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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาเรื9องการวางแผนการเงินการลงทนุเพื9อเกษยีณอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร  

มีจุดประสงค ์1. เพื9อศึกษาปัจจยัดา้นประชากร ความรู้ทางการเงิน และการวางแผนการเงินการลงทนุ 

เพื9อการเกษยีณอาย ุของกลุม่คนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื9อศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

ปัจจยัดา้นประชากร และความรู้ทางการเงิน กบัการวางแผนการเงินการลงทนุเพื9อการเกษยีณอาย ุ

ของกลุม่คนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่งที9ใชใ้นการวจิยัครัM งนีMคอืกลุม่คนวยัทาํงาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื9องมือที9ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ไดแ้ก่ ความถี9 คา่ร้อยละ คา่เฉลี9ย และส่วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบ 

แบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกตา่งจะนาํไป

เปรียบเทียบเป็นรายคูโ่ดยใชว้ธีิของ Least Significant Difference (LSD) และใชส้ถิติการถดถอยพหุ 

(Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ กลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที9มีอาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดต่้างกนั ทาํใหพ้ฤติกรรมการวางแผนการเงินการลงทุน ของกลุ่มคนวยัทาํงาน 

ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั และกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที9มีเพศ และสถานะครอบครัว

ต่างกนั ทาํใหพ้ฤติกรรมการวางแผนการเงินการลงทุนเพื9อเกษียณอายโุดยรวมไม่ต่างกนั นอกจากนีM ปัจจยั

เรื9องความรู้ทางการเงิน ดา้นจุดมุ่งหมายและเป้าหมายการลงทุน ดา้นการวางแผน การเงินส่วนบุคคล  

ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคมและการเมือง มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงิน การลงทุนเพื9อเกษียณอาย ุ

ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

คาํสาํคญั : เกษียณอาย,ุ การเงิน, การลงทุน, ความรู้ทางการเงิน 

 

ABSTRACT 

 

The proposes of this research were to study the effect of financial literacy and investment on 

Retirement planning : a case study of working – age people in Bangkok following the citizen factors and 



financial knowledge, and to study the citizen factors, financial knowledge and the financial literacy and 

investment on Retirement planning : a case study of working – age investment. The sampling group was 

used in this research was 400 investors in Bangkok and using questionnaire as a survey tool for collecting 

data. Then the collected data were analyzed in term of frequency, percentage, mean and standard 

deviation. Moreover, hypothesis was tested with t-test and one-way ANOVA statistics. Besides, if the 

differences were found, they would be analyzed in pair by LSD method and multiple regression. 

Results of the hypothesis test found that difference of age, education level, careers, and incomes 

affecting the of financial literacy and investment on Retirement planning : a case study of working – age 

people in Bangkok. However, difference of gender and family status was not affected to this behavior. 

Further, the most factors for the investment such as objectives/goals, economy, personal financial 

planning and society and policies of the country were also affected to the financial literacy and investment 

on Retirement planning : a case study of working – age people in Bangkok. 

Keyword: Retirement, Financial, Investment, Financial knowledge 

 

1. บทนํา 

United Nations World Population Ageing (2561) รายงานวา่ประเทศไทยกาํลงัอยูใ่นช่วง 

การเปลี9ยนผา่นเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายโุดยสมบรูณ์ (Aged Society) ซึ9งสหประชาชาติระบวุา่ประเทศใด 

มีประชากรอาย ุ60 ปีขึMนไป ในสดัส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทัMงประเทศถือวา่ประเทศนัMน 

กา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุหรือ Aging Society และจะเป็นสงัคมผูสู้งอายเุตม็รูปแบบ (Aged Society) 

เมื9อสดัส่วนประชากรที9มีอาย ุ60 ปีขึMนไปเพิ9มขึMนถึงร้อยละ 20 โดยตวัเลขของประเทศไทยคาดการณ์วา่ 

ในปี 2566 ไทยจะเขา้สู่สงัคมประชากรสูงวยัแบบสมบรูณ์ โดยมีผูที้9อายมุากกวา่ 60 ปี เกิน 20% 

ของจาํนวนประชากรทัMงหมดสถานการณ์นีM เป็นผลมาจากการพฒันาเศรษฐกิจ และการพฒันาประเทศ 

ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและการแพทยท์าํใหป้ระชากรมีอายยุนืยาว 

นโยบายการวางแผนครอบครัว หรือการควบคมุการมีบตุรทาํใหเ้กิดการลดภาวะเจริญพนัธอ์ยา่งรวดเร็ว 

และการลดลงอยา่งตอ่เนื9อง ของระดบัการตายของประชากรทาํใหจ้าํนวน และสดัส่วนประชากรสูงอาย ุ

ของไทยเพิ9มขึMนอยา่งรวดเร็ว 

 ในอนาคตอนัใกลจ้าํนวนประชากรสูงอายจุะเพิ9มขึMนอีกมากประเทศไทยจะกลายเป็นสงัคมสูงอาย ุ

อยา่งสมบรูณ์ในอีกประมาณ 2 ปี (2566) ขา้งหนา้เมื9อสดัส่วนประชากรอาย ุ60 ปีขึMนไปสูงถึงร้อยละ 20 

จาํนวนประชากรสูงอายทีุ9จะเพิ9มสูงขึMนอยา่งมากในอนาคตเห็นไดช้ดัเจนจากการที9ประชากรรุ่นที9เกิด 

เกินกวา่ลา้นคนตอ่ปี ระหวา่งปี 2506-2526 (ซึ9งขณะนีM มีอาย ุ33-53 ปี) กาํลงัจะกลายเป็นผูสู้งอายใุนอีกไมช่า้  

อีก 20 ปีขา้งหนา้ คลื9นประชากรลกูใหญนี่Mจะมีอาย ุ53-73 ปี เมื9อนัMนสดัส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึMนไป 



ในประเทศไทยจะสูงถึงร้อยละ 30 ของประชากรทัMงหมด ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งเตรียมรับมือ 

กบัสถานการณ์ประชากรสูงวยัอยา่งรวดเร็วนีM  ประชากรที9มีสดัส่วนผูสู้งอายสูุงขึMนยอ่มหมายถึงภาระของรัฐ 

ชุมชน และครอบครัว ในการดูแลสุขภาพ คา่ใชจ่้ายในการยงัชีพ และการดูแลเกี9ยวกบัการอยูอ่าศยั 

ที9เหมาะสมที9จะตอ้งสูงขึMนตามไปดว้ย 

 รายงานสถานการณ์ผูสู้งอายไุทย (2559) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีผูสู้งอายจุาํนวนมากที9อาจจดัอยู ่

