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ก าลังแรงงานของประเทศไทยเกือบ ร้อยละ  50 ก าลังเคลื่ อนเข้าสู่ วัย เกษียณ ในอีก  10-20 ปี

ข้างหน้า  ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจากกลุ่มโรค  NCDs ท่ีเป็นโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง 
นอกจากนีผ้ลการศึกษาจากงานวิจัยในอดีตระบุว่าคนไทยยังมีความรู้ทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมในวัยเกษียณไม่
เพียงพอ ดังนัน้ความพร้อมทางการเงินจึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการใช้ชีวิตหลังเกษียณการท างาน Thaler กล่าวถึง
มนษุย์มีข้อบกพร่องโดยธรรมชาติ 3 ประการท่ีท าให้การออมเป็นเร่ืองยากมาก คือ ความเฉ่ือย ความกลวัการสญูเสีย และ
ความล าเอียงในปัจจบุนั ทัง้นีส้ามารถแก้ปัญหาการไม่ออมได้ด้วย “ทฤษฎีการสะกิด” งานวิจยันีจ้ึงตัง้ใจจะศกึษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อความยัง่ยืนทางการเงินในระดบับคุคล และท าการวิจยัเชิงทดลองเพื่อวิเคราะห์ผลของการสะกิดท่ีมีต่อพฤติกรรม
การออมการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ  โดยแบ่งการทดลอง 3 กรณี คือ 1) ไม่มีการแทรกแซงใดๆ 2) การก าหนดนโยบายให้
ตัง้เป้าหมายทางการเงิน และ 3) การสะกิดโดยวิธีชีน้ าความรู้ทางการเงินท่ีส าคญัๆ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ี
สุขภาพการเงินดีมีร้อยละ 43.02 สุขภาพการเงินเสี่ยงมีร้อยละ 23.26 และสุขภาพการเงินวิกฤตมีร้อยละ  33.72 ส่วน
ปัจจัยด้านประชากร ด้านทกัษะทางการเงิน และด้านการวางแผนการเงิน ล้วนเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความอยู่รอดทางการ
เงิน ส าหรับผลการศึกษาเชิงทดลอง พบว่ากลุ่มท่ีไม่มีการแทรกแซงใดๆ อยู่รอดทางการเงินร้อยละ 47.50 กลุ่มท่ีมีการ
ก าหนดให้ตัง้เป้าหมายทางการเงินอยู่รอดทางการเงินร้อยละ  70.00 และกลุ่มท่ีมีการชีน้ าโดยให้ความรู้ทางการเงินอยู่
รอดทางการเงินร้อยละ 67.50 เมื่อวิเคราะห์ค่าผลกระทบส่วนเพิ่มของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง  พบว่าทัง้การก าหนด
นโยบายให้ตัง้เป้าหมายทางการเงินและการสะกิด มีแนวโน้มท่ีจะท าให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองอยู่รอดทางการเงินเพิ่มขึน้
ร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่แทรกแซงใดๆ ในขณะท่ีการก าหนดนโยบายท าให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองรู้สึกว่าเป็น
การบังคับ ส่วนการสะกิดด้วยวิธีชีน้ าข้อมลูท่ีส าคัญๆ ท าให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองมองเห็นถึงความส าคญัของปัญหาท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคต จึงยอมรับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการได้โดยสมคัรใจ ดงันัน้ทัง้ภาครัฐและเอกชน
ควรมีการจดักิจกรรมชีน้ าความรู้ทางการเงินท่ีส าคญัๆ แก่พนักงานในองค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนษุย์เงินเดือนให้
ตระหนักถึงความส าคญัของการออมเงินในระยะยาว ซึ่งเป็นการเตรียมคนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีมีความสขุทางการเงิน 
และยงัลดภาระทางด้านงบประมาณของภาครัฐในการดูแลผู้สงูอายุ อีกทัง้ยงัเป็นการป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินของ
ประชาชนเมื่อมีวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดขึน้ 
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Now that 50% of labor force participation in Thailand is entering retirement age within the next 

10-20 years, while the costs of healthcare have increased due to Non-Communicable Diseases (NCDs). 
Moreover, recent studies showed that Thai citizens still lack financial literacy for retirement preparation 
despite the fact that financial readiness is crucial for well-being after retirement. Thaler mentions three main 
natural factors making saving extremely difficult for human beings: inertia, loss aversion and present bias. 
Therefore, Nudge Theory was proposed as a solution to the problem. This study aimed to explore factors 
affecting personal financial sustainability and conducted an experimental research to identify the effects of 
nudging on saving behavior for retirement. The experiment was conducted with three groups: (1) the control 
group; (2) the group with a policy to regulate their financial targets; and (3) the group that received nudging 
by priming important financial knowledge. The results showed that 43.02%, 23.26% and 33.72% of the 
sample group were good, risky and crisis financial fitness respectively. It was also found that demographic 
factors, financial skill, and financial planning were all significant factors affecting the Financial Survival Ratio. 
As for the experiment results, it showed that the control group achieved 40% while the group with financial 
target establishment had 70% and the group given priming financial knowledge achieved 67.50% of financial 
survival ratio. An analysis of the marginal effects of the instruments in the experiment revealed that regulating 
policy to establish financial targets and nudging helped increase the probability of financial survival by 20% 
when compared with the control group. While regulating policy made the sample feel obligated, nudging 
with priming essential information allowed the sample to realize the seriousness of the problem in the future 
leading them to willingly adjust their behavior to the right direction. Therefore, both the public and private 
sectors should arrange activities to promote essential financial knowledge for their salaried employees in 
order to help them to adjust their behavior and realize the importance of long-term savings. This will be a 
preparation for entering an aging society with financial wellbeing. It will also help ease a financial burden on 
the government to support the elderly and prevent financial risks for citizens when an economic crisis 
occurs. 
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และครอบครัว โดยหากมีความบกพร่องประการใด ขอน้อมรับและขออภยัไว้ ณ ที่นี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

ภูมิหลัง 
องค์กรสหประชาชาติ (UN, 2015) ได้รายงานว่าประเทศไทยก าลงัเคลื่อนเข้าสูส่งัคมผู้สงู

วยัอย่างเต็มรูปแบบและมีโครงสร้างทางประชากรเปลี่ยนไป เนื่องจากอัตราเจริญพนัธุ์รวม (Total 
Fertility Rate: TFR) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราวลยั วงศ์บุญ
สิน (2553) ได้ระบุถึงอัตราเจริญพันธ์ของประเทศไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2507-2508 
สูงถึง 6.3 คน ต่อมาปี 2553-2558 ลดลงเหลือ 1.53 คน และคาดว่าในอนาคตปี 2568-2573 จะ
ลดลงไปต ่าสดุที่ 1.15 คน ในช่วงเวลาเพียง 40 ปี เด็กเกิดใหม่มีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว  ในขณะ
ที่ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสขุอนามยัดีขึน้ท าให้ผู้สงูอายมุีชีวิตยืนยาวมากขึน้  

การเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของจ านวนและสดัส่วนประชากรผู้สงูอายุส่งผลให้ประเทศไทย
ก าลงัเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ ลกัษณะการเพิ่มดงักล่าวนีเ้ป็นผลสืบเนื่องของระดบัการเจริญพนัธุ์ที่สูง
ในอดีต ช่วงปี 2496 – 2526 นั่นคือคนที่เกิดมาในช่วงที่มี ระดับการเจริญพันธุ์สูงซึ่งเป็นกลุ่ม
ประชากรที่มีขนาดใหญ่ก าลงัเข้าสู่วยัสูงอายุ ประกอบกับการลดลงของการตายหรือการเพิ่มขึน้
ของความยืนยาวของชีวิต ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(2556) คาดว่าโครงสร้างประชากรของประเทศไทยจะเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุแบบสมบูรณ์ในปี 2567 
ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงทางประชากรมีความส าคัญมากขึน้เร่ือยๆ เมื่อพิจารณาข้อมูลด้าน
อัตราก าลังแรงงานที่มีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ของประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2544 ถึง 2561 (ระบบ
ฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, 2563) พบว่าในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาโครงสร้างอายุการ
ท างานของแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชดัเจน กลา่วคือ ในปี 2544 ก าลงัแรงงานโดยสว่นใหญ่
มีอายรุะหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 27.20 ในขณะที่ปี 2559 ก าลงัแรงงานโดยส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 
40-49 ปี ร้อยละ 24.97 และแนวโน้มก าลงัแรงงานที่มีอายุระหว่าง 50-59 ปี ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
อย่างก้าวกระโดดจากร้อยละ 12.60 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 20.11 ในปี 2559 นอกจากนีย้งัพบว่า
จ านวนแรงงานที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไปมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 5.70 ในปี 2544 
เป็นร้อยละ 11.09 ในปี 2561 ดังนัน้จ านวนแรงงานที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี ก าลังเป็นแรงงาน
โดยส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งก าลังจะเกษียณการท างานในช่วง 10-20 ปีข้างหน้า จึงเป็นความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตหลงัเกษียณการท างาน ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1: ก าลงัแรงงานรวม (อาย ุ15 ปีขึน้ไป) จ าแนกตามกลุม่อายทุัว่ราชอาณาจกัร 
 

ที่มา: ระบบฐานข้อมลูด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต (อ้างอิงส านกังานสถิติแห่งชาติ) 
 
ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทย (ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต , 2563) คิดเป็น 223,484 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 ต่อผลิตภัณ ฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในปี 2550 และเพิ่มขึน้เป็นมูลค่า 388,976 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 ต่อ 
GDP ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพของคนไทยเพิ่มสงูขึน้เกือบร้อยละ 100 ดงัภาพประกอบ 2 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 ค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพ (ค่ายา ค่ารักษา) 
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ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพนัน้ พบว่ามาจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง (Noncommunicable 
Diseases) หรือกลุม่โรค NCDs เช่น โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) โรคหลอดเลือดสมองและ
หัวใจ (Cardiovascular and Cerebrovascular Diseases) โรคมะเร็ง (Cancer) โรคความดัน
โลหิตสูง (Hypertension) และโรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) องค์การอนามัยโลก (WHO, 
2016) รายงานว่ากลุ่มโรค NCDs เป็นปัญหาใหญ่ที่ก าลงัทวีความรุนแรงขึน้เร่ือยๆ พบว่าสาเหตุ
การเสียชีวิตของประชากรโลกทัง้หมดมีถึงร้อยละ 63 ที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs และสาเหตุการ
เสียชีวิตอนัดบัหนึ่งของคนไทยมาจากกลุ่มโรค NCDs มากกว่าปีละ 300,000 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 73 ของประชากรที่เสียชีวิต คิดเป็นมลูค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 300,000 ล้านบาทต่อปี 
ดงัภาพประกอบ 3 และส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดแูลรักษาเพิ่มขึน้ เพราะโรคเหล่านี ้
เป็นโรคเรือ้รังที่ต้องรักษาในระยะยาวตลอดชีวิต โดยเฉพาะเมื่อเกษียณการท างานแล้วจะต้อง
เตรียมตวั และวางแผนภาระค่าใช้จ่ายเหลา่นี ้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 สาเหตกุารเสียชีวิตของประชากรไทย 
 

ที่มา: ส านกัโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสขุ 
 
การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยปี 2557 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

พบว่าผู้ สูงอายุมีแหล่งรายได้หลักในการด ารงชีพหลังเกษียณอายุจากบุตรหลานร้อยละ 35.7 
รายได้จากการท างานหลงัเกษียณอายุร้อยละ 34.3 เบีย้ยงัชีพจากทางราชการร้อยละ 15.3 รายได้
จากดอกเบีย้และเงินออมเพียงร้อยละ 3.8 และการศึกษาการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบช่วงอายุ 40-60 ปี (สถาบนัวิจัยเพื่อ

เสียชีวิต
จากกลุ่ม
โรค NCDs 

73%

เสียชีวิต
จากสาเหตุ
อื่นๆ 27%
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การประเมินและออกแบบนโยบาย , 2556) โดยการค านวณอัตราการใช้เงินออม (Withdrawal 
Rate) คือ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายปีแรกหลังเกษียณต่อมูลค่าสินทรัพย์ ณ ปีเกษียณ (รวม
อสังหาริมทรัพย์) แล้วแบ่งระดับความพร้อมของการเกษียณออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) เกษียณสุข 
(Excess Funding) หมายถึงอัตราการใช้เงินออมน้อยกว่าร้อยละ 3.5 2) เกษียณพอเพียง 
(Constrained) หมายถึงอัตราการใช้ เงินออมระหว่างร้อยละ 3.5-7 และ 3) เกษียณทุกข์ 
(Underfunded) หมายถึงอัตราการใช้เงินออมมากกว่าร้อยละ 7 พบว่าแรงงานที่เกษียณทุกข์มี
สัดส่วนร้อยละ 29 เกษียณสุขร้อยละ 44 และเกษียณพอเพียงร้อยละ 27 ดังภาพประกอบ 4 
ในขณะที่การศึกษาของปฐมาภรณ์ นิธิชยั (2556) พบว่ามนุษย์เงินเดือนร้อยละ 40 มีโอกาสที่เงิน
ออมจะไม่เพียงพอส าหรับวัยเกษียณ อีกทัง้การศึกษาของ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ and สุวิมล เฮง
พัฒนา (2557) กล่าวถึงประชากรไทยส่วนใหญ่ (2 ใน 3) มีปัญหาการออมไม่พอเพียงและขาด
หลกัประกนัทางสงัคม เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกโดย ศนูย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (2557b) จาก
รายงานผลการส ารวจทกัษะทางการเงินของคนไทย ปี 2556 โดยใช้แนวทางการส ารวจของ OECD 
ซึง่ครอบคลมุการวดั 3 ด้าน คือความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน 
พบว่าคนไทยด้อยความรู้ทางการเงิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงคร่ึงของคะแนนเต็ม และคนไทย
มากกว่าร้อยละ 30 มีคะแนนความรู้ทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ต ่า และการส ารวจของ ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลงั (2558) พบว่าคนไทย 14 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.80 ของประชากรที่มี
อายุมากกว่า 18 ปี มีปัญหาขาดความรู้และวินัยทางการเงิน ในขณะที่การส ารวจของ  (OECD, 
2016) เร่ือง Survey of Adult Financial Literacy Competencies มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
ส ารวจสมรรถนะทางการเงินจ านวน 30 ประเทศ และเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่ม OECD จ านวน 17 
ประเทศ โดยการสอบถามผู้ที่อายุระหว่าง 18-79 ปี จ านวน 51,650 ตัวอย่าง พบว่าประเทศที่เข้า
ร่วมโครงการมีทักษะทางการเงินเฉลี่ย 13.20 ส่วนประเทศไทยนัน้ คนไทยมีทักษะทางการเงินต ่า
กว่าค่าเฉลี่ยคือ 12.80 (สถาบันคีนันแห่งเอเชีย, 2558) ชีว้่าสถานการณ์ประเทศไทยก าลงัเผชิญ
ความเสี่ยงทางการเงินภาคครัวเรือนมากยิ่งขึน้ ภาครัฐจ าเป็นต้องด าเนินโครงการกึ่งภาคบังคับ 
และก าหนดให้ประเด็นปัญหาเร่ืองการเงินส่วนบุคคลเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ เพื่อเตรียมการ
ส าหรับแรงงานที่ก าลงัจะเกษียณการท างานในระยะ 10-20 ปีข้างหน้า 
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ภาพประกอบ 4 อตัราการใช้เงินออมหลงัเกษียณปีแรกต่อมลูค่าสินทรัพย์ 
 

ที่มา: สถาบนัวิจยัเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย 
 
โดยปกติคนที่อยู่ในวัยเด็กไม่มีรายได้แต่ต้องบริโภค พอถึงช่วงวัยท างานรายได้จะเพิ่ม

สงูขึน้เร่ือยๆ และเมื่อถึงวยัเกษียณอายุการท างานจะไม่มีรายได้ จากความแตกต่างระหว่างรายได้
และการบริโภคตามช่วงอายุขัยจึงท าให้การออมมีความส าคัญและจ า เป็นมาก ทฤษฎีการออม
ตามวัฏจักรชีวิต (Modigliani, 1966) อธิบายพฤติกรรมการออมและการสะสมทรัพย์สินของ
ครัวเรือน คือผู้บริโภคส่วนใหญ่จะบริโภคเพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด โดยค านึงถึงรายได้ทัง้ใน
ปัจจุบันและอนาคต หรือเป็นการน าเอารายได้ตลอดชีวิตมาก าหนดการบริโภค ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ภายใต้ข้อสมมติว่ามนุษย์เป็นบุคคลที่มีเหตุผล หรือเรียกว่า “มนุษย์เศรษฐศาสตร์” 
(Economic Man) ในขณะที่มนุษย์ในความเป็นจริงไม่เป็นไปตามที่ทฤษฎีกล่าวไว้เสมอไป เพราะ
มนุษย์อาจจะตดัสินใจบริโภคในปัจจบุนัโดยไม่ค านึงถึงการบริโภคในอนาคต หรือมนุษย์บางคนไม่
สามารถจัดสรรเงินออมเพื่อการบริโภคในอนาคตตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ Thaler กล่าวถึงมนุษย์
โดยทั่วไปขาดความมีเหตุผล และมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในระยะยาว มองเห็นแต่ประโยชน์ใกล้ตัว 
Thaler and Sunstein (2008) กล่าวถึงมนุษย์มีข้อบกพร่องโดยธรรมชาติ 3 ประการที่ท าให้การ
ออมเป็นเร่ืองยากมาก คือ 1) ความเฉ่ือย (Inertia) เพราะมนษุย์มีพฤติกรรมไม่อยากออกแรงแม้แต่
เร่ืองเล็กน้อย ในอดีตเคยกระท าหรือวางแผนทางการเงินการออมอย่างไร จะปฏิบติัอย่างนัน่ต่อไป 
ไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อท าให้การออมเพิ่มขึน้ 2) ความกลัวการสูญเสีย (Loss Aversion) 
เพราะมนุษย์มีพฤติกรรมของความกลัวการสูญเสียมากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ จึงท าให้

เกษียณ
ทุกข์ 29%

เกษียณสุข
44%

เกษียณ
พอเพียง 
27%
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หลีกเลี่ยงความเสี่ ยง และเลือกวิธีการออมเงินที่มีความเสี่ยงต ่าๆ ในขณะเดียวกัน ได้รับ
ผลตอบแทนต ่าด้วย 3) ความล าเอียงในปัจจุบนั (Present Bias) เพราะมนุษย์ให้น า้หนักความพึง
พอใจในปัจจุบนัมากกว่าอนาคต แม้ว่าในอนาคตรู้ดีว่าการออมเป็นเร่ืองส าคัญมากกบัตัวเราเอง 
แต่มนุษย์เลือกใช้เงินเพื่อการบริโภคและให้ความสุขกบัตนเองในปัจจุบนัมากกว่า  ประเด็นปัญหา
ดังกล่าวผู้ วิจัยเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาได้ด้วย “ทฤษฎีการสะกิด” (Nudge Theory) คือ การท า
อย่างแนบเนียนให้มนุษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่สามารถคาดเดาได้โดยไม่มีการ
บงัคบั หรือเป็นการออกแบบทางเลือกให้มนุษย์เลือกท าสิ่งที่ดีโดยอตัโนมติั ดงันัน้ถ้ามนุษย์มีความ
เฉ่ือยจะต้องท าให้การออมเป็นไปแบบอัตโนมัติ คือจะต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อการออมเป็น
ประจ าทุกๆ เดือน โดยที่ไม่ต้องลุกขึน้มาท าหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ถ้ามนุษย์ รังเกียจการสูญเสีย
จะต้องให้ความรู้ทางการเงิน แสดงให้เห็นว่าการยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึน้โดยการออมเงินหรือ
ลงทุนในตราสารทางการเงินอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การฝากธนาคารมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่า
และท าให้เงินออมงอกเงย ถ้ามนุษย์มีความล าเอียงในปัจจุบันสามารถแก้ไขได้โดยการ
ตัง้เป้าหมายการออมเพื่อการเกษียณ หรือการให้รางวลัการออมในระยะยาว เพื่อกระตุ้นให้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมการลงทุนของมนษุย์ 

มนุษย์เงินเดือนเป็นเร่ืองง่ายมากที่จะออมเพราะมีรายได้สม ่าเสมอ แต่มีความเสี่ยงสูง
มากเมื่อถึงวยัเกษียณเพราะไม่มีรายได้จากการท างานประจ า แล้วแรงงานไทยมีการเตรียมความ
พร้อมด้านเงินออมเพียงพอหรือไม่ มีการวางแผนทางการเงินอย่างไร การส่งเสริมให้มีการเตรียม
ตัวทางด้านการออมการลงทุนส าหรับวัยเกษียณจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่อยู่ในยุคนี  ้
เพื่อวางแผนการสร้างรายได้จากสินทรัพย์และน ามาทดแทนรายได้จากการท างานในวยัเกษียณ ใน
การศึกษานีจ้ะมุ่งเน้นความส าคัญของการชีน้ าด้วยข้อมูลทางการเงิน (Financial Literacy) และ
การตัง้เป้าหมายทางการเงิน (Financial Goal) มีบทบาทอย่างไรต่อพฤติกรรมการออมการลงทุน
เพื่อวยัเกษียณและมีผลต่อความยัง่ยืนทางการเงินหรือไม่  

งานวิจยัที่ผ่านมาการศึกษาพฤติกรรมการออมการลงทุนมีเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะ
วดัพฤติกรรมการออมการลงทุนในรูปของระดบัความคิดเห็นซึ่งยงัไม่เพียงพอที่จะบ่งบอกถึงความ
ยัง่ยืนทางการเงิน ดงันัน้งานวิจยันีจ้ะวดัพฤติกรรมการออมการลงทุนในเชิงปริมาณ เน้นการสร้าง
รายได้จากสินทรัพย์เพื่อทดแทนรายได้ประจ า โดยการเก็บข้อมลูเป็นรายบุคคลจากกลุ่มตวัอย่างที่
เป็นแรงงานในระบบและไม่เป็นแรงงานในภาคราชการที่มีระบบบ านาญ ผ่านแบบสอบถาม 
นอกจากนีแ้ล้วงานวิจัยนีย้ังประยุกต์แนวคิดจากวิชาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral 
Economics) ซึ่งเป็นสาขาที่ เน้นศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้ บริโภค มาอธิบาย



  7 

พฤติกรรมการออมการลงทุน โดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง 3 กรณี คือ 1) ไม่มีการ
แทรกแซงใดๆ (No Intervention) 2) ก าหนดให้ตัง้เป้าหมายทางการเงินในระยะยาว (Regulator) 
และ 3) การสะกิด (Nudge) โดยวิธีการชีน้ าด้วยข้อมูลทางการเงิน (Priming) เพื่อเปรียบเทียบผล
การทดลองทัง้ 3 แบบ ในการทดลองจะเลือกประชากรเป้าหมาย (Target Population) เป็น
พนกังานมหาวิทยาลยัเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นแรงงานในระบบที่มีจ านวนสงูถึง 116,883 คน 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2561) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบการท างานจาก
ข้าราชการเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยท าให้ไม่มีระบบเงินบ านาญเมื่อถึงวัยเกษียณการ
ท างาน การเตรียมตวัและวางแผนทางการเงินจึงเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัและ
แรงงานทุกๆ คน งานวิจัยฉบับนีห้วังว่าการเก็บข้อมูลการออมการลงทุนในเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถาม ควบคู่กบัการสงัเกตพฤติกรรมการออมการลงทุนผ่านการวิจยัการทดลอง ตลอดจน
การประยุกต์แนวคิดจากวิชาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจะท าให้สามารถได้เคร่ืองมือในปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการออมการลงทุน  และน าไปสู่การสร้างความยั่งยืนทางการเงิน  (Financial 
Sustainability) โดยไม่เป็นภาระทางการเงินแก่ผู้ อ่ืน และไม่ต้องพึ่งพิงระบบสวสัดิการจากภาครัฐ 
ประกอบกับผลการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์เป็นข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมทาง
การเงินของแรงงานก่อนที่จะเข้าสูว่ยัเกษียณการท างาน 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์ทางการเงิน และพฤติกรรมการออมการ

ลงทนุของพนกังานมหาวิทยาลยั  
2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยด้านคุณลกัษณะประชากร ทักษะทางการเงิน 

และการวางแผนการเงินสว่นบคุคลที่มีต่อความอยู่รอดทางการเงิน 
3. เพื่อวิเคราะห์ผลการทดลองเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมการลงทุนและความยัง่ยืน

ทางการเงิน เมื่อมีการก าหนดนโยบาย (Regulator) โดยการตัง้เป้าหมายการเงินระยะยาว และ
การสะกิด (Nudge) ด้วยวิธีการชีน้ าด้วยข้อมูล (Priming) ทางการเงินที่ส าคัญๆ เมื่อเปรียบเทียบ
กบัการไม่แทรกแซงใดๆ (No Intervention) 
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ความส าคัญของการวิจัย 

1. ทราบปัญหาสถานการณ์ทางการเงินและพฤติกรรมการออมการลงทุน รวมถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อความอยู่รอดทางการเงิน เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของแรงงานใน
การเข้าสูส่งัคมผู้สงูวยั โดยเฉพาะในเร่ืองความสขุทางการเงิน (Financial Well-Being)  

2. ทราบผลของการใช้เคร่ืองมือต่างๆ ที่มีต่อพฤติกรรมการออมการลงทุนและความ
ยัง่ยืนทางการเงิน ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันผ่านกระบวนการทดลอง เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาและการออกแบบนโยบายทางสงัคมเพื่อสร้างความยัง่ยืนทางการเงินในวยัเกษียณ 

3. เตรียมความพร้อมของแรงงานในการดูแลตนเองทางการเงินเมื่อถึงวัยเกษียณ และ
เป็นการเตรียมคนเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุที่มีความสขุทางการเงิน โดยภาครัฐและเอกชนควรมีการจดั
กิจกรรมชีน้ าข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญๆ แก่พนักงานในองค์กรและประชาชนโดยทั่วไป เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนษุย์เงินเดือนให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการออมเงินในระยะยาว และ 
ยังสามารถลดภาระทางด้านงบประมาณของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุ อีกทัง้สามารถป้องกัน
ความเสี่ยงทางการเงินของประชาชนเมื่อมีวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดขึน้ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยนีแ้บ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 กรณี คือการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research 
Method) เพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ส่วนกรณีที่ 2 เป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Research) เพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่ 3 ส าหรับการวิจยันี ้
จะพิจารณาความอยู่รอดทางการเงินจากการออมและการลงทุนในระดับบุคคล โดยไม่นับรวม
ระบบสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้ เช่น เบีย้ยังชีพผู้ สูงอายุ หรือระบบการออมภาคบังคับ เช่น 
เงินกองทนุประกนัสงัคม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือแรงงานที่ท างานในระบบ (Formal Sector) โดย

สถานการณ์การจ้างงานในระบบประกันสังคม ปี 2562 จ านวนผู้ ประกันตนตามมาตร 33 มี 
11,686,393 คน (กระทรวงแรงงาน, 2563) ในขณะที่เป็นแรงงานในสถาบนัอุดมศึกษา 116,883 
คน (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2561) ซึง่มีสถานะเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัทัง้สาย
สนบัสนุนวิชาการและสายวิชาการ โดยยกเว้นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา เพราะการ
ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย หรือเรียกว่า “มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ” ท าให้สัดส่วนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ น้อย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนมากกว่าข้าราชการในระบบ
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สถาบนัอดุมศึกษาทัง้หมด ในขณะที่พนกังานมหาวิทยาลยัมีรายได้เพิ่มสงูขึน้เทียบเท่าภาคเอกชน 
แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในเร่ืองสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินบ าเหน็จบ านาญ หรือการเบิกค่า
รักษาพยาบาล นอกจากนีแ้ล้วพนักงานมหาวิทยาลัยยังเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายในระดับ
การศึกษา ตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีถึงปริญญาเอกซึ่งมีความพร้อมทางด้านรายได้มากกว่าแรงงาน
ในระดับล่าง การศึกษานี ้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาเป็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่
พนกังานมหาวิทยาลยัโดยเฉพาะในประเด็นการเตรียมตวัทางการเงินเพื่อวยัเกษียณ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรตาม คือพฤติกรรมการออมการลงทุน โดยวดัจากอัตราความอยู่รอดทางการ

เงิน (Financial Survival Ratio) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ 
1. กลุม่สขุภาพทางการเงินอยู่ในระดบัดี 
2. กลุม่สขุภาพทางการเงินอยู่ในระดบัเสี่ยง 
3. กลุม่สขุภาพทางการเงินอยู่ในระดบัวิกฤต 

ตวัแปรอิสระ คือปัจจยัที่มีผลต่อความยัง่ยืนทางการเงิน แบ่งเป็น 3 ด้าน ดงันี ้
1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะทางประชากร  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศกึษา เขตสถานที่ท างาน และประสบการณ์ทางการเงิน 
2. ปัจจยัด้านทกัษะทางการเงิน ได้แก่ ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน 

และทศันคติทางการเงิน 
3. ปัจจัยด้านการวางแผนการเงิน ได้แก่ การวางแผนสภาพคล่อง การวางแผน

การลงทนุ การวางแผนประกนั และการวางแผนหนี ้
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
ความยั่งยืนทางการเงนิ หมายถึงการสะสมเงินออมในช่วงที่อยู่ในวยัท างาน แล้วน าเงิน

ออมไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น เงินฝากธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ หุ้น กองทุนรวม ประกัน
ชีวิต หรือ อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อเก็บออมและเป็นรายได้ในวยัเกษียณจนกระทัง่รายได้จากสินทรัพย์
มากกว่ารายจ่าย หรือเรียกว่า “อิสรภาพทางการเงิน” (Financial Freedom) 

อัตราส่วนความอยู่รอด หมายถึงผลรวมของรายได้จากการท างาน และรายได้จาก
สินทรัพย์รวมกนัแล้วมากกว่าหรือเท่ากบัรายจ่าย แสดงถึงความอยู่รอดในการด ารงชีวิตในปัจจุบนั 
อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีรายได้จากการท างานอาจจะท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ดงันัน้จึงต้อง
มีการออมเพื่อสร้างความยัง่ยืนทางการเงิน 
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กลุ่มสุขภาพทางการเงินอยู่ในระดับดี หมายถึงกลุม่ที่มีการออมอย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายได้จากการท างานรวมกับรายได้จากสินทรัพย์ หรือสดัส่วนของรายจ่ายไม่เกินร้อยละ 75 
ของรายได้จากการท างานและรายได้จากสินทรัพย์  

กลุ่มสุขภาพทางการเงินอยู่ในระดับเส่ียง หมายถึงกลุม่ที่มีการออมระหว่างร้อยละ 0 
ถึงร้อยละ 25 ของรายได้จากการท างานรวมกับรายได้จากสินทรัพย์ หรือสดัส่วนของรายจ่ายอยู่
ระหว่างร้อยละ 75 ถึงร้อยละ 100 ของรายได้จากการท างานและรายได้จากสินทรัพย์  

กลุ่มสุขภาพทางการเงินอยู่ในระดับวิกฤต หมายถึงกลุ่มที่ไม่มีการออมหรือมีภาระ
หนี ้จนกระทัง่ท าให้สดัสว่นของรายจ่ายมากกว่ารายได้จากการท างานและรายได้จากสินทรัพย์  

ทักษะทางการเงนิ หมายถึงความสามารถในการใช้ความรู้และทกัษะในการจดัการเงิน
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีตลอดชีวิต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้ทางการเงิน คือการมีความรู้เก่ียวกับการค านวณผลตอบแทนของเงิน ด้านพฤติกรรมทาง
การเงิน คือพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ และด้านทัศนคติทางการเงิน คือมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัการออมและการลงทนุ 

การวางแผนการเงิน หมายถึงการเตรียมพร้อมและน าพาชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการ
เงิน โดยเป็นกระบวนการในการตดัสินใจทางการเงินของบุคคลนัน้ ได้แก่ การวางแผนสภาพคล่อง 
การวางแผนการลงทนุ การวางแผนประกนั และการวางแผนหนี ้  

พนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึงบุคคลซึง่ได้รับการจ้างตามสญัญาจ้างให้ปฏิบติัหน้าที่
ราชการในสถาบนัอดุมศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล และมหาวิทยาลยัราชภัฏ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลยัสาย
วิชาการ และพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุวิชาการ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยนีน้ ากรอบแนวคิดของ Huston (2010) มาประยุกต์ในการศึกษา คือการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) พฤติกรรมการเงิน (Financial 
Behavior) และความอยู่ดีมีสขุทางการเงิน (Financial Well-Being) ดงัภาพประกอบ 5 และต่อมา 
Henager and Cude (2016) น ากรอบแนวคิดของ Huston มาประยุกต์ในการวิจัยเก่ียวกบัทกัษะ
ทางการเงินและพฤติกรรมการเงินระยะสัน้-ระยะยาวในกลุ่มอายุที่แตกต่างกนั ดงัภาพประกอบ 6 
นอกจากนีแ้ล้วยงัมีการศกึษาเก่ียวกบัความอยู่ดีมีสขุในที่ท างานของ Spann (2014) ภาพประกอบ 
7 
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ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดความอยู่ดีมีสขุทางการเงิน 

 
ที่มา: Huston (2010) 
 

 

 
 

 
ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดทกัษะทางการเงินและพฤติกรรมการเงิน 

 
ที่มา: Henager and Cude (2016) 
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ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดความอยู่ดีมีสขุทางการเงิน 
 

ที่มา: Spann (2014) 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาเก่ียวกับการออม

ในเชิงพฤติกรรมและวัดพฤติกรรมการออมในรูปของระดับความคิดเห็น หรือค านวณปริมาณเงิน
ออมที่จะต้องใช้หลงัจากเกษียณการท างาน เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม ปัจจัยที่มีผล
ต่อการวางแผนการเงิน หรือทกัษะทางการเงินที่มีต่อพฤติกรรมการเงิน อย่างไรก็ตามการวิจัยโดย
ให้ความสนใจพฤติกรรมการออมในเชิงระดบัความคิดเห็นนัน้ยังไม่เพียงพอที่จะบ่งบอกความอยู่
รอดทางการเงิน การวดัพฤติกรรมการออมการลงทนุในเชิงปริมาณจะท าให้ได้ข้อมลูที่แสดงออกถึง
พฤติกรรมของบคุคลนัน้จริงๆ โดยการเน้นการออมในระยะยาวซึง่เป็นช่องว่างของงานวิจยัที่ควรจะ
ศึกษาต่อ ดงันัน้การศึกษานีจ้ะเน้นข้อมลูที่เป็นเชิงปริมาณ โดยการวดัพฤติกรรมการออมและการ
ลงทุนจากงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล (Personal Statement of Cash Flow) และวดัการวางแผน
ทางการเงินจากงบดุลส่วนบุคคล (Personal Balance Sheet) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหา
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อัตราส่วนความอยู่รอดทางการเงิน (Financial Survival Ratio) ต่อจากนัน้น าองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) ที่กล่าวถึงความมีเหตุผลของมนุษย์มีจ ากัด 
และอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ว่าท าไมถึงไม่ออม (Thaler & Sunstein, 2008) มาท าการทดลอง
โดยแบ่งเคร่ืองมือ (Treatment) ที่ใช้ในการทดลองออกเป็น 3 กรณี คือ 1) การก าหนดนโยบายให้
กลุม่ตวัอย่างตัง้เปา้หมายทางการเงินระยะยาว (Regulator) 2) วิธีการสะกิด (Nudge) ด้วยการให้
ข้อมลูชีน้ า (Priming) ทางการเงินที่ส าคญัๆ และ 3) กรณีไม่แทรกแซงใดๆ (No Intervention) เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถน าเคร่ืองมือดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของคนเก่ียวกับความอยู่รอดทางการเงิน (Financial Survival) 
หรือความอยู่ดีมีสขุทางการเงิน (Financial Well-Being) ในวยัเกษียณ ดงัภาพประกอบ 8  
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งานวิจัยเชิงส ารวจ 

 
 
 
 

ปัญหาทางพฤติกรรม 
การก าหนดนโยบาย 

(Regulator) 
การสะกิด 
(Nudge) 

พฤติกรรม 
การออมการลงทุน 

1) ความเฉ่ือย 
2) ความกลวัการสญูเสีย 
3) ความล าเอยีงปัจจบุนั 

ตัง้เปา้หมาย 
ทางการเงิน 

ชีน้ าข้อมลูทางการเงิน 
ที่ส าคญัๆ 

อยู่รอดทางการเงิน
เพิ่มขึน้ 

 

 

 
ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมุติฐานในการวิจัย 
งานวิจัยนีว้ัดพฤติกรรมการออมการลงทุนในเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากงบการเงิน

สว่นบุคคลแล้วน ามาค านวณหาค่าอตัราส่วนความอยู่รอดทางการเงิน (Financial Survival Ratio) 

ความยั่งยืนทาง
การเงนิ
(Financial 

Sustainability)

ทักษะทางการเงนิ
(Financial Literacy)

ปัจจัยด้านประชากร
(Demographic 

Characteristics)

การวางแผนการเงนิ
(Financial Planning)

องค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงส ารวจน ามา

ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเชิงทดลอง 

งานวิจัยเชิงทดลอง 

งบดุลส่วนบุคคล 

(Personal Balance 

Sheet) 

งบกระแสเงนิสดส่วนบคุคล 

(Personal Statement of  

Cash Flow) 

BOT (2556) 

SET (2558) 

OECD (2012) 

Control Variables 
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ขณะที่แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดทางการเงินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะทาง
ประชากร ทกัษะทางการเงิน และการวางแผนการเงินส่วนบุคคล สามารถก าหนดสมมติฐานได้ดงั 
ตาราง 1 

1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันส่งผลต่ออัตราส่วนความอยู่
รอดทางการเงินแตกต่างกนัด้วย 

H1: เพศชายมีอัตราส่วนความอยู่รอดมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิง 
เพราะผู้ชายมกัจะท าหน้าที่เป็นหวัหน้าครอบครัว จึงมีความรับผิดชอบและเตรียมความพร้อมทาง
การเงินสงูกว่า อีกทัง้เพศหญิงยงัมีค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพมากกว่าเพศชาย 

H2: ผู้ที่มีอายุมากมีอตัราส่วนความอยู่รอดมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัอายุน้อย 
เพราะเมื่ออายมุากขึน้จะมีการวางแผนทางการเงินและคิดถึงอนาคตทางการเงินมากกว่า 

H3: ผู้ที่สถานภาพโสดมีอัตราส่วนความอยู่รอดมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคน
สมรส เพราะคนโสดมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัน้อยกว่า อีกทัง้ยงัจะต้องเตรียมพร้อมทางการเงิน
เพื่อดแูลตนเองมากกว่า เนื่องจากไม่มีบตุรหลานคอยดแูลเมื่อถึงวยัเกษียณ 

H4: ระดบัการศึกษาสงูขึน้มีอัตราส่วนความอยู่รอดมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
คนที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า เพราะผู้ที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่ามักจะมีรายได้มากกว่าด้วย จึงมี
การวางแผนทางการเงินและเก็บออมเงินได้มากกว่า 

H5: สถานที่ท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอัตราส่วนความอยู่
รอดมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเขตภูมิภาค เพราะผู้ที่ท างานอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ได้รับข้อมลูทางการเงินและถกูชีน้ าในการเตรียมความพร้อมทางการเงินจากสื่อต่างๆ มากกว่า อีก
ทัง้ยงัได้รับค าชีแ้นะจากผู้ให้ค าปรึกษาทางการเงินมากกว่า 

H6: ผู้ที่เคยเรียนหรืออบรมเก่ียวกบัการเงินมีอตัราส่วนความอยู่รอดมากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ ที่ไม่เคยเรียน เพราะผู้ ที่ เคยอบรมเก่ียวกับการเงินจะมีการคิดและวางแผน
ทางการเงินเพื่ออนาคตมากกว่า 

2. ปัจจัยด้านทักษะทางการเงินที่แตกต่างกันส่งผลต่ออัตราส่วนความอยู่รอด
ทางการเงินแตกต่างกนัด้วย 

H7: ความรู้ทางการเงินด้านการค านวณมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนความอยู่
รอดในทิศทางเดียวกนั เพราะผู้ที่มีความรู้ทางการเงินด้านการค านวณจะมีการค านวณต้นทุนและ
ผลตอบแทนในกิจกรรมทางการเงินมากกว่า 
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H8: พฤติกรรมและทศันคติทางการเงินมีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนความอยู่รอด
ในทิศทางเดียวกัน เพราะการมีพฤติกรรมและทัศนคติทางการเงินที่ดีจะท าให้การใช้จ่ายเงินมี
ความรอบครอบ ไม่ฟุ่ มเฟือย และรู้จกัเลือกใช้บริการทางการเงินที่เสียค่าใช้จ่ายต ่า 

H9: ทัศนคติทางการเงินมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนความอยู่รอดในทิศทาง
เดียวกัน เพราะการมีพฤติกรรมและทัศนคติทางการเงินที่ดีจะท าให้การใช้จ่ายเงินมีความรอบ
ครอบ ไม่ฟุ่ มเฟือย และรู้จกัเลือกใช้บริการทางการเงินที่เสียค่าใช้จ่ายต ่ากว่า 

