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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study personal life planning, financial 
planning and technological learning development influencing operating employees’ 
retirement period preparation in Bangkok. The closed-ended questionnaire was 
contributed to collect the data from 400 operating employees in Watthana, Klong 
Toey, Pathumwan and Sai Mai districts.  

The statistics used was percentage, means, and standard deviation as well as 
the simple regression analysis and multiple regression analysis methods were used to 
verify the hypotheses setting. The result found that the personal life planning, 
financial planning and technological learning development were affected operating 
employees’ retirement period preparation. However, the personal life planning factor 
composed of sufficiency did not affect the private company’s operating employees’ 
retirement period in Bangkok at the statistically significant level of 0.05. 
  
Keywords: Personal Life Planning, Financial Planning, Technological Learning 
Development, Preparation 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 
 การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรผู้สูงอายุนั้นเป็นผลอันเนื่องมาจากวิวัฒนาการด้านการแพทย์
และการสาธารณสุขในปัจจุบนัมีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสาเหตุให้ประชากรโลก
ในปัจจุบันมีช่วงอายุที่ยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต ช่วงระยะเวลาการเกษียณอายุการท างานถือเป็นช่วงเวลา
ที่มีความส าคญัส าหรับบุคคลทั่วไปเพราะช่วงระยะเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงเวลาช่วงสุดท้ายของ
ชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ต้องหยุดพักจากการท างานและเกษียณตัวเองออกจากการท างานท าให้บุคคล
เหล่านี้ประสบปัญหาต่างๆ หลายด้านทั้งปัญหาสุขภาพเศรษฐกิจการขาดเพ่ือนที่อยู่อาศัยและปัญหา
การปรับตัวโดยปัญหาที่เกิดขึ้นมีทั้งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในลักษณะของการเสื่อมถอย
ลงไปตามธรรมชาติท าให้สถานภาพและบทบาทที่มีเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีรายได้
ลดลงและยังมรีายจ่ายที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวันและในการดูแลสุขภาพจงึต้องเผชิญกับปัญหา
เศรษฐกิจการออกจากงานท าให้มีเวลาว่างมากขึ้นเกิดปัญหาการปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ๆ กล่าวคือ 
ผู้เกษียณจะรู้สกึตัวเองด้อยคุณค่าไม่มีความส าคัญไม่มีประโยชน์ด้านจิตใจท าให้เกิดความรู้สึกเหงา
ว้าเหว่และซึมเศร้าเพราะขาดเพื่อนขาดการท างานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันทางด้านสังคม
ก็จะถูกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ซึ่งบางคนเคยมีสถานภาพสูงก็จะกลายเป็นบุคคลธรรมดาไม่มีอ านาจใดๆ 
ซึ่งต้องใช้การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านร่างกายด้านจิตใจและด้าน
ทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่จะสามารถท าให้ช่วงชีวิตที่เหลืออยู่เป็นช่วงชีวิตบั้นปลายที่มีคณุภาพและมีการ
ใช้ชีวิตที่ดีและมีคุณภาพที่สุดดังนั้นกลุ่มผู้ที่จะเกษียณอายุการท างานเป็นกลุ่มบุคคลที่สังคมต้องให้
ความสนใจและเอาใจใส่มากกว่าเดิม 
 สิ่งที่ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญและควรให้ความสนใจเพิ่มขึ้นในการเตรียมพร้อมในการรับสภาพต่อ
การเกษียณอายุการท างานนั้นก็คือการที่บุคคลในสังคมมีหรือไม่ได้มีการเตรียมตัววางแผนการ
เกษียณอายุการท างานเหมือนที่ ธาดาวิมล วัตรเวที (2542: 47) กล่าวไว้ว่า เมื่อก้าวสู่วัยเกษียณอายุ
การท างานบุคคลจะต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
ร่างกายจิตใจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่ได้ตั้งตัวมากก่อนการเตรียมความพร้อมให้กับชีวิตการ
เกษียณอายุนั้นมีความส าคญัและจ าเป็นกบับุคคลที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของชีวิตที่เรียกว่าวัย
เกษียณอายุผู้ที่ไม่มีการเตรียมก่อนการเกษียณท างานมักจะกลายเป็นผู้ที่ต้องใช้ชีวิตในวัยเกษียณอายุ
การท างานอย่างไม่มีความสุขซึ่งการที่บุคคลที่ก าลังจะก้าวสู่วัยเกษียณอายุนั้นถ้าเกิดความไม่พร้อมใน
การเตรียมตัวจนท าให้เกิดความคับข้องใจความไม่รู้ถึงเป้าหมายชีวิตจิตใจทรุดโทรมผู้ทีจ่ะเกษียณอายุ
การท างานจะไม่สามารถรับสภาพกับสภาวะวิกฤตดังกล่าวได ้การเกษียณอายุการท างานนั้นเป็นระยะ
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วิกฤติในชีวิตของบุคคลที่ต้องเกษียณอายุการท างานแต่ระยะวิกฤตนี้จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงถ้า
บุคคลผู้นั้นมีการเตรียมตัวที่ดีมาในระยะก่อนการเกษียณอายุการท างานซึ่งสอดคล้องตามที่ สมฤดีธัม
กิตติคุณ (2550, หน้า 3) ได้กล่าวไว้เช่นกันว่าช่วงเวลาเกษียณอายุนั้นเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
มากมายในชีวิตเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญที่สุดช่วงวัยหนึ่งที่เราจะต้องอยู่ในวัย
นี้นาน 10–20 ปีหรือมากกว่านั้นหากผู้ที่จะเกษียณปรารถนาที่จะอยู่อย่างมีความสุขใชช้ีวิตอย่างมี
ความคุ้มค่ามั่นใจในความปลอดภัยไม่ต้องหวาดหว่ันต่อสิ่งที่ที่จะต้องเผชิญในอนาคตในปัจจุบันมีคน
จ านวนไม่น้อยที่เพลิดเพลินอยู่กับการท างานจนลืมไปว่าวันข้างหน้านั้นหลังจากที่เกษียณอายุการ
ท างานตนเองจะท าอย่างไรหรือบางคนที่คิดถึงอยู่บ้างแต่ก็ลืมวางแผนไว้ว่าหลังเกษียณจะท าอย่างไร
ต่อไปและเมื่อเริ่มต้นจะคิดถึงเรื่องการเตรียมตัวเกษียณอายุการท างานเวลาของการเกษียณอายุก็
มาถึงแล้วจึงท าให้บางคนไม่สามารถปรับตัวได้ทันซึ่งเป็นผลกระทบต่อจติใจของตนเองและอาจส่งผล
กระทบไปถึงครอบครัวและบุคคลที่ใกล้ชิดเป็นปัญหาบานปลายและยากต่อการแก้ไขปัญหาได้ 
 จากปัญหาที่เกดิขึ้นการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งนี้งานวิจัยจะด าเนินการส ารวจกับพนักงานระดับปฏิบัติการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้พิจารณาประเด็นของการวางแผนที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีประเด็นการศึกษา
ดังนี้  
 1. ด้านการวางแผนการใช้ชีวิต 
 จากปัญหาดังกล่าวได้มีทฤษฎีและแนวคิดของ Mitchell (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541) 
ได้กล่าวถึงแนวทางการศึกษารูปแบบ การด าเนินชีวิตไว้ว่าคนเราจะพยายามที่จะมีชีวิตในแบบอย่างที่
เราเช่ือเราฝันและเราให้คุณค่าซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1997) ที่ว่าคนเราจะกระท าสิ่ง
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เราก าลังด าเนินอยู่หรือที่เราต้องการจะเป็น 
เช่นเดียวกับ Assael (1995, p.384) ได้กล่าวนิยามของรูปแบบการด าเนินชีวิตว่า “รูปการด าเนินชีวิต
จะดูได้จากการใช้เวลาในการท ากิจกรรมอย่างไร ให้ความส าคัญกับสิ่งใดและความคิดของตนเองกับสิ่ง
รอบตัว” และ Engel, Blackwell & Miniard (1993, pp.368-369) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ
การด าเนินชีวิตไว้ว่า “รูปแบบทีผู่้คนจะด าเนินชีวิต รวมทั้งการใช้เงินและเวลา” 
    จากปัญหาดังกล่าวได้มีงานวิจัยของ อภิชญา ณัฐพงค์พฤทธิ ์และ พัชนี เชยจรรยา (2559) ได้
ศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ความน่าเชื่อและ
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศและ วรท แสงสว่างวัฒนะ (2559) ได้ศึกษารูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายของกลุ่มผู้บริโภคที่เคย
ใช้บริการสถานทีออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 2. ด้านการวางแผนเรื่องการเงิน 
 จากปัญหาดังกล่าวได้มีทฤษฎีและแนวคิดของ Hallman & Rosenbloom (2000) ได้กล่าว
ว่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือการก าหนดแผนการเงินรวมที่สอดคลองและน าไปปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกับ Joehnk & Gitman (2008, อ้างใน ฐานิศร ์
สุพัฒน์วัชรานนท,์ 2553) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเงินส่วนบุคคลโดยแบ่งเป็น 3 ด้านอีกด้วย 
 จากปัญหาดังกล่าวได้มีงานวิจัยของ กรณิกา วาระวิชะนี (2560) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ทาง
การเงินและความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของพนักงานในสถาบันการเงินกรณีศึกษาจากพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย์และ ญาดา วัลยานนท์ และศนนิันท์ สุวรรณหงษ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุของข้าราชการและลกูจ้างสังกัดส านักงานเขตบาง
ซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 3. ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี
 จากปัญหาดังกล่าวได้มีทฤษฎีและแนวคิดของ Thorndike ได้กล่าวว่าการเรียนรู้เกิดจากการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง เช่นเดียวกับ Bootsin (1996) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เป็น
พื้นฐานของการด ารงชีวิตโดยมนุษย์ได้มีการเรียนรู้ต้ังแต่แรกเกิดจนก่อนตาย กิดานันท์ มลิทอง ได้
กล่าวว่าการเรียนรู้เทคโนโลยหีรือสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ เช่นเดียวกับ ไหมไทย ไชยพันธ ์
(2557) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเป็นการเรียนรู้และน ามาลอกเลียนแบบอาจ
กระท าโดยทันทีหรืออาจจะไม่ท าทันท็ตาม 
 จากปัญหาดังกล่าวได้มีงานวิจัยของ อารีย์ มยังพงษ์ และ เกื้อกูล ตาเย็น (2559) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีและ
ปริญญ์ ช านาญวนกิจ (2559) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความต้องการเป็น
เอกลักษณ์ และการเรียนรู้เชิงสังคมที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมอัจฉริยะของผู้อยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร 
 4. การเตรียมความพร้อมต่อคนที่จะเกษียณต่อการท างาน 
 จากปัญหาดังกล่าวได้มีงานวิจัยของ  Atchley (1991, p. 197 อ้างใน ชัยมณตรีปาน
ประภากร, 2544, หน้า 19) ได้กล่าวถึง การเกษียณอายุว่าเป็นวงจรชีวิตในการประกอบอาชีพที่อยู่
ในช่วงต่ าสุดของการจ้างงาน ความรับผิดชอบต่ออาชีพ และโอกาสในการท างานต่างๆ จะลดต่ าลง 
การเกษียณอายุเป็นบทบาททางสังคม เช่นเดียวกับ Haynees (1980) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลส่วนใหญ่
ให้ความส าคญักับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การท างานและช่วงวัยท างานมาก แต่ด้วยความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์โภชนาการดี  
 จากปัญหาดังกล่าวได้มีงานวิจัยของ จิณณรัตน์วรา บุญนาคภิรมย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องการ
เตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงาน บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ 
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อนงค์นาฏ ผ่านสถิน (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณ
ของข้าราชการครูจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
1.2 วัตถุประสงคข์องกำรวจิัย 
 การศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่มผีลต่อความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีการก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการวางแผนการใช้ชีวิตที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการวางแผนเรื่องการเงินที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการ
เกษยีณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเตรียมความ
พร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การก าหนดขอบเขตของกรวิจัยนี้จะอธิบายในประเด็นหัวข้อดังนี้ 
 1.3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีกำรวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 
(Close-ended Questionnaire) ที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติส่วนบคุคล ข้อมูลการวางแผนการ
ใช้ชีวิต ข้อมูลการวางแผนการการเงิน ข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และข้อมูลการ
เตรียมความพร้อม ซึ่งพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.3.2 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจะท าการสุ่มกลุม่ตัวอย่างจากเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 4 เขต เนื่องจากทั้ง 
4 เขต เป็นสถานที่ที่อยู่ในเขตเมืองและเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่ 
  1. เขตบางรัก 
  2. เขตคลองเตย 
  3. เขตสาธร 
  4. เขตห้วยขวาง 
 ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับ
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ความคลาดเคลื่อน -+5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และผู้วิจัยจะก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง เขตละ 100 คนจากจ านวนประชากรทั้งหมดที่เตรียมพร้อมของการเกษียณต่อการ
ท างาน และจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างคนที่เตรียมพร้อมของการเกษียณอายุของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญโดยการแจก
แบบสอบถามมีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างดังนี้ 
 วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561 จ านวน 400 คน 
 1.3.3 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจะก าหนดตัวแปร 2 ลักษณะดังนี้ 
  1.3.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
   1.3.2.1.1 การวางแผนการใช้ชีวิต 
   1.3.2.1.2 การวางแผนการเงิน  
   1.3.2.1.3 การพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี
  1.3.2.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) 
ข้อมูลการเตรียมความพร้อม 
 1.3.4 กำรก ำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 จากการก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระจ านวน 3 กลุ่ม โดย
กลุ่ม 1 คือ ข้อมูลการวางแผนการใช้ชีวิต กลุ่ม 2 คือ ข้อมลูการวางแผนการเงิน กลุ่ม 3 คือ ข้อมูลการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและตัวแปรตาม 1 กลุ่ม คอื ข้อมูลการเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุ 
 ทั้งนี้จะท าการทดสอบในลักษณะตัวแปรเด่ียว (Univariate Analysis) ของตวัแปรอิสระที่มี
ต่อตัวแปรตามเป็นรายตัวแปรโดยสามารถอธิบายตามกรอบแนวความคิดการวิจัยดังนี้ 
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ภาพที่ 1.1: กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตำม (Dependent Variables)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 สมมุติฐำนกำรวิจัยและวิธีกำรทำงสถติิ 
 1.4.1 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 การศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่มผีลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครมีการก าหนดสมมติฐานดังนี้ 
  1.4.1.1 อิทธิพลของการวางแผนการใช้ชีวิต ความพอประมาณ ความมีเหตุผลที่มีผล
ต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  1.4.1.2 อิทธิพลของการวางแผนเรื่องการเงินที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  1.4.1.3 อิทธิพลของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเตรียมความ
พร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กำรทดสอบสมมติฐำนทั้งสำมข้อจะท ำกำรทดสอบที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05 
 1.4.2 วิธีกำรทำงสถิติทีใ่ช้ส ำหรับงำนวิจัย 
 วิธีทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่ 
  1.4.2.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ค่า 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  1.4.2.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การ
วิเคราะห์สมมติฐานทั้งสามขอ้ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้ 

