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ปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อการวางแผนเกษียณของพนักงาน
การไฟฟ้ านครหลวง
ปาณิสรา โสวรรณไพบูลย์*
รศ.ดร. ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์**
บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ ( ) เพือศึกษาผลกระทบของปัจจัยพืนฐานทีมีต่อทักษะ
ทางการเงิ น และการวางแผนเกษี ย ณของพนั ก งานการไฟฟ้ านครหลวง ( ) เพื อศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางการเงินและการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง
การวิ จั ย นี เป็ นการวิ จั ย เชิง สํารวจ โดยจะสํารวจเกียวกับ ปั จ จั ย พื นฐาน ทักษะทาง
การเงิน และการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง จํานวน
คน จากทังหมด
, คน โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล และตรวจสอบความน่าเชือถือของแบบสอบถาม
โดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่า ครอนบาร์ค แอลฟ่ า ได้ ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าเท่ากับ .
ซึง
อยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึงแบบสอบถามมีความน่าเชือถือและสามารถนําไปใช้ ได้
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยพืนฐานในภาพรวมทีแตกต่างกัน ส่งผลให้ ทกั ษะทางการ
เงิน และการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงแตกต่างกัน สําหรับเป้ าหมายด้ าน
การเงิน, จํานวนเงินออม และด้ านอืนๆ นัน ไม่สามารถหาความแตกต่างจากปัจจัยพืนฐานได้ แต่
สามารถหาความแตกต่างจากทักษะทางการเงินทีแตกต่างกันได้ แทน จึงสามารถสรุปได้ ว่าทักษะ
ทางการเงินนัน มีความสําคัญ และมีความจําเป็ นอย่างมากสําหรับบุคคลทัวไป เพือทีจะสามารถ
วางแผนเกษีย ณได้ ด้ ว ยตัว เองและมีประสิทธิภ าพ และยั งสามารถพึ งพาตนเองได้ จ นถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต
ข้ อเสนอแนะ รัฐบาล หรือหน่ วยงานต่างๆ ควรมีการกําหนดนโยบาย ทีจะส่งเสริม
ทักษะทางการเงินให้ แก่ประชาชน เพือช่วยสร้ างภูมิค้ ุมกันทางการเงิน ส่งผลให้ ประชาชนมีความ
เป็ น อยู่ทดีี และเพือการออมสําหรับการดํารงชีวิต ยามเกษียณของประชาชน หรือการให้ ความรู้
ทางการเงินและการดูแลสุขภาพของตัวเอง รวมถึงเพือปรับปรุงสวัสดิการของภาครัฐอีกด้ วย

*นักศึกษาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ทีปรึกษาหลัก
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. บทนํา
ปัจจุ บัน สังคมไทยกําลังเผชิญหน้ ากับการเปลียนแปลงโครงสร้ างทางประชากรครัง
สําคัญ คือ การเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนืองจากประชากรวัยทํางานทีคอยขับเคลือนเศรษฐกิจเริมมี
การแต่งงานทีน้ อยลง คนโสดเพิมมากขึน ส่งผลให้ อตั ราการเกิดลดลง และจากความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ส่งผลให้ ประชากรมีอายุยืนยาวขึน
ซึงการเปลียนแปลงโครงสร้ างทางประชากรครังสําคัญนี ส่งผลต่อความมันคงทางด้ าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็ นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนี
. ผู้สงู อายุมีค่าใช้ จ่ายในการเข้ าสังคมลดลง แต่ค่าใช้ จ่ายเกียวกับสุขภาพเพิมขึน จาก
ความต้ องการในสิน ค้ าและบริการทีเปลียนแปลงไป จะส่ งผลให้ โครงสร้ างภาคการผลิต ของ
