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บทคดัย่อ 
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ ( ) เพือศึกษาผลกระทบของปัจจัยพืนฐานทมีีต่อทกัษะ

ทางการเงิน และการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ( ) เพือศึกษา
ความสมัพันธร์ะหว่างทกัษะทางการเงินและการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 

การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ โดยจะสาํรวจเกียวกับปัจจัยพืนฐาน ทักษะทาง
การเงิน และการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จํานวน  คน จากทงัหมด 
,  คน โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็ข้อมูล และตรวจสอบความน่าเชือถือของแบบสอบถาม

โดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่า ครอนบาร์ค แอลฟ่า ได้ค่าสมัประสทิธแิอลฟ่าเท่ากับ .  ซึง
อยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึงแบบสอบถามมีความน่าเชือถือและสามารถนาํไปใช้ได้ 

จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยพืนฐานในภาพรวมทแีตกต่างกัน ส่งผลให้ทกัษะทางการ
เงิน และการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั สาํหรับเป้าหมายด้าน
การเงิน, จาํนวนเงินออม และด้านอนืๆ นัน ไม่สามารถหาความแตกต่างจากปัจจัยพืนฐานได้ แต่
สามารถหาความแตกต่างจากทักษะทางการเงินทแีตกต่างกนัได้แทน จึงสามารถสรุปได้ว่าทักษะ
ทางการเงินนัน มีความสาํคัญ และมีความจําเป็นอย่างมากสาํหรับบุคคลทวัไป เพือทจีะสามารถ
วางแผนเกษียณได้ด้วยตัวเองและมีประสิทธิภาพ และยังสามารถพึงพาตนเองได้จนถึงวาระ
สดุท้ายของชีวิต 

ข้อเสนอแนะ รัฐบาล หรือหน่วยงานต่างๆ ควรมีการกาํหนดนโยบาย ทีจะส่งเสริม
ทกัษะทางการเงินให้แก่ประชาชน เพือช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ส่งผลให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ทดีี และเพือการออมสาํหรับการดํารงชีวิตยามเกษียณของประชาชน หรือการให้ความรู้
ทางการเงินและการดูแลสขุภาพของตัวเอง รวมถึงเพือปรับปรุงสวัสดิการของภาครัฐอกีด้วย 
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. บทนํา 
ปัจจุบันสังคมไทยกาํลังเผชิญหน้ากับการเปลียนแปลงโครงสร้างทางประชากรครัง

สาํคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนืองจากประชากรวัยทาํงานทคีอยขับเคลือนเศรษฐกิจเริมมี
การแต่งงานทน้ีอยลง คนโสดเพิมมากขึน ส่งผลให้อตัราการเกดิลดลง และจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวขนึ 

ซึงการเปลียนแปลงโครงสร้างทางประชากรครังสาํคัญนี ส่งผลต่อความมันคงทางด้าน
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ ดังนี 

. ผู้สงูอายุมีค่าใช้จ่ายในการเข้าสงัคมลดลง แต่ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัสขุภาพเพิมขนึ จาก
ความต้องการในสินค้าและบริการทีเปลียนแปลงไป จะส่งผลให้โครงสร้างภาคการผลิตของ
ประเทศเปลียนไปด้วย  

. การลดลงของวัยแรงงาน มีผลมาจากอัตราการเกดิทตีาํลง และอายุของวัยแรงงาน
ทสีงูขนึทาํให้สัดส่วนกาํลังแรงงานต่อประชากรทงัหมดลดลง และยิงประชากรมีอายุมากขึนกย็ิงมี
แนวโน้มทจีะมีส่วนร่วมในการทาํงานน้อยลง และมีประสทิธภิาพในการทาํงานทลีดลง ส่งผลให้
รายได้เฉลียต่อหัวของประเทศลดลงตามไปด้วย 

นอกจากนียังส่งผลกระทบต่อตัวผู้เกษียณอายุอีกด้วย ทังทางจิตใจ ร่างกาย สังคม 
และการเงิน โดยในการวิจัยนีจะสนใจเกยีวกับเรืองการเงิน จากการศึกษาเมือผู้เกษียณอายุต้อง
ออกจากงาน ทาํให้รายรับลดลงหรือเป็นศูนย์ หากไม่ได้วางแผนเกบ็เงินไว้ อาจทาํให้ค่าใช้จ่ายไม่
เพียงพอ ส่งผลเสยีต่อทงัร่างกายและจิตใจ และต้องกลายเป็นภาระของลูกหลานและรัฐบาลต่อไป 

จากการสาํรวจของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้สงูอายุไทยส่วนใหญ่จะต้องพึงพิงอาศัย
เงินจากลูกหลาย ประมาณ % อีกทงัภาครัฐเองกต้็องแบกรับค่าสวัสดิการของผู้สงูอายุเพิมมาก
ขนึในทุกๆปี รัฐบาลจึงพยายามวางนโยบายเพือส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะความรู้ทางการเงิน 
เพือการเตรียมเข้าสู่เกษียณได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

จากการสาํรวจความรู้ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี  โดยได้ใช้
แนวทางการสาํรวจของ OECD ผลปรากฎว่า คนไทยมีคะแนนทักษะทางการเงินเฉลียตาํกว่า
คะแนนเฉลียของ  ประเทศทร่ีวมโครงการสาํรวจของ OECDในด้านความรู้ทางการเงิน ดังนัน 
คนไทยจึงควรพัฒนาในด้านการบริหารจัดการเงินเพือมิให้ขาดสภาพคล่อง การจัดสรรเงินเพือใช้
จ่ายและเกบ็ออมอย่างเหมาะสม รวมถึงการออมเพือเกษียณและการออมเผือฉุกเฉินอกีด้วย 

ในงานวิจัยนี ผู้วิจัยจึงต้องการหยิบยกทักษะทางการเงินขึนมาเพือวัดระดับความรู้
ความสามารถของบุคคลทเีป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง และศึกษาปัจจัยทส่ีงผลกระทบต่อ
การวางแผนเกษียณ พือให้ผู้ทสีนใจสามารถนาํไปกาํหนดนโยบายต่างๆ ทส่ีงเสริมทักษะทางการ
เงินให้แก่ประชาชน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกนัทางการเงิน ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทดีี และเพือ
การออมสาํหรับการดาํรงชีวิตยามเกษียณของประชาชน หรือการให้ความรู้ทางการเงินและการ
ดูแลสขุภาพของตัวเอง รวมถึงเพือปรับปรุงสวัสดิการของภาครัฐอกีด้วย 
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. วตัถุปรระสงคก์ารวิจยั 
.  เพือเปรียบเทียบทักษะทางการเงิน และการวางแผนเกษียณของพนักงานการ

ไฟฟ้านครหลวง จาํแนกตามปัจจัยพืนฐาน 

.  เพือเปรียบเทียบการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จําแนก
ตามทกัษะทางการเงิน 

 

. สมมติฐานการวิจยั 
สมมติฐานี  (H1) พนักงานการไฟฟ้านครหลวงทมีีปัจจัยพืนฐานทแีตกต่างกนั เช่น 

เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส จํานวนสมาชิกในการดูแล ตาํแหน่ง และรายได้ มีทักษะทาง
การเงินของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

สมมติฐานี 2 (H2) พนักงานการไฟฟ้านครหลวงทีมีปัจจัยพืนฐานทแีตกต่างกนั เช่น 
เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส จาํนวนสมาชิกในการดูแล ตาํแหน่ง และรายได้ มีการวางแผน
เกษียณของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั  

สมมติฐานี 3 (H3) พนักงานการไฟฟ้านครหลวงทีมีระดับทักษะทางการเงินที
แตกต่างกัน เช่น ทัศนคติ/พฤติกรรมทางการเงิน และความรู้ทางการเงิน มีการวางแผนเกษียณ
ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

 
4. ประโยชนท์ทีคาดว่าจะไดร้บั 

.  ทาํให้ทราบถึงระดับทกัษะทางการเงินของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เกยีวข้องนําไปกาํหนดแนวทางการเพือเพิมทักษะความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน
ให้แก่ประชาชนทวัไป 

.  ทาํให้ทราบถึงรูปแบบการวางแผนวัยเกษียณของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงว่า
เหมาะสมหรือไม่ ซึงจะเป็นประโยชน์ในการกาํหนดแนวทางในการสร้างรูปแบบการวางแผนวัย
เกษียณทถีูกต้องให้กบัประชาชนในปัจจุบัน 

.  สาํหรับสถานศึกษา สามารถเพิมหลักสตูรเกยีวกับการวางแผนเกษียณ หรือการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล เพือให้คนรุ่นใหม่ มีทกัษะทางการเงินเพิมมากขึน 

.  สาํหรับการไฟฟ้านครหลวง สามารถปรับปรุงนโยบายด้านการศึกษาทักษะทาง
การเงิน เพือให้พนักงานการไฟฟ้านครหลวง มีทักษะทางการเงินเพิมมากขึน เช่นการอบรม หรือ
กาํหนดเนือหาเป็นหลักสตูรบังคับของพนักงานใหม่ 

