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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปในการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 384 คน เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม โดยใช้การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินมากที่สุด คือ ด้านปัจจัยภายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านปัจจัยภายนอกภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงิน) อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ: ผู้สูงอายุ / การวางแผน / การวางแผนทางการเงิน 
 

Abstract 
 The purposes of the study were 1) to study the general conditions in the elderly’s financial 
planning, Kamphaeng Phet Province; 2)  to study the factors affecting the financial planning of the 
elderly in Kamphaeng Phet Province.  The sample used was 384 elderlies in Kamphaeng Phet 
Province. The tools used was questionnaire by using frequency distribution, percentage, mean and 
standard deviation. The results revealed that the data of the factors affecting the financial planning 
is the internal factors at a high level.  It was found that Knowledge and understanding of financial 
planning are at the highest level when considering each item.  Also, the overall of the external 
factors is at a high level, and the economic factors ( The increase in prices of goods and services 
affects the financial planning) are at the highest level. 
Keyword: elderly / planning / financial planning  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในช่วงปี 2548 ซึ่งจ านวนและสัดส่วนของประชากร ในวัยเด็ก 
(อายุต่ ากว่า 15 ปี) มีสัดส่วนลดลง ขณะที่จะมีจ านวนและสัดส่วนของประชากรในวัยแรงงาน (อายุ 15-50 ปี)  
ที่มากขึ้น และมีการคาดการณ์ว่า 2568 หรือในอีก 15 ปีข้างหน้า จ านวนประชากรผู้สูงอายุจะมีจ านวนมากข้ึนเป็น 
14.9 ล้านคน และปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็น 17.8 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งประเทศ อาจเรียก
ได้ว่าจะเกิดวิกฤตผู้สูงอายุในอีก 15 ปีข้างหน้า สภาพการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงส าคัญของสังคม 
2 ประการ คือประชากรวัยท างานมีปริมาณลดลง รัฐจัดเก็บรายได้จากภาษีได้น้อยลง รัฐที่มีงบประมาณน้อยลงไม่
สามารถจัดหาสวัสดิการต่างๆ มาดูแลประชาชนได้มากตามที่ต้องการ และประชากรที่สูงวัยมีโอกาสจะต้องอยู่โดย
ล าพังโดยไม่มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ดูแล (กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ, 2554) และในปัจจุบันส าหรับ
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อันเนื่องมาจากวิวัฒนาการด้านการแพทย์ก้าวหน้าขึ้น ส่งผล
ต่อการลดระดับการเสียชีวิต ท าให้คนมีอายุเฉลี่ยยาวนานขึ้น และในปัจจุบันก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
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สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 อีกทั้งยังเป็นที่คาดว่า พ.ศ. 
2561 นี้ จะเป็นครั้งแรกที่ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยแซงหน้าประชากรเดก็ โดยสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ
ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อันหมายถึงภาระของรัฐ ชุมชน และครอบครัว ในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการยังชีพ 
รวมถึงการดูแลเกี่ยวกับการอยู่อาศัยที่เหมาะสมที่จะต้องสูงขึ้นตามไปด้วย (ส านักวิชาการส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2561) 

ผลการส ารวจทักษะทางการเงินปี 2559 ช้ีว่าคนไทยยังขาดทักษะทางการเงิน ซึ่งปัญหาในด้านความรู้ทาง
การเงินของคนไทย พบว่า คนไทยไม่เข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น และการกระจายความเสี่ยงใน
การลงทุน ขณะที่พฤติกรรมทางการเงินส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินก่อนใช้จ่าย และการบริหารจัด
การเงินเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเงินไม่พอใช้ โดยผลการส ารวจยังพบว่า 1 ใน 3 ของคนไทยไม่มีเงินเพียงพอใช้จ่ายยาม
ชราหรือเกษียณอายุส าหรับด้านทัศนคติทางการเงิน พบว่า ทัศนคติที่คนไทยควรได้รับการพัฒนาที่สุด ได้แก่ การ
นิยม ความสุขในการใช้เงินมากกว่าการออมเพื่ออนาคต ขณะที่ผลการส ารวจทางการเงินของไทยในช่วงอายุ 18-45 
ปี ในปี 2561 ยังสะท้อนพฤติกรรมทางการเงินของคนไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากนัก โดยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 70-80 มีเงินออมไม่พอใช้ถึง 6 เดือน 3 เพราะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายสูง ในสินค้าที่ไม่
จ าเป็น เช่น การรับประทานอาหารนอกบ้าน สุรา บุหรี่ หวย เป็นต้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด และพบว่ากลุ่มที่มีเงินออมเพียงพอมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ จ าเป็นเท่ากับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น แต่กลุ่มที่มีเงินออมไม่
เพียงพอ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นสูงเป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจ าเป็น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2561) 

การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากชีวิตมีความไม่แน่นอน ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาอาหารและสิ่งของที่จ าเป็นต่างๆ ต่อการ
ด ารงชีวิตมีราคาที่แพงขึ้น อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงทางด้านสังคมที่คนมีระดับการศึกษาสูงขึ้น ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการเรียนมากขึ้น ท าให้มีระยะเวลาการท างานเพื่อเก็บเงินลดลง และในขณะที่วิวัฒนาการด้าน
การแพทย์ก้าวหน้าข้ึนท าให้คนเรามีอายุยาวนานข้ึน ส่งผลให้ระยะเวลาการใช้เงินนานขึ้น ซึ่งการวางแผนทางการเงิน 
จะครอบคลุมถึงแผน และกระบวนการวางแผนทางการเงินในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมทางการเงิน
ของแต่ละบุคคล อันได้แก่ การวางแผนเกษียณ การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี และการวางแผนเพื่อการ
ลงทุน เป็นต้น 
///////ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุการลดลงของ
ปริมาณทารกแรกเกิด การที่จ านวนสมาชิกในครอบครัวลดลง ต่างก็ท าให้พฤติกรรมบริหารเงินของบุคคลขาดสมดุล
ส่งผลกระทบต่อการออม การบริหารหนี้สิน การลงทุน และการวางแผนเพื่อการเกษียณ ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ
ของกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปของจังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวน 121,316 คน ซึ่งเป็นวัยของผู้ที่ก าลังจะ
ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจะไม่มีรายได้ประจ า และในขณะที่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายประจ าวัน และค่ารักษาสุขภาพ การวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่ควรมองข้าม
โดยเฉพาะในผู้สูงอายุควรวางแผนทางการเงิน จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพทั่วไปในการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร  
2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 

         
 
        
 

               

          

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจาก
ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 121,316 คน (ระบบ
สถิติการลงทะเบียนกรมการปกครอง, 2561) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 384 คน โดยใช้
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% (สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2560, หน้า127-128) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. เครื่องที่ใช้ในการวิจัย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนบุตร รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สิน  และการออมเงิน 
  ตอนที ่ 2 ข ้อม ูลเกี ่ยวกับปัจจ ัยภายในที ่ส ่งผลต่อการวางแผนทางการเง ินของผู ้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
  ตอนที ่ 3 ข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยภายนอกที ่ส ่งผลต่อการวางแผนทางการเงินข องผู ้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย และปัจจัย
ทางเทคโนโลยี โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด , 
2556, หน้า 99-100) 
   
 
 
 

ตัวแปรต้น 
- ข้อมูลส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ   
- อาชีพ 
- รายได ้
- รายจ่าย 
- การออมเงิน 

- ปัจจัยภายใน 
- ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ 

วางแผนทางการเงิน 
     -     การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
- ปัจจัยภายนอก 

- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านการเมืองและกฎหมาย 
- ด้านเทคโนโลย ี

 
 

 

ตัวแปรตาม 
การวางแผนทางการเงินของ

ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
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   ระดับมากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 
   ระดับมาก  ให้ 4 คะแนน 
   ระดับปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 
   ระดับน้อย  ให้ 2 คะแนน 
   ระดับน้อยมาก  ให้ 1 คะแนน 
  เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยที่มาจากแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
   ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง  น้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 
  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

2. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 2.1. สร้างเครื่องมือและตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 2.2. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผู ้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจประเมินความ

สอดคล ้อ ง  ความช ัด เ จน และความถ ูกต ้อ งของภาษา โดยหาค ่าด ัชน ีค วามสอดคล ้อ ง  ( Index of 
itemCongruence หรือ IOC ) ก าหนดให้ 
   เห็นด้วย   มีค่าเท่ากับ  +1 
   ไม่แน่ใจ   มีค่าเท่ากับ    0 
   ไม่เห็นด้วย  มีค่าเท่ากับ   -1 

1) อาจารย์ พัตราภรณ์ อารีเอื้อ มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนบริหารธุรกิจ ปริญญา
ตรี เรียนจบศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร และ
ปริญญาโท เรียนจบบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2) อาจารย์ เอกวินิต พรหมรักษา มีความเช่ียวชาญด้านการบัญชี ปริญญาตรี เรียนจบ
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และปริญญาโท เรียนจบบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) 
สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