ประเทศเปลียนไปด้ วย
. การลดลงของวัยแรงงาน มีผลมาจากอัตราการเกิดทีตําลง และอายุของวัยแรงงาน
ทีสูงขึนทําให้ สัดส่วนกําลังแรงงานต่อประชากรทังหมดลดลง และยิงประชากรมีอายุมากขึนก็ยิงมี
แนวโน้ มทีจะมีส่วนร่วมในการทํางานน้ อยลง และมีประสิทธิภาพในการทํางานทีลดลง ส่งผลให้
รายได้ เฉลียต่อหัวของประเทศลดลงตามไปด้ วย
นอกจากนี ยังส่งผลกระทบต่ อตัว ผู้เกษียณอายุ อีกด้ วย ทังทางจิต ใจ ร่างกาย สังคม
และการเงิน โดยในการวิจัยนีจะสนใจเกียวกับเรืองการเงิน จากการศึกษาเมือผู้เกษียณอายุต้อง
ออกจากงาน ทําให้ รายรับลดลงหรือเป็ นศูนย์ หากไม่ได้ วางแผนเก็บเงินไว้ อาจทําให้ ค่าใช้ จ่ายไม่
เพียงพอ ส่งผลเสียต่อทังร่างกายและจิตใจ และต้ องกลายเป็ นภาระของลูกหลานและรัฐบาลต่อไป
จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ ผู้สงู อายุไทยส่วนใหญ่ จะต้ องพึงพิงอาศัย
เงินจากลูกหลาย ประมาณ % อีกทังภาครัฐเองก็ต้องแบกรับค่าสวัสดิการของผู้สงู อายุเพิมมาก
ขึนในทุกๆปี รัฐบาลจึงพยายามวางนโยบายเพือส่งเสริมให้ ประชาชนมีทักษะความรู้ทางการเงิน
เพือการเตรียมเข้ าสู่เกษียณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการสํารวจความรู้ทางการเงินของธนาคารแห่ งประเทศไทยในปี
โดยได้ ใช้
แนวทางการสํารวจของ OECD ผลปรากฎว่ า คนไทยมีคะแนนทักษะทางการเงิน เฉลียตํากว่ า
คะแนนเฉลียของ ประเทศทีร่วมโครงการสํารวจของ OECDในด้ านความรู้ทางการเงิน ดังนัน
คนไทยจึงควรพัฒนาในด้ านการบริหารจัดการเงินเพือมิให้ ขาดสภาพคล่อง การจัดสรรเงินเพือใช้
จ่ายและเก็บออมอย่างเหมาะสม รวมถึงการออมเพือเกษียณและการออมเผือฉุกเฉินอีกด้ วย
ในงานวิจัย นี ผู้ วิจัย จึงต้ องการหยิ บยกทักษะทางการเงิน ขึนมาเพื อวัด ระดับความรู้
ความสามารถของบุคคลทีเป็ นพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง และศึกษาปัจจัยทีส่งผลกระทบต่ อ
ี
าไปกําหนดนโยบายต่างๆ ทีส่งเสริมทักษะทางการ
การวางแผนเกษียณ พือให้ ผ้ ูทสนใจสามารถนํ
เงินให้ แก่ประชาชน ช่วยสร้ างภูมิค้ ุมกันทางการเงิน ส่งผลให้ ประชาชนมีความเป็ นอยู่ทดีี และเพือ
การออมสําหรับการดํารงชีวิตยามเกษียณของประชาชน หรือการให้ ความรู้ทางการเงินและการ
ดูแลสุขภาพของตัวเอง รวมถึงเพือปรับปรุงสวัสดิการของภาครัฐอีกด้ วย
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. วัตถุปรระสงค์การวิจยั
. เพื อเปรียบเทีย บทักษะทางการเงิน และการวางแผนเกษียณของพนั กงานการ
ไฟฟ้ านครหลวง จําแนกตามปัจจัยพืนฐาน
. เพือเปรียบเทียบการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง จําแนก
ตามทักษะทางการเงิน
. สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานี (H1) พนักงานการไฟฟ้ านครหลวงทีมีปัจจัยพืนฐานทีแตกต่างกัน เช่น
เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส จํานวนสมาชิกในการดูแล ตําแหน่ ง และรายได้ มีทักษะทาง
การเงินของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติฐานี 2 (H2) พนักงานการไฟฟ้ านครหลวงทีมีปัจจัยพืนฐานทีแตกต่างกัน เช่น
เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส จํานวนสมาชิกในการดูแล ตําแหน่ง และรายได้ มีการวางแผน
เกษียณของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านี 3 (H3) พนั ก งานการไฟฟ้ านครหลวงทีมี ร ะดั บ ทัก ษะทางการเงิ น ที
