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บทคัดย่อ 

การวางแผนการใช้ชีวิตและการวางแผนเร่ืองการเงิน ท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมวยั
เกษียณของพนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการวางแผนการใชชี้วิต
และการวางแผนเร่ืองการเงิน ท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมวยัเกษียณของพนกังานโรงพยาบาล
สมิติเวช ธนบุรี  ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนการใชชี้วติ  และดา้นการวางแผนเร่ืองการเงิน  กลุ่มตวัอยา่ง
คือ พนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จ  านว 216 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบ
แบบ t-test ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD  

 ผลการวิจยัพวา่  1) พนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จ  านวน 216 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน  147  คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40  ปี จ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.6  รองลงมาคือ อายุ 20-30 ปี จ  านวน 66  คน คิดเป็นร้อยละ  30.6 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9  รองลงมาคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี  จ  านวน 47 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.8  ส่วนใหญ่สถานภาพโสด  จ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ สมรส 
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จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 ส่วนใหญ่มีขนาดครอบครัว 1-2 คน จ านวน  54 คน คิดเป็นร้อย
ละ  25.0  รองลงมาคือขนาดครอบครัว  3-5 คน จ านวน  129 คน คิดเป็นร้อยละ  59.7  ส่วนใหญ่
จ าแนกท่ีพกัอาศยับา้นตนเอง จ านวน 112 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.9  รองลงมาคือท่ีพกัอาศยับา้นบิดา
มารดา  จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมเงินเงินฝากธนาคาร 
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73  รองลงมา คือ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จ านวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.19  , ส่วนใหญ่ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จ านวน  159 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6  
รองลงมาคือระดบัผูจ้ดัการแผนก/ผูจ้ดัการฝ่าย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ส่วนใหญ่ อายุ
งาน 0-5 ปี จ  านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2  รองลงมาคือ อายุงาน 6-10 ปี จ  านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 17. ส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท จ านวน 121 คน   รองลงมาคือ  
รายไดต่้อเดือน 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 22. 

 2) การวางแผนการใช้ชีวิตมีผลต่อการเตรียมความพร้อมวัยเกษียณของพนักงาน
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรีโดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีการ
วางแผนการใช้ชีวิตระดับมาก คือ  การดูแลบุตรหลาน และท ากิจกรรมภายในครอบครัว เช่น 
ท าอาหาร  ปลูกตน้ไม ้ การท าอาชีพอิสระ เช่น คา้ขาย การเกษตร ร้านอาหาร  

 3) ด้านการวางแผนเร่ืองการเงิน ท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมวยัเกษียณของพนักงาน
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ข้อท่ีมีการ
วางแผนเร่ืองการเงินระดบัมาก คือ การจดัสรรรายได้ไวใ้ช้ในวยัเกษียณ , การจดัสรรรายไดไ้วใ้ห้
ทายาท,การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจ่้าย ซ้ือเฉพาะส่ิงท่ีจ  าเป็น , การเตรียมท่ีพกัอาศยัรองรับการ
ใชชี้วติ, การจดัสรรรายไดส้ าหรับค่ารักษาพยาบาล  
ค าส าคัญ : การวางแผนการใชชี้วติ, การวางแผนเร่ืองการเงิน, การเตรียมความพร้อมวยัเกษียณ 

ABSTRACT 
The study into life planning and financial planning that affects the preparation for 

