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บทคัดย่อ
การวางแผนการใช้ชีวิตและการวางแผนเรื่ องการเงิ น ที่ มีผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมวัย
เกษียณของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต
และการวางแผนเรื่ องการเงิ น ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมวัยเกษียณของพนักงานโรงพยาบาล
สมิติเวช ธนบุรี ได้แก่ ด้านการวางแผนการใช้ชีวติ และด้านการวางแผนเรื่ องการเงิน กลุ่มตัวอย่าง
คือ พนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จานว 216 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบใช้สถิติการทดสอบ
แบบ t-test ทดสอบสมมติ ฐานด้วยสถิ ติความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี ของ LSD
ผลการวิจยั พว่า 1) พนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จานวน 216 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.1 ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.6 รองลงมาคือ อายุ 20-30 ปี จานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.6 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.9 รองลงมาคือ ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 47 คน คิด
เป็ นร้อยละ 21.8 ส่ วนใหญ่สถานภาพโสด จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ สมรส
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จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.9 ส่ วนใหญ่มีขนาดครอบครัว 1-2 คน จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 25.0 รองลงมาคื อขนาดครอบครัว 3-5 คน จานวน 129 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.7 ส่ วนใหญ่
จาแนกที่พกั อาศัยบ้านตนเอง จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.9 รองลงมาคือที่พกั อาศัยบ้านบิดา
มารดา จ านวน 50 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 23.10 ส่ ว นใหญ่ มี รูป แบบการออมเงิ น เงิ น ฝากธนาคาร
จานวน 155 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.73 รองลงมา คือ กองทุนสารองเลี้ ยงชี พ จานวน 77 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 26.19 , ส่ ว นใหญ่ ต าแหน่ ง พนัก งานปฏิ บ ัติ ง าน จ านวน 159 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.6
รองลงมาคื อระดับผูจ้ ดั การแผนก/ผูจ้ ดั การฝ่ าย จานวน 41 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 19.0 ส่ วนใหญ่ อายุ
งาน 0-5 ปี จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.2 รองลงมาคือ อายุงาน 6-10 ปี จานวน 37 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 17. ส่ วนใหญ่ รายได้ต่อเดื อน 10,001 – 30,000 บาท จานวน 121 คน รองลงมาคื อ
รายได้ต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.
2) การวางแผนการใช้ ชี วิ ต มี ผ ลต่ อ การเตรี ยมความพร้ อ มวัย เกษี ย ณของพนั ก งาน
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุ รีโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการ
วางแผนการใช้ชี วิตระดับ มาก คื อ การดู แลบุ ต รหลาน และท ากิ จ กรรมภายในครอบครั ว เช่ น
ทาอาหาร ปลูกต้นไม้ การทาอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย การเกษตร ร้านอาหาร
3) ด้านการวางแผนเรื่ องการเงิ น ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมวัยเกษี ยณของพนักงาน
โรงพยาบาลสมิ ติเวช ธนบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีการ
วางแผนเรื่ องการเงินระดับมาก คือ การจัดสรรรายได้ไว้ใช้ในวัยเกษียณ, การจัดสรรรายได้ไว้ให้
ทายาท,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย ซื้ อเฉพาะสิ่ งที่จาเป็ น , การเตรี ยมที่พกั อาศัยรองรับการ
ใช้ชีวติ , การจัดสรรรายได้สาหรับค่ารักษาพยาบาล
คาสาคัญ : การวางแผนการใช้ชีวติ , การวางแผนเรื่ องการเงิน, การเตรี ยมความพร้อมวัยเกษียณ
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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บทนา
จากการคาดการณ์ ภ าพรวมของสั งคมไทย และสั งคมผูส้ ู งอายุในประเทศไทยปี 2563
ประเทศไทยมีประชากรราว 68 ล้านคน แบ่งเป็ น ผูช้ าย 33 ล้านคน ผูห้ ญิง 34 ล้านคน กระจายอยู่
