
การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง 

Retirement Financial Planning of Center Personnel 
at the Comptroller General's Department 

 
กษมา สุขสารพนัธ ์

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้รับผิดชอบบทความ 

 
1st  Kasama Suksarapan 

E-mail : kasama.ap@gmail.com 
Faculty of  Business Administration Program in Accounting, Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อม
หลังการเกษียณอายุของบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง 2) เพื่อศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียม
ความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลางจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษา
ปัจจัยอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความรู้ความเข้าใจ      
ที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากรกรมบัญชีกลาง   
ในส่วนกลาง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง จ านวน 301 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ การทดสอบ t-test แบบสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ 
ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านต าแหน่งงาน และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้มีการ
วางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากรกรมบัญชีกลางต่างกันและปัจจัย
อ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความรู้ความเข้าใจ มีผลต่อ
การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง 

ค าส าคัญ : การวางแผนทางการเงินหลังการเกษียณ; บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง 
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ABSTRACT 
The objective of this study were 1)  to study the retirement financial planning of 

center personnel at the Comptroller General's Department 2)  to study the retirement 
financial planning of center personnel at the Comptroller General's Department by 
Personal factors 3) to study other factors relevant to financial planning, including economic 
and cognitive aspects. Affecting the financial planning for the preparation after retirement 
of personnel of the Comptroller General's Department. 

The sample group used for this research was 301 personnel of the Comptroller 
General's Department, using questionnaires as a tool for data collection. The statistics for 
data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis 
test was one-way ANOVA t-test, and if the analysis found a difference, it was compared 
individually by means of LSD. 

The results of hypothesis testing showed that Personnel of the Comptroller 
General's Department There are personal factors in terms of age, status, education level. 
Position In terms of average monthly income, there are differences in the retirement 
financial planning preparedness of personnel of the Comptroller General's Department, 
and other factors related to financial planning include economic and cognitive aspects. 
Affect the retirement financial planning readiness of center personnel of the Comptroller 
General's Department. 

Keywords: Retirement Financial Planning; Personnel of the Comptroller General's 
Department 

บทน า 
จากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยมีแนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการ

รายงานการประมาณการประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 ที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 พบว่าจ านวนประชากรของไทยจะ
เพิ่มข้ึนจาก 66.5 ล้านคนในปี 2563 เป็น 67.2 ล้านคน ในปี 2571 หลังจากนั้นจ านวนประชากรจะลดลงใน
อัตรา -0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีจ านวน 12 ล้านคน คิดเป็น 
18 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มขึ้นเป็น 20.42 ล้านคน คิดเป็น 31.28 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2583 ซึ่งจากโครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยมีการเปลี ่ยนแปลงไปสู ่การเป็นสังคมผู ้สูงอายุ  (Ageing Society ) ดังนั้น 
รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้วาระผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ  

การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่วัยเกษียณนับเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเมื่อการมีอายุที่ยืน
ยาวขึ้นก็ย่อมหมายถึงการใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณที่ยาวนานยิ่งขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นบุคคลต้องมีการ
เตรียมตัวล่วงหน้าในทุกมิติทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากชีวิตมีความไม่แน่นอน    
ทั้งความไม่แน่นนอนทางด้านเศรษฐกิจซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ด้านสาธารณสุข เช่น ปัญหา
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โรคระบาด (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ท าให้คนมีอายุยืนขึ้น
ส่งผลให้ระยะเวลาการใช้เงินยามนานขึ้น และด้านอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

สิ่งส าคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกษียณอายุ คือ ความพร้อมทางด้านการเงิน ซึ่งเปรียบเสมือน
การสร้างภูมิคุ้มกันรายได้ที่ดีให้กับตนเองในอนาคต เป็นการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ การด าเนินชีวิตโดยไม่ประมาทเพื่อให้ตนมีรายได้ที่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวและสังคมต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่มีการวางแผนเพื่อวัย
เกษียณที่ดีจะสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมั่นคง มีความสุข และไม่ต้องประสบกับภาวะความเสี่ยงจาก
การมีรายได้ไม่เพียงพอ  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งใจศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุ
ของบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรกรมบัญชีกลาง ในการก าหนดแนวทาง   
ในการบริหารจัดการการวางแผนทางการเงินว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้บุคลากรกรมบัญชีกลางตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อม
หลังการเกษียณอายุและมีแนวทางการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร

กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง 
2. เพื่อศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร

กรมบัญชีกลางในส่วนกลางจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
3. เพื่อศึกษาปัจจัยอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้าน

ความรู้ความเข้าใจ ที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและตัวอย่าง คือ บุคลากรกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมบัญชีกลาง  จ านวน 1,383 คน (ข้อมูลอ้างอิงจาก         
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบัญชีกลาง, 2563) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 301 คน 

2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณ
ของบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง โดยมุ่งหมายเพื่อการวิจัยถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียม
ความพร้อมหลังการเกษียณอายุซึ่งจ าแนกตามปัจจัยต่างส่วนบุคคล และปัจจัยอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการ
วางแผนทางการเงิน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความรู้ความเข้าใจ มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อ
เตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุ  
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
- ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกรมบัญชีกลาง แบ่งเปน็ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
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- ปัจจัยอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงิน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจ 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง ประกอบด้วย รูปแบบการออมและการลงทุน วัตถุประสงค์ในการวางแผนทาง
การเงินและ การจัดสรรเงินลงทุน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อให้ทราบถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง 

2. เพื่อให้ทราบถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลางโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจ ที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของ
บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง 
บททบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยสรุปได้ดงันี ้
การวางแผนทางการเงินหลังการเกษียณ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) กล่าวว่าการวางแผนทางการเงิน เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
จัดการชีวิตอย่างเป็นระบบ ให้มรีายได้เพียงพอกับรายจ่าย และมีเงินเหลือไว้ใช้ยามฉุกเฉิน มีเงนิออมไว้เก็บ
เก่ียวดอกผล หรือลงทุนในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างอนาคตที่สดใสและมั่นคง  

ธีรพัฒน์ มีอ าพล (2558) ได้ให้ความหมาย การวางแผนทางเงินเพื่อการเกษียณอายุ หมายถึง การวางแผน
ทางการเงินส าหรับในช่วงชีวิตหลังจากที่หยุดท างาน หรือในบางที หมายถึง กระบวนการในการก าหนด
เป้าหมายรายได้เพื่อวัยเกษียณ และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งรายได้ส าหรับการเกษียณ  

ภาสกร จูตะกานนท์ (2563) ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียม ความพร้อมเพื่อการ
เกษียณอายุถือเป็นการวางแผนชีวิตที่ส าคัญที่มีเป้าหมายอยู่ที่การประสบความส าเร็จและความสุขในชีวิตโดย
ระยะเวลาความพร้อมเพื่อเกษียณอายุที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันและควรเริ่มเตรียมตัว 
10 - 20 ปีก่อนเกษียณอายุ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินหลังการเกษียณ หมายถึง กระบวนการในการวางแผน 
ทางการเงินอย่างมีระบบและมีเป้าหมายเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และมีเงินเหลือไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ 
รูปแบบการออมและการลงทุน 

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทนุ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2553) อ้างถึงใน ธรีพัฒน์ 
มีอ าพล (2558) โดยในภาพรวมโครงสร้างการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ชั้นที่ 1 (First Pillar) เป็นการออมเพื่อการเกษียณอายุภาบังคบั บริหารจัดการโดยภาครัฐ ซึ่งก าหนด
ผลประโยชน์ทดแทนไว้แน่นอน รูปแบบกองทุนประเภทนี้ในประเทศไทยคือ กองทุนประกนัสังคม 
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ชั้นที่ 2 (Second Pillar)  เป็นการออมเพื่อการเกษียณอายุแบบรายตัวภาคบังคับ แตบ่ริหารจดัการ
โดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งผลประโยชนท์ดแทนขึน้อยู่กับจ านวนเงนิที่จา่ยเข้ากองทนุและผลประโยชน์
ที่เกิดในกรณีของประเทศไทยคือ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