retirement of employees of the Samitivej Thonburi Hospital aimed at studying into the planning 
on how to live and on finance that affects the preparation for retirement of employees of the 
Samitivej Thonburi Hospital including the life planning and financial planning. Samples included 
216 employees of the Samitivej Thonburi Hospital. Tools used in collecting data were 
questionnaires. Data were analyzed by using SPSS, finding frequency, percentage, means, and 
standard deviation. Hypothesis was tested for comparison by using t-test and One-way ANOVA; 
the differences, if any, would be compared in pairs by using LSD method.  
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It was found from the research that 1) among 216 employees of the Samitivej Thonburi 
Hospital, most of them were females for 147 persons equal to 68.1 %, most of the employees 
were 31 – 40 years old for 79 persons equal to 36.6, followed by 66 persons who were 20 – 30 
years old equal to 30.6 %; most of them had graduated with Bachelor Degree for 151 persons 
equal to 69.9 %, followed by 47 persons who had educational level lower than the Bachelor 
Degree equal to 21.8 %; most of them were single for 121 persons equal to 56.0 %, followed by 
married persons for 86 persons equal to 39.9 %; most of them had 1 – 2 family members for 54 
persons equal to 25.0 %, followed by 129 persons who had 3 – 5 family members equal to 59.7 
%; most of them lived in their own house for 112 persons equal to 51.9 %, followed by 50 
persons who lived with their parents equal to 23.10 %; most of them had savings in bank account 
for 155 persons equal to 52.73 %, followed by 77 persons who had provident fund equal to 26.19 
%; most of them were in the operational position for 159 persons equal to 73.6 %, followed by 41 
persons who were departmental/ divisional managers equal to 19.0 %; most of them had 0 – 5 
years of working experience for 117 persons equal to 54.2 %, followed by 37 persons who had 6 
– 10 years of working experience equal to 17 %; most of them had salary of 10,001 – 30,000 baht 
per month for 121 persons, followed by 49 persons who had salary of 30001 – 50,000 baht per 
month, equal to 22 %.  

2) The overall life planning that affects the preparation for retirement of employees of the 
Samitivej Thonburi Hospital was at moderate level. When considering in each aspect, it was 
found that the aspects where life planning was at high level were taking care of children and 
doing activities in the family such as cooking, planting trees, doing independent career like 
trading, farming, food store.  

3) The overall financial planning that affects the preparation for retirement of employees 
of the Samitivej Thonburi Hospital was at high level. When considering in each aspect, it was 
found that the aspects where the financial planning was at high level were the allocation of 
income to be used when being retired, the allocation of income for heirs, the change of spending 
behavior in that only necessary things would be bought, the preparation for residence to live, the 
allocation of income for medical expenses.  
Keyword: life planning, financial planning, preparation for retirement 
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บทน า 
จากการคาดการณ์ภาพรวมของสังคมไทย และสังคมผูสู้งอายุในประเทศไทยปี 2563

ประเทศไทยมีประชากรราว 68 ลา้นคน แบ่งเป็น ผูช้าย 33 ลา้นคน ผูห้ญิง 34 ลา้นคน กระจายอยู่
ตามภูมิต่าง ๆ ส าหรับอตัราการเกิดตามทะเบียนราษฎร์พบว่า ปีท่ีผ่านมามีเด็กไทยเกิดใหม่กว่า 3 
แสน 7 หม่ืนรายอตัราการเกิดของเด็กไทยค่อนขา้งทา้ทายสังคมสูงวยัท่ีก าลงัเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยยะ
ส าคญัทัว่โลกโดยวนัน้ี ประเทศไทยมีผูสู้งอายุอยู่เกือบ 12 ลา้นคน หรือคิดเป็น 17 เปอร์เซ็นตข์อง
คนไทยทั้งประเทศประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่ภาวะสังคมสูงวยัอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ท่ีต่าง
จากประเทศอ่ืน ในช่วงท่ีผา่นมาการเตรียมตวัก่อนเกษียณอายุนั้นถือวา่เป็น วางแผนชีวิตอยา่งหน่ึง 
หากมีการเตรียมตวัให้พร้อม และเหมาะสมแลว้ก็จะสามารถป้องกนัปัญหาต่างๆ จะเกิดข้ึนภายหลงั
การเกษียณได ้ซ่ึงในปัจจุบนัจงั เกษียณอายุนั้นควรจะมีการเตรียมตวัทั้งระยะไกล และระยะใกล ้
(near phase) ซ่ึงการ ประชากรผูสู้งอายุท่ีจะเพิ่มมากข้ึน เตรียมตวัดูแลตนเองก่อนเกษียณอายุ 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นทรัพยสิ์นและ ดา้นท่ีอยู่อาศยั และดา้นกิจกรรมและการใช้เวลา
วา่ง ทั้งน้ีการเตรียมตวัในระยะไกลนั้นจะสามารถท าได ้ในการเตรียมดา้นการเงิน ดา้นสุขภาพ และ
การมีคุณภาพชีวติปัจจุบนัเป็น บุคคลมกัจะเร่ิมวติกกงัวลต่อการเกษียณท่ีใกลเ้ขา้มาอยา่งไร   

การวางแผนการเงินเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับคนทุกช่วงวยั หากยงัเหลือเวลาอีกหลายปีการ
เร่ิมตน้ศึกษา และวางแผนเป็นเร่ืองทีดีท่ีสุด ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะการศึกษา
การวางแผนการใชชี้วิตและการวางแผนเร่ืองการเงิน ท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมวยัเกษียณของ
พนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี หากใกล้ถึงเวลาเกษียณแต่ยงัไม่ได้วางแผนอย่ารีรอส ารวจ
การเงินของตนเอง และวางแผนอยา่งรัดกุม เพื่อการใชชี้วติวยัเกษียณท่ีไม่เป็นภาระและมีความสุข 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1.เพื่อศึกษาการวางแผนการใชชี้วติและการวางแผนการเงิน ท่ีมีผลต่อการเตรียมความ

พร้อมการเกษียณอายขุองพนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  
2. เพื่อศึกษาการวางแผนการใชชี้วติและการวางแผนการเงิน ท่ีมีผลต่อการเตรียมความ

พร้อมการเกษียณอายขุองพนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาการวางแผนการใชชี้วติและการวางแผนการเงิน ท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อม
การเกษียณอายขุองพนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  โดยก าหนดขอบเขตในการวิจยัดงัน้ี 
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 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตัวแปรต้น คือ 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ขนาดครอบครัว ท่ีพกัอาศยั 

รูปแบบการออมเงิน ต าแหน่ง อายงุาน รายไดต่้อเดือน 
ตัวแปรตาม คือ 
1. การเตรียมความพร้อมวยัเกษียณของพนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  ไดแ้ก่  

ดา้นการวางแผนการใชชี้วิต  และดา้นการวางแผนเร่ืองการเงิน 

ขอบเขตด้านประชากร 
พนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1.ผลการวจิยัน้ีส าหรับเป็นแนวทางการวางแผนในการใชชี้วติมีผลต่อการเตรียมความ
พร้อมการเกษียณอายขุองพนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 

2. ผลการวจิยัน้ีส าหรับเป็นแนวทางในการวางแผนการเงินท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อม
การเกษียณอายขุองพนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 

3.เพือ่ใหท้ราบถึงปัญหาและน าไปใชใ้นการวางแผนและพฒันาการวางแผนการใชชี้วิตและ
การวางแผนการเงินท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายขุองพนกังานโรงพยาบาลสมิติ
เวช ธนบุรี 

4.เพื่อน าผลการวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนการใชชี้วติและวางแผนทางการเงินท่ีมี
ผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายขุองพนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการวางแผนการใช้ชีวติ 
การวางแผนการใช้ชีวิต  คือ การวางแผนการด าเนินชีวิตของคนท่ีมีความแตกต่างกนัทั้ง

ทางด้าน สังคม  วฒันธรรม หรือส่ิงแวดล้อม  หากบุคคลจดัอยู่ในกลุ่มใด บุคคลนั้นก็มักจะมี
พฤติกรรมไปในแนวทางเดียวกันกับค่านิยมท่ีพวกเขายึดถือ และพยายามพัฒนาส่ิงนั้ นจน
กลายเป็นอตัลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะตวั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของเขา
 จีรนนัท์  สุธิตานนท์ (2561)  ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต คือ  โครงสร้าง
กรใช้ชีวิตโดยรวม การใช้จ่ายเงิน การใช้เวลาของบุคคลในรูปแบบต่างๆ  ซ่ึงจะสะทอ้น กิจกรรม 
ความสนใจ ความคิดเห็น ของแต่ละบุคคลอีกทั้งยงัสามารถสะทอ้นนค่าความนิยมผ่านกิจกรรม 
และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบ ๆ ตวั ทั้งยงัเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มและสังคม 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการวางแผนเร่ืองการเงิน 
การวางแผนการเงิน เป็นแนวคิดท่ีท าให้เราเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมัน่คง

