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ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเกษียณอายุของผู้ได้รับค่าจ้างแรงงาน ที่อาศัย
อยู่ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ
Factors Affecting Personal Financial Planning for Retirement of workers in Dusit
District, Bangkok Province.
											

รัศมี รัตนอุบล1

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเกษียณอายุ และ ปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือ่ เกษียณอายุของผูไ้ ด้รบั ค่าจ้างแรงงานทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตดุสติ จังหวัดกรุงเทพฯ
โดยเป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ท�ำงานที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต จ�ำนวน 450 ราย สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีความ
น่าจะเป็น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จากผู้ได้รับค่าจ้างแรงงานที่อาศัยอยู่ในเขต
ดุสติ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ค่าสถิติ t-test และ F-test
ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุทุกด้านของกลุ่ม
ตัวอย่าง อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลในแต่ละด้านมีดังนี้
1) ปัจจัยด้านระดับการศึกษา มีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ ในด้านการก�ำหนดเป้าหมายการเงินและ
ชีวติ ด้านการด�ำเนินการตามแผน ด้านการติดตามทบทวนแผนและปรับปรุงแผน อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.05 และ
2) รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเกษียณอายุ ในด้าน การก�ำหนดเป้าหมายการ
เงินและชีวิต ด้านการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�ำแผน การจัดท�ำงบประมาณ และ ด้านการด�ำเนินการตามแผน อย่าง
มีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัย การวางแผน เกษียณอายุ การเงินส่วนบุคคล ผู้ท�ำงาน
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Factors Affecting Personal Financial Planning for Retirement of workers 		
in Dusit District, Bangkok Province.
Ratsamee Ratana-ubol1

Abstract
This research aims at studying the behaviors of personal financial planning for retirement
and investigating factors affecting such behaviors for the workers residing in the Dusit District,
Bangkok Province. A sample of 450 students in this study was randomly selected through
simple sampling method to represent the population of interest. Research methodology
employed to approach the objectives of this paper is based on survey and structured
questionnaires. Data was then analyzed and interpreted using T-test and F-test statistics at 0.05
level of statistical significance. The empirical results suggested that personal financial planning
behaviors for retirement in all aspects existed in moderate level. The attributable factors
determining financial planning behaviors of individuals could be summarized as follows:
1) Education is statistically significant at 0.05 level in explaining the personal financial planning
in all procedures ranging from targeting, implementing, monitoring and improving the plan. 2)
Monthly average expenditure has statistical significant implication at 0.05 level in determining
the financial planning including personal financial target setting, data gathering, budgeting, and
executing.
Keywords: factors, planning, retirement, personal finance, workers
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