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บทคัดย่อ 
           การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริหารการเงินก่อนวยัเกษียณ ของบุคลากรศาลอาญา  มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารการเงินก่อนวยัเกษียณ ของบุคลากรศาลอาญาไดแ้ก่ ดา้นแผนการออมและ
การลงทุน ดา้นระยะเวลาการออมและการลงทุน ดา้นวตัถุประสงค์ในการออม ดา้นการบริหารการเงิน 
และดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดบั
การศึกษา  จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนบุตร ประเภทบุคลากร รายได ้ค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายหลกั และ
การออม  ประชากรในงานวิจยัน้ี  คือ บุคลากรศาลอาญา กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 142 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบสอบถาม  ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1.)  มีสมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 142 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 54.23 และเพศชาย จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 45.77 ส่วนใหญ่มีอายุ31-40 ปี  
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 41-50 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.46, ไม่เกิน 30 ปี 
จ านวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ16.90 และ51 ปีข้ึนไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.63 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 52.82 รองลงมาคือสถานภาพโสด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 38.73, 
สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 9  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.34 และสถานภาพหมา้ย  (คู่สมรสเสียชีวิต) จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.11 ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ74.65 รองลงมา
คือปริญญาโท จ านวน  25  คน คิดเป็นร้อยละ 17.61, ปวส./อนุปริญญา จ านวน 9  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.34, 
ต ่ากวา่ปวส./อนุปริญญา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41  ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน
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  จ านวน  66  คน คิดเป็นร้อยละ  46.48  รองลงมาคือมีสมาชิกในครอบครัว  2 คน จ านวน  58  คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.85,จ านวนสมาชิกในครอบครัว  1 คน จ านวน 10  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.04 , และจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว 4 คนข้ึนไป  จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.63 ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร  จ านวน  68  คน คิดเป็น
ร้อยละ  47.89  รองลงมาคือมีจ านวนบุตร 2 คน จ านวน  40  คน คิดเป็นร้อยละ 28.17, มีจ านวนบุตร 1 คน 
จ านวน  31 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.83, และจ านวนบุตร 3 คนข้ึนไป จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 
ส่วนใหญ่ เป็นขา้ราชการ จ านวน  112  คน คิดเป็นร้อยละ  78.87  รองลงมาคือพนกังานราชการ จ านวน  
13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.15, ลูกจา้งประจ า จ านวน 10  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.04, และลูกจา้งโครงการศาล
อาญา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.93 ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท จ านวน  77 คน 
คิดเป็นร้อยละ  54.23  รองลงมาคือ มีรายไดต่้อเดือน15,001-25,000 บาท จ านวน  38 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.76, มีรายไดต่้อเดือน 35,000 บาทข้ึนไป จ านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.79 , และมีรายไดต่้อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท  จ านวน  6  คน คิดเป็นร้อยละ 4.23  ส่วนใหญ่ มีค่าใชจ่้ายไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน  
88  คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 รองลงมาคือมีค่าใชจ่้ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน  46 คน คิดเป็น
ร้อยละ  32.39  ค่าใชจ่้ายต่อเดือน, ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  จ านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ 
4.23 , และ 30,000 บาทข้ึนไป  จ านวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 1.41  ส่วนใหญ่ มีสาเหตุของรายจ่ายหลกัเพ่ือ
อุปโภคบริโภค  จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ  84.51  รองลงมาคือเพ่ือการศึกษาของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว จ านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 9.86, และเพ่ือสันทนาการการท่องเท่ียว การพกัผ่อน  จ านวน 8  คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.63  ส่วนใหญ่ มีการออมเฉล่ียต่อเดือน 1,001-5,000 บาท  จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ  
73.24  รองลงมาคือมีการออมเฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท  จ านวน 25  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.61,  
การออมเฉล่ียไม่เกิน 1,000 บาท จ านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 8.45, และการออมเฉล่ียต่อเดือน 10,000-
15,000 บาทข้ึนไป  จ านวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 
 2.)  การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารการเงินของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอย่างท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารการเงินโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  คือ ดา้นการวางแผนทาง
การเงิน  ดา้นวตัถุประสงค์ในการออม ดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง ดา้นระยะเวลาการลงทุน และดา้น
แผนการออมและการลงทุน  ตามล าดบั 
   
ABSTRACT 

 The study on Financial Management Behavior Before Retirement of  Criminal Court Personnel 

aims to study financial management behavior before retirement of criminal court personnel in the 

following areas: saving and investment plan, duration of saving and investment, saving purposes, 

financial management, and return and risk areas classified by personal factors of gender, age, marital 

status, educational level, number of family member, number of children, types of personnel, income, 
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expenses, major expenses, and saving. The population of this study were criminal court personnel.  The 

sample answering the questionnaire included 142 people. The instrument used in this study was 

questionnaire. The data were analyzed by computer program (SPSS) for frequency, percentage, mean 

( ), and standard deviation (SD). 