ทางการเงิน ซ่ึงควรเร่ิมจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใชเ้งินท่ีดี มีวนิยัตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะเม่ือ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพ 

5. ขนาดครอบครัว 

6. ท่ีพกัอาศยั 

7. รูปแบบการออมเงิน 

8. ต าแหน่งงาน 

9. อายงุาน 

10. รายไดต่้อเดือน 

การเตรียมความพร้อมวยัเกษียณของ

พนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  

1. ดา้นการวางแผนการใชชี้วิต 

2. ดา้นการวางแผนเร่ืองการเงิน 

 

 

ตัวแปรต้น 
 

ตัวแปรตาม 
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เขา้สู่วยัท างานก็จะตอ้งรู้วิธีการ วางแผนและจดัสรรเงินให้เพียงพอในการใชจ่้ายประจ าวนั การใช้
จ่ายในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเพื่อการ เกษียณอาย ุ

การวางแผนทางการเงิน นั้นเป็นการเตรียมตวัจดัการภาระหน้ีท่ียงัเหลืออยู่ เช่น หน้ีบา้น 
โดยอาจจะน าเงินส่วนท่ีเหลือจากการเก็บออมเร่งปิดยอดหน้ีท่ีเหลือเพื่อช่วยลดภาระการเงินไดเ้ร็ว
ข้ึน และเตรียมตวัจดัการภาระทั้งหมดก่อนสู่วยัเกษียณ โดยมีมีแนวทางการปฏิบติัเพื่อเตรียมตวัดงัน้ี 

กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข (2556) กล่าวถึง กระบวนการวางแผนทางการเงิน มี 4 ขั้นตอน       
1.ก าหนดเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายการด าเนินชีวิต เพื่อให้สามารถก าหนดทิศทางการ
ด าเนินชีวิตได้ ในแต่ละช่วงอายุ ควรมีก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน และท าได้จริง ทั้ งน้ีอาจมี
เป้าหมายหลายอยา่งได ้ซ่ึงควรจดัล าดบัความส าคญัและลงมือท าในส่ิงท่ีส าคญั เช่น การออมเงินไว้
ส่งบุตรหลานจนจบปริญญาตรี  เป้าหมายต่อไปคือปลูกบา้น หรือท าประกนัชีวิตระยะยาวเพื่อให้มี
ค่าใชจ่้ายวยัเกษียณ โดยเป้าหมายเหล่าน้ีตอ้งก าหนดการอตัราการออมเพื่อจะบรรลุความส าเร็จ 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการเตรียมความพร้อมวยัเกษียณ 
การเป็นผู ้สู งอายุ ท่ี มีศักยภาพ  (Active Aging) การมี ส่วนร่วม (Participation) เตรียม

การศึกษาและสร้าง โอกาสในการเรียนรู้; สร้าง ความตระหนกัและส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการท 
างาน  สุขภาวะท่ีดี (Health)การส่งเสริมให้มีสุขภาพ กาย, จิตและสังคมท่ีดี  หลกัประกนัท่ีมัน่คง  
(Security) สร้างการคุม้ครอง,ความปลอดภยั และศกัด์ิศรีขอ งผูสู้งอายุดา้นสังคม, การเงินและการ
ไดรั้บการตอบสนอง  ความตอ้งการตามสิทธิ  โดยปัจจยัก าหนดการเป็นผูสู้งอายุท่ีมีศกัยภาพ  มี
ความจ าาเป็นท่ีจะตอ้งมีกระบวนการเตรียม ความพร้อมมาอย่างต่อเน่ืองทั้งในด้านสุขภาพ การมี
ส่วนร่วมทางสังคม และ หลกัประกนัในชีวติ  ดา้นระบบบริการสุขภาพ  ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  
ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล  ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นพฤติกรรม 

สุวทิย ์ ขจรกล ่า, นนัทวนั อินทชาติ,เอกลกัษณ์ ณถัฤทธ์ิ (2559)  ให้แนวคิดไวว้า่ การเตรียม
ความพร้อม คือ การวางแผนชีวิตท่ีมีเป้าหมายอยา่งหน่ึง  โดยเป้าหมายอยูท่ี่การประสบความส าเร็จ
และมีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีศกัด์ิศรี 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ศรุติ กิตติมหาชยั  (2560) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง  การศึกษาการวางแผนการใชชี้วิต การ

