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14ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล 

14เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณของบุคลากร  

14มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

Factors Affecting Personal Financial Planning for 

Retirement of Personnel at Buriram Rajabhat University 
 

เกษมะณี  การินทร 1 

รวีพรรณ  อุตรินทร 1 

รัชนีกร  บวรชาติ 1 

ณัฐวุฒิ  ชูขวัญ 1 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาถึง 14ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล 

2) 14เพื่อศึกษาถึง 14การวางแผนทางการเงินสวนบุคคล และ 3) เพื่อเปนแนวทาง 14ในการปรับปรุงนโยบายของ

หนวยงานทั้งรัฐและเอกชนในการสงเสริม 14การวางแผนการเงินสวนบุคคล 14 โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย

แบบผสม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 14บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 14จํานวน 265 คน การ

เก็บขอมูลแบงออกเปน 2 ระยะ คือ 1) การใชแบบสอบถาม โดยใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ และ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอย 2) การสนทนากลุม โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม 

คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 20 คน และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย  พบวา 1) 

ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณ พบวา ปจจัยดาน

ทัศนคติของการออมสงผลมากที่สุด 2) บุคลากรมีการออมเงินและลงทุนในสัดสวนรอยละ 25 ของรายได 

ในรูปแบบของชมรมสวัสดิการบุคลากร 3) ภาครัฐบาลควรสงเสริมการออม โดยใชกลยุทธดานการ

ลดหยอนภาษีใหแกผูมีเงินได สวนภาคเอกชนควรจัดต้ังชมรมสวัสดิการพนักงานหรือกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ 

                                                                 
1 อาจารยประจําสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ถนนจิระ ตําบลใน

เมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 31000  
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คําสําคัญ:  14การวางแผนทางการเงินสวนบุคคล14, วัยเกษียณ14, บุคลากร 

 

Abstract 

The research intended to 1) study the factors that affect personal financial planning, 2) 

study personal financial planning, and 3) to find guidelines for improving policy of both 

government and private parties in promoting personal financial planning. The samples of the 

study were 265 personnel at Buriram Rajabhat University. This research was a mixed research. 

Data collection was divided into 2 phases: 1) collecting data by questionnaires using stratified 

random sampling. The data obtained were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and regression analysis 2) conducing group discussion of 20 staff that were divided 

into 2 groups and analyzed by qualitative analysis. The result revealed that 1) attitude towards 

saving is the most important factor affecting personal financial planning for retirement, 2) saving 

proportion of each personnel is 25 percent of income in the staff welfare club, and 3) the 

government should encourage savings by granting tax deduction to tax payers and private 

sectors should organize employees welfare group or dividend fund. 

 

Keywords: Personal Financial Planning, Retirement, Personnel 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันสภาพสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช

ตลอดจนการไดรับวัฒนธรรมตะวันตก สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคม ซึ่งจะสงผลทําใหโครงสรางและคานิยมของสังคมเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมจากครอบครัวขยายสูครอบครัวเด่ียว ทําใหขาดความใกลชิดระหวางคนในครอบครัว ซึ่งผลให

ผูสูงอายุตองอยูเพียงลําพังขาดการดูแลเอาใจใสจากคนในครอบครัว ซึ่งบางรายไมสามารถเลี้ยงตนเองได 

ซึ่งเปนปญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต จัดเปนปญหาทางสังคมที่มีความสําคัญมาก ดังน้ันจึงควรให

ความสําคัญในการวางแผนเพื่อเตรียมเขาสูวัยสูงอายุหรือวัยเกษียณ  (ชารวี บุตรบํารุง, 2556) 

 จากแนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุ ทําใหรัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของจําเปนตอง

ศึกษาและวางแผนใหความชวยเหลือประชากรผูสูงอายุ เพื่อเปนการตอบแทนผูสูงอายุที่ไดทําประโยชน

ใหกับสังคมและประเทศชาติตลอดชวงชีวิตที่ผานมา แตสิ่งที่เปนปญหาและสําคัญย่ิง คือ จํานวนประชากร
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ที่มีมากขึ้นจึงตองเฉลี่ยงบประมาณสําหรับการใหความชวยเหลือผูสูงอายุใหเปนไปอยางท่ัวถึง ทําให

ผูสูงอายุแตละคนอาจไดรับความชวยเหลือนอยลง และอาจไมเพียงพอตอความจําเปนที่แทจริงในการ

ดํารงชีวิต จนสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตโดยรวมของคนในสังคม การเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุ ยังมี

ผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ กลาวคือ นอกจากประชากรในวัยแรงงาน

ลดลงแลว ยังทําใหการลงทุนลดลงดวย ตลอดจนภาครัฐตองนําเงินงบประมาณการพัฒนาประเทศสวน

หน่ึงมาดูแลผูสูงอายุ อีกท้ังเมื่อโครงสรางประชากร เริ่มขยับไปสูการมีประชากรสูงอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ 

สัดสวนของประชากรวัยทํางานท่ีจะทําหนาที่เปนผูดูแลผูสูงอายุก็จะลดนอยลง จากการศึกษาอัตราการ