3) อาจารย์ กันยา มั ่นคง มีความเชี ่ยวชาญด้านการบัญชี ปริญญาตรี เร ียนจบ
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรา ชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 2.3. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและน าเสนอที่ปรึกษางานวิจัย
เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

 2.4. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) โดยน าไปเก็บกับกลุ่มทดลองที่มิใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 40 คน  

 2.5. ปรับแก้แบบสอบถามแล้วจึงจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 384 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชรแบบไม่เจาะจง จ านวน 384 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนบุตร รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สิน และการออมเงิน ท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการแจก
แจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ท าการวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D)  

ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย และปัจจัยทาง
เทคโนโลยี ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D) 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ / อายุ และอาชีพ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 167 43.5 
หญิง 217 56.5 

อาย ุ   
60 - 65 ปี 156 40.6 
66 - 70  ป ี 177 46.1 
71 - 75 ปี 51 13.3 

อาชีพ   
เกษตรกร 77 20.1 
ธุรกิจส่วนตัว  97 25.3 
ข้าราชการเกษียณ ข้าราชการบ านาญ 113 29.4 
รับจ้างท่ัวไป 41 10.7 
ไม่ได้ท างาน 56 14.6 

 
 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 217 คิด
เป็นร้อยละ 56.5 และเป็นเพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ส่วนใหญ่มีอายุ 66-70 ปี จ านวน 177 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.1 ล าดับรองลงมา ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60-65 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 และล าดับ
สุดท้ายอายุ 71-75 ปี จ านวน 51 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณ ข้าราชการบ านาญ จ านวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 ล าดับรองลงมา ได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 เกษตรกร 
จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 ไม่ได้ท างาน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และล าดับสุดท้าย รับจ้าง
ทั่วไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 
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ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน / รายจ่ายต่อเดือน และการออมเงิน 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 69 18.0 
10,001 – 20,000 บาท 133 34.6 
20,001 – 40,000 บาท 78 20.3 
40,001 – 60,000 บาท 72 18.8 
มากกว่า 60,000 บาท 32 8.3 

รายจ่ายต่อเดือน   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 265 69.0 
10,001 – 20,000 บาท 72 18.8 
20,001 – 40,000 บาท 43 11.2 
40,001 – 60,000 บาท 2 .5 
มากกว่า 60,000 บาท 2 .5 

การออมเงิน   
 มีการออมอย่างสม่ าเสมอ 163 42.4 
ออมบ้างเป็นบางครั้ง 196 51.0 
ไม่เคยออมเงินได้เลย 25 6.5 

 
 จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชรส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001–40,000 บาท 
จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 ล าดับรองลงมา ได้แก่ รายได้ 10,000–20,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.3 รายได้ 40,001–60,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 
บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และล าดับสุดท้าย มากกว่า 60,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.3ส่วนใหญ่มีรายจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 ล าดั บรองลงมา 
ได้แก่ รายจ่าย10,001–20,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 รายจ่าย 20,001–40,000 บาท จ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 รายจ่าย 40,001 – 60,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .5  และล าดับสุดท้าย 
มากกว่า 60,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .5 ส่วนใหญ่ออมบ้างเป็นบางครั้ง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.0 ล าดับรองลงมา ได้แก่ มีการออมอย่างสม่ าเสมอ จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 และล าดับสุดท้าย
ไม่เคยออมเงินได้เลย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินตามปัจจัย
ภายในของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชรด้านต่างๆ 

ปัจจัยภายในทีส่่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของ
ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร �̅� S.D. 

ระดับของการวางแผน
ทางการเงิน 

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน 3.68 0.69 มาก 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 3.61 0.94 มาก 

รวม 3.65 0.82 มาก 
 
 จากตาราง 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินตามปัจจัยภายในของผู้สูงอายุในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชรในด้านต่างๆ โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกในด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 
และรองลงมาด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.61 ตามล าดับ 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุ
ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน �̅� S.D. 
ระดับของการวางแผน

ทางการเงิน 
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหลักการวางแผนทางการ
เงิน 

3.64 0.69 มาก 

2. ท่านทราบถึงกระบวนการในการวางแผนทางการเงิน 3.74 0.82 มาก 
3. ท่านมีการจัดท าการวางแผนทางการเงินของตนเองอยู่
เสมอ 