 The results showed that  1) There were 142 people answering the questionnaire. There were 77 
females representing 54.23% and 65 males representing 45.77%. Regarding age, there were 71 people in 
the 31-40 age range representing 50%, followed by 39 people in the 41-50 age range representing 
27.46%, 24 people under 30 years of age representing 16.90%, and 8 people over 51 years of age 
representing 5.63% respectively. Regarding marital status, 75 people were married representing 52.82%, 
55 people were single representing 38.73%, 9 people were divorced representing 6.34%, and 3 people 
were widowed representing 2.11%. For educational level, there were 106 people with a bachelor degree 
representing 74.65%, followed by 25 people with a master degree representing 17.61%, 9 people with 
high vocational certificate / diploma representing 6.34%, 2 people with lower than vocational certificate 
/ diploma representing 1.41%, respectively. Concerning family members, there were 66 people with 3 
members representing 46.48%, followed by 58 people with 2 members representing 40.85%, 10 people 
with only one member representing 7.04%, and 8 people with over 4 members representing 5.63%. 
Regarding children, 68 people had no children representing 47.89%, followed by 40 people with 2 
children representing 28.17%, 31 people with one child representing 21.83%, and 3 people with more 
than 3 children representing 2.11%. There were 112 people as government officers representing 78.87%, 
followed by 13 people as government employees representing 9.15%, 10 people as permanent staff 
representing 7.04%, and 7 people as staff of criminal court project representing 4.93%. Concerning 
monthly income, 77 people have got 25,001-35,000 baht per month representing 54.23%, followed by 
38 people with 15,001-25,000 baht representing 26.76%, 21 people with over 35,000 baht per month 
representing 14.79%, and 6 people with under 15,000 baht representing 4.23% respectively. For 
monthly expenses, 88 people had less than 10,000 baht per month representing 61.97%, followed by 46 
people with expenses of 10,001-20,000 baht per month representing 32.39%, 6 people with 20,001-
30,000 baht representing 4.23%, and 2 people with over 30,000 baht representing 1.41%. Concerning 
major expenses, 120 people spent money on consumer goods representing 84.51%, followed by 14 
people on education for themselves and family members representing 9.86%, and 8 people for leisure, 
tourism and relaxation representing 5.63%. Regarding saving, 104 people saved at the average of 1,001-
5,000 baht per month representing 73.24%, followed by 25 people with 5,000-10,000 baht average 
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saving per month representing 17.61%, 12 people with under 1,000 baht per month representing 8.45%, 
and 1 person with 10,000-15,000 baht representing 0.70% respectively. 

2. Results of the analysis of financial management behavior of the questionnaire respondents 
showed that opinions of the sample which affected the overall financial management behavior were at 
the high level in financial planning area, saving purposes area, return and risk area, duration of 
investment area, and saving and investment plan area respectively. 

 
บทน า 
 ปัจจุปันโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในมิติต่าง ๆ ทั้งทางดา้นการเงิน เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม การเมืองการปกครอง ตลอดจนเทคโนโลยีสารและการส่ือสาร จากการพฒันาเปล่ียนแปลงน้ี
เอง ท าใหเ้กิดการแข่งขนัสูงข้ึนในทุก ๆ ประเทศ ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัในดา้นต่าง ๆ มากข้ึน เช่น การ
แข่งขนัทางดา้นการคา้ท าใหเ้กิดสงครามการคา้  ดา้นเทคโนโลยีท าใหเ้กิดเป็นสงครามดา้นเทคโนโลยี เป็น
ตน้ ซ่ึงปัจจุบนัทัว่โลกก าลงัเผชิญปัญหากบัสถานการณ์โรคอุบติัใหม่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  (COVID- 19)  ท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนัโดยท่ีไม่มีประเทศใดในโลกไดมี้การคาดการณ์และ
มีการเตรียมความพร้อมดา้นระบบสุขภาพเพ่ือท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าว ซ่ึงการแพร่ระบาดน้ียงั
ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าจะสามารถยุติลงไดเ้ม่ือใด จากวิกฤตน้ีท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ท าใหเ้ศรษฐกิจใน
ดา้นต่าง ๆหยุดชะงกัลง รายรับท่ีไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  ส าหรับประเทศไทยผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้ประชาชนตอ้งเผชิญกบัปัญหาในดา้นต่าง  ๆ เช่น 
ปัญหาดา้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปัญหาอตัราเงินเฟ้อท่ีมีการเปล่ียนแปลง ปัญหาหน้ีสาธารณะท่ีเพ่ิมข้ึน 