แตกต่างกัน เช่น ทัศนคติ/พฤติกรรมทางการเงิน และความรู้ทางการเงิน มีการวางแผนเกษียณ
ของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงแตกต่างกัน
4. ประโยชน์ททีคาดว่าจะได้รบั
. ทําให้ ทราบถึงระดับทักษะทางการเงินของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง ซึงจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้เกียวข้ องนําไปกําหนดแนวทางการเพือเพิมทักษะความรู้ความเข้ าใจด้ านการเงิน
ให้ แก่ประชาชนทัวไป
. ทําให้ ทราบถึงรูปแบบการวางแผนวัยเกษียณของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงว่ า
เหมาะสมหรือไม่ ซึงจะเป็ นประโยชน์ในการกําหนดแนวทางในการสร้ างรูปแบบการวางแผนวัย
เกษียณทีถูกต้ องให้ กบั ประชาชนในปัจจุบัน
. สําหรับสถานศึกษา สามารถเพิมหลักสูตรเกียวกับการวางแผนเกษียณ หรือการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล เพือให้ คนรุ่นใหม่ มีทกั ษะทางการเงินเพิมมากขึน
. สําหรับการไฟฟ้ านครหลวง สามารถปรับปรุงนโยบายด้ านการศึกษาทักษะทาง
การเงิน เพือให้ พนักงานการไฟฟ้ านครหลวง มีทักษะทางการเงินเพิมมากขึน เช่นการอบรม หรือ
กําหนดเนือหาเป็ นหลักสูตรบังคับของพนักงานใหม่
. สําหรับรัฐ บาล ควรมีน โยบายทีสนั บสนุ การศึ กษาเกียวกับ ทักษะทางการเงิ น
เพือให้ ผ้ ูสงู อายุสามารถช่วยเหลือตัวเองในวัยเกษียณ และให้ มีอสิ รภาพทางการเงินได้ ตามอัตภาพ
อันจะทําให้ เป็ นการลดภาระของรัฐบาลทีใช้ ไปกับผู้สงู อายุ
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. ขอบเขตกการศึกษา
การวิ จั ย นี เป็ นการวิ จั ย เชิง สํารวจ โดยจะสํารวจเกียวกับ ปั จ จั ย พื นฐาน ทักษะทาง
การเงิน และการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง จํานวน คน จากทังหมด
8, คน โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล และใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยจะเริมเก็บรวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.
. ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจัยครังนี ผู้วิจัยใช้ เครื องมือในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะ
แบ่งออกเป็ น ส่วนดังนี
ส่วนที ปัจจัยพืนฐาน มีลักษณะแบบสอบถามแบบเลือกตอบได้ เพียงคําตอบเดียว
ส่วนที ทักษะทางการเงิน มีลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราส่ว นตามแบบของ
Likert Scale มีทางเลือกตอบได้ ระดับ และแบบตอบรับหรือปฏิเสธ
ส่วนที การวางแผนเกษียณ มีลักษณะแบบสอบถามแบบคําถามปลายเปิ ด และแบบ
เลือกตอบได้ เพียงคําตอบเดียว
. ผลการศึกษา
สมมติฐานที ปัจจัยพืนฐานทีแตกต่างกัน ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส
จํานวนสมาชิกในครอบครัวทีอยู่ในความดูแล ตําแหน่ง และรายได้ ส่งผลให้ ทกั ษะทางการเงินของ
พนักงานการไฟฟ้ านครหลวงแตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยพืนฐานในภาพรวมทีแตกต่างกัน ส่งผลให้
ทักษะทางการเงินของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
สมมติฐานี ปัจจัยพืนฐานทีแตกต่างกัน ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส
จํานวนสมาชิกในครอบครัวทีอยู่ในความดูแลตําแหน่ ง และรายได้ ส่งผลให้ การวางแผนเกษียณ
ของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงแตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยพืนฐานในภาพรวมทีแตกต่างกัน ส่งผล
ให้ การวางแผนเกษียณแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที . ในด้ านเป้ าหมายด้ านการเงิน
และจํานวนเงินออม
สมมติฐานที ทักษะทางการเงินทีแตกต่างกัน เช่น พฤติกรรมทางการเงิน ทัศนคติ
ทางการเงิน และความรู้ด้านการเงิน ส่งผลให้ การวางแผนเกษียณของพนั กงานการไฟฟ้ านคร
หลวงแตกต่างกัน พบว่า ทักษะทางการเงินในภาพรวมทีแตกต่างกัน ส่งผลให้ การวางแผนเกษียณ
ของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
. อภิปรายผลการศึกษา
. การวิเคราะห์ทักษะทางการเงินของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง พบว่า โดยรวม
ทักษะทางด้ านการเงินของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงอยู่ในระดับปานกลาง เมือแจกแจงตาม
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ด้ าน ซึงได้ แก่ ด้ านพฤติกรรมทางการเงินจะอยู่ในระดับสูง โดยมีด้านทีด้ อยทีสุดและควรพัฒนา
คือ มักจะประสบปัญหาเงินไม่พอ ด้ านทัศนคติทางการเงินจะอยู่ในระดับสูง โดยมีด้านทีด้ อยทีสุด
และควรพัฒนา คือ การมีความสุขในการใช้ เงินมากกว่าการออมเงิน และด้ านความรู้ด้านการเงิน
จะอยู่ ในระดับปานกลาง โดยมีด้ านทีด้ อยทีสุด และควรพั ฒ นา คื อ ความรู้เกียวกับการลงทุ น
สอดคล้ องกับงานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย(
) ศึกษาเรืองทักษะทางการเงินของคน
ไทย พบว่ า ค่าเฉลียด้ านทักษะทางการเงินของคนไทยตํากว่าคะแนนเฉลียของ ประเทศทีร่วม
โครงการสํารวจของ OECD โดยด้ านทีมีคะแนนน้ อยทีสุด คือ ความรู้ทางการเงิน โดยคนไทยมีจุด
ทีด้ อย คือ การลงทุน ในด้ านอืนๆ คือ พฤติกรรมทางการเงิน คนไทยมีจุดทีด้ อย คือ การบริหาร
จัดการเงินเพือไม่ให้ ขาดสภาพคล่อง และทัศนคติทางการเงิน คนไทยมีจุดทีด้ อย คือ มีความสุข
ในการใช้ เงินมากกว่าการออมเพืออนาคต
. การวิเคราะห์การวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้ านครหลว พบว่ า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเ ป้ าหมายด้ านการเงิ น ในวัยเกษี ย ณไม่ เพี ย งพอ ไม่ มีการทํางานอืน
หลังจากเกษียณ เงินออมทีเก็บต่อเดือนจํานวน - % เลือกเงินฝากสหกรณ์ในการเก็บเงินไว้ ใช้
ยามเกษียณ อัตราผลตอบแทนต่อปี อยู่ที - % ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เกษมศรี ปูชนีย์
วงศ์(
) ศึกษาเรืองการตระหนักรู้และพฤติกรรมการออมเพือเตรียมตัวเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของกลุ่มบุ คคลช่ว งอายุ ระหว่ าง - ปี พบว่ า รูปแบบการออมทีส่งผลกระทบต่ อการคิ ด
วางแผนเกษี ย ณอายุ ม ากทีสุด ได้ แก่ รูปแบบการออมเงิ น ประเภทเงิน ฝากออมทรัพย์ และมี
สัดส่วนการออมทีส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การออมเพือเกษียณอายุมากทีสุด ได้ แ ก่ คนทีมี
สัดส่วนการออมระดับ 10–20% เนืองจาก งานวิจัยครังนี มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานการไฟฟ้ า
นครหลวง ซึงได้ รับสวัสดิการเกียวกับการออมเพือการเกษียณ คือ ได้ รับเงินสบทบจากนายจ้ าง
เพิ มอีก 9– 11% ทําให้ การออมทังจากตัวพนั กงานเองและนายจ้ างสมทบมีอัตราการออมของ
พนั ก งานใกล้ เคี ย งกับงานวิ จั ยของเกษมศรี ปู ชนี ย์ ว งศ์ และรูปแบบการออมเงิ น แตกต่ างกัน
เนืองจาก สหกรณ์ของการไฟฟ้ านครหลวงให้ อตั ราดอกเบียเงินฝากสูงกว่าธนาคาร พนักงานการ