ในภาวะเปราะบาง หนึ9งในสามของผูสู้งอายมีุรายไดต้ ํ9ากวา่เสน้ความยากจนบตุรซึ9งเคยเป็นแหลง่รายได ้

สาํคญัของผูสู้งอายมีุสดัส่วนลดลง ร้อยละของผูสู้งอายทีุ9อยูต่ามลาํพงัคนเดียว หรือตามลาํพงักบัผูสู้งอาย ุ

ดว้ยกนัมีแนวโนม้เพิ9มสูงขึMนจาํนวนผูสู้งอายทีุ9อยูใ่นภาวะพึ9งพงิประมาณ 4 แสนคน และผูสู้งอาย ุ

ที9เป็นโรคสมองเสื9อมประมาณ 6 แสนคนในปี 2559 มีแนวโนม้เพิ9มสูงขึMนอีกมากในอีก 20 ปีขา้งหนา้ 

ผูสู้งอายทีุ9อยูใ่นภาวะพึ9งพงิจะเพิ9มเป็น 1.3 ลา้นคน และผูป่้วยดว้ยโรคสมองเสื9อมจะเพิ9มเป็น 1.4 ลา้นคน 

รายงานสถานการณ์ผูสู้งอายไุทย พ.ศ. 2559 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูสู้งอายไุทยที9อยูใ่นเขตเมืองและชนบท 

ที9มีสภาพทางเศรษฐกิจที9ตา่งกนัยงัมีความเหลื9อมลํMา ไมเ่ทา่เทียมกนัในการเขา้ถึงบริการสุขภาพอนามยั 

ซึ9งเนื9องมาจากขอ้จาํกดัในการเดินทาง และการรับรู้สิทธิของผูสู้งอายใุนกลุม่ตา่ง ๆ การส่งเสริมพฤติกรรม 

สุขภาพที9ดี เช่น การออกกาํลงักาย การมีกิจกรรมทางสงัคม แมจ้ะไมเ่กี9ยวขอ้งกบัการดูแลรักษาผูสู้งอาย ุ

โดยตรงแตจ่ะช่วยลดภาระในการดูแล และใหบ้ริการสุขภาพแก่ผูสู้งอายไุดอ้ยา่งมากประเทศไทย 

จาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมดว้ยการระดมทรัพยากรทัMงหลาย สร้างบคุลากร ปรับบทบาท หนา้ที9 

และเพิ9มการประสานงานขององคก์ร/หน่วยงาน แกไ้ข และปรับปรุงกฎระเบียบตา่ง ๆ พฒันารูปแบบ 

และระบบตา่ง ๆ ในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพอยา่งเทา่เทียมกนัแก่ผูสู้งอายทีุ9จะเพิ9มจาํนวนขึMนอีกมาก 

ในอนาคตอนัใกลนี้M   

การเปลี9ยนแปลงจากสงัคมผูสู้งอายสุ่งผลกระทบดา้นเศรษฐกิจทัMง ดา้นการผลิตเมื9อโครงสร้าง 

ของประชากรเปลี9ยนไปมีสดัส่วนผูสู้งอายมุากขึMนขณะที9มีวยัทาํงานเทา่เดิม หรือลดลงจะมีผลกระทบ 

โดยตรงตอ่การผลิตทาํใหก้ารผลิต และกาํลงัแรงงานนอ้ยลงผลิตภาพการผลิตลดนอ้ยลง หรืออปุทาน 

แรงงานลดลงซึ9งอาจจะส่งผลทาํใหค้า่แรงสูงขึMนได ้หรือเกิดการขาดแคลนแรงงานทัMงนีMอาจแกไ้ขปัญหา 

ขาดแคลนแรงงาน โดยการใชเ้ครื9องมือเครื9องจกัรหรือนาํเทคโนโลยเีขา้มาทดแทนแรงงานคน  

หรือการนาํเขา้แรงงานตา่งดา้วซึ9งจะส่งผลทาํใหมี้การเคลื9อนยา้ยแรงงานตา่งดา้วมากขึMน 

 ทางดา้นการลงทนุ และการออม เมื9อมีวยัผูสู้งอายเุพิ9มขึMนทาํใหค้วามตอ้งการลงทนุนอ้ยลง 

วยัสูงอาย ุวยัเกษยีณขาดรายได ้หรือมีรายไดน้อ้ยลงทาํใหมี้การออมลดลง ในขณะที9วยัทาํงานตอ้งรับภาระ 

มากขึMนทาํใหมี้การใชจ่้ายเพิ9มขึMนจึงส่งผลใหมี้เงินออมนอ้ยลง และเงินลงทนุลดลงสาํหรับภาครัฐบาล 

จาํเป็นตอ้งเพิ9มคา่ใชจ่้ายทางดา้นสวสัดิการมากขึMนเพื9อบริการสงัคมทางดา้นสุขภาพแก่ผูสู้งอายทุาํให ้

การลงทนุ และการออมของประเทศลดลง 



 ทางดา้นผลผลิตหรือรายไดป้ระชาชาติ สดัส่วนผูสู้งอายมุากขึMนทาํใหผ้ลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ 

(GNP) หรือรายไดป้ระชาติชาตินอ้ยลง และรายไดเ้ฉลี9ยตอ่บคุคลลดลง ผลิตภาพการผลิตลดลง 

 ทางดา้นการคลงั งบประมาณรายจ่ายเพิ9มขึMน ภาครัฐจาํเป็นตอ้งเพิ9มคา่ใชจ่้ายทางดา้นสาธารณสุข 

การแพทยบ์ริการสงัคมแก่ผูสู้งอายมุากขึMน และตอ้งเพิ9มงบประมาณรายจ่ายเพื9อสงเคราะหช่์วยเหลือผูสู้งอาย ุ

ที9ยากไร้ถกูทอดทิMงมากขึMน ขณะที9งบประมาณรายไดล้ดลงเกบ็ภาษรีายไดน้อ้ยลง เนื9องจากมีวยัผูสู้งอาย ุ

ซึ9งไมมี่รายไดมี้มากขึMน 

ขณะเดียวกนัยงัส่งผลกระทบทางดา้นสงัคม นาํไปสู่ปัญหาหลากหลาย อาทิ ปัญหาผูสู้งอาย ุ

ถกูทอดทิMงการที9มีสดัส่วนผูสู้งอายเุพิ9มขึMนทาํใหผู้ที้9อยูใ่นวยัทาํงานจะตอ้งทาํงานมากขึMน และตอ้งรับภาระ 

