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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของ

บุคลากรกรมสรรพสามิต 2) เพื่อเปรียบเทียบการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของบุคลากรกรม

สรรพสามิตตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการเงินด้านการยอมรับความเสี่ยงและด้าน

ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุนตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออมและการลงทุน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรกรมสรรพสามิต จ านวน 317 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.958 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.931

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (chi-square), t-test และ F-test (ANOVA) ก าหนดนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา บุคคลในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูแล รายได้ 

ระยะเวลาในการท างาน และประเภทบุคลากร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมและการลงทุน  

 2. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ บุคคลในครอบครั วที่ต้อง

รับผิดชอบดูแล รายได้ ระยะเวลาในการท างาน และประเภทบุคลากรแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยทางการเงิน

ในด้านการยอมรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุนไม่แตกต่างกัน 
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 3. ข้อมูลส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา แตกต่างกันมีการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ 

แตกต่างกัน ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ บุคคลในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูแล รายได้ 

ระยะเวลาในการท างาน และประเภทบุคลากร แตกต่างกันมีการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ         

ไม่แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ : การเกษียณอายุ, การวางแผนการเงิน,บุคลากรกรมสรรพสามิต 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study the retirement financial planning of 

personnel the excise department 2)  to compare the retirement financial planning of 

personnel the excise department by personal factors 3) to compare financial factors in terms 

of risk and return from savings and investment according to personal factors 4) to study the 

relationship between personal factors and saving and investment behavior. 

 The sample group used for this research was 317 personnel The Excise Department 

by the stratified random sampling,  using questionnaires as a tool for data collection. The 

index of item-objective congruence ( IOC)  equals to 0.958 and the reliability is 0.931. The 

analysis of data uses the Chi-square testing, t-test and the F-test ( ANOVA) , stipulating the 

Statistical Significance Level at 0.05. 

 The research result finds that 

 1. Personal information including age, education level, person in his responsibility, 

incomes, work experience, and type of the personnel job correlated with saving and 

investment behavior.  

 2. Personal information including with different gender, age, education level, marital 

status, person in his responsibility, incomes, work experience, and type of the personnel job, 

was no differences the financial factors in terms of risk and return from savings and 

investment. 

 3. Personal information including with different education level was differences the 

retirement financial planning. While personal information including with different gender, 

age, marital status, person in his responsibility, incomes, work experience, and type of the 

personnel job, was no differences the retirement financial planning. 
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บทน า 

 จากการที่อัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกที่มีแนวโน้มลดลงบวกกับการที่ประชากร มีอายุยืนยาว
ขึ้นเนื่องจากการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน และประชากรที่เกิดในยุค Baby Boomers ได้เข้าสู่วัย
สูงอายุ เป็นปัจจัยที่ท าให้หลายประเทศในโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมที่ส าคัญ นั่นคือ การ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2565 และในปี พ.ศ.2573 จะมีสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 
26.9 ของประชากรทั้งประเทศ ในส่วนของรัฐบาลไทย ตามที่ได้ก าหนดให้สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ 
และได้สานต่อแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ (พ.ศ.2545-2565) เตรียมพร้อมสังคมไทย เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งจากการประเมินผลแผนปฏิบัติการ ยังพบการด าเนินงานบางด้านที่ต้องปรับปรุง 
เช่น การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และการ
คุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุควรเริ่มวางแผนการเกษียณตั้งแต่อายุ 30 ปี ควรมีการ
เตรียมตัวในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งควรมีการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอายุ แนวทางที่ควรปฏิบัติหลัก ๆ คือ การบริหารการเงิน
ต้องเริ่มจากการตั้งเป้าหมายในการออม การลงทุน ค านึงถึงผลตอบแทนที่ได้รับ สภาพคล่องทางการเงิน 
และปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งนี้ยังต้องระวังความเสี่ยงอันเกิดจากการออมและการลงทุน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ ของบุคลากรกรม
สรรพสามิต ว่ามีการวางแผนการเงินส าหรับการเกษียณอายุกันอย่างไร โดยการศึกษาดังกล่าวคาดหวังผลจาก
การศึกษาจะเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นความส าคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อการ
เกษียณอายุและให้สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการวางแผนการเงนิเพื่อการเกษียณอายุของบุคลากรกรมสรรพสามิต  

