58 SUTHIPARITHAT

Vol.32 No.102 April - June 2018

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษา
ชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร
PERSONAL FINANCIAL PLANNING FOR
RETIREMENT: A CASE STUDY OF THA SAI
HOUSING COMMUNITY, BANGKOK
สยาม เกิดจรัส*
Siam Kerdjaras*

* อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
* Lecturer,Faculty of Business Administration, North Bangkok University
* Email: ponkarun_4444@hotmail.com

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เมษายน - มิถุนายน 2561 59

บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1)เพือ่ ศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือ่ วัยเกษียณของ
ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร2)เพือ่ เปรียบเทียบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือ่
วัยเกษียณของประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
งานวิ จัย ครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิงส�ำรวจ ท�ำการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถาม ตั ว อย่ า งที่ ใช้
ในการศึกษาคือ ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 372 คน และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อ
วัยเกษียณในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ คือ ด้านการก�ำหนดเป้าหมาย รองลงมา คือด้านการจัด
สร้างแผนด้านการรวบรวมข้อมูลด้านการติดตามผลและปรับปรุงแผน และด้านการด�ำเนินการตามแผน
ตามล�ำดับ
2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครทีม่ อี ายุ
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณในภาพ
รวมแตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ: การวางแผนการเงินส่วนบุคคลวัยเกษียณ