3. ปัจจยัด้านการวางแผนการเงิน ได้แก่การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี การ
วางแผนประกัน และการวางแผนหนี ้ที่แตกต่างกันส่งผลต่ออัตราส่วนความอยู่รอดทางการเงิน
แตกต่างกนัด้วย 

H10: สดัส่วนเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารมีความสมัพันธ์กับอัตราส่วนความอยู่
รอดในทิศทางตรงกันข้าม เพราะการออมเงินโดยการฝากธนาคารนัน้ได้รับผลตอบแทนต ่ามาก 
และต ่ากว่าอตัราเงินเฟ้อด้วย จึงท าให้ค่าของเงินลดลง 

H11: สดัส่วนเงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์มีความสมัพันธ์กบัอตัราส่วนความ
อยู่รอดในทิศทางเดียวกัน เพราะการออมเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการ
ฝากธนาคาร และยงัได้รับการยกเว้นภาษีด้วย 

H12: สดัสว่นเงินลงทนุในตราสารทนุ (หุ้น) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราสว่นความอยู่
รอดในทิศทางเดียวกนั เพราะการลงทุนในตลาดหุ้นได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคารท า
ให้เงินออมเติมโตเพิ่มขึน้เร็วกว่า 

H13: สดัส่วนเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์มีความสมัพนัธ์กบัอัตราส่วนความอยู่
รอดในทิศทางเดียวกนั เพราะเป็นการออมเงินในระยะยาวยากต่อการเบิกถอน และยงัท าให้มลูค่า
ของสินทรัพย์เพิ่มขึน้ด้วย 

H14: สดัส่วนเงินลงทุนในกองทุนรวมมีความสมัพันธ์กบัอัตราส่วนความอยู่รอด
ในทิศทางเดียวกนั เพราะการลงทุนในกองทนุรวมได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคารจึงท า
ให้เงินออมเติมโตมากกว่าและเป็นการวางแผนทางการเงินในระยะยาว อีกทัง้ยังสามารถน าเงิน
ลงทนุมาหกัลดหย่อนภาษีเงินได้ 

H15: สดัส่วนเงินลงทนุในประกนัชีวิต/ประกนัชีวิตสะสมทรัพย์มีความสมัพนัธ์กบั
อตัราส่วนความอยู่รอดในทิศทางเดียวกนั เพราะเป็นการออมเงินในระยะยาวแบบสม ่าเสมอ และ
สร้างวินยัทางการเงิน อีกทัง้ยงัสามารถน าเบีย้ประกนัมาลดหย่อนภาษีเงินได้ 



  17 

H16: สัดส่วนเงินลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สลากออมสิน มีความสัมพันธ์กับ
อตัราส่วนความอยู่รอดในทิศทางเดียวกนั เพราะการลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อได้รับ
ผลตอบที่สงูขึน้เมื่อเทียบกบัการฝากธนาคาร 

H17: การมีหนีเ้พื่อการลงทุนจะอยู่รอดทางการเงินมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
หนีป้ระเภทอ่ืน เพราะการสร้างหนีเ้พื่อลงทุน เช่น การซือ้อสงัหาริมทรัพย์ เป็นการออมเงินในระยะ
ยาวและสร้างวินยัทางการเงินท าให้มีการเก็บออมอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ดอกเบีย้เงินกู้ที่อยู่อาศัย
ในปัจจบุนัอยู่ในระดบัที่ต ่ามากและยงัสามารถน าดอกเบีย้มาหกัลดหย่อนภาษีเงินได้ 

 
ตาราง 1 ผลกระทบของตวัแปรต่างๆ ที่มีต่ออตัราส่วนความอยู่รอดทางการเงิน 
 

ตัวแปร ผลท่ีมีต่อความอยู่รอด งานวิจัยท่ีสนับสนุน 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากร 

เพศ เพศชาย > เพศหญิง 

มกุดา โควหกลุ (2559) 
นครินทร์ เจียวสว่าง (2558) 
สถาบนัวิจยัเพื่อการประเมินและ
ออกแบบนโยบาย (2556) 

อายุ อายมุาก > อายนุ้อย 
มกุดา โควหกลุ (2559) 
สริุยาพร จนัทร์เจริญ (2555) 

สถานภาพ โสด > สมรส Kono and Tanaka (2019) 

ระดบัการศึกษา การศึกษาสงู > การศกึษาต ่า 

มกุดา โควหกลุ (2559)  
ดิเรก ปัทมสิ ริวัฒน์ and สุวิมล 
เฮงพฒันา (2557) 
Wagner (2015)) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ตัวแปร ผลท่ีมีต่อความอยู่รอด งานวิจัยท่ีสนับสนุน 
เขตที่อยู่ 

สถานที่ท างาน 
กรุงเทพและปริมณฑล >  

เขตภมูิภาค   
สถาบัน วิ จั ย เพื่ อการพัฒ นา
ประเทศไทย (2554) 

ประสบการณ์ทาง
การเงิน 

ผู้ที่เคยเรียนการเงิน >  
ผู้ที่ไม่ได้เรียนการเงิน 

Wagner (2015)  

ปัจจัยด้านทักษะทางการเงนิส่วนบุคคล 
ความรู้ทางการเงิน + สถาบนัวิจยัเพื่อการประเมินและ

ออกแบบนโยบาย (2556) 
Henager and Cude (2016) 
Wagner (2015) 
Spann (2014) 
Lusardi and Mitchell (2007) 

พฤติกรรมทางการเงิน + 

ทศันคติทางการเงิน + 

ปัจจัยด้านการวางแผนการเงนิ 

การวางแผนลงทนุ + 

นครินทร์ เจียวสว่าง (2558) 
ปฐมาภรณ์ นิธิชยั (2556) 
ฉตัรชยั สิริเทวญักลุ (2556) 
Lusardi and Mitchell (2007)   

การวางแผนภาษี + 
มนต์ทนา คงแก้ว, ชฎามาศ แก้ว
สกุใส, and นดัพลพิชยั ดลุยวา
ฑิต (2557) 

การวางแผนประกนั + มกุดา โควหกลุ (2559) 

การวางแผนหนี ้
หนีเ้พื่อการลงทนุ > หนีเ้พื่อการ

บริโภค  
ศนูย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการ
เงิน (2557a) 

 

 



 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนแรกเป็นการอธิบายเก่ียวกับการวัดระดับเงินออม ส่วนที่ 2 อธิบายเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อความอยู่รอดทางการเงิน และส่วนสดุท้ายจะกลา่วถึงทฤษฎีการสะกิด (Nudge Theory) 
และงานวิจยัเชิงทดลองเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมการลงทุน โดยน าเสนอตามหวัข้อต่อไปนี ้

1. วิธีการวดัเงินออมเพื่อวยัเกษียณอายุการท างาน 
2. คณุลกัษณะของประชากร 
3. ทกัษะทางการเงิน 
4. การวางแผนการเงินสว่นบคุคล 
5. ทฤษฎีการสะกิด 
6. งานวิจยัเชิงทดลองเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมการลงทนุ 
 

วิธีการวัดเงนิออมเพื่อวยัเกษียณอายุการท างาน 
การวดัเงินออมเพื่อความยัง่ยืนทางการเงิน หรือมีจ านวนเงินออมอย่างเพียงพอเพื่อใช้ใน

วัยเกษียณอายุการท างาน ในเชิงทฤษฎีมีการกล่าวถึงในวิชาการเงินส่วนบุคคล (Personal 
Finance) เร่ืองงบการเงินส่วนบุคคล และงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล ที่กล่าวถึงเก่ียวกับรายรับ
และรายจ่ายของบคุคล ถ้ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายจะมีเงินเหลือเก็บเป็นเงินออม แล้วน าเงินออม
ไปฝากธนาคาร หรือลงทุนในสินทรัพย์และตราสารทางการเงินต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน
ของเงินออม ต่อจากนัน้จึงน าข้อมูลทางการเงินมาค านวณหาอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ทางการเงินของบคุคลนัน้ เช่น สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน (2552), Altfest 
(2016) และ Moon, Yuh, and Hanna (2002) (หวัข้อ 1 - 3) นอกจากนีแ้ล้วยงัมีงานวิจยัอีกหลาย
เร่ืองที่กลา่วถึงการวดัระดบัเงินออมที่แตกต่างกนัไป (หวัข้อ 4 - 10) สามารถสรุปวิธีการวดัเงินออม
เพื่อวยัเกษียณการท างาน ได้ดงันี ้

1. อัตราการออม (Saving Ratio) 
การวดัเงินออมวิธีแรกมีกล่าวถึงในต าราการเงินส่วนบุคคลโดยทั่วไป อตัราการออม 

คืออัตราส่วนที่แสดงถึง สัดส่วนการเก็บออมรวมถึงการน าเงินไปลงทุนของแต่ละบุคคล
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เปรียบเทียบกับรายรับในแต่ละเดือน เป็นเคร่ืองชีใ้ห้เห็นถึงโอกาสที่บุคคลนัน้จะมั่งคั่งในอนาคต 
สามารถวดัได้จากเงินออมและเงินลงทุนต่อรายรับในแต่ละเดือน และอตัราส่วนการออมควรมีค่า
มากกว่าร้อยละ 10 

 อตัราสว่นการออมและการลงทนุ  =  เงินออม     10% 
                                                      รายรับรวม  

  
2. อัตราส่วนความอยู่รอด (Survival Ratio) 

คืออตัราสว่นที่แสดงถึง บุคคลใดสามารถหารายได้จากการท างานรวมกบัรายได้จาก
สินทรัพย์แล้วมีมลูค่ามากกว่ารายจ่ายแล้ว บคุคลนัน้สามารถด ารงชีวิตอยู่รอดได้โดยไม่จ าเป็นต้อง
พึ่งพาคนอ่ืน สามารถวดัได้จากรายได้จากการท างานรวมกบัรายได้จากทรัพย์สิน (Total Income) 
ต่อรายจ่าย (Expense) อัตราส่วนความอยู่รอดนีค้วรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 คือสามารถอยู่
รอดได้ด้วยตนเอง 

อตัราสว่นความอยู่รอด  =  รายได้จากการท างาน + รายได้จากสินทรัพย์   ≥   1   
  (Survival Ratio)                                  รายจ่าย 

 
3. อิสรภาพทางการเงนิ (Financial Freedom) 

คืออตัราส่วนที่แสดงถึงความมัง่คัง่ทางการเงิน (Financial Wealth) โดยมีรายได้จาก
สินทรัพย์เพียงพอต่อรายจ่ายในแต่ละเดือน สามารถด าเนินชีวิตในรูปแบบที่ต้องการและไม่
จ าเป็นต้องท างานหรือพึ่งพาคนอ่ืนในเร่ืองการเงิน รายได้จากสินทรัพย์  ได้แก่ เงินฝาก พันธบตัร 
หุ้ นกู้  กองทุนรวม หุ้ นสามัญ อสังหาริมทรัพย์  สามารถค านวณได้จากรายได้จากสินทรัพย์ 
(Passive Income) ต่อรายจ่าย (Expense) แล้วอิสรภาพทางการเงินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 
เป็นการแสดงถึงหลกัประกนัทางการเงินที่มัน่คงเพียงพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายตามสมควร
แก่อตัภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นมากจนเกินสมควร และไม่ต้องหวาดผวาเร่ืองเงินๆ ทองๆ ว่า
จะมีไม่เพียงพอกบัการใช้จ่ายเพื่อด ารงชีวิตอย่างมีคณุภาพในอนาคต 

อิสรภาพทางการเงิน     =       รายได้จากสินทรัพย์    ≥  1 
(Financial Freedom)                   รายจ่าย 

 

การสร้างอิสรภาพทางการเงินสามารถท าได้โดยบุคคลทัว่ไปต้องมีการวางแผนการใช้
เงินอย่างฉลาด มีความอดทนในการออมเงินและมีการลงทุนในระยะยาว เพื่อเตรียมเงินไว้ใช้ใน
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อนาคต และต้องระมัดระวังหนีส้ินที่เกิดขึน้ ซึ่งสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ของ Shipley (2011) 
เร่ือง 10 ขัน้ตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน โดยเร่ิมต้นด้วยการรู้จกัออมเงิน ฝึกนิสยัในเร่ืองการรู้จกัใช้
เงิน หลีกเลี่ยงการใช้บตัรเครดิตและการสะสมหนี ้รู้จักเลือกใช้บริการจากธนาคาร มีเงินเก็บไว้ใช้
ยามฉุกเฉิน เรียนรู้เร่ืองของการลงทุน การตัง้เป้าหมายชีวิต เป็นการเร่ิมต้นเพื่อที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายทางการเงิน การรู้จกัใช้ประโยชน์จากเงินในการลงทุน การรักงานที่ท า การมีความสขุใน
การท างานย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพจิตท าให้เกิดความมัน่คงในหน้าที่การงาน และการรู้จกัปกป้อง
ทรัพย์สินที่มีอยู่ นอกจากนีแ้ล้วยังมีงานวิจัยที่กล่าวถึงเก่ียวกับการวัดเงินออมเพื่อวัยเกษียณใน
รูปแบบอ่ืนๆ อีก 

งานวิจัยที่วัดระดับเงินออมโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ การศึกษาเร่ืองการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อสู่อิสรภาพทางการเงินของข้าราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของมนต์ทนา คงแก้ว et al. (2557) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการวัดค่า
อิสรภาพทางการเงินของข้าราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การวัดค่าอิสรภาพทางการเงิน 
ข้อมลูที่ผู้วิจยัท าการส ารวจ ประกอบด้วย รายได้จากการท างานเฉลี่ยต่อเดือน รายได้จากสินทรัพย์
เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายทัง้หมดเฉลี่ยต่อเดือน และเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน (ระบุเป็นจ านวนตวัเลขที่
ชดัเจน) แล้วน าข้อมลูดงักลา่วมาค านวณเพื่อหาค่าอิสรภาพทางการเงินจากสตูร 

อตัราสว่นความอยู่รอด  =  รายได้จากการท างาน + รายได้จากสินทรัพย์   ≥   1   
  (Survival Ratio)                                  รายจ่าย 

ถ้าผลลพัธ์ ≥ 1  แสดงว่ากลุม่ตวัอย่างสามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเอง 
 

อิสรภาพทางการเงิน     =       รายได้จากสินทรัพย์    ≥  1 
(Financial Freedom)                   รายจ่าย 

ถ้าผลลพัธ์ ≥ 1 แสดงว่ากลุม่ตวัอย่างอยู่ในขัน้มีอิสรภาพทางการเงิน 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเองร้อยละ 97.75 เมื่อ
พิจารณาจากอิสรภาพทางการเงิน พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีอิสรภาพทางการเงินร้อยละ 95.5 ส่วนเงิน
ออมที่ควรมีอย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายได้ทัง้หมด พบว่าส่วนใหญ่มีเงินออมเป็นไปตามเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 66.5 นอกจากนีม้ีการศึกษาต่อเนื่องการวัดค่าอิสรภาพทางการเงิน โดยวิเคราะห์
อัตราส่วนความอยู่รอด (Survival Ratio) พบว่าส่วนใหญ่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเองร้อยละ 
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91.41 และไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเองร้อยละ 8.59 ด้านอัตราส่วนความมั่งคั่ง (Wealth 
Ratio) พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีอิสรภาพทางการเงินร้อยละ 96.01 และมีอิสรภาพทางการเงินร้อยละ 
3.99 และระดบัความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ในการวางแผนการลงทนุเพื่อชีวิตวยัเกษียณมีสง่ผล
ต่อความอยู่รอดทางการเงิน โดยพบว่า ระดับความเข้าใจวตัถุประสงค์ของการมุ่งเน้นรายได้หลงั
เกษียณ และระดบัความตระหนกัและรับรู้ถึงความจ าเป็นในการวางแผนการลงทุนเพื่อวยัเกษียณ 
มีอิทธิผลเชิงบวกต่อค่าความอยู่รอดทางการเงิน 

4. วัดเงนิออมจากเงนิท่ีควรมี ณ ปัจจุบัน 
เงินออมเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ดังนัน้ก่อนที่

จะเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุนัน้จะต้องมีการเก็บออมเงินและมีการวางแผนทางการเงินที่ดีเพื่อไว้ใช้
จ่ายในยามบัน้ปลายของชีวิต การวัดระดบัเงินออมที่ควรจะมีเมื่อถึงวยัเกษียณ (กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ, 2548) คือ 

เงินออมที่ควรมีในปัจจบุนั   =   1/10 * อายุ * เงินได้ทัง้ปี 

 

ยกตวัอย่างการค านวณ ถ้าคณุมีอาย ุ50 ปี และมีเงินได้เดือนละ 50,000 บาท ดงันัน้
ในปัจจุบันควรมีเงินออมเท่ากับ 3,000,000 บาท (0.1 * 50 * 50,000 * 12) การวางแผนทาง
การเงินจึงเป็นสิ่งส าคญัเพื่อให้มีเงินออมเพียงพอต่อการใช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุการท างาน อีก
ทัง้จะต้องรู้จักการน าเงินออมที่มีไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินกับธนาคาร 
และมีความเสี่ยงในระดบัที่ยอมรับได้ 

5. วัดเงนิออมจากเงนิออมท่ีมีอยู่จริงเปรียบเทียบกับเงนิออมท่ีควรมี 
สริุยาพร จันทร์เจริญ (2555) ศึกษาเร่ืองการออมของแรงงานวยัก่อนสูงอายุและวัย

สงูอายุที่ท างานในระบบและนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยก าหนดภาวการณ์ไม่
ออมของแรงงานในวยัก่อนสูงอายุและวัยสูงอายุทัง้ในระบบและนอกระบบ และใช้ข้อมลูจากการ
ส ารวจประชากรผู้สงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ. 2550 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู ลกัษณะทางประชากร 
เศรษฐกิจ สงัคม ภาวะทางสุขภาพ ความมัน่คงในการด ารงชีวิต การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
วยัสูงอายุ การมีส่วนร่วมในชุมชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ และการ
รับรู้สิทธิประโยชน์ของผู้ สูงอายุที่ รัฐบาลได้มีการจัดสรรให้ การวิเคราะห์ทางสถิติอนุมานด้วย 
Multinomial Logistic Regression เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมที่มี ณ ปัจจุบันของ
แรงงานในระบบและนอกระบบในวยัก่อนสงูอายุและวยัสงูอายุ ส่วนตวัแปรตามที่ใช้ในการศึกษา
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มาจากสตูรการค านวณเงินออมที่ควรมี (1/10 * อายุ * เงินได้ต่อปี) จากนัน้น าเงินออมที่มีอยู่จริงไป
ลบด้วยจ านวนเงินออมที่ควรมีของแต่ละบคุคล โดยแบ่งค่าการออมเป็น 3 ระดบั คือ 

1. เงินออมจริงสงูกว่าที่ควรมี ณ ปัจจุบนั หมายถึง จ านวนเงินออมที่มีอยู่จริงลบ
ด้วยจ านวนเงินออมที่ควรมี และได้ค่าเป็นบวก 

2. เงินออมจริงต ่ากว่าที่ควรมี ณ ปัจจุบนั หมายถึง จ านวนเงินออมที่มีอยู่จริงลบ
ด้วยจ านวนเงินออมที่ควรมี และได้ค่าเป็นลบ 

3. เงินออมเท่ากับศูนย์ หมายถึง จ านวนเงินออมที่มีอยู่จริงลบด้วยจ านวนเงิน
ออมที่ควรมี และได้ค่าเป็น 0 คือไม่มีการออม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านการออมที่ควรมีในปัจจบุนั พบว่า แรงงานในระบบวยัก่อน
สงูอายุและวยัสงูอายุกว่าคร่ึงมีการออมอยู่ในระดบัต ่ากว่าการออมที่ควรมี (ร้อยละ 69.0 และร้อย
ละ 56.9) ตามล าดบั ส าหรับแรงงานนอกระบบทัง้วยัก่อนสงูอายแุละวยัสงูอายเุกือบคร่ึงหนึ่งมีการ
ออมต ่ากว่าที่ควรมี (ร้อยละ 48.7 และร้อยละ 47.4) ตามล าดับ แสดงว่าแรงงานในระบบมีการ
ออมต ่ากว่าการออมที่ควรมีมากกว่าแรงงานนอกระบบ ส่วนด้านการไม่มีเงินออม พบว่าแรงงานใน
ระบบวยัก่อนสูงอายุและวยัสงูอายุไม่มีเงินออมร้อยละ 17.8 และร้อยละ 14.3 ตามล าดบั ขณะที่
แรงงานนอกระบบวัยก่อนสูงอายุและวัยสูงอายุไม่มีเงินออมร้อยละ 26.6 และร้อยละ 25.9 
ตามล าดบั แสดงว่าแรงงานนอกระบบมีสดัสว่นการไม่มีเงินออมสงูกว่าแรงงานในระบบ 

6. วัดเงนิออมจากอัตราการใช้เงนิออมหลังเกษียณ 
การศึกษาของวีระชาติ กิเลนทอง (2555) เร่ืองการเตรียมความพร้อมส าหรับการ

วางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบช่วงอายุ 40-60 ปี โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อเข้าใจทัศนคติ ความคาดหวัง พฤติกรรม และอุปสรรคของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่าง 825 ราย ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน
บริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ/พนักงานข้าราชการ ที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่ อค านวณปริมาณเงินส่วนเกิน ณ  วันเกษียณ 
(Retirement Saving Gap) และอัตราการใช้เงินออม (Withdrawal Rate: WR) คือสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายปีแรกหลงัเกษียณต่อมูลค่าสินทรัพย์ ณ ปีเกษียณ (กรณีนีไ้ม่รวมอสงัหาริมทรัพย์) แล้ว
แบ่งระดับความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณเป็น 3 กลุ่ม คือ เกษียณสุข (Excess Funding: 
WR < น้อยกว่า 3.5) เกษียณพอเพียง (Constrained: WR = ร้อยละ 3.5 ถึง ร้อยละ 7) เกษียณ
ทกุข์ (Underfunded: WR > ร้อยละ 7) ผลการวิจยัพบว่า อตัราการออมช่วงก่อนเกษียณมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 22 ของรายได้ และอตัราการใช้เงินออมหลงัเกษียณ (WR) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ของมลูค่า
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สินทรัพย์ ณ ปีเกษียณ เมื่อแบ่งระดับความพร้อมของการเกษียณ พบว่าเกษียณสุขร้อยละ  44 
เกษียณพอเพียงร้อยละ 27 และเกษียณทุกข์ร้อยละ 29 และสรุปข้อผิดพลาดขัน้ตอนของการ
วางแผน ซึ่งอาจน าไปสู่ภาวะที่เงินออมไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหลงัเกษียณไว้ 7 ข้อ คือ 1) เร่ิมต้น
วางแผนช้าเกินควร คนส่วนใหญ่รู้จักวางแผนการออมซึ่งมุ่งเน้นการออมเงินในช่วงวัยท างาน แต่
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนเกษียณ (Pension Plan) ซึ่งมุ่งเน้นที่รายได้ในวัยหลัง
เกษียณ (Decumulation) โดยอายุเฉลี่ยที่ผู้ตอบเร่ิมต้นวางแผนเพื่อการเกษียณคือ 42 ปี 2) การ
วางแผนด้วยความมั่นใจมากเกินควร คนส่วนใหญ่ร้อยละ 71 มีความมั่นใจคุณภาพชีวิตหลัง
เกษียณจะใกล้เคียงกบัปัจจุบนั หรือดีกว่าปัจจบุนั 3) การวางแผนโดยขาดความรู้ความเข้าใจ โดย
เฉลี่ยคาดว่าจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงด้วยสดัส่วนที่สูงขึน้เมื่ออายุมากขึน้ และละเลยผลของเงิน
เฟ้อที่มีต่อค่าใช้จ่ายในอนาคต 4) การประมาณค่าใช้จ่ายหลงัเกษียณน้อยเกินควร สดัส่วนการ
ทดแทนรายได้ (Income Replacement Ratio) โดยเฉลี่ยร้อยละ 34 ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกบั
ร้อยละ 70 เป็นค่าขัน้ต ่าที่นิยมใช้ในการวางแผนการเงิน 5) การประมาณอายุคาดเฉลี่ยน้อยเกิน
ควร เพศหญิงจะประมาณอายุคาดเฉลี่ยน้อยเกินควรมีสดัส่วนสงูกว่าเพศชาย และมีโอกาสที่ เงิน
ออมเพื่อการเกษียณจะหมดก่อนสิน้อายุขยั 6) การออมเงินไว้น้อยเกินควร ผู้ตอบส่วนใหญ่จัดอยู่
ในกลุ่มเกษียณทุกข์ เนื่องจากมีปริมาณเงินส่วนขาด ณ วันเกษียณค่อนข้างมาก และ 7) การ
เกษียณอายุก่อนก าหนด ผู้ตอบร้อยละ 28 ต้องการเกษียณก่อนก าหนด ซึ่งท าให้บางคนมีเงินออม
ไม่เพียงพอส าหรับใช้จ่ายหลงัเกษียณ 

7. วัดเงนิออมจากการออมไม่พอเพียง 
การศึกษาเร่ืองการออม ความมั่งคั่ง และบ านาญผู้สูงอายุของครัวเรือนไทย (ดิเรก 

ปัทมสิริวฒัน์ & สวุิมล เฮงพฒันา, 2557) มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือน
ไทย การสะสมทรัพย์สินหรือความมั่งคั่ง  โดยให้ความสนใจกับกลุ่มที่มีการออมไม่เพียงพอ 
(Saving Inadequacy) หรือเรียกว่า “การออมติดลบ” ใช้ข้อมลูระดบัครัวเรือนส ารวจโดยส านกังาน
สถิติแห่งชาติ ในปี 2552 พบว่าอัตราการออมครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 6,387 บาทต่อเดือน 
เปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 22,396 บาทต่อเดือน เมื่อค านวณสดัส่วนการออมต่อรายได้ 
(S/Y) โดยวิธี unweighted average (ครัวเรือนรวย/จนมีน า้หนักเท่ากัน) จะได้อัตราการออมต่อ
รายได้ (S/Y) เฉลี่ยร้อยละ 10 เท่านัน้ ซึ่งคอนข้างต ่ามาก เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการออมของ
ครัวเรือน จะได้ว่าจ านวนครัวเรือนที่มีการออมติดลบเทียบกบัครัวเรือนทัง้หมดมีร้อยละ 26 จ านวน
ครัวเรือนที่มีการออมระหว่างร้อยละ 0-20 ของรายได้มีร้อยละ 28 จ านวนครัวเรือนที่มีการออม
ระหว่างร้อยละ 20-30 ของรายได้มีร้อยละ15 และจ านวนครัวเรือนที่มีการออมมากกว่าร้อยละ 30 
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ของรายได้มีร้อยละ 31 ต่อมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการออมไม่พอเพียง กรณีแบบ
เข้มข้น คือครัวเรือนกลุ่มนีม้ีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ (Y < C ; S < 0) หรือการออมติดลบ สะท้อน
ปัญหาหาที่รุนแรง เพราะครัวเรือนกลุ่มนีล้้มเหลวความสามารถในการออม พบว่าร้อยละ 31 ของ
ครัวเรือนไทยมีปัญหารายจ่ายสูงกว่ารายได้ กรณีครัวเรือนในเมืองในกลุ่มรายได้น้อยโอกาสที่จะ
เกิดปัญหาการออมติดลบสูงถึงร้อยละ 45-65 สังเกตว่าการออมติดลบในครัวเรือนยากจนเมือง
รุนแรงกว่าครัวเรือนชนบท เนื่องจากค่าครองชีพส าหรับครัวเรือนชนบทต ่ากว่า เมื่อวิเคราะห์ตาม
กลุ่มอาชีพ พบว่ากลุ่มแรงงานเกษตรและแรงงานทั่วไป กลุ่มพนักงานบริการ/ขาย และอาชีพ
พืน้ฐาน มีสดัส่วนออมไม่พอเพียงสงูสุด ร้อยละ 30-50 กลุ่มนกัวิชาชีพมีอตัราการออมไม่พอเพียง
น้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ การออมติดลบหรือออมไม่พอเพียง เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีผลกระทบใน
ระยะยาว และกระทบต่อการถือครองทรัพย์สิน ผู้ วิจัย ใช้เทคนิค Logit Regression ในการ
วิเคราะห์ว่า การออมติดลบ (ค่าดัมมี่  0/1) มีสาเหตหุรือปัจจัยที่เก่ียวข้องอย่างไร ผลการวิเคราะห์
พบว่า โอกาสการออมติดลบลดลง ตามอายุของหัวหน้าครัวเรือน โดยเฉพาะในเขตชนบท รายได้
เพิ่มขึน้ท าให้ความน่าจะเป็นของการเกิดปัญหาการออมติดลบลดลง หวัหน้าครัวเรือนเพศหญิงมี
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดปัญหาการออมติดลบน้อยกว่าเพศชาย  

8. วัดเงนิออมขัน้ต ่า ณ วันเกษียณ จากเกณฑ์ร้อยละ 70 
สุภาพงษ์ ตันสุภาพ (2559) ศึกษาเร่ืองผลกระทบของการควบคุมตนเองที่มีต่อการ

ออม: กรณีศกึษาบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยันีเ้ป็น
งานที่แตกต่างกับงานวิจัยหลายๆ เร่ือง เพราะน าพฤติกรรมการควบคุมตนเองและการผูกมัด
ตนเองมาอธิบายพฤติกรรมการออม เช่น การตัง้กฎหรือสร้างเงื่อนไขต่างๆ ขึน้มาเพื่อช่วยออม หรือ
มีการลดสภาพคลอ่งของเงินออมเพื่อที่จะปอ้งกนัการถอนเงินออกมาใช้อย่างฟุ่ มเฟือย ส่วนการวดั
ความเพียงพอของเงินหลงัจากเลิกท างานประจ า จะวดัจากการเปรียบเทียบระหว่างรายได้ และ
รายจ่าย ที่คาดว่าจะมี ณ วนัที่เลิกจากการท างานประจ า โดยใช้เกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่ควรจะมีเมื่อเลิก
ท างานประจ า คือร้อยละ 70 ของรายจ่ายที่ใช้ในการบริโภคต่อเดือนคูณกับจ านวนอายุหลังจาก
เลิกท างานประจ า ซึ่งเปรียบเสมือนรายได้ขัน้ต ่าในการด ารงชีวิต พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีการ
ออมคิดเป็นร้อยละ 82 ของบุคลากรทัง้หมด โดยในกลุ่มผู้มีการออมนัน้ มีเงินออมต่อเดือนโดย
เฉลี่ย 7,400 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.8 ของรายได้ต่อเดือน ส่วนสาเหตใุนกลุ่มที่ไม่สามารถออม
ได้นัน้ เนื่องจากมีภาระต้องผ่อนช าระหนี ้เช่น หนีบ้ตัรเครดิต หรือยืมจากบุคคลนอกครัวเรือน ส่วน
กลุม่ที่มีการผกูมดัตนเอง (ร้อยละ 68) โดยการกนัเงินส่วนหนึ่งของรายได้เมื่อได้รับทนัทีเข้าไปไว้ใน
บัญชีเงินออมเป็นประจ าทุกเดือนมีเงินออมโดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอ่ืน เมื่อทดสอบทางเศรษฐมิติ 
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พบว่าการควบคมุตนเองมีผลในทางบวกต่อการออม ทัง้ในแง่ของปริมาณการออมและโอกาสที่จะ
มีเงินเพียงพอหลงัจากเลิกท างานประจ า 

9. วัดเงนิออมจากเงนิก้อนขัน้ต ่า ณ วันเกษียณด้วยวิธี NPV 
นอกจากนีย้งัมีโครงการศกึษาวิเคราะห์ระดบัสินทรัพย์การออมขัน้ต ่าที่ผู้ เกษียณอายุ

พึ ง มี ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ขั ้น พื ้น ฐ า น  (ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา & คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2559) โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อค านวณตวัเลขเงินก้อนขัน้ต ่า (Minimum Lump 
Sum) ของผู้ ที่ท างานในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เข้าสู่การเกษียณอายุควรมีค่าเท่าใด ด้วย
วิธีการประเมินยอดเงินก้อนในการรองรับกระแสเงินสดในอนาคต แล้วน ามาค านวณหามูลค่า
ปัจจุบันของยอดกระแสเงินสดทัง้หมดที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (Net Present Value: NPV) พบว่าเงิน
ก้อนขัน้ต ่ากรณีพอเพียงของผู้ ที่ประกอบอาชีพประเภทพนักงานในส านักงานที่มีเขตอาศัยใน
กรุงเทพเงินก้อนขัน้ต ่าพึงมีของเพศชายคือ 7,223,076 บาท และเพศหญิงคือ 8,317,115 บาท 
ส่วนพนักงานในส านักงานที่มีเขตพักอาศัยในต่างจังหวัด เพศชายคือ 4,975,628 บาท และเพศ
หญิงคือ 5,729,258 บาท เพศหญิงมีเงินก่อนขัน้ต ่าสูงกว่าเพศชาย เพราะเพศหญิงมีอายุยืนยาว
กว่าเพศชาย นอกจากนีผู้้ที่มีพืน้ที่พักอาศยัในกรุงเทพจะมีเงินก้อนขัน้ต ่าสงูกว่าต่างจงัหวดั เพราะ
ค่าครองชีพในเมืองสูงกว่า เมื่อวิเคราะห์ต่อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเพียงร้อยละ 26 ที่บรรลุความ
เพียงพอของค่าใช้จ่ายหลังเกษียณจากเงินออมพร้อมผลประโยชน์ผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
รวมทัง้สิทธิประโยชน์อ่ืนจากการท างานและสิทธิประโยชน์ของภาครัฐฯ 

10. อัตราการทดแทนรายได้ (Income Replacement Rate) 
สุดท้ายอัตราทดแทนรายได้ หมายถึงสัดส่วนเงินได้เลีย้งชีพที่ผู้ ออมจะได้รับในวัย

หลงัเกษียณอายุเทียบต่อรายได้เฉลี่ยในช่วงก่อนเกษียณอายุ โดยทั่วไปมักจะตัง้เกณฑ์ที่ร้อยละ 
50-70 การศึกษาเร่ืองเงินได้เลีย้งชีพหลงัเกษียณจากการออมผ่านแหล่งเงินออมระยะยาว (ฝ่าย
วิจยัและยุทธศาสตร์, 2546) กล่าวว่าอตัราทดแทนรายได้ขึน้อยู่กบัปัจจยั 3 ประการ คือ มลูค่าเงิน
ออมสะสมที่ออมตลอดช่วงวยัท างาน จ านวนปีที่จะน าเงินออมมาใช้หลงัเกษียณ และ การบริหาร
เงินออมสะสมซึ่งจะกระทบต่อผลตอบแทนของเงินออม การศึกษานีใ้ช้อตัราทดแทนรายได้ร้อยละ 
50 เป็นดชันีวดัความพอเพียง พบว่าผู้ออมที่มีระยะเวลาการออม 10 ปี จะไม่สามารถบรรลอุตัรานี ้
ได้ ถ้ามีระยะเวลาการออม 20 ปี มีโอกาสที่จะบรรลเุป้าหมายนี ้ด้วยการเลือกนโยบายการลงทุนที่
มีระดบัความเสี่ยงสงูขึน้ เช่น ลงทุนในตราสารทนุ และผู้ออมที่มีระยะเวลาการออม 30 ปี สามารถ
บรรลเุป้าหมายได้หลายทาง โดยผู้ออมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนสามารถบรรลเุป้าหมายได้
ที่อตัราการออมร้อยละ 9 ถ้านโยบายการลงทนุเป็นตราสารหนีอ้ตัราการออมร้อยละ 27 และตลาด
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เงินอัตราการออมร้อยละ 39 ดังนัน้การออมเพื่อวัยเกษียณควรจะเร่ิมต้นให้เร็วที่สดุตัง้แต่วัยหนุ่ม
สาว ขณะที่การศึกษาเร่ืองการวดัการเตรียมตวัทางเศรษฐกิจเพื่อการเกษียณอายุ : รายได้และการ
บริโภค (Hurd & Rohwedder, 2015) วตัถปุระสงค์ในการศกึษาเพื่อวดัการเตรียมตวัทางเศรษฐกิจ 
จากเกณฑ์อัตราทดแทนรายได้ร้อยละ 70 พบว่า คนโสด ร้อยละ 59 มีการเตรียมตัวเพื่อการ
เกษียณ และคนสมรสร้อยละ 81 มีการเตรียมตวัเพื่อการเกษียณ  

จากงานวิจัยที่กล่าวมาทุกเร่ืองแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีปัญหาเงินออมไม่เพียงพอ
ส าหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณสงูถึงร้อยละ 40-60 และเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายปัุญหา
เงินออมไม่เพียงพอจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึน้ ประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัสงัคมผู้สงูอายุของคน
มีปัญหา ระบบสวสัดิการที่ภาครัฐจดัให้ไม่เพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตอย่างปกติสขุ ดงันัน้ผู้ที่อยู่ใน
วยัแรงงานทุกคนจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ทางการเงิน และรู้จกัการวางแผน
ทางการเงิน เพื่อวางแผนการเก็บออมให้เพียงพอในการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอย่างมีความสขุ (Well-
Being) ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือจะต้องเร่ิมต้นที่ตัวเราเอง สร้างความมั่นคงให้กับ
ตวัเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงรายได้จากระบบสวสัดิการที่ภาครัฐจดัให้ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ และมีเหตุผล รวมทัง้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองโดย
การเก็บออมเงินอย่างเพียงพอ ทัง้นีจ้ะต้องมีความอดทน รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อสร้างสุขภาพ
ทางการเงินที่ดีในวยัเกษียณ ทัง้นีส้ามารถสรุปวิธีการวดัระดบัเงินออมเพื่อความยัง่ยืนทางการเงิน
ได้ดงัตาราง 2 

โดยการศึกษานี ้จะวัดพฤติกรรมการออมเงินในเชิงปริมาณจากอัตราส่วนความอยู่
รอดทางการเงิน (Survival Ratio) โดยวดัจากระดบัรายได้และรายจ่ายเป็นรายบุคคล ซึ่งได้ข้อมลูที่
มีความชัดเจนมากกว่าการวัดพฤติกรรมการออมในเชิงความคิดเห็น นอกจากนีแ้ล้วการวัดวิธีนี ้
สามารถน าไปประยุกต์ได้กับทุกคน เพราะไม่ได้แบ่งแยกความอยู่รอดทางการเงินจากความรวย
หรือความจน หรือจะต้องมีเงินออมเท่าใดจึงจะเพียงพอใช้ส าหรับวยัเกษียณ 
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ตาราง 2 สรุปวิธีการวดัเงินออมเพื่อวยัเกษียณการท างาน 
 
วิธีที่ วิธีการวัดเงนิออม ชื่อ (ปี) 
การวัดเงนิออมจากอัตราส่วนการเงนิ (Financial Ratios) 

1. 

อตัราสว่นการออมและการลงทนุ  

= เงินออม      10 % 
  รายรับรวม 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ (2552) 
Altfest (2016) 
(Moon et al., 2002) 

2. 
อตัราสว่นความอยู่รอด (Survival Ratio) 
= รายได้การท างาน + รายได้สินทรัพย์ ≥  1   
                     รายจ่าย  

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ (2552) 
มนต์ทนา คงแก้ว et al. (2557) 
Altfest (2016)  

3. 
อิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom) 
=  รายได้จากสินทรัพย์    ≥  1 
           รายจ่าย 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ (2552) 
มนต์ทนา คงแก้ว et al. (2557) 
Altfest (2016) 

การวัดเงนิออมโดยวิธีอื่นๆ 

4. 
เงินออมที่ควรมี ณ ปัจจบุนั   
=  (1/10 * อาย ุ* เงินได้ทัง้ปี)    

กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(2548) 
สริุยาพร จนัทร์เจริญ (2555) 

5. 

เงินออมมีอยู่จริง - เงินออมที่ควรมี 
=  0 คือไม่มีการออม    
<  0 คือการออมต ่ากว่าที่ควรมี ณ ปัจจบุนั  
>  0 คือการออมสงูกว่าที่ควรมี ณ ปัจจบุนั 

สริุยาพร จนัทร์เจริญ (2555) 

6. 