ชั้นที่ 3 (Third Pillar) เป็นการออมภาคความสมัครใจแยกบัญชีแบบรายบุคคล บริหารจัดการโดย
ภาคเอกชน ซึ่งผลประโยชน์ทดแทนขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่จ่ายเข้ากองทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในกรณี
ของประเทศไทย รูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอายุในขั้นที่ 3 มีรูปแบบการออมแต่ละประเภท ดังนี้ 
1) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 3) การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าหรือเงินได้
รายปี 4) การออมในรูปแบบของสินทรัพย์อ่ืน ๆ เช่น หุ้นสามัญ พันธบัตร ประกันชีวิตแบบสะสม อสังหาริมทรัพย์  
ที่ก่อให้เกิดรายได้ 

กฤตภาส  เลิศสงคราม  (2555) ได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบการออม หมายถึง วิธีการเก็บสะสมเงินออมใน
ลักษณะที่เป็นรูปตัวเงินและการซื้อสินทรัพย์ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งรูปแบบการออมออกเป็น 2 ลักษณะ
ได้แก ่การออมในสถาบันการเงิน และการออมในรูปสินทรัพย์  (ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)   

เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ได้กล่าวว่า วิธีการที่จะท าให้เงินออมเพิ่มขึ้นนั้น สามารถท าได้โดยการ
น าเงินออมไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

1. เงินฝาก (Deposits) หมายถึง เงินที่ฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งมีความ
สะดวกและง่าย มีความมั่นคงสูง โดยเงินฝากจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย  

2. ตราสารหนี้ (Fixed incomes securities) หมายถึง ตราสารที่ผู้ต้องการใช้เงินเป็นผู้ออกหรือ
เรียกว่า “ตราสารแห่งหนี้” ท าการออกขายให้ผู้สนใจมีเงื่อนไขการช าระหนี้ตามก าหนดที่ชัดเจนแน่นอน  
ตราสารหนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้
บริษัทเอกชน 

3. หุ้น (Stocks) หมายถึง การที่ผู้ลงทุนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ
นอกตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของก าไรที่มาในรูปแบบของเงินปันผล รวมทั้งก าไรที่
ได้รับจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น 

4. อสังหาริมทรัพย์ (Properties) หมายถึง สินทรัพย์ที่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ผู้ลงทุนจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปแบบของค่าเช่า นอกจากนั้นราคาของอสังหาริมทรัพย์ยังปรับตัวเพิ่มข้ึนตามภาวะเงินเฟ้อ 

5. กองทุนรวม (Unit trusts) หมายถึง การลงทุนในรูปแบบหนึ่งที่ผู้ลงทุนน าเงินของตนมาลงทุน
ร่วมกันโดยมีผู้จัดการกองทุนน าเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายที่ตกลง
กันไว้ และผลตอบแทนก็จะสะสมไว้ในกองทุนรวม ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของก าไรที่จะ
ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่ม หรือในรูปแบบการรับเงินปันผล 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการออมและการลงทุน คือ ลักษณะการออมเงินและการน าเงิน
ไปลงทุนในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์กลับคืนมาในรูปแบบของเงินโดยการออมและการ
ลงทุนยังมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับด้วยซึ่งรูปแบบของการออม เช่น 
การฝากเงินกับธนาคาร สถาบันการเงินต่าง ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือการประกันชีวิต ส่วนรูปแบบการ
ลงทุน เช่น การลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้ กองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงิน 
นครินทร์ เจียวสว่าง (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของ

ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการออมไว้ดังนี้ 1) เพื่อไว้ใช้ยามเกษียณ  
2) เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ 4) เพื่อวางแผนการ
ลงทุนในอนาคต 5) เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 6) อ่ืน ๆ เช่น เพื่อการท่องเที่ยว ท าบุญ เป็นต้น 

รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553) แบ่งวัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงินสว่นบุคคลไว้ 4 ด้าน ดังนี ้
1) เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการเงิน บทบาทและหน้าที่ของเงิน ในระบบเศรษฐกิจ รู้และ

เข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ตลอดจนการบริการทางการเงินที่เก่ียวข้องกับการเงินส่วนบุคคล  
2) เพื่อให้มีความสามารถด้านการเงิน รู้และเข้าใจแนวคิด รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยาย ซึ่งจะช่วยให้

บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

3) เพื่อสร้างความรับผดิชอบทางการเงิน สามารถรับผิดชอบในการจัดกาเงิน การใช้จ่ายเงิน อย่างเหมาะสม
คุ้มค่าและมีจริยธรรมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเข้าใจผลกระทบอันเกิด
จากการละเลยในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

4) เพื่อให้รู้วิธีการบริหารและจัดการเงิน รู้และสามารถปฏิบัติตามแผนการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานะของแต่ละบุคคลในการจัดหาเงิน การออม การใช้จ่าย การลงทุน โดยการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนและผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ  

ไอยรา ผ่านเมือง (2560) ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการออมเงินของแต่ละบุคคลจะมีวัตถุประสงค์
ในการออมเงินแตกต่างกัน ตามความสามารถในการหารายได้ และเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ซึ่งจะช่วย
เพิ่มความมั่นคงต่อฐานะความเป็นอยู่ในอนาคตเมื่อมีเหตุ ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด ก็สามารถน าเงินที่ออมไว้มาใช้
ประโยชน์ได้ การออมยังช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน หมายถึง ความต้องการหรือ
เป้าหมายทางการเงินที่เราต้องการจะได้รับจากการวางแผนทางการเงิน ซึ่งวัตถุประสงค์การวางแผนทางการเงิน
มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละบุคคล เช่น เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีเงินไว้ใช้จ่ายใน
อนาคต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณ เพื่อควบคุมสถานะทางการเงินและป้องกันไม่ให้มี
ภาระหนี้สินที่มากเกินไป เพื่อไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว และอ่ืน ๆ 
การจัดสรรเงินลงทุน 

ฉัตรชัย งามวิภาส (2557) ได้ให้นิยามการจัดสรรสินทรัพย์ / สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) 
หมายถึง การน าเงินออมที่มีอยู่ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลตอบแทน
ที่ต้องการ และจากผลการศึกษาพบว่าการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมส าหรับการเกษียณอายุจะต้อง
พิจารณาถึงระยะเวลาด ารงชีวิตภายหลังการเกษียณ และอัตราการถอนเงินเป็นส าคัญ โดยอัตราการถอนเงิน
ที่เหมาะสมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5-6 ต่อปี โดยพอร์ตการลงทุนควรมีสัดส่วนของหุ้นสามัญ อย่างน้อยร้อยละ 50 
และการลงทุนในแบบ Static Allocation หรือไม่มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนถือเป็นแนวทางที่ให้
อัตราความผิดพลาดต่ าที่สุด 



7 
 

กษวรรณ ขจรเสรี (2560) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดสรรเงินให้เหมาะสมกับวัยเกษียณอายุเป็นศาสตร์
เฉพาะตัวของแต่ละคนไม่มีสูตรหรือการหาอัตราส่วนการลงทุนฉบับส าเร็จรูปตายตัวที่ประสบผลส าเร็จ และ
เห็นว่าบุคคลวัยเกษียณควรเน้นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขทางกาย
และความสุขทางใจควบคู่กัน ส่วนในด้านการเงินก็ให้ค านึงถึงชนิดของการลงทุนและการได้รับสภาพคล่อง     
ของเงิน ทั้งนี้เพื่อการน ามาใช้ในยามฉุกเฉินได้ทันกาลเพื่อให้เกิดทั้งประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินลงทุน หมายถึง การแบ่งเงินออมไปลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ โดยต้องค านึงถึงความมั่นคงของเงินต้นควบคู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ งการลงทุนที่
เหมาะสมส าหรับวัยเกษียณควรเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคง เป็นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงด้วยการ
ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทและเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ า ให้ผลตอบแทน     
เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ญาดา ไทยถาวร (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของบุคลากร
ภายในส านักงบประมาณ เพื่อศึกษาสุขภาพทางการเงิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 
และการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินโดยจ าแนกตาม
พื้นฐานส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาอิทธิพลด้านสุขภาพทางการเงิน และด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนทางการเงินที่มีต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณจากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีพื้นฐาน
ส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านต าแหน่งงานที่ต่างกัน จะมีการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณแตกต่าง
กัน รวมทั้งปัจจัยด้านสุขภาพทางการเงิน และปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน
มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