Abstract
The objectives of this study were as follows: 1) to study people financial planning for
retirement of people at Tha Sai Housing Community, Bangkok and 2) to compare people financial
planning for retirement of people at Tha Sai Housing Community, Bangkok as classified by individual
attributes. A survey research method was employed using questionnaires as a research instrument
to collect the data. The samples used in this study comprised of 372 persons of Tha Sai Housing
Community, Bangkok. Data was analyzed using descriptive and inferential statistics techniques.
The research results were summarized as follows:
1) In an overall, people financial planning for retirement of people at Tha Sai Housing
Community, Bangkok, were at medium level. In details, the highest average of components of
people financial planning for retirement was Goal, followed by Role, Plan Creation, Data Collection,
Follow and Improve Plan, and Plan implementation, respectively.
2) The results of the hypothesis testing reveal that in overall, people of Tha Sai Housing
Community, Bangkok, who having different levels of age, levels of education and levels of income
per month, had different levels of people financial planning for retirement.
Keywords: Personal Financial Planning, Retirement
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ประเทศไทยก�ำลังจะก้าวเข้าสูส่ งั คมของผูส้ งู อายุ ในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ
60 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ หมด ระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญหรือระบบสวัสดิการแบบเดิมอาจ
ไม่เพียงพอส�ำหรับการด�ำรงชีพ (รพี สุจริตกุล, 2559) จะเห็นได้วา่ จ�ำนวนผูส้ งู อายุมแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
ในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นภาระที่รัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจ�ำนวนมากขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ อย่างไร
ก็ตามการวางแผนทางการเงินถือเป็นจุดเริม่ ต้นและเป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้มนุษย์สามารถด�ำเนินชีวติ ได้
อย่างมีทศิ ทาง ซึง่ โดยทัว่ ๆไปแล้วเมือ่ คนเรามีรายรับเข้ามา รายจ่ายต่างๆก็เกิดขึน้ จนท�ำให้บางครัง้ รายรับ
ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ส่งผลให้เราต้องหาเงินเพื่อให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเป็นเช่นนี้เรา
อาจกลายเป็นผู้มีหนี้สินในที่สุด และการมีเงินออมที่ไม่เพียงพอก็จะมีผลกระทบต่อการจัดการการเงิน
จะเห็นว่าทุกวันนี้หนี้สินของคนท�ำงานมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อ ขณะที่โอกาส
การจ้างงานลดลง แต่ถ้าหากเรามีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าและมีวินัยในการออมอย่างสม�่ำเสมอ
เงินออมนั้นก็จะช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนของเราลงได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มหลักประกันทางการเงิน
หลังเกษียณได้(กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข, 2556) การวางแผนทางการเงินที่ดีจัดได้ว่าเป็นเข็มทิศที่จะน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จและจะท�ำให้ทุกคนมีอสิ รภาพทางการเงินได้เพราะถ้าหากรู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
ทุกคนก็ควรจะใช้ชวี ติ อย่างไม่ประมาท มีสติอยูต่ ลอดเวลาการวางแผนทางการเงินจึงถือว่าเป็นแบบอย่าง
ของการใช้ชีวิตของคนที่มีสติและปัญญา มีเหตุผลรู้ว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ และพร้อมจะรับมือกับปัญหา
ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น นั่นจะท�ำให้สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย และเดินตามเป้าหมาย
ได้อย่างถูกทาง ซึ่งคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีก็ย่อมท�ำให้มีโอกาสประสบความส�ำเร็จในชีวิตได้
(กาญจนา หงษ์ทอง, 2551)
การวางแผนทางการเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการ
ด�ำเนินชีวติ ในช่วงเกษียณอายุมคี วามจ�ำเป็นและส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อการด�ำรงชีวติ ในบัน้ ปลายของชีวติ
อย่างมีความสุข การวางแผนทางการเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุโดยเฉพาะในด้านต่างๆ คือ ด้าน
สุขภาพร่างกาย และจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการพักผ่อน เป็นต้น เพราะยังคงต้องมีภาระ
ใช้จ่ายหลังเกษียณ แม้ว่าจะเกษียณจากงานแล้วไม่ได้แสดงว่าจะเกษียณการลงทุนไม่ใช่ว่าจะใช้เงินออม
ของตนเองอย่างเดียวเพราะเงินออมอาจหมดไปได้ภายในไม่กี่ปี หากใช้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีการจัดการหรือ
การวางแผนการเงิน ซึ่งในปัจจุบันบางคนอาจจะมีเงินสะสมไว้น้อยเกินไปอาจต้องเร่ง “ออมเพิ่ม” จะได้มี
เงินพอใช้หลังเกษียณการวางแผนการเงินเพือ่ การเกษียณจะท�ำให้สามารถเลือกชีวติ หลังเกษียณได้อย่างสุข
สบายไม่เป็นภาระกับลูกหลานและยังเป็นทีพ่ งึ่ ของลูกหลานได้อกี ด้วย ซึง่ คนจ�ำนวนมากไม่คดิ ทีจ่ ะวางแผน
การเงินเพื่อการเกษียณหรือไม่ฝึกการออมทรัพย์ส�ำหรับไว้ใช้ในยามชรา หรือไม่สามารถจะหาเงินมาท�ำ
ประกันส�ำหรับความไม่แน่นอนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เช่น การเจ็บป่วยจึงท�ำให้เงินทีอ่ อมหมดไป และเมือ่ จ�ำเป็น
ต้องได้รบั ความช่วยเหลือจากผูอ้ นื่ ก็จะท�ำให้รสู้ กึ เสือ่ มเสียเกียรติ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558)
ชุมชนการเคหะท่าทรายตัง้ อยูใ่ นเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนทีม่ ปี ระชาชนทุกเพศทุกวัย
อาศัยอยู่รวมกันเป็นจ�ำนวนมาก และเริ่มที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากกิจกรรมการออกก�ำลัง
กายในช่วงเวลาตอนเย็นของทุกๆวันก็จะมีประชาชน โดยเฉพาะผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยท�ำงาน และผูส้ งู อายุมาร่วมกัน
ออกก�ำลังกายตามกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเต้นแอโรบิค กิจกรรมกีฬา การวิ่งเพื่อสุขภาพ การมา
นั่งเล่นพักผ่อน เป็นต้นประกอบกับประเทศไทยก�ำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุจึงท�ำให้จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือ่ วัยเกษียณของประชาชนชุมชน
การเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะสามารถน�ำไปท�ำการศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและการรับรูท้ มี่ ตี อ่ การวางแผนทางการเงินเมือ่ ยามเกษียณอายุ ใช้กำ� หนดเป็นแนวทาง
และรูปแบบการวางแผนทางการเงินทีเ่ หมาะสมและครอบคลุมกิจกรรมทางการเงินทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องของ
แต่ละบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือ่ วัยเกษียณของประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณของประชาชนชุมชนการเคหะ
ท่าทราย กรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์

สมมติฐานการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดสมมติฐานการวิจยั เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการวิจยั คือประชาชนชุมชน
การเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณแตกต่างกัน

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณของนักวิชาการต่างๆ ซึ่งการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อ
วัยเกษียณทีไ่ ด้ศกึ ษาไว้นนั้ มีความน่าสนใจและมีความสอดคล้องกัน โดยผูว้ จิ ยั ได้ให้นยิ ามของการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลเพือ่ วัยเกษียณว่าหมายถึง กระบวนการในการวางแผนโดยเริม่ ตัง้ แต่การก�ำหนดเป้าหมาย
เป็นการเตรียมความพร้อม การวางแผน การตัง้ เป้าหมาย และการประมาณการรายได้ทางการเงินส�ำหรับ
ไว้ใช้จ่ายในช่วงวัยเกษียณอายุ การรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ และการติดตามข้อมูล
ข่าวสารที่มีความส�ำคัญต่อการวางแผนเกษียณอายุทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ การเมือง การตลาด
การลงทุน เพื่อน�ำมาใช้วางแผนทางการเงินเพื่อยามเกษียณอายุ การจัดท�ำแผน คือการที่จะฝากเงินไว้
กับสถาบันทางการเงิน การทีจ่ ะน�ำเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทีจ่ ะซือ้ พันธบัตร
หรือหุ้นกู้ การที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต และการที่จะลงทุนในทรัพย์สิน เช่น ทองค�ำ  ที่ดิน เป็นต้น
เพื่อวัยเกษียณ การด�ำเนินการตามแผน คือการเริ่มมีการฝากเงินไว้กับสถาบันทางการเงิน มีการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ มีการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต และ
มีการลงทุนในทรัพย์สิน เช่น ทองค�ำ  ที่ดิน เป็นต้น เพื่อวัยเกษียณ และการติดตามปรับปรุงแผน
เป็นการติดตามผลของดอกเบีย้ และจ�ำนวนเงินทีฝ่ ากไว้กบั สถาบันการเงิน มีการติดตามผลของการลงทุนที่
ท่านได้ลงทุนไว้อย่างต่อเนือ่ ง มีการติดตามผลตอบแทนของพันธบัตรหรือหุน้ กู้ มีการติดตามผลตอบแทน
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะได้รับในช่วงวัยเกษียณ และมีการติดตามมูลค่าเพิ่มหรือลดลงของทรัพย์สิน
เช่น มูลค่าทองค�ำ มูลค่าที่ดิน เป็นต้นโดยเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ รวมทั้งมีการปรับแผนการลงทุน
ให้เหมาะสมกับตัวท่านและสภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงได้
ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพือ่ วัยเกษียณตามแนวคิดของ Cheng (2009) Gitman, Morrison
and Joehnk (2007) ศิรินุช อินละคร (2548) และรัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการศึกษาตัวแปรทีส่ ามารถชีว้ ดั การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพือ่ วัยเกษียณ
การวางแผนการเงินส่วน
ผู้ศึกษาวิจัย
บุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ Cheng Gitman, Morrison ศิรินุช อินละคร รัชนีกร วงศ์จันทร์
(2009) and Joehnk (2007)
(2548)
(2553)
1.
2.
3.
4.
5.