ไฟฟ้ านครหลวงส่วนใหญ่จึงเลือกฝากเงินกับสหกรณ์มากกว่าธนาคาร
. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที จากผลการศึกษาปัจจัยพืนฐานทีแตกต่างกัน ส่งผลให้ ทักษะทางการ
เงินของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงแตกต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิ จัยของ สํานั กงานส่งเสริม
และสนับสนุ นวิชาการ - (
) ศึกษาเรืองกลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้ แก่วัยผู้ ใหญ่ เพื อ
เตรียมการเข้ าสู่วัยผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยทางสังคม ส่งผลกระทบต่อการออม คือ ความรู้เกียวกับ
การอออม ทัศนคติต่อการออม และพฤติกรรมการออม
สมมติฐ านที จากผลการศึกษาปัจ จัยพื นฐานทีแตกต่ างกัน ส่งผลให้ การวางแผน
เกษียณของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงแตกต่างกัน ในด้ านเป้ าหมายด้ านการเงิน และจํานวนเงิน
ออม สอดคล้ องกับงานวิจัยของ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล(
) ศึกษาเรืองพฤติกรรมการออม
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และการบริหารการเงิ น ก่ อนเกษี ยณอายุ กรณี ศึ กษาบุ ค ลากรมหาวิ ทยาลัย ศิล ปากร วิท ยาเขต
พระราชวัง สนามจั น ทร์ จั งหวั ดนครปฐม พบว่ า ข้ อมูลส่ว นบุ คคลทีแตกต่ าง ส่ง ผลกระทบต่ อ
พฤติกรรมการออมและการบริหารการเงิ น ก่อนเกษีย ณอายุ และงานวิจั ยของ สยาม เกิด จรัส
(
) ศึกษาเรืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือวัยเกษียณ กรณีศึ กษา ชุมชนการเคหะท่า
ทราย กรุง เทพมหานคร พบว่ า อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ต่ อเดือนทีแตกต่ างกัน ส่ง ผล
กระทบให้ มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือวัยเกษียณแตกต่างกัน
สมมติฐานที จากผลการศึกษาทักษะทางการเงินทีแตกต่างกัน ส่งผลให้ การวางแผน
เกษีย ณของพนั กงานการไฟฟ้ านครหลวงแตกต่ างกัน สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (
) ศึกษาเรืองการวั ด ระดับทักษะทางการเงิน กับ การออมเพื อการเกษีย ณ
พบว่ า ทักษะทางการเงินจะมีความสัมพั น ธ์ในเชิงบวกกับความน่ าจะเป็ นของการออมเพือการ
เกษียณ และเมือวิเคราะห์ลึกลงไปในรายปัจจัยของทักษะทางการเงิน พบว่า ทัศนคติทางการเงิน
และผลตอบแทนมีผลต่อความน่าจะเป็ นในการมีการออมเพือการเกษียณ และงานวิจัยของ วิศิษฐ์
ฤทธิบุญไชย, วัฒนา เสรีคุณาคุณ และอรสา อร่ามรัตน์ (
) ศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลต่อการ
เปรียบเทียบการลงทุนส่วนบุคคลเพือชีวิตหลังวัยเกษียณ ของพนักงานในเขตหนองแขม พบว่ า
ปัจจัยทีใช้ ประกอบการพิจารณาเป้ าหมายการลงทุนทีผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความนิยมในอันดับ
แรก ได้ แก่ ด้ านผลตอบแทน
. ข้อเสนอแนะ
. ข้ อเสนอแนะการวิจัยครังนี
. จากผลการวิ จัยแสดงให้ เห็น ว่ า ในปั จจุ บัน พนั กงานการไฟฟ้ านครหลวงประสบ
ปัญหาเรืองเงินทีไม่เพียงพอติการใช้ จ่าย ส่งผลให้ ไม่มีความพร้ อมในการวางแผนการเงินเพือการ
เกษียณอายุ ดังนันองค์กรหรือหน่ วยงานทีเกียวข้ องควรจัดตังกองทุนต่างๆ เพือรองรับการออม
เงิน และเพือสร้ างความมันคงทางการเงินเพื อเตรียมพร้ อมในวัยเกษียณอายุ
. จากผลการวิ จัยแสดงให้ เห็น ว่ า ทักษะทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อการวางแผน