ปัญหาคนว่างงาน เป็นตน้ เม่ือรายไดล้ดลงแต่ค่าใชจ่้ายยงัมีอยู่จึงท าให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน  
คนตอ้งน าเงินท่ีเก็บหอมรอมริบมาใชใ้นการด ารงชีวิต  ส าหรับประชาชนท่ีมีเงินส ารองไวก้็จะไม่เดือดร้อน
แต่เงินท่ีเกบ็ไวน้ี้จะมีเพียงพอส าหรับการใชจ่้ายในสถานการณ์น้ีหรือไม่ เน่ืองจากไม่สามารถคาดเดาไดว้่า
วิกฤติในคร้ังน้ีจะส้ินสุดเม่ือไร และเม่ือสถานการณ์น้ีดีข้ึนแลว้เศรษฐกิจของประเทศจะฟ้ืนตวัไดม้ากนอ้ย
แค่ไหนอนัเป็นเหตุการณ์ในอนาคตท่ีไม่สามารถจะคาดการณ์ได ้ ส าหรับประชาชนท่ีไม่มีเงินส ารองเก็บ
ไวส้ าหรับชีวิตนั้นจะไดผ้ลกระทบเป็นอยา่งมาก ถึงแมว้า่ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือส าหรับคนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว  แต่กไ็ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือไดอ้ยา่งครบถว้นและเพียงพอ  
จากปัญหาและวิกฤติการณ์ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนท าใหม้องเห็นถึงความส าคญัของการบริหารทางการเงิน โดยผูท่ี้
ไดรั้บความเดือดร้อนส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้ไม่มีการวางแผนทางการเงินท่ีดี ท าใหมี้ความยากล าบากในการ
ด ารงชีวิตในยามคบัขนั ส่วนคนท่ีมีการวางแผนทางการเงินท่ีดี ก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ไดใ้นยามวิกฤติท่ี
เกิดข้ึน  ดงันั้น การบริหารทางการเงินจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีทุกคนตอ้งตระหนกั เน่ืองจากการบริหารการเงิน
เป็นการวางแผนทางการเงินและน าไปปฏิบติัเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นในรูปแบบของการออม หรือการลงทุน  เป็นการจดัสรรสัดส่วนรายไดส่้วนหน่ึงเพ่ือเก็บสะสมไว้
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ส าหรับวตัถุประสงคต่์างๆ ไดแ้ก่ ออมเพ่ือเกบ็ไวใ้ชใ้นกรณีเจบ็ป่วยและกรณีท่ีตอ้งใชเ้งินเร่งด่วน ออมเพ่ือ
น าไปใชจ่้ายในส่ิงท่ีตอ้งการ ออมเพ่ือลดภาระของลูกหลาน ออมเพ่ือบริหารภาษีและออมเพ่ือการลงทุน
นอกจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจแลว้ ปัญหาทางดา้นโครงสร้างสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง การเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายใุนประเทศไทยโดยท่ีสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติคาดการณ์วา่ ปี 2564 ประเทศไทยจะ
เขา้สู่สงัคมผูสู้งวยัอยา่งสมบูรณ์ 
 การวางแผนทางการเงินเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่วยัเกษียณ
เม่ือมีอายุ 55-60 ปี เพ่ือสามารถสร้างสังคมสูงวยัท่ีมีคุณภาพ และถือเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับทุกคนท่ีตอ้ง
คาดการณ์ไวล่้วงหน้า เน่ืองจากเรามาสามารถคาดการณ์ไดว้่าในอนาคตจะเจอกบัเหตุการณ์ท่ีเราไม่ได้
คาดคิดไว ้เช่นการเจบ็ป่วย อุบติัเหตุ วิกฤตเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ การเกิดโรคระบาดต่าง ๆ  เพ่ือใหต้นเอง
มีเงินไวใ้ชห้ลงัจากการเกษียณอายุราชการโดยไม่ตอ้งเป็นภาระส าหรับลูกหลานในอนาคต จึงควรมีการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายปุระมาณ 20-25 ปี 
 บุคลากรศาลอาญาถือวา่เป็นกลุ่มหน่ึงท่ีควรมีการบริหารจดัการทางการเงิน เน่ืองจากเม่ือเขา้สู่วยั
เกษียณตามหลกัเกณฑท่ี์ทางราชการก าหนด ส่งผลใหข้าดรายไดส่้วนหน่ึงในการด ารงชีวิต จึงควรมีการ
เตรียมความพร้อมการเกษียณโดยวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณและมีการประมาณการจ านวนเงินท่ีตอ้ง
ใชจ่้ายตลอดการเกษียณอายใุนดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาพฤติกรรมการบริหารการเงินก่อนวยัเกษียณของบุคลากรศาลอาญา โดยการศึกษาดังกล่าว
คาดหวงัผลท่ีไดจ้ากการศึกษาว่า ผลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่ใหค้วามส าคญัในการบริหาร
การเงินหรือการวางแผนการออมและเพ่ือเป็นการส่งเสริมการออมท่ีดี มีวินยัในการออมมากข้ึนจะส่งผล
ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี เกิดความมัน่คงในอนาคตและไม่เป็นภาระของลูกหลานเม่ือยามเกษียณอายรุาชการ 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารทางการเงินก่อนวยัเกษียณ ของบุคลากรศาลอาญา 
ขอบเขตการวจิยั 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการบริหารการเงินก่อนวยัเกษียณ ของบุคลากรศาลอาญา มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ตวัแปรอสิระ คือ  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว  
จ านวนบุตร ประเภทบุคลากร  รายได ้ ค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายหลกั และการออม 
 ตวัแปรตาม คือ 
 1. พฤติกรรมการบริหารการเงินก่อนเกษียณของบุคลากรศาลอาญา ไดแ้ก่ ดา้นแผนการออมและ
การลงทุน ดา้นระยะเวลาการออมและการลงทุน ดา้นวตัถุประสงคใ์นการออม ดา้นการบริหารการเงิน และ
ดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง 
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ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ      6. จ านวนบุตร    
2. อาย ุ   7. ประเภทบุคลากร 
3. สถานภาพ     8. รายได ้
4. ระดบัการศึกษา 9. ค่าใชจ่้าย 
5. จ านวนสมาชิก 10. ค่าใชจ่้ายหลกั 
ในครอบครัว    11. การออม 
  