 

กำรเตรียมควำมพร้อมกำร

เกษียณอำย ุ

 

กำรวำงแผนกำรใชช้ีวิต 

- ความพอประมาณ 

- ความมีเหตุผล 

 

 

 

กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลย ี

กำรวำงแผนกำรเงนิ 
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   1.4.2.2.1 สมมติฐานข้อที ่1 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิง
พห ุ(Multiple Regression Analysis) 
   1.4.2.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอย
อย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
   1.4.2.2.3 สมมติฐานข้อที ่3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอย
อย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
 
1.5 นิยำมค ำศัพท ์
นิยามค าศัพท์ส าหรับงานวิจัยมีดังนี้ 
 1.5.1 การวางแผนการใช้ชีวิต หมายถึง การก าหนดเป้าหมายหรือแนวของชีวิตไปในด้าน
ต่างๆ การวางแผนชีวิตเป็นการน าพาไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 1.5.2 การวางแผนเรื่องการเงิน หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมและพา
ชีวิตไปสู่ความมั่นคงในภายพากหน้า 
 1.5.3 การพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี หมายถึง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความสามารถ ความสนใจเพือ่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และค้นคว้าจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 1.5.4 การเตรียมความพร้อม หมายถึง การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเตรียมตัวในการ
ด าเนินชีวิตช่วงหลังเกษียณอายุการท างาน จึงต้องมีการเตรียมพร้อมในดา้น ร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน
เงินทอง สัมพันธภาพในครอบครัว รวมถึงที่อยู่อาศัย  
 1.5.5 ประชากร หมายถึง พนกังานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.5.6 Generation B หมายถึง เป็นกลุ่มคนมุ่งมั่นในการท างาน ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับงาน บ้า
งานไม่สนใจครอบครัวและสุขภาพของตน  
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับส าหรับงานวิจัยนี้อธิบายได้ดังนี้ 
 1.6.1 ผลการวจิัยนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางการวางแผนในการใช้ชีวิตของการเตรียมความ
พร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.6.2 ผลการวจิัยนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางการวางแผนการเงินของการเตรียมความพร้อม
การเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.6.3 ผลการวจิัยนี้สามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ของการเตรียมความพร้อม
การเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 



บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน และการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมของคนที่จะเกษียณต่อการท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอธิบายได้ตามรายการดังนี้ 
 2.1 ประวัติและความเป็นมา 
 2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งการวางแผนการใช้ชีวิต 
  2.2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งการวางแผนเรื่องการเงิน 
  2.2.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี
  2.2.4 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายขุองพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
     2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการวางแผนการใช้ชีวิต 
  2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการวางแผนเรื่องการเงิน 
 2.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี
 2.3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเตรียมความพร้อมของการเกษียณอายุของพนักงาน 
ระดับปฏิบัติการ 
 การศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยทีี่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งนี้ผูว้ิจัยจะอธิบายกรณีศึกษาในรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 ประวัติและความเป็นมาของเบบี้บูมเมอส์ (Baby Boomers) 
 ศิริยุพา รุ่งเริงสุข (2553) ได้พูดถึงลักษณะเด่นๆ ของเบบี้บูมเมอส์ไว้ดังนี้ เป็นคนมุ่งมั่นในการ
ท างาน ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับงาน บ้างานไม่สนใจครอบครัวและสุขภาพของตน จงรักภักดีกับองค์กร
อย่างสูงไม่เปลี่ยนงาน ยึดติดกับบริษัท เคารพกฎระเบียบและอยู่ในวินัยของบริษัทอย่างมากและไม่
ชอบปรับตัวรับกับเทคโนโลยีใหม ่ๆ โกวิท วงศ์สุรวัฒน ์(2552) ได้พูดถึงลักษณะเด่นๆ ไว้ดังนี้ อนุรักษ์
นิยมกึ่งสมัยใหม่ ขยันอดทน เคารพในกฎกติกา อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ให้ความส าคัญกับผลงาน
จงรักภักดีกบัองค์กรมีความเช่ือมั่นในตนเองสูง ไม่ค่อยเปลี่ยนความคิดเนื่องจากมีประสบการณ์ชีวิต
มามาก มีความเด็ดขาดจริงจังในทุกๆ เรื่องรักและผูกพันกับครอบครัวแบบครอบครัวใหญ่ต้องการให้
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ตัวเอง ดูด ีชอบเข้าสังคมเพ่ือเพ่ิมความภาคภูมิและคุณค่าในตัวเอง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า Generation B เป็นกลุ่มคนที่จงรักภักดีกับองค์กรยึดมั่นเคร่งครัดใน
กฎระเบียบข้อบังคับ มีชีวิตเพื่อการท างาน มุ่งมั่นสร้างผลงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานของตน มีความอดทนสูง ไม่ค่อยเปลี่ยนงาน และไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 การเกษียณอายุงาน (Retirement) เป็นกระบวนการทางสังคมในการประกอบอาชีพที่
ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับการ จ้างงานต้องออกจากงานเมื่อถึงช่วงอายุที่ก าาหนดไว้ หรือกล่าวอีกนัย
หน่ึง การเกษียณอาย ุหมายถงึ การถอนตัวออกจากภาวะ การณ์หนึ่งไปสู่ภาวะการณ์หนึ่ง จาก
สิ่งแวดล้อมหนึง่ไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม ่ซึ่ง Burnside (1988) กล่าวถึงการ เกษียณอายุคล้ายคลึงกับ 
Atchley (1994) ว่าเป็นวงจรชีวิตในการประกอบอาชีพที่อยู่ในช่วงต่ าาสุดของการจ้างงาน ความ
รับผิดชอบต่ออาชีพและโอกาสในการท างานต่างๆ จะลดต่ าาลงที่สุด บุคคลที่เกษียณจะมีรายได้ในรูป
ของบ าเหน็จบ านาญ โดยไม่ต้องท าางาน เกณฑ์การเกษียณอายุของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป
ตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่จะอยู่ในช่วง อายุระหว่าง 55-65 ปี ซึ่งบางประเทศจะพิจารณา
ลักษณะงานเข้าประกอบกับการเกษียณอายุ คือ งานระดับบริหารหรืองานใช้ สมองจะก าหนดอายุ
เกษียณสูงกว่างานที่ใช้ก าาลังกายหรืองานระดับล่างลงมา เช่น ประเทศฝรั่งเศส ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต้นจะ เกษียณเมื่ออาย ุ55 ปี ระดับกลาง 60 ปี และระดับสูง เมื่ออายุ 65 ปี  
 