ดูแลผูสู้งอายใุนสดัส่วนที9เพิ9มขึMนบางครัM ง อาจทาํใหผู้สู้งอายขุาดความอบอุน่หรืออาจถกูทอดทิMงได ้

ปัญหาทางดา้นสภาพจิตใจ เมื9อถึงวยัเกษยีณอายไุมไ่ดท้าํงาน ทาํใหผู้สู้งอายรูุ้สึกเหงาไมภ่าคภมิูใจ 

เหมือนเป็นภาระกบัลกูหลานอาจรู้สึกนอ้ยใจ ซึมเศร้า จึงจาํเป็นตอ้งมีคนดูแลเอาใจใส่ 

 ปัญหาสุขภาพร่างกาย ตามปกติผูสู้งอายมีุสุขภาพร่างกายเสื9อมโทรมไมแ่ขง็แรงจึงจาํเป็นตอ้งมี 

ผูดู้แลเอาใจใส่ และจะตอ้งใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลทาํใหมี้รายจ่าย เพิ9มขึMนขณะที9ไมมี่รายได ้

จึงทาํใหผู้สู้งอายมีุความเป็นอยูที่9ลาํบากหากไมมี่การวางแผนสะสมเงินออมเพื9อเกบ็ไวใ้ชจ่้ายในวยัชรา 

จึงจาํเป็นที9จะเตรียมพร้อมรับการเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุจะตอ้งมีการวางแผนการออมการลงทนุ 

และการบริโภค เพื9อที9จะเตรียมพร้อม เมื9อเขา้สู่วยัผูสู้งอายเุนื9องจากเมื9อสูงอายแุลว้จะตอ้งหยดุทาํงาน 

และขาดรายได ้จึงจาํเป็นตอ้งเตรียมสะสมเงินออมหรือวางแผนการลงทนุเพื9อจะไดมี้รายได ้

หรือเงินสะสมไวใ้ชใ้นช่วง ที9สูงอายหุรือสามารถนาํเงินออมที9สะสมไวม้าใชใ้นช่วงบัMนปลายชีวติ 

 ดงันัMนการเตรียมความพร้อมเพื9อเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายคุวรจะร่วมมือกนัทัMงภาครัฐและเอกชน  

ตัMงแต ่ระดบับคุคล ชุมชน และประเทศเพื9อใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ

ใหค้วามรู้กบัสงัคม และสนบัสนุนใหผู้สู้งอายมีุงานทาํมากขึMน สนบัสนุนใหมี้การเตรียมวางแผนการออม 

การใชชี้วติในบัMนปลายทาํใหผู้สู้งอายรูุ้สึกวา่ตวัเองมีคณุคา่เพื9อไมใ่หเ้ป็นภาระสงัคมตอ่ไป 

 สงัคมผูสู้งอายเุป็นสภาวะที9สงัคมไทยหลีกเลี9ยงไมไ่ด ้แตปั่ญหาจะรุนแรงเพยีงใดขึMนอยูก่บั 

การเตรียมพร้อมในปัจจุบนั คนวยัทาํงานเป็นประชากรกลุม่หนึ9งที9อาจเผชิญกบัปัญหาเงินไมเ่พยีงพอ 

สาํหรับวยัเกษยีณ เพราะรายไดจ้ากการประกอบอาชีพจะหายไป ในขณะที9รายจ่ายกลบัตรงกนัขา้ม 

เพราะยิ9งอายมุากขึMนกจ็ะมีคา่ใชจ่้ายที9ไมค่าดคดิมากขึMน เช่นคา่ใชจ่้ายดา้นสุขภาพ รวมถึงราคาสินคา้ 

ที9แพงขึMน หรือที9เรียกวา่ “ภาวะเงินเฟ้อ” ในขณะที9วยัเกษยีณรายไดข้องผูสู้งอายทีุ9มาจากเงินบาํเหนจ็บาํนาญ 

ดอกเบีMยจากการออม และเงินสงเคราะหผ์ูสู้งอายรุวมกนัคดิเป็นสดัส่วนที9นอ้ยมาก เมื9อเทียบกบัแหลง่รายได ้

หลกัของผูสู้งอาย ุซึ9งไดแ้ก่ เงินสนบัสนุนจากสมาชิกของครอบครัวที9อยูใ่นวยัทาํงาน และเงินสะสม 

จากการทาํงานของผูสู้งอายเุอง 



 ในสงัคมไทยในปัจจุบนัผูค้นใหค้วามสนใจหรือใส่ใจกบัการวางแผนการเงินเพื9อชีวติในอนาคต 

หรือชีวติหลงัเกษยีณคอ่นขา้งนอ้ยทาํใหก้ารดาํเนินชีวติในลกัษณะ ดงักลา่วของคนไทยในยคุปัจจุบนั 

มีความเสี9ยงตอ่ความไมม่ั9นคงในชีวติวยัหลงัเกษยีณเป็นอยา่งมาก ถา้คนวยัเกษยีณมีเงินไมพ่อเลีMยงตวัเอง 

อาจทาํใหเ้กิดภาระ หรือผลกระทบตอ่สงัคม และเศรษฐกิจไดใ้นวงกวา้ง ดงันัMนการวางแผนทางการเงิน 

ก่อนการเกษยีณอาย ุจึงมีความสาํคญัตอ่การดาํเนินชีวติเป็นอยา่งยิ9งสาํหรับคนวยัทาํงานในปัจจุบนั 

 จากความสาํคญัดงักลา่ว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี9ยวกบัการวางแผนทางการเงิน 

การลงทนุเพื9อการเกษยีณอายโุดยศึกษากลุม่คนวยัทาํงานที9อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เนื9องจากกลุม่ตวัอยา่ง 

นีMกถื็อวา่มีความรู้ในการวางแผนเกษยีณอยูใ่นระดบัที9ดี เป็นกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ที9มี “โอกาส” ในการเขา้ถึง 

ขอ้มลูขา่วสาร รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ มากกวา่ “คา่เฉลี9ยของประเทศ” และคาดวา่ผลการศึกษา 

จะเป็นประโยชน ์เพื9อนาํไปใชใ้นการวางแผน และพฒันาการวางแผนการเงินเพื9อการเกษยีณอายตุอ่ไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ขอ้มลูทั9วไปเกี9ยวกบัการเกษยีณอาย ุ

2.1.1 ความหมายของการเกษียณอาย ุ

รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2553) การเกษียณอายหุมายถึง สิMนไป เช่น สิMนกาํหนดระยะเวลารับราชการ 

หรือทาํงาน หรือการครบกาํหนดอายรัุบราชการ เป็นตน้ (ราชบณัฑิตสถาน, 2538, น. 112) หรือการที9บุคคล