   

พฤตกิรรมการบริหารการเงนิก่อนวยัเกษียณ 
ของบุคลากรศาลอาญา 
1. ดา้นแผนการออมและการลงทุน  
2. ดา้นระยะเวลาการออมและการลงทุน 
3. ดา้นวตัถุประสงคใ์นการออม 
4. ดา้นการบริหารการเงิน 
5. ดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง 

 

 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรของศาลอาญา  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจยัคร้ังน้ีจะเร่ิมท าวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2563   
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงพฤติกรรมการบริหารทางการเงินก่อนวยัเกษียณของบุคลากรศาลอาญา  ซ่ึงผลของ
การรวบรวมขอ้มูลสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนวยัเกษียณอาย ุ
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารทางการเงินและมีความรู้ในการเลือกการบริหารเงินไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น การออมทรัพยก์บัสถาบนัการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย ์การท าประกนัชีวิต เป็นตน้ 
กรอบแนวคิดในการวจิยั 
  ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฏี งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 กาญจนา หงส์ทอง,2551 หลกัการบริหารการเงิน  เม่ือมีการก าหนดเป้าหมายทางการเงิน นัน่คือ 
เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวจ าเป็นตอ้งมีการบริหารการเงินท่ีจะท าใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีเรา
วางไวไ้ด ้โดยการบริหารการเงินท่ีส าคญั ประกอบดว้ย  
 1. บริหารการลงทุนในสินทรัพย ์คือ การบริหารสินทรัพยท่ี์ตนมีอยู่ให้อยู่ในสภาพคล่อง เช่น เงินสด 
เงินฝากออมทรัพย ์เป็นตน้ เพ่ือน าไปเป็นค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัทั้งในดา้นอุปโภคและบริโภคส่วนการ
ลงทุนในสินทรัพยต่์างๆ  
 2. บริหารการออมและการลงทุน คือ การน ารายไดข้องตนเองเขา้มาอยู่ในรูปแบบของการออม
และการลงทุนโดยการน าเงินออมไวก้บัสถาบนัการเงินในรูปแบบของการฝากออมทรัพยห์รือการฝาก
ประจ า และการน าเงินมาลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พนัธบัตรรัฐบาล 
อสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้  
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 3. บริหารการเงินเพ่ือการเกษียณอายุและมรดก การบริหารการเงินเพ่ือการเกษียณจะท าให้
สามารถเลือกชีวิตหลงัเกษียณไดอ้ย่างสุขสบาย ไม่เป็นภาระกบัลูกหลานและยงัสามารถเป็นท่ีพ่ึงของ
ลูกหลานไดอี้กดว้ย  
 ข้อมูลเกีย่วกบัการเกษยีณอายุ 
 นรรถพล แสงข า (2553: 17) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเกษียณอายุ คือ การพน้ออกจากการท างาน
ทางราชการตามระยะเวลาท่ีแต่ละประเทศก าหนดไวซ่ึ้งส่วนใหญ่มีการเกษียณท่ีอายุ 60-65 ปี เม่ือตอ้งพน้จาก
ราชการจะไดรั้บเงินบ าเหน็จบ านาญหลงัเกษียณอายซ่ึุงเป็นผลตอบแทนท่ีไดรั้บการปฏิบติังาน   
 ราตรี เจียมจารุภา,2542 การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอาย ุแบ่งออกเป็น 5 ดา้น  ดงัน้ี 
 - การเตรียมความพร้อมดา้นสุขภาพร่างกาย ถือเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมากท่ีทุกคนตอ้งใหค้วามส าคญั
และจ าเป็นตอ้งดูแลเอาใจใส่อยูเ่สมอ  
 - การเตรียมความพร้อมดา้นจิตใจ ควรเตรียมพร้อมท่ีจะเจอกบัความเปล่ียนแปลงภายหลงัเกษียณ
เพราะเป็นการเปล่ียนแปลงบทบาทและสถานภาพทางสังคม ซ่ึงผูเ้กษียณจ าเป็นตอ้งยอมรับกบัความเป็นจริง
และสภาวะท่ีเกิดข้ึน ควรมองโลกในแง่ดี 
 - การเตรียมความพร้อมดา้นท่ีอยูอ่าศยั เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยั 4  ท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวนัของผูท่ี้เขา้สู่วยัเกษียณ  
 - การเตรียมความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ ควรมีการเตรียมพร้อมทางดา้นการเงินไวล่้วงหนา้โดยการ
วางแผนดา้นทรัพยสิ์นเงินทอง เพราะถา้หากเขา้สู่วยัเกษียณแลว้ก็จะหมดโอกาสในการหารายไดใ้นการ
ด ารงเล้ียงชีพ หากมีการวางแผนจะก่อให้เกิดความมัน่คงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูเ้กษียณมีความสุขในบั้น
ปลายของชีวิตและไม่เป็นภาระของลูกหลาน  
 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
 สุภาวดี ฮะมะณี (2556) ได้ศึกษารูปแบบและปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 37 ปี มีสถานภาพสมรส จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนเท่ากบั 
296,082 บาทต่อปี มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียของครัวเรือนเท่ากบั 245,686 บาทต่อปี รูปแบบการออมของครัวเรือน 
โดยส่วนใหญ่มีการออมเงินในรูปแบบของการฝากธนาคารพาณิชย ์และวตัถุประสงคข์องการออมก็เพ่ือใช้
จ่ายในวยัชราหรือยามเจบ็ป่วย  
 นางสาวรุ่งตะวนั แซ่พวั (2560) : การศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ Generation X ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาในดา้นพฤติกรรมการออม พบว่า Generation X ท่ีรายไดม้ากกว่า 
75,000 บาท และไม่มีภาระหน้ีสิน มีร้อยละการออมในระดบัท่ีสูง ส าหรับร้อยละการออมท่ีคิดว่าเพียงพอ
ส าหรับการเป็นอิสรภาพทางการเงินในวยัเกษียณ เพ่ือน ามาปิดช่องว่างการออมติดลบ (Dissaving) ในยาม
เกษียณอายุ พบว่า กลุ่มสถานภาพโสดและหย่าร้างนั้นมีความตอ้งการสูงกว่าสถานภาพสมรส เน่ืองจาก
กลุ่มสถานภาพดงักล่าวไดค้าดการณ์ไวแ้ลว้ว่าอาจจะต้องอยู่ตวัคนเดียวหลงัจากเขา้สู่วยัเกษียณ ดา้น