สุพัตรา จันทนะศิริ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ 
ความเข้าใจ และการรับรู้ที่มีต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เกษียณอายุเมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนบุค คลของข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการฯ ที่มีต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงิน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าด้านปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งได้แก่ สถานการณ์
ทางการเมืองของประเทศไทย วิถีในการด าเนินชีวิตของแต่ละคน กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวกับการเงิน
และการลงทุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมากที่สุด ส่วนใหญ่
วางแผนทางการเงินด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลฐานะทางการเงิน และป้องกันไม่ให้มี
ภาระหนี้สินที่มากเกินความสามารถในการช าระหนี้ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) โดยเป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพต่าง ๆ ตามที่เป็นอยู่ และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยไม่มีการทดลอง แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross sectional Study) โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
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ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลางซึ่งมีจ านวน
ทั้งสิ้น 1,383 คน และก าหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 301 คน โดยใช้วิธีการค านวณของเคร็จซี่และมอร์แกน 
(Krejice and Morgan,1970) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวนค าถาม 6 ข้อ  

2. แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงิน ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ มีจ านวนค าถาม 6 ข้อ โดยลักษณะค าถามใช้แบบ Likert 
Scale 5 ระดับ คือ 5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย,  
1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุ  
ประกอบด้วย รูปแบบการออมและการลงทุน วัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงิน และการจัดสรรเงิน
ลงทุน มีจ านวน มีจ านวนค าถาม 12 ข้อ โดยลักษณะค าถามใช้แบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยเกณฑ์การให้
คะแนนในการตีความหมายเช่นเดียวกับข้อ 2 

4. ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับการแสดงความคดิเห็นถึงข้อปัญหาหรืออุปสรรคในการ
วางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุอะไรบ้าง เพราะเหตุใด จ านวน 1 ข้อ 

5. ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน 
และการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุ ของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
ก าหนดให้ ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 = มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด, ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 = มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากมาก, ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 = มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 
1.81 – 2.60 = มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากน้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 = มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
น้อยที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statics ) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
    1.1 ใช้ค่าร้อยละ ( Percentage) และความถี่ ( Frequency ) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านต าแหน่งงาน และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

    1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ในการวิเคราะห์ ตัว
แปรที่ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน และการ
วางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง 

2.  สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics ) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้
    2.1 เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร

กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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    2.2 เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา   
ด้านต าแหน่งงาน และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One - Way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความรู้ความเข้าใจ ที่มีผลต่อการวางแผนทาง
การเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นต่อการวางแผนฯ มาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงิน และด้านการจัดสรรเงินลงทุน มีระดับความคิดเห็น
มากตามล าดับ ส่วนด้านรูปแบบการออมและการลงทุน มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

2. ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

2.1 บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง ที่มีเพศต่างกัน ท าให้มีการวางแผนทางการเงินเพื่อ
เตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 

2.2 บุคลากรกรมบัญชีกลางในสว่นกลาง ที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกนั ท าให้มีการวางแผนทางการเงินเพือ่เตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุโดย
ภาพรวมต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นที่มีความเก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงินได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจ ที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของ
บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้าน
ความรู้ความเข้าใจ มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากรกรมบัญชีกลาง
ในส่วนกลาง สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อม
หลังการเกษียณอายุมาก 

1.1 ด้านรูปแบบการออมและการลงทุน พบว่าบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง มีระดับความ
คิดเห็นต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุ ด้านรูปแบบการออมและ   
การลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง มีรูปแบบการออมและ
การลงทุน คือ เลือกที่จะออมเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากบุคลากร
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กรมบัญชีกลางในส่วนกลางยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินในบางส่วน และความไม่
แน่นอนทางด้านการเงินและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) 
ได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบการออม หมายถึง วิธีการเก็บสะสมเงินออมในลักษณะที่เป็นรูปตัวเงินและการซื้อ
สินทรัพย์ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การออมในสถาบันการเงิน และการออมในรูปแบบสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ จิตรค้ าคุณ (2562) ได้ศึกษาเร่ืองการวางแผนทาง
การเงินหลังการเกษียณของประชาชนหมู่บ้านเอ้ืออาทร ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่า
รูปแบบการออมหรือการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการเลือกออมและลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์ เพราะว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ 