2. เพื่อเปรียบเทียบการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของบุคลากรกรมสรรพสามิต         

ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการเงินด้านการยอมรับความเสี่ยงและด้านผลตอบแทนที่คาดหวัง 

จากการออมและการลงทุนตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออมและการลงทุน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของบุคลากรกรม

สรรพสามิต พร้อมทั้งศึกษาการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ ปัจจัยทางการเงิน และปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมและการลงทุน  



 2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรกรมสรรพสามิต โดยแบ่งตามหน่วยงานราชการ

ส่วนกลาง กรมสรรพสามิต ที่มีอายุระหว่าง 30 - 60 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยท างาน จ านวน 1,178 คน โดยท า

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Tato Yamane และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเริ่มท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงพฤติกรรมการออม การลงทุนและการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ ซึ่งเป็นข้อมูล

ที่มีประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ผลการรวบรวมข้อมูลส่วนนี้บุคคลทั่วไปสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ  

 2. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเงินของคนวัยท างานก่อนเกษียณอายุ ซึ่งแนวทางดังกล่าวมี

ความส าคัญกับคนวัยท างานเป็นอย่างมาก คนกลุ่มนี้สามารถรับรู้ในส่วนของการบริหารการเงินและเลือก

บริหารเงินได้หลายช่องทาง เช่น ฝากเงินกับสถาบันการเงิน ซื้อสลากออมทรัพย์ ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต และ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทีส่นใจ ได้เข้าใจถึงความส าคัญของการวางแผนการเงิน การบริหารเงิน

ออมและการลงทุน ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวติ 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ คือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ บุคคลใน 

ครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูแล รายได้ ระยะเวลาในการท างาน และประเภทบุคลากร 

2. ตัวแปรตาม ซึ่งประกอบด้วย  

- การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ  

- ปัจจัยทางการเงิน ได้แก่ ด้านความเสี่ยง และด้านผลตอบแทน  

- พฤติกรรมการออมและการลงทุน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับการเกษียณอายุ 

  ฐาปณี  ไตรทอง (2555) การเกษียณอายุงาน เป็นเหตุการณ์หรือกระบวนการทางสังคมในการ

ประกอบอาชีพที่ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับการจ้างงานต้องออกจากงานเมื่อถึงอายุที่ก าหนด ในท านองเดียวกัน 



การเกษียณอายุราชการของข้าราชการไทย หมายถึง การที่ข้าราชการจะต้องออกจากงานเมื่ออายุครบ

ก าหนดตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายประกาศไว้ 

 เนษพร  นาคสีเหลือง (2557) การเกษียณอายุ หมายถึง การที่บุคคลออกจากงานที่เคยท าเป็น

ประจ า ท าให้รายได้ที่เคยได้รับเป็นประจ านั้นหายไป ในขณะที่รายจ่ายยังด าเนินต่อไป ทั้งนี้การเกษียณอายุจะ

ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละหน่วยงานหรือบริษัท หรือทักษะความสามารถในการท างานของแต่ละบุคคล 

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ 

 การวางแผนการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน 

ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็กเพื่อบ่มเพาะวินัยทาง

การเงินไว้ก่อน เมื่อเข้าสู่วัยท างานก็จ าเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตาม

เป้าหมายและรายจ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เมื่อมีครอบครัวก็จ าเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัว 

ท าให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความส าคัญมากขึ้น 

แม้กระทั้งเมื่อเกษียณอายุ ก็ยังต้องวางแผนการเงิน เพราะเป็นวัยที่มีรายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ 

หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิดปัญหาได้ (ศูนย์คุ้มครอง

ผู้ใช้บริการทางการเงิน , ธนาคารแห่งประเทศไทย)                                                                                                            