2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผนการใชช้ีวิต 
 Mitchell (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ได้กล่าวว่าการศึกษาการใช้ชีวิตไว้ว่าคนเราจะ
พยายามมีชีวิตในแบบที่เราอยากจะมี แบบที่เราฝัน และแบบที่เราได้ให้คุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kotler (1997) ที่พูดถึงว่าคนเราจะกระท าสิ่งต่างๆ ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่เราก าลัง
ด าเนินอยู่หรือสิ่งที่เราต้องการจะเป็น ดังนั้นถ้าเราท าความเข้าใจในการใชช้ีวิตมากขึ้นก็จะส าเร็จลุล้วง
ไปได้ด้วยด ีและ Engel, Blackwell & Miniard (1993, pp.368-369) ได้ก าหนดรูปแบบการใช้ชีวิต
โดยสะท้อนได้จากกิจกรรม (Activity) ความน่าสนใจ (Interest) ความคิดส่วนบุคคล (Opinions) 
องค์ประกอบจะมีความหมายดังนี้ กิจกรรม (Activity) เป็นตัวก าหนดว่าโดยปกติแล้วผู้คนจะใช้เวลา
ท าอะไร ท างานแบบไหน ชอบกฬีาหรือสันทนาการแบบไหน ใช้เวลาไปกับสื่อต่างๆ มากหรือน้อย
ขนาดไหน ออกไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไหม อยู่บ้านได้มากน้อยขนาดไหน วันหยุดมีกิจกรรมอะไรบ้าง 
เช่น การพบญาติ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์อะไรและท าเพื่อสิ่งใด ความน่าสนใจ 
(Interest) ความอยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ที่เป็นเรื่องน่าสนใจและความพอใจในการให้ความส าคัญกับ
สิ่งนั้นๆ ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการใช้ชีวิต เพราะเป็นสิ่งที่บ่งช้ีให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ของผู้คนที่ชอบ
จะเกิดขึ้นในแง่ของการกระท าและการอ่าน ผู้คนจึงสนใจในสิ่งที่ตนเองเกี่ยวข้อง เช่น ข่าวปการเมือง 
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นิยาย การท่องเที่ยว หรือสื่อสังคม เป็นต้น ความคิดส่วนบุคคล (Opinions) การออกความคิดเห็นบน
พื้นฐานของค่านิยมที่ตนเองมีและต่อสังคมสภาพแวดล้อม เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศหรือรอบๆ ตัวเรา 
 2.2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผนเรื่องการเงนิ 
 Hallman & Rosenbloom (2000) ได้กล่าวไว้ว่าการวางแผนการเงินนั้นคือการก าหนดเงิน
รวมที่สอดคล้องและน าไปปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงจุดหมายทางการเงินของแต่ละคน ใจความของ
สาระส าคัญนี้คอืการก าหนดการวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับการเงินของบุคคลและอยู่ในพื้นฐาน
ของเป้าหมายของบุคคลนั้นๆ ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือทางการเงินก่อนที่มีส าเร็จลลุ้วงไปถึงเป้าหมาย
ของการเงินทั้งหมด เช่น การซื้อประกันต่างๆ เงินปันผลจากหุ้น หรือการลงทุน สิ่งเหล่านี้จ าเป็น
ส าหรับการวางแผนการเงินอย่างมาก และ Joehnk & Gitman (2008 อ้างใน ฐานิศร์  
สุพัฒน์วัชรานนท,์ 2553) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงินดังนี้ การจัดการสินทรัพย์สภาพ
คล่องอ่ืนๆ โดยสินค้าที่เป็นในแบบเงินสดและสินค้าที่มีความคล้ายกับเงินสด แต่สามารถเป็นเป็นเงิน
สดได้โดยไม่มีการลดมูลค่าจากสิ่งนั้น ซึ่งสินทรัพย์จ าพวกนั้น อาทิ เงินฝากออมทรัพย์ กระแสรายวัน 
การจัดการเรื่องของเครดิต เครดิตเป็นสินเชื่อชนิดหนึ่งโยทั่วไปจะเป็นสินเช่ือในระยะสั้น เพื่อเปิดให้
ผู้คนไดม้ีเงินจ านวนหน่ึงไปใช้ในยามจ าเป็นหรือให้ได้มากกว่าที่เงินของบุคคลนั้นมีอยู่ การจัดการเรื่อง
ของประกันชีวิต ประกันชีวิตนั้นเกิดขึ้นเพราะชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่า ในขณะเดียวกันการเกิดอุบัติเหตุหรือ
ภัยอันตรายนั้นสามารถเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินได้ทุกเมื่อ และประกนัชีวิตยังให้สิทธิประโยชน์
กลับมาเหมือนเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดผล รวมทั้งยังช่วยในเรื่องของลดหย่อนภาษี 
 2.2.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
 Thorndike (1949) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมหรือสิ่ง
เร้าและการตอบสนอง โดยแสดงในได้หลายรูปแบบ จนกว่าจะเป็นที่พอใจและเหมาะสม หรืออีกอย่าง
หนึ่งคือ การลองถูกลองผิด ซึ่งได้บทสรุปของกฎการเรียนรู้ของ Thorndike (1949) ได้ดังนี้  
          1. กฎแห่งความพร้อม (Law Of Reading) ความพร้อมของผู้เรียนทั้งจิตใจและร่างกายจะท า
ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู ้
      2. กฎแห่งการใช้ (Law Of Use) การน าสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้และการฝึกหัดไปใช้เพื่อการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์ต่างๆ ท าให้การเรียนรู้ได้มีการพัฒนามากขึ้น 
      3. กฎแห่งการฝึกหัด (Law Of Exercise) การกระท าซ้ าหรือการฝึกหัดบ่อยครั้งด้วยความ
เข้าใจของผู้เรียนจะท าให้เกดิทักษะอย่างถาวร 
       4. กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law Of Effect) การที่ผู้เรียนได้น าผลจากการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ท าให้ยิ่งขกขวายในการจะเรียนรู้สิ่งต่อๆ ไปได้ 
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 Bootsin (1996) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิตซึ่งมนุษย์มีการเรียนรู้
ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย และไม่มีใครแก่เกิดที่จะเรียน (No One Old To Learn) โดยการเรียนรู้จะช่วย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลักษณะของการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Thomas ระบุว่ามี 8 อย่าง 
คือ 
  1. การเรียนรู้เป็นการลงมือปฏิบัติ 
  2. การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากบุคคลในสังคม 
  3. การเรียนรู้เป็นปัจเจกบุคคล 
  4. การเรียนรู้เป็นการตอบสนองสิ่งที่พบ 
  5. การเรียนรู้ไม่สามารถเปลีย่นกลับไปกลับมาได ้
  6. การเรียนรู้เป็นการบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  7. การเรยีนรู้ไม่สามารถเกิดจากการถูกบังคับ 
  8. การเรียนรู้ต้องใช้เวลา 
 การเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ (กิดานันท์  
มลิทอง, 2548, หน้า 92) 
 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Learning About Technology) การเรียนรู้ในเรื่อง ของ
เทคโนโลยี เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการท างานของคอมพิวเตอร ์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ใช้เพ่ือการ
ประมวลผล เกบ็บันทึก ค้นคนืสารสนทศไดอ้ย่างไร เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกมี 
การท างานอย่างไร เทคโนโลยีการสื่อสารมรีูปแบบใดบ้าง ช่องทางสื่อสารมีลักษณะเปน็อย่างไรและ 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ใดบ้าง วิชาเพื่อการเรียนการสอนเก่ียวกบัเทคโนโลยีมีหลายวิชา เช่น วิชา
เครือข่ายดิจิทัล คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรืออาจเรียนรู้จากเว็บไซต์  
 . การเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยี (Learning With Technology) การเรียนรู้เกี่ยวกับความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ได้แก่ การเรียนรู้ว่าขณะนี้เทคโนโลยีมีความก้าวไกลไปในลักษณะและ
รูปแบบใดบ้างทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เชน่ ซอฟต์แวร์โปรแกรม Tablet PC ซึ่งเป็น
คอมพิวเตอร์ไร้สายที่ผู้ใช้สามารถเขียนลงบนจอภาพได้ กล้องดิจิทัลเพื่อถ่ายภาพและเว็บแคม เพื่อใช้
ส่งภาพขณะสนทนาบนอินเทอร์เน็ต เมื่อเรียนรู้ถึงความใหม่ทันสมัยของ เทคโนโลยีแล้วจะน ามา
ประยุกต์ใช้ในวงการต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง เช่น การใช้กล้องวีดิทัศน์ถ่ายภาพ การสอนสง่ไปบน
อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนในสถาบันการศึกษาอื่นเห็นภาพและได้ยินเสียงการสอน การใชเ้ครือข่ายไร้
สายด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi ทั้งในและนอกหอ้งเรียน แพทย์สามารถใช้ Tablet PC เพื่อเขียนสั่งยา
คนไข้และส่งไปยังห้องยาได้ทันที  
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 3. การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (Learning By Technology) การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
เพื่อการเรียนรู้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผล การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใน การ
สร้างบทเรียน การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า การใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นสื่อในลักษณะการสอนบน
เว็บการเรียนการสอนในลักษณะอีเลิร์นนิ่งและการทัศนศึกษาเสมือน (Virtual fieldtrip)  
 ไหมไทย ไชยพันธุ ์(2557) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ไว้ว่า การเรียนรู้
และน ามาลอกเลียนแบบอาจกระท าได้โดยทันทีหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบในขณะนั้นแตภ่ายในความคิดได้จดจ าเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับใหม ่(Acquired New 
Knowledge) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งอาจจะแสดงออกได้ในภายหลัง และเมื่อมีการ
แสดงออกภายนอกจะเป็นการยืนยันว่าได้เกิดการเรียนรู้และลอกเลียนแบบพฤติกรรมแลว้ ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย เช่น สติปัญญา พื้นฐานทางสังคม 
สภาพแวดล้อมในอดีตและปจัจุบัน ซึ่งอธิบายได้ในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลัก 
3 ด้าน คือ พฤติกรรมของ9 บุคคล องค์ประกอบของบุคคล และสภาพแวดล้อม อธิบายความ
เกี่ยวข้องของแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
  1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและองค์ประกอบของตัวบุคคล ได้แก ่ความคิด ความ
คาดหวังความรู้สึก ความเช่ือ การรับรู้ตนเอง และเป้าหมาย ปัจจัยดังกล่าวส่งผลว่าจะแสดงพฤติกรรม
ไปในทิศทางใด ในขณะเดียวกันพฤติกรรมกเ็ป็นตัวก าหนดปัจจัยภายในตัวบุคคลด้วย 
  2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม คือ พฤติกรรมจะเปลี่ยนตาม 
สภาพแวดล้อม สังคมคนรอบข้างเป็นการเรียนรู้แบบแสดงออก ณ ขณะนั้น เช่นการเปลี่ยนสังคมหรือ
ที่อยู่อาศัย 
  3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและตัวบุคคล สิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงจะรวมถึงสื่อ
ต่างๆ ข้อความ ที่จะเป็นตัวกระตุ้นความคิด ความรู้สึก ของบุคคลนั้น ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้หรือถูกชัก
จูงทางสังคมโดยไม่รู้ตัว อยากเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มหรือสังคมจึงท าให้ต้องเกาะกระแสต่างๆ ในขณะนั้น 
เป็นการค่อยๆ ซึมซับการเรียนรู้และแสดงออกมาเมื่อมีโอกาส 
 2.2.4 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านการเตรียมความพร้อมการเกษียณอาย ุ
 วิจิตร บุณยะโหตระ (2534, หน้า 1) กล่าวว่า การเกษียณอายุคือการถดถอย การออกจาก
สังคม หรือการยุติของผู้ร่วมงานที่เคยท างานกันเป็นกลุ่มเป็นทีม เมื่อถึงวาระของการเกษียณอายุท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายมิตอิย่างอย่าง ซึ่งส่งผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งของผู้ที่เกษียณอายุ ร่วม
ทั้งครอบครัวผู้เกษียณอายุ ทั้งด้านสุขภาพกายและสภาพจิตใจ ส่วนมากของการเกษียณอายุนั้นจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีการเสื่อมโทรมของสมรรถภาพและเซลล์ต่างๆ จะลดลงไปตามอายุที่
เพิ่มขึ้น อาทิ ระบบการหายใจ การเคลื่อนไหว หรือระบบประสาท Atchley (1991, p. 197 อ้างใน 
ชัยมณตรี ปานประภากร 2544, หน้า 19) ได้กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของการเกษียณอายุ มี 6 
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ระยะคือ 1 ระยะก่อนเกษียณ จะมีระยะคอื ระยะไกล จะเป็นระยะที่อยู่ห่างจากการเกษียณอายุอย่าง
มาก จึงท าให้การเกษียณอายุไม่เกิดวิตกกังวลต่อการเกษียณอายุ แต่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลว่ามีการเตรียม
ความพร้อมในช่วงวัยท างานหรือก่อนท างาน สิ่งจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อม คือ เรื่องการเงิน 
ยิ่งเตรียมความพร้อมไวเท่าไหร่จะได้เก็บไว้เพื่อใช้หลังการเกษียณอายุมากเท่านั้น เรื่องสุขภาพ ดูแล
สุขภาพจิตใจและร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อในยามเกษยีณอายุก็จะเกิดโรคภัยน้อยลง เนื่องจาก
ดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่วัยรุ่น  ระยะใกล้ เป็นระยะที่ใกล้ถึงก าหนดของการเกษียณ ท าให้เกิดความกังวล
วิตกส าหรับการเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ ด้านจิตใจ เป็นใจความส าคัญที่สุด เมือ่บุคคลเข้าวัน
เกษียณต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งต่างๆ เพื่อท าให้สามารถยอมรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างดี ด้านการเปลี่ยนทัศนะคติของการเกษียณอายุ เพื่อไม่ให้เกิดการกงัวลมากเกินไป 2 ระยะหลัง
เกษียณใหม่ๆ คือช่วงที่เริ่มพบความอิสระทั้งเวลาและงาน เป็นช่วงที่มีความสุขจากการพักผ่อนทั้ง
จิตใจและร่างกาย 3 ระยะขมขื่น เริ่มเบื่อกับการเกษียณอายุจากการเปลี่ยนไปของรายได้ เพื่อน 
ซึมเศร้า 4 ระยะปรับตัว เป็นระยะที่ต้องปรับสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ 5 ระยะสมดุล เปน็
ระยะที่ปรับตัวให้เข้ากับการเกษียณอายุได้แล้ว 6 ระยะสุดท้ายของชีวิต เป็นระยะที่ต้องอาศัยคนอื่น 
เพราะเนื่องจากร่างกายทรุดโทรมของสุขภาพ  
 