หยดุทาํงานที9เคยทาํอยูเ่ป็นประจาํเมื9อมีอายคุรบกาํหนดตามที9แต่ละหน่วยงานไดก้าํหนดไว ้หรือหยดุทาํงาน

ประจาํเพราะปัญหาสุขภาพ หรือหยดุทาํงานประจาํตามเป้าหมายเวลาที9แต่ละบุคคลไดก้าํหนดไว ้

โดยไม่ขึMนอยูก่บัหน่วยงานหรือองคก์รที9ทาํงานอยู ่ 

2.1.2 การเกษียณอายขุองผูท้าํงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย 

ในประเทศไทยกาํหนดการเกษียณอายมีุบงัคบัใชใ้นภาคการจา้งงานที9เป็นทางการ (Formal Sector) 

เท่านัMน สาํหรับภาคราชการเรียกวา่ “การเกษียณอายรุาชการ” โดย พระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(2494) กาํหนดใหข้า้ราชการพน้จากราชการเมื9อสิMนปีงบประมาณที9อาย ุ60 ปีบริบูรณ์ ยกเวน้ขา้ราชการ 

บางประเภท ไดแ้ก่ ขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สมุหราชองครักษ ์รองสมุหราชองครักษ ์ซึ9 งการพน้จาก

ราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชอธัยาศยั ขา้ราชการตุลาการซึ9งดาํรงตาํแหน่งผูพิ้พากษาอาวโุส และขา้ราชการ

อยัการซึ9งดาํรงตาํแหน่ง อยัการอาวโุส จะพน้จากราชการเมื9อสิMนปีงบประมาณที9อายคุรบ 65 ปีบริบูรณ์  

และสามารถต่ออายรุาชการไดถึ้ง 70 ปีบริบูรณ์ 

แมว้า่ขา้ราชการจะเกษียณอายรุาชการเมื9ออาย ุ60 ปีบริบูรณ์ อยา่งไรกต็าม ตามพระราชบญัญติั

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 

ยงัใหข้า้ราชการสามารถรับบาํเหน็จบาํนาญดว้ยเหตุสูงอายไุดต้ัMงแต่อาย ุ50 ปีบริบูรณ์ เป็นตน้ไป 



สาํหรับในภาคเอกชนยงัไม่มีกฎหมายกาํหนดอายเุกษียณ การกาํหนดอายเุกษียณในภาคเอกชน 

เป็นเรื9องของนายจา้งที9จะกาํหนดไวใ้นระเบียบการจา้งงาน โดยนายจา้งอาจกาํหนดอายเุกษียณมากกวา่ 

หรือนอ้ยกวา่อาย ุ60 ปีกไ็ด ้การเกษียณอายใุนภาคเอกชนถือเป็นการเลิกจา้ง เนื9องจากลูกจา้งอายเุกิน 

และขาดคุณสมบติั นายจา้งจึงตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย แต่ไม่ตอ้งจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหนา้ 

เพราะไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบการจา้งงานแลว้ 

แมว้า่ในภาคเอกชนจะยงัไม่มีการกาํหนดอายเุกษียณที9เป็นกฎหมายไวแ้ต่สาํหรับลูกจา้งเอกชน 

ที9เป็นสมาชิกของกองทุนประกนัสงัคมจะสามารถรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพไดเ้มื9ออาย ุ55 ปี

บริบูรณ์ เป็นตน้ไป 

คณะกรรมาธิการพาณิชยก์ารอุตสาหกรรม และการแรงงาน (2562) การเขา้สู่ยคุสงัคมผูสู้งอาย ุ

(Aging Society) ก่อใหเ้กิดผลกระทบในหลาย ๆ ดา้น ทัMงดา้นการเปลี9ยนแปลงโครงสร้างของประชากร 

อนัเกิดจากความไม่สมดุลระหวา่งกลุ่มอาย ุและดา้นเศรษฐกิจและสงัคมในภาพรวม โดยเฉพาะผลกระทบ

ต่อการขาดแคลนแรงงานจากการที9มีประชากรในวยัทาํงานลดลง 

จากการศึกษาของสถาบนัวจิยัเพื9อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกบัสาํนกังาน เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) คาดวา่ในปี พ.ศ. 2565 จะมีประชากรวยัแรงงาน 42.2 ลา้นคน แต่จะมีความตอ้งการ

แรงงาน 48.9 ลา้นคน ทาํใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานถึง 6.4 ลา้นคน ในขณะที9การพึ9งพิงแรงงานขา้มชาติ 

กมี็ขอ้จาํกดัเพราะประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างกเ็ขา้สู่ยคุสงัคมผูสู้งอาย ุเช่นกนั ทาํใหแ้รงงาน

ของประเทศเหล่านัMนลดลงดว้ยเช่นกนั 

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี9ยวกบัดา้นประชากร 

 ปัจจยัส่วนบคุคลกบัการวางแผนการเงินการลงทนุไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบคุคลของคน 

ทางดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก่ อาย ุขัMนตอนวฏัจกัรชีวติครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา 

รูปแบบการดาํรงชีวติ บคุลิกภาพ และแนวคดิส่วนบคุคล 

 ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ใหค้วามหมายกบัปัจจยัส่วนบคุคล (Personal factors) หมายถึง พฤติกรรม 

การซืMอของบคุคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัเฉพาะของบคุคลดว้ย เช่นกนั 1. อาย ุและชัMนของวงจรชีวติ  

(Age and lift cycle stage) พฤติกรรม และรสนิยมของบคุคลจะแตกตา่งกนัไปตามช่วงอาย ุ 

และชัMนของวงจรชีวติ 2. อาชีพ (Occupation) อาชีพมีอิทธิพลตอ่รูปแบบการบริโภคของบคุคล นกัการตลาด 

ควรทาํการศึกษาถึงพฤติกรรมเฉพาะกลุม่และพฒันากลยทุธที์9เหมาะสม สินคา้ประเภทเดียวกนัอาจตอ้งมี 

การออกแบบที9หลากหลายเพื9อใหเ้หมาะสมกบัแตล่ะกลุม่อาชีพ 3. สภาพเศรษฐกิจของบคุคล (Economic 

circumstances) ประกอบดว้ยรายไดที้9สามารถนาํไปใชไ้ด ้สินทรัพย ์เงินออม และหนีM สิน รวมถึงทศันคติ 

ดา้นการออม และการใชจ่้ายของบคุคลมีอิทธิพลตอ่การซืMอ นกัการตลาดตอ้งศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจ 