1.2 ด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินลงทุน พบว่าบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง   
มีระดับความคิดเห็นต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุ ด้านวัตถุประสงค์
ในการวางแผนทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง       
มีวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินเพื่อการไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจาก
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่ยากจะคาดการณ์ได้ ดังนั้นเพื่อความอุ่นใจและเตรียมความพร้อม
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลางจึงเลือกที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายยาม
ฉุกเฉิน ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของไอยรา ผ่านเมือง (2560) ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการออมเงินของ
แต่ละบุคคลจะมีวัตถุประสงค์ในการออมเงินแตกต่างกัน ตามความสามารถในการหารายได้ และเป้าหมายที่
วางไว้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงต่อฐานะความเป็นอยู่ในอนาคตเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ไ ม่คาดคิด       
ก็สามารถน าเงินที่ออมไว้มาใช้ประโยชน์ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของมุกดา โควหกุล (2558) ที่ได้ศึกษา
เร่ือง การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลหรือวัตถุประสงค์หลักในการออม เพื่อไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 
และปัจจัยที่พิจารณาในการเลือกลงทุนส่วนใหญ่ค านึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ 

1.3 ด้านการจัดสรรเงินลงทุน พบว่าบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง มีระดับความคิดเห็นต่อการ
วางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุ ด้านการจัดสรรเงินลงทุน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยส่วนใหญ่บุคลากรกรมบัญชีกลาง ในส่วนกลาง มีการจัดสรรเงินลงทุนด้วยการเลือกที่จะลงทุน
ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากความผันผวนของ
ภาวะเศรษฐกิจจึงท าให้บุคลากรกรมบัญชีกลางเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ าเสมอ
ไม่มีความเสี่ยงมากเกินไป และสร้างความมั่นคงให้กับผู้ลงทุนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เรืองวิทย์    
นันทาภิวัฒน์  (2557) คือ การจัดสรรเงินต้องค านึงถึงความมั่นคงของเงินต้นควบคู่กับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในแต่ละช่วงวัยอายุ ซึ่งการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวัยจะแตกต่างกันไป แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กษวรรณ ขจรเสรี (2560)  ที่ได้ศึกษา เรื่อง การวางแผนทางการเงินก่อน
เกษียณอายุ พบว่าการจัดสรรเงินให้เหมาะสมกับวัยเกษียณอายุเป็นศาสตร์เฉพาะตัวของแต่ละคน ไม่มีการ
หาอัตราส่วนส าเร็จรูปที่ประสบความส าเร็จ โดยเห็นว่าบุคคลวัยเกษียณควรเน้นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แต่ทั้งนี้ก็ต้องค านึงถึงชนิดของการลงทุนและการออมด้วย 
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2. ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

2.1 บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง ที่มีเพศต่างกัน ท าให้มีการวางแผนทางการเงินเพื่อ
เตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจุบันเพศหญิงและ
เพศชายมีความเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีพฤติกรรมการในด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองการวางแผน
ทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุที่ไม่ต่างกัน จึงไม่พบความแตกต่างในการเตรียมความ
พร้อมหลังการเกษียณอายุ ทั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา จันทนะศิริ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การบริหารเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พบว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของญาดา ไทยถาวร 
(2562) ได้ศึกษาเรื่อง การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของบุคลากรภายในส านักงบประมาณ พบว่า 
การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ มีความสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลให้แต่ละบุคคลมีความคิด ความสนใจ ความต้องการ รวมถึงพฤติกรรมในการ
ด าเนินชีวิตแตกต่างกัน  

2.2 บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง ที่มีอายุต่างกัน ท าให้มีการวางแผนทางการเงินเพื่อ
เตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า อายุของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
ที่ต่างกัน ท าให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ชีวิตและภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันไป รวมทั้งอายุของแต่ละช่วงวัย
ก็มีเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้เงินไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความ
พร้อมหลังการเกษียณอายุต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนครินทร์ เจียวสว่าง (2558) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษาข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออมและการลงทุน และวัตถุประสงค์ในการ
ออมเงิน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลอยพัชร์ กิจเจริญเกษม (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การเตรียม
ความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยเชิงบุคคลด้าน
อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุด้านจิตใจแตกต่างกันโดยเฉพาะกลุ่มที่มี
อายุ 50 – 54 ปี มีค่าเฉลี่ยการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุด้านจิตใจมากที่สุด  