2.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการวางแผนการใช้ชีวิต 
  อภิชญา ณัฐพงค์พฤทธ์ิ และ พัชนี เชยจรรยา (2559) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต 
การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ความน่าเชื่อและพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว
ต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต ความน่าเชื่อถือ 
การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ และพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยว่าเป็นอย่างไร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจ ด้วยแบบสอบถามจานวน 
400 ชุด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เป็นค่าความถี่ ค่าร้อยละ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงอนุมาน โดยใช้สถิติความสัมพันธ์ของเพียร์สันจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทาการส ารวจ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี โดยเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาในระดับ
ปริญญาตร ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท เป็นพนักงานเอกชน ในส่วนของรปูแบบการ
ด าเนินชีวิตสามรถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก ่1) กลุ่มเรียนรู้สังคมใหม ่2) กลุ่มคนร่วมสมัย 3) กลุ่ม
ครอบครัวสุขสันต์ 4) กลุ่มท่องเที่ยวแสวงบุญ 5) กลุ่มประวัติศาสตร์การเมือง 6) กลุ่มรักศิลปะ       
7) กลุ่มก้าวทันโลก โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวมีความสมัพันธ์ในทางบวกกับการ
ตัดสินใจท่องเที่ยว นอกจากนี้ความน่าเช่ือถือและการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับการตัดสินใจท่องเที่ยวเช่นกัน  
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 วรท แสงสว่างวัฒนะ (2559) ได้ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บรกิารสถานที่ออกก าลังกายของกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการสถานทีออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์อิทธิผลของรูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ประเภทของ
กลุ่มผู้บริโภคทีเ่คยใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายในกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
2) วิเคราะห์อิทธิพลแรงจูงใจของกลุ่มผู้บรโิภคที่เคยใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายใน
กรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการและ 3) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตกับแรงจูงใจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้หรือเคยใช้ หรือรู้จักบริการสถานทีอ่อกก าลังกาย
จ านวน 400 ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบสะดวกจ านวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา คือแบบสอบถามที่ตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 
0.875 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้วิธีเลือกตัวแปรด้วยวิธีการเลือก
แบบคัดเลือกเข้า (Enter Regression) ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจ ได้แก ่แรงจูงภายใน และ
แรงจูงใจภายนอก ส่งผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานทีอ่อกก าลังกายของกลุ่มผู้บริโภค ที่เคยใช้
บริการสถานทอีอกก าลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร และรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านการแสดงออก
ทางด้านความคิด ส่งผลต่อการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานที่ออกก าลังกาย ของกลุ่มผู้บริโภค
ที่เคยใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการวางแผนการเงิน 
 กรณิกา วาระวิชะนี (2560) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ทางการเงินและความอยู่ดีมีสุขทางการเงิน
ของพนักงานในสถาบันการเงินกรณีศึกษาจากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางการเงินและความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการเงินในประเทศไทย โดยอาศัยกรณีศึกษาจากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาขน) จานวน 400 คน ทั้งนี ้งานวิจัยเรื่องนี้ทาการวัดความอยู่ดีมีสุขทางการเงินซึ่งแบ่งเป็น 3 
ด้าน ได้แก ่ด้านสภาพคล่องซึ่งวัดโดย อัตราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อรายจ่ายต่อเดือน ด้านหนี้สิน
ซึ่งวัดโดยอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพยร์วม และด้านเงินออมซึ่งวัดโดยอัตราส่วนเงินออมและเงิน
ลงทุนต่อรายรับต่อเดือน และอาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรูท้างการเงินโดยเฉลี่ยร้อยละ 79.14 และพบวา่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิด
เป็นร้อยละ 97.3 และ 77.0 มีความอยู่ดีมีสขุทางการเงินด้านหนี้สินและด้านเงินออมเหมาะสม 
ตามล าดับ ในขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 24.3 ที่มีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินด้านสภาพคล่อง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังจากการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบ t-test พบว่าความรู้ทางการเงินมี
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ความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางการเงินด้านหนี้สินและด้านเงินออมเหมาะสม ในขณะที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางการเงินด้านสภาพคล่อง  
 ญาดา วัลยานนท์ และ ศนินนัท์ สุวรรณหงษ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อ 
เตรียมการเกษียณอายุของข้าราชการและลกูจ้างสังกัดส านักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และ 2) 
เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างสังกัด 
ส านักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ คือ ข้าราชการและลูกจ้างประจ าสังกัด 
ส านักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จ านวน 253 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS ด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
จากการศึกษา 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ ของข้าราชการ
และลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พบว่า วิธีการออมและการ ลงทุนมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยการเตรียมตัวด้านทรัพย์สินก่อนการเกษียณอายุ และปัจจัยการเตรียม ตัวด้าน
การออมและการลงทุนด้านความรู้ความเข้าใจ ประเภทการลงทุนในหลักทรัพย์มี ความสัมพันธ์กับ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ปัจจัยการเตรียมตัวด้านทรัพย์สินก่อนการ เกษียณอายุ และปัจจัย
การเตรียมตัวด้านการออมและการลงทุนด้านความรู้ความเข้าใจและความ เสี่ยง ระยะเวลาการออม
และการลงทุนมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา สถานภาพในการท างาน ปัจจัยการเตรียมตัวด้าน
ทรัพย์สินก่อนการเกษียณอายุ และปัจจัยการเตรียมตัวด้านการออมและการ ลงทุนด้านผลตอบแทน 
สดัส่วนในการออมและการลงทุนต่อรายได้มีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพในการ
ท างาน รายได้ต่อเดือน ปัจจัยการเตรียมตัวด้านทรัพย์สินก่อนการ เกษียณอายุ และปัจจัยการเตรียม
ตัวด้านการออมและการลงทนุด้านความรู้ความเข้าใจผลตอบแทน และความเสี่ยง 2) การวางแผนทาง
การเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างสังกัด ส านักงานเขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการออมและการลงทนุด้วยวิธี ฝากเงินกับสถาบัน
การเงิน ไม่เคยลงทุนในหลักทรัพย์ ระยะเวลาที่เลือกในการออมและการลงทุน คือ ระยะปานกลาง 
(1-5 ปี) มีสัดส่วนในการออมเงินและลงทุน 2596 ของรายได้ ส่วนใหญศ่กึษา เรื่องการลงทุนด้วย
ตนเองมากที่สุด และมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุน คือ เพื่อเป็นหลักประกันทาง การเงินของ
ครอบครัว 
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 2.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี    
 อารีย์ มยังพงษ์ และ เกื้อกูล ตาเย็น (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความต้องการ
เรียนรู้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ และ การสนับสนุนเทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุ 2) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล การยอมรับเทคโนโลย ีและการสนับสนุนเทคโนโลยี ส่งผลต่อความต้องการเรียนรู้สื่อ
เทคโนโลยีของผู้สูงอายุในเทคโนโลยี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ของการศึกษา คือ ผู้สูงอายุจ านวน 320 คน เครื่องมือในการวิจัยใช้ แบบสอบถาม สถิตทิี่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหา ค่าสหสมัพันธ์
แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีของผู้สูงอายุในระดับมากสุด คือ อินเทอร์เน็ต ช่วยให้ผูสู้งอายุ
สามารถติดต่อสื่อสารมีความ สัมพันธ์กับครอบครัว ญาติพี่น้อง บุตรหลานและเพื่อนๆ ที่อยู่ห่างไกลได้
สะดวกยิ่งขึ้น รองลงมาคือ ผู้สูงอายุสามารถรับชมภาพยนตร์และฟังเพลงบนอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้าง
ความบันเทิงเริงใจท าให้คลายความเครียดได้เป็นอย่างมาก ปัจจัยด้านการสนับสนุนเทคโนโลยี ส าหรับ
ผู้สูงอายุในระดับมากสุด คือ บริการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตตามห้องสมุด สถานพยาบาล 
ศูนย์บริการผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุต่างๆ โดยมีเจ้าหนา้ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้งาน รองลงมา 
คือ การให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุเพื่อการเข้าถึงและการรู้เท่าทัน 
ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความต้องการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีของผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ประกอบ 
ด้วย 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน รายได้ 
เฉลี่ยต่อเดือน และ ประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์ โดยสามารถอธิบายความมีอิทธิพลได้ร้อยละ 24.6 
2) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ และ 3) ปัจจัยด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีส าหรับ 
ผู้สูงอายุ โดยทั้ง 2 ปัจจัยสามารถอธิบายความมีอิทธิพลได้ร้อยละ 39.7  
 ปริญญ์ ช านาญวนกจิ (2559) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความ
ต้องการเป็นเอกลักษณ์ และการเรียนรู้เชิงสังคมที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมอัจฉริยะของผู้
อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความ
ต้องการ เป็นเอกลักษณ์ และการเรียนรู้เชิงสังคมที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมอัจฉริยะของผู้
อยู่อาศัย ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการ ส ารวจข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคมีความสนใจซื้อคอนโดมิเนียมอัจฉริยะและพัก
อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร จ านวน 260 คน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การ
วิเคราะห์การ ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้าน
ความน่าเชื่อถือ ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ปัจจัยความต้องการเป็น
เอกลักษณ์และปัจจัยการเรียนรู้เชิงสังคม ด้านความสามารถของผู้ใช้ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
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คอนโดมิเนียมอัจฉริยะ ของผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
ในขณะที่ปัจจยัคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้
ความเช่ือมั่น และปัจจัยการเรียนรู้เชิงสังคม ด้านสื่อกลางทางสังคม ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
คอนโดมิเนียมอัจฉริยะของผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 
 2.3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเตรยีมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดบั 
 จิณณรัตน์วราบุญนาคภิรมย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของ
พนักงาน บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)จ ากัดมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การรับรู้การเตรียม
ความพร้อม การเกษียณอายุของพนักงานเจนเนอเรช่ันบี (Generation B) เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
(Generation X) และเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด 2) พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานเจนเนอเรช่ันบี เจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์และเจนเนอเรช่ัน วายบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 3) การเปรียบเทียบพนักงาน
เจนเนอเรชั่นบีเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
ต่อการรับรู้และพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอาย ุ4) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
และพฤติกรรมในการเตรียมความพร้อมการเกษียณอาย ุพนักงานบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นบี เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย ทั้งหมด 119 คน กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-34 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
สถานภาพโสดไม่มีบุตรมากทีสุ่ด จ านวนสมาชิกในครอบครัวมี 3-4 คน อีกทั้งมีภาระเลี้ยงดูครอบครัว 
1-2 คน เป็น เจ้าของที่พักอาศัย ส่วนใหญ่มีหนี้สินหรือภาระผ่อนค่าใช้จ่าย ไม่ได้วางแผนด้านการท า
ประกันสุขภาพและประกันชีวิต เพราะส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว สุขภาพแข็งแรง โดยกลุ่มตัวอย่าง
มากที่สุดมีอายงุานมากกว่า 11 ปี เป็นพนักงานต าแหน่งปฏิบัติงานส่วนใหญ่ รายได้ต่อเดือนอยู่ที ่
10,000-20,000 บาท  
 อนงค์นาฏ ผ่านสถิน (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการเตรียมตัวก่อนการ
เกษียณของข้าราชการครูจังหวัดร้อยเอ็ดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมตัวก่อนเกษียณของข้า
ราชครูจังหวัดร้อยเอ็ดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูอายุ 50-59 ปี ในจังหวัด 
ร้อยเอ็ด จ านวน 235 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองแบบสอบถามมีค่า 
ความเช่ือมั่น 0.70-0.88 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ผลการวจิัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 77.9 มีการ เตรียมตัวก่อนการเกษียณในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนร้อยละเฉลี่ย การเตรยีมตัวก่อนเกษียณใน ค้านการด าเนินชีวิตมากที่สุด รองลงมาค้านร่างกาย 
จิตใจ และการเงิน (74.79, 74.65, 74.30, 68.29 ตามล าดับ) เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติของการ
เตรียมตัวก่อนการเกษยีณพบว่า มิติด้านการเงินและด้านการด าเนินชีวิตมี ความสัมพันธ์กันสูงสุด (r = 
0.39) และมิตดิ้านร่างกายและด้านการเงินมีความสัมพันธ์กันต่ าสุด (1= 0.19) ส าหรับ ปัจจัยที่มี
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ความสัมพันธ์กับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณของข้าราชการครูจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถในการเตรียมตัวก่อนเกษียณ ระยะเวลารับราชการครู สัมพันธภาพในครอบครัว อายุ 
และความ พอเพียงของรายได้ในครอบครัว (r = 0.22, 0.20, 0.19 0.14 ตามล าดับ) และพบว่า
ระยะเวลารับราชการครู การ รับรู้ความสามารถในการเตรียมตัวก่อนเกษียณ และความพอเพียงของ
รายได้ในครอบครัวสามารถร่วมกันอธิบาย ความแปรปรวนการเตรียมตัวก่อนเกษียณของข้าราชการ
ครูจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร้อยละ 12 จึงมีข้อเสนอแนะว่าควร ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถในการเตรียมตัวก่อนเกษียณ ประกอบกับส่งเสริมกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว และประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มข้าราชการครูมีการเตรียมตัวเพื่อ การ
เกษียณอายุเมื่อเข้าสู่อายุ 50 ปี โดยมีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะสามารถเตรียมพร้อมใน
ด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างเหมาะสม 
 



