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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไดแ้ก่   ดา้นรายได ้ ดา้นค่าใช้จ่ายดา้นการออม ดา้นการ
ลงทุน ดา้นการบริจาคต่อสังคม  โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ
ทางการสมรส  ระยะเวลาในการท างาน ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประชากรในงานวิจยั
น้ีคือ บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จ านวน  382  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1.)  มีบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 382  คน  ส่วนใหญ่
เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  317  คน  คิดเป็นร้อยละ 82.98   และเพศชาย จ านวน  65 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.02  ส่วนใหญ่ มีอายุ  26-35 ปี  จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 40.05  รองลงมาคือ     
36 – 45 ปี จ านวน  91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.82  46 ปีขึ้นไป จ านวน  74  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.37 
และไม่เกิน 25 ปี จ านวน 64  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.75 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 230 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.21 รองลงมาคือ สมรส จ านวน  133 คน  ร้อยละ 34.82 และหย่าร้างหรือหมา้ย 
จ านวน  19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.97  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานสูงสุด 10 ปีขึ้นไป จ านวน 
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131 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 รองลงมาคือ 3-5 ปี จ านวน 125 คน ร้อยละ 32.72  ไม่เกิน 2 ปี จ านวน 
66 คน ร้อยละ 17.28 และ 6-10 ปี จ านวน 60 คน ร้อยละ 15.72 ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี  จ านวน 171 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.32 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 74 คน  
คิดเป็นร้อยละ 19.11 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.57 ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน  171  คน  คิดเป็นร้อยละ 44.76 รองลงมาคือไม่เกิน 
20,000 บาท จ านวน 109 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.53  30,001 – 40,000 บาท จ านวน 74 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 19.37  40,001 – 50,000 บาท จ านวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.19 และ 50,001 บาท ขึ้นไป  
จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.14 ตามล าดบั 
              2.)  การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทยความคิดเห็นของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยท่ีมีต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยโดยรวมอยู่ในระดับ         
ปานกลาง คือ ด้านรายได้  ด้านค่าใช้จ่าย  ด้านการออม  ด้านการบริจาคต่อสังคม และ ด้านการ
ลงทุน ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 
ABSTRACT 

The research of Personal Financial Planning of Personnel at King Chulalongkorn 
Memorial Hospital. The objective of this research to study Personal Financial Planning of Personnel 
at King Chulalongkorn Memorial Hospital. The factors of research included Income, Expenses, 
Savings, Investment, and Donations to society. That is classified by Personal factors were including 
sex, age, marital status, a period of employment, education, income per month. The population used 
in this research amount of 382 peoples. The questionnaire was an instrument of this research. Data 
were analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, 
percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation. 
 The results found that 1.) The personnel all respondents 382 people. Most are female 317 
people representing 82.98%, are male 65 people represent 17.02% respectively. Most aged 26-35 
years old 153 people representing 40.05% followed by the 36-40 years old 91 people representing 
23 .82% , over 46  years old 74  people representing 19 .37%  and under 25  years old 64  people 
representing 16.75% respectively. Most are single  230 people representing 60.21% followed by 
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married 133 people representing  34.82% and divorced or widowed 19 peoples representing 4.97 
%  respectively. Mostly, the maximum duration of work is 10  years 131  people representing 
34 .29% , followed by 3-5  years 125  people representing 32 .72% , not over 2  years  66  people 
representing17 .28%  and 6 -10  years 60  people representing 15 .72%  respectively. Most are 
bachelor’s degree level 171  people representing 68 .32%  followed by a master's degree level 74 
people representing 19.11% and less than  a bachelor’s degree level 48 people representing 12.57% 
respectively. Most have average income per month 20,001-30,000 baht 171 people representing 
44.76% followed by under 20,000 bath 109 people representing 28.53%, 30,001-40,000 baht 74 
people representing 19.37%, 40,001-50,000 baht 16 people representing 4.19% and 50,001 bath 
up have 12 people 3.14% respectively. 
                  2 . )  Personnel’s opinion that affected the Personal Financial Planning at King 
Chulalongkorn Memorial Hospital. Overall, it was at the medium level, namely Income, Expenses, 
Savings, Donations to society, and Investment respectively. 