อตัราการใช้เงินออม  
(Withdrawal Rate: WR) 
เกษียณสขุ (WR < 3.5%) 
เกษียณพอเพียง (WR = 3.5% – 7%) 
เกษียณทกุข์ (WR > 7%) 

สถาบนัวิจยัเพื่อการประเมินและ
ออกแบบนโยบาย (2556) 

7. 
มีการออม  =  1    ถ้า S > 0 หรือ Y > C  
การออมไม่เพียงพอ  =  0  ถ้า S < 0  
                                   หรือ Y < C  

ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ and สวุิมล เฮง
พฒันา (2557) 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 
วิธีที่ วิธีการวัดเงนิออม ชื่อ (ปี) 

8. 
โอกาสที่จะมีเงินออมเพียงพอ  
= (70%) * (ค่าใช้จ่ายปัจจบุนัต่อปี *  
จ านวนปีที่คาดว่าจะใช้ชีวิตหลงัเกษียณ) 

สภุาพงษ์ ตนัสภุาพ (2559) 

9. 
ค านวณหาเงินก้อนขัน้ต ่าพงึมี ณ วนั 
เกษียณอายดุ้วยวิธี  
Net Present Value (NPV) 

คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา and คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(2559) 

10. 
อตัราการทดแทนรายได้ (Income 
 Replacement Rate) = (50-70) %  
ของรายได้ 

ฝ่ายวิจยัและยุทธศาสตร์ (2546) 
Hurd and Rohwedder (2015)  

 
ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจยั 
 

คุณลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) 
ลกัษณะความแตกต่างทางประชากรเป็นปัจจยัพืน้ฐานของพฤติกรรมมนุษย์ ในงานวิจยั

สว่นใหญ่เร่ิมต้นการวิเคราะห์ด้วยตวัแปรทางด้านประชากร เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา และ เขตที่อยู่อาศยั เช่น ในการศึกษาถึงตวัแปรทางประชากรที่มีต่อพฤติกรรมการออม 
(Wagner, 2015; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ & สุวิมล เฮงพัฒนา, 2557; นครินทร์ เจียวสว่าง, 2558; 
มกุดา โควหกุล, 2559; สถาบนัวิจยัเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย, 2556; สริุยาพร จนัทร์
เจริญ, 2555) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เพศ คือความแตกต่างพืน้ฐานของมนุษย์ ที่แสดงถึงอปุนิสยัและพฤติกรรมการออมที่
แตกต่างกนั โดยงานวิจยัส่วนใหญ่ พบว่าเพศชายมีการออมมากกว่าเพศหญิง เช่น  เร่ืองปัจจยัที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวยัเกษียณ (นครินทร์ เจียวสว่าง, 2558) พบว่าเพศชายจะเลือกออม
และลงทุนในกองทนุบ าเหน็จบ านาญมากกว่าเพศหญิง สว่นการศกึษาเร่ืองการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบช่วงอายุ 40-60 ปี (วีระ
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ชาติ กิเลนทอง, 2555) สร้างแบบจ าลองปัจจยัที่ส่งผลต่อปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วนัเกษียณ พบว่า
เพศชายมีปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วันเกษียณมากกว่าเพศหญิง และการศึกษาเร่ืองการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(มุกดา โควหกุล, 2559) พบว่าเพศมีความสมัพันธ์กับเงินออม ในขณะที่การศึกษาเร่ืองการออม
ของแรงงานวัยก่อนสูงอายุและวยัสูงอายุที่ท างานในระบบและนอกระบบ (สุริยาพร จันทร์เจริญ, 
2555) กลบัพบว่าเพศหญิงมีโอกาสออมเงินสูงกว่าเพศชาย และการศึกษาเร่ืองการออม ความมั่ง
คัง่ และบ านาญผู้สงูอายุของครัวเรือนไทย (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ & สวุิมล เฮงพฒันา, 2557) พบว่า
เพศของหวัหน้าครัวเรือนไม่มีผลท าให้การออมของครัวเรือนแตกต่างกนั 

อายุ พฤติกรรมการออมของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันไปตามช่วงอาย ุ
กลา่วคือในช่วงเร่ิมต้นของวยัท างานบคุคลมกัจะมีระดบัการออมไม่มาก เมื่อถึงวยักลางคนจึงเร่ิมมี
การวางแผนทางการเงิน และตัง้เป้าหมายทางการในอนาคต จึงท าให้ระดบัการออมเพิ่มสงูขึน้ เช่น 
การศกึษาของ มกุดา โควหกลุ (2559) พบว่าอายมุีความสมัพนัธ์กบัจ านวนเงินออมและระยะเวลา
ในการออม และนครินทร์ เจียวสว่าง (2558) พบว่าปัจจัยด้านอายุมีความสมัพันธ์กบัรูปแบบการ
ออมการลงทนุในแบบต่างๆ ได้แก่ การลงทุนในทองค า ที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้าง พนัธบตัร นอกจากนี ้
เมื่อวิเคราะห์ด้านวตัถุประสงค์ในการออม พบว่าปัจจยัด้านอายุมีความสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ใน
การออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ และการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดแูลสขุภาพ 

สถานภาพ เป็นปัจจัยทางสงัคมที่มีผลต่อระดบัการออม ความแตกต่างกันระหว่าง
คนที่มีสถานภาพสมรส กับคนโสด จะมีพฤติกรรมการวางแผนการเงินและการออมไม่เหมือนกัน 
เช่น มกุดา โควหกุล (2559) กล่าวว่าสถานภาพมีความสมัพันธ์มีความสมัพันธ์กบัจ านวนเงินออม
และระยะเวลาในการออม และนครินทร์ เจียวสว่าง (2558) พบว่าปัจจัยด้านสถานภาพมี
ความสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคตเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ 
และเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว ขณะที่การศึกษาเร่ืองการวัดการเตรียมตัวทาง
เศรษฐกิจเพื่อการเกษียณอายุ: รายได้และการบริโภค (Hurd & Rohwedder, 2015) พบว่าคนโสด 
ร้อยละ 59 มีการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณ และคนสมรสร้อยละ 81 มีการเตรียมตัวเพื่อการ
เกษียณ ขณะที่การศึกษาในประเทศเวียดนาม (Kono & Tanaka, 2019) พบว่าคนที่แต่งงานแล้ว
ไม่ได้ท าให้การออมเพิ่มขึน้แต่ยงัท าให้ปัญหารุนแรงมากขึน้ 

ระดับการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของแต่ละบุคคล 
เช่น การศกึษาของ มกุดา โควหกลุ (2559) พบว่าระดบัการศกึษามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ออมทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ สดัสว่นเงินออม จ านวนเงินออม ระยะเวลาในการออม และ ผู้มีสว่นตดัสินใจ
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ในการออม ส่วน ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ and สุวิมล เฮงพฒันา (2557) พบว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง
จะมีทรัพย์สินมากกว่า กลา่วคือ ผู้จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีมีทรัพย์สินสทุธิมากกว่า 418 พนั
บาท และผู้จบระดับมัธยมปลายมีทรัพย์สินสุทธิมากกว่า 186 พันบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผู้จบ
ระดับประถมศึกษา นอกจากนีย้ังมีการศึกษาเร่ืองผลกระทบของระดับการศึกษาที่มีต่อคะแนน
ทักษะทางการเงิน และพฤติกรรมทางการเงินทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Wagner, 2015) โดย
แบ่งวัตถุประสงค์การศึกษาออกเป็น 3 กรณี คือ 1) ระดับการศึกษาทางการเงินมีผลต่อคะแนน
ทกัษะทางการอย่างไร 2) ผลกระทบของระดับการศึกษาทางการเงินที่มีต่อพฤติกรรมทางการเงิน
ระยะสัน้ เช่น การตรงต่อเวลา ตรวจสอบบัญชี และการจ่ายบัตรเครดิตแบบเต็มจ านวน และ 3) 
ผลกระทบของระดับการศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมทางการเงินระยะยาว เช่น การมีบัญชีกองทุน
ฉุกเฉิน มีบัญชีออมทรัพย์ มีการลงทุน มีการค านวณจ านวนเงินที่ต้องการส าหรับการเกษียณ 
การศึกษานีใ้ช้ข้อมูลของ National Financial Capability Study (NFCS) ปี 2012 พบว่า คนที่
เรียนต ่ากว่าระดับ college (less than high school, high school degree, and some college) 
มีผลต่อพฤติกรรมการเงินระยะยาว ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ คนที่มีระดับการศึกษาน้อย
กว่า high school จะมีพฤติกรรมการเงินระยะยาวน้อยกว่าร้อยละ 14-23 เมื่อเปรียบเทียบกบัคนที่
มีระดับการศึกษา college ต่อมาคนที่มีระดับการศึกษา high school ท าให้พฤติกรรมการเงิน
ระยะยาวลดลงร้อยละ 9-12 สุดท้ายคนที่มีระดับการศึกษา some college มีพฤติกรรมการเงิน
ระยะยาวลดลงร้อยละ 4-11 ผลการศึกษานีแ้นะน าว่าระดับการศึกษาเป็นตัวชีว้ัดที่ส าคัญของ
พฤติกรรมการเงินระยะยาว คนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะท าให้พฤติกรรมการเงินระยะยาว
ดีกว่า 

เขตท่ีอยู่สถานที่ท างาน  เป็นปัจจัยเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ซึ่งมีผลท าให้เกิดความ
แตกต่างกนัทางโครงสร้างเศรษฐกิจ ระหว่าผู้ที่ท างานในเขตเมือง และนอกเขตเมือง การศกึษาของ
สริุยาพร จนัทร์เจริญ (2555) พบว่าแรงงานที่อาศยัอยู่นอกเขตเทศบาลมีโอกาสของการไม่ออมเงิน
น้อยกว่าเมื่อเทียบกบัผู้ที่อาศยัอยู่ในเขตเทศบาล หรือผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีโอกาสออมมากกว่า
ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล ขณะที่การศึกษาเร่ืองอนาคตสังคมสูงวัยยังน่าห่วง (สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย, 2554) อธิบายว่าคนวัย 25-59 ปี ในเมืองใช้รายได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 52 เพื่อ
การบริโภคของตนเอง ส่วนคนชนบทใช้รายได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 77 เพื่อการบริโภคของตนเอง และ
ยงักล่าวต่อว่าช่วงอายุที่พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ของคนในเมืองอายุ 26-62 ปี ส่วนคนชนบท
อาย ุ31-55 ปี ช่วงอายกุ่อนและหลงัต้องอาศยัการจนุเจือจากผู้ อ่ืนมาเพิ่มเติม 
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ประสบการณ์ทางการเงิน (เรียนหรืออบรมเกี่ยวกับการเงิน) จากการศึกษา
เร่ืองการศึกษาทางการเงินที่มีต่อพฤติกรรมทางการเงิน (Wagner, 2015) พบว่าการเรียนวิชาการ
เงินเป็นตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัคะแนนทกัษะทางการเงิน และการเรียนวิชาการ
เงินของคนที่มีรายได้ต ่า และระดับการศึกษาต ่า ส่งผลต่อคะแนนทักษะทางการเงินมากกว่า 
กล่าวคือ การเรียนวิชาการเงินในระดบั high school จะเพิ่มความน่าจะเป็นร้อยละ 6-10 ว่าบคุคล
จะตอบค าถามถูกเร่ือง interest, inflation, mortgage และหุ้น แต่ไม่มีผลกบัค าถาม bond ซึ่งเป็น
เพราะค าถามยาก และการเรียนวิชาการเงินในสถานประกอบการท าให้บุคคลตอบค าถามถูก
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4-16 มีผลกระทบมากที่สุดในค าถาม stock เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 เป็นเพราะลูกจ้าง
จ านวนมากก าลังสนใจเร่ืองการลงทุน นอกจากนีย้ังพบว่า คนที่เรียนวิชาการเงินในระดับ high 
school อย่างเดียวมีผลต่อพฤติกรรมการเงินระยะยาวดีขึน้ร้อยละ 4-11 คนที่เรียนวิชาการเงินใน
ระดับ college อย่างเดียวมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณเพิ่มขึน้ร้อยละ 6  คนที่เรียน
วิชาการเงินในสถานประกอบการท าให้พฤติกรรมการเงินระยะยาวดีขึน้ร้อยละ 5-14 คนที่เรียน
วิชาการเงินทัง้ high school and college พฤติกรรมการเงินระยะยาวดีขึน้ร้อยละ 2-7 ส่วนคนที่
เรียนวิชาการเงินใน high school and employer ท าให้พฤติกรรมการเงินระยะยาวดีขึน้ร้อยละ 8-
25 คล้ายกบัคนที่เรียนวิชาการเงินใน college and employer ท าให้พฤติกรรมการเงินระยะยาวดี
ขึน้ร้อยละ 7-19 และคนที่เรียนวิชาการเงินในทุกระดับ high school, college and employer ท า
ให้พฤติกรรมการเงินระยะยาวดีขึน้ร้อยละ 5-21 สรุปว่าการเรียนวิชาการเงินในสถานประกอบการ
รวมกบั high school or college มีความส าคญัต่อพฤติกรรมการเงินระยะยาวมากที่สดุ 

จากการประมวลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่าปัจจัยคุณลักษณะทางประชากรมีผลต่อ
พฤติกรรมการออม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เขตที่อยู่สถานที่ท างาน และคนที่
เคยเรียนหรือได้รับการอบรมเก่ียวกบัการเงิน สรุปได้ดงัตาราง 3  
 

ตาราง 3 สรุปปัจจยัด้านคณุลกัษณะประชากรที่มีต่อพฤติกรรมการออม 
 

ตัวแปร ผลที่มีต่อพฤติกรรมการออม ชื่อ(ปี) 

เพศ 
 

เพศชาย > เพศหญิง 

มกุดา โควหกลุ (2559) 
นครินทร์ เจียวสว่าง (2558) 
สถาบนัวิจยัเพื่อการประเมินและ
ออกแบบนโยบาย (2556) 

เพศหญิง > เพศชาย สริุยาพร จนัทร์เจริญ (2555) 
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ตาราง 3 (ต่อ)  
 

ตัวแปร ผลที่มีต่อพฤติกรรมการออม ชื่อ(ปี) 

 ไม่มีผล 
ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ and สวุิมล 
เฮงพฒันา (2557) 

อายุ อายมุาก > อายนุ้อย 
มกุดา โควหกลุ (2559) 
นครินทร์ เจียวสว่าง (2558) 

สถานภาพ 
สมรส > โสด 

มกุดา โควหกลุ (2559) 
Hurd and Rohwedder (2015) 

โสด > สมรส Kono and Tanaka (2019) 

ระดบัการศึกษา การศึกษาสงู > การศกึษาต ่า 

มกุดา โควหกลุ (2559) 
ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ and สวุิมล 
เฮงพฒันา (2557) 
Wagner (2015) 

เขตที่อยู่ 
สถานที่ท างาน 

อาศยัในเขตเมือง < 
อาศยันอกเขตเทศบาล 

สริุยาพร จนัทร์เจริญ (2555) 

อาศยัในเมือง > อาศยัในชนบท 
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย (2554) 

ประสบการณ์ทาง
การเงิน 

ผู้ที่เคยเรียนการเงิน > 
ผู้ที่ไม่ได้เรียนการเงิน 

Wagner (2015) 

 
ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจยั 
 

ทักษะทางการเงนิ (Financial Literacy) 
ตามนิยามของ The Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD, 2016) เป็นนิยามสากลและมีแนวทางการประมวลผลการวดัทักษะทางการเงินที่ยอมรับ
ในหลายประเทศ ทกัษะทางการเงิน หมายถึงการตระหนัก ความรู้ความใจ ความเชี่ยวชาญความ
ช านาญ ทศันคติ และพฤติกรรม ในลกัษณะที่มีผลให้บคุคลตดัสินใจทางการเงินที่ดี และในที่สดุจะ
ส่งผลให้บุคคลนัน้มีสุขภาพทางการเงินที่ดี ส่วนส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้นิยามความรู้ทางการเงิน คือการท าให้คนมีความสามารถในการใช้
ความรู้และทักษะในการจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีตลอด
ชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ท าชีวิตให้ไม่ติดลบ แต่จะต้องมีวิสัยทศัน์เพื่อที่จะก าหนดเป้าหมายและวางแผน
การเงินเพื่อให้สามารถเดินไปสู่เป้าหมายนัน้ได้ โดยต้องท าอย่างมีวินัยไปตลอดทัง้ชีวิต  มี
รายละเอียดดงันี ้

การวดัทกัษะทางการเงินตามแบบของ OECD แบ่งโครงสร้างการวดัเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้ทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการเงิน และด้านทศันคติทางการเงิน (OECD, 2016) แต่ละ
ด้านมีคะแนนสูงสุด 8 คะแนน 9 คะแนน และ 5 คะแนน ตามล าดับ เมื่อรวมคะแนนทักษะทาง
การเงินทัง้ 3 ด้าน จะมีคะแนนเต็ม 22 คะแนน องค์ประกอบแต่ละด้านมีค าถามย่อยซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อทกัษะทางการเงินของบุคคล ต่อมาศนูย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงินได้ท าการส ารวจ
ทกัษะทางการเงินของคนไทย (ศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน, 2557b) โดยจัดท ามาแล้ว 4 
ครัง้ คือ ครัง้แรกในปี 2545 ครัง้ที่สองในปี 2549 ครัง้ที่สามในปี 2553 และการส ารวจครัง้ที่สี่ในปี 
2556 เพื่อเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์เสถียรภาพครัวเรือน และประกอบการก าหนดนโยบายสง่เสริม
การเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และจัดท าตาม
แนวทางเดียวกับการส ารวจของ OECD เพื่อให้เป็นมาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศได้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดระดับทักษะทางการเงินของคนไทย ประกอบด้วย 3 
ปัจจยั คือ ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ทักษะและพฤติกรรมทางการเงิน และความเชื่อมัน่และ
ทัศนคติทางการเงิน ทัง้ 3 ปัจจัยยังได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทัง้
ลกัษณะนิสยั ความเป็นตวัตนของแต่ละบุคคลด้วย แสดงได้ดงัตาราง 4 

 
ตาราง 4 โครงสร้างการวดัทกัษะทางการเงิน 
 

ทักษะทางการเงนิ (1 – 22 คะแนน) 
ความรู้ทางการเงนิ 
(0 – 8 คะแนน) 

พฤติกรรมทางการเงิน 
(0 – 9 คะแนน) 

ทัศนคติทางการเงนิ 
(1 – 5 คะแนน) 

* การหาร 
* มลูค่าของเงินตามเวลา 
* ค านวณดอกเบีย้ของสินเชื่อ 
* ค านวณเงินต้นและดอกเบีย้ 
* ค านวณดอกเบีย้ทบต้น 

* ไตร่ตรองก่อนซือ้ 
* จ่ายบิลตรงเวลา 
* ดแูลการเงินใกล้ชิด 
* ตัง้เปา้หมายระยะยาว 
* ตดัสินใจการท าบญัชี 

* มีความสขุกบัการใช้เงิน 
  มากกว่าออม 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ทักษะทางการเงนิ (1 – 22 คะแนน) 
ความรู้ทางการเงนิ 
(0 – 8 คะแนน) 

พฤติกรรมทางการเงิน 
(0 – 9 คะแนน) 

ทัศนคติทางการเงนิ 
(1 – 5 คะแนน) 

* เครดิตบโูร 
* นโยบายคุ้มครองเงินฝาก 

* มีการออม 
* เปรียบเทียบข้อมลูก่อนซือ้ 
* ไม่กู้ เมื่อเงินไม่พอใช้ 

 

 
ที่มา: ดดัแปลงจากศนูย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
กลุ่มตวัอย่างเพื่อการวิเคราะห์มี 10,627 ราย การจ าแนกกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์

และรายงานผลการส ารวจจ าแนกตามสถานภาพและภูมิภาคออกเป็น 6 ด้าน คือ เพศ ช่วงอาย ุ
ระดับการศึกษาสงูสุด ระดบัรายได้ อาชีพ และภูมิภาค ซึ่งกลุ่มตวัอย่างที่จ าแนกตามเพศและช่วง
อายุ มีสัดส่วนในแต่ละสถานภาพกระจายตัวตามโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า ระดับทักษะทางการเงินภาพรวมของคนไทยทัง้ประเทศ มีคะแนนทักษะทาง
การเงินเฉลี่ย 12.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 58.50 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของ 14 
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการส ารวจทักษะทางการเงินกับ OECD มีค่าเฉลี่ย 13.70 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 62.30 จะได้ว่าคนไทยมีคะแนนทกัษะทางการเงินต ่ากว่าประเทศที่เข้าร่วมโครงการส ารวจ 
เมื่อพิจารณาระดบัคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบทกัษะทางการเงิน คือ ด้านความรู้ทางการเงินได้
คะแนนเฉลี่ย 3.70 คะแนนจากคะแนนเต็ม 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.80 คะแนน ด้าน
พฤติกรรมทางการเงินได้คะแนนเฉลี่ย 5.90 คะแนนจากคะแนนเต็ม 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
65.60 คะแนน และด้านทัศนคติทางการเงินได้คะแนนเฉลี่ย 3.20 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.50 คะแนน โดยความรู้ทางการเงินที่คนไทยจ านวนมากไม่เข้าใจ คือ 
การค านวณดอกเบีย้ของสินเชื่อ การค านวณเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ นโยบายคุ้มครองเงินฝาก และ
มูลค่าของเงินตามกาลเวลา ด้านพฤติกรรมการออม พบว่าสดัส่วนของผู้มีเงินออมร้อยละ 77.40 
เป็นสดัส่วนค่อนข้างสงู แต่ถ้าเป็นการออมเพื่อการเกษียณอายุยงัไม่ได้ถูกให้ความส าคญัและยงัมี
การออมไม่เพียงพอ พบว่ามีเพียงร้อยละ 25.00 ที่มีการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุและสามารถ
ออมเงินได้ตามแผน นอกจากนีผู้้ที่ได้ออมเงินเพื่อการเกษียณอายุมีการเก็บออมเพียงพอร้อยละ 
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39.40 มีการเก็บออมยังไม่เพียงพอร้อยละ 21.30 และไม่แน่ใจว่ามีการเก็บออมเพียงพอหรือไม่
ร้อยละ 39.30   

นอกจากนีส้ านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง ด าเนินการส ารวจและศึกษาวิจัยตามโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่
ประชาชน ในปี 2556 และโครงการการให้ความรู้และสร้างวินยัทางการเงินของคนไทย ในปี 2557
(กฤติกา โพธ์ิไทรย์, 2558) เพื่อก าหนดแนวทางในการให้ความรู้ทางการเงินของคนไทย น าไปสูก่าร
พฒันาเพื่อยกระดบัความรู้ทางการเงินของคนไทยให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีวินัยทางการเงิน สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ตนเอง ครอบครัว และ
ประเทศชาติ โดยการส ารวจทั่วประเทศจากกลุ่มตัวอย่าง 6,000 คน ในปี 2556 และแบ่งกลุ่ม
เป้าหมายเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ที่ก าลงัศึกษา 2.กลุ่มภาคเอกชนมีนายจ้าง 
(มีประกนัสงัคม) 3.กลุ่มภาคเอกชนอาชีพอิสระมีรายได้สงู 4.กลุม่ภาคเอกชนอาชีพอิสระอื่นๆ (ผู้มี
รายได้ต ่า) 5.กลุม่เกษตรกร 6.กลุม่ภาครัฐ 7.กลุม่ครัวเรือน (ครอบครัว) และ 8.กลุม่สื่อมวลชน โดย
แบ่งการพิจารณาความรู้ทางการเงินใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทางการเงิน (Knowledge) ด้าน
พฤติกรรมทางการเงิน (Behavior) และด้านทัศนคติทางการเงิน (Attitude) ผลการส ารวจพบว่า 
คนไทยส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ทางการเงินในระดบัปานกลางค่อนข้างต ่าและระดบัต ่ารวมกนัเป็น
สดัส่วนสูงถึงร้อยละ 69.6 และมีระดบัความรู้ทางการเงินในระดบัสงูและสูงที่สุดเพียงร้อยละ 4.9 
สะท้อนให้เห็นว่า ระดับความรู้ทางการเงินภาคประชาชนอยู่ในระดับค่อนไปทางต ่า จ าเป็นต้อง
ได้รับการพฒันาส่งเสริมให้ดียิ่งขึน้ และเมื่อพิจารณาระดบัความรู้ทางการเงินของคนไทยในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย พบว่ากลุ่มนักศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มครอบครัว กลุ่ม
เกษตรกร และกลุ่มภาคเอกชนอาชีพอิสระอ่ืนๆ (ผู้มีรายได้น้อย) มีระดบัความรู้ทางการเงินโน้มไป
ทางค่อนข้างต ่ามากกวา่กลุม่เปา้หมายอ่ืนๆ  

ยังมีการศึกษาของถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบช่วงอายุ 40-60 ปี (วีระชาติ กิเลนทอง, 2555) ผู้ตอบที่เคยได้รับ
ความรู้ มีความเข้าใจ และเคยวางแผนเพื่อการเกษียณ มีปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วันเกษียณ
มากกว่าผู้ตอบที่ไม่มีคณุสมบติัทัง้ 3 ข้อ ดงันัน้ควรมีการส่งเสริมการศึกษาทางการเงินขัน้พืน้ฐาน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และปรับปรุงระบบเกษียณโดยการเพิ่มอัตราการออมผ่าน
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ หรือการเพิ่มอายเุกษียณให้สงูขึน้ 

ส่วนงานวิจัยในต่างระเทศที่ศึกษาเก่ียวกับทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) มี
หลายเร่ือง เช่น  การศึกษาเร่ือง Financial Literacy and Long- and Short-Term Financial 
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Behavior in Different Age Groups (Henager & Cude, 2016) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมทางการเงินโดยแบ่งกลุ่มตามอายุ และ
แบ่งเป็นพฤติกรรมทางการเงินระยะยาว ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมการออมและการลงทุน เพื่อการ
เกษียณ สว่นพฤติกรรมทางการเงินระยะสัน้หมายถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมเพื่อใช้ยาม
ฉุกเฉิน ผลการศึกษา พบว่าความรู้ทางการเงินของผู้สงูอายุมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมทางการ
เงินระยะยาวมากกว่ากลุม่ผู้ที่มีอายนุ้อย   

ต่อมา Wagner (2015) ศึกษาผลกระทบของระดับการศึกษาที่มีต่อคะแนนทักษะทาง
การเงิน และพฤติกรรมทางการเงินทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การศึกษาทางการเงิน (Financial 
Education) หมายถึงเคยเรียนวิชาเก่ียวกับการเงินในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลยั หรือในสถาน
ประกอบการ โดยแบ่งผู้ที่เคยเรียนวิชาการเงินเป็น 7 กลุ่ม คือ 1) เรียนใน high school (HS) อย่าง
เดียว 2) เรียนใน college อย่างเดียว 3) เรียนในสถานประกอบการอย่างเดียว 4) เรียนใน high 
school และ college 5) เรียนใน high school และ สถานประกอบการ 6) เรียนใน college และ
สถานประกอบการ และ 7) เรียนใน high school, college และ สถานประกอบการ การส ารวจจะ
สอบถามเร่ืองทักษะทางการเงินจ านวน 5 หัวข้อ คือ 1) อัตราดอกเบีย้ 2) อัตราเงินเฟ้อ 3) ราคา
พันธบัตร 4) สินเชื่อ และ 5) ตราสารทุน ในแต่ละค าถามจะเป็นตัวแปรดัมมี่ ถ้าตอบถูกจะมีค่า
เท่ากับ 1 และตอบผิดจะมีค่าเท่ากับ 0 การวดัทักษะทางการเงิน คือผลรวมของจ านวนข้อที่ตอบ
ถกูจะมีคะแนนตัง้แต่ 0 ถึง 5 ถ้าใครตอบถูกทัง้หมด 5 ข้อ จะได้ 5 คะแนน ในขณะที่ตอบผิดทุกข้อ
จะได้ 0 คะแนน ตัวชีว้ัดคะแนนสูงแสดงว่ามีทักษะทางการเงินมากกว่าผู้ ซึ่งได้คะแนนต ่า  พบว่า
คะแนนทักษะทางการเงินเฉลี่ยของผู้ที่เรียนวิชาการเงินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ที่ไม่เคยเรียน
วิชาการเงิน (2.83) คะแนนทกัษะทางการเงินเฉลี่ยของผู้ที่มีระดบัการศึกษาต ่า (การศึกษาต ่ากว่า 
high school) เปรียบเทียบผู้ที่เรียนวิชาการเงินกับผู้ที่ไม่เรียนวิชาการเงิน พบว่าทุกกลุ่มของผู้ ที่
เรียนวิชาการเงินมีคะแนนทกัษะทางการเงินสงูกว่าผู้ที่ไม่เรียนวิชาการเงิน เมื่อแสดงสดัส่วนของผู้
ที่ตอบถกูในแต่ค าถาม พบว่าตอบค าถามถกูโดยเฉลี่ย 2.9 จากคะแนนเต็ม 5 โดย ร้อยละ 75 ตอบ
ค าถามเร่ืองอตัราดอกเบีย้ถูก ร้อยละ 61 ตอบค าถามเร่ืองเงินเฟ้อถูก ร้อยละ 28 ตอบค าถามเร่ือง
ตราสารหนีถู้ก ร้อยละ 75 ตอบค าถามเร่ืองสินเชื่อถูก และร้อยละ 48 ตอบค าถามเร่ืองหุ้ นถูก 
ระดับการศึกษาทางการเงินมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับคะแนนทักษะทางการเงินส่วน
บุคคล โดยคนที่มีระดับการศึกษาและรายได้ต ่าจะมีผลมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีระดับ
การศึกษาและรายได้สูง การศึกษาวิชาการเงิน (Financial Education) ไม่เพียงแต่จะท าให้ทักษะ
ทางการเงินดีขึน้แล้ว แต่ยงัช่วยให้ประชาชนมีการตดัสินใจทางการเงินได้ดีกว่า พฤติกรรมการเงิน
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ระยะยาว (Long Term Financial Behaviors) ประกอบด้วย 1) มีเงินฉุกเฉิน 3 เดือน 2) มีบัญชี
ออมทรัพย์ 3) มีบัญชีการลงทุนที่ไม่ใช่การท างาน 4) มีการค านวณจ านวนเงินที่ต้องการส าหรับ
เกษียณ 5) มีบัญชีเพื่อการเกษียณ ตัวแปรทัง้หมดเป็น dummy มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าบุคคลตอบว่า
พวกเขามีสว่นร่วมในพฤติกรรมนัน้ พบว่าร้อยละ 41 มีกองทุนฉุกเฉิน ร้อยละ74 มีบญัชีออมทรัพย์ 
ร้อยละ 36 มีการลงทุน ร้อยละ40 ของประชากรมีความพยายามในการค านวณจ านวนเงินที่พวก
เขาต้องการส าหรับการเกษียณ และร้อยละ 29 มีบญัชีส าหรับเกษียณ จากผลส ารวจประชาชนมี
ส่วนร่วมในพฤติกรรมการเงินระยะยาวเฉลี่ย 2.3 จากคะแนนเต็ม 5 พบว่า Financial Literacy 
Score มีผลต่อพฤติกรรมการเงินระยะยาวใน 5 กรณี แต่มีผลน้อยมากในการศึกษานี ้คือท าให้
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2-5 

ขณะที่การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความอยู่ดีมีสขุทางการเงิน (Financial Wellness) ของ
แรงงานในสถานที่ท างาน รวมถึงการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณและการเตรียมตัวก่อนเกษียณ
การท างาน (Spann, 2014) โดยปัจจยัที่มีผลต่อความอยู่ดีมีสขุทางการเงิน (Financial Wellness) 
ได้แก่ พฤติกรรมการเงิน (Financial Behaviors)  ความรู้ทางการเงิน (Financial Knowledge) 
และทศันคติทางการเงิน (Financial Attitudes) พบว่าแรงงานที่ไม่มีหนีแ้ละมีความรู้ทางการเงินมี
ผลต่อความอยู่ดีมีสขุทางการเงิน สว่นพฤติกรรมทางการเงินมีผลกระทบใหญ่ที่สดุ เช่น การมีบญัชี
กองทุนฉุกเฉิน การจ่ายค่าบตัรเครดิตเต็มจ านวนทุกสิน้เดือน และการจ่ายค่าบิลต่างๆ ตรงเวลา 
กรณีที่ 2 ทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่ดีมีสุขทางการเงินเพื่อการวางแผนการเกษียณ พบว่า
พฤติกรรมการจดัการทางการเงิน และทศันคติทางการเงินของแรงงานมีผลต่อการวางแผนเพื่อการ
เกษียณ ได้แก่กระแสเงินสด การจ่ายบิลตรงเวลา จ่ายค่าบัตรเครดิตเต็มจ านวนในแต่ละเดือน 
สุดท้ายทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้เตรียมการเกษียณ ได้แก่ ระดับความพอใจทางการเงิน 
ความรู้ทางการเงิน ความเชื่อมัน่ในการจดัสรรสินทรัพย์ และพฤติกรรมการเงิน มีนยัส าคญักบัการ
รับรู้เตรียมการเกษียณของแรงงาน ดังนัน้การให้ข้อมูล กิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม
การศกึษาการเงินในสถานที่ท างานของแรงงานเพื่อความสขุทางการเงิน  

และการศึกษาเร่ือง Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement 
Wellbeing (Lusardi & Mitchell, 2011) คนอเมริกันมีไม่ก่ีคนที่เชื่อมั่นเก่ียวกับความเพียงพอของ
เงินออมเพื่อวัยเกษียณ และน้อยคนที่รู้ว่าท าไมการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณถึงล้มเหลว 
การศกึษานีจ้ะวดัการตดัสินใจออมของผู้ท างานคนอเมริกนัที่มีอายุ 50 ปีขึน้ไป แล้วตอบค าถาม 3 
ข้ออย่างง่ายคือ อัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ทบต้น และอัตราเงินเฟ้อ ถ้าตอบถูก 1 ใน 3 ข้อ จะ
ถามต่อเก่ียวกับการกระจายความเสี่ยง พบว่าความรู้ทางการเงินและการวางแผนทางการเงินมี
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ความสมัพนัธ์กนั คนที่มีความรู้การเงิน เช่น มีการค านวณจ านวนเงินเพื่อการเกษียณ เข้า ร่วมงาน
สัมมนาเพื่อการเกษียณ และปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญการเงิน จะประสบความส าเร็จในการวางแผน
การเงินมากกว่าคนที่ไม่วางแผนการเงิน  

สรุปได้ว่าการมีทกัษะทางการเงินที่ดี เช่น มีความรู้ทางการเงิน มีทัศนคติทางการเงินที่ดี 
และมีพฤติกรรมทางการเงินในทางที่ดี ย่อมสง่ต่อพฤติกรรมในการออมเงินที่ดีด้วย ดงัตาราง 5 

 
ตาราง 5 สรุปปัจจยัด้านทกัษะทางการเงินที่มีต่อพฤติกรรมการออม 
 

ตัวแปร 
ผลที่มีต่อพฤติกรรมการ

ออม 
ชื่อ (ปี) 

ทักษะทางการเงนิ 

+ 
 

วีระชาติ กิเลนทอง (2555) 
Henager and Cude (2016) 
Wagner (2015) 
Spann (2014) 
Lusardi and Mitchell (2011) 

ความรู้ทางการเงิน 

พฤติกรรมทางการเงิน 

ทศันคติทางการเงิน 

 

การวางแผนการเงนิส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นแนวคิดในการเตรียมความพร้อมและน าพาชีวิตไปสู่

ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเร่ิมจากนิสัยการปลูกฝังการออมและการใช้เงินที่ดี มีวินัยตัง้แต่
เด็กๆ การวางแผนการเงินจึงเป็นกระบวนการประเมินสถานภาพทางการเงิน ความเป็นอยู่ของ
บุคคล และท าการพัฒนาปรับปรุงการหารายได้ การใช้จ่าย และการลงทุนให้มีฐานะที่ดีขึน้ โดย
การเข้าไปศึกษาปัจจยัด้านเศรษฐกิจ และกระบวนการในการตัดสินใจทางการเงินของบุคคลนัน้ 
ทัง้นีก้ารวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะครอบคลุมถึงแผนและกระบวนการวางแผนทางการเงินใน
ทุกๆ ด้านที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกิจกรรมทางการเงินของแต่ละบุคคล ได้แก่ การวางแผนเงินออม
เพื่อวยัเกษียณ การวางแผนประกนัภยั การวางแผนภาษี การวางแผนการลงทนุ เป็นต้น ดงันัน้การ
วางแผนการเงินจึงเป็นแนวคิดที่มีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับทุกคน เพราะท าให้เกิดความมั่นคง
ทางการเงินในชีวิต เช่น การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณที่ดีจะช่วยให้มีชีวิตภายหลงัเกษียณ
จากการท างานได้อย่างมีคุณภาพ มีทรัพย์สินเงินทองเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือน 
และส าหรับการดแูลสขุภาพ 
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1. ความส าคัญของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
1.1 เป็นเคร่ืองมือควบคมุการใช้จ่าย เนื่องจากความต้องการบริโภคสินค้าและบริการ

ของบคุคลมีมากมายไม่จ ากดั หากไม่สามารถควบคมุให้ดีจะท าให้เกิดภาวะหนีส้ินได้ 
1.2 เป็นการส่งเสริมการออม เพราะการวางแผนการเงินท าให้บุคคลทราบรายรับ -

รายจ่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมด สามารถตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นเพื่อให้มีเงินเก็บออม  และป้องกนัปัญหา
ภาระหนีส้ินที่จะตามมา 

1.3 เป็นเคร่ืองมือสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพราะเมื่อบุคคลมีเงิน
ออมจะเปลี่ยนจากเงินออมเป็นเงินลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนในอัตราที่สงูขึน้ และไม่เป็นภาระ
ทางการเงินกบัภาครัฐ 

2. องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
การวางแผนทางการเงิน เกิดจากการบูรณาการแผนการเงินหลายๆ ด้านที่เก่ียวข้อง

โดยตรงกับบุคคล ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินได้ตามต้องการ การวางแผนทางการเงินจึงหมายถึง การค้นหาทางเลือกเพื่อสนบัสนุน
กระบวนการในการตดัสินใจล่วงหน้าเก่ียวกบัปริมาณและเวลาของเงินทุน แหล่งของเงินทุน และ
การจัดสรรเงินทุน ด้วยการก าหนดกิจกรรม วิธีการ เวลา และผู้ รับผิดชอบ ประกอบการจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆ ทางการเงิน ในสหรัฐอเมริกามีองค์กรที่จัดตัง้ขึน้เพื่อดูแลในเร่ืองการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ชื่อ The Certified Financial Planner Board of Standards (2015) 
ได้ให้ค านิยามการวางแผนการเงินส่วนบุคคลว่า “เป็นการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนิน
ชีวิต (Life Goals) ของบคุคล และเก่ียวข้องตัง้แต่การรวบรวมข้อมลูทางการเงินของบคุคล ก าหนด
วตัถุประสงค์ ตรวจสอบฐานะทางการเงินในปัจจุบนั ก าหนดกลยุทธ์และแผนการเงิน เพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ในอนาคต” องค์ประกอบของการวางแผนการเงินสว่นบคุคล ได้แก่ (ภาพประกอบ 9) 

2.1 การจัดท างบการเงนิ 
งบการเงินส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลทางการเงินที่แสดงให้เห็นสถานภาพความ

เข้มแข็งทางการเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การจัดท างบการเงินจะท าให้บุคคลทราบถึงรายรับ 
รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนีส้ินของแต่ละบุคคล ท าให้ทราบว่ามีปัญหาทางการเงินด้านใด เพื่อที่จะ
หามาตรการมาจดัการแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี 

2.2 การวางแผนการลงทุน 
การลงทุนเป็นส่วนที่มีความส าคัญ เพราะเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างความมั่นคง

ให้กับบุคคลในอนาคต การลงทุนนัน้มีหลายประเภท ได้แก่ การออมผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 
การลงทนุผ่านตราสารทางการเงิน เช่น หุ้นสามญั พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน หรือการลงทุน
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ในทรัพย์สินโดยตรง เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทองค า วัตถุโบราณ การลงทุนแต่ละประเภทจะมี
ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ผู้ ลงทุนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและวางแผนการ
ลงทนุอย่างเหมาะสมเพื่อท าให้บรรลเุปา้หมายทางการเงิน 

2.3 การวางแผนภาษ ี
การวางแผนภาษี คือการวางแผนการช าระภาษีในจ านวนเงินที่น้อยที่สุด และ

ถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งจะท าให้มีรายได้สุทธิหลงัหักภาษีเพิ่มขึน้ ทัง้นีม้ีหลากหลาย
ช่องทางที่จะช่วยในการประหยัดภาษี เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
(Retirement Mutual Fund: RMF) กองทุนรวมระยะยาว (Long Term Fund: LTF) อตัราดอกเบีย้
เงินกู้ บ้าน หรือ เบีย้ประกันชีวิต พบว่าสามารถช่วยประหยัดภาษีได้มาก และยังเป็นการส่งเสริม
การออมในระยะยาว  

2.4 การวางแผนประกัน 
ความเสี่ยง คือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดเหตกุารณ์ที่ไม่คาดฝันขึน้ในอนาคตและ

สง่ผลกระทบทางลบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ที่น าไปสู่การสญูเสียรายได้หรือความสามารถในการหา
รายได้ของบุคคล และท าให้มีรายจ่ายเพิ่มสูงขึน้ ดังนัน้บุคคลจะต้องมีการบริหารความเสี่ยง เช่น 
การวางแผนเก่ียวกับการประกัน เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึน้กับตนเองหรือครอบครัว 
และไม่สร้างภาระทางการเงินให้กบัผู้ที่อยู่ข้างหลงั 

2.5 การวางแผนเกษียณ 
เมื่ออายุเฉลี่ยที่ยืนยาวมากขึน้ของคนไทย เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการ

แพทย์ท าให้ผู้สูงอายุมีระยะเวลาใช้ชีวิตหลงัเกษียณการท างานยาวขึน้ ในขณะที่ไม่มีรายได้จาก
การท างาน ดงันัน้การวางแผนเพื่อวยัเกษียณจึงมีบทบาทส าคญัเพื่อเป็นหลกัประกันให้แก่บุคคล
ทั่วไปว่าสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขภายหลังการเกษียณการท างาน การวางแผนเพื่อวัย
เกษียณจะเป็นกระบวนการในการค านวณหาจ านวนเงินที่แต่ละบุคคลจ าเป็นต้องมีไว้ให้เพียงพอ
ส าหรับการใช้จ่ายตามฐานะทางเศรษฐกิจเพื่อการด ารงชีพ สนัทนาการ และการดแูลรักษาสขุภาพ 
โดยไม่เป็นภาระต่อลกูหลาน และรัฐบาล 

2.6 การวางแผนหนี ้
การวางแผนหนีเ้ป็นประเด็นที่จะต้องให้ความส าคัญ จากรายงานการวิจัยเร่ือง 

หนีค้รัวเรือนภาคเหนือ: ทางออกด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน (จารุมาส ปาละรัตน์ & กมลทิพย์ 
ลออกิจ, 2557) พบว่าการกู้ยืมของครัวเรือนภาคเหนือใช้เพื่อการอปุโภคบริโภคมีสดัส่วนสงูสดุ เช่น 
เช่าซือ้รถยนต์ บตัรเครดิต และสินเชื่อเงินสด ซึง่น่าเป็นห่วงเพราะเป็นหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ศนูย์
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (2557b) แบ่งหนีอ้อกเป็น 2 ประเภท คือ    
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2.6.1 หนีเ้พื่อการลงทุน (Investment Debt) คือหนีดี้ (สร้างรายได้) เป็นหนีท้ี่ท า
ให้คุณภาพของชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี หรือก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตมากขึน้ เป็นหนีท้ี่มี
ประโยชน์มากกว่ามีโทษ และมีส่วนช่วยให้พบอิสรภาพทางการเงินได้ เช่น เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
เป็นหนีท้ี่เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในการท างาน และช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึน้ในอนาคต  เงินกู้ เพื่อที่อยู่
อาศยั เพราะไม่ต้องเสียค่าเช่า เมื่อผ่อนหมดจะกลายเป็นทรัพย์สินของเราที่สามารถขายต่อ หรือ
ให้เช่าเพื่อสร้างรายได้ เงินกู้ซือ้รถหรือเคร่ืองจักร เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

2.6.2 หนีเ้พื่อการบริโภค (Consumer Debt) คือหนีพ้งึระวงั (ไม่สร้างรายได้) เป็น
หนีท้ี่เกิดจากการกู้ เงินเพื่อการบริโภค หรือเพื่อสร้างความสุขสบายอย่างขาดความมีเหตผุล ท าให้
เกิดภาระทางการเงินเกินสมควร และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงิน เช่น เงินกู้
จากบตัรเครดิต เงินกู้จากการผ่อนรถยนต์ (ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพ) หนีส้ินเชื่อส่วนบคุคล หนีซ้ือ้
สินค้าเงินผ่อน หรือหนีเ้งินกู้นอกระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 9 องค์ประกอบของการวางแผนการเงินสว่นบคุคล 

 
ที่มา: ดดัแปลงจากสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (CFP) 

Liquidity 

กระแสเงินสด 

รายได้ – รายจ่าย = ออม 

Investment 

การลงทุน 

ผลตอบแทน > เงินเฟ้อ 

Tax planning 

วางแผนภาษี 

จ่ายภาษีน้อยสุด 

Insurance 

วางแผนประกัน 

Retirement: วางแผนเกษียณ 

เงินท่ีต้องมี ค่าใช้จ่าย อายุหลังเกษียณ  

 

Estate 

วางแผนมรดก 

ลดความขัดแย้ง ภาษี 

ตรงตามเจตนารมณ์ 
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งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินนัน้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
แตกต่างกนัไป เช่น รูปแบบที่คนส่วนใหญ่นิยมคือการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีสดัส่วนมาก
ที่สดุ แต่ในภาวะที่อตัราผลตอบแทนต ่ามากและไม่เพียงพอต่อการสร้างความมัน่คงทางการเงินใน
ระยะยาว ดังนัน้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดการทางเงิน
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายทางการเงิน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมการลงทุนเป็น การประกนัชีวิต 
การสะสมทองค า การซือ้อสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่ อคาดหวังอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงขึน้ นอกจากนีแ้ล้วยังมีการลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว (Altfest) และกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การศกึษาของมกุดา โควหกลุ (2559) 
ศึกษาเร่ืองการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและการจดัการการเงิน
สว่นบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-
Square) โดยวิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมการออม ได้แก่ 1) รูปแบบการออม พบว่า รูปแบบการ
ออมมากที่สุด 3 อันดับ คือ บัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ เก็บไว้เอง และท าประกันชีวิตใน
รูปแบบสะสมทรัพย์  2) สดัส่วนเงินออม พบว่า ไม่ได้ก าหนดไว้แน่นอนมากที่สดุ รองลงมาคือ เก็บ
ออมไว้ร้อยละ 1-10 ของรายได้ และเก็บออมร้อยละ 21-30 ของรายได้ตามล าดับ 3) เหตผุลหลกั
ในการออม พบว่า เพื่อไว้ใช้ในยามฉกุเฉิน รักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย และเพื่อการท่องเที่ยว 4) 
ระยะเวลาออมเงิน พบว่า มากที่สดุคือ 1-5 ปี รองลงมาคือ มากกว่า 10 ปี และ 6-10 ปี ตามล าดบั 
ผลการศกึษาการจดัการการเงินสว่นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออม 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
สดัส่วนเงินออม 2) จ านวนเงินออม 3) ระยะเวลาในการออม และ 4) ผู้มีส่วนตดัสินใจในการออม 
พบว่าความรู้ความเข้าใจการจดัการการเงินส่วนบุคคล รูปแบบการจดัการการเงินส่วนบุคคล และ
การวางแผนการจดัการการเงินส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมทัง้ 4 ด้าน รวมถึง
วตัถุประสงค์การจดัการการเงินส่วนบคุคลมีความสมัพนัธ์กบัสดัส่วนเงินออม จ านวนเงินออม และ
ระยะเวลาในการออม 

ส่วนการศึกษาเร่ืองการวางแผนการลงทุนเพื่ อชีวิตวัยเกษียณของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (มนต์ทนา คงแก้ว et al., 2557) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ในการวางแผนลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ และศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ ด้วยการวิเคราะห์สหสมัพันธ์ถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าร้อยละ 51.5 มีอัตราการออมเงินน้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ต่อเดือน ร้อยละ 31.6 มีอตัราการออมเงินระหว่างร้อยละ 10-19 ของรายได้
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ต่อเดือน ร้อยละ 6.7 มีอัตราการออมเงินระหว่างร้อยละ 20-29 ของรายได้ต่อเดือน และร้อยละ 
31.6 มีอัตราการออมเงินมากกว่าร้อยละ 30 ด้านภาระหนีส้ิน พบว่าเป็นภาระหนีส้ินเพื่อที่อยู่
อาศัยร้อยละ 24.8 หนีส้ินเพื่อใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภคร้อยละ 21.5 หนีส้ินเพื่อซือ้หรือ
ซ่อมแซมยานพาหนะร้อยละ 17.2 หนีส้ินเพื่อการศึกษาร้อยละ 8.3 หนีส้ินเพื่อการลงทุนอ่ืนๆ ร้อย
ละ 3.7 หนีส้ินการลงทุนในธุรกิจของครอบครัวร้อยละ 2.8 และหนีส้ินอ่ืนๆ ร้อยละ 1.8 ด้านการ
เร่ิมต้นวางแผนทางการเงินเพื่อชีวิตวยัเกษียณ พบว่า ส่วนใหญ่ยงัไม่ได้เร่ิมวางแผนการลงทุนร้อย
ละ 63.2 และเร่ิมการวางแผนการลงทุนแล้วร้อยละ 36.8 ด้านผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินที่
เลือกลงทุน พบว่าส่วนใหญ่นิยมลงทุนในประกันชีวิตร้อยละ 17.2 เก็บเงินออมไว้ที่ตัวเองร้อยละ 
15.1 ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 13.2 ฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ร้อยละ 12.8 
ฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 7.8 กองทุนประกนัสงัคมกรณีชราภาพร้อยละ 
7.5 และสลากออมสิน/สลากอ่ืนๆ ร้อยละ 5.9 ด้านระดบัความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ในการวาง
แผนการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ พบว่าโดยเฉลี่ยมีความรู้ในระดับปานกลาง  ผลการวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณนัน้ ปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด
ได้แก่ ผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุน แหล่งเงินได้ก่อนและหลงัเกษียณอายุ ความปลอดภัย
ของเงินทุน และภาระหนีส้ินในปัจจุบัน ปัจจัยที่มีความส าคัญมากได้แก่ สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ความสม ่าเสมอของรายได้ พฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคคล ลกัษณะงานและความมัน่คงของงานที่
ปฏิบติัอยู่ เศรษฐกิจมหภาค ค่าใช้จ่ายหลงัเกษียณ และเงินออมและสินทรัพย์ 

ต่อมาการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวยัเกษียณ (นครินทร์ เจียวสว่าง, 
2558) กรณีศึกษาข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวน 328 ตัวอย่าง จากการรวบรวม
ข้อมลูพฤติกรรมการออมเพื่อวยัเกษียณของข้าราชการกรมโยธาธิการและผงัเมือง พบว่าสว่นใหญ่
เลือกรูปแบบการออมและการลงทุนในรูปของสหกรณ์ร้อยละ 31.5 กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการร้อยละ 19.5 เงินฝากประจ าร้อยละ 14.7 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ร้อยละ 11.6 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 8 ทองค าร้อยละ 4.6 หุ้นหรือหลักทรัพย์ร้อยละ 3.3 กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพร้อยละ 2.4 พนัธบตัรรัฐบาลหรือตัว๋เงินคลงัร้อยละ 1.8 กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพร้อยละ 
1.6 และกองทุนการออมแห่งชาติร้อยละ 1 ด้านวตัถปุระสงค์ของการออมเพื่อใช้ยามเกษียณอายุมี
ร้อยละ 25 เก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินมี ร้อยละ 24.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อ
เกษียณอายุมีร้อยละ 18.2 เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคตมีร้อยละ 18.1 เพื่อการศึกษาของ
สมาชิกในครอบครัวมีร้อยละ 13.9 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.7  ด้านสดัส่วนเงินออมต่อรายได้ส่วนใหญ่
ไม่ได้ก าหนดแน่นอน ออมตามเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายร้อยละ 38.7 เงินออมร้อยละ 10-20 ของ
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รายได้มีร้อยละ 28 เงินออมน้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้มีร้อยละ 20.1 เงินออมร้อยละ 21-30 
ของรายได้มีร้อยละ 8.2 และเงินออมมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้มีร้อยละ 4.6 

ขณะที่การศึกษาวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของมนษุย์เงินเดือนวยัก่อนเกษียณกบัการเพิ่ม
โอกาสเกษียณสุข (ปฐมาภรณ์ นิธิชัย, 2556) กล่าวถึงมนุษย์เงินเดือนเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่
เผชิญปัญหาเงินไม่เพียงพอส าหรับวยัเกษียณเพราะรายได้จากการท างานจะลดลงทนัทีที่เกษียณ 
ในวัยเกษียณเหลือเพียงรายได้จากการลงทุน ดงันัน้การเตรียมความพร้อมทางการเงินส าหรับวัย
เกษียณเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์เงินเดือน การศึกษาโดยการส ารวจทัศนคติและ
พฤติกรรมการออมการลงทุน และประเมินความเพียงพอของการออมเพื่อวัยเกษียณของมนุษย์
เงินเดือนวัย 40-60 ปี จ านวน 447 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2555 พบว่า
กลุ่มตวัอย่างมีรายได้เฉลี่ย 45,225 บาทต่อเดือน และร้อยละ 40 มีโอกาสที่เงินออมจะไม่เพียงพอ
ส าหรับวยัเกษียณ เมื่อพิจารณาระดบัความรุนแรงของปัญหาในกลุ่มออมไม่พอ ซึง่มีอตัราการออม
เฉลี่ยร้อยละ 13 พบว่ามีเงินออมใช้เพียงพอส าหรับช่วงเวลาเพียงคร่ึงเดียวของชีวิตหลงัเกษียณ 
เมื่อต้องใช้เงินหลงัเกษียณเป็นเวลา 20 ปี สว่นกลุ่มที่ออมเพียงพอมีอตัราการออมเฉลี่ยร้อยละ 22 
พบว่ามีเงินเหลือเกือบ 2 เท่า ของความต้องการใช้เงินหลงัเกษียณ ความแตกต่างที่เด่นชดัประการ
หนึ่งของกลุ่มออมเพียงพอและออมไม่พอ ได้แก่พอร์ตการลงทุน พบว่ากลุ่มที่ออมเพียงพอมีมลูค่า
พอร์ตการลงทุนในปัจจุบนัเฉลี่ย 2.5 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากลุ่มออมไม่เพียงพอที่มีมูลค่าพอร์ตการ
ลงทุนเฉลี่ย 8 แสนบาท โดยการสร้างพอร์ตการลงทุนเฉลี่ยของกลุ่มออมเพียงพออยู่ ใน
อสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าร้อยละ 23 เงินฝากร้อยละ 23 และกองทนุส ารองเลีย้งชีพร้อยละ 17 ในขณะ
ที่กลุม่ออมไม่พอลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชีพร้อยละ 33 เงินฝากร้อยละ 20 และประกนัชีวิตร้อย
ละ 16 ดงัตาราง 6 ดังนัน้ด้วยเงินออมที่มีจ ากดัของกลุ่มออมไม่พอ การปรับแนวทางการออมและ
การลงทุนที่ส าคัญได้แก่ การเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและการออมเพิ่มขึน้ 
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มมนุษย์เงินเดือนมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาเงินไม่
เพียงพอส าหรับวัยเกษียณค่อนข้างรุนแรง หากไม่ปรับทัศนคติและพฤติกรรมการออมและการ
ลงทนุ สงัคมผู้สงูอายขุองไทยในอนาคตอาจเป็นสงัคมแห่งการเกษียณทกุข์ 
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ตาราง 6 โครงสร้างพอร์ตการลงทนุเฉลี่ย (ไม่รวมอสงัหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศยั และรถยนต์) 
 

มูลค่าพอร์ตเฉล่ีย (ล้านบาท) 
ออมเพียงพอ ออมไม่พอ 

2.5 0.8 
1.เงินฝาก / ตัว๋แลกเงิน 
2.หุ้นกู้  พนัธบตัร กองทนุตราสารหนี ้
3.หุ้นสามญั 
4.กองทนุรวม 
5.กองทนุส ารองเลีย้งชีพ / กบข. 
6.ประกนัชีวิต 
7.หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ 
8.อญัมณี ทองค า 
9.อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 

23% 
5% 
5% 
3% 
17% 
11% 
6% 
8% 
23% 

20% 
2% 
2% 
2% 
33% 
16% 
9% 
9% 
7% 

รวม 100% 100% 

 
ที่มา: ปฐมาภรณ์ นิธิชยั (2556) 
 
และการศึกษาการจดัสรรสินทรัพย์ลงทนุที่เหมาะสมกบัวยัเกษียณ (ฉัตรชยั สิริเทวญักุล, 

2556) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมในสินทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่หุ้ น
สามัญที่มีการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาล เงินสด และทองค า 
โดยค านึงถึงช่วงระยะเวลาที่จะด ารงชีวิตอยู่หลงัเกษียณอายุ อตัราถอนเงิน และความสามารถใน
การยอมรับความเสี่ยงของผู้ลงทนุแต่ละบุคคล ผลการศึกษา พบว่าส าหรับผู้ที่คาดหวังจะด ารงชีวิต
หลังเกษียณเป็นเวลาไม่นานนัก เช่น 10 ปี อาจไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องกระจายการลงทุนใน
สินทรัพย์ต่างๆ มากนกั ส าหรับผู้ที่คาดหวงัระยะเวลาในการด ารงชีวิตหลงัเกษียณเป็นระยะเวลาที่
ยาวนานขึน้ เช่น 20 ปี หรือ 30 ปี เพื่อที่จะมีเงินใช้ได้จนครบก าหนด ควรน าเงินไปลงทุนใน
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึน้ เมื่อพิจารณาการลงทนุในสินทรัพย์ทัง้ 4 ประเภท ควรพิจารณาการ
ลงทุนในหุ้นสามัญในสดัส่วนที่สูงกว่าพันธบตัรรัฐบาลเพื่อลดอัตราความผิดพลาด และควรเพิ่ม
อัตราการลงทุนในทองค าเพราะท าให้พอร์ตการลงทุนมีอัตราความผิดพลาดต ่าลง โดยทองค ามี
ส่วนช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทน และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ส่วนอัตราถอนเงินที่
เหมาะสมควรอยู่ระหว่างร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 6 ตามสดัสว่นการลงทนุที่เลือกลงทนุ 
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นอกจากนีย้ังมีการศึกษาหลักประกันการเกษียณอายุของ Baby Boomer (Lusardi & 
Mitchell, 2007) โดยการส ารวจชาวอเมริกนัที่มีอายุมากกว่า 50 ปี หรือครอบครัวที่มีสมาชิกอย่าง
น้อย 1 คน ที่ เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1948-1953 พบว่าครอบครัวที่มีการวางแผนทางการเงินจะ
ประสบความส าเร็จในการสะสมความมั่งคั่งเพื่อการเกษียณการท างานมากกว่าครอบครัวที่ไม่มี
การวางแผนทางการเงิน และคณะกรรมการมาตรฐานผู้วางแผนทางการเงิน (Certified Financial 
Planner Board of Standards Inc.) ของสหรัฐอเมริกา ท าการส ารวจคนอเมริกนัที่เป็นชนชัน้กลาง
ระดบับน โดยแบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ กลุ่มอิสระพึ่งตนเองได้ กลุ่มวิตกกงัวล และกลุ่มที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ พบว่ากลุ่มแรกมีความสามารถวางแผนทางการเงินได้เองประมาณร้อยละ 33 คนใน
กลุ่มนีจ้ดัอยู่ในกลุ่มอิสระคือพึ่งตนเองได้ มีความพอใจที่จะใช้เวลาในการหาข้อมลูด้วยตนเอง คน
กลุ่มนีจ้ะลงทุนในหลกัทรัพย์ และมีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์มากกว่าคนกลุ่มอ่ืน คนกลุ่มที่ 2 
ประมาณร้อยละ 38 จัดอยู่ในกลุ่มผู้ วิตกกังวล มีความกังวลใจเก่ียวกับการตัดสินใจทางการเงิน 
เช่น การออมเพื่อการเกษียณอายุของตนเอง ไม่มั่นใจอนาคตทางการเงินของตนเอง คนกลุ่มนีม้ี
การวางแผนทางการเงินในสดัส่วนน้อยเมื่อเทียบกบัรายได้ และสดุท้ายคือกลุม่คนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือร้อยละ 29 คนกลุม่นีต้้องการค าแนะน าจากมืออาชีพทางการเงิน กลุ่มนีม้กัจะเป็นกลุ่มที่
เก็บออมและลงทนุเป็นสดัสว่นที่สงูเมื่อเทียบกบัรายได้ของครอบครัว 

จะได้ว่าการวางแผนทางการเงินนัน้มีหลายแบบ เช่น การวางแผนการลงทนุ การวางแผน
ภาษี การวางแผนประกัน หรือการวางแผนหนี ้ซึ่งจะต้องมีความอดทน รอบคอบ และระมัดระวัง 
ในการด าเนินการตามแผน เพื่อความมัน่คงทางการเงินในวยัเกษียณ ดงัตาราง 7 

 
ตาราง 7 สรุปปัจจยัด้านการวางแผนการเงินที่มีต่อพฤติกรรมการออม 
 

ตัวแปร พฤติกรรมการออม ชื่อ(ปี) 

การวางแผนลงทนุ + 

นครินทร์ เจียวสว่าง (2558) 
ปฐมาภรณ์ นิธิชยั (2556) 
ฉตัรชยั สิริเทวญักลุ (2556) 
Lusardi and Mitchell (2007) 

การวางแผนภาษี + มนต์ทนา คงแก้ว et al. (2557) 
การวางแผนประกนั + มกุดา โควหกลุ (2559)  
การวางแผนหนี ้ หนีดี้ > หนีพ้งึระวงั ศนูย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (2557b) 
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ทฤษฎีการสะกิด (Nudge Theory) 
พฤติกรรมการเงิน (Financial Behavioral) ศาสตร์นีเ้ป็นส่วนผสมระหว่างจิตวิทยากับ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามเข้าใจความผิดพลาดเร่ืองเงิน จากงานวิจยัที่ศึกษาถึงสาเหตทุี่ท าไมคน
ออมเงินน้อย พบว่ามนุษย์ทุกคนมีอคติ หรืออุปสรรคทางพฤติกรรม หลายอย่างที่ส่งผลต่อการ
จดัการด้านการเงิน  

Thaler and Sunstein (2008) ศึกษาวิธีการตัดสินใจเก่ียวกับสุขภาพ ความมั่งคั่ง และ
ความสุข (Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness) กล่าวถึงข้อค้นพบ
หลกัๆ เก่ียวกับพฤติกรรม คือคนมีข้อบกพร่องโดยธรรมชาติ  3 ประการที่ท าให้การออมเป็นเร่ือง
ยากมาก ข้อบกพร่องนัน้ ได้แก่ 

1. ความเฉ่ือย (Inertia) หมายถึงการที่คนโดยปกติไม่อยากออกแรง แม้แต่เร่ือง
เล็กน้อย เช่น ถ้าหากบริษัทโทรคมนาคมแจ้งว่าให้ส่งข้อความไปว่า “ไม่อนุญาต” ให้บริษัทส่ง
ข้อความ SMS โฆษณาต่างๆ มาหาทางโทรศัพท์มือถือ คนส่วนใหญ่จะรู้สึกขีเ้กียจเกินกว่าจะส่ง 
ท าให้บริษัทได้ก าไรง่ายๆ จากความเฉ่ือยของผู้บริโภค แต่ถ้าการไม่อนุญาตให้สง่ข้อความโฆษณา
เป็นตวัเลือกอตัโนมติั หรือค่าเร่ิมต้น (Default) ผู้บริโภคคนไหนที่อยากอ่านข้อความต้องแจ้ง กรณี
นีบ้ริษัทจะมีรายได้น้อยกว่าเดิมมาก แต่วิธีนีผู้้ บริโภคจะพอใจมากกว่า หรือการให้ลูกจ้างเป็น
สมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพโดยอตัโนมติั จะช่วยสร้างหลกัประกนัว่าลกูจ้างจะมีเงินออมได้ดีกว่า 
กรณีลกูจ้างสมคัรเป็นสมาชิกเองและใครท่ีไม่อยากเป็นสมาชิกต้องท าเร่ืองลาออก  

2. ความรังเกียจการสญูเสีย (Loss Aversion) หมายถึงความรู้สึกที่ห้ามไม่ได้เวลาที่
สญูเสียอะไรไป ถึงแม้ว่าจะได้มนัมาฟรีๆ เช่น ถ้ามีคนมาให้เงินฟรีๆ 2,000 บาท หลงัจากนัน้เอาคืน
ไป 1,500 บาท มนุษย์จะรู้สึกแย่กว่าถ้าหากเขาให้เงินมา 500 บาท ทัง้ที่ทัง้สองกรณีได้เงิน 500 
บาทเท่ากนั งานวิจยัหลายเร่ืองยืนยนัว่าความรู้สึกนีไ้ม่ได้มีแต่ในมนุษย์เท่านัน้ แต่สตัว์ที่เป็นญาติ
สนิทของมนุษย์อย่างลิงก็มีความรู้สึกนีเ้ช่นกัน หรือกรณีของพฤติกรรมการออมเงิน คือธรรมชาติ
ของมนุษย์มองว่าการออมคือการสูญเสีย เพราะการกันเงินจ านวนหนึ่งไว้ส าหรับอนาคตเท่ากับ
ต้องลดรายจ่ายในปัจจุบัน เมื่อสมองของคนตัง้สมการออม = สูญเสีย การออมจึงเป็นเร่ืองที่ท า
ยากมาก 

3. อาการสายตาสัน้ (Myopia) หรือนักเศรษฐศาสตร์ใช้ค าว่า “ความล าเอียงใน
ปัจจุบัน” (Present Bias) คือการท าอะไรที่ต้องเสียสละความสุขในวันนีเ้พื่อความสุขในวันหน้า 
เช่น การลดน า้หนกัเป็นเร่ืองที่ทรมานจิตใจและยากเย็น หรือการออมก็เช่นกนั มนษุย์รู้ดีว่าการออม
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นัน้เป็นเร่ืองที่ดีในอนาคต แต่วนันีข้อใช้เงินก่อนไว้ปีหน้าค่อยออม แน่นอนว่าเมื่อคิดอย่างนีแ้ล้ว ปี
หน้าก็ไม่สามารถออมได้ 

ต่อมา Thaler (2015) เขียนหนังสือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมชื่อ “Misbehaving: The 
Making of Behavioral Economics” กล่าวถึงมนุษย์โดยทัว่ไปขาดความมีเหตผุล มองไม่เห็นสิ่งที่
อยู่ในระยะยาว มองเห็นแต่ประโยชน์ใกล้ตัว การแก้ไขต้องมาจากมาตรการด้านบวก และการ
แนะน าทางอ้อม เพื่อที่จะท าให้เกิดแรงจงูใจ เกิดการตดัสินใจของกลุ่มและปัจเจกชนอย่างเห็นพ้อง
โดยไม่มีการบงัคบั ดงันัน้แนวคิด Nudge คือ การท าอย่างแนบเนียนให้มนุษย์เปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทิศทางที่สามารถคาดเดาได้ โดยไม่มีการบงัคบัและท าอย่างนิ่มนวล วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้คน
ตดัสินใจอย่างมีเหตผุลมากขึน้ คือการออกแบบสถานการณ์หรือทางเลือก (Choice Architecture) 
ที่จะผลกัดนัให้คนเราเลือกสิ่งที่ดีโดยอตัโนมติั Thaler ยกตวัอย่างให้เห็นว่า การสะกิด (Nudging) 
ท าให้คนสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ และประสบความส าเร็จอย่างสูงในเร่ือง 
“Save More Tomorrow” ที่สามารถจูงใจให้คนตัดสินใจเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองหรือ
สงัคมมากที่สุด แนวคิด Nudge ยังส่งผลต่อผู้น าของหลายประเทศ เช่น ประธานาธิบดี Barack 
Obama แห่งสหรัฐอเมริกา สั่งตัง้หน่วยงานพิเศษในท าเนียบขาวเพื่อพิจารณาหามาตรการจาก
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาใช้ในงานเชิงนโยบาย และ David Cameron นายกรัฐมนตรีองักฤษ ตัง้
หน่วยงานพิเศษคือ Behavioral Insights Team ในการออกแบบนโยบายและแนวปฏิบัติที่มี
พืน้ฐานของการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในระดับย่อย โดยใช้วิธีการที่แนบเนียน เพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมนษุย์  

นอกจากนีย้ังมี Kahneman และ Tversky ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ในปี 
2002 ส าห รับงานวิจัยที่ น าไปสู่การสร้าง ทฤษฎี แห่ งความคาดหวัง  (Prospect Theory) 
(Kahneman & Tversky, 1979) ซึ ่งปัจจ ุบ ัน เป็นทฤษฎีพื น้ ฐานส าค ัญของสาขาวิช า
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) คือมนุษย์ไม่ได้มีความเป็นเหตุเป็นผล
ในการตัดสินใจ ดังเช่นสมมติฐานของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก Kahneman ให้ความเห็นว่า
ความรู้สึกของคนเมื่อสูญเสีย (Loss) กับความรู้สึกได้ (Gain) จะแตกต่างกัน เช่น การ
ขาดทุนจ านวนหนึ่ง ล้านบาทจะท าให้ รู้สึกเสียใจและเสียดายมากกว่าความ รู้สึกดีใจที่
เวลาได้ก าไรหนึ่งล้านบาท ในท านองเดียวกัน ความรู้สึกดีใจที่ได้เงินมา 2,000 บาทก็ไม่
เท่าความ รู้ส ึก เสียดาย เมื ่อ ไ ด้ เงินมา  3,000 บาท  แต่ท าหาย ไป  1,000 บาท  ทั ง้ ๆ  ที่
ผลลัพธ์คือได้เงินมา 2,000 บาทเหมือนกัน  (ภาพประกอบ 10) ดังนั น้ เมื ่อมนุษย์กล ัว
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ความสูญเสีย จึงเป็นเหตุให้มนุษย์ตัดสินใจที่จะออมเงินโดยวิธีการฝากเงินกับธนาคาร
มากกว่า เพราะได้รับผลตอบแทนที่ชัดเจนแน่นอนถึงแม้จะรู้ว่าผลตอบแทนนัน้ต ่ามาก    

 
 
 ภาพประกอบ 10 ความกลวัการสญูเสีย (Loss Aversion)  
  

ที่มา: http://ui-patterns.com/patterns/Loss-aversion/examples/2336 
 
เมื่อคนมีความเฉ่ือย รังเกียจการสูญเสีย และมีความล าเอียงในปัจจุบนั ดังนัน้วินัยการ

ออมเป็นสิ่งที่ต้องอาศยัความอดทนและอตุสาหะส่วนตวั หรือมีอุบายที่แยบยลมาหลอกล่อ อบุาย
หนึ่งที่ใช้ได้ดีมากส าหรับการกระตุ้นให้มนุษย์เงินเดือนสะสมเงินออมได้เพิ่มขึน้ คือโครงการ “พรุ่งนี ้
ฉนัจะออมเงินมากขึน้” (Save More Tomorrow) 

Thaler and Benartzi (2004) ได้พฒันาแบบแผนในการออมชื่อ Save More Tomorrow 
“พรุ่งนีจ้ะออมมากขึน้” (The SMarT Program) เพื่อใช้ในการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดทางการเงิน
พฤติกรรม (Behavioral Finance) โดยเฉพาะ เนื่องจากรัฐบาลในประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลก
ก าลังประสบปัญหาโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป คือประชากรมียืนยาวขึน้และมีลูกหลาน
น้อยลง ท าให้อัตราส่วนจ านวนแรงงานในปัจจุบันต่อจ านวนผู้ เกษียณอายุลดลง รัฐบาล
จ าเป็นต้องขึน้ภาษีหรือลดสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่รัฐบาลเลือกลดสิทธิประโยชน์ ประชาชนจะต้อง
เก็บออมมากขึน้เพื่อชดเชย ดังนัน้จึงต้องมีการตัดสินใจว่าควรออมเงินเท่าไร และควรน าเงินไป
ลงทุนอย่างไรถึงจะเหมาะสม แต่คนหลายคนยังไม่พร้อม ในอดีตมนุษย์ไม่เคยต้องกังวลกับการ
ออมเงินไว้ส าหรับตอนเกษียณ เพราะน้อยคนจะมีอายยุืนยาวขนาดนี ้และคนในสงัคมสว่นใหญ่จะ
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มีลูกหลานดูแล แต่ในปัจจุบันโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไปท าให้ผู้คนต้องหารายได้มาจุนเจือ
ตวัเองในยามเกษียณแทนการพึ่งบุตรหลาน แล้วผู้คนออมเงินมากพอหรือยงัเป็นค าถามที่ซบัซ้อน
และท าให้เกิดการถกเถียงในวงกว้าง แต่ประเด็นที่ชีใ้ห้เห็นคือการออมเงินน้อยเกินไปสร้างความ
เสียหายมากกว่าการออมเงินมากเกินไปอย่างไม่ต้องสงสยั และประเด็นต่อมาคือมีบางคนออมเงิน
น้อยเกินไป เช่น ลกูจ้างที่ไม่เข้าแผนบ านาญใดๆ หรือออมเงินเป็นสดัส่วนน้อยเกินไปทัง้ที่อายุเลย
เลขสี่แล้ว ซึง่การสะกิดจะช่วยคนกลุม่นีไ้ด้อย่างมาก 

การสะกิดให้เข้าร่วมแผนบ านาญ คือต้องเปลี่ยนค่าเร่ิมต้น ซึ่งในขณะนีค่้าเร่ิมต้นคือไม่
เข้าร่วม ผู้คนจึงต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อสมัครเข้าแผนบ านาญ ดังนัน้วิธีหนึ่งในการ
กระตุ้นให้ลกูจ้างเข้าร่วมแผนบ านาญ คือท าให้การออมเป็นไปโดยอตัโนมติัทนัทีที่มีคณุสมบติัครบ
ตามเกณฑ์ ลกูจ้างจะได้รับแบบฟอร์มที่แจ้งว่าเขาได้เข้าร่วมแผนบ านาญ นอกเสียจากว่าลูกจ้าง
คนนัน้จะกรอกแบบฟอร์มว่าไม่ประสงค์เข้าร่วม (Madrian & Shea, 2001) พบว่าเมื่อลกูจ้างต้อง
สมัครเข้าร่วมแผนบ านาญเอง อัตราการเข้าร่วมอยู่ที่ร้อยละ 20 หลังเข้าร่วมท างานได้ 3 เดือน 
ก่อนจะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 65 เมื่อผ่านไป 36 เดือน แต่เมื่อท าให้การสมัครเป็นไปโดยอัตโนมัติ 
อตัราการเข้าร่วมสงูถึงร้อยละ 90 ทันที และเพิ่มเป็นร้อยละ 98 ภายใน 36 เดือน ดังนัน้การสมคัร
เข้าร่วมโดยอตัโนมัติจึงเป็นเคร่ืองมือในการเอาชนะความเฉ่ือยชาของลกูจ้าง และช่วยให้พวกเขา
ได้ท าในสิ่งที่ต้องการจริงๆ ขัน้ต่อมาพบว่าแผนบ านาญจะก าหนดอตัราการออมไว้ต ่ามากที่ร้อยละ 
2-3 ของเงินเดือน และก าหนดแผนการลงทุนที่ความเสี่ยงต ่าอย่างตราสารหนี ้ผลคือลกูจ้างจ านวน
มากยงัคงออมเงินในอตัราเร่ิมต้นไปตลอด ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับยามเกษียณ ย่ิงไปกว่านัน้พวกเขา
ไม่เคยปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนด้วย ส่งผลให้พลาดโอกาสในการท าเงินไปมหาศาล การส ารวจ
ครัง้หนึ่งพบว่าลูกจ้างร้อยละ 58 ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงในการตัดสินใจเร่ืองอัตราเงินสะสมและวิธี
จดัสรรเงินลงทุน เรียกได้ว่าใช้เวลาน้อยกว่าการเลือกซือ้โทรทศัน์ ดงันัน้การให้ความรู้เป็นแนวทาง
หนึ่งเพื่อกระตุ้นให้ลูกจ้างตัดสินใจได้ดีขึน้ และออมเงินในอัตราที่เพียงพอส าหรับยามเกษียณ 
รวมถึงจดัสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมและหลากหลาย อย่างไรก็ตามพบว่าหลงัจบการอบรมให้
ความรู้ ลูกจ้างจะเกิดความกระตือรือร้นที่จะออมเงินให้มากขึน้ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ท า การ
ศึกษาวิจัยพบว่าในระหว่างการอบรม ผู้ เข้าร่วมทุกคนแสดงความตัง้ใจที่จะออมเงินมากขึน้ แต่มี
เพียงร้อยละ 14 เท่านัน้ที่ได้เปลี่ยนแปลงการออม โครงการพรุ่งนีฉ้ันจะออมเงินมากขึน้ เป็น
โครงการเพิ่มอตัราเงินสะสมของเงินออมโดยอตัโนมติั ศึกษาจากพนักงานที่อนุญาตให้หกัเงินเพื่อ
การเกษียณอาย ุโดยการเชิญชวนให้ผู้ เข้าร่วมผูกมดัตวัเองล่วงหน้าว่าจะเพิ่มอตัราเงินสะสมเมื่อมี
การปรับขึน้เงินเดือน และถ้าอยากออกจากโครงการต้องลาออก (opt-out) บริษัทขนาดกลางแห่ง
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หนึ่งน าโครงการดงักล่าวไปทดลองใช้ในปี 1998 โดยให้พวกเขาเพิ่มอตัราเงินสะสมขึน้อีกร้อยละ 3 
ทกุครัง้ที่เงินเดือนขึน้ พบว่ามีผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 78 และร้อยละ 80 ของพนกังานที่เข้า
ร่วมโปรแกรมนัน้ ยงัคงสถานะอยู่ในโปรแกรมนีใ้นปีต่อไป ยิ่งไปกว่านัน้อตัราการออมของพนกังาน
ที่ด ารงสถานะอยู่ในโปรแกรมเพิ่มขึน้จากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 13.6 ภายในเวลาน้อยกว่า 4 ปี 
การศึกษานีแ้สดงให้เห็นว่า เมื่อพนักงานไม่สังเกตเห็นเงินเดือนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการออม 
พวกเขาจะไม่รู้สึกอยากใช้เงินนัน้ ผลลพัธ์ดงักล่าวแสดงถึงศกัยภาพของการออมแบบทางเลือกได้
เป็นอย่างดี  

นอกจากนีบ้ริษัทจดัการกองทนุเพื่อการเกษียณหลายๆ แห่ง น าแนวคิดโครงการพรุ่งนีฉ้ัน
จะออมเงินมากขึน้ไปใช้ องค์กรส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณ (The Profit Sharing Council of 
America) รายงานว่าในปี 2007 องค์กรขนาดใหญ่ในอเมริการ้อยละ 39 ใช้ระบบเพิ่มอัตราเงิน
สะสมโดยอตัโนมัติ โครงการที่กล่าวถึงเกิดขึน้ในภาคเอกชนทัง้สิน้ บทบาทเบือ้งต้นของรัฐบาลจึง
เป็นการขจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับโครงการเหล่านี ้ในเดือนมิถุนายนปี 
1998 มาร์ก อีรี เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลงัซึ่งมีหน้าที่ดแูลนโยบายเก่ียวกบัแผนบ านาญ ได้สัง่ให้
กรมสรรพกรออกแถลงการณ์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และก าหนดแนวทางการใช้กลยุทธ์สมัครเข้า
ร่วมแผนบ านาญโดยอตัโนมติั 

 
การสะกิดด้วยการชีน้ าด้วยข้อมูล (Priming as a Nudge) 

การชีน้ าด้วยข้อมูล (Priming) คือการให้ข้อมูลส าคัญๆ ณ เวลานัน้แล้วให้มนุษย์
ตดัสินใจเองโดยไม่มีการบงัคับ เป็นเทคนิคและกระบวนการประยุกต์ทางจิตวิทยา (Psychology) 
ที่ท าให้คนปฏิบัติตามสิ่งเหล่านัน้ และเป็นวิธีการหนึ่งในสาขาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Cohn & 
Maréchal, 2016) Henkel, Seidler, Kranz, and Fiedler (2019) กล่าวว่า Priming เป็นหนึ่งของ
กลไกการสะกิดที่น ามาประยุกต์ใช้มากที่สุดในชีวิตประจ าวัน ผ่านการโฆษณาในสื่อมวลชน 
(Mass Media) ที่สามารถกระจายข่าวสารไปยังมวลชนจ านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว อย่างไรก็
ตามทุกคนมีความรู้อยู่แล้วในระดบัหนึ่งแต่ไม่ได้น ามาใช้ในชีวิตจริง การตดัสินใจของคนจึงไม่ได้ใช้
ข้อมูลที่มีอยู่ทัง้หมดแต่เป็นการตัดสินใจที่ขึน้อยู่กับข้อมลูในขณะนัน้ๆ ดังนัน้เมื่อมีการสะกิดด้วย
การ Priming โดยการให้ข้อมูลที่ส าคญัๆ ณ เวลานัน้เพื่อชีน้ าพฤติกรรมการตดัสินใจของคนไปใน
ทิศทางที่ต้องการโดยไม่มีการบงัคบัซึ่งได้ผลที่น่าพอใจและยงัสร้างความพอใจต่อผู้ที่ถูก Priming 
ด้วย  นอกจากนี แ้ล้วการใช้เทคนิค Priming ควรจะกระท าซ า้ๆ กันเป็นประจ าเพื่ อให้การ
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมเป็นไปตามข้อมลูที่ชีน้ าโดยอตัโนมติั  
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จากที่กล่าวมาทัง้หมดแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์นัน้ให้น า้หนกักับปัจจุบนั
มากเกินไป พร้อมๆ กบัการให้น า้หนักกับอนาคตน้อยเกินไป หรือถ้าคนเราสามารถสขุทนัทีแทนที่
จะสุขในภายภาคหน้าได้ คนส่วนใหญ่มักจะควบคุมตัวเองไม่อยู่  และเลือกที่จะสุขในวันนีดี้กว่า 
ทัง้ๆ ที่ใจจริงพวกเขาทราบดีว่าความสุขในวนัข้างหน้ามันส าคญัและยิ่งใหญ่กว่าความสุขในวนันี  ้
ดังนัน้คนจะให้ความสนใจกับการออมเพื่ออนาคตน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  วิธีการสะกิดด้วยการ 
Priming โดยการให้ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญัๆ จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนปรับพฤติกรรมออมได้ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ เปลี่ยนพฤติกรรมเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทัง้นีส้ามารถสรุปพฤติกรรม
มนุษย์ที่ท าให้การออมเป็นเร่ืองยาก และแนวทางการออกแบบทางเลือกหรือการสะกิด (Nudge) 
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออมการลงทุน โดยมีเป้าหมายคือความอยู่รอดทางการเงินในวัยหลัง
เกษียณจากการท างาน ดงัตาราง 8 
 