บทที่ 3 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน และการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 
 3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย 
 3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 กระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 สมติฐานการวิจัย 
 3.5 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประเภทและรปูแบบวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ทีม่ีรูปแบบการวิจัยโดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-end Questionaire) ที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล 
ข้อมูลการวางแผนการใช้ชีวิต ข้อมูลการวางแผนการเงิน ข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
และข้อมูลความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 แบบสอบถาม (Questionaire) มีทั้งหมด 
  3.1.1.1 ข้อมูลคุณสมบัตสิ่วนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ข้อมูลคุณสมบตัิส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ย 
โดยมีระดับการวัดดังนี้ 
  1. เพศ  ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
  2. อายุ  ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ  (Ordinal  Scale) 
  3. สถานภาพ  ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
  4. การศึกษา  ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ  (Ordinal  Scale) 
  5. รายได้เฉลี่ย ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ  (Ordinal  Scale) 
  3.1.1.2 ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ชีวติ ด้านความพอประมาณ และด้านความมี
เหตุผล 
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  3.1.1.3 ข้อมูลด้านการวางแผนการเงนิ มีการวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) 
โดยมีระดับการวัดดังนี้ 
  3.1.1.4 ข้อมูลการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านเทคโนโลยี โดยมีระดับการวัดได้ดังนี้ 
  1. เห็นด้วยน้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเปน็ 1 
  2. เห็นด้วยน้อย  มีค่าคะแนนเปน็ 2 
  3. เห็นด้วยปานกลาง มีค่าคะแนนเปน็ 3 
  4. เห็นด้วยมาก  มีค่าคะแนนเปน็ 4 
  5. เห็นด้วยมากที่สุด  มีค่าคะแนนเปน็ 5 
  ส าหรับการวัดระดับค่าเฉลี่ยเป็นช่วงคะแนน มีการวัดดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
  4.21 – 5.00    มากที่สุด 
  3.41 – 4.20    มาก 
  2.61 – 3.40    ปานกลาง 
  1.81 – 2.60    น้อย 
  1.00 – 1.80    น้อยที่สุด 
  3.1.15 ข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อม มีการวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) 
โดยมีระดับการวัดดังนี้ 
  1. ระดับการเตรียมความพร้อมน้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเปน็ 1 
  2. ระดับการเตรียมความพร้อมน้อย   มีค่าคะแนนเปน็ 2 
  3. ระดับการเตรียมความพร้อมปานกลาง  มีค่าคะแนนเปน็ 3 
  4. ระดับการเตรียมความพร้อมมาก   มีค่าคะแนนเปน็ 4 
  5. ระดับการเตรียมความพร้อมมากที่สุด  มีค่าคะแนนเปน็ 5 
  ส าหรับการวัดระดับเฉลี่ยเป็นช่วงคะแนนระดับการเตรียมความพร้อม มีการวัดดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 
  4.21 – 5.00     มากที่สุด 
  3.41 – 4.20      มาก 
  2.61 – 3.40     ปานกลาง 
  1.81 – 2.60     น้อย 
  1.00 – 1.80     น้อยที่สุด 
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 3.1.2 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) และการทดสอบ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถามแบบสอบถาม (Questionnaire) 
  3.1.2.1 การทดสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา (Content Validity Test) 
  งานวิจัยน้ีจะน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กับผูท้รงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและท าการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัย 
  3.1.2.2 การทดสอบความนา่เชื่อถือ (Reliability Test) 
  เมื่อผู้วิจัยได้แก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระบุเรียบร้อย
แล้ว จะต้องน าแบบสอบถามมาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Test) โดยท าการแจกกบั
กลุ่มตัวอย่างที่มีสภาพความเป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ ผู้ที่เตรียมความพร้อมในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่า ครอนบาร์ค แอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Analysis Test) ซึ่งได้เท่ากับ 0.853 
 
ตารางที่ 3.1: แสดงค่าความเช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha Analysis Test) 
 