เปนภาระวัยสูงอายุ จะเห็นไดวาในป พ.ศ. 2533 มีประชาการวัยแรงงาน 10 คน ทําหนาท่ีในการดูแล

ผูสูงอายุ 1 คน และมีการประมาณการวาในป พ.ศ. 2563 ภาระของประชากรวัยแรงงานในการดูแล

ผูสูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น เพราะประชากรวัยแรงงาน ประมาณ 4 คน จะตองรับภาระในการดูแลผูสูงอายุอยาง

นอย 1 คน (ศิริวรรณ ศิริบุญ และ ชเนตตี มิลินทางกูร, 2551) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เปนอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาหนึ่งในระดับอุดมศึกษา ที่เล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมความพรอมสูวัยเกษียณของบุคลากร จึงได

มีการสงเสริมใหบุคลากรมีการวางแผนทางการเงินในลักษณะของการออมเงินและการลงทุนในรูปแบบ

ตางๆ ทั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และชมรมสวัสดิการของบุคลากร แตจากการสํารวจพบวา บุคลากรที่มีการ

เตรียมความพรอมสําหรับวัยเกษียณอายุในรูปแบบของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และชมรมสวัสดิการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มีจํานวน 423 คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด จํานวน 782 คน ซึ่งถือ

ไดวาบุคลากรยังมีการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพรอมสูวัยเกษียณในจํานวนท่ีนอยอยู แล ะ

นอกจากน้ียังมีบุคลากรที่มีการวางแผนทางการเงินในลักษณะของการออมเงินและการลงทุนในรูปแบบ

ตางๆ อีกเพียงจํานวนเล็กนอยเทานั้น (กองคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย , 2559) ซึ่งหาก

บุคลากรยังขาดการวางแผนทางการเงินในปจจุบันแลว อาจจะสงผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตในวัยหลัง

เกษียณอายุได 

 จากเหตุผลขางตนท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การเตรียมความพรอมสูวัยเกษียณนั้นมีความสําคัญมาก 

หากบุคลากรละเลยการวางแผนทางการเงินอาจสงผลใหเปนภาระกับลูกหลาน และภาระของประเทศชาติ

ในอนาคต ดังนั้นการวางแผนทางการเงินที่มีความสอดคลองกับตนเองในวันน้ีจะเปนการสรางหลักประกัน

และความมั่นคงของชีวิตในวัยเกษียณในอนาคตได ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสูวัยเกษียณ จึงไดศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอ

การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลและใชขอมูลเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงนโยบายของหนวยงานทั้งรัฐและเอกชนในการสงเสริมการวางแผนทางการเงิน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณ

ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 2..เพื่อศึกษาถึงการวางแผนการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 3. เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบายของหนวยงานท้ังรัฐและเอกชนในการสงเสริมการ

วางแผนการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณ 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากแนวคิดของ เนษพร นาคสีเหลือง, 2557 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 2. ทราบถึงการวางแผนการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 3. ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบายของหนวยงานทั้งรัฐและเอกชนในการสงเสริมการ

วางแผนการเงินสวนบุคคล  

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

ปจจัยดานทัศนคติการออม 

ปจจัยดานการยอมรับ 

ความเสี่ยง 

การวางแผนการเงิน  

สวนบุคคล 

 

ปจจัยดานอัตรา
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนทางการเงิน

สามารถอธิบายได ดังนี้ 

ปจจัยดานอัตราผลตอบแทน 

     ญาดา วัลยานนท และ  ศนินันท สุวรรณหงษ ( 2556) กลาววา ความตองการผลตอบแทนจาก

การออมหรือการลงทุนมากหรือนอยเปนตัวกําหนดรูปแบบและวงเงินในการตัดสินใจออมหรือลงทุนของ

บุคคล จึงเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ 

 นอกจากน้ี รัชนีกร วงศจันทร ( 2555).กลาววา อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน 

(Expected Rate of Return) หรืออัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง โดยการวิเคราะหวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาด

วาจะไดรับนั้นจะอยูในรูปใด เชน รูปของดอกเบ้ีย ซึ่งมีลักษณะเปนรายไดประจําสม่ําเสมอ หรือเงินปนผลท่ี

อาจไดรับมากหรือนอยตามผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย นอกเหนือจากนั้นตองพิจารณา

วาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนั้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม มีอัตราสูงพอที่จะสามารถชดเชยความเสี่ยง

จากภาวะเงินเฟอไดหรือไม เพื่อเปนแนวทางการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพยหรือหลักทรัพยใหไดตามอัตรา

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการ ( Required Rate of Return) ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการ 

(Required Rate of Return) เปนอัตราผลตอบแทนที่จะทําใหผูลงทุนสามารถบรรลุเปาหมายทางการเงิน

ที่ต้ังไวได 

 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

     ศิรินุช อินละคร ( 2548)  รัชนีกร วงศจันทร ( 2555)  พนมพร อัครชยานันต และคณะ ( 2557) 

กลาววา ในการวางแผนการเงินสวนบุคคลตองคํานึงถึงปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ ดวย โดยปจจัยทาง

เศรษฐกิจที่สําคัญที่ตองคํานึงถึงไดแก เงินเฟอ การใชจายของผูบริโภค และอัตราดอกเบ้ีย ซึ่งสามารถ