2.3 บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง ที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้มีการวางแผนทางการเงิน
เพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่ งผู้วิจัยมีความเห็นว่า สถานภาพโสด 
สมรส/อยู่ด้วยกัน หรือหม้าย/หย่าร้าง ส่งผลต่อภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือบุคคลใน
ครอบครัว เช่น บิดา มารดา ลูก สามี ภรรยา เป็นต้น ดังนั้นการวางแผนทางการเงินในแต่ละสถานภาพจึงมี
ความแตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับงายวิจัยของ พลอยพัชร์ กิจเจริญเกษม (2557) กล่าวไว้ว่า จากการศึกษา
การเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีสถานภาพต่างกันจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุที่ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เนษพร นาคสีเหลือง ( 2557) กล่าวไว้ว่าจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์   
ด้านสถานภาพที่ต่างกันท าให้มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุที่ต่างกัน 
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 2.4 บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้มีการวางแผนทางการเงิน
เพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุโดยภาพรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน จะมีความคิด ทัศนคติและมุมมองต่อการวางแผนทางการเงินที่แตกต่างกัน ทั้งนี้สอดคล้อง
กับงายวิจัยของญาดา วัลยานนท์ และศนินันท์  สุวรรณหงส์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีการวางแผนทางการเงินเพื่อ
เตรียมการเกษียณอายุต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพลอยพัชร์ กิจเจริญเกษม (2557) กล่าวไว้ว่า
จากการศึกษา การเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุต่างกัน 

2.5 บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้มีการวางแผนทางการเงิน
เพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุโดยภาพรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ต าแหน่งงานของ
บุคลากรกรมบัญชีกลาง เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในหน้าที่การท างาน รวมทั้งความก้าวหน้าและ
รายได้ที่ได้รับ ดังนั้น เมื่อมีต าแหน่งงานที่ต่างกันก็ย่อมมีแนวคิดในการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความ
พร้อมหลังการเกษียณอายุที่ต่างกัน สอดคล้องกับงายวิจัยของนครินทร์ เจียวสว่าง (2558) กล่าวไว้ในการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ : กรณีศึกษาข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของญาดา ไทยถาวร (2562) กล่าวไว้ในการศึกษา การวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณของบุคลากรภายในส านักงบประมาณ พบว่า บุคลากรที่ มีต าแหน่งงานต่างกัน มีการวางแผนทาง
การเงินเพื่อวัยเกษียณต่างกัน 

2.6 บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้มีการวางแผนทาง
การเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระดับของ
รายได้เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่มีผลต่อการด ารงชีพ เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลต่างกัน ภาระ
ความรับผิดชอบทางการเงินต่างกัน ดังนั้นการจะวางแผนทางการเงินได้อย่างดีจึงขึ้นอยู่กับรายได้ที่ได้รับด้วย 
ทั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ อติชาตนันท์ และแพรวพรรณ มังคลา (2554) กล่าวไว้ว่าจากการศึกษา 
การวางแผนการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า พนักงานการไฟฟ้า
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา จันทนะศิริ (2562) กล่าวไว้ว่าจากการศึกษา การบริหารเงินส่วนบุคคลของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านความรู้ความเข้าใจ ที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของ
บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านความรู้
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ความเข้าใจ มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยอื่นที่มีความเก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง ซึ่งผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลางให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับมาก ในเรื่องของภาระหนี้สินมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน แสดงว่าบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง
เห็นว่าภาระหนี้สินเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของซานียะฮ์ ช่างวัฒนา 
และกลางใจ แสงวิจิตร (2558) กล่าวถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวางแผนทางการเงิน 
ประกอบด้วย รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สิน อัตราเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนจากการออม และระยะเวลาใน
การออม และสอดคล้องกับงานวิจัยของคมสันต์ จันตา (2562) ได้กล่าวว่า จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอายุของเกษตรกร ในเขตอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของเกษตรกรในเขตอ าเภอแม่สาย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญกับ
ภาระหนี้สินในครัวเรือนในระดับมากที่สุด 