 
Keyword: Personal Financial Planning 
 

บทน า 

กิจกรรมทางการเงินเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนัของเราทุกคน     ในการ
ด าเนินชีวิตจะตอ้งมีการท างานเพื่อหารายไดแ้ละน าเงินเหล่านั้นมาจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงบางคร้ังหากไม่
มีวางแผนทางการเงิน รายได้ท่ีได้รับมาก็จะถูกใช้จ่ายไปอย่างสูญเปล่า ไร้ประโยชน์ หากลอง
พิจารณาดูว่ากวา่ท่ีจะไดรั้บเงินมานั้นจะตอ้งใชค้วามทุ่มเท ทั้งเวลา ก าลงักายและก าลงัความคิดมาก
เพียงใดจึงจะไดรั้บเงินเป็นการตอบแทน   ถา้หากลงทุนลงแรงดว้ยความเหน่ือยยาก แต่กลบัไม่รู้จกั
วางแผนการใชจ่้ายก็นบัเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดาย ผลเสียท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตก็คือจะท าให้ไม่มีเงินเก็บไวส้ าหรับเป็นเงินเก็บเพื่อส ารองใช้ในยามฉุกเฉิน หากเกิดเหตุหรือ
สถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดงัสถานการณ์ในปัจจุบนัคือการมีโรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์
ใหม่ หรือโรค "โควิด-19" (COVID-19) เกิดขึ้นมาในประเทศไทยซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้ไดเ้ห็น
ถึงประโยชน์ในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินไดอ้ย่างชดัเจน เน่ืองจากประชาชนชาวไทยไดรั้บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ีทุกคน เพียงแต่จะไดรั้บผลกระทบมากหรือนอ้ยแตกต่างกนัไป   
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ดังนั้นผูวิ้จยัจึงมองเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินจึงมีความมุ่ง
หมายท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ทั้งเร่ืองของรายได้ ค่าใช้จ่าย การออม การลงทุนและการบริจาคต่อสังคมของ
บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อท่ีจะสะทอ้นกิจกรรมทางการเงินของบุคลากรในดา้นต่าง ๆ  
เพื่อให้หน่วยงานหรือผูท่ี้สนใจ ไดท้ราบขอ้มูลการวิจยัในสถานการณ์ปัจจุบนั และสามารถน าผล
วิจยัไปต่อยอดแนวคิด พฒันา หรือ การจดัอบรมเพื่อช้ีแนะแนวทางให้บุคลากรของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไดเ้กิดการตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการวางแผนทาง
การเงินและรวมถึงการรับรู้ถึงประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายหรือแนวทางในการด าเนินชีวิตในเร่ือง
การวางแผนทางการเงินไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นล าดบัขั้นตอนอย่างมีวินยั   เพื่อความไม่ประมาทใน
การด าเนินชีวิตและสามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งเป็นสุขอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัย เร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย มีขอบเขตการวิจยั  ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา  
ตัวแปรอสิระ  คือ   
1.ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพทางการสมรส  ระยะเวลาในการท างาน  

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตัวแปรตาม  คือ 
2. การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาด

ไทย ไดแ้ก่  ดา้นรายได ้ ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นการออม ดา้นการลงทุน ดา้นการบริจาคต่อสังคม 
 
ขอบเขตด้านประชากร 
บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจยัคร้ังน้ีจะท าการวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย  

1. เพื่อใหท้ราบถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

2. องค์กรหรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการอบรมและพฒันา
บุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจและช้ีให้เห็นถึงความส าคญัในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
เพื่อท่ีจะสามารถตั้งเป้าหมาย วางแผนทางการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้ ส่งผลใหต้นเอง ครอบครัวและประเทศชาติ มีความเจริญเติบโตกา้วหนา้ต่อไป 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย  

กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ประกอบดว้ย
รายละเอียด  ดงัน้ี 
 

 ตัวแปรอสิระ                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

สภากาชาดไทย 
-  ดา้นรายได ้
-  ดา้นค่าใชจ่้าย 
-  ดา้นการออม 
-  ดา้นการลงทุน 
-  ดา้นการบริจาคต่อสังคม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพทางการสมรส 
- ระยะเวลาในการท างาน 
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดต้่อเดือน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