อธิบายได ดังนี้  

   1. เงินเฟอ ( Inflation) คือ ภาวการณที่ระดับราคาสินคาและบริการโดยท่ัวไปเพิ่มขึ้น เมื่อเกิด

ภาวะเงินเฟอจะทําใหอํานาจซื้อ ( Purchasing Power) ของประชาชนลดลง ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะ

เงินเฟอเนื่องมาจากปจจัยแรก คือ ระบบเศรษฐกิจมีความตองการสินคาและบริการ ( Demand) มากกวา

สินคาและบริการที่มีอยู (Supply) จึงทําใหราคาสินคาสูงขึ้น ปจจัยที่สอง คือ เกิดจากตนทุนการผลิตสูงขึ้น

ทําใหผูผลิตตองปรับราคาสินคาใหสูงขึ้น อัตราเงินเฟอสามารถพิจารณาไดจากดัชนีราคาผูบริโภค 

(Customer Price Index : CPI) ซึ่งเปนตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาและบริการ โดยเฉลี่ยที่ผูบริโภค

ไดจายไปสําหรับกลุมสินคาและบริการที่กําหนด ในการวางแผนการเงินสวนบุคคลตองคํานึงถึงภาวะเงิน

เฟอดวย เนื่องจากภาวะเงินเฟอจะทําใหรายจายของบุคคลเพิ่มขึ้น เงินเฟอจะสงผลตอบุคคลกลุมตางๆ  

โดยบุคคลแตละกลุมจะไดรับผลดีและผลเสียจากภาวะเงินเฟอ ดังนี้ 
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  1.1 ภาวะเงินเฟอจะสงผลดีตอบุคคล ดังตอไปนี้ 

        1.1.1 ผูที่เปนเจาของอสังหาริมทรัพย เนื่องจากราคาอสังหาริมทรัพยจะเพิ่มสูงขึ้น

ตามภาวะที่เกิดเงินเฟอ 

        1.1.2 ผูกูยืม เงินเฟอจะสงผลดีตอผูกูยืมในกรณีที่กูยืมเงินมาเพื่อซื้อทรัพยสิน 

เนื่องจากภาวะ ที่เงินเฟอจะทําใหทรัพยสินท่ีซื้อมีมูลคาสูงขึ้น ในขณะที่ผูกูยืมยังคงชําระหน้ีในจํานวนเงิน

เทาเดิม 

  1.2 ภาวะเงินเฟอจะสงผลเสียตอบุคคล ดังตอไปนี้ 

        1.2.1 ผูที่มีรายไดประจํา ไดแก ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางท่ีมีเงินเดือนประจํา

นั่นคือ การเกิด เงินเฟอจะทําใหรายจายของบุคคลสูงขึ้น เนื่องจากราคาสินคาและบริการสูงขึ้น ในขณะท่ี

รายไดของบุคคลกลุมนี้ยังคงเทาเดิม 

        1.2.2 ผูใหกู เงินเฟอจะสงผลเสียตอผูใหกูในกรณีที่ผูใหกูคิดดอกเบ้ียจากการใหกูไม

เพียงพอที่จะครอบคลุมอัตราเงินเฟอ เชน สมหมายใหสมศรีกูเงินโดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 7 ตอป หาก

อัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 8 ตอปจะทําใหสมหมายเสียประโยชนเนื่องจากผลตอบแทนจาก

ดอกเบ้ียที่ไดรับไมคุมกับอัตราเงินเฟอท่ีเพิ่มขึ้นนั่นเอง 

 2. การใชจายของผูบริโภค ( Consumers’ Spending) คือ ความตองการสินคาหรือบริการ 

(Demand) หากผูบริโภคมีการใชจายมาก จะสงผลใหมีเงินสําหรับการออมในจํานวนที่ลดลง ตลอดทั้ง

สงผลใหเปาหมายทางการเงินบรรลุเปาหมายชาลงอีกดวย 

 3. อัตราดอกเบ้ีย ( Interest Rates) อัตราดอกเบ้ียจะถูกกําหนดโดยพิจารณาจากความตองการ

เงินทุน (Demand) และปริมาณของเงินทุน (Supply) นั่นคือ หากประชาชนมีการออมหรือการลงทุนเพิ่มขึ้น 

ปริมาณเงินจะเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งจะสงผลทําใหอัตราดอกเบ้ียลดลง แตหากประชาชน  ธุรกิจ หรือรัฐบาล  

ตองการเงินไปลงทุนเพิ่มขึ้น ความตองการเงินจะสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหอัตราดอกเบ้ียสูงขึ้น 

 นอกจากน้ีในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียตํ่า หากบุคคลออมเงินโดยการฝากเงินกับธนาคารจะทําให

บุคคลไดรับผลตอบแทนตํ่า ดังน้ัน บุคคลควรจะวางแผนนําเงินออมที่มีอยูไปลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ เชน หุ น

สามัญ หุนกู หรือพันธบัตร ที่ใหผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินกับธนาคาร แตบุคคลตองยอมรับวาการ นํา