ของบคุคล โดยเฉพาะสินคา้ที9มีความออ่นไหวตอ่รายไดถ้า้มีการเปลี9ยนแปลงจะตอ้งปรับกลยทุธ ์



ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การปรับผลิตภณัฑ ์ปรับตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์หรือปรับราคา  

4. รูปแบบการดาํเนินชีวติ (Lifestyle) ถึงแมบ้คุคลจะมีอายเุทา่กนัอยูใ่นวฒันธรรมเดียวกนัมีสถานะ 

ทางสงัคมเหมือนกนั และทาํงานอาชีพเดียวกนักอ็าจมีรูปแบบการดาํเนินชีวติแตกตา่งกนั วถีิที9แตล่ะคน 

ใชใ้นการดาํเนินชีวติไมว่า่จะเป็นความสนใจ การแสดงออกดา้นความเห็นและพฤติกรรม 

การเสนอผลิตภณัฑค์วรคาํนึงถึงรูปแบบการดาํเนินชีวติของบคุคลดว้ย บางครัM งตอ้งชีMนาํถึงความเหมาะสม 

ของผลิตภณัฑก์บัการดาํเนินชีวติ โดยบอกวา่เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคอยา่งไร 5. บคุลิกลกัษณะ 

และแนวคดิของตนเอง (Personality and self-concept) ลกัษณะเฉพาะของบคุคลจะส่งผลตอ่พฤติกรรม 

การซืMอ บคุลิกลกัษณะบง่บอกไดจ้ากความเชื9อมั9น ในตนเองเป็นตวัของตวัเอง คลอ้ยตาม เป็นผูน้าํ 

หรือชอบตอ่ตา้น ส่วนแนวคดิของตนเองเป็นวธีิที9บคุคล มองตนเองในแงม่มุที9แตกตา่งไดแ้ก่ แนวคดิ 

ที9มองวา่สิ9งที9เป็นตวัตนที9แทจ้ริงจะแตกตา่งจากแนวคดิที9มองตนเองในอดุมคติเป็นสิ9งที9อยากจะเห็นตวัเอง 

ในสิ9งที9เป็นซึ9งแตกตา่งจากแนวคดิที9วา่คนอื9นมองตนเอง 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2550) ไดใ้หค้วามหมายวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ใชข้อ้มลู 

ดา้นประชากรศาสตร์ เพื9อเป็นการแบง่แยกในแตล่ะส่วนของตลาดทาํใหเ้กิดประสิทธิผลในการกาํหนดกลุม่ 

ตลาดเป้าหมายและงา่ยตอ่การวดัมากกวา่ตวัแปรอื9น ๆ ประกอบดว้ย 1. เพศ (Gender) เพศหญิงและเพศชาย 

มีแนวโนม้ที9จะมีความแตกตา่งกนัในดา้นทศันคติและพฤติกรรม 2. อาย ุ(Age) กลุม่อายทีุ9มีความแตกตา่งกนั 

ทาํใหมี้ความชื9นชอบรสนิยมที9 แตกตา่งกนั โดยรสนิยมของบคุคลจะมีการเปลี9ยนแปลงไปตามวยั 

มีผลิตภณัฑที์9สามารถตอบสนองความตอ้งการของแตล่ะกลุม่อายทีุ9มีความแตกตา่งกนั 3. ระดบัการศึกษา 

(Education) ผูที้9สาํเร็จการศึกษาในระดบัสูงส่งผลใหมี้การบริโภคสินคา้ที9มีคณุภาพดีกวา่รวมถึงมีราคา 

สูงกวา่การบริโภคสินคา้ของผูที้9มีการศึกษาในระดบัตํ9า 4. อาชีพ (Occupation) บคุคลที9มีอาชีพแตกตา่งกนั 

ส่งผลใหมี้ความตอ้งการในดา้นสินคา้ และบริการที9ตา่งกนั 5. รายได ้(Incomes) ผูบ้ริโภคที9มีรายได ้

ปานกลางและมีรายไดต้ ํ9ามีขนาดตลาดใหญก่วา่ผูบ้ริโภคที9มีรายไดสู้งสินคา้และบริการตา่ง ๆ จึงมีการแบง่ 

ส่วนตลาดตามรายได ้

 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี9ยวกบัปัจจยัดา้นความรู้ทางการเงิน 

 สฤณี อาชวานนัทกลุ (2556) เสนอวา่ความรู้ทางการเงิน หมายถึง ชุดทกัษะ และความรู้ที9ช่วย 

ใหปั้จเจกสามารถจดัการทรัพยากรทางการเงินของตวัเองทัMงหมดได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีขอ้มลู 

ครบถว้นตัMงแตเ่รื9องการหารายได ้การออม การลงทนุ การจดัทาํงบประมาณรายรับรายจ่าย การจดัการหนีM  

และการวางแผนทางการเงิน 

 อรุณี นุสิทธิi  (2557) เสนอวา่ความรู้ทางการเงินคอื ความเขา้ใจพืMนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 

และทางการเงิน ประกอบดว้ยความรู้ดา้นดอกเบีMย ความรู้ดา้นเงินเฟ้อ และความรู้ดา้นความเสี9ยง 

ซึ9งถือเป็นปัจจยัที9ส่งผลตอ่พฤติกรรมทางการเงิน 



มลูนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย (มส.ผส.) (2559) รายงานวา่สถานการณ์การเขา้สู่สงัคม 

ผูสู้งอายขุองประเทศไทยจะส่งผลกระทบทัMงในดา้นสงัคม เศรษฐกิจรวมถึงการปรับเปลี9ยนวถีิชีวติของยคุ 

หลงัวยัเกษยีณจากการทาํงาน ซึ9งของภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมในดา้นตา่ง ๆ เพื9อรองรับกบัการเขา้สู่ 

สงัคมของผูสู้งวยั โครงสร้างประชากรไทยที9เขา้สู่สงัคมผูสู้งอายจุะส่งผลกระทบตอ่ การพฒันาประเทศ 

เนื9องจากการลดลงของจาํนวนและสดัส่วนของประชากรวยัแรงงาน จะกระทบศกัยภาพการผลิตนอกจากนีM  

การเพิ9มขึMนของประชากรสูงอายยุงัสะทอ้นการเพิ9มขึMนของภาระทางการคลงัจากจาํนวนประชากรที9อยูใ่นวยั 

พึ9งพงิ ทัMงในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และสุขภาพ ในขณะที9การลดลงของประชากรวยัเดก็จะเป็นขอ้จาํกดัตอ่ 