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พฤติกรรมการลงทุน พบวา่ Generation X ท่ีไม่มีจ านวนบุคคลท่ีตอ้งอุปการะ ไม่มีภาระหน้ีสิน ไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน และรับความเส่ียงไดม้าก มีร้อยละการลงทุนต่อรายไดสู้ง โดยลกัษณะของกลุ่ม 
Generation X ท่ีสามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดดี้ คือ กลุ่มเพศชาย  กลุ่มท่ีมีสดัส่วนภาระหน้ีสินต่อรายได้
รวมในยิ่งต ่า กลุ่มนกัลงทุนท่ีมีประการณ์การลงทุนมากกว่า 5 ปีข้ึนไป และกลุ่มท่ีไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนมากกวา่ 7 ปีข้ึนไป 
 นครินทร์ เจียวสว่าง 2558 เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือวยัเกษียณ : กรณีศึกษา
ขา้ราชการกรมโยธาธิการและผงัเมือง  ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 1) ระดบัต าแหน่งเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการออมและการาลงทุนมากท่ีสุด ทั้งในเงินฝากประจ า หุน้/หลกัทรัพย ์กองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ กองทุนการออมมากท่ีสุด ทั้งในรูปแบบเงินฝากประจ า หุน้/หลกัทรัพย ์กองทุนรวมเพ่ือการ
เล้ียงชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ทองค า ท่ีดิน/ส่ิงปลูกสร้างและ
พนัธบตัรรัฐบาล/ตัว๋เงินคลงั 2)ระดบัต าแหน่งงานและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความ
ส าพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการออมมากท่ีสุด ทั้งวตัถุประสงคก์ารวางแผนการลงทุนในอนาคต เพ่ือการใช้
จ่ายยามเกษียณอายุ เพ่ือการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเม่ือ
เกษียณอายุ และอ่ืน ๆ 3) รายได้ประจ าและค่าใชจ่้ายประจ าวนั เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในระดบัมาก 
ส่วนหน้ีสินอ่ืน ๆ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในระดบันอ้ย 
 ศิริมา  วิทยา (2558) :  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกคา้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูลจ านวน 100 คน
และเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม
ของลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูลมีรูปแบบการ
ออมในดา้นสินทรัพยด์ว้ยการเกบ็ไวก้บัตวัเองในส่วนรูปแบบการออมกบัสถาบนัการเงินจะมีการออมดว้ย
การฝากออมทรัพย์ ฝากประจ าและจะมีการออมแบบประจ าทุกเดือน ส่วนเหตุผลในการออมเพ่ือเป็น
หลกัประกันให้ครอบครัวและในด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมท่ีส่งผลให้แต่ละบุคคลมีการออม
เพ่ิมข้ึน พบวา่ปัจจยัดา้นผลตอบแทนมีผลต่อการออมมากท่ีสุด 
  ธีรพฒัน์ มีอ  าพล (2557)  ศึกษาเร่ือง ความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมการออมท่ีส่งผลต่อการ
วางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุ กรณีศึกษากลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาถึงความรู้ทางการเงินท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมและความรู้ทางการเงินกบัพฤติกรรมการออม
ท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ
วิจยัสามารถจดักลุ่มพฤติกรรมการออมไดใ้หม่เป็น 2 กลุ่มปัจจยั คือ การจดัสรรเงินออม  และการควบคุม
ค่าใชจ่้าย โดยผลการวิจยัพบว่า ความรู้ทางการเงินส่งผลต่อการจดัสรรเงินออมและการควบคุมค่าใชจ่้าย 
ในขณะท่ีการจดัสรรเงินออมเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุมากท่ีสุด
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการควบคุมค่าใชจ่้าย และปัจจยัดา้นความรู้ทางการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 ธิดารัตน์ อติชาตนันท์ และแพรวพรรณ มงัคลา (2554)   ศึกษาเร่ือง การวางแผนการเงินเพ่ือ
เตรียมการเกษียณอายุของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยศึกษาจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 355 คน 
ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินเพ่ือเตรียมการเกษียณอายุ พบว่า วิธีการออมและลงทุนมี
ความสัมพนัธ์กบัเพศ รายได ้ต าแหน่งงาน ความเส่ียง ความเช่ือและประสบการณ์ ประเภทการลงทุนมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการออมและการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งงาน 
ความเส่ียงและความรู้ความเขา้ใจ และสัดส่วนในการและการลงทุนต่อรายไดมี้ความสัมพนัธ์ กบัอาย ุ
รายได ้ต าแหน่งงาน ความเส่ียง ผลตอบแทน ความรู้ความเขา้ใจ ความเช่ือ และประสบการณ์ โดยสัดส่วน
การออมและการลงทุนต่อรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางดา้นการเงินทั้ งดา้นความเส่ียงและดา้น
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการออมและการลงทุน ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัดา้นความเส่ียงและ
ผลตอบแทนกบัสดัส่วนการออมและการลงทุน 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชวิ้ธีเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรของศาลอาญา จ านวน 220 คน (ท่ีมา: กลุ่มงานสารบญัศาลอาญา 
20 พฤษภาคม 2563)  ผูวิ้จยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95 % ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% (Taro Yamane,1973)  
 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1. แจกแบบสอบถาม จ านวน 142 ชุด โดยส่งแบบสอบถาม Google form ผา่นช่องทาง Line 
Appilcation ใหก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรศาลอาญา 
 2. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบกลบั 