เงินไปลงทุนอยางอ่ืนท่ีมีผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินกับธนาคารยอมมีความเสี่ยงสูงขึ้นดวย ซึ่งจะเห็น

ไดวาอัตราดอกเบ้ียมีความสัมพันธกันกับการวางแผนการลงทุนเพื่อใหไดรับอัตราผลตอบแทนท่ีสูง 

ปจจัยดานทัศนคติการออม 

 นักวิชาการไดใหความหมายของทัศนคติไวหลายทาน พอสรุปได ดังน้ี 

 ศีจุฑา ปอนอย ( 2555) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง พฤติกรรมทางดานจิตใจ ทาที และความรูสึก

ของแตละบุคคลที่มีตอสิ่งท่ีเกิดขึ้น ไมวาจ ะเปน บุคคล สิ่งของ สถานท่ี สถานการณ สิ่งแวดลอม  หรือ
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แนวความคิด  ซึ่งเปนไปไดทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ ทัศนคติของแตละบุคคลสามารถสรางไดและ

เปลี่ยนแปลงได 

           Gibson (2000) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง สิ่งที่ตัดสินพฤติกรรม เปนความรูสึกเชิงบวกหรือเชิงลบ 

เปนสภาวะจิตใจในการพรอมท่ีจะสงผลกระทบตอการตอบสนองของบุคคลตอบุคคลอ่ืนตอวัตถุหรือตอ

สถานการณ โดยท่ีทัศนคตินี้สามารถเรียนรูหรือจัดการได โดยใชประสบการณ 

Schermerhorn and Hunt (2000) กลาววา ทัศนคติ คือ การวางแนวความคิด ความรูสึกให

ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบตอคนหรือตอสิ่งของ ในสภาวะแวดลอมของบุคคลน้ันๆ และทัศนคติ นั้น

สามารถท่ีจะรูหรือถูกตีความไดจากคําพูดอยางไมเปนทางการ  หรือจากผลสํารวจอยางเปนทางการ หรื อ

จากพฤติกรรมของบุคคลเหลาน้ัน  

    จากความหมายที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกหรือความเชื่อ

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาวะแวดลอมของบุคคลนั้นๆ ซึ่งทัศนคติจะสงผลตอแนวโนม

ของการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ 

     ประทีป บัวละวงค (2551) กลาววา ทัศนคติของบุคคลแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

       1. ทัศนคติเชิงบวกหรือท่ีดี เปนทัศนคติท่ีชักนําใหบุคคลแสดงออกถึงความรูสึก อารมณ 

จากสภาพจิตใจ โตตอบในดานดีตอบุคคลอ่ืนหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหน่ึง รวมท้ังหนวยงาน องคการ 

สถาบัน การดําเนินการขององคการและอ่ืนๆ 

     2. ทัศนคติเชิงลบหรือไมดี คือ ทัศนคติท่ีสรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสียไมไดรับ

ความเชื่อถือหรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลง ระแวง สงสัย รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือหนวยงานหรือองคการ สถาบัน การดําเนินงานขององคการและอ่ืนๆ 

     3. ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือตอ

บุคคล หนวยงาน องคการ สถาบัน องคการและอ่ืนๆ โดยสิ้นเชิง 

     จากที่กลาวมาขางตน สามารถกลาวไดวา การที่บุคคลจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆ ออกมา

นั้นยอมมีผลมาจากทัศนคติ ไมวาจะเปนทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม 

 นอกจากน้ีแลวยังมีนักวิชาการที่กลาวถึงความสัมพันธของปจจัยดานทัศนคติการออมเงินท่ีมีตอ

การวางแผนทางการเงิน ดังนี้ 

 พรรณภา วิไลศรีอัมพร ( 2552) กลาววา ปจจัยทางดานทัศนคติใน การออมเงินของแตละบุคคล

ยอมสงผลตอพฤติกรรมการวางแผนออมเงินของบุคคล  

  เนษพร นาคสีเหลือง (2557) กลาววา ปจจัยดานทัศนคติ การออมเงิน เปนปจจัยท่ีสงผลตอการ

วางแผนออมเงิน เพื่อเตรียมความพรอมการเกษียณอายุ 
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  ธิดารัตน อติชาตนันท และ  แพรวพรรณ มังคลา (2554) กลาววา ปจจัยทางดานทัศนคติเปน

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการวางวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ 

 จากที่กลาวมาขางตน สามารถกลาวไดวา ปจจัยทางดานทัศนคติการออมเงินเปนปจจัยที่สงผล

ตอการวางแผนออมเงินของแตละบุคคล กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ทัศนคติเปนตัวกําหนดการแสดงออกหรือ

พฤติกรรมของแตละบุคคลน่ันเอง 

ปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยง 

 ญาดา วัลยานนท และ  ศนินันท สุวรรณหงษ ( 2556) กลาววา ความสามารถในการยอมรับความ

เสี่ยงหรือการขาดทุน หรือการวางแผนกระจายการออมและการลงทุน เปนตัวกําหนดรูปแบบและวงเงินใน

การออมและการลงทุนและเปนปจจัยสําคัญในการวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมการเกษียณอายุดวย

เชนกัน เน่ืองจากหลังการเกษียณอายุ บุคคลบางคนไมมีรายไดอ่ืนนอกจากเงินบําเหน็จบํานาญ หากสูญ