ตามภูมิต่าง ๆ สาหรับอัตราการเกิ ดตามทะเบี ยนราษฎร์ พบว่า ปี ที่ ผ่านมามีเด็กไทยเกิ ดใหม่กว่า 3
แสน 7 หมื่นรายอัตราการเกิ ดของเด็กไทยค่อนข้างท้าทายสังคมสู งวัยที่กาลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ
สาคัญทัว่ โลกโดยวันนี้ ประเทศไทยมีผสู ้ ู งอายุอยู่เกือบ 12 ล้านคน หรื อคิดเป็ น 17 เปอร์ เซ็นต์ของ
คนไทยทั้งประเทศประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ ภาวะสังคมสู งวัยอย่างรวดเร็ วในสถานการณ์ ที่ต่าง
จากประเทศอื่น ในช่วงที่ผา่ นมาการเตรี ยมตัวก่อนเกษียณอายุน้ นั ถื อว่าเป็ น วางแผนชี วิตอย่างหนึ่ ง
หากมีการเตรี ยมตัวให้พร้อม และเหมาะสมแล้วก็จะสามารถป้ องกันปั ญหาต่างๆ จะเกิดขึ้นภายหลัง
การเกษี ยณได้ ซึ่ งในปั จจุบนั จัง เกษียณอายุน้ นั ควรจะมี การเตรี ยมตัวทั้งระยะไกล และระยะใกล้
(near phase) ซึ่ งการ ประชากรผูส้ ู งอายุที่จะเพิ่มมากขึ้น เตรี ยมตัวดูแลตนเองก่อนเกษียณอายุ 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านทรัพย์สินและ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านกิ จกรรมและการใช้เวลา
ว่าง ทั้งนี้ การเตรี ยมตัวในระยะไกลนั้นจะสามารถทาได้ ในการเตรี ยมด้านการเงิน ด้านสุ ขภาพ และ
การมีคุณภาพชีวติ ปั จจุบนั เป็ น บุคคลมักจะเริ่ มวิตกกังวลต่อการเกษียณที่ใกล้เข้ามาอย่างไร
การวางแผนการเงิ นเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับคนทุกช่ วงวัย หากยังเหลื อเวลาอีกหลายปี การ
เริ่ มต้นศึกษา และวางแผนเป็ นเรื่ องที ดีที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะการศึกษา
การวางแผนการใช้ชีวิตและการวางแผนเรื่ องการเงิน ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมวัยเกษียณของ
พนักงานโรงพยาบาลสมิ ติเวช ธนบุ รี หากใกล้ถึงเวลาเกษี ยณแต่ยงั ไม่ได้วางแผนอย่ารี รอสารวจ
การเงินของตนเอง และวางแผนอย่างรัดกุม เพื่อการใช้ชีวติ วัยเกษียณที่ไม่เป็ นภาระและมีความสุ ข
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาการวางแผนการใช้ชีวติ และการวางแผนการเงิน ที่มีผลต่อการเตรี ยมความ
พร้อมการเกษียณอายุของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
2. เพื่อศึกษาการวางแผนการใช้ชีวติ และการวางแผนการเงิน ที่มีผลต่อการเตรี ยมความ
พร้อมการเกษียณอายุของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาการวางแผนการใช้ชีวติ และการวางแผนการเงิน ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อม
การเกษียณอายุของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โดยกาหนดขอบเขตในการวิจยั ดังนี้
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ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ตัวแปรต้ น คือ
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ขนาดครอบครัว ที่พกั อาศัย
รู ปแบบการออมเงิน ตาแหน่ง อายุงาน รายได้ต่อเดือน
ตัวแปรตาม คือ
1. การเตรี ยมความพร้อมวัยเกษียณของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ได้แก่
ด้านการวางแผนการใช้ชีวิต และด้านการวางแผนเรื่ องการเงิน
ขอบเขตด้ านประชากร
พนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1.ผลการวิจยั นี้สาหรับเป็ นแนวทางการวางแผนในการใช้ชีวติ มีผลต่อการเตรี ยมความ
พร้อมการเกษียณอายุของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
2. ผลการวิจยั นี้สาหรับเป็ นแนวทางในการวางแผนการเงินที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อม
การเกษียณอายุของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
3.เพือ่ ให้ทราบถึงปัญหาและนาไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการวางแผนการใช้ชีวิตและ
การวางแผนการเงินที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานโรงพยาบาลสมิติ
เวช ธนบุรี
4.เพื่อนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการใช้ชีวติ และวางแผนทางการเงินที่มี
ผลต่อการเตรี ยมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. ขนาดครอบครัว
6. ที่พกั อาศัย
7. รู ปแบบการออมเงิน
8. ตาแหน่งงาน
9. อายุงาน
10. รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม

1.

การเตรียมความพร้ อมวัยเกษียณของ
พนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
1.
2.