.  สาํหรับรัฐบาล ควรมีนโยบายทีสนับสนุการศึกษาเกียวกับทักษะทางการเงิน
เพือให้ผู้สงูอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองในวัยเกษียณ และให้มีอสิรภาพทางการเงินได้ตามอตัภาพ 
อนัจะทาํให้เป็นการลดภาระของรัฐบาลทใีช้ไปกบัผู้สงูอายุ 
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. ขอบเขตกการศึกษา 
การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ โดยจะสาํรวจเกียวกับปัจจัยพืนฐาน ทักษะทาง

การเงิน และการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จํานวน  คน จากทงัหมด 
8,  คน โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็ข้อมูล และใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยจะเริมเกบ็รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.  

 

. ระเบียบวิธีการวิจยั 

การวิจัยครังนี ผู้วิจัยใช้เครืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะ
แบ่งออกเป็น  ส่วนดังนี 

ส่วนท ี  ปัจจัยพืนฐาน มีลักษณะแบบสอบถามแบบเลือกตอบได้เพียงคาํตอบเดียว 
ส่วนที  ทักษะทางการเงิน มีลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราส่วนตามแบบของ 

Likert Scale มีทางเลือกตอบได้  ระดับ และแบบตอบรับหรือปฏิเสธ 
ส่วนท ี  การวางแผนเกษียณ มีลักษณะแบบสอบถามแบบคาํถามปลายเปิด และแบบ

เลือกตอบได้เพียงคาํตอบเดียว 
 
. ผลการศึกษา 

สมมติฐานท ี  ปัจจัยพืนฐานทแีตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส 
จาํนวนสมาชิกในครอบครัวทอียู่ในความดูแล ตาํแหน่ง และรายได้ ส่งผลให้ทกัษะทางการเงินของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั พบว่า ปัจจัยพืนฐานในภาพรวมทแีตกต่างกนั ส่งผลให้
ทกัษะทางการเงินของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิท ี .  

สมมติฐานี  ปัจจัยพืนฐานทแีตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส 
จาํนวนสมาชิกในครอบครัวทอียู่ในความดูแลตาํแหน่ง และรายได้ ส่งผลให้การวางแผนเกษียณ
ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั พบว่า ปัจจัยพืนฐานในภาพรวมทแีตกต่างกนั ส่งผล
ให้การวางแผนเกษียณแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  ในด้านเป้าหมายด้านการเงิน 
และจาํนวนเงินออม 

สมมติฐานท ี  ทักษะทางการเงินทแีตกต่างกัน เช่น พฤติกรรมทางการเงิน ทศันคติ
ทางการเงิน และความรู้ด้านการเงิน ส่งผลให้การวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้านคร
หลวงแตกต่างกนั พบว่า ทกัษะทางการเงินในภาพรวมทแีตกต่างกนั ส่งผลให้การวางแผนเกษียณ
ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

 

. อภิปรายผลการศึกษา 
.  การวิเคราะห์ทักษะทางการเงินของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง พบว่า โดยรวม

ทกัษะทางด้านการเงินของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงอยู่ในระดับปานกลาง เมือแจกแจงตาม
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ด้าน ซึงได้แก่ ด้านพฤติกรรมทางการเงินจะอยู่ในระดับสูง โดยมีด้านทด้ีอยทสีุดและควรพัฒนา 
คือ มักจะประสบปัญหาเงินไม่พอ ด้านทศันคติทางการเงินจะอยู่ในระดับสงู โดยมีด้านทด้ีอยทสีุด
และควรพัฒนา คือ การมีความสุขในการใช้เงินมากกว่าการออมเงิน และด้านความรู้ด้านการเงิน
จะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีด้านทีด้อยทีสุดและควรพัฒนา คือ ความรู้เกียวกับการลงทุน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย( ) ศึกษาเรืองทกัษะทางการเงินของคน
ไทย พบว่า ค่าเฉลียด้านทกัษะทางการเงินของคนไทยตาํกว่าคะแนนเฉลียของ  ประเทศทร่ีวม
โครงการสาํรวจของ OECD โดยด้านทมีีคะแนนน้อยทสีดุ คือ ความรู้ทางการเงิน โดยคนไทยมีจุด
ทด้ีอย คือ การลงทุน ในด้านอนืๆ คือ พฤติกรรมทางการเงิน คนไทยมีจุดทด้ีอย คือ การบริหาร
จัดการเงินเพือไม่ให้ขาดสภาพคล่อง และทัศนคติทางการเงิน คนไทยมีจุดทด้ีอย คือ มีความสุข
ในการใช้เงินมากกว่าการออมเพืออนาคต 