เงินไปจากการออมหรือการลงทุนท่ีผิดพลาดอาจทําใหดํารงชีวิตอยูดวยความลําบาก 

 นอกจากน้ีแลว รัชนีกร วงศจันทร ( 2555) ยังกลาววา ระดับการยอมรับความเสี่ยง ( Risk 

Tolerance Level) คือ ระดับความผันผวนจากการลงทุนที่ผูลงทุนมีความสบายใจ ( Comfort Level) ที่จะ

ถือครองสินทรัพยหรือหลักทรัพยตามสัดสวนที่กําหนดไว ผลการวิเคราะหระดับการยอมรับความเสี่ยงท่ีผู

ลงทุนสามารถยอมรับได สามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวาควรลงทุนในสินทรัพยหรือหลักทรัพยใดจึง

จะเหมาะสม โดยระดับการยอมรับความเสี่ยงขึ้นอยูกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง ( Ability to 

Take Risk) และความเต็มใจในการรับความเสี่ยง (Willingness to Take Risk)  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย  

ประชากรไดแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวน 

782 คน (กองการบริหารงานบุคคล , 2559) ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางจากสูตรการคํานวณของ Taro 

Yamane และใชวิธีการเลือกการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จากกลุมตัวอยาง

ที่เหมาะสมที่ระดับความมีนัยสําคัญ 0.05 ไดจํานวน 265 คนโดยแบงเปนสายสนับสนุน จํานวน 122 คน 

และสายวิชาการ จํานวน 143 คน เพื่อใหเกิดความหลากหลายในดานความแตกตางของทักษะความ

ชํานาญการ จึงไดแบงบุคลากรสายวิชาการออกเปนแตละคณะ ซึ่งแตละคณะจะไดกลุมตัวอยางในจํานวน

ที่แตกตางกันออกไปตามสัดสวนของประชากรทั้งหมดของคณะน้ันๆ  และสําหรับการสนทนากลุม ( Focus 

Group) ไดคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ไดแก บุคลากรที่เปนฝายบริหาร 

จํานวน 10 คน และบุคลากรที่เปนฝายปฏิบัติการ จํานวน 10 คน 
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ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2560 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนท้ังเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม และเชิงคุณภาพ โดยใชการ

สนทนากลุม ซึ่งไดสรางตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้นโดยสามารถอธิบาย ไดดังน้ี 

 การวิเคราะหเชิงปริมาณ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามเปนท้ังขอคําถามแบบปลายปด 

และขอคําถามแบบปลายเปด โดยแบงออกเปน 3 สวน ซึ่งสวนท่ี 1 มีจํานวน 10 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความถ่ีในการออมเงิน สัดสวนในการออมเงิน 

ระยะเวลาของการวางแผนทางการเงิน และวางแผนทางการเงินสําหรับวัยเกษียณ ( Checklist) สวนที่ 2 

จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย ปจจัยดานอัตราผลตอบแทน ดานเศรษฐกิจ ดานทัศนคติการออม ดานการ

ยอมรับความเสี่ยง และการวางแผนการเงินสวนบุคคล เปนขอคําถามแบบปลายปด มีลักษณะเปน Scale 

และสวนที่ 3 เปนขอเสนอแนะ การหาความเชื่อมั่นของ แบบสอบถามดวย คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ      

ครอนบาค โดยจะตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.70 จึงจะสามารถนําเครื่องมือน้ีไปใชสําหรับการรวบรวม

ขอมูล (จรัญญา ปานเจริญ และคณะ , ม.ป.ป.)  ในการวิจัยครั้งนี้ มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาคอยูระหวาง 0.853 – 0.948  

การวิเคราะหเชิงคุณภาพ ใชการสนทนากลุม ผูวิจัยไดสรางประเด็นคําถามและหัวขออภิปรายกลุม 

เพื่อใหสอดคลองกับกรอบแนวความคิดและวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 

ปจจัยดานอัตราผลตอบแทนสงผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลหรือไม อยางไร 

ปจจัยดานเศรษฐกิจสงผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลหรือไม อยางไร 

ปจจัยดานทัศนคติการออมสงผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลหรือไม อยางไร  

ปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยงสงผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลหรือไม อยางไร 

การวางแผนการเงินสวนบุคคลท่ีดีควรเปนอยางไร เพราะเหตุใด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 คณะผูวิจัยไดทําการเตรียมความพรอมกอนดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาคนควาและรวบรวม

ขอมูลจากแหลงขอมูลทางดานวิชาการ และสื่อสิ่งพิมพตางๆ  

 สรางแบบสอบถาม และการสนทนากลุม คณะผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เก่ียวของครอบคลุมเน้ือหาตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการวิจัยแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ

ประเมินความนาเชื่อถือ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมกอนนําไปเก็บขอมูล 

 การสนทนากลุม ในการวิจัยครั้งนี้ใชเวลาสนทนากลุมละประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อใหไดขอมูลที่