วางแผนเร่ืองการเงิน และการพฒันาการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่คน
ท่ีจะเกษียณต่อการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา และรายไดส่้วนใหญ่ ผลการวเิคราะห์พบวา่ค่าเฉล่ีย ค่า
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เบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการวางแผนการใชชี้วติท่ีมีผลต่อ
การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ดา้นความพอประมาณมีระดบัความคิดเห็นมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 และดา้นความมีเหตุผลมีระดบั
ความคิดเห็นมาก ค่าเฉล่ีย 3.68 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปรผลระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการวางแผนการเงินท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
ความคิดเห็นปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยีมีระดบัความ
คิดเห็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62    การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ตามสมมติฐานขอ้ 1 พบวา่อิทธิพลของดา้น
การวางแผนการใช้ชีวิตเรียงล าดบัคือ ดา้นความมีเหตุผล มีอิทธิพลร้อยละ 16.9 มีผลต่อการเตรียม
ความพร้อมการเกษียณอายขุองพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นความพอประมาณ ไม่ส่งผลต่อการเตรียมการเกษียณอายุ
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

พฒันี  ทองพึง (2555) การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุกรณีศึกษาเฉพาะ
ครูโงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครกร พบวา่ 1. ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะสวนบุคคลท่ีมีต่อ
การรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกบการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ อายุงาน 
ระยะเวลาก่อนเกษียณ มีความเก่ียวข้องกบการเตรียมตัวด้านการเงินภายหลังเกษียณอายุและ
ระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ มีความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 
และคุณลักษณะด้านอ่ืน ๆไม่มีผลต่อการเตรียมตัวด้านการเงินภายหลังเกษียณอายุ และความ
ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 2.จากสมมุติฐาน 3 ขอ้ท่ีก าหนด รูปแบบ
การวิจยัการวางแผนทางการเงินส าหรับครู โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการ
วางแผนทางการเงินข้ึนอยูก่บั  1)คุณลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ และสถานภาพ สมรส อยา่ง
มีนยัส าคญั ทางสถิติรูปแบบการวางแผนการเงินสวนบุคคลเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานครในทางบวก ซ่ึงได้แก้การลงทุนในกองทุนรวม และพนัธบตัรรัฐบาล ส่วนการ
ลงทุนดา้นเงินฝากธนาคาร หุ้นทุน หุ้นสหกรณ์ ประกนัชีวิตและการลงทุนอ่ืนมีผลในทางลบแต่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  2)ความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อวยัเกษียณ ของครูโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร รายได้ท่ีเพียงพอในการวางแผนเพื่อวยัเกษียณและ การมีความรู้การวางแผนเพื่อ
วยัเกษียณอยา่งมีนยัส าคญั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
เป็นการวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research Approach ) โดยใช้

การวจิยัเชิงส ารวจ ( Survey Research ) และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ( Questionnaire ) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจยั คือ พนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรีกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยั

ท าการเก็บแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน 216 ซ่ึงสามารถรู้จ านวนประชากรท่ีแน่นอนได ้โดย
ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการค านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดม้าจากการใช้วิธีค  านวณตาม
สูตร Taro Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ซ่ึงก าหนดค่าท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 5% 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไวโ้ดยแจกแบบสอบถามท่ีสอบถามผ่าน

ออนไลน์ โดยใช ้Google From 
2. เก็บรวมรวมแบบสอบถามท่ีได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วรวบรวมเพื่อด าเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติ 

การทดสอบวดัค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถาม (Reliability) 
การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ตอ้งมีค่า

มากกวา่ 0.70 จึงสามารถสรุปไดว้า่แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือได ้

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 25.0 ) 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ ( Percentage ) และค่าความถ่ี (Frequency) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อบรรยาย