การก�ำหนดเป้าหมาย
การรวบรวมข้อมูล
การจัดสร้างแผน
การด�ำเนินการตามแผน
การติดตามผล
และปรับปรุงแผน

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

1. การออกแบบงานวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ผู ้ วิ จั ย ได้
ท�ำการออกแบบงานวิจัยซึ่งมีข้ันตอนในการวิจัยโดยเริ่มแรกได้มีการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน�ำมาพัฒนาจัดท�ำแบบสอบถาม และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา เมื่อท�ำการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเรียบร้อยแล้วจึงท�ำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม อีกทั้งยังวิเคราะห์และแปลผลจากแบบสอบถาม และสรุปผลการศึกษา
2. กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย ปรากฎดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์-อายุ-เพศ-ระดับ
การศึกษา-รายได้ต่อเดือน-สถานภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม
การวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ
วั ย เกษี ย ณ (ตามแนวคิ ด ของรั ช นี ก ร
วงศ์จนั ทร์, 2553; ศิรนิ ชุ อินละคร, 2548;
Cheng, 2009; Gitman, Morrison and
Joehnk, 2007)
- การก�ำหนดเป้าหมาย
- การรวบรวมข้อมูล
- การจัดสร้างแผน
- การด�ำเนินการตามแผน
- การติดตามทบทวนและปรับปรุงแผน