 3. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม เพ่ือน าไปจดัท าและเตรียมการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉล่ีย ( ) ส าหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารการเงินก่อนเกษียณของบุคลากรศาลอาญา 
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารการเงินก่อนเกษียณ
ของบุคลากรศาลอาญา 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จ านวน 142 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 54.23 และเพศชาย จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.77 ส่วนใหญ่มีอายุ31-40 ปี  จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 41-50 ปี 
จ านวน 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.46, นอ้ยกว่า 30 ปี จ านวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ16.90 และ51 ปีข้ึนไป จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.63 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 75  คน คิดเป็นร้อยละ 52.82 รองลงมาคือสถานภาพ
โสด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 38.73,สถานภาพหย่าร้าง จ านวน    9 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.34 และ
สถานภาพหมา้ย(คู่สมรสเสียชีวิต) จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 2.11 ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดบัการ
ปริญญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ74.65 รองลงมาคือปริญญาโท จ านวน  25  คน คิดเป็นร้อยละ 17.61,
ปวส./อนุปริญญา จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.34, ต ่ากว่าปวส./อนุปริญญา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.41  ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน  จ านวน 66  คน คิดเป็นร้อยละ 46.48  รองลงมาคือ
มีสมาชิกในครอบครัว  2 คน จ านวน  58  คน คิดเป็นร้อยละ 40.85,จ านวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน 
จ านวน 10  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.04, และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนข้ึนไป  จ านวน  8  คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.63 ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร  จ านวน  68  คน คิดเป็นร้อยละ  47.89  รองลงมาคือมีจ านวนบุตร  2 คน 
จ านวน  40  คน คิดเป็นร้อยละ 28.17, มีจ านวนบุตร  1 คน จ านวน  31 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.83 , และ
จ านวนบุตร 3 คนข้ึนไป จ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.11 ส่วนใหญ่ เป็นขา้ราชการ จ านวน  112  คน 
คิดเป็นร้อยละ  78.87  รองลงมาคือพนกังานราชการ จ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 9. 15, ลูกจา้งประจ า 
จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.04, และลูกจา้งโครงการศาลอาญา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  4.93 
ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท จ านวน  77 คน คิดเป็นร้อยละ  54.23  รองลงมาคือ มี
รายไดต่้อเดือน15,001-25,000 บาท จ านวน  38 คน คิดเป็นร้อยละ 26.76 , มีรายไดต่้อเดือน 35,000 บาท
ข้ึนไป จ านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.79 , และมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท  จ านวน  6  คน    
คิดเป็นร้อยละ 4.23  ส่วนใหญ่ มีรายไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 88  คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 รองลงมาคือมี
ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน  46 คน คิดเป็นร้อยละ 32.39  ค่าใชจ่้ายต่อเดือน, ค่าใชจ่้ายต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท  จ านวน 6 คน      คิดเป็นร้อยละ 4.23, และ 30,000 บาทข้ึนไป  จ านวน 2  คน    
คิดเป็นร้อยละ 1.41 ส่วนใหญ่ มีสาเหตุของรายจ่ายหลกัเพ่ืออุปโภคบริโภค จ านวน  120คน คิดเป็นร้อยละ 
84.51 รองลงมาคือเพ่ือการศึกษาของตนเองและบุคคลในครอบครัว จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.86, และ
เพ่ือสนัทนาการการท่องเท่ียว การพกัผอ่น  จ านวน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.63  ส่วนใหญ่ มีการออมเฉล่ียต่อเดือน 
1,001-5,000 บาท  จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 73.24  รองลงมาคือมีการออมเฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท  
จ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.61,      การออมเฉล่ียต ่ากวา่ 1,000 บาท  จ านวน 12  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.45, 
และการออมเฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาทข้ึนไป จ านวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 พฤติกรรมการบริหารการเงินของบุคลากรศาลอาญา ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในการบริหารการเงินโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีมาก (  = 3.97)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
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ดา้นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การวางแผนทางการเงิน(  = 4.28)  และดา้นท่ีอยู่ในระดับมาก คือ       
ดา้นวตัถุประสงค์ในการออม  ดา้นผลตอบแทน ดา้นระยะเวลาการออมและการลงทุน และการออมและการ
ลงทุน  ( =4.20, = 4.02 , = 3.70, =3.64) ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารการเงินก่อนเกษียณของบุคลากรศาลอาญา ผู ้ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 142 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 54.23 และ
เพศชาย จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 45.77 ส่วนใหญ่มีอายุ31-40 ปี  จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
รองลงมาคือ 41-50 ปี จ านวน 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.46, นอ้ยกว่า 30 ปี จ านวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ16.90 และ
51 ปีข้ึนไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.63 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 75  คน คิดเป็นร้อยละ 52.82 
รองลงมาคือสถานภาพโสด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 38.73,สถานภาพหย่าร้าง จ านวน  9 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 6.34 และสถานภาพหมา้ย(คู่สมรสเสียชีวิต) จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 2.11 ส่วนใหญ่มีการศึกษา
สูงสุดระดบัการปริญญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ74.65 รองลงมาคือปริญญาโท จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.61,ปวส./อนุปริญญา จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.34, ต ่ากวา่ปวส./อนุปริญญา จ านวน 2 คน   
คิดเป็นร้อยละ 1.41  ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน  จ านวน  66  คน คิดเป็นร้อยละ  46.48  
รองลงมาคือมีสมาชิกในครอบครัว  2 คน จ านวน  58  คน คิดเป็นร้อยละ 40.85,จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 1 คน จ านวน 10  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.04, และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนข้ึนไป  
จ านวน  8  คน คิดเป็นร้อยละ 5.63 ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร  จ านวน  68  คน คิดเป็นร้อยละ  47.89  รองลงมาคือ      
มีจ านวนบุตร  2 คน จ านวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 28.17,มีจ านวนบุตร 1 คน จ านวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 
21.83 , และจ านวนบุตร 3 คนข้ึนไป จ านวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 ส่วนใหญ่ เป็นขา้ราชการ จ านวน  
112  คน คิดเป็นร้อยละ  78.87  รองลงมาคือพนักงานราชการ จ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.15, 
ลูกจา้งประจ า จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.04, และลูกจา้งโครงการศาลอาญา จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ  4.93 ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท จ านวน  77 คน คิดเป็นร้อยละ  54.23  
รองลงมาคือ  มีรายไดต่้อเดือน15,001-25,000 บาท จ านวน  38 คน คิดเป็นร้อยละ 26.76 , มีรายไดต่้อเดือน 
35,000 บาทข้ึนไป จ านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.79 , และมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท  
จ านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.23  ส่วนใหญ่ มีรายไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 88  คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 
รองลงมาคือ   มีค่าใชจ่้ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 32.39  ค่าใชจ่้ายต่อ
เดือน, ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.23, และ 30,000 บาทข้ึนไป  
จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 1.41 ส่วนใหญ่ มีสาเหตุของรายจ่ายหลกัเพ่ืออุปโภคบริโภค จ านวน  120คน คิด
เป็นร้อยละ 84.51 รองลงมาคือเพ่ือการศึกษาของตนเองและบุคคลในครอบครัว จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.86, และเพ่ือสันทนาการการท่องเท่ียว การพกัผ่อน  จ านวน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.63  ส่วนใหญ่ มีการออม
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เฉล่ียต่อเดือน 1,001-5,000 บาท  จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 73.24  รองลงมาคือมีการออมเฉล่ียต่อเดือน 
5,000-10,000 บาท  จ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.61, การออมเฉล่ียต ่ากว่า 1,000 บาท  จ านวน 12  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 8.45, และ    การออมเฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาทข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 
  