3.65 0.77 มาก 

รวม 3.69 0.69 มาก 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชรใน
ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับของการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านทราบ
ถึงกระบวนการในการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 รองลงมา ท่านมีการจัดท า
การวางแผนทางการเงินของตนเองอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 และล าดับสุดท้าย ท่านมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ตามล าดับ 
 
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุ
ในเขตจังหวัดก าแพงเพชรในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร �̅� S.D. 
ระดับของการวางแผน

ทางการเงิน 
1. ท่านได้ยินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการ
วางแผนทางการเงิน 

3.62 0.94 มาก 

2. ท่านเคยเข้ารับการอบรม สัมมนาที่ เกี่ยวกับการ
วางแผนทางการเงินจากองค์กรต่างๆ 

3.59 0.98 มาก 

3. ท่านเคยเห็นบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
ทางการเงินจากนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ 

3.61 1.04 มาก 

รวม 3.61 0.94 มาก 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชรใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ระดับของการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านได้ยินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 3.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.94 รองลงมา ท่านเคยเห็นบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินจากนิตยสาร วารสาร 
และหนังสือพิมพ์ ค่าเฉลี่ย 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 และล าดับสุดท้าย ท่านเคยเข้ารับการอบรม สัมมนาท่ี
เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินจากองค์กรต่างๆ ค่าเฉลี่ย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 ตามล าดับ 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินตามปัจจัย
ภายนอกของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชรด้านต่างๆ 

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของ
ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร �̅� S.D. 

ระดับของการวางแผน
ทางการเงิน 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 4.29 0.62 มาก 
ปัจจัยทางสังคม 4.05 0.79 มาก 
ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย 4.13 0.74 มาก 
ปัจจัยทางเทคโนโลย ี 4.07 0.87 มาก 

รวม 4.14 0.76 มาก 
 
 จากตาราง 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินตามปัจจัยภายนอกของผู้สูงอายุในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชรในด้านต่างๆ โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 รองลงมาด้านปัจจัยทางการเมือง
และกฎหมายอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13  และรองลงมาด้านปัจจัยทางเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07  
ตามล าดับ 
 
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุ
ในเขตจังหวัดก าแพงเพชรในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ �̅� S.D. 
ระดับของการวางแผน

ทางการเงิน 
1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงิน 

4.30 0.69 มาก 

2. การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงิน 

4.41 0.68 มาก 

3. การลดลงของราคาสินค้าและบริการส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงิน 

4.29 0.72 มาก 

4. ความผันผวนของเศรษฐกิจส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงิน 

4.32 0.74 มาก 

5. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน 

4.13 0.85 มาก 

รวม 4.29 0.62 มาก 
 
 จากตาราง 7 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชรใน
ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ระดับของการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 รองลงมา ความผันผวนของเศรษฐกิจส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 การลดลงของราคาสินค้าและบริการ
ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ตามล าดับ และระดับสุดท้าย การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.13 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.85 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุ
ในเขตจังหวัดก าแพงเพชรในด้านปัจจัยทางสังคม 

ปัจจัยทางสังคม �̅� S.D. 
ระดับของการวางแผน

ทางการเงิน 
1. โครงสร้างประชากร ขนาดของครอบครัวส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงิน 

4.06 0.83 มาก 

2. ปัญหาทางด้านครอบครัวส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงิน 

4.05 0.81 มาก 

รวม 4.05 0.79 มาก 
 
 จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชรใน
ด้านปัจจัยทางสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ระดับของการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงสร้างประชากร ขนาดของครอบครัวส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 และล าดับสุดท้าย ปัญหาทางด้านครอบครวั
ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 ตามล าดับ 
 
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามปัจจัยทีส่่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุ
ในเขตจังหวัดก าแพงเพชรในด้านปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย 

ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย �̅� S.D. 
ระดับของการวางแผน

ทางการเงิน 
1. พฤติกรรมทางการเมืองในปัจจุบันส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงิน 

4.11 0.83 มาก 

2. ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองส่งผลต่อ
การวางแผนทางการเงิน 

4.14 0.75 มาก 

3. สถานะความมั่นคงและรูปแบบของรัฐบาลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน 