ด้านการวางแผนการใช้ชีวิต
ด้านการวางแผนเรื่ องการเงิน

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ ชีวติ
การวางแผนการใช้ชีวิต คือ การวางแผนการดาเนิ นชี วิตของคนที่ มีความแตกต่างกันทั้ง
ทางด้าน สั งคม วัฒ นธรรม หรื อสิ่ งแวดล้อ ม หากบุ ค คลจัด อยู่ในกลุ่ ม ใด บุ ค คลนั้น ก็ ม ัก จะมี
พฤติ ก รรมไปในแนวทางเดี ย วกัน กับ ค่ า นิ ย มที่ พ วกเขายึ ด ถื อ และพยายามพัฒ นาสิ่ ง นั้ นจน
กลายเป็ นอัตลักษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคเฉพาะตัว ซึ่ งมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขา
จีรนันท์ สุ ธิตานนท์ (2561) ได้ให้ความหมายของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต คือ โครงสร้าง
กรใช้ชีวิตโดยรวม การใช้จ่ายเงิน การใช้เวลาของบุคคลในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งจะสะท้อน กิ จกรรม
ความสนใจ ความคิ ดเห็ น ของแต่ละบุ คคลอีกทั้งยังสามารถสะท้อนนค่าความนิ ยมผ่านกิ จกรรม
และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว ทั้งยังเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและสังคม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนเรื่ องการเงิน
การวางแผนการเงิ น เป็ นแนวคิดที่ทาให้เราเตรี ยมความพร้ อมและนาชี วิตไปสู่ ความมัน่ คง
ทางการเงิน ซึ่ งควรเริ่ มจากการปลูกฝังนิ สัยการออมและการใช้เงินที่ดี มีวนิ ยั ตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะเมื่อ
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เข้าสู่ วยั ทางานก็จะต้องรู ้วิธีการ วางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประจาวัน การใช้
จ่ายในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเพื่อการ เกษียณอายุ
การวางแผนทางการเงิ น นั้นเป็ นการเตรี ยมตัวจัดการภาระหนี้ ที่ยงั เหลื ออยู่ เช่ น หนี้ บา้ น
โดยอาจจะนาเงินส่ วนที่เหลือจากการเก็บออมเร่ งปิ ดยอดหนี้ ที่เหลื อเพื่อช่ วยลดภาระการเงินได้เร็ ว
ขึ้น และเตรี ยมตัวจัดการภาระทั้งหมดก่อนสู่ วยั เกษียณ โดยมีมีแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อเตรี ยมตัวดังนี้
กิ ต ติ พ ัฒ น์ แสนทวีสุ ข (2556) กล่ าวถึ ง กระบวนการวางแผนทางการเงิ น มี 4 ขั้น ตอน
1.กาหนดเป้ าหมายทางการเงิ นและเป้ าหมายการดาเนิ นชี วิต เพื่ อให้ส ามารถก าหนดทิ ศ ทางการ
ด าเนิ น ชี วิต ได้ ในแต่ ล ะช่ ว งอายุ ควรมี ก าหนดระยะเวลาที่ แ น่ น อน และท าได้จ ริ ง ทั้ง นี้ อาจมี
เป้ าหมายหลายอย่างได้ ซึ่ งควรจัดลาดับความสาคัญและลงมือทาในสิ่ งที่สาคัญ เช่น การออมเงินไว้
ส่ งบุตรหลานจนจบปริ ญญาตรี เป้ าหมายต่อไปคือปลูกบ้าน หรื อทาประกันชี วิตระยะยาวเพื่อให้มี
ค่าใช้จ่ายวัยเกษียณ โดยเป้ าหมายเหล่านี้ตอ้ งกาหนดการอัตราการออมเพื่อจะบรรลุความสาเร็ จ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเตรียมความพร้ อมวัยเกษียณ
การเป็ นผู ้สู งอายุ ที่ มี ศ ัก ยภาพ (Active Aging) การมี ส่ วนร่ วม (Participation) เตรี ยม
การศึกษาและสร้าง โอกาสในการเรี ยนรู ้ ; สร้าง ความตระหนักและส่ งเสริ ม การมีส่วนร่ วมในการท
างาน สุ ขภาวะที่ดี (Health)การส่ งเสริ มให้มีสุขภาพ กาย, จิตและสังคมที่ดี หลักประกันที่ มนั่ คง
(Security) สร้างการคุม้ ครอง,ความปลอดภัย และศักดิ์ ศรี ขอ งผูส้ ู งอายุดา้ นสังคม, การเงินและการ
ได้รับการตอบสนอง ความต้องการตามสิ ทธิ โดยปั จจัยกาหนดการเป็ นผูส้ ู งอายุที่มีศกั ยภาพ มี
ความจาาเป็ นที่จะต้องมี กระบวนการเตรี ยม ความพร้ อมมาอย่างต่อเนื่ องทั้งในด้านสุ ขภาพ การมี
ส่ วนร่ วมทางสังคม และ หลักประกันในชี วติ ด้านระบบบริ การสุ ขภาพ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางสังคม
ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านพฤติกรรม
สุ วทิ ย์ ขจรกล่า, นันทวัน อินทชาติ,เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ (2559) ให้แนวคิดไว้วา่ การเตรี ยม
ความพร้อม คือ การวางแผนชี วิตที่มีเป้ าหมายอย่างหนึ่ ง โดยเป้ าหมายอยูท่ ี่การประสบความสาเร็ จ
และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีและมีศกั ดิ์ศรี
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศรุ ติ กิตติมหาชัย (2560) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การ
วางแผนเรื่ องการเงิน และการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมการ
เกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าคน