ปัจจยัส่วนบุคคล  

2. ค่าเฉ ล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Devition หรือ SD) ในการ
วเิคราะห์ไดแ้ก่ การวางแผนการใชชี้วติและการวางแผนเร่ืองการเงินท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อม
วยัเกษียณของพนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม พนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จ  านวน 216 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  
147  คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40  ปี จ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6  รองลงมา
คือ อาย ุ20-30 ปี จ  านวน 66  คน คิดเป็นร้อยละ  30.6 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 
151 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9  รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี  จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8  
ส่วนใหญ่สถานภาพโสด  จ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.9 ส่วนใหญ่มีขนาดครอบครัว 1-2 คน จ านวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ  25.0  
รองลงมาคือขนาดครอบครัว  3-5 คน จ านวน  129 คน คิดเป็นร้อยละ  59.7  ส่วนใหญ่จ าแนกท่ีพกั
อาศยับ้านตนเอง จ านวน 112 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.9  รองลงมาคือท่ีพกัอาศยับ้านบิดามารดา  
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมเงินเงินฝากธนาคาร จ านวน 155 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.73  รองลงมา คือ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19 
, ส่วนใหญ่ต าแหน่งพนกังานปฏิบติังาน จ านวน  159 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6  รองลงมาคือระดบั
ผูจ้ดัการแผนก/ผูจ้ดัการฝ่าย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ส่วนใหญ่ อายุงาน 0-5 ปี จ  านวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2  รองลงมาคือ อายุงาน 6-10 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17. ส่วน
ใหญ่รายไดต่้อเดือน 10,001 – 30,000 บาท จ านวน 121 คน   รองลงมาคือ  รายไดต่้อเดือน 30,001 – 
50,000 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 22. 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์การวางแผนการใชชี้วิตและการวางแผนเร่ือง
การเงิน ท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมวยัเกษียณของพนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 1) การ
วางแผนการใช้ชีวิตมีผลต่อการเตรียมความพร้อมวยัเกษียณของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช 
ธนบุรีโดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีการวางแผนการใช้ชีวิต
ระดบัมาก คือ  การดูแลบุตรหลาน และท ากิจกรรมภายในครอบครัว เช่น ท าอาหาร  ปลูกตน้ไม ้ 
การท าอาชีพอิสระ เช่น คา้ขาย การเกษตร ร้านอาหาร 2) ดา้นการวางแผนเร่ืองการเงิน ท่ีมีผลต่อการ
เตรียมความพร้อมวยัเกษียณของพนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีการวางแผนเร่ืองการเงินระดบัมาก คือ การจดัสรรรายไดไ้วใ้ช้ใน
วยัเกษียณ, การจดัสรรรายได้ไวใ้ห้ทายาท ,การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้จ่าย ซ้ือเฉพาะส่ิงท่ี
จ าเป็น , การเตรียมท่ีพกัอาศยัรองรับการใชชี้วติ, การจดัสรรรายไดส้ าหรับค่ารักษาพยาบาล  
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สรุปผลการวจัิย   
ปัจจัยส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ือง การวางแผนกการใชชี้วิตและการวางแผนเร่ืองการเงิน ท่ีมีผลต่อการเตรียม

ความพร้อมวยัเกษียณของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม พนกังานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จ  านวน 216 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  
147  คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40  ปี จ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6  รองลงมา
คือ อาย ุ20-30 ปี จ  านวน 66  คน คิดเป็นร้อยละ  30.6 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 
151 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9  รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี  จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8  
ส่วนใหญ่สถานภาพโสด  จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.9 ส่วนใหญ่มีขนาดครอบครัว 1-2 คน จ านวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ  25.0  
รองลงมาคือขนาดครอบครัว  3-5 คน จ านวน  129 คน คิดเป็นร้อยละ  59.7  ส่วนใหญ่จ าแนกท่ีพกั
อาศยับ้านตนเอง จ านวน 112 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.9  รองลงมาคือท่ีพกัอาศยับ้านบิดามารดา  
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมเงินเงินฝากธนาคาร จ านวน 155 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.73  รองลงมา คือ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19 
, ส่วนใหญ่ต าแหน่งพนักงานปฏิบติังาน จ านวน  159 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6  รองลงมาคือระดบั
ผูจ้ดัการแผนก/ผูจ้ดัการฝ่าย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ส่วนใหญ่ อายุงาน 0-5 ปี จ  านวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2  รองลงมาคือ อายุงาน 6-10 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17. ส่วน
ใหญ่รายไดต่้อเดือน 10,001 – 30,000 บาท จ านวน 121 คน   รองลงมาคือ  รายไดต่้อเดือน 30,001 – 
50,000 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 22. 