เกีย ณ ดังนัน รัฐบาล หรือหน่ วยงานต่างๆ ควรวางแผน และกําหนดนโยบายต่าง เพือส่งเสริม
ทัก ษะทางการเงิ น ให้ แก่ ป ระชาชนทัวไป และช่ ว ยเสริม สร้ างภู มิคุ้ ม กัน ทางการเงิ น ส่ง ผลให้
ประชาชนมีความเป็ นอยู่ทดีี และเพือการออมสําหรับการดํารงชีวิตยามเกษียณของประชาชน หรือ
การให้ ความรู้ทางการเงินและการดูแลสุขภาพของตัวเอง รวมถึงเพือปรับปรุงสวัสดิการของภาครัฐ
อีกด้ วย
. จากผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า ทักษะทางการเงินของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง
อยู่ ในระดับปานกลาง ดังนันองค์กรหรือหน่ วยงานทีเกียวข้ องควรมีการจัดอบรมเกียวกับการวาง
แผนการเก็บเงิน และการใช้ เงิน อย่ างถูกวิ ธี เพื อลดพฤติกรรมสุ่มเสียงของการใช้ เงิน อย่ างไม่
จําเป็ น และสร้ างทัศนคิทดีี เกียวกับการออม อีกทังควรมีการแนะนําเกียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
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และความเหมาะสมในการนําไปใช้ เพื อการเกษียณอายุ เพื อให้ พนั กงานการไฟฟ้ านครหลวงมี
คุณภาพทีชีวิตทีดีในอนาคต
. ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่อไป
. ควรทําการขยายขอบเขตงานวิจัยให้ กว้ างขึนโดยการเพิ มขอบเขตงานวิจัย ไปยั ง
หน่วยงานอืนๆ เพือนําผลงานวิจัยไปศึกษาเปรียบเทียบเพิมเติมและพัฒนาต่อไป
. ควรเพิ มแบบสอบถามในส่วนของความรู้ทางด้ านการเงิน ให้ มีระดับความยากที
หลากหลายมากขึน เพือทีจะสามรถแบ่งแยกกลุ่มของประชากรได้ ชัดเจนยิงขึน
. ควรทําการศึกษาตัวแปรอืนๆ เกียวกับการเตรียมความพร้ อมในวัยเกษียณอายุ
เพือนําข้ อมูลมาใช้ ในการวิเคราะห์เชิงลึกมากยิงขึน
. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีไม่อาจสําเร็จรุล่วงไปได้ หากปราศจากความร่วมมือของคณาจารย์ใน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทุกท่าน ซึงเป็ นผู้
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้
ผู้ วิ จั ยขอขอบคุ ณ รศ.ดร. ธนิ ด า จิ ต ร์น้ อมรัต น์ อาจารย์ ทีปรึกษา ผู้ ให้ คําแนะนํา
ปรึกษาและร่ว มกัน หาข้ อมู ลทีเป็ นประโยชน์ ต่ อ การศึ กษาค้ น คว้ าในครังนี จนงานวิ จั ย นี เสร็จ
สมบูรณ์ รวมถึงคณะกรรมการท่านอืนๆ ซึงประกอบไปด้ วย ดร.ศิริเดช คําสุพรหมและ ผศ. ดร.
จรัญ ญา ปานเจริญ ทีให้ ค ําแนะนําในการปรับปรุงแก้ ไข และให้ ค ําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ ต่ อ
งานวิจัยฉบับนี
ผู้วิจั ยขอขอบคุณ ผู้ ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซึงเป็ น พนักงานของการไฟฟ้ านคร
หลวง ทีสละเวลามากรอกข้ อมูลในแบบสอบถาม และให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ด้ วยความเต็มใจทําให้ การศึกษาค้ นคว้ าในครังนีเป็ นไปอย่างราบรืน
ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้ าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ทีผู้ศึกษาค้ นคว้ าได้ นํามาอ้ างอิง
ในการทําวิจัยครังนี
และสุดท้ายนีผู้วิจัยขอขอบคุณครอบครัว ทีอบรมเลียงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา
และให้ กาํ ลังใจเป็ นอย่างดี อีกทังขอขอบคุณเพื อนๆ ทุกคนทีให้ การสนับสนุนและช่วยเหลือด้ วยดี
เสมอมา
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