4.15 0.82 มาก 

รวม 4.13 0.74 มาก 
 
 จากตาราง 9 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชรใน
ด้านปัจจัยทางการเมืองและกฎหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับของการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สถานะความมั่นคงและรูปแบบ
ของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
รองลงมา ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.14 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.75 และล าดับสุดท้าย พฤติกรรมทางการเมืองในปัจจุบันส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.11 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 ตามล าดับ 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของ
ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชรในด้านปัจจัยทางเทคโนโลยี 

ปัจจัยทางเทคโนโลย ี �̅� S.D. 
ระดับของการวางแผน

ทางการเงิน 
1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงิน 

4.04 0.88 มาก 

2. ความก้าวหน้าของอินเตอร์เน็ตส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงิน 

4.08 0.94 มาก 

3. วิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้นส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงิน 

4.09 0.93 มาก 

รวม 4.07 0.87 มาก 
 
 จากตาราง 10 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชรใน
ด้านปัจจัยทางเทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ระดับของการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับมาก ได้แก่ วิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ก้าวหน้ามาก
ขึ้นส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 รองลงมา ความก้าวหน้าของ
อินเตอร์เน็ตส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 และล าดับสุดท้าย การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.88 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
///////ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
///////จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 66 - 70 ปี อาชีพ/
การท างานในปัจจุบันข้าราชการเกษียณ ข้าราชการบ านาญ รายได้ 20,001 – 40,000 บาท รายจ่ายน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาท และส่วนใหญ่มีการออมเงินเป็นบางครั้ง  
///////ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้ตอบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้ตอบ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี   

ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ที่ส่งต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุ 
ในเรื่องการทราบถึงกระบวนการในการวางแผนทางการเงิน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.74 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิชามญช์ุ ศรีสุวรรณ และคณะ (2557)  ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยด้านการตั้งเป้าหมายทางการเงิน 
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน และปัจจัยด้านประสบการณ์ทางการเงินกับพฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล พบว่า มีความสัมพันธ์ กันไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเหตุผลที่สอดคล้องกันเนื่องจากการที่ทราบถึงกระบวนการในการวางแผนทางการเงินนี้ เป็นความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานในการเริ่มที่จะวางแผนทางการเงินของบุคคลทั่วไป และหากผู้สูงอายุทราบถึงกระบวนการอาจท าให้
วางแผนทางการเงินได้ง่ายขึ้นและสามารถจัดการกับการเงินในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ 

/ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุ เกี่ยวกับเรื่อง ระดับของการ
วางแผนทางการเงิน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านได้ยินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ อินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 3.62 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจติพร สิทธิพันธุ์ 
(2552) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชน
ใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเหตุผลที่สอดคล้องกัน เนื่องจากการได้รับข่าวสาร คือ การได้ยิน ได้มองเห็น และได้สัมผัสถงึ
ข่าวสาร ผ่านทางช่องทางต่างๆ และยิ่งในยุตสมัยนี้การรับรู้ข่าวสารยิ่งเป็นไปได้ง่ายเนื่องจากการเข้าถึงของ
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อินเตอร์เน็ตนั้นเช้าถึงทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงผู้สูงอายุนั้นมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยใช้อินเตอร์เน็ตในการเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  

2. ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   

ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุ จากการส ารวจพบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินในปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนั้นปัจจัยที่มีผลมากท่ีสุดคือปัจจัยทางด้านราคาสินค้าท่ี
ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางด้านราคาสินค้านั้นส่งผลย่างมากกับ
ผู้สูงอายุและยังมีปัจจัยทางด้านอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากผลส ารวจนั้นผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้นมักวางแผนทางการเงิน
ด้วยตนเองนั้นจึงท าให้การวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุนั้นมีการวางแผนโดยมีข้อจ ากัดในการวางแผนทาง
การเงินซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒนี ทองพึง (2555) ที่กล่าวไว้ว่า ด้านเศรษฐกิจมีการเตรียมความพร้อมใน
การวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และค่าเฉลี่ยของงานวิจัยมีค่าเท่ากับ 4.29 ซึ่งมี
แนวโน้มใกล้เคียงกันจึงแสดงให้เห็นว่าการวางแผนทางการเงินนั้นมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกับงานวิจัยที่
สอดคล้องกัน 