พฤติกรรมการบริหารการเงินของบุคลากรศาลอาญา  
 ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือดา้นการ
วางแผนทางการเงิน และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากคือ ดา้นวตัถุประสงค์ในการออม ดา้นผลตอบแทนและความ
เส่ียง ดา้นระยะเวลาการออมและการลงทุน และดา้นแผนการออมและการลงทุน ตามล าดบั 
 
อภิปรายผลการวจิยั 
 1. ด้านแผนการออมและการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ฝากเงินกบัธนาคาร/สหกรณ์ ซ้ือสลากออมสิน/
ธกส. ซ้ือประกนัชีวิต ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ซ้ือกองทุน ซ้ือพนัธบตัร และซ้ือท่ีดิน 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ   สุภาวดี ฮะมะณี (2556) ไดศึ้กษารูปแบบและปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. ด้านระยะเวลาการออมและการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นระยะเวลา 6-11 ปี ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ระยะเวลา 
11-16 ปี ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ระยะเวลา 16-20 ปี และระยะเวลา 20 ปีข้ึนไป  
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นางสาวรุ่งตะวนั แซ่พวั (2560) : การศึกษาพฤติกรรมการออม
และการลงทุนของ Generation X ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ด้านวัตถุประสงค์ในการออม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ เพ่ือใชใ้นยามชราหรือเกษียณอายุ เพ่ือเป็นหลกัประกนัความมัน่คงของชีวิต   
เพ่ือไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน เพ่ือผลตอบแทนจากการลงทุน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
คือ เป็นทุนการศึกษาส าหรับบุตรหลาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบังานวิจัยของ นครินทร์ เจียวสว่าง 2558    
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือวยัเกษียณ : กรณีศึกษาขา้ราชการกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
และศิริมา  วิทยา (2558) :  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกค้าธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล    
 4. ด้านการวางแผนทางการเงนิ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น รายขอ้ พบว่า ขอ้
ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การวางแผนการเงินก่อนการเกษียณอายุ  เก็บสะสมเงินไว้
ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในอนาคต เพ่ือไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก คือ วางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุโดยค านึงถึงอตัราเงินเฟ้อในอนาคต    ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยั ของ ธีรพฒัน ์มีอ าพล (2557)  ศึกษาเร่ือง ความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมการอมท่ีส่งผลต่อการ
วางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอาย ุกรณีศึกษากลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
 5.  ด้านผลตอบแทนและความเส่ียง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็น  รายขอ้ พบว่า ขอ้
ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ตอ้งการผลตอบแทนจากการออมและการลงทุน   การกระจาย
การลงทุนเพ่ือลดความเส่ียง ตามล าดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ เลือกการลงทุนท่ีให้
ผลตอบแทนสูงแมว้า่การลงทุนนั้นจะมีความเส่ียงในการขาดทุน และสามารถยอมรับความเส่ียงจากการ
ออมและการลงทุนตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ธิดารัตน์ อติชาตนนัท ์และ แพรวพรรณ มงัคลา 
(2554)  ศึกษาเร่ือง การวางแผนการเงินเพ่ือเตรียมการเกษียณอายขุองพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย  
  

1. ด้านแผนการออมและการ 
 ขอ้เสนอแนะ  ควรฝากเงินธนาคาร/สหกรณ์ออมทรัพย ์กล่าวคือ การฝากธนาคารกบัธนาคารหรือ
สหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่า เน่ืองจากผูฝ้ากเงินจะไดรั้บดอกเบ้ียหรือเงินปันผล เป็น
ผลตอบแทนท่ีแน่นอนตลอดระยะเวลาท่ีฝากเงินและการฝากเงินยงัมีโครงการประกนัเงินฝาก ซ่ึงท าใหผู้ฝ้าก
เงินกบัธนาคารท่ีเป็นสมาชิกของสถาบนัประกนัเงินฝากมัน่ใจว่าจะไดรั้บเงินฝากคืนแน่นอนภายในวงเงินท่ี
ก าหนด นอกจากนั้นการฝากเงินยงัเป็นการลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง โดยบญัชีเงินฝากของธนาคารทั้งบญัชี
เงินฝากออมทรัพยแ์ละบญัชีเงินฝากประจ านั้นผูฝ้ากเงินสามารถถอนมาใชไ้ดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ แต่บญัชีเงิน
ฝากประจ านั้นมีเง่ือนไขวา่หากผูฝ้ากท าการถอนก่อนครบก าหนดท่ีตกลงไวผู้ฝ้ากเงินจะไม่ไดรั้บผลตอบแทน
เต็มจ านวนตามท่ีตกลงกนัไว ้ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่าการฝากเงินกบัธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นการ
ลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าและมีสภาพคล่องสูงจึงท าใหผ้ลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจะค่อนขา้งจะต ่าเม่ือเทียบ
กบัผลตอบแทนจาการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ดงันั้นการฝากเงินในรูปแบบใดข้ึนอยู่กบัความต้องการและ
วตัถุประสงคข์องแต่ละบุคคล เช่น ฝากเงินในรูปแบบบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์บญัชีเงินฝากประจ า บญัชีเงิน
ฝากกระแสรายวนั และบญัชีเงินฝากแบบปลอดภาษี เป็นตน้ ส าหรับการฝากเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพย ์ก็มี
ประเภทบญัชีเงินฝากให้เลือก เช่น บญัชีออมทรัพยพิ์เศษ และบญัชีเงินฝากแบบปลอดภาษี การออมเงินใน
รูปแบบการซ้ือสลากออมทรัพยจ์ากธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ซ่ึงได้
ผลตอบแทนท่ีแน่นอนและยงัสามารถลุน้รางวลัจากสลากออมทรัพย์ไดอี้กด้วย  การวางแผนการออมใน
รูปแบบการซ้ือประกันชีวิตถือเป็นการออมเงินท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์สองประการพร้อมกนัคือ เป็นการ
บริหารความเส่ียงในกรณีมีอายุสั้นเกินคาดคือบริษทัประกนัจะรับภาระค่าใชจ่้ายตามท่ีสัญญาไว ้หรืออายุยืน
ตามท่ีคาดหวงัไวคื้อสามารถไดรั้บเงินคืนบวกผลตอบแทนจ านวนหน่ึง ตามสัญญาท่ีมีอยู่กบับริษทัประกนัซ่ึง
ถือเป็นการออมเงินท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของผลิตภณัฑป์ระเภทน้ี 
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2. ด้านระยะเวลาการออมและการลงทุน  
ขอ้เสนอแนะ การเลือกวางแผนระยะเวลาในการลงทุน ในระยะปานกลางตัง่แต่ 6-11 ปี หรือ 11- 16 ปี 