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เมษายน - มิถุนายน 2561 63

3. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร โดยมีจำ� นวน
ประชากรทั้งหมด 8,135 คน เหตุผลที่เลือกประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร เพราะมี
ความหลากหลายของช่วงวัย และส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนวัยท�ำงาน และวัยสูงอายุ ซึ่งศูนย์กีฬาเยาวชน
หลักสี่เปรียบเสมือนศูนย์รวมของชุมชนที่ประชาชนจะมาท�ำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งจากสถิติของการเข้าใช้
บริการของศูนย์กฬี าเยาวชนหลักสีท่ ต่ี งั้ อยูใ่ นเขตชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ผมู้ าใช้
บริการเป็นผู้ที่อยู่ในวัยท�ำงานและวัยสูงอายุถึงร้อยละ 90 ของผู้มาใช้บริการทั้งหมด (ข้อมูลสถิติของการ
เข้าใช้บริการศูนย์กีฬาเยาวชนหลักสี่ กรุงเทพมหานคร, 2559) แสดงให้เห็นว่าชุมชนการเคหะท่าทราย
กรุงเทพมหานครมีประชาชนวัยท�ำงาน และวัยสูงอายุเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยให้
ความสนใจ และเพื่อให้ตัวอย่างมีลักษณะการกระจายและครอบคลุมกลุ่มประชากรมากที่สุด ผู้วิจัยได้
ค�ำนวณหาขนาดของตัวอย่างด้วยสูตรของ Cochran (1997) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาด
ตัวอย่างจ�ำนวน 380 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportionate Stratified
Sampling) จากเพศชายทีม่ ปี ระชากร 3,882 คน ได้ขนาดตัวอย่าง 182 คน และจากเพศหญิงทีม่ ปี ระชากร
4,253 คน ได้ขนาดตัวอย่าง 198 คน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณของประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย
กรุงเทพมหานครใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพัฒนาแบบสอบถามจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ต�ำรา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลเพื่อวัยเกษียณของประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครโดยแบบสอบถาม แบ่งออก
เป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน และสถานภาพ เป็นแบบสอบถามปลายปิด จ�ำนวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณโดยพัฒนามาจาก Cheng (2009)
Gitman, Morrison และ Joehnk (2007) ศิรนิ ชุ อินละคร (2548) และรัชนีกร วงศ์จนั ทร์ (2553) ประกอบด้วย
5 ด้าน รวม 24 ข้อ คือด้านการก�ำหนดเป้าหมาย จ�ำนวน 5 ข้อ ด้านการรวบรวมข้อมูล จ�ำนวน 3 ข้อ
ด้านการจัดสร้างแผน จ�ำนวน 5 ข้อ ด้านการด�ำเนินการตามแผนจ�ำนวน 5 ข้อ และด้านการติดตามผล
และปรับปรุงแผนจ�ำนวน 6 ข้อ ซึง่ เป็นแบบสอบถามทีใ่ ช้มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ประเมินค่า
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ค่าคะแนน 5 4
3 2 และ 1 ตามล�ำดับ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นค�ำถามปลายเปิด มีจ�ำนวน 1 ข้อ คือข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติมส�ำหรับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ
อีกทั้งยังท�ำการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) และทดสอบ
หาความเชื่อมั่น (Reliability Test) โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.89-0.94 ซึ่งมีค่า Alpha
มากกว่า 0.70 ถือเป็นค่าที่ใช้ได้ ดังนั้นถือว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความน่าเชื่อถือ
5. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณของประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย
กรุงเทพมหานครจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยแบ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่า t (t-Test)
และการทดสอบค่า F (F-Test) ท�ำการทดสอบรายคู่ด้วยค่า Least Significant Difference(LSD)
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณของประชาชนชุมชนการเคหะ
ท่าทราย กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังนี้
1. การวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ วั ย เกษี ย ณของประชาชนชุ ม ชนการเคหะท่ า ทราย
กรุงเทพมหานครปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณของ
ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครในภาพรวมทั้งหมด
—
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณของประชาชน
X S.D. ระดับการวางแผน
ชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร
ด้านการก�ำหนดเป้าหมาย
3.20 1.05 ปานกลาง
ด้านการรวบรวมข้อมูล
2.97 1.16 ปานกลาง
ด้านการจัดสร้างแผน
3.04 1.00 ปานกลาง
ด้านการด�ำเนินการตามแผน
2.82 1.05 ปานกลาง
ด้านการติดตามผล และปรับปรุงแผน
2.83 1.08 ปานกลาง
ปานกลาง
2.97 0.96
รวม
จากการศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณของประชาชนชุมชนการเคหะ
ท่าทราย กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย
กรุงเทพมหานครมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณแล้วบ้างแต่ยังไม่ถึงระดับมาก และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการก�ำหนดเป้าหมาย อาจเนื่องมาจากประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย
กรุงเทพมหานครยังไม่คอ่ ยพร้อมทีจ่ ะเริม่ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือ่ วัยเกษียณเท่าทีค่ วร อาจเพราะ
เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี ค่าครองชีพที่ในปัจจุบันสูงขึ้น เครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาที่สูงขึ้น ประกอบกับบาง
ครอบครัวมีรายได้อาจยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจึงท�ำให้ไม่มีเงินเหลือเพียงพอที่จะน�ำมาวางแผนเพื่อ
วัยเกษียณอายุ แต่ในทางกลับกันด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการก�ำหนดเป้าหมาย ท�ำให้สามารถ
สะท้อนให้เห็นได้ว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครเริ่มที่จะมีเป้าหมายที่จะเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับชีวติ หลังเกษียณอายุและตระหนักว่าการวางแผนการเงินเพือ่ วัยเกษียณเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ สมจิตร์ วิริยานนท์ (2558) ที่ได้ท�ำการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และพบว่าระดับการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลและการวางแผนทางการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลวิจยั ของทรายทอง เลิศเปียง (2557) ที่
ได้ทำ� การศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของนักศึกษาสาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ
โรงเรียนล�ำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี พบว่านักศึกษาสาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจโรงเรียนล�ำปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยี มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางแต่ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณภัสนันท์ นิธีเจริญพงษ์ (2558) ที่ได้ท�ำการศึกษาการเตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อ
เกษียณของผูม้ รี ายได้ประจ�ำ ในอ�ำเภอเมืองขอนแก่น และพบว่า ผูม้ รี ายได้ประจ�ำในอ�ำเภอเมืองขอนแก่น
มีทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อเกษียณในระดับมาก

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เมษายน - มิถุนายน 2561 65

2. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานทีว่ า่ ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครทีม่ ลี กั ษณะ
ทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณแตกต่างกันปรากฏ
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบสมมติฐานทีว่ า่ ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร
ที่ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ
แตกต่างกันในภาพรวมทั้งหมด
การวางแผนการเงินส่วน
ปัจจัยส่วนบุคคล
บุคคลเพื่อวัยเกษียณ
อายุ
เพศ
ระดับ
รายได้
สถานภาพ
การศึกษา
ต่อเดือน
ด้านการก�ำหนดเป้าหมาย