ด้านปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุ จากการส ารวจพบว่า โครงสร้าง
ครอบครัวส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมองว่าเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนทาง
การเงิน เพราะว่าการมีขนาดของครอบครัวที่ใหญ่จะท าให้การวางแผนทางการเงินนั้นอาจ ไม่สามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายได้ จึงท าให้การวางแผนทางการเงินเกิดการติดขัดได้จากการส ารวจผู้สงูอายุส่วนใหญ่มักวางแผนด้วยตนเอง
มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒนี ทองพึง (2555) ที่กล่าวไว้ถึงขนาดของโครงสร้างครอบครัวจะส่งผลต่อ
การวางแผนและการออม หากมีขนาดครอบครัวที่ใหญ่ก็จะมีรายจ่ายที่มากหากออมเงินด้วยตนเองก็จะเกิดปัญหา
ทางด้านการออมเงินและการวางแผนทางการเงินนั้นไม่มีความเป็นระเบียบและจะท าให้เกิดปัญหาทางด้านหนี้สิน
และเกิดการใช้เงินไม่เป็นระเบียบ 

ด้านปัจจัยทางการเมืองและกฎหมายที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินที่ส่งผลมากที่สุดนั้นคือ 
โครงสร้างหรือรูปแบบของรัฐบาลและความมัน่คงของรัฐบาล นั้นแสดงให้เห็นว่าการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุ
นั้นมองเห็นถึงรูปแบบของรัฐบาลจะส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเนื่องจากหากรูปแบบรัฐบาลนั้นแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบของรัฐบาลไม่มั่นคงจึงท าให้ผู้สูงอายุไม่มีความมั่นใจในการออมหรือการวางแผนทางการเงินเพราะคิดว่า
อาจจะเกิดความเสี่ยงทางด้านการเงินและเศรษฐกิจเนื่องความไม่มั่นคงของรัฐบาล นั้นจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น (อ้างถึงใน ภัทรษมน รัตนางกูร, 2552) ทางด้านการเมืองผู้วิจัยได้กล่าวว่าหากมีการปกครอง
และรูปแบบการจัดการที่ดีจะส่งผลให้เกิดการวางแผนทางการเงินที่ดีหากไม่มีการจัดการรูปแบบของรัฐบาลที่ไม่ดีก็
จะส่งผลให้เกิดการวางแผนทางการเงินนั้นผู้สูงอายุจะไม่มีความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินโดยการออม
เนื่องจากรัฐบาลยังไม่เป็นรูปประธรรมจึงท าให้ผู้สูงอายุไม่มีความมั่นใจในการวางแผนทางเงิน 

ด้านปัจจัยทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินที่ส่งผลก็คือ ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีทางการแพทย์จากการส ารวจพบว่าปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าด้านการแพทย์นั้นส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินมากที่สุดเนื่องจากผู้สูงอายุนั้นให้ความส าคัญการแพทย์มากเพราะว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์นั้นท า
ให้ผู้สูงอายุสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้และมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยได้จึงท าให้ผู้สูงอายุมองว่าจะส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินเพราะต้องน าเงินไปเก็บออมไว้เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยบางรายไม่ได้มีเงินออมไว้เพื่อการป้องกัน
เจ็บป่วยจึงท าให้ต้องน าเงินที่จะออมนั้นน ามาใช้จึงท าให้เกิดการวางแผนทางการเงินที่ไม่เป็นระเบียบและยังมีปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต สมัยนี้เป็นยุคดิจิตอลท าให้ผู้คนสามารถรับรู้และเข้าถึงข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและ
ในสมัยนี้ผู้สูงอายุส่วนมากมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตจ านวนมากเพราะง่ายต่อการใช้งานจึงและการเข้าถึงง่ายนั้นจึง
เป็นส่วนส าคัญที่จะส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินที่เป็นระเบียบได้ ทั้งนี้จึงสอดคล้องกับชุษณะ มะกรสาร (2554) 
ทางด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลทางวิจัยกล่าวว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน
อย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นจะท าให้เกิดการวางแผนทางการเงินได้เพราะการรับรู้ข่าวสารจาก
อินเตอร์เน็ตหรือระบบสาระสนเทศซึ่งในงานวิจัยในการส ารวจพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 จึงแสดงให้เห็นว่า
ผู้สูงอายุนั้นเห็นความส าคัญของการรับรู้ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

บุคคลทั่วไปก่อนเกษียณ สามารถน าข้อมูลของงานวิจัยไปใช้ในการวางแผนทางการเงินได้ โดย
มองเห็นปัจจัยที่ส่งผลในการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุและสามารถรับมือกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงินท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้หลังอายุเกษียณได้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร” เท่านั้น จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินในพื้นที่อื่น ซึ่งอาจมีความแตกต่าง 
เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกครบถ้วน และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ทางการเงินของประชาชนต่อไป 
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