ตาราง 8 สรุปพฤติกรรมมนษุย์ที่ท าให้ไม่ออมและการออกแบบทางเลือก 
 

ปัญหา พฤติกรรม ออกแบบทางเลือก ผลลัพธ์ 

ความเฉื่อย
(Inertia) 

มนษุย์มีพฤติกรรมของความ
เฉ่ือย ในอดีตเคยกระท าหรือ
วางแผนทางการเงินการออม
อย่างไร จะปฏิบติัเหมือนเดิม 
มกัจะไม่ไปด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงอะไร 

การท าให้การออมเป็นไป
แบบอตัโนมติั โดยเปลี่ยน
สมการการออมเป็น 
(รายรับ–เงินออม = 
รายจ่าย) คือจะต้องกนัเงิน
สว่นหนึ่งไว้เพื่อการออม 
แล้วที่เหลือจึงน าไปใช้จ่าย  

การออมและ 
การลงทนุ
เพิ่มขึน้ 

กลัวการ
สูญเสีย 
(Loss 

Aversion) 
 

มนษุย์มีพฤติกรรมของความ
กลวัการสญูเสียมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ได้รับ จึงท าให้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และเลือก
วิธีการออมเงินที่มีความเสี่ยง
ต ่าๆ ในขณะเดียวกนั
ผลตอบแทนก็ต ่าด้วย เช่น การ
ฝากเงินกบัธนาคาร 

โดยให้ความรู้ทางการเงิน 
ในประเด็นเร่ืองความเสี่ยง
และผลตอบแทน (risk & 
return) แสดงให้เห็นว่าการ
ยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึน้ 
โดยการออมเงินหรือลงทนุ
ในตราสารทางการเงินอ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช่การฝากธนาคาร  

การออมและ 
การลงทนุ
เพิ่มขึน้ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ปัญหา พฤติกรรม ออกแบบทางเลือก ผลลัพธ์ 

ความล าเอียง
ในปัจจุบัน
(Present 

Bias) 

มนษุย์ให้น า้หนกัความพงึ
พอใจกบัปัจจบุนัมากกว่าใน
อนาคต ถึงแม้ว่าจะรู้ดีว่าการ
ออมเป็นเร่ืองดีกบัตวัเราเองใน
อนาคต ดงันัน้จึงใช้เงินเพื่อการ
บริโภคและให้ความสขุกบั
ตนเองในปัจจบุนัมากกว่า  

*การตัง้เป้าหมายการออม
เพื่อการเกษียณ (จ านวนเงิน
และระยะเวลา)  
*การให้รางวลัการออมใน
ระยะยาว เช่นสามารถน ามา
หกัลดหย่อนภาษีเงินได้
ประจ าปี  

การออมและ 
การลงทนุ
เพิ่มขึน้ 

 
ที่มา: สงัเคราะห์โดยผู้วิจยั 

 

งานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม  
การศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเงิน ในงานวิจยัมกัจะใช้วิธีการทดลองและอ้างอิงทฤษฎี

การสะกิด (Nudge Theory) โดยการสะกิดหรือการออกแบบทางเลือกเพื่อให้มนุษย์ตดัสินใจเลือก
ทางเลือกที่ได้ออกแบบไว้และไม่ท าให้มนุษย์รู้สึกว่าเป็นการบงัคับ เพื่อหาแนวทางท าให้การออม
เพิ่มขึน้ เช่นงานวิจัยของ R. Clark, Hammond, and Khalaf (2017), Goldin, Homonoff, and 
Tucker-Ray (2017), Saavedra (2016), Karlan, McConnel, Mullainathan, and Zinman 
(2010) และ Cho (2010) ขัน้ตอนในการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) คือจะให้
ผู้ เข้าร่วมการทดลองเปิดบญัชีเงินฝากธนาคาร แล้วท าการสะกิดด้วยวิธีส่งข้อมลูทาง email หรือใช้
วิธีส่งข้อความ SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยแบ่งผู้ เข้าร่วมการทดลองเป็นกลุ่มควบคุม 
(Control Group) และกลุ่มทดลอง (Treatment Groups) กลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับการสะกิด (No 
Nudge) คือไม่ต้องท าอะไร ส่วนกลุ่มทดลองเป็นการคิดค้นเคร่ืองมือที่จะน ามาสะกิด (Nudge) 
เพื่อท าให้มนุษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและท าให้การออมเพิ่มขึน้ (R. Clark et al., 2017) แบ่ง
วิธีการสะกิดออกเป็น กลุ่ม Baseline จะได้รับการสะกิดแบบข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการวางแผนการ
ออม กลุ่ม Longevity จะได้รับการสะกิดที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงเป็นข้อมูลในเชิงลบ เช่น เมื่อ
เกษียณการท างานที่อายุ 65 ปี คุณจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีก 20 ปี ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการดู
และสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลสูงขึน้ และกลุ่ม Tax Advantage ได้รับการสะกิดที่มีลกัษณะ
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เฉพาะเจาะจงเป็นข้อมลูเชิงบวก เก่ียวกบัการออมเพื่อการเกษียณท าให้คณุเสียภาษีลดลง ผลการ
ทดลองหลงัจากส่งข้อความผ่านทาง email เป็นเวลา 9 เดือน (ระยะปานกลาง) พบผลการทดลอง
ที่น่าสนใจ คืออัตราการออมเพิ่มสูงขึน้ทุกกลุ่ม กลุ่ม Control เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.5 ส าหรับกลุ่ม
ทดลองอตัราการออมเพิ่มขึน้สงูขึน้มากกว่าทุกกรณี คือ กลุม่ Baseline เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.27 กลุ่ม 
Longevity เพิ่มขึ น้ ร้อยละ 16.49 และกลุ่ม Tax Advantage เพิ่มขึ น้ ร้อยละ 18.90 ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนเงินในบญัชี พบว่าใกล้เคียงกันระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ดังนัน้
สรุปได้ว่าการสะกิดท าให้ผู้ เข้าร่วมบางคนเปลี่ยนแปลงอัตราการออม แต่ไม่ได้ใหญ่มากที่ท าให้
จ านวนเงินเปลี่ยน และกลุม่ทดลอง Tax Advance เป็นกลุม่ที่มีอตัราการสมทบเพิ่มขึน้มากว่ากลุ่ม 
Baseline และ Longevity 

ขณะที่มีการทดลองกบัพนักงานของกองทัพสหรัฐอเมริกาจ านวน 699,674 คน (Goldin 
et al., 2017) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 10 กลุ่มในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม 
และกลุ่มทดลองอีก 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Baseline กลุ่ม Low เป็นกลุ่มที่อตัราสมทบต ่า (ร้อยละ 1-
2) กลุ่ม Mid เป็นกลุ่มที่อตัราสมทบระดบัปานกลาง (ร้อยละ 3-5) และกลุ่ม High เป็นกลุม่ที่อตัรา
สมทบมาก (ร้อยละ 6-8) ทัง้ 9 กลุ่มจะได้รับ email เป็นข้อความกระตุ้นการเป็นสมาชิกการออม 
โดยกลุ่มที่ 1 ถึง 8 จะได้รับข้อความ “Many service members like you start by contributing at 
least X% their basic pay into a traditional or roth TSP account” ระดับ X% หมายถึงการให้
ข้อมูลให้มีการสมทบ (contribute) ในบัญชี TSP ตัง้แต่ร้อยละ 1 ถึง 8 ส่วนกลุ่ม 9 เป็นกลุ่ม 
Baseline จะไม่ได้ รับข้อความนี  ้และกลุ่ม 10 เป็นกลุ่ม  Control จะไม่ได้ รับ email ใดๆ ผล
การศึกษาที่ส าคัญ คือการเปรียบเทียบอัตราการสมทบเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
อัตราการสมทบเฉลี่ยคือร้อยละ 0.16 กลุ่มทดลองทุกกลุ่มอัตราการสมทบเฉลี่ยคือร้อยละ 0.21 
แสดงว่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับกลุ่มทดลอง ความแตกต่างนีม้ีสาเหตุมาจากการส่ง
ข้อความเตือนให้สมาชิกมีการสมทบ อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างการส่งข้อความเตือน
อตัราสมทบร้อยละ 1 ถึง 8 ไม่ปรากฏว่ามีผลต่ออตัราการสมทบเฉลี่ย ดงัภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 11 อตัราการสมทบของการออมแบ่งตาม Treatment 
 

ที่มา: Goldin and et al. (2017) 
 
ส่วน Saavedra (2016) ออกแบบการทดลองโดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคมุ และกลุ่มทดลอง 

คือ การทดลอง 1 “financial education” เป็นการส่งข้อมลูความส าคญัของการออมและเปา้หมาย
ของความส าเร็จ การทดลองที่ 2 ได้รับการย า้เตือนเก่ียวกับการออมทาง SMS เป็นรายเดือน
เหมือนกันทุกๆ เดือน และการทดลองที่ 3 ได้รับการย า้เตือนเก่ียวกับการออมทาง SMS เหมือน
กรณีที่ 2 แต่จะได้รับการเตือนทุกๆ คร่ึง ผลการศึกษาจะแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของจ านวนเงิน
ในบัญชี Tuticuenta โดยปรับให้จ านวนเงินในบัญชีเฉลี่ยเดือนแรกในแต่ละกลุ่มทดลองมีค่า
เท่ากบั 0 พบว่าในช่วงระหว่าง 12 เดือน การสง่ SMS เก่ียวกบั Financial Education ไม่มีผลท าให้
จ านวนเงินในบญัชีเพิ่มขึน้แตกต่างกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามพบว่าการย า้เตือนเก่ียวกับการ
ออมที่เป็นรายเดือนและรายคร่ึงเดือนมีความแตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และ
กลุ่มทดลอง (Financial Education) โดยกลุ่มทดลองที่ได้รับ SMS ย า้เตือนรายทุกคร่ึงเดือนจะมี
จ านวนเงินออมเพิ่มขึน้ร้อยละ 43 มากกว่ากลุ่มที่ได้รับ SMS ย า้เตือนเป็นรายเดือน (ร้อยละ 28) 
เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลา พบว่าการย า้เตือนเป็นระยะ 9 ท าให้แนวโน้มการออมเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง หลงัจากนีก้ารออมมีแนวโน้มคงที่หรือลดลงเล็กน้อย ดงัภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 12 จ านวนเงินในบญัชีแบ่งตาม Treatment 
  

ที่มา: Saavedra (2016) 
 
และ Karlan et al. (2010) ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) 

วิธีการย า้เตือนที่ท าให้การออมเพิ่มขึน้ และ 2) การย า้เตือนโดยกล่าวถึงการวางแผนรายจ่ายใน
อนาคตแบบเจาะจงจะท าให้การออมเพิ่มขึน้มากกว่าการย า้เตือนโดยไม่กล่าวถึงรายจ่ายใดๆ โดย
แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ธนาคาร คือ First Valley Bank ในประเทศฟิลิปปินส์  Bank of Ica ใน
ประเทศเปรู และ Ecofuturo Bank ในประเทศโบลิเวีย กรณีธนาคาร First Valley Bank จะให้
ลูกค้าเปิดบัญชี Gihandom และตัง้เป้าหมายการออมจ านวนเงินอย่างน้อย 50 ดอลลาร์สหรัฐ 
ก าหนดเป้าหมายเวลาจาก 3 เดือนถึง 2 ปี แล้วธนาคารจะส่งข้อความย า้เตือนทาง SMS ให้ลกูค้า
ที่เปิดบญัชีเป็นประจ าทุกเดือน โดยสุ่มข้อความที่ใช้ภาษาในเชิงบวกและลบ (Gain or Loss) เพื่อ
ดูการตอบสนองในบญัชี Gihandom ส่วนธนาคาร Caja de Ica ได้เข้าร่วมโครงการเปิดตัวบัญชี 
Plan Ahorro (Saving Plan) ธนาคารท าการตลาดผลิตภณัฑ์ทางโทรทศัน์และวิทยุ เมื่อมีลกูค้ามา
เปิดบญัชี Plan Ahorro ธนาคารจะเลือกลูกค้าที่ตัง้ใจฝากเงิน 6 หรือ 12 เดือน และมีการฝากเงิน
ขัน้ต ่าทุกเดือน รวมทัง้มีการฝากเงินภายใน 10 วันของแต่ละเดือน ลูกค้าที่ท าได้ตามสัญญาจะ
ได้รับรางวัลเป็นอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 8 ต่อปี มากกว่าอัตราดอกเบีย้ทั่วไปร้อยละ 4 ต่อปี และ
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ธนาคารจะส่งข้อความย า้เตือนให้ลกูค้าทางจดหมาย ในแต่ละเดือนจะส่งจดหมายล่วงหน้า 7 วัน 
และธนาคาร Ecofuturo เข้าร่วมโครงการสง่ข้อความย า้เตือนการออมเงินทางโทรศพัท์มือถือ ในชื่อ
โครงการ Aguinaldo ธนาคารท าการตลาดผลิตภัณฑ์ 3 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 
จะเลือกลูกค้าที่ฝากเงินขัน้ต ่า 1.41 ดอลลาร์สหรัฐ และธนาคารจะเสนอแรงจูงใจให้โบนัสอัตรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 6 เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ปกติร้อยละ 3 พร้อมกับการประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุ ถ้าลูกค้าผิดสัญญาการฝากเงิน หรือถอนเงินก่อนก าหนดจะถูกริบดอกเบีย้คืน และ
ยกเลิกการประกัน ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่ได้รับการย า้เตือนรายเดือนท าให้การออมเพิ่มขึน้
ร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกบัลกูค้าที่ไม่ได้รับการย า้เตือน และเมื่ออธิบายแยกในแต่ละการทดลอง
ใน 3 ธนาคาร พบว่าความแตกต่างของการย า้เตือนไม่มีผลต่อการออมของแต่ละธนาคารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ประเด็นที่น่าสนใจคือกรณีที่ลูกค้าได้รับการย า้เตือนแบบเจาะจงรายจ่าย 
(Specific Expenditures) ในอนาคตท าให้การออมเพิ่มขึน้ร้อยละ16 เมื่อเทียบกบัการไม่ย า้เตือน 
และการย า้เตือนแบบไม่กล่าวถึงรายจ่ายแบบเจาะจงในอนาคตนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการออม 
กรณีธนาคารในเปรูการย า้เตือนรายจ่ายแบบเจาะจง ลูกค้าจะมีสลากติดไว้ที่บัญชี ก าหนด
ข้อจ ากดั และระยะเวลา ธนาคารในเปรูจะสุ่มการย า้เตือนลกูค้า การออกแบบการทดลองแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม คือลูกค้าในกลุ่มควบคุม (Control Group) จะได้รับปากกาจากธนาคารที่เปิดบัญชี และ
ลูกค้ากลุ่มทดลอง (Treatment Group) จะได้รับรูปภาพเก่ียวกับรายจ่ายในอนาคตติดไว้ที่บัญชี 
(ภาพประกอบ 13) การทดลองทัง้ 2 วิธีนีม้ีผลต่อการออมอย่างมีนยัส าคญั คือการทดลองในกลุ่ม
ทดลองโดยวิธีการย า้เตือนรายจ่ายแบบเจาะจงมีผลท าให้การออมเพิ่มขึน้มากกว่ากลุม่ควบคมุ 

 
 

ภาพประกอบ 13 ย า้เตือนเป้าหมายด้วยรูปภาพ 
 

ที่มา: Karlan et al. (2010) 
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สดุท้ายการศึกษาของ Cho (2010) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการก าหนด
เป้าหมายการออมที่มีต่อพฤติกรรมการออม โดยการทดลอง (Experimental Survey) เพื่อทดสอบ
ผลกระทบการก าหนดเป้าหมายการออมกบัทศันคติการออม โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดัง
ภาพประกอบ 14 

 
ภาพประกอบ 14 กรอบแนวคิดพฤติกรรมการออม 

 
ที่มา: Cho (2010) 
 
การศึกษานีเ้ก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 12-17 เดือนมิถุนายน ปี 2009 โดยบริษัท 

Survey Sampling International (SSI) (www.surveysampling.com) แ ละ ใช้ วิ ธี ก า รส า รวจ
ออนไลน์ โดยการส่งข้อความทาง email แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาเพื่ออธิบาย
คุณลกัษณะโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง รวมทัง้สถิติ Multiple Regression เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อความรู้และทัศนคติทางอารมณ์ในการออม (Cognitive Attitude and Affective Attitude) 
เมื่อสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการออม พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีตารางการออมเป็นรายเดือนร้อยละ 
26 ราย 2 สัปดาห์ร้อยละ 15.6 และรายสัปดาห์ร้อยละ 6.5 ความเพียงพอในการออมได้ 2.9 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 7 และมากกว่าร้อยละ 60 มีการออมน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
และร้อยละ 12 มีการออมมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 มี
รายได้ระหว่าง 50,000-75,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่ออธิบายลักษณะทางประชากร ระหว่างกลุ่ม
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ทดลอง (Treatment Groups) ทัง้ 4 แบบ ได้แก่ การตัง้เป้าหมายการออม (Prevention และ 
Promotion) หรือการตัง้กรอบ (Loss และ Gain) ผลคือตัวแปรประชากรไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างเงื่อนไขทัง้ 4 แบบ ส่วนผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยมีตัวแปรตาม 2 ตัว 
คือทัศนคติด้านความรู้ในการออม (Cognitive Attitude) และทัศนคติทางอารมณ์ในการออม 
(Affective Attitude) พบว่าเพศหญิงตอบสนองทัศนคติด้านความรู้ในการออมมากกว่าเพศชาย 
คนที่มีมีนิสัยการออมตอบสนองทัศนคติด้านความรู้ในการออมและทัศนคติทางอารมณ์ในการ
ออมมากกว่าคนที่มีนิสัยไม่ออม และการส่งเสริมการออม (Orientation) มีผลต่อทัศนคติด้าน
ความรู้และอารมณ์ในการออมมากกว่าวิธีอ่ืนๆ 

สามารถสรุปเคร่ืองมือ (Treatment) ที่ใช้ในการทดลองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ออมเช่น การให้ความรู้ทางการเงิน การตัง้เป้าหมายในการออม การสร้างแรงจูงใจในการออม การ
ย า้เตือนแบบเฉพาะเจาะทัง้ทางบวกและทางลบ หรือการจัดสัมมนาส่งเสริมการออม โดยมี
รายละเอียดดงัตาราง 9 
 
ตาราง 9 สรุปเคร่ืองมือในการทดลอง (Treatment) ที่มีต่อพฤติกรรมการออม 
 

การทดลอง (Treatment) พฤติกรรมออม ช่ือ (ปี) 

ใหข้อ้มลูทัว่ไป (Baseline)  

+ 
R. Clark et al. (2017) 
Goldin et al. (2017) 

ไม่มผีล 

Karlan, McConnell, 
Mullainathan, and Zinman 
(2016) 
Saavedra (2016) 

ใหข้อ้มลูเฉพาะเจาะจงในเชงิลบ 
(Longevity) 

+ R. Clark et al. (2017) 

ใหข้อ้มลูเฉพาะเจาะจงในเชงิบวก 
(Tax Advantage) 

+ R. Clark et al. (2017) 

การตัง้เป้าหมายการออม (Goal) + 
Cho (2010) 
Saavedra (2016) 

การใหร้างวลั/สิง่จงูใจการออม + Karlan et al. (2010) 

การย ้าเตอืนรายเดอืน + 
Karlan et al. (2016) 
Saavedra (2016) 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

การย ้าเตอืนรายครึง่เดอืน 
+ 

(รายครึง่เดอืน
ไดผ้ลมากกว่า) 

Saavedra (2016) 

การย ้าเตอืนแบบเจาะจงรายจ่าย  
(Specific Expenditures) ในอนาคต  

+ Karlan et al. (2010)  

การจดัสมัมนาสง่เสรมิการออม 
(Orientation) 

+ Cho (2010)  

 

 

 

 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 

การประมวลแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม สามารถออกแบบการด าเนินงาน
วิจัยได้ 2 กรณี คือ 1) การวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเงิน และวิเคราะห์ผลกระทบของทักษะทางการเงินและการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลที่มีต่อความอยู่รอดทางการเงิน และ 2) การวิจัยเชิงทดลอง เพื่อตอบวตัถุประสงค์การ
วิจัยเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมการลงทุนและความยั่งยืนทางการเงิน โดยการ
เปรียบเทียบเคร่ืองมือ 3 กรณี คือ 1) วิธีการก าหนดนโยบาย (Regulator) 2) การสะกิด (Nudge) 
ด้วยวิธี Priming และ 3) การไม่แทรกแซงใดๆ (No Intervention) สามารถแบ่งการด าเนินงานตาม
ขัน้ตอนดงันี ้

การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. ตวัแปรและระดบัการวดัตวัแปร 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงส ารวจ 

การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 
5. ประชากรและกลุม่เปา้หมายของการทดลอง 
6. เคร่ืองมือการทดลอง 
7. การออกแบบการทดลอง 
8. การวิเคราะห์ข้อมลูในการทดลอง 
 

การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือแรงงานในระบบหรือเรียกว่า “มนุษย์เงินเดือน” ที่

อยู่ในระบบประกนัสงัคมและไม่ได้รับบ านาญจากภาครัฐ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ประจ าใน
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แต่ละเดือนแต่มีความเสี่ยงสูงเมื่อเข้าสู่วยัเกษียณ และปัจจุบนัยงัมีสถานะภาพการท างานหรือยัง
ไม่เกษียณการท างาน ทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและภมูิภาค 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยันีจ้ะเลือกกลุ่มตวัอย่างจากพนกังานมหาวิทยาลยัเป็นกรณีศึกษา เพราะ

การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย ท าให้สัดส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 
ในขณะที่พนักงานมหาวิทยาลยัไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในเร่ืองสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินบ าเหน็จ
บ านาญ หรือการเบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนัน้การเตรียมตัวทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของ
พนักงานมหาวิทยาลัยจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะครอบคลุมพนักงาน
มหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีจ านวน 90,589 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลมีจ านวน 6,236 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจ านวน 20,058 คน รวม
ทัง้หมด 116,883 คน  โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมี
จ านวน 43,473 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการมีจ านวน 73,410 คน 
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2561) ดงัภาพประกอบ 15 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลัย 
ในก ากับของรัฐ 

(90,589) 

 มหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล 

(6,236) 

 มหาวทิยาลัย 
ราชภัฎ 
(20,058) 

 
 

สาย 
วิชาการ 
(28,510) 
31.47% 

 สาย
สนบัสนนุ 
วิชาการ 
(62,079) 
68.53% 

 สาย 
วิชาการ 
(3,535) 
56.69% 

 สาย
สนบัสนนุ 
วิชาการ 
(2,701) 
43.31% 

 สาย 
วิชาการ 
(11,428) 
56.97% 

 สาย
สนบัสนนุ 
วิชาการ 
(8,630) 
43.03% 

 

 
พนักงานมหาวทิยาลัย 

(116,883) 

ภาพประกอบ 15 จ านวนพนกังานมหาวิทยาลยั 
ที่มา: สถติิทางการศกึษาปีการศกึษา 2560 ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
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วิธีการสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง 
การศึกษานีเ้ป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) เพราะข้อมลูทางการเงินส่วนบุคคลเป็นข้อมลูที่มี
ความอ่อนไหวมากมักจะไม่ เปิดเผยให้บุคคลอ่ืนทราบจึงอยากต่อการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน 
นอกจากนีแ้ล้วจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจออนไลน์ (Online Survey) ร่วมด้วยเพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีอิสระในการให้ข้อมลูซึ่งจะท าให้ได้ข้อมลูที่สมบูรณ์มากขึน้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้
สร้างข้อค าถามเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย เมื่อค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
จากจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยทัง้หมด 116,883 คน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 จะได้จ านวน
ตวัอย่างที่เหมาะสม 400 ตวัอย่าง (Yamane, 1967)  
  สตูร   Taro Yamane     

 

 

  ก าหนดให้   n  = ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ต้องการ 

      N  = ขนาดของประชากร 

    e  =  ระดบัความคาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่าง เท่ากบัร้อยละ 5 

อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ G*Power ช่วยในการค านวณหา
ขนาดตัวอย่างขัน้ต ่าที่เหมาะสม เพื่อท าให้การประมาณค่าอ านาจการทดสอบและการก าหนด
ขนาดตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2555) อธิบายว่าโปรแกรม G*power  
เป็นโปรแกรมที่ดีมากและสมบูรณ์ ที่สร้างขึน้จากสูตรการหาขนาดตัวอย่างของโคเฮน (Cohen, 
1988) ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยนักวิจัยหลายคน เหมาะกับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับสากล โดยเร่ิมต้นจาก 1) การเลือกสถิติที่ใช้ในการทดสอบในกลุ่ม Z-test 
จากนัน้เลือกประเภทของการทดสอบเป็น Logistic Regression 2) เลือกประเภทในการวิเคราะห์
อ านาจในการทดสอบก่อนการวิจัย (Priori Power Analysis) 3) ก าหนดค่าขนาดอิทธิพล (Effect 
Size) ให้มีค่าปานกลาง ต่อมาความน่าจะเป็นของความคาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทที่หนึ่ง 

( = 0.05) อ านาจการทดสอบ (1 – ความน่าจะเป็นของความคาดเคลื่อนในการทดสอบประเภท
ที่สอง: 1 - β = 0.95) เมื่อค านวณด้วยโปรแกรม G*Power ได้ขนาดตัวอย่างแล้ว จากนัน้น ามา
ค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่มีลักษณะการกระจายตัวเหมือนกับพนักงานมหาวิทยาลัย โดย

n   =               N 

                   1 + Ne2  
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แบ่งเป็น มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐร้อยละ 77 ตัวอย่าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลร้อย
ละ 5 ตวัอย่าง และมหาวิทยาลยัราชภฎัร้อยละ17 ตวัอย่าง ดงัตาราง 10 

 
 ตาราง 10 จ านวนตวัอย่างของพนกังานมหาวิทยาลยั 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวนบุคลากร  ร้อยละ จ านวนตัวอย่าง 
มหาวิทยาลยั 
ในก ากบัของรัฐ 

90,589 คน 77.50 310 คน 

มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคล 

6,236 คน  5.34 21 คน 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 20,058 คน 17.16 69 คน 

รวม 116,883 คน 100 % 400 คน 

 
ที่มา: การค านวณของผู้วิจยั 
 
ตัวแปรและระดับการวัดตัวแปร 

ตัวแปรตาม 
การวดัเงินออมเพื่อความยัง่ยืนทางการเงินนัน้มีหลายวิธี เช่น ค านวณหาเงินออม

ที่ควรจะมี ณ วันเกษียณเปรียบเทียบกับเงินออมที่มีอยู่จริง ค านวณหาสดัส่วนการใช้เงินออม ณ 
วยัเกษียณ แล้วประมาณว่าเงินออมจะหมดภายในก่ีปี การใช้หลกัการหาเงินออมด้วยวิธีของ NPV 
อย่างไรก็ตามจ านวนเงินออมที่ควรจะมีในวยัเกษียณจ านวนเท่าไรนัน้ไม่ส าคญั เท่ากบัการมีรายได้
เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ไปกระทบกบัเงินออมแม้ว่าจะอยู่ในวยัเกษียณแล้วก็ตาม งานวิจยันี ้
จึงสนใจที่จะวดัความยัง่ยืนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณโดยเน้นพฤติกรรมทางการเงินในเชิงตัวเลข
จากงบการเงินส่วนบุคคล แล้วน ามาค านวณหาอัตราส่วนความอยู่รอด (Survival Ratio) ทาง
การเงิน คือรายได้จากการท างานรวมกับรายได้จากสินทรัพย์หารด้วยรายจ่ายแล้วมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 1 ถ้าอัตราส่วนความอยู่รอดมีค่าเท่ากับ 1 หมายความว่าไม่มีการออม คือมีรายได้
เท่ากบัรายจ่ายพอดีสามารถด ารงชีพได้อย่างปกติ แต่เมื่อถึงวยัเกษียณไม่มีรายได้จากการท างาน
แล้วจะท าให้อตัราส่วนความอยู่รอดมีค่าน้อยกว่า 1 ดงันัน้เพื่อความยัง่ยืนทางการเงินจึงต้องมีการ
สะสมเงินออมในช่วงที่อยู่ในวัยแรงาน เช่น มีรายได้ทัง้หมด 100 บาท เก็บออมไว้ 25 บาท จะได้
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อตัราส่วนความอยู่รอดเท่ากบั 1.33 (ตาราง 11) เพื่อสร้างรายได้จากสินทรัพย์ให้มีจ านวนเพียงพอ
กบัรายจ่ายในวัยเกษียณ หรือเรียกว่า “อิสรภาพทางการเงิน” (Financial Freedom) หรือ “ความ
ยัง่ยืนทางการเงิน” (Financial Sustainability) 

 
ตาราง 11 การวดัอตัราสว่นความอยู่รอดทางการเงิน 
 

อัตราส่วนความอยู่รอด 
(Survival ratio) 

รายได้จากการท างาน + รายได้จากสินทรัพย์    1 
                            รายจ่าย 

1.กรณีไม่มีการออม 
 (รายได้ทัง้หมดเท่ากบัรายจ่าย) 

100 / 100   =  1.00 

2.กรณีไม่มีรายได้จากการท างาน  50 / 100   <  1.00 
3.กรณีก าหนดสดัสว่นเงินออมร้อยละ 25  100 / 75   =  1.33 

 
ดังนัน้ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยนี ้คือการวัดค่าจากอัตราส่วนความอยู่รอด

ทางการเงิน (Financial Survival Ratio) เพราะจากการทบทวนวรรณกรรม การวดัความยัง่ยืนทาง
การเงินโดยวิธีนีเ้ป็นการวัดพฤติกรรมการออมในเชิงปริมาณ และมีจุดเด่นที่ส าคัญ คือมุ่งเน้น
รายได้จากสินทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญมากเพื่อน ามาทดแทนรายได้จากการท างานเมื่อถึงวัย
เกษียณ และแสดงถึงความอยู่รอดทางการเงิน แม้ว่าจะไม่ได้ท างานแต่ก็มีรายได้จากสินทรัพย์
เพียงพอต่อการใช้จ่าย ส่วนการสร้างรายได้จากสินทรัพย์นัน้เกิดจากการออม ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์
การออมเท่ากบัร้อยละ 25 ของรายได้ เมื่อค านวณแล้วได้อตัราส่วนความอยู่รอดมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากบั 1.33 เป็นการแสดงพฤติกรรมของกลุม่ที่มีการออมเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

อตัราสว่นความอยู่รอด         =  รายได้จากการท างาน + รายได้จากสินทรัพย์    1.33   
  (Survival Ratio)                                               รายจ่าย 

 

ประกอบด้วยตวัแปรดงันี ้ 
1. รายได้จากการท างาน ได้แก่ 

1.1 รายได้ประจ า (เงินเดือน เงินค่าวิชาชีพ โบนสั) 
1.2 รายได้พิเศษ (ค่าลว่งเวลา ค่าบรรยายพิเศษ) 

2. รายได้จากสินทรัพย์ คือ รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการท างาน ได้แก่ 
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2.1 ดอกเบีย้ 
2.2 เงินปันผล 
2.3 ค่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพย์ 

3. รายจ่ายในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ 
3.1 รายจ่ายประจ าวนั (ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าสาธารณปูโภค ค่าของใช้) 
3.2 รายจ่ายเพื่อการศกึษา (ค่าเลา่เรียน ค่าเรียนพิเศษ ของบตุร) 
 3.3 รายจ่ายเพื่อดแูลสขุภาพ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าออกก าลงักาย) 
3.4 ค่าเบีย้ประกนั (ประกนัชีวิต ประกนัรถยนต์ ประกนัอสงัหาริมทรัพย์) 
3.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (การท่องเที่ยว ค่านนัทนาการ) 

4. รายจ่ายด้านภาระหนี ้ได้แก่ 
4.1 หนีเ้พื่อการอปุโภคบริโภค (หนีบ้ตัรเครดิต เงินกู้รถยนต์ สินค้าเงินผ่อน) 
4.2 หนีเ้พื่อการลงทนุ (หนีอ้สงัหาริมทรัพย์) 
4.3 หนีอ่ื้นๆ (หนีน้อกระบบ) 

การก าหนดค่าอัตราส่วนความอยู่รอดทางการเงินเท่ากับ 1 นัน้ยังไม่เพียงพอต่อความ
ยั่งยืนทางการเงิน เพราะถ้าไม่มีรายได้จากการท างานหรือเกษียณการท างานจะท าให้รายได้ไม่
เพียงพอต่อรายจ่าย ส่งผลให้อัตราส่วนความอยู่รอดมีค่าน้อยกว่า 1 ดังนัน้การสร้างความยั่งยืน
ทางการเงิน คือในวัยแรงงานจะต้องรู้จักการเก็บออม ไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวหรือใช้จ่ายอย่าง
ฟุ่ มเฟือย เพราะในวยัแรงงานมกัจะมีรายได้มากเพียงพอส าหรับการเก็บออม แต่การตดัสินใจของ
มนุษย์ไม่ได้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของเหตุผล ดังนัน้จึงต้องมีการสะกิด (Nudge) เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของมนุษย์ นอกจากนีก้ารประยุกต์แนวคิดทางศาสนาพุทธมาอธิบายแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ หรือเรียกว่า พุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics) โดยการศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษย์ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยยึดหลกัทางสายกลางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เช่น พระพทุธเจ้าทรงตรัสว่า “การด าเนินชีวิตของคฤหสัถ์ผู้ยงัต้องท าการงานเพื่อหาเลีย้งชีพตนเอง
และครอบครัว การที่จะท าให้ครอบครัวมีความสขุประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตได้นัน้ การ
รู้จกัแสวงหาทรัพย์ด้วยความขยนัหมัน่เพียร รู้จกัเก็บออมทรัพย์ เพื่อใช้ในคราวจ าเป็นและน าทรัพย์
ไปลงทุนเพื่อให้ทรัพย์งอกเงยเพิ่มพูนขึน้ ครัน้รวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนีแ้ล้ว พึงแบ่งโภคทรัพย์
ออกเป็น 4 ส่วน เรียกว่าหลักโภควิภาค 4 (ภาพประกอบ 16) คือส่วนหนึ่งใช้สอย 2 ส่วนใช้
ประกอบการงาน ส่วน 4 เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอนัตรายจึงผูกมิตรไว้ได้ (พระครูสิริ
ปริยัติธ ารง, 2554) ส่วนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในเร่ืองเก่ียวกับเงินออมนัน้ สอนให้บุคคล
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ควรจะกันเงินออมไว้ส่วนหนึ่งก่อนแล้วที่เหลือจึงจะน าไปใช้จ่ายเพื่อสร้างความมัน่คงทางการเงิน
ให้แก่ตนเอง โดยการแบ่งเงินออกเป็น 4 ส่วน แล้วเก็บออม 1 ส่วน หรือคือ เก็บเงินออมร้อยละ 25 
ของรายได้ นอกจากนีใ้นทฤษฎีด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล กล่าวถึงเงินออมที่ควรมี คือร้อย
ละ 25 ของรายได้ ในงานวิจยัของ ปฐมาภรณ์ นิธิชยั (2556) กล่าวถึงกลุม่ที่มีเงินออมเพียงพอจะมี
อัตราการออมร้อยละ 22 นอกจากนีจ้ากหนังสือเร่ือง “40+ ยังไม่สาย เกษียณสบายเป็นจริงได้” 
(อจัฉรา โยมสินธุ์, 2560) ยงักล่าวถึงการออมและลงทุนว่าไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ที่
หามาได้ ดงันัน้การวิจยันีจ้ะวดัความอยู่รอดทางการเงินโดยก าหนดสดัส่วนเงินออมและเงินลงทุน
ที่ร้อยละ 25 ของรายได้ทัง้หมด เมื่อค านวณอัตราส่วนความอยู่รอดจะได้เท่ากับ 1.33 จากนัน้น า
ค่าอตัราส่วนความอยู่รอดมาจดัแบ่งได้ 3 ระดบั ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีสขุภาพทางการเงินอยู่ในระดบัดี 
หมายถึงมีระดบัการออมการลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 จะได้อัตราส่วนความอยู่รอดมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1.33 2) กลุ่มที่มีสุขภาพทางการเงินอยู่ในระดับเสี่ยง หมายถึงมีระดับการออมการลงทุน
ระหว่างร้อยละ 0-25 จะได้อตัราส่วนความอยู่รอดมีค่าระหว่าง 1.00-1.33 และ 3) กลุ่มที่มีสขุภาพ
ทางการเงินอยู่ในระดบัวิกฤต หมายถึงไม่มีการออมและอาจจะมีภาระหนีจ้ะได้อตัราส่วนความอยู่
รอดมีค่าน้อยกว่า 1 ดงัตาราง 12  

 
หลัก “โภควิภาค 4” 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 ส่วน 
ใช้จ่ายเลีย้งตน 

และคนที่ควรบ ารุง 

2 ส่วน 
ใช้ลงทนุเพื่อ 

ประกอบการงาน 

1 ส่วน 
เก็บไว้ใช้ 

คราวจ าเป็น 
 

ภาพประกอบ 16 หลกัโภควิภาค 4 
 

ที่มา: ดดัแปลงจากธนาคารทหารไทย 
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ตาราง 12 การแบ่งระดบัความยัง่ยืนทางการเงินจากอตัราสว่นความอยู่รอด 
 

กลุ่ม 
ระดับการออม
การลงทุน 

อัตราส่วนความอยู่รอด 
(Survival Ratio) 

Survival Ratio: SR 

สขุภาพการเงิน 
ในระดบัดี 

ม า ก ก ว่ า ห รื อ
เท่ากบั 
ร้อยละ 25 

100/75 = 1.33 SR  1.33 

สขุภาพการเงิน 
ในระดบัเสี่ยง 

ระหว่างร้อยละ  
0-25 

100/100 = 1.00 1.00  SR  1.33 

สขุภาพการเงิน 
ในระดบัวิกฤต 

ไม่มีการออมหรือ 
มีภาระหนี ้  

100/125 = 0.80 SR  1.00 

 
ตัวแปรอิสระ 

ในการศึกษานีก้ าหนดตัวบทบาทของแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดทางการ
เงินออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

1. ปัจจัยด้านคณุลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) หมายถึง
ปัจจยัต่างๆ ของแต่ละบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความยัง่ยืนทางการเงิน ซึ่งเป็นลกัษณะความแตกต่าง
ขัน้พืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เขตที่อยู่สถานที่ท างาน 
และเคยเรียนหรือได้รับการอบรมทางการเงิน 

2. ปัจจัยด้านทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) โดยอ้างอิงจาก OECD 
(2015) และศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (2557b) คือส่วนผสมระหว่างความตระหนักรู้ 
องค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่จ าเป็นในการตัดสินใจทางการเงินได้ดี และท้ายสุด
บรรลุซึ่งความกินดีอยู่ดี การวัดทักษะทางการเงินจะอ้างอิงตามศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการ
เงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นต้นแบบในการศกึษา โดยแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่  

2.1 ความรู้ทางการเงิน (Financial Knowledge) เป็นการวัดทักษะทางด้าน
การค านวณ ได้แก่ การหาร มูลค่าของเงินตามกาลเวลา การค านวณดอกเบี ย้ของสินเชื่อ การ
ค านวณเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ และการค านวณดอกเบีย้ทบต้น รวม 5 ข้อ ทัง้นีก้ารส ารวจทักษะ
ทางการเงินของคนไทย (ศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน, 2557b) พบว่าคนไทยตอบค าถาม
ถูก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.80 นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัเพิ่มข้อค าถามการวดัทกัษะความรู้ทาง
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การเงินขัน้สูง (Advance Financial Knowledge) เก่ียวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนจ านวน 5 
ข้อ   

2.2 พฤติกรรมทางการเงิน  (Financial Behavior) เป็นการวัดเก่ียวกับ
พฤติกรรมในการบริหารเงิน การวางแผนรายรับรายจ่าย การตัดสินใจซือ้สินค้า และการ
ตัง้เปา้หมายทางการเงิน   

2.3 ทัศนคติทางการเงิน (Financial Attitudes) เป็นการวัดแนวคิดเก่ียวกับ
การออมการลงทุน เช่น การออมท าให้รู้จกัการวางแผนการเงิน  การออมสร้างความมัน่คงทางการ
เงิน ภมูิใจที่สามารถออมเงินได้ มีความรู้ในรูปแบบการลงทนุ และมีความสขุกบัการใช้เงิน 