พฒันี ทองพึง (2555 : 11-12) ทฤษฎีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economics Concepts and Theories) ท่ีเก่ียวข้องกับการท าแผนทางการเงินส่วน
บุคคล ซ่ึงอาจจะเปรียบเทียบได้กับการวางแผนการเดินทาง โดยจะต้องมีการส ารวจเป้าหมาย
ทางการเงินท่ีตอ้งการและสถานะทางการเงินในปัจจุบนัเพื่อท่ีจะสามารถน าไปก าหนด แนวทางใน
การปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีการวางแผนทางการเงินก็จ าเป็นตอ้งมีการส ารวจถึง
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจเพื่อท่ีจะสามารถก าหนดทางเลือกในการลงทุนท่ีเหมาะสมในขณะ     
นั้น ๆ ดงันั้น ผูว้างแผนทางการเงินจึงมี ความจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ดงัน้ี    

1. มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนได ้
อยา่งเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น ๆ  เช่น การติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอตัราเงินเฟ้อ 
เพื่อการประเมินและปรับเปล่ียนแผนทางการเงินให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น ๆ
เพื่อใหไ้ม่ไดรั้บผลกระทบเม่ือตอ้งพิจารณาเลือกทางเลือกต่าง ๆ ในการลงทุน 

2. เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีอยู่อย่างไม่จ ากดั ดงันั้นการวางแผนทางการเงินจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งมีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  

3. มีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาคซ่ึงสามารถคาดการณ์ สภาวะ
เศรษฐกิจรวมทั้งผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

4. มีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค คือการศึกษาถึงกลไกในการ
ก าหนดราคาสินคา้และ/หรือบริการในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการตดัสินใจเลือกการลงทุน  

 
งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ณิชาภา กุณวงศ ์(2556) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชน 
ต าบลบา้นดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวดัล าปาง โดยท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามประชาชนต าบลบา้นดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง จ านวน
370 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ไคสแควร์ จาก
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การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง  31 - 40 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสแลว้ ประกอบอาชีพรับจ้าง มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง 3 - 4 คน มี
การศึกษาระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย มีรายไดต้่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท และมีรายจ่ายต่อ
เดือนไม่เกิน 5,000 บาท จากการศึกษา พบวา่ อาย ุอาชีพ และรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล ประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือนและประจ าปี 

สมจิตร์ วิริยานนท์ (2558) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ             
(1) ศึกษาระดับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและการวางแผนทางการเงินของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลของ 
นักศึกษาท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ 
จอมเกลา้พระนครเหนือ โดยประชากรไดแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ 
จอมเกล้าพระนครเหนือ ปีภาคการศึกษา 2555-57 ใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างใช้แบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ซ่ึงจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ 433 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ 
วิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นมีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) 0.87 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
ขอ้มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์  ผลการวิจยัพบว่า
ระดบัการวางแผนทางการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 3 ด้าน คือ (1) ด้าน
ค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (2) ดา้นค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพ อยู่ในระดบั
ปานกลาง และ (3) ดา้นกระบวนการวางแผน ทางการเงินส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง   