ที่จะเกษียณต่อการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการของบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ส่วนใหญ่ ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ย ค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการวางแผนการใช้ชีวติ ที่มีผลต่อ
การเตรี ย มความพร้ อ มการเกษี ย ณอายุ ข องพนั ก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารบริ ษัท เอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครพบว่า ระดับความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ด้านความพอประมาณมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และด้านความมีเหตุผลมีระดับ
ความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผลระดับ
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับด้านการวางแผนการเงินที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมการเกษียณอายุของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็ นปานกลาง ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.42 ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นเทคโนโลยีมีระดับความ
คิดเห็ นค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62 การวิเคราะห์เชิ งอนุ มาน ตามสมมติฐานข้อ 1 พบว่าอิทธิ พลของด้าน
การวางแผนการใช้ชีวิตเรี ยงลาดับคือ ด้านความมีเหตุผล มีอิทธิ พลร้อยละ 16.9 มีผลต่อการเตรี ยม
ความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 แต่ดา้ นความพอประมาณ ไม่ส่งผลต่อการเตรี ยมการเกษียณอายุ
ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
พัฒนี ทองพึง (2555) การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุกรณี ศึกษาเฉพาะ
ครู โงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครกร พบว่า 1.
ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีต่อ
การรั บ รู ้ ความรู ้ และความเข้า ใจเกี่ ย วกบการวางแผนทางการเงิ น เพื่ อ วัย เกษี ย ณอายุ อายุ ง าน
ระยะเวลาก่ อ นเกษี ย ณ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกบการเตรี ย มตัวด้า นการเงิ น ภายหลัง เกษี ย ณอายุแ ละ
ระยะเวลาทางานก่ อนเกษี ยณอายุ มีความต้องการความรู ้ เพิ่มเติมเกี่ ยวกับการวางแผนทางการเงิน
และคุ ณ ลัก ษณะด้านอื่ น ๆไม่ มี ผ ลต่ อ การเตรี ย มตัวด้า นการเงิ น ภายหลัง เกษี ย ณอายุ และความ
ต้องการความรู ้ เพิ่มเติมเกี่ ยวกับการวางแผนทางการเงิน 2.จากสมมุติฐาน 3 ข้อที่กาหนด รู ปแบบ
การวิจยั การวางแผนทางการเงิ นส าหรั บ ครู โรงเรี ยนสั งกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า รู ปแบบการ
วางแผนทางการเงินขึ้นอยูก่ บั 1)คุณลักษณะส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพ สมรส อย่าง
มีนยั สาคัญ ทางสถิติรูปแบบการวางแผนการเงินสวนบุคคลเพื่อวัยเกษียณของครู โรงเรี ยนในสังกัด
กรุ งเทพมหานครในทางบวก ซึ่ งได้แก้การลงทุ นในกองทุ นรวม และพันธบัตรรัฐบาล ส่ วนการ
ลงทุนด้านเงินฝากธนาคาร หุ ้นทุน หุ ้นสหกรณ์ ประกันชี วิตและการลงทุนอื่นมีผลในทางลบแต่มี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 2)ความพร้ อ มในการเตรี ย มตัว เพื่ อ วัย เกษี ย ณ ของครู โ รงเรี ย นในสั ง กัด
กรุ งเทพมหานคร รายได้ที่เพียงพอในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณและ การมีความรู ้การวางแผนเพื่อ
วัยเกษียณอย่างมีนยั สาคัญ
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วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ ( Quantitative Research Approach ) โดยใช้
การวิจยั เชิงสารวจ ( Survey Research ) และใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ( Questionnaire )
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ทาการศึกษาวิจยั คือ พนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรีก ลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั
ทาการเก็บแบบสอบถามจานวนรวมทั้งสิ้ น 216 ซึ่ งสามารถรู ้ จานวนประชากรที่ แน่ นอนได้ โดย
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการคานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้มาจากการใช้วิธีคานวณตาม
สู ตร Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่ งกาหนดค่าที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5%