3. ปัจจัยด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) 
หมายถึงการค้นหาทางเลือกเพื่อสนับสนุนกระบวนการในการตัดสินใจล่วงหน้าเก่ียวกับปริมาณ
และเวลาของเงินทุน แหล่งของเงินทุน และการจดัสรรเงินทุน ด้วยการก าหนดกิจกรรม และวิธีการ
ต่างๆ โดยปัจจัยด้านการวางแผนการเงินจะจัดสรรพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเป็น
การกระจายความเสี่ยง (Diversification) สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (CFP) แบ่งองค์ประกอบ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลออกเป็น การวางแผนกระแสเงินสด การวางแผนการลงทุน การ
วางแผนภาษี การวางแผนประกนั การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก ดงันัน้การวิจยันี จ้ะ
แบ่งการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจากการจัดสรรพอร์ตการออมการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างใน
ช่องทางต่างๆ คือ เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์และบัญชีฝากประจ าในธนาคาร เงินฝากในบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินลงทุนในตราสารทุน (หุ้ น)  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  เงินลงทุนใน
กองทุนรวม เงินลงทุนในประกันชีวิต และเงินลงทุนรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สลากออมทรัพย์ รวมถึงการ
วางแผนทางด้านหนีโ้ดยแบ่งโครงสร้างเป็นหนีเ้พื่อการบริโภค (ค่าผ่อนบตัรเครดิต สินค้า รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์) และหนีเ้พื่อการลงทุน (ค่าผ่อนอสังหาริมทรัพย์)  โดยมีรายละเอียดของตัวแปร
และการวดัตวัแปรสรุปได้ดงัตาราง 13 

 
ตาราง 13 ตวัแปรและระดบัการวดัตวัแปร 
 

ตัวแปร รายละเอียด ระดับการวัด 
1. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
อตัราส่วนความอยู่รอด (SR) 
เมื่อก าหนดสดัส่วนเงินออม 
เงินลงทนุร้อยละ 25 ของรายได้ 

1 = กลุ่มสขุภาพทางการเงินวิกฤต 

SR  1.00 ตวัแปรหุ่น 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 
 2 = กลุ่มสขุภาพทางการเงินเสี่ยง  

1.00  SR  1.33  

3 = กลุ่มสขุภาพทางการเงินดี SR  1.33 
2. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
2.1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากร (Demographic Characteristics: DC) 
เพศ 0 = หญิง® 

ตวัแปรหุ่น 
1 = ชาย 

อาย ุ 1 = น้อยกว่า 30 ปี®  

ตวัแปรหุ่น 
2 = ตัง้แต่ 30 ปี ถึง 40 ปี 
3 = ตัง้แต่ 40 ปี ถึง 50 ปี 
4 = ตัง้แต่ 50 ปี ขึน้ไป 

สถานภาพ 1 = โสด 

ตวัแปรหุ่น 
2 = สมรส® 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ 1 = ระดบัปริญญาตรี 

ตวัแปรหุ่น 2 = ระดบัปริญญาโท®  
3 = ระดบัปริญญาเอก 

เขตที่อยู่สถานท่ีท างาน 0 = เขตกรุงเทพและปริมณฑล  
ตวัแปรหุ่น 

1 = เขตภมูิภาค® 
ประสบการณ์ทางการเงิน 0 = ไม่เคยเรียน/ไม่ได้รับการอบรม® 

ตวัแปรหุ่น 
1 = เคยเรียนหรือได้รับการอบรมการเงิน 

2.2 ปัจจัยด้านทักษะทางการเงนิส่วนบุคคล (Personal Financial Literacy: FL) 
ความรู้ทางการเงนิ (Financial Knowledge) มีค าถามจ านวน 5 ข้อ  
ด้านการค านวณ จ านวนข้อที่ตอบถกู.........ข้อ ตวัแปรต่อเนื่อง 
ความรู้ทางการเงนิขัน้สูง (Advance Financial Knowledge) มีค าถามจ านวน 5 ข้อ 
ด้านความเส่ียงและผลตอบแทน จ านวนข้อที่ตอบถกู.........ข้อ  ตวัแปรต่อเนื่อง 
พฤติกรรมและทัศนคติทางการเงนิ (Financial Behavior and Attitude) 
พฤติกรรมและทศันคติการใช้เงิน 5 = มากที่สดุ 

ระดบัความ
คิดเห็น 

4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สดุ  
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 
2.3 ปัจจัยด้านการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล (Personal Financial Planning: FP)  
การวางแผนการออมและการลงทุน (Saving and Investment Planning) 
บญัชีเงินฝากธนาคารทกุประเภท สดัส่วนจ านวนเงินในบญัชีเงินฝากธนาคาร

เทียบกบัเงินลงทนุทัง้หมด 
ร้อยละ 

บญัชีเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ สดัส่วนจ านวนเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์
เทียบกบัเงินลงทนุทัง้หมด 

ร้อยละ 

เงินลงทนุในตราสารทนุ (หุ้นสามญั) สดัส่วนจ านวนเงินลงทนุในตราสารทนุเทียบ
กบัเงินลงทนุทัง้หมด 

ร้อยละ 

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
 

สดัส่วนจ านวนเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
เทียบกบัเงินลงทนุทัง้หมด 

ร้อยละ 

เงินลงทนุในกองทนุรวม 
 

สดัส่วนจ านวนเงินลงทนุในกองทนุรวมเทียบ
กบัเงินลงทนุทัง้หมด 

ร้อยละ 

เงินลงทนุในประกนัชวีิต / ประกนัชีวิต
สะสมทรัพย์ 

สดัส่วนจ านวนเงินลงทนุในประกนัชีวิตเทียบ
กบัเงินลงทนุทัง้หมด 

ร้อยละ 

เงินลงทนุรูปแบบอื่นๆ เช่น 
สลากออมสิน ทองค า 

สดัส่วนจ านวนเงินลงทนุในรูปแบบอื่นๆ เทียบ
กบัเงินลงทนุทัง้หมด 

ร้อยละ 

การวางแผนหนี ้(Debt Planning) 
โครงสร้างหนี ้(Debt Structure) 1 = ไม่มีภาระหนี ้

ตวัแปรหุ่น 

2 = มีหนีเ้พื่อการอปุโภคบริโภค 
(หนีบ้ตัรเครดิตกรณีผ่อนช าระ หนีร้ถยนต์ 
รถจกัรยานยนต์ หนีจ้ากการซือ้สินค้า) 
3 = มีหนีเ้พื่อการลงทนุ®(หนีอ้สงัหาริมทรัพย์)  
4 = มีหนีเ้พื่อการอปุโภคบริโภคและการลงทนุ 

หมายเหต ุ® หมายถึง ตวัแปรอ้างอิง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) โดยการขอความ
อนเุคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ในการเก็บข้อมลูจะครอบคลมุพนกังานมหาวิทยาลยั 3 กลุม่ ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลยัราชภฏั ในช่วง
เวลา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
การวิจัยนีไ้ด้พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในรูปแบบของแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อค านวณหาค่าอัตราส่วนความอยู่รอด (Survival Ratio) ทางการเงิน และ
ทกัษะทางการเงินจะอ้างอิงจาก OECD (2015) และศนูย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (2557b) 
ส่วนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จะอ้างอิงตามทฤษฎีการบริการการเงินส่วนบุคคล จากนัน้
น ามาสร้างแบบสอบถาม โดยรายละเอียดของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเก่ียวกับกระแสเงินสดส่วนบุคคล เป็นรายการเก่ียวกับรายได้ 
รายจ่าย และการออมการลงทนุ เพื่อน ามาค านวณหาค่าอตัราส่วนความอยู่รอดทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา เขตที่อยู่สถานที่ท างาน และประสบการณ์ทางการเงิน 

ส่วนที่ 3 ข้อค าถามเก่ียวกับทักษะทางการเงิน ได้แก่ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรม
ทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน โดยอ้างอิงจากรายงานผลส ารวจทกัษะการเงินของคนไทยปี 
2556 (ศนูย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน, 2557b) การวดัระดบัทักษะทางการเงินกบัการมีส่วน
ร่วมในตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วิศกรณ์ คีรีวรรณ , 2558) และการศึกษา 
Measuring Financial Literacy (OECD, 2015) เป็นต้นแบบ  

ส่วนที่ 4 ข้อค าถามเก่ียวกับงบดุลส่วนบุคคล เป็นรายการเก่ียวกับสินทรัพย์ และ
หนีส้ิน เพื่อน ามาค านวณสดัส่วนการวางแผนทางการเงิน เช่น การออมและการลงทุนในบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินลงทนุในตราสารทุน อสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวม ประกนัชีวิต 
และการลงทนุในรูปแบบอ่ืนๆ 

สว่นที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 
แบบจ าลองที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยนี ้จะค านวณอัตราส่วนความอยู่รอดทางการเงิน (SR) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสขุภาพทางการเงินดี กลุ่มสขุภาพทางการเงินเสี่ยง และกลุม่สขุภาพทาง
การเงินวิกฤต สามารถสร้างแบบจ าลองได้ดงันี ้
 

 
SR  =  β0  +  DCβ1  +  FLβ2   +  FP β3  +  ε 
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โดยที่   SR คือ อตัราสว่นความอยู่รอดทางการเงิน (Survival Ratio: SR) 

   DC คือ เวกเตอร์คณุลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics: DC) 

ประกอบด้วยตวัแปร เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา เขตที่อยู่สถานที่ท างาน และ 

ประสบการณ์ทางการเงิน 

   FL คือ เวกเตอร์ของทักษะทางการเงิน (Financial Literacy: FL) ประกอบด้วยตัว

แปร ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน 

   FP  คือ เวกเตอร์ของการวางแผนการเงิน (Financial Planning: FP) ประกอบด้วย

ตวัแปร การวางแผนการออมการลงทนุ การวางแผนภาษี การวางแผนประกนั และการวางแผนหนี ้

   ε คือ ค่าความคาดเคลื่อน (Error) 

ดังนัน้ สามารถสรุปจ านวนตัวแปรอิสระแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม รวมทัง้หมด 17 ตัวแปร 
ได้แก่ 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากร 
Sex    = เพศ 
Age   = อาย ุ
Status  = สถานภาพสมรส 
Education  = ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
Address  = เขตที่อยู่สถานที่ท างาน 
Experience  = ประสบการณ์ทางการเงิน 

ปัจจัยด้านทักษะทางการเงนิส่วนบุคคล 
Financial Knowledge = ความรู้ทางการเงิน 

k1 คือ ความรู้ทางการเงิน 
Financial Behavior  = พฤติกรรมทางการเงิน 

b1 คือ ไตร่ตรองก่อนซือ้สินค้า 
b2 คือ เปรียบเทียบสินค้าหลายๆ ชนิด 
b3 คือ ช าระเงินตรงเวลา 
b4 คือ ดแูลการเงินอย่างใกล้ชิด 
b5 คือ ตัง้เปา้หมายการเงินในระยะยาว 
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Financial Attitude  = ทศันคติทางการเงิน 
a1 คือ มีความรู้ในรูปแบบการลงทนุ 
a2 คือ การออมท าให้รู้จกัการวางแผนการเงิน 
a3 คือ การออมสร้างความมัน่คงทางการเงิน 
a4 คือ ภมูิใจที่สามารถออมเงินได้ 
a5 คือ มีความสขุกบัการใช้เงิน 

ปัจจัยด้านการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
Bank    = บญัชีเงินฝากในธนาคาร 
Cooperative  = บญัชีเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ 
SET    = เงินลงทนุในตราสารทนุ (หุ้น) 
Property   = เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
Fund    = เงินลงทนุในกองทนุรวม 
Insurance   = เงินลงทนุในประกนัชีวิต หรือประกนัชีวิตสะสมทรัพย์ 
Other    = เงินลงทนุในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สลากออมสิน 
Debt Planning   = การวางแผนหนี ้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษานีเ้ป็นการศึกษาข้อมูลในลักษณะภาคตัดขวาง (Cross Sectional 

Survey) โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ได้แก่ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์ทางการเงิน และพฤติกรรม
การออมการลงทุน นอกจากนีย้ังอธิบายคุณลกัษณะส่วนบุคคลทางประชากร ทักษะทางการเงิน 
และการวางแผนการเงินสว่นบคุคล เพื่อตอบวตัถปุระสงค์การศึกษาข้อที่ 1 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูขัน้สงู ใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 
การวิเคราะห์ถดถอยโลจีสติกแบบเรียงล าดบั (Ordinal Logistic Regression) เพราะตัวแปรตาม 
คืออตัราส่วนความอยู่รอดเป็นตวัแปรหุ่นแบบเรียงล าดบั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสุขภาพ
การเงินดี กลุม่สขุภาพการเงินเสี่ยง และกลุ่มสขุภาพการเงินวิกฤต โดยการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของตวัแปร ได้แก่ คุณลกัษณะประชากร ทกัษะทางการเงิน และการ
วางแผนการเงินสว่นบคุคล ที่มีต่อความอยู่รอดทางการเงิน เพื่อตอบวตัถปุระสงค์การศกึษาข้อที่ 2 
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การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
เมื่อด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมการ

ลงทุนในเชิงปริมาณแล้ว ผู้วิจยัท าการวิจัยเชิงทดลองต่อเพื่อตอบวตัถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ วดัความ
อยู่รอดทางการเงินจากพฤติกรรมการออม และวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของกลุ่มเป้าหมาย
ภายใต้กิจกรรมทางการเงินที่แตกต่างกนั โดยใช้กระบวนการทดลองเป็นเคร่ืองมือการวิจยั และมี
ขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี ้

ประชากรและกลุ่มเป้าหมายของการทดลอง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือพนกังานมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัใน

ก ากบัของรัฐ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลยัราชภัฏ โดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง
ตามสะดวก (Convenience Sampling) จ านวน 120 คน เพราะกิจกรรมทางการเงินเป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อนไม่เปิดเผยให้บุคคลอ่ืนทราบ จึงต้องอาศัยความสมัครใจในการเข้าร่วมการทดลอง 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 และแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 

การทดลองที่ 1 คือ ไม่มีการแทรกแซงใดๆ (No Intervention) โดยปล่อยให้เป็นไป
ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ของแต่ละบุคคล โดยมีผู้ เข้าร่วมการทดลองจ านวน 
40 คน 

การทดลองที่  2 คือ มีการแทรกแซงโดยการก าหนดนโยบาย (Regulator) ให้
ผู้ เข้าร่วมการทดลองตัง้เป้าหมายทางการเงิน (Financial Goals) ในระยะยาวเพื่อวัยเกษียณการ
ท างาน จ านวน 40 คน  

การทดลองที่ 3 คือ การสะกิด (Nudge) ด้วยวิธีการชีน้ าข้อมูล (Priming) เก่ียวกับ
ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ที่ส าคญัๆ แก่ผู้ เข้าร่วมการทดลองจ านวน 40 คน 

เคร่ืองมือการทดลอง (Treatment) 
การทดลองแบ่งออกเป็น 3 กรณี เพื่อแก้ปัญหาเชิงพฤติกรรมเก่ียวกับการไม่ออม 

เนื่องจาก ความเฉ่ือย (Inertia) ความกลัวการสูญเสีย (Loss Aversion) และความล าเอียงใน
ปัจจุบัน (Present Bias) (Thaler and Sunstein, 2008) โดยแบ่งเคร่ืองมือที่ ใช้ในการทดลอง
ออกเป็นดงันี ้

เคร่ืองมือที่ 1 (Treatment 1) การจัดกิจกรรมโดยการก าหนดนโยบาย (Regulator) 
ให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองตัง้เป้าหมายทางการเงินในวยัเกษียณ เนื่องจากมนุษย์มีพฤติกรรมล าเอียง
ในปัจจุบนั (Present Bias) มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว จึงคาดหวังความพอใจใน
ปัจจุบันมากกว่าในอนาคต ท าให้มีความพอใจที่จะใช้จ่ายเงินในปัจจุบันมากกว่าจะเก็บไว้ใน
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อนาคต ดังนัน้สามารถแก้ปัญหานีไ้ด้โดยวิธีการก าหนดให้ตัง้เป้าหมายทางการเงิน (Financial 
Goals) เพื่อพิจารณาว่าเมื่อมีการใช้นโยบาย (Policy) บงัคับให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองตัง้เป้าหมาย
ทางการเงินแล้วจะสง่ผลให้พวกเขามีพฤติกรรมการออมที่เพิ่มขึน้หรือไม่ 

เคร่ืองมือที่ 2 (Treatment 2) การจัดกิจกรรมโดยการสะกิด (Nudge) ด้วยวิธีการ
ชีน้ าด้วยข้อมูล (Priming) ทางการเงินและการลงทุนที่ส าคัญๆ เนื่องจากมนุษย์มีพฤติกรรมของ
ความเฉ่ือย (Inertia) และความกลวัการสญูเสีย (Loss Aversion) จึงท าให้พฤติกรรมการออมการ
ลงทุนเหมือนเดิม คือเคยมีพฤติกรรมอย่างไรก็ท าตามนัน้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง การ Priming ด้วย
การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Knowledge) เช่น เร่ืองอตัราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
เงิน เพื่อกระตุ้นให้กลุม่ทดลองลดการบริโภคในปัจจุบนัและออมเงินในช่องทางต่างๆ มากขึน้ 

การออกแบบการทดลอง 
1. การทดลองแบ่งออกเป็น 15 รอบ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที โดยก่อนการทดลอง 

จะอธิบายวัตถุประสงค์ และขัน้ตอนวิธีการทดลอง รวมทัง้ให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองลงนามแสดง
ความเต็มใจในการให้ข้อมลู 

2. หน่วยเงินตราของการทดลอง (Experimental Currency Unit: ECU) เป็นร้อยละ 
(%)  

3. รายได้ รอบที่ 1 ถึง 10 ผู้ เข้าร่วมการทดลองจะได้รับเงินคนละ 100 ECU (%) 
เปรียบเสมือนเป็นช่วงที่อยู่ในวยัท างาน อายุระหว่าง 30-60 ปี และรอบที่ 11 ถึง 15 เปรียบเสมือน
เป็นช่วงที่เกษียณการท างานแล้ว อายุระหว่าง 61-75 ปี จะไม่มีรายได้จากการท างานเหลือเพียง
เงินออมและเงินลงทนุที่สะสมมาในช่วงก่อนหน้านี ้

4. รายจ่าย รอบที่ 1 ถึง 10 ผู้ เข้าร่วมการทดลองจะมีรายจ่ายโดยเฉลี่ยร้อยละ 74 
ของรายได้ โดยใช้เกณฑ์การออมเพียงพอคือร้อยละ 25 ของรายได้ (ปฐมาภรณ์ นิธิชยั, 2556; พระ
ครูสิริปริยติัธ ารง, 2554; อจัฉรา โยมสินธุ์, 2560) และรอบที่ 11 ถึง 15 มรีายจ่ายโดยใช้เกณฑ์ร้อย
ละ 50 ของรายได้ก่อนเกษียณ เป็นรายจ่ายขัน้ต ่าเพื่อการด ารงชีพ หลกัการโดยทัว่ไปจะอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 50-70 ของรายได้ก่อนเกษียณ (Hurd & Rohwedder, 2015; ฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์, 
2546) 

5. เงินคงเหลือ คือ รายได้ – รายจ่าย ต่อมาผู้ เข้าร่วมการทดลองจะเล่นเกม โดยการ
วางแผนการเงิน 2 เร่ือง คือวางแผนการออม และวางแผนการลงทนุ 

6. วางแผนการออม แบ่งเป็น 2 ทางเลือก ได้แก่ 
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ทางเลือกที่ 1 คือ ผู้ เข้าร่วมการทดลองมีการซือ้สินค้าเพิ่มเติมจากของรางวัล
เล็กน้อยเพื่อเป็นการจงูใจ (เปรียบเสมือนเป็นการบริโภคในปัจจบุนั) ท าให้มีเงินออมเหลือน้อยลง 

ทางเลือกที่ 2 คือออม (เงินออมเต็มจ านวน) ผู้ เข้าร่วมการทดลองจะไม่ได้รับของ
รางวลัใดๆ (เปรียบเสมือนการอดทดเพื่อสะสมเงินออมไว้ใช้ในอนาคต) 

7. วางแผนการลงทนุ 
ถ้าผู้ เข้าร่วมการทดลองเลือกที่มีเงินออม ขัน้ต่อมาจะต้องวางแผนการลงทุน โดย

น าเงินออมไปลงทนุในรูปแบบต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่ 
ทางเลือกที่ 1 ความเสี่ยงต ่ามากและผลตอบแทนต ่า แต่มีสภาพคล่องสงู เช่น 

การฝากเงินธนาคาร ในการทดลองก าหนดอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1 ต่อรอบ และได้รับ
ผลตอบแทนแน่นอนทกุๆ รอบ 

ทางเลือกที่ 2 ความเสี่ยงสูงมากและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงด้วย 
เช่น การลงทุนในตลาดหุ้น ในการทดลองก าหนดอตัราผลตอบแทนร้อยละ 20 ต่อรอบ แต่มีโอกาส
สูงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้  โดยในการทดลอง 10 รอบ มีผลตอบแทนเป็น 0 
จ านวน 4 รอบ เมื่อค านวณผลตอบแทนเฉลี่ย 10 รอบจะได้ร้อยละ 15 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 10.33 

ทางเลือกที่ 3 ความเสี่ยงปานกลางและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับปาน
กลางด้วย เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวม ในการทดลองก าหนดอัตรา
ผลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อรอบ แต่มีโอกาสปานกลางที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้  
โดยในการทดลอง 10 รอบ มีผลตอบแทนเป็น 0 จ านวน 2 รอบ เมื่อค านวณผลตอบแทนเฉลี่ย 10 
รอบจะได้ร้อยละ 8 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4.21  

8. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นแบบไม่ทบต้น ได้รับการยกเว้นภาษี และไม่มี
การเบิกถอนเงินก่อนครบ 10 รอบ 

9. สรุปผลการทดลอง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
เมื่อจบรอบที่ 15 ถ้าเงินออมเงินลงทุนที่สะสมมีเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลัง

เกษียณแสดงว่าสามารถอยู่รอดทางการเงิน (Financial Survival) ผู้ เข้าร่วมการทดลองจะได้รับ
รางวลัก้อนใหญ่ (เปรียบเสมือนการอดทนรอคอยเพื่อการบริโภคในอนาคต) 

หรือเมื่อจบรอบที่ 15 ถ้าเงินออมเงินลงทนุที่สะสมมีไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลงั
เกษียณแสดงว่ามีปัญหาการเงิน (Non Survival) ของรางวลัที่เคยได้รับมาในรอบที่ 1-10 จะถกูคืน
สรุปเป็นแผนภาพขัน้ตอนการทดลอง ดงัภาพประกอบ 17 และตารางการทดลอง ดงัตาราง 14-15 
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ก่อนการทดลอง 
 
 
                                                                                          
 
 
 

เร่ิมต้นการทดลองกลุ่มที่ 1  
รอบ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 จบการ 
ทดลอง 
รอด 
 
ไม่
รอด  

        
 
 
 
 

 

 

เปลี่ยนกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลอง 
 

เร่ิมต้นการทดลองกลุ่มที่ 2 (Treatment 1) 
รอบ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 จบการ 
ทดลอง 
รอด 
 
ไม่
รอด  

        
 
 
 
 

 

 

เปลี่ยนกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลอง 
 

เร่ิมต้นการทดลองกลุ่มที่ 3 (Treatment 2) 
รอบ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 จบการ 
ทดลอง 
รอด 
 
ไม่
รอด  

        
 
 
 
 

 

 

จบการทดลอง 

ภาพประกอบ 17 สรุปขัน้ตอนการทดลองความอยู่รอดทางการเงิน 

แจกเอกสาร อธิบายขัน้ตอน 

และตอบข้อสงสัยต่างๆ 

ผู้เข้าร่วมการทดลอง 

ผู้เข้าร่วมการทดลอง 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลกัษณะ 

ของประชากร 

ขัน้ท่ี 1 

วางแผนการ

ออม/ไม่ออม 

ขัน้ท่ี 2 

วางแผนลงทุน 3 

ทางเลือก 

การใช้ชีวิตหลัง

เกษียณ 

ขัน้ท่ี 1 

วางแผนการ

ออม/ไม่ออม 

ขัน้ท่ี 2 

วางแผนลงทุน 3 

ทางเลือก 

การใช้ชีวิตหลัง

เกษียณ 

ขัน้ท่ี 1 

วางแผนการ

ออม/ไม่ออม 

ขัน้ท่ี 2 

วางแผนลงทุน 3 

ทางเลือก 

การใช้ชีวิตหลัง

เกษียณ 

Regulator 

Priming 

No Intervention 
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ตาราง 14 การทดลองความอยู่รอดทางการเงิน (Financial Survival Experimental) 
หน่วยเงินตรา (ECU): % 

รอบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม 

อาย ุ(ปี) 
31-
33 

34-
36 

37-
39 

40-
42 

43-
45 

46-
48 

49-
51 

52-
54 

55-
57 

58-
60 

61-
63 

64-
66 

67-
69 

70-
72 

73-
75 

 

รายได้ 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0  

รายจ่าย 
 

90 80 60 80 60 80 60 80 60 90 50 50 40 40 50  

คงเหลือ 10 20 40 20 40 20 40 20 40 10      
 
 

ซือ้ของ 
เพิ่ม 

                

เงินออม  
 

                

น าเงินออมไปลงทุนใน 3 ทางเลือก โดยจะเลือกลงทุนทางเลือกเดียวหรือหลายทางเลือกก็ได้ 
อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับเป็นดังนี ้

 

ทางเลือกที่ 
1 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% ผลตอบแทนเฉลี่ย 1%  

เงินลงทนุ 
 
 

               

ผลตอบแทน
ที่ได้รับ 

                

เงินลงทนุ+
ผลตอบแทน 

                

ทางเลือกที่ 
2 

20% 0% 20% 20% 0% 0% 20% 20% 20% 0% ผลตอบแทนเฉลี่ย 15%  

เงินลงทนุ 
 
 

               

ผลตอบแทน
ที่ได้รับ 

                

เงินลงทนุ+
ผลตอบแทน 

                

ทางเลือกที่ 
3 

0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10% ผลตอบแทนเฉลี่ย 8%  

เงินลงทนุ 
 
 

               

ผลตอบแทน
ที่ได้รับ 

                

เงินลงทนุ+
ผลตอบแทน 

                

เงินลงทุน+
ผลตอบแทน
(ทัง้หมด) 

                

เงินออมรวม       + / - 

สรุปผลการทดลอง: เมื่อจบรอบที่ 15 เงนิออมสะสมมีเพียงพอหรือไม่ 
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ตาราง 15 เกมการเงิน (Financial Game) กรณีน าไปใช้ในการทดลอง 
น่วยเงินตรา (ECU): %    

รอบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม 

อาย ุ(ปี) ช่วงต้นของวัยท างาน ช่วงปลายของวัยท างาน ช่วงเกษียณการท างาน  

รายได้ 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 1000 

รายจ่าย 
 

90 80 60 80 60 80 60 80 60 90       

คงเหลือ 10 20 40 20 40 20 40 20 40 10      
 
 

ซือ้ของ 
เพิ่ม 

                

เงินออม            0 0 0 0 0 
 
 

น าเงินออมไปลงทุนใน 3 ทางเลือก โดยจะเลือกลงทุนทางเลือกเดียวหรือหลายทางเลือกก็ได้ 
 
 

ทางเลือกที่ 
1 

ได้รับผลตอบแทนต ่า ความเส่ียงต ่า (ได้รับผลตอบแทนแน่นอน) และมีสภาพคล่องสูง 
เช่น การฝากเงินธนาคาร 

 

เงินลงทนุ 
 
 

                

ผลตอบแทนที่
ได้รับ 

                

เงินลงทนุ+
ผลตอบแทน 

                

ทางเลือกที่ 
2 

ได้รับผลตอบแทนสูง และความเส่ียงสูงด้วย (อาจจะไม่เป็นไปตามท่ีคิดไว้) 
เช่น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

 

เงินลงทนุ 
 
 

               

ผลตอบแทนที่
ได้รับ 

                

เงินลงทนุ+
ผลตอบแทน 

                

ทางเลือกที่ 
3 

ได้รับผลตอบแทนปานกลาง ความเส่ียงปานกลาง แต่มีสภาพคล่องต ่า 
เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 

เงินลงทนุ 
 
 

               

ผลตอบแทนที่
ได้รับ 

                

เงินลงทนุ+
ผลตอบแทน 

                

เงินลงทุน+
ผลตอบแทน
(ทัง้หมด) 

                

เงินออมรวม                 
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การวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลอง 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตวัแปรตาม ได้แก่ความอยู่รอดทางการเงิน (Financial Survival) เป็นตวัแปรหุ่น  
มีค่า = 1 ถ้าจบเกมแล้วมีเงินออมสะสมเพียงพอ (อยู่รอดทางการเงิน)  
มีค่า = 0 ถ้าจบเกมแล้วเงินออมสะสมมีไม่เพียงพอ (ไม่รอดทางการเงิน) 

ตวัแปรอิสระ ได้แก่เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 
1. ไม่มีการแทรกแซงใดๆ (No Intervention) 
2. การก าหนดนโยบาย (Regulator) ตัง้เป้าหมายทางการเงิน (Financial 

Goals)  
3. การสะกิด (Nudge) ด้วยวิธีชีน้ าด้วยข้อมูลที่ส าคัญๆ (Priming) ทาง

การเงินและการลงทนุ (Financial Literacy) 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมการลงทุนของการทดลองทัง้ 
3 กรณี 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูขัน้สูง สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ Chi-
square เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความอยู่รอดทางการเงินในวยัเกษียณกบัเคร่ืองมือที่ใช้
ในการทดลอง (Treatments) ต่อจากนัน้วิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองโลจีสติกสองทางเลือก (Binary 
Logistic Model) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มหรือความน่าจะเป็นที่จะอยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณ
ของผู้ เข้าร่วมการทดลอง 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการศกึษา 

 
 

การศึกษานีแ้บ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือผลการวิจยัเชิงส ารวจเพื่อวิเคราะห์
ความอยู่รอดทางการเงินในระดบับุคคล และผลการวิจยัเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้
เคร่ืองมือ (Treatment) ที่มีต่อพฤติกรรมการออมการลงทุน และความยั่งยืนทางการเงินในวัย
เกษียณการท างาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ผลการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
การวิจัยเชิงส ารวจโดยการสุ่มตัวอย่างจากพนักงานมหาวิทยาลยัเป็นกรณีศึกษา  กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐจ านวน 332 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
77.21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจ านวน 20 คน ห รือคิดเป็น ร้อยละ 4.65 และ
มหาวิทยาลยัราชภัฏจ านวน 78 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.14 รวมทัง้หมด 430 คน ซึ่งมีสดัส่วน
ร้อยละใกล้เคียงกบัจ านวนพนกังานมหาวิทยาลยั (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2561) 
ตามตาราง 16 

 
ตาราง 16 จ านวนตวัอย่างของพนกังานมหาวิทยาลยั  
 

พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวนบุคลากร ร้อยละ จ านวน
ตัวอย่าง 

ร้อยละ 

มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 90,589 คน 77.50  332 คน 77.21 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล   6,236 คน  5.34   20 คน  4.65 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 20,058 คน 17.16 78 คน 18.14 

รวม 116,883 คน 100 430 คน 100 

 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และการส ารวจ 
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โดยการศึกษาเร่ิมจากการค านวณหาอัตราส่วนความอยู่รอดทางการเงิน และวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมเก่ียวกับคุณลกัษณะ
ทางประชากร ทกัษะทางการเงิน และการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จากนัน้จึงวิเคราะห์ปัจจยัที่มี
ผลต่อความอยู่รอดทางการเงิน โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้หมด 430 คน มีรายละเอียดดงันี ้ 

อัตราส่วนความอยู่รอดทางการเงนิ 
การค านวณอตัราส่วนความอยู่รอดนัน้จะวดัจากรายได้ รายจ่าย และระดับการออม

การลงทุนของแต่ละบุคคลแล้วแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสขุภาพการเงินอยู่ใน
ระดบัดีหมายถึงมีระดับการออมการลงทุนมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 25 หรืออตัราส่วนความอยู่
รอด (SR) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.33 พบว่ามีจ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 43.02 2) กลุ่ม
สขุภาพทางการเงินอยู่ในระดบัเสี่ยงหมายถึงมีระดบัการออมการลงทนุอยู่ระหว่างร้อยละ 0 ถึง 25 
หรืออัตราส่วนความอยู่รอด (SR) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 แต่มีค่าน้อยกว่า 1.33 พบว่ามีจ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 และ 3) กลุ่มสขุภาพทางการเงินในระดับวิกฤตหมายถึงกลุ่มที่ไม่มี
การออมหรือมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ หรืออัตราส่วนความอยู่รอด (SR) มีค่าน้อยกว่า 1 พบว่ามี
จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 33.72 ดังตาราง 17 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสถาบันวิจัย
เพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (2556) ที่กล่าวว่าแรงงานจะเกษียณสขุร้อยละ 44 เกษียณ
พอเพียงร้อยละ 27 และเกษียณทุกข์ร้อยละ 29 ส่วนปฐมาภรณ์ นิธิชัย (2556) พบว่ามนุษย์
เงินเดือนร้อยละ 40 มีโอกาสที่เงินออมจะไม่เพียงพอส าหรับวยัเกษียณ  
 
ตาราง 17 อตัราส่วนความอยู่รอด (SR) ทางการเงินของกลุม่ตวัอย่าง 
 

กลุ่ม Survival Ratio: SR จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 
สขุภาพทางการเงินดี SR  1.33 185 คน 43.02 

สขุภาพทางการเงินเสี่ยง 1.00  SR  1.33 100 คน 23.26 

สขุภาพทางการเงินวิกฤต SR  1.00 145 คน 33.72 

 รวม 430 คน 100 

 
ที่มา: การค านวณของผู้วิจยั 
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ด้านคุณลักษณะประชากร (Demographic Characteristics: DC) 
ตาราง 18 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.33 ในขณะที่

สุขภาพทางการเงินของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันมาก โดยสุขภาพทางการเงินอยู่ใน
ระดับดีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42.86 และ 43.13 และสุขภาพทางการเงินวิกฤตคิดเป็นร้อยละ 
32.14 และ34.73 ตามล าดบั 

 
ตาราง 18 ร้อยละของเพศเปรียบเทียบกบัสขุภาพทางการเงิน 
 

เพศ 
สุขภาพทาง
การเงนิวิกฤต 

สุขภาพทาง
การเงนิเสี่ยง 

สุขภาพทาง
การเงนิดี 

รวม (คน) 

ชาย 
54 

(32.14%) 
42 

(25.00%) 
72 

(42.86%) 
168 

(39.07%) 

หญิง 
91 

(34.73%) 
58 

(22.14%) 
113 

(43.13%) 
262 

(60.33%)  

รวม 
145 

(33.72%) 
100 

(23.26%) 
185 

(43.02%) 
430 

(100.00%) 

 
ตาราง 19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 

40.70 และอายุระหว่าง 40-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.46 โดยคนอายุ 50 ปี ขึน้ไปมีสุขภาพทาง
การเงินอยู่ในระดบัดีมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 65.31 และกลุ่มคนอายุน้อยกว่า 30 ปี อายุ 30-40 ปี 
และ อาย ุ40-50 ปี มีสขุภาพทางการเงินวิกฤตใกล้เคียงกนัประมาณร้อยละ 34-36 

 
ตาราง 19 ร้อยละของอายเุปรียบเทียบกบัสขุภาพทางการเงิน 
 

อายุ 
สุขภาพทาง
การเงนิวิกฤต 

สุขภาพทาง
การเงนิเสี่ยง 

สุขภาพทาง
การเงนิดี 

รวม (คน) 

อายนุ้อยกว่า   
30 ปี 

27 
(36.00%) 

18 
(24.00%) 

30 
(40.00%) 

75 
(17.44%) 

อายุตัง้แต่ 30 ปี 
ถึง 40 ปี 

62 
(35.43%) 

42 
(24.00%) 

71 
(40.57%) 

175 
(40.70%)  



  86 

ตาราง 19 (ต่อ) 

อายุ 
สุขภาพทาง
การเงนิวิกฤต 

สุขภาพทาง
การเงนิเสี่ยง 

สุขภาพทาง
การเงนิดี 

รวม (คน) 

อายุตัง้แต่ 40 ปี 
ถึง 50 ปี 

45 
(34.35%) 

34 
(25.95%) 

52 
(39.69%) 

131 
(30.46%)  

อายุตัง้แต่ 50 ปี 
ขึน้ไป 

11 
(22.45%) 

6 
(12.24%) 

32 
(65.31%) 

49 
(11.40%)  

รวม 
145 

(33.72%) 
100 

(23.26%) 
185 

(43.02%) 
430 

(100.00%) 

 
ตาราง 20 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สถานภาพเป็นคนโสดคิดเป็นร้อยละ 56.51 

โดยคนโสดและคนสมรสมีสขุภาพทางการเงินอยู่ในระดบัดีใกล้เคียงกนัประมาณร้อยละ 41-44 แต่
คนสมรสมีสขุภาพทางการเงินวิกฤตมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 40.64 

 
ตาราง 20 ร้อยละของสถานภาพเปรียบเทียบกบัสขุภาพทางการเงิน 
 

สถานภาพ  
สุขภาพทาง
การเงนิวิกฤต 

สุขภาพทาง
การเงนิเสี่ยง 

สุขภาพทาง
การเงนิดี 

รวม (คน) 

โสด 
69 

(28.40%) 
67 

(27.57%) 
107 

(44.03%) 
243 

(56.51%) 

สมรส 
76 

(40.64%) 
33 

(17.65%) 
78 

(41.71%) 
187 

(43.40%)  

รวม 
145 

(33.72%) 
100 

(23.26%) 
185 

(43.02%) 
430 

(100.00%) 

 
ตาราง 21 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศกึษาในระดบัปริญญาตรีและปริญญา

โทในสดัส่วนที่ใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 39 และยังมีสุขภาพทางการเงินในระดับดีมากที่สุด
ร้อยละ 43-45 ในขณะที่คนจบการศกึษาระดบัปริญญาเอกมีสขุภาพทางการเงินวิกฤตคิดเป็นร้อย
ละ 38.46 
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ตาราง 21 ร้อยละของระดบัการศึกษาสงูสดุเปรียบเทียบกบัสขุภาพทางการเงิน 
 
ระดับการศึกษา

สูงสุด 
สุขภาพทาง
การเงนิวิกฤต 

สุขภาพทาง
การเงนิเสี่ยง 

สุขภาพทาง
การเงนิดี 

รวม (คน) 

ระดบัปริญญาตรี 
55 

(32.35%) 
37 

(21.76%) 
78 

(45.88%) 
170 

(39.54%) 

ระดบัปริญญาโท 
55 

(32.54%) 
41 

(24.26%) 
73 

(43.20%) 
169 

(39.30%)  
ระดบัปริญญา

เอก 
35 

(38.46%) 
22 

(24.18%) 
34 

(37.36%) 
91 

(21.16%) 

รวม 
145 

(33.72%) 
100 

(23.26%) 
185 

(43.02%) 
430 

(100.00%) 

 
ตาราง 22 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานที่ท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลคิดเป็นร้อยละ 70 โดยคนที่ท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสขุภาพ
ทางการเงินอยู่ในระดับดีมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 46.48 และคนที่ท างานในเขตภูมิภาคมีสขุภาพ
ทางการเงินวิกฤตคิดเป็นร้อยละ 41.86 

 
ตาราง 22 ร้อยละของเขตสถานที่ท างานเปรียบเทียบกบัสขุภาพทางการเงิน 
 
เขตสถานท่ี
ท างาน  

สุขภาพทาง
การเงนิวิกฤต 

สุขภาพทาง
การเงนิเสี่ยง 

สุขภาพทาง
การเงนิดี 

รวม (คน) 

กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

91 
(30.23%) 

69 
(22.92%) 

141 
(46.48%) 

301 
(70.00%) 

สว่นภมูิภาค  
54 

(41.86%) 
31 

(24.03%) 
44 

(34.11%) 
129 

(30.00%)  

รวม 
145 

(33.72%) 
100 

(23.26%) 
185 

(43.02%) 
430 

(100.00%) 
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ตาราง 23 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเรียนหรือเคยเข้ารับการอบรมเก่ียวกับ
การเงินคิดเป็นร้อยละ 58.60 โดยคนที่เคยเรียนหรือได้รับการอบรมทางการเงินมีสุขภาพทาง
การเงินอยู่ในระดับดีมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 45.63 ในขณะที่มีสุขภาพการเงินวิกฤตใกล้เคียงกัน
ประมาณร้อยละ 33 
 
ตาราง 23 ร้อยละของประสบการณ์ทางการเงินเปรียบเทียบกบัสขุภาพทางการเงิน 
 
ประสบการณ์
ทางการเงนิ 

สุขภาพทาง
การเงนิวิกฤต 

สุขภาพทาง
การเงนิเสี่ยง 

สุขภาพทาง
การเงนิดี 

รวม (คน) 

ไม่เคยเรียน/ไม่ได้
รับการอบรม 

60 
(33.71%) 

48 
(26.97%) 