แนวคิดเกี่ยวกับการออมและการลงทุน 

บุญรุ่ง  จันทร์นาค (2554) เงินออม หมายถึง ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ หรือที่กันเอาไว้ไม่น ามาใช้

จ่ายในการบริโภคและอุปโภคในปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคตในภาวะเงินเฟ้อ เงินที่

เก็บอยู่เฉย ๆ จะมีค่าลดน้อยลงไปทุกที เมื่อราคาของสินค้าและบริการสูงอยู่ตลอดเวลา อ านาจของเงินจะ

ลดลงเรื่อย ๆ เป็นอัตราส่วนกลับกับอัตราเงินเฟ้อ บางครั้งจึงเรียกการน าเงินออมไปฝากสถาบันการเงินว่า 

เป็นการลงทุนทางอ้อม ในบางกรณีผู้มีเงินออมอาจจะท าการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจเองก็ได้ ในกรณีนี้ถือ

เป็นการลงทุนทางตรง 

 อนุชา  กุลวิสุทธิ์ (2553) อ้างใน กนกดล  สิริวัฒนชัย (2557) การลงทุน หมายถึง การลงเงินหรือใส่

เงินเข้าไปในธุรกรรมทางธุรกิจ หรือลงไปในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ และเพิ่มค่าได้ในอนาคตเพื่อหวัง

ผลตอบแทน ที่จะได้กลับคืนมาในอนาคตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในรูปดอกเบี้ยรับ เงินปันผลค่าเช่า หรือก าไร

จากการเพิ่มมูลค่า ซึ่งมีระยะเวลาการลงทุน และการเก็งก าไร เป็นกิจกรรมที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนที่สูง

กว่าการลงทุน ซึ่งผลตอบแทนส่วนใหญ่คาดหวังจะออกมาในรูปก าไรจากการซื้อขายเป็นส าคัญ ซึ่งอาจใช้

ระยะเวลาสั้น ๆ  

แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน 

 โรจนา  ธรรมจินดา (2547) อ้างใน วนิดา  โคษา (2559) ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึงโอกาสที่

อาจจะไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งอัตราผลตอบแทน จากการลงทุนมีความไม่แน่นอน



มากขึ้น การลงทุนนั้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น ในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทั่วไปถือว่า นักลงทุนเป็นผู้ที่ไม่

ชอบความเสี่ยง หรือต้องการหลีกหนีความเสี่ยงให้มากที่สุด หากการลงทุนใดที่มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนย่อม

ต้องการอัตราผลตอบแทนที่สูง เพื่อชดเชยความเสี่ยง 

 จิรัตน์  สังข์แก้ว (2545) อ้างใน ธีรพัฒน์  มีอ าพล (2557) ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่าง ๆ 

มักแสดงในรูปร้อยละโดยเปรียบเทียบกับเงินลงทุนต้นวงดและมักคิดต่อระยะเวลาหนึ่งปี โดยเรียกรวม ๆ ว่า 

“อัตราผลตอบแทน” ซึ่งเป็นตัวบงชี้บอกถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับในหนึ่งงวดจากการลงทุนประเภทนั้น ๆ 

ผู้ลงทุนจะได้ใช้อัตราผลตอบแทนนี้เปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ และเปรียบเทียบกับการลงทุน

ประเภทอ่ืน ๆ ต่อไป ทั้งนี้การค านวณอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ไม่จ าเป็นว่าผู้ลงทุนต้องมีการขาย

หลักทรัพย์ออกไปจริง ๆ หรือไม่จ าเป็นต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อคืนจริง 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ฐาปณี  ไตรทอง (2555) ศึกษาการวางแผนทางการเงินวัยเกษียณอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

รามค าแหง เพื่อศึกษาโครงสร้างและคุณลักษณะของบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

เพื่อศึกษาความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินของบุคลากรที่ท างานในมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อศึกษา

ลักษณะการวางแผนทางการเงินของบุคลากรที่ท างานในมหาวิทยาลัยรามค าแหง และเพื่อศึกษาการเตรียม