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แจกแบบสอบถามให้แก่ ประชากรที่ กาหนดไว้โดยแจกแบบสอบถามที่ สอบถามผ่าน
ออนไลน์ โดยใช้ Google From
2. เก็ บ รวมรวมแบบสอบถามที่ ได้ข้อมู ลครบถ้วนแล้ว รวบรวมเพื่ อดาเนิ น การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
การทดสอบวัดค่ าความเชื่ อมั่นแบบสอบถาม (Reliability)
การทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ต้องมีค่า
มากกว่า 0.70 จึงสามารถสรุ ปได้วา่ แบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางคอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 25.0 )
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้ อยละ ( Percentage ) และค่าความถี่ (Frequency) สาหรับการวิเคราะห์ เพื่อบรรยาย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
2. ค่ า เฉลี่ ย ( X ) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Devition หรื อ SD) ในการ
วิเคราะห์ได้แก่ การวางแผนการใช้ชีวติ และการวางแผนเรื่ องการเงินที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อม
วัยเกษียณของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลส่ วนที่ 1การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม พนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จานวน 216 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
147 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.1 ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.6 รองลงมา
คือ อายุ 20-30 ปี จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.6 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.9 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.8
ส่ วนใหญ่สถานภาพโสด จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ สมรส จานวน 86 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.9 ส่ วนใหญ่ มี ข นาดครอบครั ว 1-2 คน จานวน 54 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.0
รองลงมาคือขนาดครอบครัว 3-5 คน จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.7 ส่ วนใหญ่จาแนกที่พกั
อาศัย บ้านตนเอง จานวน 112 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.9 รองลงมาคื อที่ พ กั อาศัยบ้านบิ ดามารดา
จานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.10 ส่ วนใหญ่มีรูปแบบการออมเงินเงิ นฝากธนาคาร จานวน 155
คน คิดเป็ นร้อยละ 52.73 รองลงมา คือ กองทุนสารองเลี้ยงชี พ จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.19
, ส่ วนใหญ่ตาแหน่ งพนักงานปฏิ บตั ิงาน จานวน 159 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.6 รองลงมาคือระดับ
ผูจ้ ดั การแผนก/ผูจ้ ดั การฝ่ าย จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.0 ส่ วนใหญ่ อายุงาน 0-5 ปี จานวน
117 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.2 รองลงมาคือ อายุงาน 6-10 ปี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 17. ส่ วน
ใหญ่รายได้ต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท จานวน 121 คน รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 30,001 –
50,000 บาท จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์การวางแผนการใช้ชีวิตและการวางแผนเรื่ อง
การเงิน ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมวัยเกษียณของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 1) การ
วางแผนการใช้ชี วิตมี ผ ลต่อการเตรี ยมความพร้ อมวัยเกษี ย ณของพนักงานโรงพยาบาลสมิ ติเวช
ธนบุ รีโดยรวมอยู่ระดับ ปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มี การวางแผนการใช้ชีวิต
ระดับมาก คื อ การดู แลบุ ตรหลาน และทากิ จกรรมภายในครอบครัว เช่ น ทาอาหาร ปลู กต้นไม้
การทาอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย การเกษตร ร้านอาหาร 2) ด้านการวางแผนเรื่ องการเงิน ที่มีผลต่อการ
เตรี ยมความพร้อมวัยเกษียณของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีการวางแผนเรื่ องการเงินระดับมาก คือ การจัดสรรรายได้ไว้ใช้ใน
วัยเกษียณ, การจัดสรรรายได้ไว้ให้ทายาท,การปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมการใช้จ่าย ซื้ อเฉพาะสิ่ งที่
จาเป็ น , การเตรี ยมที่พกั อาศัยรองรับการใช้ชีวติ , การจัดสรรรายได้สาหรับค่ารักษาพยาบาล
