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่มีค่าเช่ือมัน่สูงซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ในการทดสอบคร้ังน้ีมีค่าเท่ากบั 0.716 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชส้ถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มตวัอย่าง ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive research) ทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

1) ค่าร้อยละ (percentage) 



2) ค่าเฉล่ีย (mean) 

3) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

2. การทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอย

พหุ (multiple regression analysis) เปรียบเทียบความแตกต่างโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way 

ANOVA) 

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 1. ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูท่ี้มีความคิดท่ีจะ

วางแผนการเงินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 40-49 ปี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพ

แขง็แรง มีอายกุารทาํงานนอ้ยกวา่ 10 ปี ประเภทของบุคลากรเป็นขา้ราชการ มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีรายจ่ายต่อเดือนตํ่ากวา่ 5,000 บาท ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั

การวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณผา่นส่ือเอกสารเผยแพร่ความรู้จากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีท่าน

ปฏิบติัอยู ่และความถ่ีในการรับรู้ข่าวสาร ส่วนใหญ่ไดรั้บทุก 6 เดือนข้ึนไป  

 2. การวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อทศันคติต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณท่ีมีต่อการวางแผน

การเงิน พบวา่ บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา

รายดา้น พบวา่ ทศันคติต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณอยูใ่นระดบัมากในดา้นการวางแผนการเงินเพื่อวยั

เกษียณทาํใหท้่านมีทรัพยสิ์น ในดา้นเก็บไวใ้ชไ้ดต้ลอดชีวิต และทาํใหไ้ม่เกิดหน้ีสินภายหลงั รองลงมาคือ การ

วางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณเป็นเร่ืองจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ และการวางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณ ท่านให้

การยอมรับและเขา้ใจเก่ียวกบัสถานภาพทางการเงินในอนาคตของท่าน ส่วนดา้นอ่ืน ๆ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติ

ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนการเงินเพือ่วยัเกษียณทาํให้

เกิดความเครียด รู้สึกกดดนั และไม่อยากเตรียมตวัล่วงหนา้  

 3. การวเิคราะห์การวางแผนการเงินของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมจาํแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีมีความคิดท่ีจะวางแผนทางการเงินของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม อยูใ่นระดบัมาก 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บุคลากรมีความคิดท่ีจะวางแผนทางการเงินอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นท่านได้

วางแผนท่ีจะมีบา้นเป็นของตวัเองเพื่ออาศยัในบั้นปลายของชีวติอยูใ่นดา้นท่านไดว้างแผนเก่ียวกบัการปลด

เปล้ืองหน้ีสินให้หมดก่อนเกษียณ ในดา้นหากท่านไดรั้บเงินกอ้นมา ท่านจะวางแผนทางการเงินก่อนเป็นอนัดบั



แรก ในดา้นในอนาคตอนัใกลน้ี้ท่านมีความคิดท่ีจะวางแผนการเงิน และท่านมีการสะสมเงินจาํนวนหน่ึงไวใ้ช้

ยามเจบ็ป่วย ส่วนดา้นอ่ืน ๆ บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม มีความคิดท่ีจะวางแผนทางการเงินอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นท่านมีการวางแผนค่าใชจ่้ายดา้นสังคม เช่นเงินช่วยงานแต่งงาน งานบวช ฯลฯ  

4. เพื่อศึกษาผลกระทบของทศันคติต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณท่ีมีต่อการวางแผนการเงิน 

จากการใชส้ถิติการทดสอบความถดถอยพหุ (Multiple Regression) พบวา่ สามารถทาํนายค่าตวัแปรตามไดอ้ยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 พบวา่ ตวัแปร X1,X2,X3,X4 สามารถทาํนายตวัแปรตามได ้  

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัเร่ืองปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์

ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม จาํนวน 400 คน สามารถสรุป

ผลได ้ดงัน้ี ขอ้มูลทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เพศ พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.8) มีอายรุะหวา่ง 40-49 ปี (ร้อยละ 39.8) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 

59.3) ภาวะสุขภาพปัจจุบนัส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพแขง็แรง (ร้อยละ 54.0) มีอายกุารทาํงานนอ้ยกวา่ 10 ปี (ร้อย

ละ 44.3) ประเภทของบุคลากรเป็นขา้ราชการ (ร้อยละ 56.0) มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ74.8)  

มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท (ร้อยละ 48.3) มีรายจ่ายต่อเดือนตํ่ากวา่ 5,000 บาท (ร้อยละ73.0) ไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณผา่นส่ือเอกสารเผยแพร่ความรู้จากหน่วยงานของ

รัฐ หรือหน่วยงานท่ีท่านปฏิบติัอยู ่(ร้อยละ 51.0) และความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารของท่าน กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ไดรั้บทุก 6 เดือนข้ึนไป (ร้อยละ 45.0) ซ่ึงสอดคลอ้งตวัแปร ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และ

ระดบัรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 20,000 บาท กบังานวจิยัของ กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2552) ยกเวน้เร่ืองอาย ุสถานภาพ และประเภทบุคลากร 

ท่ีไม่สอดคลอ้ง 

ระดบัความคิดเห็นต่อทศันคติต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณต่อการวางแผนการเงินจาก

การศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดพบวา่ทศันคติต่อการเตรียมความพร้อมโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก พบวา่ไม่

สอดคลอ้งกบัพิราวรรณ จิระนนัทราพร (2555) ผลการศึกษาทศันคติต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนวยัทาํงานในภาคเหนือ ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เน่ืองจาก



ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดวา่การยอมรับและเขา้ใจเก่ียวกบัสานภาพทางการเงิน และการวางแผนการเงินเพื่อ

วยัเกษียณทาํใหมี้สินทรัพย ์เก็บไวใ้ชต้ลอดชีวติ และทาํใหไ้ม่ใหเ้กิดหน้ีสินภายหลงั  

การวางแผนการเงินของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี

ต่างกนัของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม พบวา่ บุคลากรท่ีมี อาย ุอายกุารทาํงาน ประเภทบุคลากร ระดบั

การศึกษา รายได ้รายจ่าย การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และความถ่ีในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีการวางแผนการเงินท่ี

แตกต่างกนั และการวางแผนการเงิน บุคลากรท่ีมี เพศ สถานภาพ สุขภาพปัจจุบนั มีการวางแผนการเงินท่ีไม่

แตกต่างกนั 

 ผลกระทบของทศันคติการเตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณท่ีมีต่อการวางแผนการเงิน จากการศึกษา

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดพบวา่ การวางแผนการเงิน มีความคิดท่ีจะวางแผนการเงินอยูใ่นระดบัมาก ไม่สอดคลอ้ง

กบัพิราวรรณ จิระนนัทราพร (2555) ผลการศึกษาทศันคติต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยั

ทาํงานในภาคเหนือ ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัการบริหารเงินเพื่อใหมี้เงินสดใชจ่้ายใน

ชีวติประจาํวนั และการบริหารเงินเพื่อใหมี้เงินสดใชจ่้ายในยามฉุกเฉินมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการจดัการดา้น

การเงิน สาํหรับการบริหารเงินเพื่อเป็นการรักษามูลค่าไวช้ัว่คราว มีอิทธิพลต่อการจดัการดา้นการเงินในระดบั

ปานกลาง เน่ืองจากการวางแผนท่ีจะมีบา้นเป็นของตวัเองเพื่ออาศยัในบั้นปลายของชีวิตและการวางแผน

สามารถปลดเปล้ืองหน้ีสินใหห้มดก่อนเกษียณ 

 

ขอ้เสนอแนะเพื่อนาํไปใช ้

1. บุคลากรท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 50 – 59 ปี ควรหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการเตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณ

มากข้ึน ดงันั้นกระทรวงอุตสาหกรรมควรตระหนกั และส่งเสริมการใหค้วามรู้ในเร่ืองน้ีแก่บุคลากรทุกระดบั

อยา่งต่อเน่ือง 

2. จากการศึกษา พบวา่ บุคลากรควรไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ ดงันั้น 

กระทรวงอุตสาหกรรมควรมีนโยบายส่งเสริมการใหข้อ้มูลข่าวสารทางการเงิน รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัการ

วางแผนการเงิน 

 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

1. ในการวจิยัน้ีเป็นการศึกษาดา้นการวางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณของบุคลากรในกระทรวง

อุตสาหกรรมเพียงดา้นเดียว ดงันั้นหากไดศึ้กษาเก่ียวกบัการวางแผนการเงินดา้นอ่ืนๆ เช่น การวางแผนการเงิน

ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นร่างกาย ดา้นสังคม ดา้นการใชเ้วลาก็จะเกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติเพื่อวยัเกษียณของ

บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมมากข้ึน 



2. ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงกลุ่มเดียว

เท่านั้น จึงควรศึกษากลุ่มอาชีพ เพื่อจะไดท้ราบถึงขอ้มูลการวางแผนการเงินหลากหลายมากข้ึน และสามารถนาํ

ขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับใชก้บักลุ่มอาชีพอ่ืนรวมไปถึงประชาชนทัว่ไป 
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ครู ในเขตจงัหวดัพระศรีอยธุยา : มหาวทิยาลยัศิลปากร 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนญัญา โปราณานนท,์ ดร.วนัวธูิ สรณารักษ,์ 2559) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผน
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 (ประนอม โอทกานนท ์,2554) ชีวติท่ีมีสุขสมบูรณ์ของผูสู้งอายไุทย หลกัการ งานวจิยั และบทเรียน จาก
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