3.2 ปัจจัยอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ มีผลต่อ
การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง 
ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลางให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านความรู้
ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ในเรื่องก่อนการตัดสินใจออมและลงทุนท่านมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการ
ออม แสดงว่าบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลางมีการศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ออมหรือการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของญาดา วัลยานนท์ และศนินันท์ สุวรรณหงส์ 
(2556) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของการออมและการลงทุนแต่ละรูปแบบย่อมสามารถวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ 
ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีหรือมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าวน้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรพัฒน์ มีอ าพล 
(2558) กล่าวไว้ว่า จากการศึกษาความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมการออมที่ส่งผลต่อการวางแผนการเงิน
เพื่อการเกษียณอายุกรณีศึกษากลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ทางการเงิน
ส่งผลเชิงบวกต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุ  
ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง
งาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท าให้การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของ
บุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลางต่างกัน ดังนั้นหากองค์กรต้องการที่จะส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการ
วางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุ จะต้องเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างกันของแต่
ละบุคคลด้วย ดังนี้ 
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- ด้านอายุ บุคลากรในช่วงอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
ในการวางแผนทางการเงินเพื่อจูงใจให้บุคลากรมีจุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนทางการเงินส าหรับการเตรียม
ความพร้อมสู่วัยเกษียณที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน 

- ด้านสถานภาพ พบว่าสถานภาพที่ต่างกันมีการวางแผนทางการเงินที่ต่างกันดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงินในทุก ๆ เร่ือง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องหรือสถาบันการเงิน 

- ด้านระดับการศึกษา องค์กรควรเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรที่มีระดับการศึกษาไม่สูงได้รับการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะเพื่อให้มีการน าความรู้ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อจะได้มีรายได้ที่
เพียงพอและเหลือออมหรือน าไปลงทุน 

- ด้านต าแหน่งงานที่ต่างกัน ควรแนะน าและให้ความรู้ในการวางแผนทางการเงินทั้งรูปแบบและวัตถุประสงค์ให้
เหมาะสมกับความต้องการ 

- ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจากกลุ่มบุคลากรที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีการวางแผน
ทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุด้านรูปแบบการออมและการลงทุนน้อย หรืออีกนัย
หนึ่งคือไม่มีเงินเพียงพอส าหรับการออมหรือลงทุน ดังนั้นองค์กรจึงควรออกมาตรการช่วยเหลือส าหรับบุคลากร 
ในกลุ่มนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้สิน เช่น การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบพิเศษต่ ากว่ากลุ่มอ่ืน 
ปัจจัยอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน ได้แก่   
ด้านเศรษฐกิจ และด้านความรู้ความเข้าใจ มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการ
เกษียณอายุของบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

- ด้านเศรษฐกิจ องค์กรควรให้ความส าคัญกบัการจัดการภาระหนี้สินของบุคลากร โดยการช่วยเหลือในการ
ปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ าพร้อมกับการให้ค าปรึกษาแนะน าในการวางแผนทางการเงินจากผู้เชีย่วชาญ 

- ด้านความรู้ความเข้าใจ องค์กรควรจัดตั้งกลุ่มงานที่ท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้เห็นถึงความละเลยต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุ และ
ประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุ และควรมีคู่มือหรือสื่อ
เผยแพร่ในเร่ืองดังกล่าวที่เข้าใจได้ง่าย และเข้าถึงบุคลากรทุกคนในองค์กร 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการ
เกษียณอายุของบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลางเท่านั้น จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนทาง
การเงินเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณในกลุ่มตัวอย่างอ่ืน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ที่ครอบคลุมและหลากหลาย
มากข้ึน และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับบุคคลในกลุ่มอาชีพอื่นยิ่งขึ้น 

2)  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาเฉพาะตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนทาง
การเงินด้านเศรษฐกิจ และด้านความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยในตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและครบถ้วนในทุกด้าน 
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