มุกดา โควหกุล (2559 : 128 - 148) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลและมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การออมของประชาชนโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มผู ้มีรายได้ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวนทั้งส้ิน 400 ตวัอย่าง ทา การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมานประกอบดว้ย ร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า Chi-Square 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ การศึกษาและรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การออมทุกด้าน ดา้นเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในทุกดา้น ยกเวน้ดา้นจ านวน
เงินออมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับการจดัการการเงินส่วนบุคคล ดา้นความรู้
ความเขา้ใจการจดัการการเงินส่วนบุคคล รูปแบบการจดัการการเงินส่วนบุคคลและการวางแผนการ
จดัการการเงินส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมทุกดา้น ยกเวน้วตัถุประสงค์การ
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จัดการการเงินส่วนบุคคลท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับผูมี้ส่วนตัดสินใจในการออมและปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กับระยะเวลาในการออมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2552)ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง แนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐาน
ของผูว้างแผนทางการเงินของสหรัฐอเมริกา หรือ Certified Financial Planner Board of Standards 
Inc. พบวา่ คนอเมริกนัท่ีเป็นชนชั้นกลางระดบับน มีความสามารถในการวางแผนทางการเงินไดเ้อง
ประมาณ 33 เปอร์เซ็นตค์นกลุ่มน้ีถูกจดัอยูใ่น กลุ่มอิสระ คือ พึ่งตนเองได ้คนกลุ่มท่ีสองมีประมาณ 
38 เปอร์เซ็นต์ของชนชั้นกลางระดับบนท่ีได้รับการสอบถาม ทั้งหมดจดัอยู่ในกลุ่มผูวิ้ตกกังวล 
สุดท้ายเป็น กลุ่มต้องการความช่วยเหลือ ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 29 เปอร์เซ็นต์คนกลุ่มน้ีจะแสวงหา
ค าแนะน าจากมืออาชีพและเม่ือไดค้  าแนะน าแลว้เขาจะมัน่ใจว่าสามารถเป็นผูค้วบคุมชีวิตทางการ
เงิน ของตนเอง งานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า คนอเมริกาส่วนใหญ่จะถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม
ผูวิ้ตกกงัวลซ่ึงไม่มัน่ใจในอนาคตทางการเงินของตนเอง กลวัการลงทุนท่ีมีความเส่ียง และนิยมดูแล
การเงินให้ตนเอง รองลงมาจะถูกจดัอยูใ่นกลุ่มอิสระท่ีพึ่งพาตนเองได ้สามารถวางแผนทางการเงิน
ดว้ยตนเองได ้ท าการลงทุนต่าง ๆ ดว้ยตนเองและกลุ่มสุดทา้ยจะเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ 
คนกลุ่มน้ีจะแสวงหาค าแนะน าจากมืออาชีพ เป็นกลุ่มท่ีทาการเก็บออมและลงทุนเป็นสัดส่วนสูง
เม่ือเทียบกบัรายไดข้องครอบครัว 

จิ ร า ยุ  แ ซ่ เ ตี ย  ( 2555 )  ศึ กษ า เ ร่ี อ งทัศนค ติและพฤ ติกรรม เพื่ อสนับส นุนง าน 
สาธารณประโยชน์ ของผูมี้รายไดใ้นต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 20-30 ปี และมีระดบัการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพโสดและสมรสในจ านวนใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็น
พนกังานเอกชน ซ่ึงมี รายไดอ้ยู่ระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท และนบัถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก
ทศันคติต่อการบริจาค ดา้นความคิดเห็นต่อความส าคญัของงานในดา้นต่าง ๆ  พบว่า โดยรวมแลว้
ทุกดา้นมีความส าคญั แต่ดา้นท่ีมากท่ีสุดคือ ดา้นการช่วยเหลือผูย้ากไรและดอ้ยโอกาสและงานดา้น
การช่วยเหลือฟ้ืนฟู ผูป้ระสบภยัพิบติั นั้นมีความ ส าคญัมากท่ีสุด ส่วนงานท่ีไม่มีความคิดเห็นเลย 
คือ งานด้านการส่งเสริม ศิลปะวฒันธรรมและงานด้านการท านุบ ารุงรักษาศาสนา การให้ความ
คิดเห็นต่องานสาธารณประโยชน์ภาคเอกชน  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จ านวน          
8,257  คน   (ฐานขอ้มูลเดือน เมษายน 2563 จาก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)โดยใช้สูตรของ ทาโร่       
ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
ตวัอย่างเท่ากบั 5% (Taro Yamane,1973)  ดงันั้น ผูวิ้จยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะ
เป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้ิจัยจะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ทั้งในรูปแบบเอกสารและ

แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้ขอ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและ เตรียมขอ้มูล

ส าหรับการวิเคราะห์ใหท้นัระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

(SPSS Version 26.0) 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อการบรรยายส่วนบุคคล  

2.  ค่าเฉล่ีย (x̅)  ส าหรับวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   