หลากหลายมากขึ้น และ คณะผูวิจัยไดเชิญผูเชี่ยวชาญในการทําการสนทนากลุม เปนผูดําเนินการสนทนา
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กลุมรวมกับคณะผูวิจัยกอนจบการสนทนากลุม คณะผูวิจัยและผูดําเนินการสนทนากลุมไดมีการกลาวสรุป

สิ่งที่ไดจากการอภิปรายกันและการสนทนาคราวๆ เมื่อสิ้นสุดการสนทนากลุม กลาวขอบคุณผูใหขอมูลที่ให

ขอมูลที่เปนประโยชนกับ คณะผูวิจัย และอธิบายถึงการบันทึกเสียงในการสัมภาษณและการสนทนากลุม

ครั้งน้ีจะถูกเก็บไวเปนความลับ และจะทําการลบขอมูลในสวนท่ีเปนที่อัดเสียงเมื่อการศึกษาวิจัยสิ้นสุดลง

หลังการสนทนากลุมถอดขอความจากเครื่องบันทึกเสียงแบบคําตอคําออกเปนบทสนทนาท่ีเปนตัวอักษร

ดวยตนเอง จัดขอความที่ไดใหเปนหมวดหมู ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยแบงการ

วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูที่ตอบแบบสอบถาม ใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติ เชิงพรรณน า 

(Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และวิธีรอยละ (Percentage) 

 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัย

เกษียณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) สถิติ

เพื่อการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหการถดถอย (Simple Linear Regression Analysis) 

  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ โดยใชวิธีการประมวลผลโดยการสรุปขอเสนอแนะของผูตอบ

แบบสอบถาม และนําเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description) 

 การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากการสนทนากลุม นําขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมจากการ

ถอดเทป และตรวจสอบความถูกตองจากการถอดเทปและขอมูลท่ีไดจากการบันทึกการสังเกต นําเสนอโดย

การพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description) 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความถ่ีในการออมเงิน จํานวนเงินอออมตอเดือน ดานการกําหนดระยะเวลาของการ

วางแผนทางการเงิน และรูปแบบการวางแผนทางการเงิน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 30-39 ป รองลงมา คือ อายุ 40-49 ป มีระดับการศึกษาปริญญาโท รองลงมา 

คือ ปริญญาตรี เปนบุคลากรสายวิชาการ รองลงมา คือ บุคลากรสายสนับสนุน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

20,001-25,000 บาท รองลงมา คือ 25,001 -30,000 บาท มีความถ่ีในการออมเงิน โดยมีการออมเงินทุก ๆ 

เดือน รองลงมา คือ 2-3 เดือนตอครั้ง มีการออมเงินและลงทุนรอยละ 25 ของรายได รองลงมา คือ ออมเงิน
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และลงทุนรอยละ 50 ของรายได มีกําหนดระยะเวลาของการวางแผนทางการเงิน 10 ป ขึ้นไป รองลงมา คือ 

5-10 ป มีการวางแผนทางการเงินโดยการออมเงินในชมรมสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

รองลงมา คือ กองทุนรวมสํารองเลี้ยงชีพ และการฝากเงินแบบออมทรัพย  

  ขอมูลปจจัยที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย สามารถอธิบายได ดังนี้ 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในดานอัตราผลตอบแทน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.958) โดย

ที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 41.30 

 ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในดานเศรษฐกิจ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.040) โดยที่ตัว

แปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 26.70 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในดานทัศนคติของการออม โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.237) 

โดยที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 43.20  

 ปจจัยท่ีสงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในดานการยอมรับความเสี่ยง โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.034) 

โดยที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 37.90 

 การวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณของบุคลากร มหาวิทยาลัย      

ราชภัฏบุรีรัมย โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 4.096)  

 การทดสอบสมมติฐาน จากปจจัยตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ปจจัยดานอัตรา

ผลตอบแทน ดานเศรษฐกิจ ดานทัศนคติของการออม และดานการยอมรับความเสี่ยง สงผลตอการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยโดย

สามารถเรียงลําดับของปจจัยที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลจากมากไปหานอย ไดดังน้ี 

ปจจัยดานทัศนคติของการออม โดยที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของ

ตัวแปรตามไดรอยละ 43.20 ปจจัยดานอัตราผลตอบแทน โดยที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปร

หรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 41.30 ปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยง โดยท่ีตัวแปรอิสระ

สามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 37.90 และปจจัยดาน

เศรษฐกิจ โดยที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 

26.70 ตามสมการถดถอยที่วา Yi = α  + βXi  + ε i ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะหสมการถดถอยไดดัง 

ตารางที่ 1 ดังนี้ 
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  ตารางท่ี 1 แสดงผลของการวิเคราะหสมการถดถอย  

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 

 

 

อัตราผลตอบแทน 

 

เศรษฐกิจ 

 

ทัศนคติการออม 

 

การยอมรับ 

ความเสี่ยง 

 

Adjusted R2 

Durbin-Watson 

14การวางแผนทาง

การเงินสวน

บุคคล14 (1) 

0.423** 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.413 

1.875 

14การวางแผน

ทางการเงิน 

14สวนบุคคล14 (2) 

 

 

0.216** 

 

 

 

 

 

 

0.267 

1.836 

14การวางแผน

ทางการเงิน 

14สวนบุคคล14 (3) 