ไม่แตกต่าง
F = 1.26
sig = 0.28
ด้านการรวบรวมข้อมูล
ไม่แตกต่าง
F = 1.16
sig = 0.31
ด้านการจัดสร้างแผน
แตกต่าง
F = 8.34
sig = 0.00
ด้านการด�ำเนินการตามแผน แตกต่าง
F = 3.06
sig = 0.04
ด้านการติดตามผล และ
ไม่แตกต่าง
ปรับปรุงแผน
F = 2.61
sig = 0.07
ภาพรวม
แตกต่าง
F = 3.44
sig = 0.03

ไม่แตกต่าง
t = -1.53
sig = 0.12
ไม่แตกต่าง
t = -0.53
sig = 0.59
ไม่แตกต่าง
t = -1.75
sig = 0.08
ไม่แตกต่าง
t = -0.12
sig = 0.89
ไม่แตกต่าง
t = -0.42
sig = 0.67
ไม่แตกต่าง
t = -0.94
sig = 0.34

แตกต่าง
F= 3.68
sig = 0.02
แตกต่าง
F = 5.64
sig = 0.00
ไม่แตกต่าง
F = 1.46
sig = 0.23
ไม่แตกต่าง
F = 1.20
sig = 0.30
แตกต่าง
F = 3.89
sig = 0.02
แตกต่าง
F = 3.49
sig = 0.03

แตกต่าง
F = 5.02
sig = 0.00
แตกต่าง
F = 3.45
sig = 0.03
ไม่แตกต่าง
F = 2.76
sig = 0.06
แตกต่าง
F = 3.42
sig = 0.03
ไม่แตกต่าง
F = 2.11
sig = 0.12
แตกต่าง
F = 3.86
sig = 0.02

ไม่แตกต่าง
F = 1.48
sig = 0.22
ไม่แตกต่าง
F = 0.92
sig = 0.39
แตกต่าง
F = 3.71
sig = 0.02
ไม่แตกต่าง
F = 0.75
sig = 0.47
ไม่แตกต่าง
F = 0.48
sig = 0.61
ไม่แตกต่าง
F = 1.28
sig = 0.27

จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ
แตกต่างกัน ส่วนในภาพรวมประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีเพศ และสถานภาพ
ที่แตกต่างกันมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณไม่แตกต่างกันโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 จ�ำแนกตามอายุ
จากการศึกษาพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือ่ วัยเกษียณแตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้านการก�ำหนด
เป้าหมาย ด้านการรวบรวมข้อมูล และด้านการติดตามผลและปรับปรุงแผนที่ไม่แตกต่างกัน จากผลวิจัย
พบว่าประชาชน ที่มีอายุต�่ำกว่า 25 ปีมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณมากกว่าประชาชนที่
มีอายุ 25-30 ปี และอายุมากกว่า 30 ปี ตามล�ำดับ อาจเนือ่ งมาจากประชาชนทีม่ อี ายุทแี่ ตกต่างกันก็ยอ่ ม
ที่จะมีจุดมุ่งหมาย มีการมองอนาคตที่แตกต่างกันท�ำให้การใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งการวางแผนชีวิตมีความ
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แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ วันชัย แก้วสุมาลี (2552) ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาความเชือ่ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุทำ� งานของบุคคลท�ำงานวัยผูใ้ หญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และพบว่าบุคคลท�ำงานวัยผูใ้ หญ่ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณ
อายุท�ำงานแตกต่าง
2.2 จ�ำแนกตามเพศ
จากการศึกษาพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน
มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน อาจ
เพราะประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครทุกเพศต่างมีการใช้ชวี ติ ทีค่ ล้ายคลึงกัน อีกทัง้ คน
ทุกเพศล้วนที่อยากจะสร้างอนาคตที่ดี มั่นคง ท�ำให้มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณที่
ไม่ต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วันชัย แก้วสุมาลี (2552) ที่ได้ท�ำการศึกษาความเชื่อ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุทำ� งานของบุคคลท�ำงานวัยผูใ้ หญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และพบว่าบุคคลท�ำงานวัยผูใ้ หญ่ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ เี พศแตกต่างกันมีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณ
อายุท�ำงานไม่แตกต่าง
2.3 จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือ่ วัยเกษียณแตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้น
ด้านการจัดสร้างแผน และด้านการด�ำเนินการตามแผนที่ไม่แตกต่างกัน โดยประชาชนชุมชนการเคหะ
ท่าทราย กรุงเทพมหานครทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีมกี ารวางแผนการเงินส่วน
บุคคลเพือ่ วัยเกษียณสูงกว่าประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครทีม่ รี ะดับการศึกษาต�ำ่ กว่า
ปริญญาตรีอาจเนือ่ งมาจากประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครทีม่ รี ะดับการศึกษาต�ำ่ กว่า
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความรู้ถึงการบริหารจัดการหรือการวางแผนการเงินเท่าที่ควร ท�ำให้ไม่
ค่อยจะให้ความสนใจในเรือ่ งของการวางแผนการเงินเพือ่ วัยเกษียณ อีกทัง้ รายได้อาจน้อยกว่าท�ำให้ไม่มเี งิน
เพียงพอในการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธาดา วิมลวัตรเมธี (2543)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุทำ� งานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่าบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงกว่า มีการเตรียมตัวเกษียณอายุการท�ำงานมากกว่ากลุม่ บุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาต�่ำกว่า
2.4 จ�ำแนกตามรายได้ต่อเดือน
จากการศึกษาพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือ่ วัยเกษียณแตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้น
ด้านการจัดสร้างแผน และด้านการติดตามผลและปรับปรุงแผนที่ไม่แตกต่างกัน โดยประชาชนชุมชนการ
เคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท และรายได้ 15,000-30,000 บาท มีการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณสูงกว่าประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มี
รายได้ต�่ำกว่า 15,000 อาจเนื่องมาจากประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีรายได้สูง
กว่า 30,000 บาท และรายได้ 15,000-30,000 บาท มีเงินเหลือเพียงพอที่จะน�ำมาวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
อายุ ซึ่งในแต่ละระดับรายได้มีการบริหารจัดการเงินที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้
จ่ายซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมฤดี ธัมกิตติคุณ (2550) ที่ได้ศึกษาการเตรียมตัวก่อนการเกษียณ
อายุท�ำงานของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่าบุคลากรฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทมี่ รี ะดับรายได้สงู กว่ามีทศั นคติและมีพฤติกรรมในการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ
การท�ำงานมากกว่าบุคลากรที่มีรายได้ต�่ำกว่า
2.5 จ�ำแนกตามสถานภาพ
จากการศึกษาพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน
ยกเว้นด้านการจัดสร้างแผน ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ แต่ละสถานภาพมีคา่ เฉลีย่ แตกต่างกันแค่เล็กน้อย อาจเนือ่ ง
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มาจาก ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะมีสถานภาพใดต่างมีความต้องการที่