ตัวแปร จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 
1. ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ชีวิต   
          ด้านความพอประมาณ 5 0.367 
          ด้านความมีเหตุผล 5 0.668 
2. ข้อมูลด้านการวางแผนการเงิน 10 0.746 
3. ข้อมูลด้านการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี 8 0.838 
4. ข้อมูลด้านความพร้อมการใช้ชีวิตหลังเกษียณของพนักงาน 10 0.703 
รวม 38 0.853 

 
 หลังจากนั้นแบบสอบถามจะน าไปให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
การศึกษาโดยจะท าแจกในวนัที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561 
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3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากพนักงาน
ระดับปฏิบัตกิารในเขตกรุงเทพมหานครทัง้ 4 เขต เนื่องจากทั้ง 4 เขต เป็นสถานที่ที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก ่
 1. เขตบางรัก 
 2. เขตคลองเตย 
 3. เขตสาธร 
 4. เขตห้วยขวาง 
 ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับ
ความคลาดเคลื่อน -+5 :ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และผู้วิจัยจะก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างเขตละ 100 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมดที่มีการเตรียมความพร้อม และจะท าการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่มีการเตรียมความพร้อม โดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญโดยการแจก
แบบสอบถามมีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างดังนี้ 
 วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561 จ านวน 400 คน 
 
3.3 กระบวนการและขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดงันี ้
 3.3.1 ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุม่ตัวอย่างจากพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร
จะท าการเกบ็ข้อมูลแบบสอบถาม 
 3.3.2 ผู้วิจัยได้ท าการช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อใหพ้นักงานระดับปฏิบัตกิารในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามเข้าใจในข้อค าถามและ
ความต้องการของผู้วิจัย 
 3.3.3 ท าการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.3.4 น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามและ
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตดิ้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
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3.4 สมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยทีี่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 
 3.4.1 อิทธิพลของการวางแผนการใช้ชีวิตมีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.4.2 อิทธิพลของการวางแผนเรื่องการเงินมีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.4.3 อิทธิพลของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การทดลองสมมติฐานทั้งสามข้อจะท าการทดสอบที่ระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
3.5 วิธีการทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัย 
 วิธีการทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัยน้ีสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่  
 3.5.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.5.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์
สมมติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้ 
  3.52.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) 
  3.52.2 สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis) 
  3.52.3 สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis) 
 



บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน และการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมของการเกษียณอายุของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการวิจัยที่สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แกก่ารวิเคราะห์
สมมติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้ 
  4.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) 

4.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis)  

4.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis)  
 สมมติฐานทั้งสามข้อจะท าการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
4.1 การรายงานผลด้วยสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 4.1.1 ข้อมูลเกีย่วกับคุณสมบัติส่วนบุคคล 
 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคลของการเตรียมความพร้อมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ประกอบในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า
ร้อยละที่มากทีสุ่ดตามลักษณะของข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบตัิส่วนบุคคล มดีังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1: ตารางแสดงจ านวนร้อยละของเพศของการเตรียมความพร้อมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 253 63.2 
อายุระหว่าง ต่ ากว่า 47 ปี 114 28.5 
สถานภาพสมรส 250 62.5 
ระดับการศึกษาปริญญาตร ี 197 49.3 
รายได้เฉลี่ย 45,001-60,000 บาท 164 41.0 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่าการเตรียมความพร้อมในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่เป็นเพศชาย
จ านวน 253คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 อายุระหว่าง ต่ ากว่า 47ปีจ านวน 114คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 
สถานภาพสมรสจ านวน 250คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 197คน คิด
เป็นร้อยละ 49.3 รายได้เฉลี่ย 45,001-60,000บาทจ านวน 164คน คิดเป็นร้อยละ41 
 
ตารางที่ 4.2: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิตที่มีผลต่อการเตรียม 
 ความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขต 
 กรุงเทพมหานคร 
 

ด้านการวางแผนการใช้ชีวิต ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D 

แปลค่า 

ด้านความพอประมาณ 3.61 0.565 มาก 
ด้านความมีเหตุผล 3.68 0.583 มาก 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการวางแผนการ

ใช้ชีวิต ด้านความพอประมาณและด้านความมีเหตุผล ซึ่งด้านความพอประมาณมีระดับความคิดเห็น
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และด้านความมีเหตุผลมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.68 
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ตารางที่ 4.3: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนเรื่องการเงินที่มีผลต่อการเตรียม 
 ความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขต 
 กรุงเทพมหานคร 
 

ด้านการวางแผน
การเงิน 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลค่า 

ด้านการวางแผนการเงิน 3.42 0.457 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการวางแผน
การเงินปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 
 
ตารางที่ 4.4: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อ 
 การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขต 
 กรุงเทพมหานคร 
 

ด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลค่า 

ด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี

3.62 0.532 มาก 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการพัฒนาการ

เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
 

ตารางที่ 4.5: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่อง 
 การเงิน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการ 
 เกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การเตรียมความพร้อม ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลค่า 

การเตรียมความพร้อม 3.65 0.428 มาก 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการเตรียมความ
พร้อมต่อการเกษียณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
 
4.2 การรายงานผลด้วยสถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐานทั้งสามข้อโดยมีการใช้สถติิการวิจัยดังนี้ 
 4.2.1 สมมติฐานข้อที ่1 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) 
 
ตารางที่ 4.6: ตารางแสดงค่าอิทธิผลของการวางแผนการใช้ชีวิตที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการ 
 เกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 (Multiple Regression Analysis) 
 

ด้านการใช้ชีวติ สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (Beta) 

ค่า t Sig(P-Value) 

ความพอประมาณ -0.077 -1.558 0.120 
ความมีเหตุผล 0.169 3.419 0.001* 

𝑅2=0.033, F-Value= 6.682, N=400, P-value <=0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่าค่าอิทธิพลของด้านการวางแผนการใช้ชีวิตเรียงล าดับดังนี้ด้านความมี
เหตุผล มีอิทธพิลร้อยละ 16.9 มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ด้านความ
พอประมาณ ไม่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

4.2.2 สมมติฐานข้อที ่2 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) 
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ตารางที่ 4.7: ตารางแสดงค่าอิทธิพลของการวางแผนเรื่องการเงินที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการ 
 เกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 (Simple Regression Analysis) 
 

ด้านการวางแผน
การเงิน 

สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (Beta) 

ค่า t Sig(P-Value) 

ด้านการวางแผน
การเงิน 

0.348 7.395 0.000* 

𝑅2=0.121, F-Value=54.679, N=400, P-value <=0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่าค่าอิทธิพลของด้านการวางแผนการเงิน มีอิทธิพลร้อยละ 34.8 ที่มีผล
ต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  
 

4.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) 

 
ตารางที่ 4.8: ตารางแสดงค่าอิทธิพลการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเตรียมความ 
 พร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขต 
 กรุงเทพมหานคร (Simple Regression Analysis) 
 

ด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี

สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (Beta) 

ค่า t Sig(P-Value) 

ด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี

0.279 5.792 0.000* 

𝑅2=0.078, F-Value=33.542, N=400, P-value <=0.05* 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่าค่าอิทธิพลของด้านการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพล
ร้อยละ 27.9 ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



บทที่ 5  
บทสรปุ 

 
 บทสรุปการวิจัยเรื่อง เรื่องการศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน และ
การพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีบทสรุปการวิจัยน าเสนอ 2 ส่วนที่สามารถ
อธิบายได้ตามการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 5.1 การอภิปรายผล  
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 การอภิปรายผล 
 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
อภิปรายผลตามสมมตฐิานที่ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัยนี้ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าของคนที่จะเกษียณต่อการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 อายุระหว่าง 45-47 ปี จ านวน 114คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.5 สถานภาพสมรสจ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ระดับการศึกษาปริญญา
ตรีจ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 รายได้เฉลี่ย 45,001-60,000 บาทจ านวน 164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41 
 ผลหารวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบะการแปลผลระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านการวางแผนการใช้ชีวิตที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านความพอประมาณมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และด้านความมีเหตุผล
มีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการแปรผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการวางแผนการเงินที่มีผลตอ่การเตรียม
ความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.42 ผลการวิเคราะห์พบว่า
ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.62  ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเตรียมความพร้อมของการ
เกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็น
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 

1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์
สมมติฐานทั้งสามข้อโดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้ 