3.  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนบุคคล   พบว่าบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 382  คน  ส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  317  คน  คิดเป็นร้อยละ 
82.98  และ เพศชาย  จ านวน  65 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.02  ส่วนใหญ่  มีอายุ  26-35 ปี  จ านวน       
153 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.05  รองลงมาคือ  36 – 45 ปี จ านวน  91 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.82  46  ปี
ขึ้นไป  จ านวน  74  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.37 และไม่เกิน 25 ปี จ านวน 64  คน คิดเป็นร้อยละ  16.75 
ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 60.21 รองลงมาคือ สมรส จ านวน  133 
คน  ร้อยละ 34.82 และหยา่ร้างหรือหมา้ย จ านวน   19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.97  ส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ในการท างานสูงสุด10 ปีขึ้นไป จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 รองลงมาคือ 3-5 ปี จ านวน 
125 คน ร้อยละ 32.72  ไม่เกิน 2 ปี จ านวน 66 คน ร้อยละ 17.28 และ 6-10 ปี จ านวน 60 คน ร้อยละ 
15.72 ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี  จ านวน 171 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.32 รองลงมา
คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 74 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.11 และต ่ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 48 คน  
คิดเป็นร้อยละ 12.57 ส่วนใหญ่  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน  171  คน  คิด
เป็นร้อยละ 44.76 รองลงมาคือ ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 109 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.53  30,001 – 
40,000 บาท จ านวน 74 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.37   40,001 – 50,000 บาท จ านวน 16 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 4.19   และ 50,001 บาทขึ้นไป  จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.14 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ความคิดเห็นของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยท่ีมี
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ =3.06)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 
ดา้นรายได ้ ดา้นค่าใชจ่้าย  ดา้นการออม ดา้นการบริจาคต่อสังคม และดา้นการลงทุน   ( x̅ =3.51,    
x̅ =3.25, x̅ =3.21, x̅ =3.01, x̅ =2.41) ตามล าดบั  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1.  ด้านรายได้   
โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความเห็นอยู่ในระดบั

มาก คือ มีรายไดป้ระจ า เช่น เงินเดือน ค่าใบประกอบวิชาชีพ ค่าประสบการณ์ปฏิบติังาน เงินเดือน
ประจ าต าแหน่ง  เป็นตน้  มีรายไดพ้ิเศษ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าอยู่เวรพิเศษ เป็นรายไดเ้สริม  ส่วนขอ้ท่ี
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ  มีรายไดจ้ากการออมหรือการลงทุน เช่น ดอกเบ้ีย เงินปัน
ผล ผลก าไรจากส่วนต่างราคา  เป็นตน้   มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ  เช่น ก าไรจาก
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การคา้ขาย การเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้  ค่าเช่า  ค่าจา้ง  เป็นตน้ ตามล าดบั   ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ณิชาภา กุณวงศ์ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชน ต าบลบา้นดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง  
 2.  ด้านค่าใช้จ่าย   

โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก คือ มีค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ค่าอาหาร ค่าเส้ือผา้ ค่าสาธารณูปโภค ค่าของใช้ต่าง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวนัมีภาระในการช าระหน้ี เช่น บตัรเครดิต ค่าบตัรกดเงินสด และอ่ืน ๆ  เป็นประจ าทุก
เดือน  ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ  มีค่าใชจ่้ายประเภทท่ีอยู่อาศยั เช่น ค่าเช่า
บา้น ค่าเช่าคอนโด อพาร์ทเมน้ ค่าผ่อนบา้น ค่าผ่อนคอนโด  มีค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัของบุตร 
หรือบิดา มารดา ผูอ้ยู่ในอุปการะ เป็นตน้  มีการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยั เช่น ค่าเบ้ียประกนัชีวิต ค่า
ประกนัภยับา้นหรือรถยนต ์เป็นตน้  มีค่าใชจ่้ายในการสันทนาการ เช่น การท่องเท่ียว การสังสรรค ์
เพื่อความบนัเทิงและการพกัผ่อนหยอ่นใจ  มีค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่า
ฟิตเนส ค่าอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพ เป็นต้น  มีค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เก่ียวกับ
การศึกษา เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าเรียนพิเศษ ของตนเอง บุตรหรือคนในอุปการะ  ตามล าดับ  ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบั   สมจิตร์ วิริยานนท ์(2558) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
 3.  ด้านการออม  

โดยภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก คือ มีการฝากเงินในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพื่อเป็นหลกัประกนัทางการเงินและความ
มัน่คงของชีวิตในอนาคต  มีการฝากเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์ภากาชาดไทยเป็นประจ าทุกเดือน มี
การฝากเงินกบัธนาคารเพื่อเป็นเงินออมเป็นประจ าทุกเดือน  ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
น้อย คือ มีการออมเงินเพื่อซ้ือทองค าส าหรับเก็บไวเ้ป็นสินทรัพย ์ มีการซ้ือสลากออมทรัพย ์เช่น 
สลากออมสิน สลากธกส. สลากธอส. เพื่อการออมและลุน้รางวลั  ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ  
มุกดา โควหกุล (2559 : 128 - 148) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 4.  ด้านการลงทุน  

โดยภาพรวมอยู่ในระดบั นอ้ย  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง คือมีการท าประกนัชีวิต เพื่อหวงัผลตอบแทนท่ีแน่นอนและความมัน่คงในชีวิต   ส่วนขอ้
ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย คือ  มีการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อใชเ้ป็นสิทธิประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษี   มีการลงทุนในกิจการของตนเอง เพื่อสร้างฐานะและความมัน่คงในชีวิต  มีการซ้ือ
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พนัธบตัรรัฐบาล เพื่อลดความเส่ียงจากผลตอบแทนในการลงทุน  มีการลงทุนในตราสารหน้ี โดยใช้
หลกัเส่ียงมากไดรั้บผลตอบแทนท่ีมาก เส่ียงนอ้ยไดรั้บผลตอบแทนท่ีนอ้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2552) แนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานของผูว้างแผนทางการเงิน
ของสหรัฐอเมริกา หรือ Certified Financial Planner Board of Standards Inc.  
 5.  ด้านการบริจาคต่อสังคม  

โดยภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความเห็นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คือ  บริจาคเงินแก่ศาสนสถาน เพื่อท านุบ ารุงศาสนา  บริจาคเงินแก่สถานพยาบาล
เพื่อสมทบทุนเคร่ืองมือทางการแพทย์ และพฒันาโรงพยาบาล  บริจาคเงินช่วยเหลือผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม ้น ้ าท่วม หรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก Covid-19  
บริจาคเงินแก่สถานศึกษาเพื่อสมทบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน  บริจาคเงินแก่
มูลนิธิเด็กก าพร้า เพื่อช่วยเหลือเด็กและสังคม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จิรายุ แซ่เตีย (2555 ) 
ศึกษาเร่ีองทศันคติและพฤติกรรมเพื่อสนับสนุนงาน สาธารณประโยชน์ ของผูมี้รายไดใ้นต าบลสุ
เทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ด้านรายได้   
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  โรงพยาบาลควรมีการปรับปรุงระบบฐานเงินเดือนของบุคลากร
อย่างสม ่าเสมอเพื่อตอบสนองต่อการมีรายได้ประจ า เช่น เงินเดือน ค่าใบประกอบวิชาชีพ ค่า
ประสบการณ์ปฏิบติังาน เงินเดือนประจ าต าแหน่ง  เป็นตน้ ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้อยู่รอดในสภาวะ
เศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อและเพียงพอต่อการด ารงชีพในปัจจุบนั  รวมถึงมีนโยบายส่งเสริมการมี
รายไดพ้ิเศษ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าอยู่เวรพิเศษ เป็นรายไดเ้สริม โดยวางแผนบริหารจดัการให้เป็น
ระบบและครบวงจร เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรและความรวดเร็ว สะดวกสบายของคนไขท่ี้มารับ
บริการ 