.  การวิเคราะห์การวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้านครหลว พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเป้าหมายด้านการเงินในวัยเกษียณไม่เพียงพอ  ไม่มีการทาํงานอืน
หลังจากเกษียณ เงินออมทเีกบ็ต่อเดือนจาํนวน - % เลือกเงินฝากสหกรณ์ในการเกบ็เงินไว้ใช้
ยามเกษียณ อัตราผลตอบแทนต่อปีอยู่ท ี - % ไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ เกษมศรี ปูชนีย์
วงศ์( ) ศึกษาเรืองการตระหนักรู้และพฤติกรรมการออมเพือเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ของกลุ่มบุคคลช่วงอายุระหว่าง  -  ปี พบว่า รูปแบบการออมทีส่งผลกระทบต่อการคิด
วางแผนเกษียณอายุมากทีสุด ได้แก่ รูปแบบการออมเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และมี
สดัส่วนการออมทส่ีงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การออมเพือเกษียณอายุมากทสีุด ได้แก่ คนทมีี
สดัส่วนการออมระดับ 10–20% เนืองจาก งานวิจัยครังนี มีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานการไฟฟ้า
นครหลวง ซึงได้รับสวัสดิการเกยีวกับการออมเพือการเกษียณ คือ ได้รับเงินสบทบจากนายจ้าง
เพิมอีก 9– 11% ทาํให้การออมทงัจากตัวพนักงานเองและนายจ้างสมทบมีอัตราการออมของ
พนักงานใกล้เคียงกับงานวิจัยของเกษมศรี ปูชนีย์วงศ์ และรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน 
เนืองจาก สหกรณ์ของการไฟฟ้านครหลวงให้อตัราดอกเบียเงินฝากสูงกว่าธนาคาร พนักงานการ
ไฟฟ้านครหลวงส่วนใหญ่จึงเลือกฝากเงินกบัสหกรณ์มากกว่าธนาคาร 

.  สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท ี  จากผลการศึกษาปัจจัยพืนฐานทแีตกต่างกัน ส่งผลให้ทักษะทางการ
เงินของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิ จัยของ สาํนักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ  - ( ) ศึกษาเรืองกลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพือ
เตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยทางสงัคม ส่งผลกระทบต่อการออม คือ ความรู้เกยีวกับ
การอออม ทศันคติต่อการออม และพฤติกรรมการออม  

สมมติฐานที  จากผลการศึกษาปัจจัยพืนฐานทีแตกต่างกัน ส่งผลให้การวางแผน
เกษียณของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั ในด้านเป้าหมายด้านการเงิน และจาํนวนเงิน
ออม สอดคล้องกบังานวิจัยของ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล( ) ศึกษาเรืองพฤติกรรมการออม
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และการบริหารการเงินก่อนเกษียณอายุกรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทีแตกต่าง  ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินก่อนเกษียณอายุ และงานวิจัยของ สยาม เกิดจรัส
( ) ศึกษาเรืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือวัยเกษียณ กรณีศึกษา ชุมชนการเคหะท่า
ทราย กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกันส่งผล
กระทบให้มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือวัยเกษียณแตกต่างกนั 

สมมติฐานท ี  จากผลการศึกษาทักษะทางการเงินทแีตกต่างกนั ส่งผลให้การวางแผน
เกษียณของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ( ) ศึกษาเรืองการวัดระดับทักษะทางการเงินกับการออมเพือการเกษียณ 
พบว่า ทักษะทางการเงินจะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความน่าจะเป็นของการออมเพือการ
เกษียณ และเมือวิเคราะห์ลึกลงไปในรายปัจจัยของทักษะทางการเงิน พบว่า ทศันคติทางการเงิน 
และผลตอบแทนมีผลต่อความน่าจะเป็นในการมีการออมเพือการเกษียณ และงานวิจัยของ วิศิษฐ์ 
ฤทธิบุญไชย, วัฒนา เสรีคุณาคุณ และอรสา อร่ามรัตน์ ( ) ศึกษาเรืองปัจจัยทมีีผลต่อการ
เปรียบเทียบการลงทุนส่วนบุคคลเพือชีวิตหลังวัยเกษียณ ของพนักงานในเขตหนองแขม พบว่า 
ปัจจัยทใีช้ประกอบการพิจารณาเป้าหมายการลงทุนทผู้ีตอบแบบสอบถามให้ความนิยมในอนัดับ
แรก ได้แก่ ด้านผลตอบแทน 