ความพร้อมทางการเงินหลังวัยเกษียณของบุคลากรที่ท างานในมหาวิทยาลัยรามค าแหง จากผลการศึกษา 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.70) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อย

ละ 44.50) เป็นบุคลากรสาย ค (ร้อยละ 46.20) โดยมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 27,398.86 บาท และอายุงาน

เฉลี่ย 22.90 ปี เป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ร้อยละ 51.40) ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความเข้าใจในสิทธิ ผลตอบแทนหลังเกษียณอายุ ด้านความเข้าใจการประเมินสถานะทาง

การเงิน และด้านความเข้าใจของอาชีพส ารองอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการเตรียมการของบุคลากรหลัง

เกษียณอายุพบว่ามีการเตรียมการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม

ของบุคลากรพบว่า มีความต้องการการสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 

 อนงนาฎ  ศุภกิจวณิชกุล (2558)  ศึกษาพฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินก่อนเกษียณอายุ 

กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินก่อนเกษียณอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผลการวิจัยพบว่า  

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

จ านวนบุตร บุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประเภทของบุคลากร หน่วยงานที่สังกัด รายได้ต่อเดือน และ

รายจ่ายต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม   



2) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนสมาชิกในครอบครัว ประเภท

ของบุคลากร หน่วยงานที่สังกัด รายได้ต่อเดือนส่งผลต่อการบริหารการเงิน ส่วนข้อมูลบุคคลในด้านเพศ อายุ 

จ านวนบุตร บุคคลหลักในครอบครัวที่อยู่ในความรับผิดชอบและรายจ่ายต่อเดือนไม่ส่งผลต่อการบริหารการเงิน 

3) พฤติกรรมการออม ได้แก่ อัตราการออม ลักษณะการออม วัตถุประสงค์ในการออม การเลือก

รูปแบบการออม ระยะเวลาในการเก็บออม แหล่งข้อมูลในการเก็บออมและการบริหารการเงินเพื่อการ

เกษียณส่งผลต่อการบริหารการเงิน ยกเว้นพฤติกรรมการออมด้านแนวโน้มการออมเงินในอนาคตไม่ส่งผลต่อ

การบริหารการเงิน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ โดยศึกษาการวางแผนการเงนิเพื่อการเกษียณอายุของบุคลากร

กรมสรรพสามิต ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือใน

การศึกษาและใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิตโิดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และ

ลูกจ้างชั่วคราว ที่มีอายุระหว่าง 30 – 60 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยคนท างาน จ านวน 1,178 คน ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 

5% โดยค่าความเชื่อมั่นจะอยู่ที่ระดับ 95% ได้จ านวน 299 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

ครั้งนี้จ านวน 317 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified 

Random sampling) 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยในรูปแบบของแบบสอบถาม โดยอาศัยข้อมูลการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาสร้างกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบส ารวจ โดย

จัดล าดับเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ บุคคล

ในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูแล รายได้ ระยะเวลาในการท างาน และประเภทของบุคลากร โดยลักษณะ

ค าถามเป็นแบบเลือกตอบที่ตรงกับข้อเท็จจริงของผู้ตอบแบบสอบถามที่สุด มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 8 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการอมและการลงทุน ได้แก่ รูปแบบการออมและการลงทุน ประเภท

หลักทรัพย์ ระยะเวลาในการออมและการลงทุน การจัดสรรเงินออมและเงินลงทุน และวัตถุประสงค์ในการลงทุน 

มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลการยอมรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุน เป็น

การวัดระดับการยอมรับความเสี่ยง และระดับผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุน โดยใช้

เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดให้ 5 = ระดับความ



เป็นจริงมากที่สุด, 4 = ระดับความเป็นจริงมาก, 3 = ระดับความเป็นจริงปานกลาง, 2 = ระดับความเป็นจริง

น้อย, 1 = ระดับความเป็นจริงน้อยที่สุด มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 8 ข้อ  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ เป็นการวัดความคิดเห็นทางด้านการ

วางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating 

Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดให้ 5 = ระดับความเป็นจริงมากที่สุด, 4 = ระดับความเป็นจริงมาก, 