เช่น การซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล ตราสารหน้ี  หุน้กู ้ ซ่ึงการซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล เป็นรูปแบบหน่ึงของการลงทุนท่ีมี
ความน่าเช่ือถือสูง และเป็นรูปแบบของการออมเงินอย่างหน่ึงท่ีให้ผลตอบแทนดีกว่าการออมเงินในรูปแบบ
ของการฝากประจ าหรือฝากออมทรัพยเ์พราะให้ดอกเบ้ียสูงกว่าซ่ึงพนัธบตัรรัฐบาล หรือตราสารหน้ีรัฐบาล 
ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงผูซ้ื้อหรือนกัลงทุนมีสถานะเป็นเจา้หน้ีท่ีไดรั้บช าระหน้ีและ
ผลประโยชนอ่ื์น  ๆ เช่น ดอกเบ้ีย เงินปันผล จากลูกหน้ีคือรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีออกพนัธบตัรนั้น  ๆเป็นตน้ 
 3. ด้านวตัถุประสงค์ในการออม  
 ข้อเสนอแนะ การวางแผนการออมและการลงทุนเพ่ื อเก็บไว้ใช้ยามชราหรือเกษียณอาย ุ                    
เป็นเหตุผลส าคัญในการป้องกันปัญหาทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนได้ดี ท่ี สุด การออมเงินท าให้มี เงิน                
จ านวนหน่ึงเก็บไว้ใช้จ่ายซ้ือส่ิงของท่ีต้องการหรือไว้ใช้จ่ายยามจ าเป็นในอนาคต เช่น ค่ารักษาพยาบาล               
ค่าเดินทางท่องเท่ียว ไว ้ใช้ในยามชราและหลังเกษียณ ถ้าไม่มีการวางแผนการเงินไว ้ล่วงหน้า
ก็จะท าให้ เรามี เงินไม่ เพียงพอต่อค่าใช้ จ่ ายท่ี เกิดข้ึนตลอดชี วิตหลังเกษียณ, เพ่ือเป็นหลักประกัน                  
ความมั่นคงของชีวิต  และเ พื่อไว ้ใช ้จ่ายในยามฉุกเ ฉิน ในกรณี ที่ เกิด เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
ด ังนั้ น ควรวางแผนส ารองเงินไว ้ใช ้ได ้อย่างน้อย 6  เดือน หากเกิดผลกระทบต่อรายได ้ก็ย ัง
สามารถด ารงชีพอยู่ได้  

4. ด้านการบริหารการเงนิ  
 ขอ้เสนอแนะ คือ การวางแผนการเงินก่อนการเกษียณอายุ  ควรเร่ิมวางแผนการเงินเพ่ือการ
เกษียณตั้งแต่เน่ินๆ การวางแผนก่อนการเกษียณจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีคุณตอ้งวางแผนตั้งแรกเร่ิมท างานคร้ัง
แรกเพ่ือใหมี้เงินเพียงพอต่อการใชจ่้ายหลงัเกษียณ ขั้นตอนการวางแผนก่อนการเกษียณ เช่น ก าหนดอายุท่ี
ตอ้งการเกษียณ ประมาณการช่วงเวลาท่ีใชชี้วิตหลงัเกษียณ ประมาณการค่าใชจ่้ายหลงัเกษียณ อาจจะประเมิน
จากไลฟ์สไตล ์ประมาณการรายไดห้ลงัการเกษียณ และวางแผนการออมในปัจจุบนั   จากประมาณการ
ค่าใช้จ่าย และรายไดห้ลงัเกษียณ เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนการออม การลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมได้,      
เกบ็สะสมเงินไวส้ าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในอนาคต กล่าวคือ ควรมีการส ารองเงินและใหค้วามส าคญักบัเงิน
ส ารองเป็นอบัดบัแรก เพราะในอนาคตเราอาจพบเจอกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด ท่ีจะกระทบกบัการเงินของเรา
ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง เพียงแต่เราไม่รู้ว่าจะเกิดข้ึนเม่ือไร หากเรามีการวางแผนก็จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลา
ดงักล่าวไปได ้หลกัในการวางแผนการเงินไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉินหรือในอนาคต คือ ใหเ้รามีเงินใชจ่้าย ในช่วงท่ีเรา
ขาดรายไดห้รือจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน และควรเลือกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีสภาพคล่องสูง ความเส่ียงต ่า เม่ือเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดคิด กส็ามารถน าออกมาใชไ้ด ้เช่น เงินฝากออมทรัพย ์กองทุนตราสารหน้ี เป็นตน้ 
 5. ด้านผลตอบแทนและความเส่ียง  
 ขอ้เสนอแนะ คือ การเลือกออมเงินหรือลงทุนนั้น ย่อมมีความเส่ียง แต่เพ่ือใหไ้ดผ้ลงอกเงยตาม
ตอ้งการ ควรมีการวางแผนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารสินทรัพยข์องตนเอง เพ่ือใหเ้กิด ‘ความมัน่คง’ 



15 
 
และเล่ียง ‘ความเส่ียง’ ท่ีจะเกิดตามมาให้ไดม้ากท่ีสุด การท่ีเราลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนสูง      
ก็ย่อมคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงเพ่ือชดเชยความเส่ียงนั้น ดงันั้นก่อนการลงทุนเราควรรู้จกัตวัเองก่อน
พิจารณาระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ทั้งในแง่ของทศันคติท่ีมีต่อการลงทุน อาย ุฐานนะการเงิน และความ
อดทนต่อการขาดทุน เช่นวยัเร่ิมท างานอายุนอ้ยไม่มีภาระมีระยะเวลาในการลงทุนยาว ก็สามารถรับความ
เส่ียงไดสู้งเป็นตน้,ท่านมีการกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียง กล่าวคือ การลงทุนควรมีการกระจายการ
ลงทุนเพ่ือลดความเส่ียง ควรลงทุนในสินทรัพยท่ี์ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั เช่น การลงทุนในหุน้ และลงทุน
ในตลาดสินเช่ือออนไลน์ เพ่ือกระจายความเส่ียง จะช่วยให้นกัลงทุนไดผ้ลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอและไม่
มากไม่นอ้ยเกินไป เพ่ือจะไดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีคาดหวงัไว ้
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