 1.1 สมมติฐานข้อทิ่ 1 พบว่าค่าอิทธิพลของด้านการวางแผนการใช้ชีวิตเรียงล าดับดังนี้
ด้านความมีเหตุผล มีอิทธิพลร้อยละ 16.9 มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ด้าน
ความพอประมาณ ไม่ส่งผลตอ่การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครดังนั้นด้านความมีเหตุผล สอดคล้องกับแนวคิดของ Mitchell 
(อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ได้กล่าวว่าการศึกษาการใช้ชีวิตไว้ว่าคนเราจะพยายามมีชีวิตใน
แบบที่เราอยากจะมี แบบที่เราฝัน และแบบที่เราได้ให้คุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler 
(1997) ที่พูดถึงว่าคนเราจะกระท าสิ่งต่างๆ ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่เราก าลังด าเนินอยู่หรือสิ่งที่
เราต้องการจะเป็น ดังนั้นถ้าเราท าความเข้าใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นก็จะส าเร็จลุล้วงไปได้ด้วยดี และ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Engel, Blackwell & Miniard (1993, pp.368-369) ได้ก าหนดรูปแบบ
การใช้ชีวิตโดยสะท้อนได้จากกิจกรรม (Activity) ความน่าสนใจ (Interest) ความคิดส่วนบุคคล 
(Opinions) องค์ประกอบจะมีความหมายดังนี้ กิจกรรม (Activity) เป็นตัวก าหนดว่าโดยปกติแล้ว
ผู้คนจะใช้เวลาท าอะไร ท างานแบบไหน ชอบกีฬาหรือสันทนาการแบบไหน ใช้เวลาไปกับสื่อต่างๆ 
มากหรือน้อยขนาดไหน ออกไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไหม อยู่บ้านได้มากน้อยขนาดไหน วันหยุดมี
กิจกรรมอะไรบ้าง เช่น การท่องเที่ยว การพบญาติ หรือกิจกรรมทีม่ีวัตถุประสงค์อะไรและท าเพื่อสิง่ใด 
ความน่าสนใจ (Interest) ความอยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ที่เป็นเรื่องน่าสนใจและความพอใจในการให้
ความส าคัญกบัสิ่งนั้นๆ ถือวา่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต เพราะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ 
ของผู้คนที่ชอบจะเกิดขึ้นในแง่ของการกระท าและการอ่าน นอกจากนี้การวางแผนการใช้ชีวิตยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชญา ณัฐพงค์พฤทธิ์ และ พัชนี เชยจรรยา (2559) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบ
การด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเทีย่วจากสื่อออนไลน์ความน่าเชื่อและพฤติกรรมการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต ความ
น่าเช่ือถือ การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ และพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยว่าเป็นอย่างไร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจ ด้วย
แบบสอบถามจานวน 400 ชุด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เป็นคา่ความถี่ ค่าร้อยละ รวมไปถึง
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรท แสงสว่างวัฒนะ (2559) ได้
ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารสถานที่ออกก าลังกายของ
กลุ่มผู้บริโภคทีเ่คยใช้บริการสถานทีออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
แรงจูงใจ ได้แก ่แรงจูงภายใน และแรงจูงใจภายนอก ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานที่ออกก าลัง
กายของกลุ่มผูบ้ริโภค ที่เคยใช้บริการสถานทีออกก าลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ด้านการแสดงออกทางด้านความคิด ส่งผลต่อการส่งผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานที่
ออกก าลังกาย ของกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  1.2 สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าค่าอิทธิพลของด้านการวางแผนการเงิน มีอิทธิพลร้อยละ 
34.8 ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hallman 
& Rosenbloom (2000) ได้กล่าวไว้ว่าการวางแผนการเงินน้ันคือการก าหนดเงินรวมที่สอดคล้องและ
น าไปปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงจุดหมายทางการเงินของแต่ละคน ใจความของสาระส าคัญนี้คือการ
ก าหนดการวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับการเงินของบุคคลและอยู่ในพื้นฐานของเป้าหมายของ
บุคคลนั้นๆ ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือทางการเงินก่อนที่มีส าเร็จลุล้วงไปถึงเป้าหมายของการเงินทั้งหมด 
เช่น การซื้อประกันต่างๆ เงินปันผลจากหุ้น หรือการลงทุน สิ่งเหล่านี้จ าเป็นส าหรับการวางแผน
การเงินอย่างมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ Joehnk & Gitman (2008 อ้างใน ฐานิศร์  
สุพัฒน์วัชรานนท,์ 2553) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงินดังนี้ การจัดการสินทรัพย์สภาพ
คล่องอ่ืนๆ โดยสินค้าที่เป็นในแบบเงินสดและสินค้าที่มีความคล้ายกับเงินสด แต่สามารถเป็นเป็นเงิน
สดได้โดยไม่มีการลดมูลค่าจากสิ่งนั้น ซึ่งสินทรัพย์จ าพวกนั้น อาทิ เงินฝากออมทรัพย์ กระแสรายวัน 
การจดัการเรื่องของเครดิต เครดิตเป็นสินเชื่อชนิดหนึ่งโยทั่วไปจะเป็นสินเช่ือในระยะสั้น เพื่อเปิดให้
ผู้คนได้มีเงินจ านวนหนึ่งไปใช้ในยามจ าเป็นหรือให้ได้มากกว่าที่เงินของบุคคลนั้นมีอยู่ การจัดการเรื่อง
ของประกันชีวิต ประกันชีวิตนั้นเกิดขึ้นเพราะชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่า ในขณะเดียวกันการเกิดอุบัติเหตุหรือ
ภัยอันตรายนั้นสามารถเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินได้ทุกเมื่อ และประกนัชีวิตยังให้สิทธิประโยชน์
กลับมาเหมือนเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดผล รวมทั้งยังช่วยในเรื่องของลดหย่อนภาษี นอกจากนี้การ
วางแผนการใช้ชีวิตยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรณิกา วาระวิชะนี (2560) ได้ศึกษาเรือ่งความรู้ทาง
การเงินและความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของพนักงานในสถาบันการเงินกรณีศึกษาจากพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย์มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางการเงินและความอยู่ดีมีสุข
ทางการเงินของบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินในประเทศไทย โดยอาศัยกรณีศึกษาจากพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาขน) จ านวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
ความรู้ทางการเงินโดยเฉลี่ยร้อยละ 79.14 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 97.3 และ 
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77.0 มีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินด้านหนี้สินและด้านเงินออมเหมาะสม ตามล าดับ ในขณะที่มีกลุ่ม
ตัวอย่างเพียงร้อยละ 24.3 ที่มีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินด้านสภาพคล่องเหมาะสม นอกจากนี้ยังจาก
การวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบ t-test พบว่าความรู้ทางการเงินมีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุข
ทางการเงินด้านหนี้สินและดา้นเงินออมเหมาะสม ในขณะที่ไม่มีความสมัพันธ์กับความอยู่ดีมีสุข
ทางการเงินด้านสภาพคล่อง และยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ญาดา วัลยานนท์ และ ศนินันท์  
สุวรรณหงษ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ
ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  ผลจากการศึกษา 1) ปัจจัยที่
มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ ของข้าราชการและลูกจ้างสงักัดส านักงาน
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พบว่า วิธีการออมและการ ลงทุนมีความสมัพันธ์กับปัจจัยการเตรียมตัว
ด้านทรัพย์สินก่อนการเกษียณอายุ และปัจจัยการเตรียม ตัวด้านการออมและการลงทนุด้านความรู้
ความเข้าใจ ประเภทการลงทุนในหลักทรพัย์มี ความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ปัจจัยการเตรียมตัวด้านทรัพย์สินก่อนการ เกษียณอายุ และปัจจัยการเตรียมตัวด้านการออมและการ
ลงทุนด้านความรู้ความเข้าใจและความ เสี่ยง ระยะเวลาการออมและการลงทุนมีความสัมพันธ์กับ
ระดับการศึกษา สถานภาพในการท างาน ปัจจัยการเตรียมตัวด้านทรัพย์สินก่อนการเกษียณอายุ และ
ปัจจัยการเตรียมตัวด้านการออมและการ ลงทุนด้านผลตอบแทน สัดส่วนในการออม ปัจจัยการ
เตรียมตัวด้านทรัพย์สินก่อนการ เกษียณอายุ และปัจจัยการเตรียมตัวด้านการออมและการลงทุนด้าน
ความรู้ความเข้าใจผลตอบแทน และความเสี่ยง 2) การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ
ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัด ส านักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
วิธีการออมและการลงทุนด้วยวิธี ฝากเงินกับสถาบันการเงิน ไม่เคยลงทนุในหลักทรัพย์ ระยะเวลาที่
เลือกในการออมและการลงทนุ คือ ระยะปานกลาง (1-5 ปี) มีสัดส่วนในการออมเงินและลงทุน 2596 
ของรายได้ ส่วนใหญ่ศึกษา 
  1.3 สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่าค่าอิทธิพลของด้านการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี มี
อิทธิพลร้อยละ 27.9 ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
Thorndike (1949) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าและ
การตอบสนอง โดยแสดงในได้หลายรูปแบบจนกว่าจะเป็นที่พอใจและเหมาะสมหรืออกีอย่างหนึ่งคือ 
การลองถูกลองผิด ประโยชน์ท าให้ยิ่งขนขวายในการจะเรียนรู้สิ่งต่อๆ ไปได้และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Bootsin (1996) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตซึ่งมนุษย์มีการเรียนรู้ตั้งแต่
แรกเกิดจนตาย และไมม่ีใครแก่เกิดที่จะเรียน (No One Old To Learn) โดยการเรียนรู้จะช่วยใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลักษณะของการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Thomas (1993) ระบุว่ามี 8 
อย่าง คือ 1. การเรียนรูเ้ป็นการลงมือปฏิบัติ  2. การเรียนรูไ้ด้รับอิทธิพลจากบุคคลในสังคม 
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3. การเรียนรู้เป็นปัจเจกบุคคล 4. การเรียนรู้เป็นการตอบสนองสิ่งที่พบ 5. การเรียนรู้ไม่สามารถ
เปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ 6. การเรียนรู้เป็นการบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต 7. การเรียนรู้ไม่สามารถ
เกิดจากการถูกบังคับ 8. การเรียนรู้ต้องใช้เวลา สอดคล้องกับแนวคิดของ กิดานันท์ มลิทอง (2548, 
หน้า 92) การเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Learning About Technology) การเรียนรู้ในเรื่อง ของ
เทคโนโลยี เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ เรียนรู้คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการ
ประมวลผล เกบ็บันทึก 2. การเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยี (Learning With Technology) การเรียนรู้
เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ได้แก่ การเรียนรู้ว่าขณะนี้เทคโนโลยีมีความก้าวไกลไปใน
ลักษณะและรปูแบบใดบ้างทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และวธิีการ เช่น ซอฟต์แวร์โปรแกรม Tablet PC 
ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ไร้สายที่ผูใ้ช้สามารถเขียนลงบนจอภาพได้ กล้องดิจิทัลเพื่อถ่ายภาพและเว็บแคม 
เพื่อใช้ส่งภาพขณะสนทนาบนอินเทอร์เน็ต 3. การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (Learning By 
Technology) การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ประมวลผล การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใน การสร้างบทเรียน และยังสอดคล้องกับไหมไทย  
ไชยพันธุ์ (2557) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ไว้ว่า การเรียนรู้และน ามา
ลอกเลียนแบบอาจกระท าได้โดยทันทีหรือไมก่็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงพฤติกรรมลอกเลียนแบบใน
ขณะนั้นแต่ภายในความคิดได้จดจ าเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับใหม ่(Acquired New Knowledge) ซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งอาจจะแสดงออกได้ในภายหลัง และเมื่อมีการแสดงออกภายนอกจะ
เป็นการยืนยันว่าได้เกิดการเรียนรู้และลอกเลียนแบบพฤติกรรมแล้ว ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย เช่น สติปัญญา พื้นฐานทางสังคม สภาพแวดล้อมในอดีตและ
ปัจจุบัน ซึ่งอธิบายได้ในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ พฤติกรรมของ
9 บุคคล องค์ประกอบของบุคคล และสภาพแวดล้อม อธิบายความเกี่ยวข้องของแต่ละองค์ประกอบ
ไปด้วย 1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและองค์ประกอบของตัวบุคคล ได้แก่ ความคิด ความคาดหวัง
ความรู้สึก ความเช่ือ การรับรู้ตนเอง และเปา้หมาย 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อม คือ พฤติกรรมจะเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อม สังคมคนรอบข้าง 3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมและตัวบุคคล สิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงจะรวมถึงสื่อต่าง ๆ ข้อความ ที่จะเป็นตัวกระตุ้น
ความคิด ความรู้สึก ของบุคคลนั้น นอกจากนี้การวางแผนการใช้ชีวิตยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อารีย ์มยังพงษ์ และ เกื้อกูล ตาเย็น (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความต้องการเรียนรู้
เทคโนโลยีของผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
ของผู้สูงอายุในระดับมากสุด คือ อินเทอร์เน็ต ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถติดต่อสื่อสารมีความ สัมพันธ์
กับครอบครัว ญาติพี่น้อง บุตรหลานและเพือ่นๆ ที่อยู่ห่างไกลได้สะดวกยิ่งขึ้น รองลงมาคือ ผู้สูงอายุ
สามารถรับชมภาพยนตร์และฟังเพลงบนอินเทอร์เน็ต เพ่ือสร้างความบันเทิงเริงใจท าให้คลาย
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ความเครียดได้เป็นอย่างมาก ปัจจัยด้านการสนับสนุนเทคโนโลยี ส าหรับผู้สูงอายุในระดับมากสุด คือ 
บริการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตตามห้องสมุด สถานพยาบาล ศูนย์บริการผู้สูงอายุและชมรม
ผู้สูงอายุต่างๆ และยังสอดคลอ้งกับ ปริญญ์ ช านาญวนกิจ (2559) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส ์ความต้องการเป็นเอกลักษณ์ และการเรียนรู้เชิงสังคมที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
คอนโดมิเนียมอัจฉริยะของผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน ด้านการรับรู้ถึงความ
ต้องการ ปัจจัยความต้องการเป็นเอกลักษณ์และปัจจัยการเรียนรู้เชิงสังคม ด้านความสามารถของผู้ใช้ 
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมอัจฉรยิะ ของผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ปจัจัยคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส ์ด้านการตอบสนองความ
ต้องการ ด้านการให้ความเช่ือมั่น และปัจจัยการเรียนรู้เชิงสังคม ด้านสื่อกลางทางสังคม ไม่ส่งผลต่อ
ความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมอัจฉริยะของผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนการเงิน การ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี มีความส าคัญมากต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5.2.2 การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุงานเพ่ือให้มีการเตรียมตัวและ
วางแผนอย่างรอบคอบมากขึ้น 
 5.2.3 การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุงานนัน้เพื่อให้เห็นความส าคัญของ
การใช้สื่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปประกอบการศึกษา
ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะน าไปใช้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน 
และการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อความพร้อมการใช้ชีวิตหลังเกษียณของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชน ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม
ด้วยความเป็นจริงที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิผลและสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 การศึกษา การวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่มผีลต่อการเตรียมความพร้อมของคนที่จะเกษียณต่อการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แบบสอบถามทั้งหมดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที1่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที2่ การวางแผนการใช้ชีวิต 
 ส่วนที3่ การวางแผนการเงิน 
 ส่วนที4่ การพฒันาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี
 ส่วนที5่ การเตรียมความพร้อมของคนที่จะเกษียณต่อการท างาน 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนเุคราะห์ในการตอบแบบสอบถามอันเป็นประโยชน์
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี ้
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แบบสอบถาม 
 การศึกษา การวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่มผีลต่อการเตรียมความพร้อมของคนที่จะเกษียณต่อการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโยผู้วิจัยขอความร่วมมือจากคุณให้ระบุเครื่องหมาย  ตรงตาม
ความเป็นจริงมากที่สุด 
1. เพศ    