3 = ระดับความเป็นจริงปานกลาง, 2 = ระดับความเป็นจริงน้อย, 1 = ระดับความเป็นจริงน้อยที่สุด มีจ านวน

ข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจยัน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 

    1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ บุคคล

ในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูแล รายได้ ระยะเวลาในการท างาน และประเภทบุคลากร และข้อมูล

พฤติกรรมการออมและการลงทุน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

    1.2 ข้อมูลปัจจัยทางการเงิน ด้านความเสี่ยง ด้านผลตอบแทน และการวางแผนการเงินเพื่อการ

เกษียณอายุ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean หรือ Average : �̅� ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviations : S.D)  

 2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential statistics) 

    2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคลลกับพฤติกรรมการออมและการลงทุน โดย

การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test :  𝑥2) 
    2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยทางการเงิน ด้านความเสี่ยง ด้านผลตอบแทนจ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล และวิเคราะห์เปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล โดยการทดสอบค่า t (t-test) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 

และค่า F (F-test) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ซึ่งก าหนด

ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการทดสอบเปรียบเทียบความ

แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)  

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ืองการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของบุคลากรกรมสรรพสามิต สามารถ

สรุปผลการศึกษาออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้ 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด มีบุคคลในครอบครัวที่

ต้องรับผิดชอบดูแล 1-2 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท มีระยะเวลาในการท างานมากกวา่ 

9 ปี เป็นบุคลากรประเภทข้าราชการ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากรกรมสรรพสามิต พบว่า บุคลากรกรม

สรรพสามิตมีรูปแบบการออมและการลงทุนโดยฝากเงินกับสถาบันการเงิน ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท

หน่วยลงทุน เช่นกองทุนรวม มีระยะเวลาในการออมและการลงทุน ระยะปานกลาง (1-5 ปี) มีสัดส่วนเงิน

ออมและลงทุนต่อรายได้ 25% ศึกษาเรื่องการลงทุนด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนเพื่อเป็น

หลักประกันทางการเงินของครอบครัว 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและ

การลงทุน พบว่า บุคลากรกรมสรรพสามิตให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยทางการเงินด้านความเสี่ยงอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยเน้นการออมและการลงทุนที่สร้างรายได้ประจ าและมีความปลอดภัยสูง และด้าน

ผลตอบแทนอยู่ในระดับมาก โดยต้องการผลตอบแทนจากการออมและการลงทุน 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ พบว่า บุคลากรกรม

สรรพสามิตให้ระดับความส าคัญต่อการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ อยู่ในระดับมาก โดยมีการ

วางแผนช าระหนี้สินให้หมดสิ้นก่อนการเกษียณอายุ 

ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออม

และการลงทุน ด้วยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test : 𝑥2) 

อธิบายตามตัวแปร ดังนี้ 

   1. เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมและการลงทุนทุกด้าน 

   2. อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมและการลงทุน ด้านรูปแบบการออมและการลงทุน 

และระยะเวลาในการออมและการลงทุน ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

   3. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมและการลงทุน ด้านรูปแบบการออมและ

การลงทุน ระยะเวลาในการออมและการลงทุน และสัดส่วนในการออมเงินและการลงทุน ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มี

ความสัมพันธ์กัน 

   4. สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมและการลงทุนทุกด้าน 

   5. บุคคลในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูแลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมและการลงทุน 

ด้านการได้รับค าแนะน าหรือปรึกษาเร่ืองการลงทุน ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

   6. รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมและการลงทุน ด้านระยะเวลาในการออมและการ

ลงทุน และสัดส่วนในการออมเงินและการลงทุนส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 



   7. ระยะเวลาในการท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมและการลงทุน ด้านรูปแบบการ

ออมและการลงทุน และระยะเวลาในการออมและการลงทุน ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

   8. ประเภทบุคลากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมและการลงทุน ด้านสัดส่วนในการออมเงิน

และการลงทุน ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการเงินด้านการยอมรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง

จากการออมและการลงทุน โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่าที ( t-test) และ 

One Way ANOVA  

อธิบายตามตัวแปร ดังนี้ 

   1. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยทางการเงินด้านการยอมรับความ

เสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุนไม่แตกต่างกัน 

   2. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยทางการเงินด้านการยอมรับความ

เสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุนไม่แตกต่างกัน 

   3. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยทางการเงินด้านการ

ยอมรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุนไม่แตกต่างกัน 

   4. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยทางการเงินด้านการยอมรับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุนไม่แตกต่างกัน 

   5. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีบุคคลในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูแลแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัย

ทางการเงินด้านการยอมรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุนไม่แตกต่างกัน 

   6. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยทางการเงินด้านการยอมรับความ

เสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุนไม่แตกต่างกัน 

   7. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยทางการเงินด้าน

การยอมรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุนไม่แตกต่างกัน 

   8. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีประเภทบุคลากรแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยทางการเงินด้านการ

ยอมรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุนไม่แตกต่างกัน 

ส่วนที่ 7 ผลการวิเคราะห์การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

วิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) และ One Way ANOVA  

อธิบายตามตัวแปร ดังนี้ 

   1. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ 

ไม่แตกต่างกัน 

   2. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ 

ไม่แตกต่างกัน 



   3. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการ

เกษียณอายุ แตกต่างกัน 

   4. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการ

เกษียณอายุ ไม่แตกต่างกัน 

   5. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีบุคคลในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูแลแตกต่างกันมีผลต่อการ

วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ ไม่แตกต่างกัน 

   6. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ 

ไม่แตกต่างกัน 

   7. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระยะวลาในการท างานแตกต่างกันมีผลต่อการวางแผนการเงิน

เพื่อการเกษียณอายุ ไม่แตกต่างกัน 

   8. บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีประเภทบุคลากรแตกต่างกันมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการ

เกษียณอายุ ไม่แตกต่างกัน 

เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ LSD พบว่าบุคลากรที่มี

ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณแตกต่างจากบุคลากรที่มีระดับ

การศึกษาอ่ืน ๆ โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ

มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของบุคลากรกรมสรรพสามิต สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออมและการลงทุน 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออมและการลงทุน พบว่า 

พฤติกรรมการออมและการลงทุนมีความสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา บุคคลใน

ครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูแล รายได้ ระยะเวลาในการท างาน และประเภทบุคลากร สอดคล้องกับ บุศย์น้ าเพชร 

คัมภิรานนท์ และนลิน เพ็งนวล (2557 อ้างใน อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล 2558) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมการออม

ขึ้นอยู่กับ อายุ โดยอายุที่แตกต่างกัน มีทัศนคติด้านการออมที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการออม

ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ โสภณ โรจน์ธ ารง (2537 อ้างอนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล  ,2558 ) ที่กล่าวว่า

พฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทยนั้นถ้าหัวหน้าครอบครัวมีการศึกษาสูงเพียงใดย่อมมีแนวโน้มที่จะเกิด

การออมมากขึ้น และสอดคล้องกับ ไพโรจน์ เงาวิจิตร (2543 อ้างใน อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล ,2558 ) ที่กล่าวว่า

ปัจจัยด้านรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมทั้งด้านประมาณการออมเป็นเปอร์เซ็นต์และด้าน

จ านวนเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน  



 2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับปัจจัยทางการเงินในด้านการยอมรับความ

เสี่ยงและด้านผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุน  

 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับปัจจัยทางการเงินในด้านการยอมรับความ

เสี่ยงและด้านผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อ

ปัจจัยทางการเงินในด้านการยอมรับความเสี่ยงและด้านผลตอบแทนที่คาดหวังจากการออมและการลงทุ น 

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2558 ) ที่สรุปว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลือสมาชิกใน

ครอบครัว รายได้ต่อเดือน และต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการ

ต ารวจภูธร จังหวัดชุมพร และไม่สอดคล้องกับ ปัญญา สมาพันธ์ (2552) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีการศึกษาใน

ระดับสูงตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะวางแผนการออมในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาน้อย 

ส่งผลให้การบริหารการเงินของบุคลากรในแต่ละระดับการศึกษาแตกต่างกัน 

 3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ 

 ผลการวิเคราะห์การการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ 

พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลด้าน ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของ

บุคลากรกรมสรรพสามิตแตกต่างกัน ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ บุคคลในครอบครัวที่

ต้องรับผิดชอบดูแล รายได้ ระยะเวลาในการท างาน และประเภทบุคลากร แตกต่างกันมีการวางแผนการเงิน

เพื่อการเกษียณอายุ ของบุคลากรกรมสรรพสามิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ กิจติพร สิทธิพันธ์ (2553) 

วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ข้อมูล

ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านเพศ อายุ ไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ระดับการศึกษา มี อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร และยังสอดคล้องกับ ขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ,ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์ (2560) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทหน่ าเซียน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. รูปแบบการออมและการลงทุน โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมและการลงทุนโดยการฝากเงิน

กับสถาบันการเงิน ดังนี้ สถาบันการเงินควรให้ความส าคัญในเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและส่งเสริม

การออมในระยะยาวเพื่อให้เกิดความมั่นคงรวมถึงสถาบันการเงินควรสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ

ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจในการออมและการลงทุนมากข้ึน 



 2. การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ เป็นสิ่งที่บุคคลควรเริ่มปฏิบัติเมื่อเริ่ มมีรายได้จากการ

ท างานเพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในการด าเนินชีวิตตั้งแต่วัยท างาน การวางแผนการเงินเพื่อการ

เกษียณอายุที่ดีจะน าไปสู่การใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในอนาคต นอกจากนี้ ควรมีความรู้ความเข้าใจทาง

การเงิน เช่น เงินเฟ้อ ดอกเบี้ยทบต้น ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่จะน าไปสู่พฤติกรรมการจัดสรรเงินออมและ

การควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ ท าให้การวางแผนการเงินมี

ประสิทธิพล และช่วยให้บุคคลสามารถจัดการทางการเงินได้อย่างเป็นระบบมากข้ึน 

 3. ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการเงินต่าง ๆ ควรร่วมมือ

ส่งเสริมให้ผู้มีงานท ามีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางแผน

การเงินเพื่อการเกษียณอายุตั้งแต่วันเริ่มต้นท างาน สร้างความตะหนักถึงความจ าเป็นในการเตรียมการ

เกษียณอายุ ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จาการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุว่าจะช่วยให้

ชีวิตเมื่อเกษียณมีความมั่งคั่งและมั่นคง ไม่เป็นภาระของบุตรหลานและช่วยลดการพึ่งพิงภาครัฐของผู้สูงอายุ 

 4. กรมสรรพสามิต ควรสนับสนุนช่องทางการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุนในรูปแบบ

ต่าง ๆ ที่ทันสมัยและเข้าถึงบุคลากรทุกกลุ่มประเภท และหน่วยงานที่สังกัดภายในกรมสรรพสามิตเพื่อ

สนับสนุนการออมและการลงทุนของบุคลากรให้มีมากยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรท าการขยายขอบเขตการวิจัยให้กว้างขึ้นโดยเพิ่มกลุ่มตัวอย่างไปยังต่างจังหวัดหรือ

ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อทราบข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของกลุ่ม

ประชากรที่ครอบคลุมและหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

มากยิ่งขึ้น 

 2. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องความรู้ ความเข้าใจ ในการลงทุนในสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ 

ทั้งด้านวิธีการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง  เพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาและเลือกลงทุนในรูปแบบการ

ออมที่เหมาะสม 

 3. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจัยด้านภาระหนี้สิน เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

ต่อการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ เพื่อเสนอแนวคิดที่เป็นประโยขน์ต่อการวางแผนและพัฒนาให้

ภาครัฐผลักดันนโยบายเพื่อสร้างความตะหนักถึงความส าคัญของการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ 
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