การขยายตวัของสดัส่วนกาํลงัแรงงานในอนาคต 

วรวรรณ ชยัชื9น (2556) ไดร้ะบถึุงกระบวนการกาํหนดเป้าหมายทางการเงินอาจกาํหนดตาม 

ระยะะเวลา ไดแ้ก่ เป้าหมายทางการเงินระยะสัMนและเป้าหมายทางการเงิน ระยะยาว ดงันีM  1. เป้าหมาย 

ทางการเงินระยะสัMน (Short term financial goals) เป็นเป้าหมายที9บคุคลสามารถทาํใหส้าํเร็จไดภ้ายในระยะ 

เวลาสัMน ๆ นั9นคอืไมเ่กิน 1 ปี 2. เป้าหมายทางการเงินระยะยาว (Long term financial goals) เป็นเป้าหมาย 

ที9บคุคลตอ้งการใน 5-20 ปีขา้งหนา้ หรือเป็นเป้าหมายที9บคุคลตอ้งใชเ้วลานานในการสะสมเงินเพื9อใหบ้รรล ุ

เป้าหมาย เช่น ตอ้งการเกบ็เงินไวใ้ชห้ลงัเกษยีณตอ้งการเกบ็เงินไวเ้ป็นทนุการศึกษาในอนาคตเป้าหมาย 

ระยะยาวอาจมีการเปลี9ยนแปลง ไดเ้นื9องจากในอนาคตภาวะ และเหตกุารณ์ตา่ง ๆ อาจจะเปลี9ยนแปลงไป  

เช่น ภาวะเศรษฐกิจรวมทัMงการเปลี9ยนแปลงตามตอ้งการของบคุคลเอง 

ญาดา วลัยานนท ์และศนินนัท ์สุวรรณหงส์ (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัที9มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน

เพื9อเตรียมการเกษียณอายขุองขา้ราชการและลูกจา้งสงักดัสาํนกังานเขตบางซื9อ กรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ปัจจยัการเตรียมตวัดา้นการออมและการลงทุนดา้นความรู้ความเขา้ใจ มีความสมัพนัธ์กบัระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน และปัจจยัการเตรียมตวัดา้นทรัพยสิ์นก่อนการเกษียณอาย ุ

 

2.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี9ยวกบัการวางแผนทางการเงินการลงทนุ เพื9อการเกษยีณอาย ุ

เพญ็ประภา เบญจวรรณ (2558) การเตรียมความพร้อมก่อนเกษยีณอายเุป็นการวางแผนการ 

ดาํเนินการหรือการปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหนึ9ง เพื9อเป็นการเตรียมตวัในการดาํเนินชีวติภายหลงัเกษยีณอาย ุ

ทาํงาน จึงตอ้งมีการเตรียมตวัดา้นตา่ง ๆ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. การเตรียมตวัดา้นจิตใจ 2. การเตรียมตวัดา้นร่างกาย 

3. การเตรียมตวัดา้นทรัพยสิ์นเงินทอง 4. การเตรียมตวัดา้นกิจกรรมการใชเ้วลาวา่ง 5. การเตรียมตวั 

ดา้นสมัพนัธภาพในครอบครัว 6. การเตรียมตวัดา้นที9อยูอ่าศยัผูที้9มีการเตรียมตวัที9ดีจะสามารถใชชี้วติ 

ภายหลงัเกษยีณอายไุดอ้ยา่งมีความสุขมีคณุภาพชีวติที9ดี 

ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2553) กล่าวถึง 

การวางแผนทางการเงินเพื9อใหค้วามคุม้ครองทางดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายทีุ9ขาดรายไดเ้นื9องจากเกษียณอาย ุ

โดยเฉพาะอยา่งยิ9งในปัจจุบนัซึ9งความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยกีารแพทยแ์ละคุณภาพชีวติความเป็น



อยูข่องประชากรโลกพฒันาสูงขึMนส่งผลใหป้ระชากรโลกมีอายยุนืยาวจนอาจส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหา 

การเปลี9ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกที9มีสดัส่วนของอายเุพิ9มขึMนอยา่งรวดเร็ว ดงันัMนแนวทาง 

ที9จะสามารถช่วยรักษาระดบัคุณภาพชีวติเมื9อตอ้งสูญเสียรายไดใ้นช่วยหลงัเกษียณใหเ้ทียบเท่าหรือใกลเ้คียง 

กบัช่วงก่อนเกษียณไดเ้ป็นอยา่งดีกคื็อ การเตรียมความพร้อมและการวางแผนเพื9อวยัเกษียณที9ดีในช่วงก่อน 

เกษียณนั9นเอง 

 

2.5 แนวคดิและทฤษฎีเกี9ยวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบคุคล 

Hallman and Rosenbloom (2000, อา้งถึงใน รัชนีกร วงศจ์นัทร์, 2553) ไดใ้หค้วามหมายของการ

วางแผนทางการเงินวา่ เป็นกระบวนการประเมิน สรรคส์ร้าง และนาํแผนทางการเงินของแต่ละบุคคลไป

ปฏิบติั เพื9อใหเ้กิดความสาํเร็จตามเป้าหมายทางการเงินที9แต่ละบุคคลตอ้งการใหบ้รรลุภายใตเ้งื9อนไขเฉพาะ

ของแต่ละบุคคล 

รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2553) กล่าววา่ เป็นกระบวนการโดยรวมในการ ออกแบบ (design) แนวทาง

ปฏิบติัในการบริหารจดัการเงินภายใตเ้งื9อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล การนาํไปปฏิบติัและการทบทวน

ปรับปรุงอยา่งต่อเนื9องเพื9อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที9ตอ้งการได ้

กรมสรรพากร (2558) ภาษเีงินไดบ้คุคลธรรมดาคอื ภาษทีี9จดัเกบ็จากบคุคลทั9วไป 

หรือจากหน่วยภาษทีี9มีลกัษณะพเิศษตามที9กฎหมายกาํหนดและมีรายไดเ้กิดขึMนตามเกณฑ์ ที9กาํหนด 

โดยปกติจดัเกบ็เป็นรายปีรายไดที้9เกิดขึMนในปีใด ๆ ผูมี้รายไดมี้หนา้ที9ตอ้งนาํไปแสดงรายการตนเอง 

ตามแบบแสดงรายการภาษทีี9กาํหนดภายในเดือน มกราคมถึงมีนาคมของปีถดัไป สาํหรับผูมี้เงินได ้

บางกรณีกฎหมายยงักาํหนดใหย้ื9นเสียภาษตีอนครึ9 งปีสาํหรับรายไดที้9เกิดขึMน จริงในช่วงครึ9 งปีแรก 