ด้านค่าใช้จ่าย  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  โรงพยาบาลควรมีการแบ่งเบาภาระในเร่ืองค่าใช้จ่ายประจ า เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเส้ือผา้ ค่าสาธารณูปโภค ค่าของใชต่้าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั ดงัเช่นเดิม ยกตวัอย่างเช่น 
มีอาหารสวสัดิการของโรงพยาบาลในราคาท่ีถูกเช่นเดิมใหก้บับุคลากรต่อไป  ในส่วนของภาระใน
การช าระหน้ี เช่น บตัรเครดิต ค่าบตัรกดเงินสด และอ่ืน ๆ เป็นประจ าทุกเดือนของบุคลากรนั้น 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการช่วยเหลือบุคลากรโดยมีบริการกูเ้งินฉุกเฉิน วงเงินกูไ้ม่เกิน 50,000 
บาท กรณีท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์ภากาชาดไทย แต่มีเง่ือนไขในการส่งเงินตน้พร้อม
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ดอกเบ้ียไดไ้ม่เกิน 3 งวดเดือน  ซ่ึงหากมีความจ าเป็นในการใชเ้งินเร่งด่วนเต็มจ านวน 50,000 บาท
นั้น การช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้งหมดในเวลา 3 เดือนคงยากส าหรับบุคลากรระดบัปฏิบัติการ
เพราะมีระดบัฐานเงินเดือนท่ีไม่สูงมากต่อเดือน สาเหตุเหล่าน้ีจึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้บุคลากรจะตอ้ง
ใชบ้ตัรเครดิต หรือบตัรกดเงินสด เพราะสามารถผ่อนช าระหน้ีไดใ้นระยะเวลาท่ียาวนานกว่า แมจ้ะ
มีดอกเบ้ียท่ีแพงกว่าก็ตาม ส่วนในเร่ืองของค่าใช้จ่ายประเภทท่ีอยู่อาศยั เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าเช่า
คอนโด อพาร์ทเมน้ ค่าผอ่นบา้น ค่าผอ่นคอนโด นั้นก็เป็นปัญหาส าคญัส าหรับบุคลากรท่ีสนบัสนุน
การบริการทางการแพทยเ์พราะโรงพยาบาลมีหอพกัให้พกัฟรีส าหรับแพทยแ์ละพยาบาลเท่านั้น 
บุคลากรท่ีท างานในส่วนงานอ่ืนก็มีการอยู่เวรและอยู่เวรดึกเช่นกัน โรงพย าบาลควรเล็งเห็น
ความส าคญัของบุคลากรโดยอาจจะจ่ายค่าสนับสนุนค่าใชจ่้ายประเภทท่ีอยู่อาศยันอกเหนือค่าเวร
ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่เวรดึกท่ีทุ่มเทการท างานเพื่อโรงพยาบาลให้มีก าลังใจในการปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกนั และควรมีการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัของบุตร หรือบิดา มารดา ผูอ้ยู่ใน
อุปการะ เป็นต้น โดยอาจจะมีการประเมินสภาพความเป็นอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆเพื่อคัดสรร
บุคลากรท่ีมีภาระและมีความล าบากในการด าเนินชีวิต แต่เป็นผูทุ้่มเทในการปฏิบติังาน ให้มีเงิน
ช่วยเหลือส าหรับครอบครัวเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบับุคลากรใหมี้ความมัน่คง ทุ่มเทในการ
ท างานและภกัดีกบัองคก์รต่อไป 