  1) ชาย             2) หญิง 
2. อายุ 

 1) ต่ ากว่า 47 ปี           2) 48 – 50 ปี 
          3) 51 – 53 ปี           4) 54 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ 
  1) โสด              2) สมรส 
          3) หม้าย/หย่าร้าง   4) แยกกันอยู่ 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  1) ต่ ากว่าปริญญาตรี   2) ปริญญาตร ี
          3) ปริญญาโท    4) ปริญญาเอก 
5. รายได้เฉลี่ย 
          1) ต่ ากว่า 30,000 บาท            2) 30,001 – 45,000 บาท 
          3) 45,001 – 60,000 บาท  4) มากกว่า 60,001 บาท 
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ส่วนที่ 2 การวางแผนการใช้ชีวิตของคนที่จะเกษียณตอ่การท างาน 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณให้มากที่สดุเพียงข้อเดียว 
 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 2 หมายถึง เหน็ด้วยน้อย 
 3 หมายถึง เหน็ด้วยปานกลาง 
 4 หมายถึง เหน็ด้วยมาก 
 5 หมายถึง เหน็ด้วยมากที่สุด 

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ความพอประมาณ  
1.ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีการใช้ ทรัพยากรในครัวเรือน
อย่างประหยัด 

     

2.ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีวิถีชีวิต “การกินอยู่” แบบ
ประหยัด 

     

3.ท่านและสมาชิกในครอบครัวไม่มีภาระหน้ีสิน เกี่ยวกับที่อยู่ 
รถยนต์ และสิ่งอ านวยความ สะดวกในบ้าน 

     

4.ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีรายจ่ายที่ พอเพียงกับรายรับ
ที่ได้มา 

     

5.ท่านและสมาชิกในครอบครัวพอใจกับที่พักอาศัยในปัจจุบัน      
ความมีเหตุผล 
6.ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความพอใจกับอาชีพที่ท าอยู่
ในปัจจุบัน 

     

7.ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความต้องการ ออกไปเที่ยว 
และรับประทานอาหารนอกบ้าน ในวาระส าคัญของครอบครัว 

     

8.ท่านและสมาชิกในครอบครัวให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมกับเพ่ือนบ้านและชุมชน  

     

9.ท่านสนับสนนุให้สมาชิกในครอบครัวมี การศึกษาที่สูงขึน้      
10.ท่านอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความยุติธรรมกับสมาชิก
ในครอบครัว 
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ส่วนที่ 3 การวางแผนการเงินของคนที่จะเกษียณต่อการท างาน 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณให้มากที่สดุเพียงข้อเดียว 
 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 2 หมายถึง เหน็ด้วยน้อย 
 3 หมายถึง เหน็ด้วยปานกลาง 
 4 หมายถึง เหน็ด้วยมาก 
 5 หมายถึง เหน็ด้วยมากที่สุด 

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1.ท่านมีการวางแผนการออมเงินและการลงทุนส าหรับชีวิตหลัง
การเกษียณอายุไว้แล้ว 

     

2.ท่านมีการวางแผนที่จะหางานท าหารายได้เพิ่มหลังการ
เกษียณอาย ุ

     

3.ท่านมีการสะสมเงินจ านวนหน่ึงไว้ใช้ในยามเจ็บป่วย      
4.ท่านมีการวางแผนเพื่อเตรียมแบ่งทรัพย์สนิ ให้กับบุตรหลาน
หรือบุคคลที่ตัง้ใจไว ้

     

5.ท่านมีการวางแผนเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายไว้ล่วงหน้าเป็น
ประจ า 

     

6.ท่านมีวางแผนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา เช่น ค่าเล่าเรียน ค่า
เรียนพิเศษ ของบุตรและผู้ที่อยู่ในอุปการะ เป็นต้น 

     

7.ท่านมีการวางแผนค่าใช้จ่ายเพ่ือดูแลสุขภาพ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าออกก าลังกาย และค่าอาหารเสริม เป็นต้น 

     

8.ท่านมีการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสังคม เช่น เงินช่วยงานแต่ง 
งานบวช และเงินช่วยงานต่างๆ เป็นต้น 

     

9.ท่านมีการวางแผนค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการวางแผนการใช้
จ่ายแบบปกติ เช่น ค่านันทนาการ ค่าท่องเที่ยว วันหยุด และค่า
ภาษี เป็นต้น 

     

10.ท่านมีการวางแผนส าหรับการกู้เงิน เช่น การกู้ซื้อบ้าน 
รถยนต์ และการลงทุนธุรกิจ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของคนที่จะเกษียณต่อการท างาน 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณให้มากที่สดุเพียงข้อเดียว 
 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 2 หมายถึง เหน็ด้วยน้อย 
 3 หมายถึง เหน็ด้วยปานกลาง 
 4 หมายถึง เหน็ด้วยมาก 
 5 หมายถึง เหน็ด้วยมากที่สุด 

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1.ท่านมีการพัฒนาความสามารถการใช้สื่อสารสนเทศในการ
สื่อสารได้เป็นอย่างดี เช่น ภาษาสังคมออนไลน ์

     

2.ท่านมีการพัฒนาความสามารถโปรแกรมพ้ืนฐาน Word, 
Excel, Power Point 

     

3.ท่านมีการพัฒนาความสามารถการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการส่งข้อความและข่าวสารได้เป็นอย่างดี 

     

4.ท่านมีการพัฒนาความสามารถในการสืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต 

     

5.ท่านมีการพัฒนาความสามารถในการใช้อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น 
เครื่องพิมพ์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ที่มีรูปแบบและความทันสมัยได้
เป็นอย่างดี 

     

6.ท่านมีการพัฒนาความสามารถในใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการท างานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ ในการสร้างช้ินงาน
ได้อย่างมีขั้นตอน 

     

7.ท่านมีการพัฒนาความสามารถใช้สื่อสารสนเทศเพื่อติดตาม
เหตุการณ์ต่างๆได ้

     

8.ท่านมีการพัฒนาความสามารถใช้สื่อสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ในการสร้างผลงานได้ 
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ส่วนที่ 5 การเตรียมความพร้อมของคนทีจ่ะเกษียณต่อการท างาน 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณให้มากที่สุดเพียงข้อเดียว 
 1 หมายถึง ระดับการเตรียมความพร้อมน้อยที่สุด 
 2 หมายถึง ระดับการเตรียมความพร้อมน้อย 
 3 หมายถึง ระดับการเตรียมความพร้อมปานกลาง 
 4 หมายถึง ระดับการเตรียมความพร้อมมาก 
 5 หมายถึง ระดับการเตรียมความพร้อมมากที่สุด 

ข้อความ ระดับการเตรยีมความพร้อม 
5 4 3 2 1 

1.ท่านเตรียมศกึษาหาความรู้เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายในวัยสูงอายุ เช่น อ่านเอกสาร/บทความเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องและการดูแลรักษาสขุภาพในวัยสูงอาย ุ

     

2.ท่านได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี      
3.ท่านออกก าลังกายสม่ าเสมอ      
4.ท่านเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ
ครบ 5  หมู ่

     

5.ท่านนอนหลับเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละคืน      
6.ท่านเตรียมศกึษาหาความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมใจให้พรอ้มที่
จะเผชิญเมื่อเกษียณอายุ 

     

7.ท่านได้เตรียมใจไว้แล้วว่าหลังจากเกษียณอายุบทบาทหน้าที่
ในสังคม รวมทั้งการยอมรับนับถือจากผู้อื่นจะลดลง 

     

8.ท่านพูดคุยกับเพ่ือนรุ่นเดียวกันเพื่อเตรียมใช้ชีวิตหลัง
เกษียณอาย ุ

     

9.ท่านเตรียม/วางแผนมีบ้านเป็นของตนเองเพื่อพักอาศัยหลัง
เกษียณอาย ุ

     

10.ท่านเตรียม/วางแผนเกี่ยวกับบุคคลที่จะพักอาศัยด้วย
ภายหลังเกษียณอาย ุ

     

 
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
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