เพื9อเป็นการบรรเทาภาระภาษทีี9ตอ้งชาํระ และเงินไดบ้างกรณีกฎหมาย กาํหนดใหผู้จ่้ายทาํหนา้ที9 

หกัภาษ ีณ ที9จ่าย จากเงินไดที้9จ่ายบางส่วน เพื9อใหมี้การทยอยชาํระภาษ ีขณะที9มีเงินไดเ้กิดขึMนอีกดว้ย 

ศนูยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ สถานบนักองทนุเพื9อพฒันาตลาดทนุ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2553) การออมมีหลายรูปแบบไมว่า่จะเป็นการออม 

ในกองทนุประกนัสงัคม กองทนุสาํรองเลีMยงชีพ กองทนุรวมเพื9อการเลีMยงชีพ ซึ9งออมจาก การทาํงานแลว้ 

วธีิการที9จะทาํใหเ้งินออมมีจาํนวนเพิ9มขึMนนัMนสามารถทาํได ้โดยการนาํเงินออม ไปลงทนุในสินทรัพย ์

ประเภทตา่ง ๆ ไดแ้ก่ เงินฝาก ธนาคารพาณิชย ์ตราสารหนีM  หุน้ อสงัหาริมทรัพย ์(Properties) กองทนุรวม 

(Unit trusts) และประกนัชีวติ (Life Insurance) 

 

3. วธีิการศึกษา 

ประชากรในการวจิยัครัM งนีMคอื กลุม่คนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที9มีความตัMงใจวางแผน 

การลงทนุเพื9อเกษยีณอาย ุอยา่งไรกต็ามผูว้จิยัไมส่ามารถ ระบจุาํนวน ประชากรที9แน่นอนได ้เนื9องจากผูว้จิยั 



ไมท่ราบจาํนวนประชากรที9เป็นกลุ่มคนวยัทาํงานในเขต กรุงเทพมหานครที9ตัMงใจวางแผนการเงินการลงทนุ

เพื9อการเกษยีณอายทีุ9แทจ้ริงไดท้าํให ้การศึกษาในครัM งนีMผูว้จิยัใชสู้ตรการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง 

เพื9อใชป้ระมาณสดัส่วนของประชากรโดยกาํหนดความคลาดเคลื9อนที9ยอมรับได ้0.05 ที9ระดบัความ 

เชื9อมั9น 95% และใชสู้ตรคอแครน (Cochran, 1977) ในการคาํนวณขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง  

31-40 ปี สถานะทางครอบครัวโสด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัการศึกษาอยู ่

ในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉลี9ยต่อเดือน 30,001-50,000 บาท สอดคลอ้งกบัการวางแผนการเงินการลงทุน

เพื9อเกษียณอาย ุของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที9มีอายตุัMงแต่ 21 ปีขึMนไป  

พฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที9เป็นกลุ่มคนวยัทาํงานและมีความตอ้งการวางแผนการเงิน 

การลงทุนเพื9อเกษียณอาย ุซึ9 งอายมุากขึMนจะใหค้วามสนใจเรื9องการเกษียณมากขึMน ส่วนในช่วงอาย ุ21-30 ปี

นัMนเป็นช่วงที9เพิ9งเริ9มทาํงานใหม่ซึ9งคนรุ่นใหม่ใหค้วามสาํคญักบัการที9จะเกษียณอายกุ่อนกาํหนดเร็วขึMน 

นอกจากนีMการมีสถานภาพสมรสแลว้ และมีบุตร อาจทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ31-40 ปีมีความรับผดิชอบ

ต่อครอบครัวมากขึMนทาํใหค้วามสาํคญัการเรื9องการเกษียณอายลุดลง  

โดยที9ระดบัการศึกษาเป็นปัจจยัที9สาํคญัเพราะจากผลการวเิคราะห์ทาํใหท้ราบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถาม ที9มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีขึMนไปใหค้วามสาํคญัในเรื9องการวางแผนการเกษียณอายุ

มากกวา่ระดบัการศึกษาตํ9ากวา่ปริญญาตรี ในส่วนของรายไดก้เ็ช่นกนัยิ9งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัรายได้

เฉลี9ยตํ9าเงินเดือนตํ9า กจ็ะใหค้วามสาํคญักบัเรื9องการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื9อการเกษียณอายตุ ํ9าลง

ไปดว้ย 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัความรู้ทางการเงินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก  

เมื9อวเิคราะห์ความรู้ทางการเงินดา้นต่าง ๆ พบวา่ ดา้นจุดมุ่งหมายและเป้าหมายการลงทุน มีค่าเฉลี9ย 

ที9มากที9สุด ใหค้วามสาํคญัระดบัสาํคญัมาก รองลงมาคือ ดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  

และดา้นการรับรู้ขอ้มูลและข่าวสาร ดา้นสงัคมและการเมือง ดา้นเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ ตามลาํดบั

สอดคลอ้งกบัการวางแผนการเงินการลงทุนเพื9อเกษียณอาย ุของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

ที9มีอายตุัMงแต่ 21 ปีขึMนไป มีการใชค้วามรู้ทางการเงินเพื9อนาํมาใชใ้นการวางแผนการเงินการลงทุน 

เพื9อเกษียณอาย ุโดยใหน้ํM าหนกัไปที9ดา้นจุดมุ่งหมายและเป้าหมายการลงทุนเป็นอนัดบัแรก เมื9อกาํหนด

เป้าหมายไดแ้ลว้จึงเริ9มตน้ดว้ยการวางแผนการเงินส่วนบุคลลใหไ้ดต้ามเป้าหมายที9กาํหนดไว ้และศึกษา

ปัจจยัอื9นเพิ9มเติมในดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ และดา้นสงัคมและการเมือง 

ใหส้ามารถดาํเนินการตามเป้าหมายที9วางไวไ้ด ้



ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนการเงินการลงทุนเพื9อเกษียณอาย ุโดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก และเมื9อวเิคราะห์การวางแผนการเงินการลงทุนเพื9อเกษียณอาย ุพบวา่ หวัขอ้ 

เรื9องท่านมีการวางแผนการเงินเพื9อการเกษียณอายมีุค่าเฉลี9ยมากที9สุด ใหค้วามสาํคญัระดบัเห็นดว้ยมาก 

รองลงมาคือ ท่านมีความตอ้งการการวางแผนทางการเงินการลงทุนเพื9อเกษียณอาย ุใหค้วามสาํคญัระดบั 

เห็นดว้ยมาก ท่านมีการศึกษาเกี9ยวกบัการวางแผนการเงินเพื9อการเกษียณอาย ุท่านมีการวางแผนการออมและ