จะท�ำให้ตนเองมีอนาคตที่ดี มีฐานะที่มั่นคง มีความสุขสบาย ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายกับครอบครัวหรือ
กับคนที่รักอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รสลิน วิทย์วงษ์กังวาล (2550) ที่ได้ศึกษา
การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการท�ำงานของข้าราชการก่อนเกษียณสังกัดชลประทานพบว่าข้าราชการ
ก่อนเกษียณสังกัดชลประทานทีม่ สี ถานภาพแตกต่างกันมีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการท�ำงานไม่
แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เพื่อวัยเกษียณในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งควรที่จะต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงเพื่อเพิ่มให้ประชาชนเริ่มมีการวางแผนการเงินเพื่อ
วัยเกษียณโดยผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้
1.1 ด้านการก�ำหนดเป้าหมาย
จากการวิจัยพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เพือ่ วัยเกษียณด้านการก�ำหนดเป้าหมายในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือ
คณะกรรมการของชุมชนควรที่จะมีการรณรงค์เข้าสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้มีการตื่นตัวและตระหนักถึง
ความความส�ำคัญในการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ เช่น การสร้างกิจกรรมให้กับชุมชนให้มีการ
วางแผนรายได้ ตั้งเป้าหมายในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ เป็นต้น
1.2 ด้านการรวบรวมข้อมูล
จากการวิจัยพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เพื่อวัยเกษียณด้านการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
คณะกรรมการของชุมชนควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จัดท�ำสื่อที่มีความเข้าใจง่ายให้กับชุมชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ การเมือง การตลาด การลงทุน เพื่อให้ประชาชน
สามารถน�ำมาใช้วางแผนทางการเงินเพื่อยามเกษียณอายุ เช่น สื่อที่เป็นภาพในการน�ำเสนอข่าวสาร
เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ เป็นต้น
1.3 ด้านการจัดสร้างแผน
จากการวิจัยพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร มีการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลเพื่อวัยเกษียณด้านการจัดสร้างแผนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือคณะกรรมการของชุมชนควรที่จะน�ำแนวทาง หรือแนวคิดดีๆที่หลากหลายและง่ายต่อประชาชน
ในการด้านการวางแผนการเงินเพือ่ วัยเกษียณมาน�ำเสนอกับประชาชนในชุมชน เพือ่ ให้ประชาชนได้เห็นถึง
แนวคิด ความเป็นไปได้ และการปรับใช้ท�ำให้ประชาชนเกิดความคุ้นเคยและเริ่มที่จะลองวางแผนการเงิน
เพื่อวัยเกษียณ เช่น น�ำแนวคิดการออมเงินในวิธีต่างๆน�ำเสนอกับประชาชนในชุมชน เป็นต้น
1.4 ด้านการด�ำเนินการตามแผน
จากการวิจัยพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เพือ่ วัยเกษียณด้านการด�ำเนินการตามแผนในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือคณะกรรมการของชุมชนควรทีจ่ ะก�ำหนด ออกแบบผลตอบแทนจากการวางแผนการเงินเพือ่ วัยเกษียณ
ที่ท�ำให้ประชาชนเกิดความสนใจ ท�ำให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงผลตอบแทนที่จะได้รับเพื่อเป็นการจูงใจ
ท�ำให้ประชาชนอยากที่จะเริ่มมีการวางแผนการลงทุนทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยของการออม
การควบคุมการเอาเปรียบจากบริษัทประกันภัย หรือแม้กระทั่งอัตราภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
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1.5 ด้านการติดตามผล และปรับปรุงแผน
จากการวิจัยพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร มีการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณด้านการติดตามผล และปรับปรุงแผนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการของชุมชนควรที่จะเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้
ผลตอบแทน วิธกี ารต่างๆทีจ่ ะท�ำการวางแผนการเงินทีม่ รี ายละเอียดสูง เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนได้เข้าใจ
และสามารถติดตามได้ และสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
กระจายเสียงของชุมชน การใช้สื่อออนไลน์ที่แพร่หลายอยู่กับสังคมในปัจจุบัน และผู้น�ำชุมชนควรตั้งทีม
งานคอยติดตามให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบกับให้ค�ำแนะน�ำกับประชาชนในชุมชน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1) การวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดจากการเก็บข้อมูลเฉพาะประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณในชุมชนที่มี
ขนาดใหญ่ขนึ้ ครอบคลุมทัง้ จังหวัดหรืออาจจะครอบคลุมทัว่ ประเทศเพือ่ เป็นแนวทางให้กบั ผูท้ สี่ นใจในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปต่อยอดในการศึกษาในโอกาสต่อไป
2) ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร
ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ
3) ควรมีการศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณโดยขยายกลุ่มประชากร
ในการศึกษาออกไปในระดับกลุ่ม เช่น กลุ่มครอบครัวที่มีบุตรอยู่ในวัยศึกษา กลุ่มอาชีพ เป็นต้น เพื่อ
ขยายของกลุ่มประชากรให้กว้างขวางขึ้นค้นหาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือที่มีผลต่อการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาในกลุ่มนั้นๆ
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