 

 

 

 

0.430** 

 

 

 

 

0.432 

1.977 

14การวางแผน

ทางการเงิน 

14สวนบุคคล14 (4) 

 

 

 

 

 

 

0.342** 

 

 

0.379 

1.781 

   ** คือระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัย

เกษียณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยพิจารณาปจจัยดานอัตราผลตอบแทน  (H1: b1 = 

0.423 ) โดยที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 

41.30 ปจจัยดานเศรษฐกิจ ( H2: b2 = 0.216 ) โดยที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 26.70 ปจจัยดานทัศนคติการออม ( H3: b3 = 0.430) โดยที่ตัวแปร

อิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 43.20 และปจจัยดาน

การยอมรับความเสี่ยง ( H4: b4 = 0.342) โดยที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 37.90 ซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพท่ี 2 ดังน้ี 
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               R2 = 0.413 

      

     

       R2  = 0.267 

 

     R2 = 0.432 

      

  

     R2 = 0.379 

 
     

   ภาพท่ี 2  แสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม    

 

 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ผูตอบแบบสอบถามอยากใหองคการหรือรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการออมเงิน

โดยการเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินฝากใหสูงขึ้นหรือการไดรับสิทธิประโยชนจากการออมเงินในรูปแบบตาง ๆ 

เพิ่มมากขึ้น เชน การลดหยอนภาษี ในกรณีของการออมเงินในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ระยะเวลาท่ีนายจาง

สมทบเงินใหกับลูกจางเร็วขึ้น เปนตน 

ผลการวิจัยจากการสนทนากลุม 

สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. ปจจัยดานอัตราผลตอบแทนสงผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลหรือไม อยางไร  

     ผูเขารวมสนทนากลุมท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เปนปจจัยอีกดานหนึ่ง

ที่มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล เนื่องจากในการท่ีพิจารณาวาจะตัดสินใจวางแผนทางการเงินใน

รูปแบบใดน้ัน จะตองพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนดวยวามีความคุมคาหรือไม 

 2. ปจจัยดานเศรษฐกิจสงผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลหรือไม อยางไร  

       ผูเขารวมสนทนากลุมทั้ง 2 กลุม มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เปนปจจัยอีกดานหนึ่ง

ที่มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล เนื่องจากในการท่ีจะพิจารณาวาจะตัดสินใจวางแผนทางการเงิน

ในรูปแบบใดนั้นจะตองพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจปจจุบันของตนเองดวยวาเปนอยางไร เชน รายไดที่ไดรับ 

คาใชจายในครัวเรือน อัตราเงินเฟอ อัตราภาษีเงินได ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหวางประเทศ เปนตน 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

ปจจัยดานทัศนคติการออม 

ปจจัยดานการยอมรับ 

ความเสี่ยง 

การวางแผนการเงิน  

สวนบุคคล 

 

ปจจัยดานอัตรา
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 3. ปจจัยดานทัศนคติการออมสงผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลหรือไม อยางไร  

      ผูเขารวมสนทนากลุมทั้ง 2 กลุม มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เปนปจจัยอีกดานหนึ่ง

ที่มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล เนื่องจากในการท่ีจะพิจารณาวาจะตัดสินใจวางแผนทางการเงิน

ในรูปแบบใดนั้นจะตองพิจารณาถึงทัศนคติการออมดวยวาเปนอยางไร เชน การวางแผนทางการเงินเปน

การเพิ่มความมั่งค่ังในอนาคตใหกับตัวเองเปนตน 

 4. ปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยงสงผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลหรือไม อยางไร  

      ผูเขารวมสนทนากลุมทั้ง 2 กลุม มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เปนปจจัยอีกดานหนึ่ง

ที่มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล เนื่องจากในการท่ีจะพิจารณาวาจะตัดสินใจวางแผนทางการเงิน

ในรูปแบบใดนั้นจะตองพิจารณาการยอมรับความเสี่ยงดวยวาเปนอยางไร เชน การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง

ผูลงทุนยอมคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่สูงดวยเชนกัน ลงทุนในหลักทรัพยท่ีปราศจากความเสี่ยง เลือก

ลงทุนในหลักทรัพยที่มีปจจัยพื้นฐานที่ดี และในกรณีที่ไมมั่นใจในการลงทุนในหลักทรัพยโดยตรงจะให

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานชวยดูแลการลงทุน  

 5. การวางแผนการเงินสวนบุคคลที่ดีควรเปนอยางไร เพราะเหตุใด  

     ผูเขารวมสนทนากลุมทั้ง 2 กลุม มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา การวางแผนการเงิน

สวนบุคคลที่ดีควรมีลักษณะตางๆ เชน มีความเปนไปไดจริง มีความสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจใน

ปจจุบันของตนเอง สามารถทําใหตนเองบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในอนาคตได และสามารถทําใหตนเอง

มีอิสรภาพทางการเงินได 

 นอกจากน้ีแลว จากผลการวิจัยขางตนยังสามารถสรุปไดวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย มีการวางแผนการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณ โดยมีการออมเงินและลงทุน รอยละ 

25 ของรายได ในรูปแบบของชมรมสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมากท่ีสุด รองลงมา คือ 

กองทุนรวมสํารองเลี้ยงชีพ และฝากเงินแบบออมทรัพย 

 

อภิปรายผล  

 การวิจัย เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณ

ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย สามารถอภิปรายผล  ไดดังนี้ 

 ปจจัยดานอัตราผลตอบแทน ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

โดยพิจารณาเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย  อัตราการจายเงินปนผล ระยะเวลาของการไดรับผลตอบแทน และ

สิทธิประโยชนตางๆ เชน การลดหยอนภาษี สิทธิในการคุมครองชีวิต เปนตน เนื่องจากการท่ีจะตัดสินใจ

ลงทุนหรือแมกระทั่งการออมเงินในลักษณะใดยอมที่จะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคต

ดวยนั้นเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เนษพร  นาคสีเหลือง (2557) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการ
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ออมเพื่อเตรียมความพรอมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ  

พบวา ปจจัยดานอัตราผลตอบแทน ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

และเปนปจจัยท่ีสงผลตอการออมเพื่อเตรียมความพรอมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ  

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดย

พิจารณาเก่ียวกับคาใชจายในครัวเรือน อัตราภาษีเงินได อัตราเงินเฟอ รายไดที่ไดรับ ความผันผวนทาง

เศรษฐกิจ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ เนื่องจากกอนการตัดสินใจลงทุนหรือการออมเงิน

ในรูปแบบใดนั้น จะตองใชปจจัยทางดานเศรษฐกิจเขามาพิจารณาดวย หากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามกับท่ีคาดหวังไว อาจจะสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง

ไว ซึ่งสอดคลองกับ กิจติพร สิทธิพันธุ (2552) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการสวน

บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเปนปจจัยท่ีสงผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลอีกดวย 

 ปจจัยดานทัศนคติของการออม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก โดยพิจารณาเก่ียวกับทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม เชน คิดวาการวางแผนทางการเงินเปนการ

เตรียมความพรอมสําหรับเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต การวางแผนทางการเงินเปนการเพิ่มความมั่งค่ัง

ในอนาคตใหกับตัวเอง เปนตนเนื่องจากทัศนคติของแตละบุคคลเก่ียวกับการลงทุนหรือการออมน้ัน ยอม

สงผลตอลักษณะของการตัดสินใจลงทุนหรือออมเงินในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เนษพร นาค

สีเหลือง (2557) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการออมเพื่อเตรียมความพรอมการเกษียณอายุของ

พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวา ปจจัยดานทัศนคติของการออม ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเปนปจจัยที่สงผลตอการออมเพื่อ

เตรียมความพรอมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธิดารัตน อติชาตนันท และแพรวพรรณ มังคลา (2554) ที่ได ศึกษาเรื่อง การ

วางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค พบวา ปจจัยทางดาน

ทัศนคติเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการวางวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ 

 ปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก โดยพิจารณาถึงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความเสี่ยง จากการลงทุนหรือการออม

เงิน เนื่องจากการลงทุนหรือการออมเงินในแตละลักษณะยอมมีความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนท่ีแตกตาง

กันออกไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เนษพร  นาคสีเหลือง (2557) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการ

ออมเพื่อเตรียมความพรอมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

พบวา ปจจัยทางดานการยอมรับความเสี่ยงมีผลตอรูปแบบการวางแผนทางการเงินในรูปแบบท่ีแตกตาง
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กันออกไป ขึ้นอยูกับลักษณะของความเสี่ยงของแตละผลิตภัณฑในการลงทุน และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ พนมพร อัครชยานันต และคณะ (2557) ที่ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน พบวา ปจจัยทางดานการยอมรับความเสี่ยงของผูลงทุน สงผลตอ

รูปแบบและลักษณะของการเลือกลงทุนในตราสารประเภทตางๆ  

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มีรูปแบบการวางแผน

การเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณ ในรูปแบบของชมรมสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมย ดังนั้น ผูบริหารควรมีการสนับสนุนและวางนโยบายเก่ียวจํานวนเงินที่ใชในการออมหรือหักจาก

บัญชีเงินเดือนในแตละเดือนในจํานวนที่เหมาะสม รวมท้ังการใหสมาชิกในชมรมสามารถกูยืมเงินภายใน

ชมรมไดในอัตราดอกเบ้ียทองตลาดหรือตํ่ากวา เพื่อเปนการกระตุนและดึงดูดใจใหบุคลากรหันมาใสใจและ

รูจักการวางแผนทางการเงินสําหรับวัยเกษียณในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้น อีกท้ังปจจัยท่ีสงผลตอรูปแบบการ

วางแผนการเงินสวนบุคคล เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณ ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ให

ความสําคัญในปจจัยดานทัศนคติมากที่สุด ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ควรมีการจัดอบรม

สัมมนาเก่ียวกับความสําคัญของการวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมพรอมสูวัยเกษียณ เพื่อเปนการกระตุน

ใหบุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกตอการวางแผนทางการเงิน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรมีการศึกษาถึงความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแตละประเภท เพื่อใชเปน

ขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน 
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