การวางแผนการใช้ชีวิตและการวางแผนเร่ืองการเงิน ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมวัย
เกษียณของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี   

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนเร่ือง
การเงินอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการวางแผนการใชชี้วติอยูใ่นระดบัปานกลาง 

อภิปรายผล 
 1.ด้านการวางแผนการใช้ชีวิต    
 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีการวางแผนการใช้
ชีวติระดบัมาก คือ  การดูแลบุตรหลาน และท ากิจกรรมภายในครอบครัว เช่น ท าอาหาร  ปลูกตน้ไม ้ 
การท าอาชีพอิสระ เช่น คา้ขาย การเกษตร ร้านอาหาร ขอ้ท่ีมีการวางแผนการใชชี้วติระดบัปานกลาง 
คือ กิจกรรมดา้นศาสนา,   กิจกรรมตามความคาดหวงัอ่ืน  เช่น  จิตอาสาเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์  การ
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เดินทางท่องเท่ียว  การพบปะสังสรรค ์ ขอ้ท่ีมีการวางแผนการใชชี้วติระดบันอ้ย คือ กิจกรรมดา้น
การเมือง, งานท่ีปรึกษาบริษทัเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ, ท างานประจ ากบัสังกดัเดิม,  
และการเตรียมหาผูดู้แลเม่ือช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้  

 2.ด้านการวางแผนเร่ืองการเงิน 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีการวางแผนเร่ืองการเงิน
ระดบัมาก คือ การจดัสรรรายไดไ้วใ้ชใ้นวยัเกษียณ, การจดัสรรรายไดไ้วใ้ห้ทายาท,การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใช้จ่าย ซ้ือเฉพาะส่ิงท่ีจ  าเป็น , การเตรียมท่ีพกัอาศยัรองรับการใช้ชีวิต, การจดัสรร
รายไดส้ าหรับค่ารักษาพยาบาล, ส่วนขอ้ท่ีมีการวางแผนเร่ืองการเงินระดบัปานกลาง คือ การจดัสรร
รายได้ส าหรับการท าธุรกิจวยัเกษียณ เช่น คา้ขาย  เกษตรกรรม, การท าบญัชีการเงิน และส ารวจ
สภาพการเงินรวมทั้ งหน้ีสิน ข้อท่ี มีการวางแผนเร่ืองการเงินระดับน้อย คือ  การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์หรือ สังหาริมทรัพย ์หรือแหล่งลงทุนอ่ืน 
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พนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.การคน้ควา้อิสระ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

แสนค านึง ตรีฤกษฤ์ทธ์ิ1, ชีพสุมน รังสยาธร1และอภิญญา หิรัญวงษ ์(2557). 
คุณภาพชีวติ และการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายขุอ ขา้ราชการครู จงัหวดั
ชลบุรี.วารสานเกษตรศาสตร์(สังคม) ปีท่ี 35 ฉบบัท่ี 3 
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สุวพิชญ ์ ตั้งนิมิตชยักูล (2552)  รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภค 
อาหารพร้อมบริโภคของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม.(การตลาด).
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครรินทรวิโรฒ. 

สุวทิย ์ ขจรกล ่า, นนัทวนั อินทชาติ,เอกลกัษณ์ ณถัฤทธ์ิ (2559).การศึกษาการเตรียม 
ความพร้อมสู่วยัเกษียณของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี.คน้ควา้
อิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยับูรพา. 

ไอยรา ผา่นเมือง(2560) . การวางแผนและการจดัการทางการเงินของแม่เล้ียงเด่ียวท่ีมีการ 
อยา่ร้างในเขตกรุงเทพมหานคร.วทิยานิพนธ์บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 