70 
(39.33%) 

178 
(41.40%) 

เคยเรียน/ได้รับ
การอบรมการเงิน 

85 
(33.73%) 

52 
(20.63%) 

115 
(45.63%) 

252 
(58.60%)  

รวม 
145 

(33.72%) 
100 

(23.26%) 
185 

(43.02%) 
430 

(100.00%) 

 
ด้านทักษะทางการเงนิส่วนบุคคล (Personal Financial Literacy: FL) 

ทักษะทางการเงินส่วนบุคคลแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ความรู้ทางการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ความรู้ทางการเงินด้านการ
ค านวณกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ทางการเงินในระดับปานกลางค่อนไปทางต ่า โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
6.21 จากคะแนนเต็ม 10 ด้านพฤติกรรมทางการเงินได้คะแนนเฉลี่ย 4.19 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมี
พฤติกรรมการช าระตรงตามเวลามากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ ย 4.40 ในขณะที่พฤติกรรมการ
ตัง้เป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้คะแนนต ่าสดุเฉลี่ย 3.89 จากคะแนนเต็ม 5 สว่นด้านทัศนคติ
ทางการเงินได้คะแนนเฉลี่ย 3.54 จากคะแนนเต็ม 5 โดยเชื่อว่าการออมสร้างความมัน่คงทางการ
เงินได้คะแนนมากที่สุดเฉลี่ย 4.30 ในขณะที่ความรู้ในรูปแบบการลงทุนและมีความสุขกับการใช้
เงินได้คะแนนต ่าสดุประมาณ 2.80 จากคะแนนเต็ม 5 ดงัตาราง 24 
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ตาราง 24 คะแนนทกัษะทางการเงินสว่นบคุคล 
 

ทักษะทางการเงนิ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
ความรู้ทางการเงนิ (Financial Knowledge) : คะแนนเต็ม 10 
ความรู้ทางการเงิน (การค านวณ) 6.21 2.06 
พฤติกรรมทางการเงิน (Financial Behavior) : คะแนนเต็ม 5 
ไตร่ตรองก่อนซือ้สินค้า 4.31 0.78 
เปรียบเทียบสินค้าหลายๆ ชนิด 4.20 0.83 
ช าระเงินตรงตามเวลา 4.40 0.85 
ดแูลการเงินอย่างใกล้ชิด 4.17 0.88 
ตัง้เปา้หมายการเงินระยะยาว 3.89 0.94 

ค่าเฉลี่ย 4.19  
ทัศนคติทางการเงนิ (Financial Attitude) : คะแนนเต็ม 5 
มีความรู้ในรูปแบบการลงทนุ 2.81 0.97 
การออมท าให้รู้จกัการวางแผนการเงิน 3.81 0.94 
การออมสร้างความมัน่คงทางการเงิน 4.30 0.80 
ภมูิใจที่สามารถออมเงินได้ 4.01 0.96 
มีความสขุกบัการใช้เงิน 2.75 1.06 

ค่าเฉลี่ย 3.54  

 
ต่อเมื่อเมื่อพิจารณาทกัษะทางการเงิน 3 ด้านเป็นรายข้อ (ตาราง 25) พบว่า 1) คนที่

มีสขุภาพทางการเงินดีจะมีคะแนนความรู้ทางการเงินด้านการค านวณมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบั
คนที่มีสุขภาพการเงินวิกฤต 2) คนที่มีสุขภาพทางการเงินดีจะมีพฤติกรรมตัง้เป้าหมายการเงิน
ระยะยาวมากที่สดุสงูถึงร้อยละ 49.62 และมากร้อยละ 41.18 ซึง่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัคนที่
มีสุขภาพการเงินวิกฤต และ 3) คนที่มีสุขภาพทางการเงินดีจะมีทัศนคติการออมท าให้รู้จักการ
วางแผนการเงินมากที่สดุร้อยละ 46.96 และมากร้อยละ 50.63 ซึ่งมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัคน
ที่มีสขุภาพการเงินวิกฤต  
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ตาราง 25 ทกัษะทางการเงินสว่นบุคคลเปรียบเทียบกบัสขุภาพทางการเงิน 
 

ทักษะทางการเงนิ 
สุขภาพทาง
การเงนิวิกฤต 

สุขภาพทาง
การเงนิเสี่ยง 

สุขภาพทาง
การเงนิด ี

รวม 

ความรู้ทางการเงนิ : 
การค านวณ (ค่าเฉล่ีย) 

5.74 6.32 6.56  

พฤติกรรมทางการเงนิ : ตัง้เป้าหมายการเงนิระยะยาว 

น้อยที่สดุ 
3 

(50.00%) 
1 

(16.67%) 
2 

(33.33%) 
6 

(1.40%) 

น้อย 
9 

(45.00%) 
5 

(25.00%) 
6 

(30.00%) 
20 

(4.65%) 

ปานกลาง 
42 

(35.00) 
29 

(24.17%) 
49 

(40.83%) 
120 

(27.91%) 

มาก 
52 

(33.99%) 
38 

(24.84%) 
63 

(41.18%) 
153 

(35.58%) 
มากที่สดุ 

 
39 

(29.77%) 
27 

(20.61%) 
65 

(49.62%) 
131 

(30.47%) 

รวม 
145 

(33.72%) 
100 

(23.26%)  
185 

(43.02%)  
430 

(100.00%) 
ทัศนคตทิางการเงนิ : การออมท าให้รู้จักการวางแผนการเงนิ 

น้อยที่สดุ 
1 

(20.00%) 
3 

(60.00%) 
1 

(20.00%) 
5 

(1.16%) 

น้อย 
13 

(46.43%) 
5 

(17.86%) 
10 

(35.71%) 
28 

(6.51%) 

ปานกลาง 
52 

(41.94%) 
32 

(25.81%) 
40 

(32.26%) 
124 

(28.84%) 

มาก 
41 

(25.95%) 
37 

(23.42%) 
80 

(50.63%) 
158 

(36.74%) 

มากที่สดุ 
38 

(33.04%) 
23 

(20.00%) 
54 

(46.96%) 
115 

(26.74%) 

รวม 
145 

(33.72%) 
100 

(23.26%)  
185 

(43.02%)  
430 

(100.00%) 
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ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning: FP) 
การวางแผนการออมและการลงทุน (Saving and Investment Planning) 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล หมายถึงการจัดสรรพอร์ตเงินออมเงินลงทุนใน

ช่องทางต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของเงินออมเงินลงทุนทัง้หมด ทัง้นีเ้ป็นการออมการ
ลงทุนโดยสมคัรใจของกลุ่มตวัอย่างโดยไม่นบัรวมการออมภาคบงัคบัในกองทนุประกนัสงัคม และ
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการออมการลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์มากที่สุดร้อยละ 28.50 รองลงมาได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 21.54 สหกรณ์
ออมทรัพย์ร้อยละ 21.05 และประกนัชีวิตร้อยละ 11.15 ยงัพบต่อว่าคนที่มีสขุภาพทางการเงินดีมี
การถือเงินสดและออมเงินในธนาคารพาณิชย์ และตลาดหลกัทรัพย์น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
คนที่มีสุขภาพการเงินวิกฤต ส่วนคนที่มีสุขภาพทางการเงินดีมีการออมเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ 
อสงัหาริมทรัพย์ กองทุนรวม และประกันชีวิตมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีสุขภาพการเงิน
วิกฤต ดงัตาราง 26 

 
ตาราง 26 ร้อยละของการจดัสรรพอร์ตการออมการลงทนุเปรียบเทียบกบัสขุภาพทางการเงิน 
 

ประเภท 
เงนิออม 

สุขภาพทาง
การเงนิวิกฤต 

สุขภาพทาง
การเงนิเสี่ยง 

สุขภาพทาง
การเงนิดี 

รวม 

Cash  6.08%  5.99%  3.29%  5.12% 
Bank 29.79% 30.30% 25.41% 28.50% 

Cooperative 20.50% 19.41% 23.25% 21.05% 
SET  4.91%  2.19%  2.57%  3.23% 

Property 21.36% 15.98% 27.29% 21.54% 
Fund  2.82%  5.47%  3.81%  4.03% 

Insurance  9.50% 13.62% 10.32% 11.15% 
Other  5.03%  7.03%  4.06%  5.37% 

   รวม 100% 

 
การวางแผนหนี ้หมายถึงการสร้างภาระผกูพนัทางการเงินในอนาคต โดยแบ่งเป็นหนี ้

เพื่อการบริโภคจัดเป็นหนีท้ี่ต้องพึงระวังเพราะเป็นหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และใช้หมดไปกับการ
บริโภค ส่วนหนีเ้พื่อการลงทุน เช่น อสงัหาริมทรัพย์ จดัเป็นหนีดี้เพราะเป็นการผูกมัดการออมเงิน
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ในระยะยาวและยังท าให้เงินออมเพิ่มขึน้ด้วยจากการที่มูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึน้ พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีภาระหนีเ้พื่อการบริโภคมากที่สุดร้อยละ 31.86 มีภาระหนีท้ัง้การบริโภคและการลงทุน
ร้อยละ 23.49 และมีภาระหนีเ้พื่อการลงทนุอย่างเดียวร้อยละ 15.81 ในขณะที่ไม่มีภาระหนีเ้ลยคิด
เป็นร้อยละ 28.84 ดังตาราง 27 โดยผลการศึกษานีใ้กล้เคียงกับรายงานของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (2562) กล่าวว่าการก่อหนีข้องครัวเรือนไทยส่วนใหญ่เป็นหนีร้ะยะสัน้เพื่อใช้อุปโภคบริโภคมี
สดัส่วนร้อยละ 32 ของหนีร้วม ขณะที่การก่อหนีร้ะยะยาวเพื่อซือ้สินทรัพย์ที่มีความมัน่คงมีสัดสว่น
น้อยเพียงร้อยละ 34 ของหนีร้วม แตกต่างกับประเทศอ่ืนที่มีสัดส่วนการก่อหนีเ้พื่อที่อยู่อาศัย
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของหนีร้วม เช่น ประเทศสิงคโปร์ร้อยละ 75 ประเทศญ่ีปุ่ นร้อยละ 68 ประเทศ
เกาหลีใต้และมาเลเซียร้อยละ 52 นอกจากนีแ้ล้วยังพบว่า คนที่มีหนีเ้พื่อการลงทุนมีสุขภาพทาง
การเงินในระดับดีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63.24 และคนที่มีเพื่อการบริโภคและลงทุน และมีหนี ้
เพื่อการบริโภคอย่างเดียวมีสขุภาพทางการเงินวิกฤตคิดเป็นร้อยละ 41.58 และ 38.69 ตามล าดบั  

 
ตาราง 27 ร้อยละของประเภทหนีเ้ปรียบเทียบกบัสขุภาพทางการเงิน  
 

ประเภทหนี ้
สุขภาพทาง
การเงนิวิกฤต 

สุขภาพทาง
การเงนิเสี่ยง 

สุขภาพทาง
การเงนิดี 

รวม (คน) 

ไม่มีภาระหนี ้
35 

(28.23%) 
31 

(25.00%) 
58 

(46.77%) 
124 

(28.84%) 
มีหนีเ้พื่อ 
การบริโภค 

53 
(38.69%) 

41 
(29.93%) 

43 
(31.39%) 

137 
(31.86%)  

มีหนีเ้พื่อ 
การลงทนุ 

15 
(22.06%) 

10 
(14.18%) 

43 
(63.24%) 

68 
(15.81%) 

มีหนีเ้พื่อการ
บริโภคและลงทนุ 

42 
(41.58%) 

18 
(17.82%) 

41 
(40.59%) 

101 
(23.49%) 

รวม 
145 

(33.72%) 
100 

(23.26%) 
185 

(43.02%) 
430 

(100.00%) 
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การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนทางการเงิน 
ตาราง 28 แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบของคุณลักษณะทางประชากร ทักษะทาง

การเงิน และการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่มีต่อความอยู่รอดทางการเงิน ทัง้นีก้่อนการวิเคราะห์
ผู้วิจยัได้ตรวจสอบ Multicollinearity พบว่าไม่มีตวัแปรอิสระคู่ใดที่มีความสมัพนัธ์กนัมากกว่า 0.8 
จากนัน้ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง โดยการทดสอบสัมประสิทธ์ิการถดถอยใน
แบบจ าลองแต่ละกลุ่มว่าเท่ากันหรือไม่ (Proportionality of Odds) (Lachin, 2000) ได้ค่า Chi-
square เท่ากับ 39.80 นั่นแสดงว่าสัดส่วนการแบ่งกลุ่มมีค่าไม่แตกต่างกัน (Parallel) และได้
เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มความอยู่รอดทางการเงิน คือ Cut1 หมายถึง ค่าที่แบ่งระหว่างกลุ่ม
สุขภาพการเงินวิกฤตกับสุขภาพการเงินเสี่ยง และ Cut2 หมายถึง ค่าที่แบ่งระหว่างกลุ่มสุขภาพ
การเงินเสี่ยงกบัสขุภาพการเงินดี ต่อมาตรวจสอบการกระจายของค่าความคาดเคลื่อน พบว่าเป็น
แบบโค้งไม่ปกติ (not normal) ดงันัน้จึงได้แบบจ าลองที่เหมาะสมในการวิเคราะห์นี ้คือถดถอยโลจี
สติกแบบเรียงล าดับ (Ordered Logistic Regression) จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 430 คน โดย
มี ค่ า  Log likelihood เท่ า กั บ  -413.04 ค่ า  Likelihood Ratio Chi-square เท่ า กั บ  92.96 
หมายความว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว มีผลต่อแนวโน้มความอยู่รอดทางการเงิน  ทัง้นีเ้มื่อ
สรุปผลการศึกษาโดยรวมแล้ว พบว่าแนวโน้มคนที่จะได้รับการจัดล าดับอยู่ในกลุ่มสุขภาพทาง
การเงินวิกฤตมีร้อยละ 30.88 กลุ่มสขุภาพทางการเงินเสี่ยงมีร้อยละ 27.41 และกลุ่มสุขภาพทาง
การเงินดีมร้ีอยละ 41.71 

ต่อมาวิเคราะห์ค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) ของปัจจัยที่มีต่อแนวโน้ม
ความอยู่รอดทางการเงิน (SR) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ สุขภาพทางการเงินวิกฤต Pr(1) สุขภาพ
ทางการเงินเสี่ยง Pr(2) และสุขภาพทางการเงินดี Pr(3) ตัวแปรอิสระแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณลักษณะประชากร ด้านทักษะทางการเงิน และด้านการวางแผนการเงิน เมื่อปัจจัยต่างๆ 
เปลี่ยนแปลงไปมีแนวโน้มที่จะสง่ผลต่อสขุภาพการเงินอย่างไร มีรายละเอียดดงันี ้

ด้านคุณลักษณะทางประชากร  
พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และเขตสถานที่ท างาน เป็นตัวแปรที่ มี

นัยส าคัญทางสถิติ โดยที่คนอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี มีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตการเงินน้อย
กว่าคนอายุต ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 21.27 มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงทางการเงินน้อยกว่าอายุต ่า
กว่า 30 ปี ร้อยละ 9.07 และมีแนวโน้มที่จะสุขภาพการเงินดีมากกว่าอายุต ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 
30.35 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 กล่าวคือคนวัยใกล้เกษียณ (อายุ 50 ปีขึน้ไป) มีการ
เตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อการเกษียณมากกว่าคนที่อยู่ในช่วงวยั 30-50 ปี สอดคล้องกับ
การศึกษาของ มกุดา โควหกุล (2559) กล่าวว่าคนที่มีอายุมากจะมีการออมมากขึน้ แต่การเตรียม
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ตัวทางการเงินเพื่อวัยเกษียณนัน้ควรเร่ิมต้นตัง้แต่อายุน้อยๆ โดยเฉพาะคนในกลุ่มอายุ 40-50 ปี 
ควรจะเร่ิมวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณทนัทีก่อนที่จะสายเกินไป  

คนโสดมีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตการเงินน้อยกว่าสถานภาพสมรสร้อยละ 17.47 มี
แนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงทางการเงินน้อยกว่าสถานภาพสมรสร้อยละ 1.78 และมีแนวโน้มที่จะ
สุขภาพการเงินดีมากกว่าสถานภาพสมรสร้อยละ 19.26 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
กล่าวคือคนโสดมีรายจ่ายในชีวิตประจ าวนัน้อยกว่าคนสมรสจึงท าให้มีเงินเก็บออมมากกว่าและมี
แนวโน้มที่จะอยู่รอดทางการเงินมากกว่า อีกทัง้การศึกษาในประเทศเวียดนาม (Kono & Tanaka, 
2019) ยังพบว่าคนที่แต่งงานแล้วไม่ได้ท าให้การออมเพิ่มขึน้แต่ยังท าให้ปัญหารุนแรงมากขึน้  
อย่างไรก็ตามเมื่อถึงวัยเกษียณแล้ว คนโสดไม่มีรายได้จากบุตรหลานที่คอยดแูลช่วยเหลือ ดังนัน้
การเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นมากส าหรับทุกคนรวมถึงคน
โสดด้วยที่จะต้องดแูลตนเอง  

คนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีแนวโน้มที่จะสุขภาพการเงินดีน้อยกว่าระดับ
ปริญญาโทร้อยละ 11.15 ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 กล่าวคือ การศึกษาระดับปริญญาเอกใช้
ระยะเวลาศึกษานานหลายปีจึงท าให้มีระยะเวลาในการเก็บออมเงินน้อยกว่า แต่มิได้หมายความ
ว่าคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจะมีสุขภาพทางการเงินวิกฤตมากกว่าระดับปริญญาโท 
แสดงให้เห็นว่าคนที่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือปริญญาโท สามารถมีสขุภาพทางการเงิน
ที่ดีได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางแผนจดัการทางการเงินของแต่ละบคุคล  

คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตการเงิน
น้อยกว่าเขตภูมิภาคร้อยละ 9.84 และมีแนวโน้มที่จะสขุภาพการเงินดีมากกว่าเขตภูมิภาคร้อยละ 
10.66 ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 กลา่วคือ คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการออมการลงทุนมากกว่ารวมทัง้มีสิ่งกระตุ้นในการเตรียมตัวและ
วางแผนจดัการทางการเงินในวยัเกษียณมากกว่าด้วย  

ด้านทักษะทางการเงนิส่วนบุคคล 
ความรู้ทางการเงิน พบว่าเป็นตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อคนมีความรู้ทาง

การเงินด้านการค านวณเพิ่มขึน้ 1 คะแนนมีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตการเงินลดลงร้อยละ 4.87 มี
แนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงทางการเงินลดลงร้อยละ 0.67 และมีแนวโน้มที่จะสุขภาพการเงินดี
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.55 ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 กล่าวคือคนที่มีความรู้ทางการเงินด้านการ
ค านวณจะคิดวิเคราะห์เก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนและความเสี่ยงในการออมการลงทุนได้ดีกว่า อีก
ทัง้ยงัมีการวางแผนทางการเงินและค านวณเก่ียวกบัเงินออมเพื่อใช้ในวยัเกษียณ  
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พฤติกรรมทางการเงิน พบว่าการตัง้เป้าหมายทางการเงินในระยะยาวเป็นตวัแปรที่มี
นัยส าคัญทางสถิติ เมื่อคนมีการตัง้เป้าหมายการเงินระยะยาวเพิ่มขึน้ 1 คะแนน มีแนวโน้มที่จะ
เกิดวิกฤตการเงินลดลงร้อยละ 5.72 และมีแนวโน้มที่จะสุขภาพการเงินดีเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.51 ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 กลา่วคือ การตัง้เป้าหมายทางการเงินในระยะยาว เช่น การออมเงิน
เพื่อใช้ในวยัเกษียณจะท าให้ผู้ออมเงินพยายามท าให้ได้ตามเป้าหมายทางการเงินที่ตัง้ไว้ และท า
ให้สดัสว่นของเงินออมเงินลงทนุเพิ่มขึน้ด้วย  

ทัศนคติทางการเงิน พบว่าการออมท าให้รู้จักการวางแผนการเงินเป็นตัวแปรที่มี
นยัส าคญัทางสถิติ เมื่อคนมีวางแผนการทางเงินเพิ่มขึน้ 1 คะแนนมีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตการเงิน
ลดลงร้อยละ 5.03 และมีแนวโน้มที่จะสขุภาพการเงินดีเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.73 ณ ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.10 กล่าวคือ คนที่มีทัศนคติที่ดีเอาใจใส่ทางการเงินของตนเอง และมีการวางแผนจัดสรร
เงินออมเงินลงทุนของตนเอง ในระยะยาวมีแนวโน้มท าให้สดัส่วนเงินออมเงินลงทุนในวยัเกษียณ
มากกว่า 

ด้านการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล (Financial Planning)  
พบว่า การออมและลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ กองทุนรวม ประกนั

ชีวิต และการวางแผนหนี ้เป็นตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ เมื่อจ านวนเงินออมใน
สหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 ของจ านวนเงินทัง้หมด มีแนวโน้มที่จะสุขภาพการเงินวิกฤต
ลดลงร้อยละ 0.52 มีแนวโน้มที่จะสุขภาพการเงินเสี่ยงลดลงร้อยละ 0.07 และมีแนวโน้มที่จะ
สขุภาพทางการเงินดีเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.59 ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

จ านวนเงินออมและลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 ของจ านวนเงินทัง้หมด 
มีแนวโน้มที่จะสุขภาพการเงินวิกฤตลดลงร้อยละ 0.57 มีแนวโน้มที่จะสุขภาพการเงินเสี่ยงลดลง
ร้อยละ 0.08 และมีแนวโน้มที่จะสขุภาพการเงินดีเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.65 ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05  

จ านวนเงินออมและลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 ของจ านวนเงินทัง้หมด มี
แนวโน้มที่จะสขุภาพการเงินวิกฤตลดลงร้อยละ 0.48 และมีแนวโน้มที่จะสขุภาพการเงินดีเพิ่มขึน้
ร้อยละ 0.55 ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 

จ านวนเงินออมและลงทุนในประกันชีวิตเพิ่มร้อยละ 1 ของจ านวนเงินทัง้หมด มี
แนวโน้มที่จะวิกฤตการเงินลดลงร้อยละ 0.45 และมีแนวโน้มที่จะสุขภาพการเงินดีเพิ่มขึน้ร้อยละ 
0.51 ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10  
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ทัง้นีส้งัเกตได้ว่า การออมและลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ กองทุน
รวม และประกนัชีวิต เป็นการผูกมดัตนเองให้ออมเงินในระยะยาวมากกว่า 10 ปี การเบิกถอนเงิน
มาใช้จ่ายกระท าได้ยากท าให้สขุภาพทางการเงินดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัการออมเงินในธนาคาร
พาณิชย์หรือตลาดหลกัทรัพย์ สอดคล้องกบัการศึกษาของ Lusardi and Mitchell (2011) กลา่วว่า 
ครอบครัวที่มีการวางแผนทางการเงินจะประสบความส าเร็จในการสะสมความมั่งคั่งเพื่อการ
เกษียณการท างานมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีการวางแผนทางการเงิน    

ด้านการวางแผนหนี ้(Debt Planning) พบว่า คนที่มีภาระหนีเ้พื่อการบริโภคอย่าง
เดียวมีแนวโน้มที่จะสขุภาพการเงินวิกฤตมากกว่าหนีเ้พื่อการลงทุนร้อยละ 26.28 และมีแนวโน้มที่
จะสขุภาพการเงินดีน้อยกว่าหนีเ้พื่อการลงทุนร้อยละ 26.59 ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 ในขณะที่คน
ท่ีมีภาระหนีเ้พื่อการบริโภคและการลงทุนมีแนวโน้มที่จะสขุภาพการเงินวิกฤตมากกว่าหนีเ้พื่อการ
ลงทุนอย่างเดียวร้อยละ 24.20 และมีแนวโน้มที่จะสุขภาพการเงินดีน้อยกว่าหนีเ้พื่อการลงทุน
อย่างเดียวร้อยละ 23.64 ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 กลา่วคือคนที่มีภาระหนีเ้พื่อการบริโภค
เป็นปัจจยัที่สง่ผลกระทบในทางลบต่อความอยู่รอดทางการเงินอย่างมาก เพราะเป็นการน ารายได้
ในอนาคตมาใช้จ่ายและหมดไปในปัจจุบัน ท าให้สุขภาพการเงินมีแนวโน้มเข้าสู่ความเสี่ยงหรือ
ภาวะวิกฤตสงูมาก เมื่อเปรียบเทียบกบัคนที่มีภาระหนีเ้พื่อการลงทุน เพราะเป็นการออมการลงทุน
ในระยะยาวอีกทัง้ยงัได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ ถึงแม้ว่า
จะต้องเสียอตัราดอกเบีย้จากการกู้ยืมเงินแต่อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมในปัจจบุนัต ่ามาก 

 
ตาราง 28 การวเิคราะห์ถดถอยโลจีสติกแบบเรียงล าดบั (Ordered Logistic Regression) 
 

 
ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
(Coefficients) 

ค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect): dy/dx 
สุขภาพการเงนิวิกฤต 

Pr(1) = 30.88 
สุขภาพการเงนิเสี่ยง 

Pr(2) = 27.41 
สุขภาพการเงนิด ี

Pr(3) = 41.71 
ด้านคุณลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics: DC) 
Male 0.2285 -0.0615 -0.0097 0.0712 
Female กลุ่มอ้างองิ 

Age  30                                   

30  Age  40 

40  Age  50 

Age  50 

กลุ่มอ้างองิ 
0.4191 -0.0879 -0.0142 0.1021 
0.4280 -0.0882 -0.0167 0.1049 

1.2605*** -0.2127*** -0.0907* 0.3035*** 

Single 0.8095*** -0.1747*** -0.0178* 0.1926*** 
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ 
(Coefficients) 

ค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect): dy/dx 
สุขภาพการเงนิวิกฤต 

Pr(1) = 30.88 
สุขภาพการเงนิเสี่ยง 

Pr(2) = 27.41 
สุขภาพการเงนิด ี

Pr(3) = 41.71 
Married กลุ่มอ้างองิ 
Undergraduate 0.3614 -0.0759 -0.0122 0.0881 
Graduate กลุ่มอ้างองิ 
Ph.D. -0.4731* 0.1056 0.0058 -0.1115* 

Bangkok 0.4475* -0.0984* -0.0081 0.1066* 

Regions กลุ่มอ้างองิ 
Train  -0.1461 0.0310 0.0045 -0.0356 
No train กลุ่มอ้างองิ 
ด้านทักษะทางการเงนิส่วนบุคคล (Personal Financial Literacy: FL)  
Financial Knowledge 
ด้านการค านวณ 0.2285*** -0.0487*** -0.0067** 0.0555*** 

Financial Behavior 
ไตร่ตรองก่อนซือ้  -0.0778 0.0166 0.0023 -0.0189 
เปรียบเทียบสินค้า  -0.2389 0.0507 0.0070 -0.0578 
ช าระเงินตรงเวลา  0.0090 -0.0019 -0.0002 0.0021 
ดแูลการเงิน  0.0021 -0.0004 -0.0001 0.0005 
ตัง้เป้าหมายการเงิน 0.2680* -0.0572* -0.0079 0.0651* 

Financial Attitude 
มีความรู้ในการลงทนุ -0.0369 0.0078 0.0010 -0.0089 
รู้จกัการวางแผน 0.2358* -0.0503* -0.0069 0.0573* 

สร้างความมัน่คง -0.1182 0.0252 0.0035 -0.0287 
ภมูิใจในการออม 0.0778 -0.0166 -0.0023 0.0189 
มีความสขุการใช้เงิน 0.0172 -0.0036 -0.0005 0.0041 
ด้านการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล (Personal Financial Planning: FP) 
การวางแผนการออมและการลงทนุ (Saving and Investment Planning) 
Bank  0.0175 -0.0037 -0.0005 0.0042 
Cooperative  0.0245** -0.0052** -0.0007* 0.0059** 

SET -0.0047 0.0010 0.0001 -0.0011 
Property 0.0267** -0.0057** -0.0008* 0.0065** 
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ 

(Coefficients) 
ค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect): dy/dx 

สุขภาพการเงนิวิกฤต 
Pr(1) = 30.88 

สุขภาพการเงนิเสี่ยง 
Pr(2) = 27.41 

สุขภาพการเงนิด ี
Pr(3) = 41.71 

Fund 0.0228* -0.0048* -0.0006 0.0055* 

Insurance 0.0210* -0.0045* -0.0006 0.0051* 

Other  0.0168 -0.0035 -0.0005 0.0040 
การวางแผนหนี ้(Debt Planning)  
ไม่มีภาระหนี ้ -0.4110 0.0903 0.0076 -0.0981 
หนีเ้พื่อการบริโภค -1.1710*** 0.2628*** 0.0031 -0.2659*** 

หนีเ้พื่อการลงทนุ กลุ่มอ้างองิ 
หนีบ้ริโภค&ลงทนุ -1.0558*** 0.2420*** -0.0055 -0.2364*** 

_cut1 3.5781 (Ancillary parameters) 
_cut2 4.7184 
Number of obs. = 430 คน 
Log likelihood = -413.0407        LR chi-square = 92.96      Peseudo R2  = 0.1011      P-value = 0.0000 
Test of proportionality of odds 
     Chi-square = 39.80                       Prob > chi2 = 0.1087 

หมายเหตุ:  * p < 0.10  ** p < 0.05 และ *** p < 0.01 
 

ผลการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
ต่อมาผู้ วิจัยออกแบบการทดลองทางการเงิน (Financial Experimental) เพื่อค้นหา

เคร่ืองมือในการสร้างความยั่งยืนทางการเงิน และยืนยันผลการวิจัยเชิงส ารวจในประเด็นทักษะ
ทางการเงิน (Financial Literacy) โดยสุ่มตัวอย่างจากพนักงานมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 120 คน ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใน
การทดลองกลุ่มตัวอย่างจะได้รับ URL ที่ไม่ซ า้กันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการออมการลงทุนเพื่อวัย
เกษียณ ผ่านโปรแกรม google sheet จ านวนทัง้หมด 15 รอบต่อคน ในแต่ละรอบกลุม่ตวัอย่างจะ
ได้สถานการณ์สมมติเก่ียวกบัรายได้รายจ่ายและมีเงินคงเหลือจ านวนหนึ่ง ต่อมาผู้วิจยัจะมีสินค้า
มาน าเสนอเพื่อจูงใจให้กลุ่มตัวอย่างเลือกซือ้  กลุ่มตัวอย่างจะต้องเลือกระหว่างการบริโภคใน
ปัจจุบนัหรือจะเก็บออมเพื่อใช้ในวยัเกษียณ ในกรณีที่ผู้ ร่วมทดลองตัดสินใจซือ้เท่ากับว่ารอบนัน้
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ผู้ เข้าร่วมการทดลองจะมีเงินออมลดลง จากนัน้กลุ่มตัวอย่างที่มีเงินออมจะวางแผนทางการเงิน
โดยน าเงินออมไปลงทุนใน 3 ทางเลือกที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยงแตกต่างกัน คือ ฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามผู้ วิจัย
ต้องการศึกษาผลกระทบของเคร่ืองมือ (Treatment) จึงแบ่งการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
กลุ่มที่ไม่มีการแทรกแซงใดๆ (No Intervention) จ านวน 40 คน 2) กลุ่มที่มีการแทรกแซงโดยการ
ก าหนด (Regulator) ให้ตัง้เป้าหมายทางการเงินเพื่อวยัเกษียณ (Financial Goals) จ านวน 40 คน 
และ 3) กลุ่มที่มีการสะกิด (Nudge) ด้วยวิธีการชีน้ าข้อมลู (Priming) ทางการเงินและการลงทุนที่
ส าคัญๆ (Financial Literacy) จ านวน 40 คน เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมการลงทุนของ
กลุม่ตวัอย่าง และประเมินความอยู่รอดทางการเงินในวยัเกษียณการท างาน  

ผลการทดลองความอยู่รอดทางการเงนิในวัยเกษียณ 
ผลการทดลองในภาพประกอบ 18 พบว่า กลุ่มที่ ไม่มีการแทรกแซงใดๆ (No 

Intervention) อยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณร้อยละ 47.50 กลุ่มที่มีการชีน้ า (Priming) โดยให้
ข้อมูลทางการเงินการลงทุนอยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณร้อยละ 67.50 และกลุ่มที่มีการ
ก าหนดนโยบาย (Regulator) ให้ตัง้เป้าหมายทางการเงินอยู่รอดทางการเงินในวยัเกษียณร้อยละ 
70.00 เมื่อพิจารณาในภาพรวมทัง้หมด พบว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณร้อย
ละ 61.67 ในขณะที่ไม่สามารถอยู่รอดทางการเงินร้อยละ 38.33 สอดคล้องกับผลการศึกษาใน
งานวิจัยเชิงส ารวจนีท้ี่พบว่าสุขภาพทางการเงินในกลุ่มวิกฤตมีร้อยละ 33.72 เมื่อมีการให้ข้อมูล
ชีน้ าทางการเงินการลงทุนที่ส าคัญๆ ท าให้กลุ่มตัวอย่างอยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณเพิ่มขึน้
ร้อยละ 20 และเมื่อมีการก าหนดให้ตัง้เปา้หมายทางการเงินท าให้กลุ่มตวัอย่างอยู่รอดทางการเงิน
ในวัยเกษียณเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.50 เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่แทรกแซงใดๆ จะเห็นได้ว่าการ
ก าหนดนโยบายให้ตัง้เป้าหมายทางการเงินมีผลท าให้อยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณมากกว่า
การชีน้ าด้วยการให้ข้อมูลทางการเงินเล็กน้อย อย่างไรก็ตามการให้ชีน้ าด้วยข้อมูลทางการเงินที่
ส าคัญๆ (Priming) ท าให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองยอมรับโดยสมัครใจไม่มีการต่อต้าน ต่างกับการ
ก าหนดนโยบาย(Regulator) ตัง้เปา้หมายทางการเงินอาจจะรู้สกึว่าเป็นการบงัคบั 
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ภาพประกอบ 18 เปรียบเทียบผลการทดลองความอยู่รอดทางการเงินในวยัเกษียณ 
 

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาพฤติกรรมการออมการลงทุน พบว่าการก าหนดนโยบาย (Regulator) 
ให้ตัง้เป้าหมายทางการเงิน และการสะกิด (Nudge) ด้วยวิธีการชีน้ าข้อมลู (Priming) ทางการเงิน
และการลงทุนที่ส าคัญๆ ท าให้กลุ่มตัวอย่างอยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณมากขึน้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการไม่แทรกแซงใดๆ (No Intervention) อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Thaler and 
Sunstein (2008) กล่าวถึงข้อค้นพบที่ท าให้การออมเป็นเร่ืองยากเป็นเพราะมนุษย์มี ข้อบกพร่อง
โดยธรรมชาติ 3 ประการ ขณะที่การทดลองสงัเกตพฤติกรรมการออมการลงทุนของผู้ เข้าร่วมการ
ทดลองพบข้อบกพร่องดงักลา่ว คือ 

1.ความเฉ่ือย (Inertia) กล่าวคือกลุ่มทดลองที่เป็นกลุ่มควบคมุจะไม่ได้รับข้อมลูใดๆ 
(No Intervention) ในการทดลองรอบที่ 1 – 10 เมื่อมีการกระตุ้นโดยใช้สินค้าเป็นสิ่งเล้าใจให้ซือ้
หรือบริโภค พบว่าผู้ เข้าร่วมการทดลองที่มีพฤติกรรมชอบซือ้ก็จะซือ้สินค้าเกือบทุกๆ รอบ ในขณะที่
คนที่ไม่ซือ้สินค้าก็จะมีพฤติกรรมเหมือนเดิมแม้ว่าจะมีสินค้ามากระตุ้นแล้ว ลักษณะเช่นนีเ้ป็น
พฤติกรรมของมนุษย์มักจะกระท าเหมือนๆ เดิม หรือเรียกว่า “ Inertia” ต่อมาเมื่อมีการให้ข้อมูล
ชี น้ า  (Priming) โดยการให้ ข้อมูลทางการเงิน  และการก าหนดนโยบาย (Regulator) ให้
ตัง้เป้าหมายทางการเงิน พบว่าเมื่อมีสินค้ามากระตุ้นเล้าใจให้ซือ้ ผู้ เล่นมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปโดย
เลือกที่จะไม่ซือ้สินค้ามากขึน้จึงท าให้สดัสว่นเงินออมมากกว่า และสามารถยืนยนัผลการทดลองได้
ในทุกๆ รอบของการทดลอง (ภาพประกอบ 19) สอดคล้องกับการศึกษาของ Hastings and 
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Mitchell (2020) ในประเทศชิลี พบว่าการให้ความรู้ทางการเงินพืน้ฐาน เช่น อัตราเงินเฟ้อ การ
ค านวณอัตราดอกเบีย้ และอัตราผลตอบแทนการลงทุน ท าให้การออมเงินเพื่อวยัเกษียณเพิ่มขึน้ 
และ (Bhutoria & Vignoles, 2018; Huang, Nam, & Sherraden, 2013; Tasneem, Azerot, de 
Montaignac, & Engle-Warnick, 2018) นอกจากนี ้Lusardi and Mitchell (2011) ยงัพบว่าผู้ที่มี
คะแนนทักษะทางการเงินสูงมีแนวโน้มที่จะวางแผนเกษียณการท างานมากกว่า อย่างไรก็ตามใน
การทดลองสัดส่วนเงินออมของกลุ่มที่ถูกชีน้ า (Priming) และกลุ่มที่ถูกบังคับ (Regulator) เมื่อ
เปรียบเทียบกบักลุ่มที่ไม่มีการแทรกแซงใดๆ (No Intervention) แล้วแตกต่างกันไม่มาก เนื่องจาก
สินค้าที่น ามาจูงใจให้กลุ่มทดลองซือ้มี 1 ชนิดในแต่ละรอบ ความพอใจในสินค้าของผู้ เล่นแต่ละคน
ไม่เหมือนกนั แต่ในชีวิตจริงมนษุย์มีสินค้ามากมายให้เลือกซือ้ อีกทัง้ยงัถกูกระตุ้นให้เลือกซือ้สินค้า
จากสื่อต่างๆ มากมาย ดังนัน้สดัส่วนเงินออมในชีวิตจริงของกลุ่มที่ไม่มีการแทรกแซงใดๆ จะต ่า
กว่าการทดลองมาก การให้ข้อมูลชีน้ า (Priming) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้มนุษย์ยับยัง้ชั่งใจการ
บริโภคสินค้าที่ไม่จ าเป็นและเลือกที่จะเก็บออมเงินมากขึน้เพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคตโดยเฉพาะวัย
สงูอายเุพราะไม่มีรายได้จากการท างานแล้ว 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของกลุ่มทดลอง 
 

2.ความกลวัการสญูเสีย (Loss Aversion) กล่าวคือกลุม่ทดลองที่เป็นกลุ่มควบคมุจะ
ไม่ได้รับข้อมลูใดๆ (No Intervention) ในการทดลองรอบที่ 1 – 10 เลือกที่จะจดัสรรเงินออมเก็บไว้
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ในธนาคารมากท่ีสดุ ทัง้ๆ ที่รู้ว่าอตัราดอกเบีย้จากเงินฝากธนาคารนัน้ต ่ามาก ซึง่เป็นพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่กลัวการสูญเสียมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ หรือเรียกว่า “Loss Aversion” (Sutter, 2007) 
กล่าวว่าการกลวัการสูญเสียเป็นพฤติกรรมโดยปกติของมนุษย์ในการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง 
และพบว่าการตดัสินใจในระดบัทีม (three heads) จะลดความกลวัการสญูเสียและท าให้การออม
การลงทุนในระดับทีมมีมากกว่าบุคคล ต่อมาในการทดลองนีจ้ะชีน้ า (Priming) ด้วยข้อมูลที่
ส าคญัๆ ทางการเงินและการลงทนุเก่ียวกบัความเสี่ยงและผลตอบแทนของเงิน พบว่าผู้ เข้าร่วมการ
ทดลองลดสดัส่วนการออมเงินในเงินฝากธนาคาร และจัดสรรพอร์ตเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์เพิ่มขึน้ (ภาพประกอบ 20) แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
สูญเสียจึงเลือกออมเงินไว้ในธนาคารพาณิชย์มากที่สุด ถึงแม้ว่าการลงทุนในทางเลือกอ่ืนจะให้
ผลตอบแทนสงูกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสงูขึน้ด้วย มนุษย์จึงเลือกเก็บเงินไว้ในธนาคารซึ่ง
เป็นวิธีออมเงินที่ปลอดภัยมากกว่า การชีน้ า (Priming) ด้วยข้อมูลที่ส าคัญทางการเงินและการ
ลงทุน เพื่อให้มนุษย์จดัสรรพอร์ตเงินออมเงินลงทนุใหม่ โดยการกระจายการลงทนุในสินทรัพย์ที่ให้
อตัราผลตอบแทนเพิ่มขึน้ในระดบัความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้เพื่อท าให้เงินออมงอกเงยขึน้ 