ด้านการออม   
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  โรงพยาบาลควรมีการให้ผลประโยชน์เพิ่มส าหรับบุคลากรท่ียงัอยู่
ในระเบียบการเกษียณอายุแลว้ยงัไดรั้บบ านาญจากสภากาชาดไทย (ปัจจุบนัยกเลิกระบบบ านาญ
แลว้) ให้มีการไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการฝากเงินในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพื่อเป็นหลกัประกนั
ทางการเงินและความมัน่คงของชีวิตในอนาคตเพิ่มอีกช่องทางส าหรับชีวิตในยามเกษียณเพราะการ
เกษียณจากเงินบ านาญเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในอนาคต  ส าหรับการฝากเงินกบั
สหกรณ์ออมทรัพยส์ภากาชาดไทยเป็นประจ าทุกเดือน ก็เป็นการออมท่ีไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มแก่
สมาชิกมากมายไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ในเร่ืองของดอกเบ้ียและเงินปันผล รวมถึงสวสัดิการ
ส าหรับสมาชิกต่าง ๆ แต่หากจะเพิ่มและพฒันาในเร่ืองของเทคโนโลยเีบ้ืองตน้ในการเขา้ถึงบริการ
ให้ทนัสมยัมากขึ้นก็จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการออมของสมาชิกมากขึ้นแทนการออมกบัสถาบนั
ทางการเงินต่าง ๆ และส าหรับการฝากเงินกับธนาคารเพื่อเป็นเงินออมเป็นประจ าทุกเดือนของ
บุคลากรนั้น ก็เป็นการกระจายความเส่ียงอีกรูปแบบหน่ึงเพราะถึงจะมีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่าแต่ก็มี
ความเส่ียงนอ้ย ส าหรับส่ิงท่ีเห็นควรให้โรงพยาบาลมีการพฒันาคือ อาจจะมีการเปิดการเสวนาใน
เร่ืองการออมและการลงทุนต่าง ๆ โดยให้พื้นท่ีแต่สถานบันทางการเงินเข้ามาประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินเพื่อจูงใจและส่งเสริมการออมของบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น 
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ด้านการลงทุน   
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง  คือ  โรงพยาบาลควรเพิ่มการดูแลสุขภาพทางการเงินของบุคลากร
เพิ่มขึ้น ผ่านการอบรมแก่บุคลากรเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพราะการมีทกัษะในเร่ืองการ
ก าหนดเป้าหมาย การวางแผน การประเมินผล การมีวินยัทางการเงิน และการด าเนินตามเป้าหมาย
อยา่งมีวินยัแลว้นั้น  ส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถสะทอ้นมายงัการปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนัของบุคลากร
ได ้รวมถึงหากมีการบริหารจดัการตนเองดีองค์ประกอบเหล่าน้ีก็สามารถท่ีจะสร้างคุณประโยชน์
เพิ่มขึ้นในการท างานให้กบัโรงพยาบาลอย่างมาก โดยส่วนใหญ่บุคลากรโดยทัว่ไปมีหลายระดับ 
แตกต่างทางสายงาน และไม่มีความรู้เฉพาะดา้นทางดา้นการเงินมากนัก การไดรั้บประสบการณ์
และสร้างทศันคติท่ีดีในการลงทุนมีนอ้ย ดงันั้นควรสนบัสนุนให้บุคลากรมีความรู้ทางการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลใหเ้หมาะสมในรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเอง ยกตวัอยา่งเช่น  การท าประกนั
ชีวิตเพื่อหวงัผลตอบแทนท่ีแน่นอนและความมัน่คงในชีวิต ลดความเส่ียงต่าง ๆ ในอนาคต  การ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อใช้เป็นสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้และการมีความรู้ในการ
ลงทุนในหุ้นท่ีให้ผลตอบแทนเหมาะสมสร้างผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในระยะยาว ทั้งน้ีเพื่อสร้างความ
มัน่คงในชีวิตครอบครัวและไม่เป็นภาระแก่สังคมในอนาคต 

ด้านการบริจาคต่อสังคม   
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง  คือโรงพยาบาลควรมีการประชาสัมพันธ์และการช้ีแจงถึงวิธีการ
ลดหย่อนภาษีดว้ยวิธีการบริจาคมากยิ่งขึ้น ก็ย่อมจะส่งผลดีทั้งกบัโรงพยาบาลและสังคมส่วนรวม  
เพราะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในอีกบทบาทหน่ึงก็คือองคก์รการกุศล ดงันั้นขึ้นช่ือ
ว่าการบริจาคนั้นย่อมส่งผลดีทั้งผูใ้ห้และผูรั้บไม่ว่าจะเป็น การบริจาคเงินแก่ศาสนสถาน เพื่อท านุ
บ ารุงศาสนา  การบริจาคเงินแก่สถานพยาบาลเพื่อสมทบทุนเคร่ืองมือทางการแพทย ์และพฒันา
โรงพยาบาล หรือแมก้ระทัง่ การบริจาคเงินช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด 
เช่น ไฟไหม ้น ้าท่วม หรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก Covid-19 ดงันั้น การรู้จกัการวางแผนในเร่ืองของ
การบริจาคนั้นก็ถือเป็นการวางแผนทางการเงิน เพราะการบริจาคในบางประเภทสามารถน ามา
ลดหยอ่นภาษีได ้ 
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