การลงทุนเพื9อการเกษียณอาย ุท่านมีการวางแผนออมเงินส่วนหนึ9งไวใ้ชย้ามเจบ็ป่วย ท่านมีการศึกษา 

หาความรู้ดา้นการวางแผนการเงินการลงทุนเพื9อเตรียมความพร้อมสาํหรับการเกษียณอาย ุท่านมีการเตรียม

ความพร้อมทางการเงินสาํหรับค่าใชจ่้ายในช่วงชีวติหลงัเกษียณ และหวัขอ้อื9น ๆ ตามลาํดบั  

สมมติฐานขอ้ที9 1 ดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานะทางครอบครัว อาชีพ ระดบัการศึกษา  

และรายไดเ้ฉลี9ยต่อเดือน ที9ต่างกนัมีการวางแผนการเงินการลงทุนเพื9อเกษียณอายทีุ9ต่างกนั ผลการศึกษา 

ดา้นประชากรที9ต่างกนัมีการวางแผนการเงิน การลงทุนเพื9อเกษียณอายทีุ9ต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที9 2 ความรู้ทางการเงินมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินการลงทุน 

เพื9อการเกษียณอาย ุไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ขอ้มูลและข่าวสาร ดา้นเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ ดา้นสงัคม 

และการเมือง ดา้นจุดมุ่งหมายและเป้าหมายการลงทุน และดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคค ที9มีอิทธิพลกบั

การวางแผนการเงินการลงทุนเพื9อเกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนีM  พบวา่ ความรู้ทางการเงิน อีก 2 ดา้นที9ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั กย็งัจาํเป็นตอ้ง

ใหค้วามสาํคญั เพราะผูว้จิยัคิดวา่ความรู้ทางการเงิน ดา้นการรับรู้ขอ้มูลและข่าวสาร และดา้นสงัคม 

และการเมืองกอ็าจจะมีผลทางออ้มต่อการวางแผนการเงินการลงทุนเพื9อการเกษียณอายไุด ้

สรุปผลลลพัธ์ที9ไดว้า่ ความรู้ทางการเงินที9ต่างกนั มีการวางแผนการเงินการลงทุนเพื9อเกษียณอาย ุ

ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครที9แตกต่างกนั 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาวจิยัครัM งนีM  ทาํใหท้ราบถึงดา้นประชากร และดา้นความรู้ทางการเงินที9ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการวางแผนการเงินการลงทุนเพื9อการเกษียณอายขุองกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ9 งพบวา่ดา้นประชากรที9แตกต่างกนั การตดัสินใจวางแผนการเงินการลงทุนเพื9อเกษียณอาย ุของกลุ่มคนวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที9แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลี9ยต่อเดือน  

และดา้นความรู้ทางการเงิน ที9ส่งผลต่อการวางแผนการเงินการลงทุนไดแ้ก่ ดา้นจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย

การลงทุน ดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และดา้นเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ 

ทัMงนีMผูว้จิยัขอสรุปขอ้เสนอแนะต่อผูใ้หบ้ริการและออกผลิตภณัฑเ์กี9ยวกบัการวางแผนการเงิน 

การลงทุนเพื9อจะไดน้าํผลการศึกษาวจิยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ์ในดา้นธุรกิจใหมี้

ประสิทธิภาพมากขึMน สร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  



และสร้างความเชื9อมั9นและกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเหล่านีMไดเ้ริ9มวางแผนการเงินการลงทุนเพื9อเกษียณอาย ุ

เพื9อเป็นประโยชน์ต่อความมั9นคง มั9งคงั และยั9งยนื ในวยัเกษียณของผูบ้ริโภค อีกทัMงผูที้9สนใจ  

เรื9องการเกษียณอายจุะไดท้ราบถึงเรื9องที9ตอ้งทาํการการศึกษา และทาํความเขา้ใจในการวางแผนการเงินการ

ลงทุนเพื9อเกษียณอายคืุอ 

1. ดา้นจุดมุ่งหมายและเป้าหมายการลงทุน ผูใ้หบ้ริการควรนาํเสนอจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย 

การลงทุนกบัผูที้9สนใจใหช้ดัเจน เช่น หากตอ้งการวางแผนการเงินการลงทุนเพื9อเกษียณอาย ุควรอธิบาย 

และนาํเสนอผลิตภณัฑที์9ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้วา่หากถึงวยัที9ตอ้งเกษียณอายจุะเกิด

ค่าใชจ่้ายอะไรขึMนบา้งทัMงในการใชชี้วติประจาํวนัและกรณีฉุกเฉิน เช่นลม้ป่วย หรือการซ่อมแซมที9อยูอ่าศยั 

โดยคาํนึงถึงปัจจยัส่วนบุคคลของแต่ละรายในเรื9อง อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลี9ยต่อเดือน  

เมื9อพิจารณาเงื9อนไขต่าง ๆ แลว้กจ็ะสามารถเสนอผลิตภณัฑที์9เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคแต่ละรายไดต้รง 

กบัเป้าหมาย 

2. ดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ผูใ้หบ้ริการควรจดัโปรแกรมการใหค้วามรู้ทางการเงิน 

ในเรื9องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที9ผูบ้ริโภคแต่ละรายมีแผนการเงินที9แตกต่างกนัออกไป  

ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเรื9องการเงินการลงทุน และประโยชน์ที9จะไดจ้ากการศึกษาเรื9องการวางแผน

การเงินส่วนบุคคล เพราะเรื9องการเงินเป็นเรื9องใกลต้วั และสาํคญัต่อการดาํเนินชีวติเป็นอยา่งมาก แต่ยงัมี

ประชากรอีกจาํนวนมากที9ยงัไม่ตระหนกัถึงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เมื9อผูบ้ริโภคมีความรู้เพิ9มขึMน 

กจ็ะสามารถตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์และบริการต่าง ๆ ของผูใ้หบ้ริการเรื9องการเงินการลงทุนเพิ9มมากขึMน 

3. ดา้นเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ ผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเรื9องของเศรษฐกิจ 

ของทัMงในประเทศและต่างประเทศ ใหด้า้นวชิาเศรษฐศาสตร์ เมื9อเกิดความเขา้ใจแลว้จะสามารถมอง

ภาพรวมของหลกัทรัพยที์9นาํไปลงทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และควรใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเรื9องการเงิน  

เช่น เรื9องภาวะเงินเฟ้อ ใหเ้กิดความเขา้ใจเรื9องค่าของเงินในอนาคตเพื9อประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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