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สรุ ปผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึกษาเรื่ อง การวางแผนกการใช้ชีวิตและการวางแผนเรื่ องการเงิน ที่มีผลต่อการเตรี ยม
ความพร้ อ มวัย เกษี ย ณของพนัก งานโรงพยาบาลสมิ ติ เวช ธนบุ รี ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลของผู ต้ อบ
แบบสอบถาม พนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จานวน 216 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
147 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.1 ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.6 รองลงมา
คือ อายุ 20-30 ปี จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.6 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.9 รองลงมาคื อ ต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.8
ส่ วนใหญ่สถานภาพโสด จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ สมรส จานวน 86 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.9 ส่ ว นใหญ่ มี ข นาดครอบครั ว 1-2 คน จ านวน 54 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.0
รองลงมาคือขนาดครอบครัว 3-5 คน จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.7 ส่ วนใหญ่จาแนกที่พกั
อาศัย บ้านตนเอง จานวน 112 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.9 รองลงมาคื อที่ พ กั อาศัย บ้านบิ ดามารดา
จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.10 ส่ วนใหญ่มีรูปแบบการออมเงิ นเงิ นฝากธนาคาร จานวน 155
คน คิดเป็ นร้อยละ 52.73 รองลงมา คือ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.19
, ส่ วนใหญ่ตาแหน่ งพนักงานปฏิ บตั ิงาน จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.6 รองลงมาคือระดับ
ผูจ้ ดั การแผนก/ผูจ้ ดั การฝ่ าย จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.0 ส่ วนใหญ่ อายุงาน 0-5 ปี จานวน
117 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.2 รองลงมาคือ อายุงาน 6-10 ปี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 17. ส่ วน
ใหญ่รายได้ต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท จานวน 121 คน รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 30,001 –
50,000 บาท จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.
การวางแผนการใช้ ชีวิตและการวางแผนเรื่ องการเงิน ที่มีผลต่ อการเตรี ยมความพร้ อมวัย
เกษียณของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนเรื่ อ ง
การเงินอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านการวางแผนการใช้ชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง
อภิปรายผล
1.ด้ านการวางแผนการใช้ ชีวิต
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการวางแผนการใช้
ชีวติ ระดับมาก คือ การดูแลบุตรหลาน และทากิจกรรมภายในครอบครัว เช่น ทาอาหาร ปลูกต้นไม้
การทาอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย การเกษตร ร้านอาหาร ข้อที่มีการวางแผนการใช้ชีวติ ระดับปานกลาง
คือ กิจกรรมด้านศาสนา, กิจกรรมตามความคาดหวังอื่น เช่น จิตอาสาเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ การ
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เดินทางท่องเที่ยว การพบปะสังสรรค์ ข้อที่มีการวางแผนการใช้ชีวติ ระดับน้อย คือ กิจกรรมด้าน
การเมือง, งานที่ปรึ กษาบริ ษทั เอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ, ทางานประจากับสังกัดเดิม,
และการเตรี ยมหาผูด้ ูแลเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
2.ด้ านการวางแผนเรื่ องการเงิน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีการวางแผนเรื่ องการเงิ น
ระดับมาก คือ การจัดสรรรายได้ไว้ใช้ในวัยเกษียณ, การจัดสรรรายได้ไว้ให้ทายาท,การปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมการใช้จ่าย ซื้ อเฉพาะสิ่ งที่ จาเป็ น , การเตรี ยมที่พกั อาศัยรองรับการใช้ชีวิต , การจัดสรร
รายได้สาหรับค่ารักษาพยาบาล, ส่ วนข้อที่มีการวางแผนเรื่ องการเงินระดับปานกลาง คือ การจัดสรร
รายได้ส าหรั บการทาธุ รกิ จวัยเกษี ยณ เช่ น ค้าขาย เกษตรกรรม, การทาบัญชี การเงิ น และสารวจ
สภาพการเงิ น รวมทั้ ง หนี้ สิ น ข้อ ที่ มี ก ารวางแผนเรื่ อ งการเงิ น ระดั บ น้ อ ย คื อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อ สังหาริ มทรัพย์ หรื อแหล่งลงทุนอื่น
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