 

. ขอ้เสนอแนะ 
.  ข้อเสนอแนะการวิจัยครังนี 

. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันพนักงานการไฟฟ้านครหลวงประสบ
ปัญหาเรืองเงินทไีม่เพียงพอตกิารใช้จ่าย ส่งผลให้ไม่มีความพร้อมในการวางแผนการเงินเพือการ
เกษียณอายุ ดังนันองค์กรหรือหน่วยงานทเีกยีวข้องควรจัดตงักองทุนต่างๆ เพือรองรับการออม
เงิน และเพือสร้างความมันคงทางการเงินเพือเตรียมพร้อมในวัยเกษียณอายุ 

. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ทักษะทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อการวางแผน
เกียณ ดังนัน รัฐบาล หรือหน่วยงานต่างๆ ควรวางแผน และกาํหนดนโยบายต่าง เพือส่งเสริม
ทักษะทางการเงินให้แก่ประชาชนทัวไป และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ส่งผลให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ทดีี และเพือการออมสาํหรับการดาํรงชีวิตยามเกษียณของประชาชน หรือ
การให้ความรู้ทางการเงินและการดูแลสขุภาพของตัวเอง รวมถึงเพือปรับปรุงสวัสดิการของภาครัฐ
อกีด้วย  

. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ทกัษะทางการเงินของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนันองค์กรหรือหน่วยงานทเีกยีวข้องควรมีการจัดอบรมเกยีวกับการวาง
แผนการเกบ็เงิน และการใช้เงินอย่างถูกวิธี เพือลดพฤติกรรมสุ่มเสียงของการใช้เงินอย่างไม่
จาํเป็น และสร้างทศันคิทดีีเกยีวกบัการออม อกีทงัควรมีการแนะนาํเกยีวกบัผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
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และความเหมาะสมในการนําไปใช้เพือการเกษียณอายุ เพือให้พนักงานการไฟฟ้านครหลวงมี
คุณภาพทชีีวิตทดีีในอนาคต 

.  ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครังต่อไป 

. ควรทาํการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึนโดยการเพิมขอบเขตงานวิจัยไปยัง
หน่วยงานอนืๆ เพือนาํผลงานวิจัยไปศึกษาเปรียบเทยีบเพิมเตมิและพัฒนาต่อไป 

. ควรเพิมแบบสอบถามในส่วนของความรู้ทางด้านการเงินให้มีระดับความยากที
หลากหลายมากขึน เพือทจีะสามรถแบ่งแยกกลุ่มของประชากรได้ชัดเจนยิงขนึ 

. ควรทาํการศึกษาตัวแปรอืนๆ เกียวกับการเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณอายุ 
เพือนาํข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกมากยิงขนึ 

 

. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนีไม่อาจสาํเรจ็รุล่วงไปได้ หากปราศจากความร่วมมือของคณาจารย์ใน

วิทยาลัยบริหารธุรกจินวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตทุกท่าน ซึงเป็นผู้
ประสทิธปิระสาทวิชาความรู้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.ดร. ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ อาจารย์ทีปรึกษา ผู้ให้คําแนะนํา 
ปรึกษาและร่วมกันหาข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าในครังนีจนงานวิจัยนีเสร็จ
สมบูรณ์ รวมถึงคณะกรรมการท่านอนืๆ ซึงประกอบไปด้วย ดร.ศิริเดช คาํสุพรหมและ ผศ. ดร. 
จรัญญา ปานเจริญทีให้คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไข และให้คําแนะนําทีเป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัยฉบับนี 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซึงเป็นพนักงานของการไฟฟ้านคร
หลวง ทสีละเวลามากรอกข้อมูลในแบบสอบถาม และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ด้วยความเตม็ใจทาํให้การศึกษาค้นคว้าในครังนีเป็นไปอย่างราบรืน 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ทผู้ีศึกษาค้นคว้าได้นํามาอ้างอิง
ในการทาํวิจัยครังนี 

และสุดท้ายนีผู้วิจัยขอขอบคุณครอบครัว ทอีบรมเลียงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา 
และให้กาํลังใจเป็นอย่างดี อกีทงัขอขอบคุณเพือนๆ ทุกคนทใีห้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดี
เสมอมา 
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