3.ความล าเอียงในปัจจุบนั (Present Bias) กล่าวคือกลุ่มทดลองที่เป็นกลุ่มควบคุม
จะไม่ได้รับข้อมลูใดๆ (No Intervention) ในการทดลองรอบที่ 1 – 10 เมื่อมีการกระตุ้นโดยใช้สินค้า
เป็นสิ่งเล้าใจให้ซือ้หรือบริโภค พบว่าผู้ เข้าร่วมการทดลองจะเลือกซือ้สินค้าในทันทีซึ่งเป็น
พฤติกรรมโดยปกติ มนุษย์เลือกที่จะบริโภคในปัจจุบนัมากกว่าถึงแม้จะรู้ว่าการเก็บออมเงินเพื่อใช้
ในอนาคตเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นเร่ืองที่ดี หรือเรียกว่า “Present Bias” โดยการทดลองเปรียบเทียบ
ความพอใจในปัจจุบันกับผลตอบแทนในอนาคต (Hastings & Mitchell, 2020) พบว่ามนุษย์มี
ความไม่อดทนในการเก็บออมจึงเลือกที่จะใช้จ่ายเงินในปัจจุบันมากกว่า ส่วน  Goda, Levy, 
Manchester, Sojourner, and Tasoff (2015) พบว่าความล าเอียงในปัจจุบันเป็นปัจจัยในการ
ท านายเงินออมเพื่อวัยเกษียณอย่างมีนัยส าคัญสูงมาก และยังมีอัตราการเติบโตเป็นแบบ 
Exponential โดยการขาดความระมัดระวังในตนเองของความล าเอียงในปัจจุบันนีส้่งผลต่อเงิน
ออมเพื่อวยัเกษียณในทางลบ การก าจดัความล าเอียงในปัจจุบนัหรือท าให้คนเห็นความส าคญัของ
การออมเงินเพื่ออนาคตมีผลท าให้การออมเพื่อวยัเกษียณเพิ่มขึน้ร้อยละ 12-70 การศึกษานีจ้ึงท า
การทดลองก าหนดนโยบาย (Regulator) ให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองตัง้เป้าหมายทางการเงินระยะ
ยาวเพื่อสร้างความอดทนในการเก็บออมเงินส าหรับใช้วัยเกษียณ พบว่าผู้ เข้าร่วมการทดลองมี
พฤติกรรมการบริโภคแบบทนัทีลดลง มีความตัง้ใจในการเก็บออมเงินมากขึน้ และท าให้การออม
เพิ่มขึน้มากกว่าการให้ข้อมูลชีน้ า (Priming) เล็กน้อย โดยผู้ เข้าร่วมการทดลองวางแผนการออม
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การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด ในขณะที่สัดส่วนการฝากเงินในธนาคารลดลงมากที่สุด 
ส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ความรู้ทางการเงิน 
(ภ าพ ป ระก อบ  20) ขณ ะที่  Carpena, Cole, Shapiro, and Zia (2019)  อ ธิ บ าย ว่ า ค น มี
ความสามารถควบคมุตนเอง (Self-Control) ในระดบัต ่า การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือการ
ก าหนดให้การตัง้เป้าหมายทางการเงินจะช่วยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเงินที่ไม่เหมาะสมและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออมและการกู้ ยืมเงิน ดังนัน้การ การปรับพฤติกรรมการออมการ
ลงทุนในระยะยาว คือจะต้องมีความอดทนไม่น าเงินออมออกมาใช้เพื่อหวังสร้างความพอใจใน
ปัจจุบนั โดยเลือกลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นการออมเงินแบบสม ่าเสมอและยากต่อการเบิก
ถอนเป็นทางเลือกหนึ่งในการเก็บออมเงินไว้ใช้ในวยัเกษียณการท างาน 

 

 
 

ภาพประกอบ 20 เปรียบเทียบพฤติกรรมการลงทนุของกลุ่มทดลอง 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความอยู่รอดทางการเงนิกับเคร่ืองมือในการทดลอง 
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความอยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณกับ

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง (Treatments) พบว่ากลุ่มที่ไม่มีการสร้างเสริมประสบการณ์ใดๆ (No 
Intervention) อยู่รอดทางการเงินในวยัเกษียณ 19 คน หรือร้อยละ 47.50 ต่อมาเมื่อมีการก าหนด
นโยบาย (Regulator) ให้ตัง้เป้าหมายทางการเงิน พบว่าอยู่รอดทางการเงิน 28 คน หรือร้อยละ 
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70.00 และเมื่อมีการชีน้ า (Priming) ด้วยข้อมูลที่ส าคัญทางการเงินและการลงทุน พบว่าอยู่รอด
ทางการเงิน 27 คน หรือร้อยละ 67.50 เมื่อมีการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ได้ค่า P-value 
เท่ากับ 0.076 นั่นหมายความว่าเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองมีความสัมพันธ์กับความอยู่รอด
ทางการเงินในวยัเกษียณ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.10 ดงัตาราง 29 

 
ตาราง 29 การทดสอบความสมัพนัธ์ของความอยู่รอดทางการเงินกบัเคร่ืองมือในการทดลอง 
 

 เคร่ืองมือการทดลอง (Treatments)  
อยู่รอดทางการ

เงนิ  
ไม่แทรกแซง  

 
เป้าหมายทาง

การเงนิ  
ชีน้ าข้อมูลทาง

การเงนิ 
รวม 

รอด 19 
(47.50%) 

28 
(70%) 

27 
(67.50%) 

74 
(61.67%) 

ไม่รอด 21 
(52.50%) 

12 
(30%) 

13 
(32.50%) 

46 
(38.33%) 

รวม 40 40 40 120 
 Chi-square = 5.1469                       P-value = 0.076  

 
เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่ากลุ่มที่ไม่มีการแทรกแซงใดๆ กับกลุ่มตัง้เป้าหมาย

ทางการเงินได้ค่า P-value เท่ากบั 0.041 กลุ่มที่ไม่มีการแทรกแซงใดๆ กบักลุ่มชีน้ าด้วยข้อมลูทาง
การเงินได้ค่า P-value เท่ากบั 0.070 และกลุ่มตัง้เป้าหมายทางการเงินกบักลุ่มชีน้ าด้วยข้อมลูทาง
การเงินได้ค่า P-value  เท่ากับ 0.809 แสดงให้เห็นว่าเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองที่แตกต่างกันมี
ความสมัพนัธ์กบัความอยู่รอดทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกบักลุม่ที่ไม่มีการแทรกแซงใดๆ ในขณะ
ที่เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองไม่มีความสมัพนัธ์กนัเอง นัน่หมายความว่า การสะกิด (Nudge) โดย
วิธีการให้ข้อมูลชีน้ า (Priming) และการก าหนดนโยบาย (Policy) มีผลต่อการปรับพฤติกรรม
ทางการเงินของกลุม่ทดลองอย่างมีนยัส าคญั (ตาราง 30-32)  
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ตาราง 30 ความสมัพนัธ์ของความอยู่รอดทางการเงินกบัเคร่ืองมือในการทดลองเป็นรายคู่ 
 

     เคร่ืองมือการทดลอง (Treatments) 
อยู่รอดทางการเงนิ 
(Financial Survival) 

ไม่มีการแทรกแซง  
(No Intervention) 

เป้าหมายทางการเงิน 
(Financial Goals) 

รวม 

รอด 19 (47.50%) 28 (70.00%) 47 (58.75%) 
ไม่รอด 21 (52.50%) 12 (30.00%) 33 (41.25%) 
รวม 40 (100%) 40 (100%) 80 (100%) 

Chi-square = 4.1779 P-value = 0.041   
 

ตาราง 31 ความสมัพนัธ์ของความอยู่รอดทางการเงินกบัเคร่ืองมือในการทดลองเป็นรายคู่ 
 

เคร่ืองมือการทดลอง (Treatments) 
อยู่รอดทางการเงนิ 
(Financial Survival) 

ไม่มีการแทรกแซง  
(No Intervention) 

ชีน้ าข้อมูลทาง
การเงนิ (Priming) 

รวม 

รอด 19 (47.50%) 27 (67.50%) 46 (57.50%) 
ไม่รอด 21 (52.50%) 13 (32.50%) 34 (42.50%) 
รวม 40 (100%) 40 (100%) 80 (100%) 

Chi-square = 3.2731                       P-value = 0.070   
 

ตาราง 32 ความสมัพนัธ์ของความอยู่รอดทางการเงินกบัเคร่ืองมือในการทดลองเป็นรายคู่ 
 

เคร่ืองมือการทดลอง (Treatments) 
อยู่รอดทางการเงนิ 
(Financial Survival) 

เป้าหมายทาง
การเงนิ (Financial 

Goals) 

ชีน้ าข้อมูลทาง
การเงนิ (Priming) รวม 

รอด 28 (70.00%) 27 (67.50%) 55 (68.75%) 
ไม่รอด 12 (30.00%) 13 (32.50%) 25 (31.25%) 
รวม 40 (100%) 40 (100%) 80 (100%) 

Chi-square = 0.0582                       P-value = 0.809   



  106 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความอยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณ 
เมื่อน าผลการทดลองมาวิเคราะห์ผ่านแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ ตามตาราง 33 

พบว่าการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับผลกระทบของเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองกับความอยู่รอด
ทางการเงินในวัยเกษียณ โดยตัวแปรตาม หมายถึงการอยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณ 
(Financial Survival) เป็นตัวแปรที่มี 2 ค่า คือเงินออมมีเพียงพอในวัยเกษียณมีค่าเท่ากับ 1 และ
เงินออมมีไม่พอในวยัเกษียณมีค่าเท่ากับ 0 ส่วนตวัแปรอิสระเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองเป็น
ตัวแปรกลุ่ม (Dummy) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มทดลองที่ไม่มีการสร้างเสริมประสบการณ์
ใดๆ (No Intervention) ให้เป็นกลุ่มอ้างอิง 2) กลุ่มทดลองที่มีการก าหนดนโยบาย (Regulation) 
ให้ตัง้เป้าหมายทางการเงินในวัยเกษียณ (Financial Goals) และ 3)กลุ่มทดลองท่ีมีการชีน้ า 
(Priming) ด้ วย ข้อมูลที่ ส าคัญ ทางการเงิน  (Financial Literacy) จ ากนั ้น วิ เค ราะ ห์ ด้ วย
แบบจ าลองโลจีสติกสองทางเลือก (Binary Logistic Model) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มหรือความ
น่าจะเป็นที่จะอยู่รอดทางการเงินในวยัเกษียณ เร่ิมจากการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระโดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ พบว่าไม่มีเคร่ืองมือการทดลองใดที่มีความสมัพันธ์กัน
เกิน 0.8 จึงสรุปได้ว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity และมีค่า Log likelihood  เท่ากับ -73.33 ค่า 
Likelihood Ratio Chi-square เท่ากับ 5.09 หมายความว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว มีผลต่อ
แนวโน้มความอยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณ และความน่าจะเป็นในการอยู่รอดทางการเงิน 
Pr(Financial Survival) มีค่าร้อยละ 62.07  

เมื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิ พบว่า การตัง้เป้าหมายทางการเงินในวัยเกษียณ 
และการชีน้ าด้วยข้อมูลที่ส าคัญทางการเงินและการลงทุน เป็นตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติใน
ทิศทางเดียวกนักบัความอยู่รอดทางการเงินในวยัเกษียณ โดยมีค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal 
Effects) คือ กลุ่มทดลองวิธีการก าหนดนโยบาย (Regulator) ตัง้เป้าหมายทางการเงินในวัย
เกษียณ (Financial Goals) มีแนวโน้มที่ จะอยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณมากกว่าเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการไม่ให้ข้อมลูใดๆ (No Intervention) ร้อยละ 21.06 ณ ระดับนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีกล่าวถึงการให้ข้อมูลเก่ียวกับการตัง้เป้าหมายทางการเงินในวัย
เกษียณ เพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเกษียณการท างานท าให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองลดการบริโภคใน
ปัจจุบันและมีการเก็บออมเงินมากขึน้ (Cho, 2010; Saavedra, 2016) ในขณะที่กลุ่มทดลองท่ี
สะกิด (Nudge) ด้วยวิธีชีน้ า (Priming) ด้วยข้อมูลที่ส าคัญทางการเงิน (Financial Literacy) มี
แนวโน้มที่จะอยู่รอดทางการเงินในวยัเกษียณมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัการไม่ให้ข้อมลูใดๆ (No 
Intervention) ร้อยละ18.64 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.10 ขณะที่การให้ความรู้ทางการเงิน
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เก่ียวกบัความเสี่ยงและผลตอบแทนท าให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองมีการออมและกระจายการลงทนุใน
สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินในธนาคาร (Henager & Cude, 2016; Spann, 
2014) เมื่อกล่าวโดยรวมจะเห็นว่าผลการศึกษาทัง้หมดมีความสอดคล้องกัน  โดยพบว่าการ
ก าหนดนโยบาย (Regulator) มีผลท าให้การอยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณมากกว่าการชีน้ า 
(Priming) เพียงเล็กน้อย ในขณะที่การก าหนดนโยบายท าให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองรู้สึกว่าเป็นการ
บังคับและอาจจะท าให้บางคนมีความไม่พอใจและไม่ยอมรับหรือปฏิบัติตาม ส่วนการสะกิด 
(Nudge) ด้วยวิธีให้ข้อมูลชี น้ าที่ส าคัญๆ (Priming) ท าให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองมองเห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาที่จะเกิดขึน้ในอนาคต จึงมีการยอมรับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปใน
ทิศทางที่ต้องการได้โดยสมคัรใจ 

 
ตาราง 33 การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองโลจีสติกสองทางเลือก (Binary Logistic Model) 
 

Treatments Coefficients Marginal Effect Std. Err. P-value 
No Intervention กลุม่อ้างอิง 
Financial Goals  0.9473** 0.2106** 0.0964 0.029 
Priming    0.8309* 0.1864* 0.0975 0.056 
Number of obs. = 120 คน              Pr(Financial Survival) = 62.07 
Log likelihood = -77.3336              LR chi-square = 5.09             P-value = 0.0783 
Peseudo R2  = 0.0319                    Count R2  = 0.633 

หมายเหตุ:  * p < 0.10  ** p < 0.05 และ *** p < 0.01 
 
จากผลการศึกษาดังกล่าวนี  ้ท าให้ผู้ วิจัยตัง้ข้อสังเกตที่ส าคัญได้ 2 ประการ ดังต่อไปนี ้

ประการที่หนึ่ง ความเฉ่ือย (Inertia) ความกลวัการสูญเสีย (Loss Aversion)  และ ความล าเอียง
ในปัจจุบัน (Present Bias) คือ อคติเชิงพฤติกรรม (Behavioral Bias) ที่ส าคัญที่ท าให้ผู้ ร่วม
ทดลองในกลุม่ที่หนึ่งที่ไม่มีการแทรกแซง (No intervention) ออมเงินในปริมาณน้อย และส่งผลให้
ผู้ ร่วมทดลองมากกว่าคร่ึงหนึ่ง (ร้อยละ 52.5) มีเงินออมไม่เพียงพอต่อการเกษียณ หรือ ไม่อยู่รอด
ทางการเงิน ในระหว่างการทดลองจะสงัเกตเห็นได้ว่า เมื่อไม่มีการแทรกแซงใดๆ ผู้ ร่วมทดลองสว่น
ใหญ่มีการออมในระดับต ่าเนื่องจากน าเงินดังกล่าวไปบริโภคของรางวัล ซึ่งเปรียบเสมือนการ
บริโภคสินค้าฟุ่ มเฟือยในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ ร่วมทดลองเลือกที่จะ
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บริโภคในปัจจุบนั (Present Bias) โดยแลก (Trade-off) มาด้วยเงินออมในอนาคตที่ลดลง รวมทัง้
ผู้ ร่วมทดลองส่วนใหญ่จะยึดติดพฤติกรรมการออมแบบเดิม (ความเฉ่ือย; Inertia) และไม่ค่อยกล้า
ที่เปลี่ยนรูปแบบการออม (ความกลวัการสญูเสีย; Loss Aversion) ดงันัน้พฤติกรรมการออมตลอด
ระยะเวลา 10 รอบแรกจะค่อนข้างนิ่ง (Stable) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีการตัง้เป้าหมายทาง
การเงิน และกลุม่ที่มีการสะกิดด้วยการให้ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญั ซึ่งสองกลุ่มหลงันอกจากจะมี
การออมเงินที่มากกว่าแล้ว ยงัมีการออมในรูปแบบที่หลากหลายกว่าโดยเปรียบเทียบ 

ข้อสังเกตประการที่สอง คือ การตัง้เป้าหมายทางการเงิน (Financial Goal) และ การ
สะกิด (Nudge) ด้วยการชีน้ า (Priming) ข้อมลูทางการเงินที่ส าคัญ มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน
ในการส่งเสริมการออมให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยจุดที่แตกต่างกันระหว่างสองวิธีการนี ้คือ การ
ตั ง้ เป้าหมายทางการเงิน  (Financial Goal) นั น้ผู้ ร่วมทดลองในกลุ่มนี ถู้กก าหนดให้ ต้อง
ตัง้เป้าหมายทางการเงินทุกคน เปรียบเสมือนการวางนโยบาย (Policy) เพื่อบังคับใช้ให้ทุกคน
ปฏิบัติตาม ในขณะที่วิธีการสะกิด (Nudge) ด้วยการชีน้ า (Priming) เป็นการปรับพฤติกรรมโดย
ปราศจากการบงัคบั 

 
 



 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
ในการวิจยัเร่ืองความยั่งยืนทางการเงินส่วนบุคคลและพฤติกรรมการออมการลงทุนเพื่อ

วัยเกษียณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการกลุ่มตัวอย่างพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 430 
ตัวอย่าง ต่อจากนัน้ท าการทดลองกับพนักงานมหาวิทยาลัยอีกจ านวน 120 คน เพื่อค้นหา
เคร่ืองมือในการปรับอคติเชิงพฤติกรรมที่ท าให้คนไม่ออม ได้แก่ความเฉ่ือย ความกลวัการสูญเสีย 
และความล าเอียงในปัจจบุนั สรุปผลได้ดงันี ้

 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย (Conclusion and Discussion) 

งานวิจยัฉบบันีศ้กึษาความยัง่ยืนทางการเงินสว่นบคุคลและพฤติกรรมการออมการลงทุน
เพื่อวัยเกษียณ โดยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจและการวิจัยเชิงทดลองควบคู่กันไปจากกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาจากงานวิจัยเชิงส ารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างสุขภาพทาง
การเงินอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 43.02 สุขภาพทางการเงินอยู่ในภาวะเสี่ยง ร้อยละ 23.26 และ
สขุภาพทางการเงินอยู่ในภาวะวิกฤต ร้อยละ 33.72 ต่อมาเมื่อเปรียบเทียบตวัแปรต่างๆ กบัความ
อยู่รอดทางการเงิน พบว่าคนที่มีสขุภาพการเงินดีมากกว่าสขุภาพการเงินวิกฤตอย่างชดัเจนในช่วง
อายุ 50 ปีขึน้ไป ซึ่งช้าเกินไปจึงกลายเป็นปัญหาที่หลายคนมีเงินออมไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตหลงั
เกษียณ ดงันัน้ควรจะมีการกระตุ้นส่งเสริมการออมตัง้แต่คนอายนุ้อยๆ ส่วนระดบัการศึกษาจะเห็น
ว่าคนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทสามารถมีสุขภาพทางการดีมากกว่าระดับ
ปริญญาเอกได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางแผนจดัการทางการเงินของแต่ละบุคคล ส่วนคนที่ท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสขุภาพการเงินดีกว่าเขตภูมิภาค คนที่เคยเรียนหรือได้รับการ
อบรมทางการเงินมีสขุภาพทางการเงินดีกว่า คนที่ได้คะแนนความรู้ทางการเงินสงูกว่าจะมีสขุภาพ
ทางการเงินดีกว่า ส่วนคนที่มีพฤติกรรมและทัศนคติทางการเงินที่ดีมีสุขภาพทางการเงินดีกว่า
เช่นกนั คนที่มีการวางแผนการออมการลงทุนแบบระยะยาวและยากต่อการเบิกถอนมีสขุภาพทาง
การเงินที่ดีกว่า และคนที่มีหนี เ้พื่อการลงทุนอย่างเดียวมีสุขภาพทางการเงินดีกว่ามากเมื่อ
เปรียบเทียบกบัสขุภาพการเงินวิกฤต นอกจากนีแ้ล้วยงัพบว่าคนที่มีหนีเ้พื่อการบริโภคอย่างเดียวมี
สดัสว่นมากที่สดุและเป็นกลุม่คนที่มีสขุภาพทางการเงินวิกฤต  
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ต่อมาเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดทางการเงินในทางบวก ได้แก่ อายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี สถานภาพโสด สถานที่ท างานเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ความรู้ทางการเงินเก่ียวกบัการค านวณ ด้านพฤติกรรมมีการตัง้เป้าหมายทางการเงินในระยะยาว 
ด้านทศันคติการออมท าให้รู้จกัการวางแผนการเงิน และด้านการวางแผนการออมการลงทนุ ได้แก่ 
การจดัสรรพอร์ตการออมการลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ กองทุนรวม และประกนั
ชีวิต ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดทางการเงินในทางลบ ได้แก่ การศึกษาระดบัปริญญา
เอก มีหนีเ้พื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเดียว และมีทัง้หนีเ้พื่อการอุปโภคบริโภคและหนีเ้พื่อการ
ลงทนุ  

โดยมีคะแนนทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ทัง้ 3 ด้าน คือ 1) ความรู้ทาง
การเงินด้านการค านวณได้ 6.21 จาก 10 คะแนน 2) ด้านพฤติกรรมทางการเงินได้ 4.19 จาก 5 
คะแนน และ 3) ด้านทศันคติทางการเงินได้ 3.54 จาก 5 คะแนน การส ารวจนีไ้ด้คะแนนทกัษะทาง
การเงินมากกว่าการส ารวจของ OECD (2016) และการส ารวจของศูนย์คุ้ มครองผู้ ใช้บริการ
ทางการเงิน (2557b) เล็กน้อย เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้
ไป อย่างไรก็ตามคะแนนความรู้ทางการเงินด้านการค านวณที่ได้ยงัอยู่ในระดบัปานกลางค่อนข้าง
ต ่า โดย Hastings and Mitchell (2020) กลา่วถึงผู้บิโภคมีปัญหาเก่ียวกบัการตดัสินใจทางการเงิน 
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจอย่างง่ายและการค านวณดอกเบีย้ทบ
ต้น  

ส่วนด้านการวางแผนการออมและการลงทุน (Saving and Investment Planning) 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างจัดสรรพอร์ตการออมการลงทุนในธนาคารพาณิชย์มากที่สุดร้อยละ 28.03 
รองลงมาได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ร้อยละ 22.66 สหกรณ์ออมทรัพย์ร้อยละ 21.43 และประกันชีวิต
ร้อยละ 10.81 ในขณะที่การออมเงินในธนาคารพาณิชย์ให้อัตราผลตอบแทนต ่าที่สุดและง่ายต่อ
การเบิกถอนจึงท าให้เงินออมไม่เป็นไปตามแผนทางการเงินที่วางไว้ ดังนัน้การให้ความรู้ทางการ
เงินและการตัง้เป้าหมายทางการเงินในระยะยาวเพื่อปรับพอร์ตการออมการลงทุนใหม่ โดยลด
สดัสว่นการออมเงินในธนาคารพาณิชย์แล้วเลือกออมเงินในทางเลือกอ่ืนๆ ที่เป็นการสะสมเงินออม
เงินลงทุนในระยะยาวแบบสม ่าเสมอและยากต่อการเบิกถอนมีแนวโน้มท าให้การอยู่รอดทางการ
เงินเพิ่มขึน้  

ด้านการวางแผนหนี ้(Debt Planning) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีภาระหนีเ้พื่อการบริโภคร้อย
ละ 31.86 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก รองลงมามีภาระหนีท้ัง้การบริโภคและการลงทุนร้อยละ 23.49 
และมีภาระหนีเ้พื่อการลงทุนอย่างเดียวต ่าสดุเพียงร้อยละ 15.81 สอดคล้องกบัการศึกษาของ จารุ
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มาส ปาละรัตน์ and กมลทิพย์ ลออกิจ (2557) พบว่าการกู้ยืมของครัวเรือนเพื่อการอปุโภคบริโภค
มีสัดส่วนสูงสุดซึ่งน่าเป็นห่วงเพราะเป็นหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนรายงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (2562) พบว่าครัวเรือนไทยส่วนใหญ่เป็นหนีร้ะยะสัน้เพื่อใช้อปุโภคบริโภคส่วนบุคคล
มีสัดส่วนร้อยละ 40 ของหนีร้วม ขณะที่การก่อหนีร้ะยะยาวเพื่อซือ้สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมี
สัดส่วนร้อยละ 34 ของหนีร้วม แตกต่างกับต่างประเทศที่มีสัดส่วนหนีเ้พื่อที่อยู่อาศัยมากกว่า
คร่ึงหนึ่งของหนีร้วม ถ้ามีปัจจยัลบที่กระทบต่อรายได้ (Income Shock) จะส่งผลต่อสภาพคล่อง
ของครัวเรือน และกระทบเป็นลูกโซ่ต่อสถาบันการเงินกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่ของ
ประเทศไทย ดงันัน้การสะกิด (Nudge) ด้วยวิธีชีน้ าข้อมลู (Priming) ทางการเงินที่ส าคญัๆ จะช่วย
ท าให้ผู้บริโภคลดรายจ่ายในการซือ้สินค้าที่ไม่จ าเป็นท าให้มีเงินเหลือเก็บออมเพิ่มขึน้ รวมทัง้การมี
หนีเ้พื่อการลงทุน เช่น อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการบงัคบัให้ออมเงินเป็นประจ าทุกๆ เดือน และยาก
ต่อการเบิกถอน ท าให้ในระยะยาวมีเงินออมเป็นสินทรัพย์แทนที่จะใช้จ่ายแล้วหมดไปกับการ
บริโภค และยงัเป็นการปรับโครงสร้างหนีข้องครัวเรือนไทยเพื่อสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ โดย
การลดสัดส่วนหนีเ้พื่อการอุปโภคบริโภค (หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) และเพิ่มสัดส่วนหนีใ้นภาค
อสงัหาริมทรัพย์ (หนีดี้) ด้วย 

การปรับพฤติกรรมทางการเงินในระดับบุคคลเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินในวัย
เกษียณและแก้ปัญหาที่ท าให้คนไม่ออมเงิน (Thaler & Sunstein, 2008) ได้แก่ 1) ความเฉ่ือย 
(Inertia) คือ มนุษย์มีพฤติกรรมการออมแบบเดิมๆ หรือเห็นความส าคัญของการออมในช่วงอาย ุ
50 ปี ซึ่งช้าเกินไป การตัง้เป้าหมายทางการเงินช่วยลดอิทธิพลของความเฉ่ือย กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการออมเปลี่ยนไปและมีโอกาสอยู่รอดทางการเงินเพิ่มขึน้ โดยการก าหนดเป้าหมาย
ทางการเงินที่ชัดเจนเป็นกลยุทธ์การออมเงินในระยะยาว (Stawski, Hershey, & Jacobs-
Lawson, 2007) ท่ีช่วยให้เราตัดสินใจและวางแผนทางการเงินดีขึน้  2) ความกลัวการสูญเสีย 
(Loss Aversion) คือมนุษย์มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยเลือกออมเงินในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารมากที่สุด ซึ่งให้ผลตอบแทนต ่ามากแต่มีสภาพคล่องสูงจึงท าให้เงินออมก้อนนีห้มดไป
เมื่อไรก็ได้ ดังนัน้การจัดกิจกรรมชีน้ าข้อมูล (Priming) ทางการเงินเก่ียวกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเพื่อวางแผนจัดสรรพอร์ตการออมการลงทุนใหม่ โดยการกระจายการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าและยากต่อการเบิกถอน เช่น การออมการลงทุนในกองทุนรวม 
ประกนัชีวิต ตราสารหนี ้สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ อสงัหาริมทรัพย์ และ 3) ความล าเอียงในปัจจุบนั 
(Present Bias) คือ มนุษย์ให้ความส าคญักบัปัจจุบนัมากกว่าอนาคตจึงใช้เงินเพื่อการบริโภคและ
ให้ความสุขกับตนเองในปัจจุบันมากกว่า  (Goda et al., 2015; Hastings & Mitchell, 2020; 
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Tasneem et al., 2018) ขณะที่  Carpena et al. (2019) อธิบายว่าคนมีความสามารถควบคุม
ตนเอง (Self-Control) ในระดับต ่า การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลจะช่วยหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
การเงินที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการน าเงินในอนาคตมาบริโภคในปัจจบุนั ดงันัน้จึงต้องมีการชีน้ า
ข้อมูลที่ส าคัญๆ (Priming) เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตือนและปรับพฤติกรรมการใช้
จ่ายซือ้สินค้าที่ไม่จ าเป็นท าให้มีเงินเหลือเก็บออมมากขึน้และน าไปสู่ความมัน่คงทางการเงินในวยั
เกษียณการท างาน 

โดยงานวิจยัเชิงทดลองแบ่งเคร่ืองมือในการทดลองออกเป็น การสะกิด (Nudge) ด้วยวิธี
ชีน้ า (Priming) ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญๆ และการก าหนดนโยบาย (Regulator) ด้วยวิธี
ตัง้เป้าหมายทางการเงิน เพื่อเปรียบเทียบกบัการไม่แทรกแซงใดๆ (No Intervention) และในการ
ทดลองจะจ าลองสถานการณ์ชีวิตตัง้แต่ช่วงวัยท างานจนกระทั่งถึงวัยเกษียณการท างานรวมทัง้
หมด 15 รอบ เพื่อสังเกตพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมการลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง ผลการ
ทดลองกรณีไม่แทรกแซงใดๆ (No Intervention) พบว่าเข้าผู้ ร่วมการทดลองที่มีเงินเพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในวยัเกษียณการท างาน (อยู่รอดทางการเงิน) ร้อยละ 47.50 และผู้ที่มีเงินไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณการท างาน (ไม่รอดทางการเงิน) ร้อยละ 52.50 อย่างไรก็ตามเมื่อมีการ
แทรกแซงโดย การก าหนดนโยบาย (Regulator) ตัง้เป้าหมายทางการเงินในวัยเกษียณ ท าให้
โอกาสในการอยู่รอดทางการเงินเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.50 นอกจากนีม้ีการทดลองโดยให้คนอเมริกา
ตัง้เป้าหมายการเงิน (Archuleta, Mielitz, Jayne, & Le, 2020) พบว่าสามารถลดความตรึงเครียด
ทางการเงินได้ ในขณะที่การทดลองโดยการสะกิด (Nudge) ด้วยวิธีชีน้ าข้อมูล (Priming) ทาง
การเงินและการลงทุนที่ส าคญัๆ ท าให้โอกาสในการอยู่รอดทางการเงินเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 เมื่อเทียบ
กับกลุ่มทดลองที่ไม่ได้รับข้อมูลใดๆ (No Intervention) จึงสรุปได้ว่าผลของการก าหนดนโยบาย 
(Regulator) โดยการตัง้เป้าหมายทางการเงินท าให้พฤติกรรมการออมการลงทุนเปลี่ยนไปและมี
โอกาสอยู่รอดทางการเงินมากกว่าการสะกิด (Nudge) ด้วยวิธีชีน้ าข้อมลู (Priming) ทางการเงินที่
ส าคญัๆ เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามการก าหนดนโยบายอาจจะท าให้รู้สึกว่าเป็นการบงัคบัจึงเกิด
ความไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วย ในขณะที่การชีน้ าด้วยข้อมูล (Priming) ที่ส าคัญๆ เพื่อท าให้คน
ตระหนักถึงความส าคัญของการออมเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคตจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่า 
เพราะท าให้คนปรับพฤติกรรมการออมของตนเองโดยสมัครใจ นอกจากนีแ้ล้วการชีน้ า (Priming) 
ด้วยข้อมูลทางการเงินจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องเพื่อท าให้การออมเป็นไปโดยอัตโนมัติและ
กลายเป็นนิสยัปกติ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) 
งานวิจัยนีช้ีใ้ห้เห็นว่า พนักงานมหาวิทยาลยัมีสุขภาพทางการเงินอยู่ในระดับดีร้อยละ 

43.02 สุขภาพทางการเงินอยู่ในระดับเสี่ยงร้อยละ 23.26 และสุขภาพทางการเงินอยู่ในระดับ
วิกฤตร้อยละ 33.72 ต่อมาเมื่อท าการวิจัยเชิงทดลองยังพบต่อว่า ถ้าไม่มีการแทรกแซงใดๆ (No 
Intervention) พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณร้อยละ 47.50 เมื่อมีการ
สะกิด (Nudge) ด้วยการชีน้ าข้อมูล (Priming) ทางการเงินที่ส าคัญๆ หรือการก าหนดนโยบาย 
(Regulator) ให้ตัง้เป้าหมายทางการเงิน ทัง้ 2 วิธี พบว่ามีผลต่ออยู่รอดทางการเงินในวัยเกษียณ
เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 20 ดังนัน้การแก้ปัญหาเงินออมมีไม่เพียงพอในวยัเกษียณของพนักงาน
มหาวิทยาลยั อนัเนื่องมาจากปัญหาอคติเชิงพฤติกรรม 3 ด้าน คือความเฉ่ือย (Inertia) ความกลวั
การสูญเสีย (Loss Aversion) และความล าเอียงในปัจจุบัน (Present Bias) สามารถกระท าได้
ง่ายๆ ด้วยการสะกิด (Nudge) ซึ่งเป็นวิธีการสร้างความยอมรับโดยสมคัรใจและมีความเหมาะสม
มากกว่าการก าหนดเป็นนโยบาย (Regulator) ที่เป็นการบงัคับอาจจะเกิดการต่อต้านได้ โดยการ
ชีน้ าข้อมลู (Priming) ทางการเงินการลงทุนที่ส าคัญๆ หรือแนะน าวิธีการออมการลงทุนที่เป็นการ
ผกูมดัเงินออมในระยะยาวยากต่อการเบิกถอนมาใช้จ่าย เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ 
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) และประกันชีวิตหรือประกันชีวิตสะสมทรัพย์ การชีน้ าด้วย
ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญัๆ  (Priming)  นีส้ามารถกระท าได้ผ่านสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลยัที่มีอยู่
แล้วเป็นประจ าบ่อยๆ ทัง้นีม้ีเป้าหมายที่จะยกระดบัพนกังานมหาวิทยาลยัให้มีสขุภาพทางการเงิน
อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 โดยเฉพาะพนกังานมหาวิทยาลยัในกลุ่มเสี่ยงมีความเป็นไปได้
มากที่สดุ    

นอกจากนีแ้ล้วยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนโดยเฉพาะในกลุ่มมนุษย์
เงินเดือน เพราะเป็นกลุ่มที่มีรายได้สม ่าเสมอแต่เมื่อถึงวัยเกษียณรายได้จากการท างานเป็นศูนย์ 
จึงต้องมีการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับวัยเกษียณ ขณะที่  อิสริยา 
บญุญะศิริ (2551) พบว่าแรงงานที่มีศกัยภาพการออมสงูจะมีอายุระหว่าง 50-54 ปี สอดคล้องกบั
ผลการศึกษาและผลการศึกษานีย้ังพบอีกว่ากลุ่มอายุ 30-50 ปี ไม่ได้มีความอยู่รอดทางการเงิน
ดีกว่ากลุ่มอายุต ่ากว่า 30 ปี อย่างมีนัยส าคัญ ดังนัน้จึงต้องเร่งอัตราการออมของคนในกลุ่มอาย ุ
30-50 ปี โดยปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายลดการบริโภคสินค้าฟุ่ มเฟือย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินที่ส่งเสริมการออมเงินเพื่อการเกษียณ นอกจากนีแ้ล้วสถานที่ท างานทัง้ภาครัฐและเอกชน
ควรมีส่วนร่วมในการสะกิด (Nudge) ด้วยการชีน้ าข้อมูล (Priming) โดยการจัดกิจกรรมทางการ
เงินแก่พนกังานในองค์กร เช่น การให้ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญัๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์
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เงินเดือนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการออมเงินในระยะยาวโดยจัดสรรพอร์ตการออมการ
ลงทุนเป็นแบบระยะยาว รวมถึงผู้ ก าหนดนโยบายระดับประเทศควรด าเนินนโยบายการสะกิด 
(Nudge) ด้วยวิธีชีน้ าข้อมูล (Priming) ทางการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนโดยทั่วไป เพื่อลด
จ านวนคนในกลุ่มสุขภาพการเงินเสี่ยงและสุขภาพการเงินวิกฤต และเพิ่มจ านวนคนในกลุ่ม
สขุภาพการเงินดี ซึ่งเป็นการเตรียมคนเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุอย่างมีความสุขทางการเงิน (Financial 
Well-Being) หรือในระยะยาวเรียกว่า “ความยั่งยืนทางการเงิน” (Financial Sustainability) ใน
ระดบับคุคล และยงัช่วยลดภาระทางด้านงบประมาณของภาครัฐในการดแูลผู้สงูอายดุ้วย อีกทัง้ยงั
เป็นการปอ้งกนัความเสี่ยงทางการเงินของประชาชนเมื่อมีวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดขึน้ 

วิธีการชีน้ าด้วยข้อมูลทางการเงินในการศึกษานีแ้ล้ว ยังมีวิธีการสะกิด (Nudge) กรณี
อ่ืนๆ ที่น่าจะศึกษาเพิ่มเติม เช่น การให้ค าปรึกษาและวางแผนการเงิน (Archuleta et al., 2020) 
การให้รางวัลจูงใจในเรียนรู้ (Carpena et al., 2019) เพื่อเสียสละการบริโภคในปัจจุบนัไปบริโภค
ในอนาคต หรือในอเมริกามีการแจกใบปลิวที่มีข้อมูลเก่ียวกับแผนการออมเงิน 401 (K) ให้กับ
แรงงานให้เข้าร่วมโครงการออมเงินเพื่อวัยเกษียณและเพิ่มอัตราการส่งเงินสมทบ (R. L. Clark, 
Maki, & Morrill, 2014) นอกจากนีแ้ล้วยังมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือการจัดสัมมนาให้
ข้อมูลเก่ียวกบัความรู้ทางการเงินและเป้าหมายทางการเงินเพื่อเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจในการ
วางแผนการออมการลงทุนเพื่อวยัเกษียณ (Hershey, Mowen, & Jacobs-Lawson, 2003) อีกทัง้
มีข้อเสนอการสะกิด (Nudge) ในทางลบ โดยวิธีสร้างความวิตกกงัวลทางการเงินเพื่อให้ตระหนัก
ถึงปัญหาที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้นีเ้พื่อเปรียบเทียบขนาดประสิทธิผลของการสะกิด (Nudge) 
แล้วเลือกใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือใช้หลายๆ เคร่ืองมือร่วมกนั เพื่อให้ผู้บริโภคมี
ความสามารถตดัสินใจทางการเงินอย่างเหมาะสม (Optimal Financial Decision) ได้ด้วยตนเอง 
เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินในระดับบุคคล และสร้างความมั่นคงทางรายได้ในวัย
เกษียณ 
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การออม (Saving)  
ความหมายของการออม รูปแบบการออม เช่น เป็นเงินสดหรือการฝากธนาคารเป็น

วิธีที่คนส่วนใหญ่นิยมออมเพราะมีความมั่นคงสูง ในขณะเดียวกันผลตอบแทนที่ได้รับต ่ามาก 
นอกจากนีย้ังมีการออมโดยวิธีอ่ืนๆ อีก เช่นการซือ้อสังหาริมทรัพย์แต่มีสภาพคล่องต ่า หรือการ
ลงทนุในตลาดหุ้นแต่มีความเสี่ยงสงู โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

เงินออม หมายถึงส่วนหนึ่งของรายได้ที่ไม่ได้ใช้จ่ายเพื่อการบริโภค หากแต่เก็บไว้โดย
มีวตัถปุระสงค์เพื่อการใช้จ่ายต่างๆ ในอนาคต การใช้เงินออมอาจท าได้หลายรูปแบบ เช่นการถือไว้
เป็นเงินสด น าเงินออมไปฝากธนาคาร หรือน าเงินออมไปซือ้หลกัทรัพย์ต่างๆ ดงันัน้การออมจึงมีได้
หลายรูปแบบ นอกจากการออมเป็นเงินสดและการฝากธนาคารแล้ว ได้แก่ 

1.การออมในรูปสินทรัพย์ถาวร (Real Assets) 
คือ การออมโดยวิธีการซือ้สินทรัพย์ถาวรมาเก็บไว้ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดย

คาดว่าในอนาคตมูลค่าจะเพิ่มขึน้เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว 
นอกจากนีก้ารซือ้สินทรัพย์ประเภททุน (Capital Goods) เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรต่างๆ ส าหรับ
การผลิตถือเป็นส่วนหนึ่งของการออม รวมถึงการซือ้โลหะมีค่า เช่น ทองค า เพชร พลอย และอัญ
มณีต่างๆ มาเป็นเคร่ืองประดบั และยงัคาดว่าในอนาคตมลูค่าจะเพิ่มสงูขึน้  

2.การออมในรูปทรัพย์สินทางการเงนิ (Financial Assets) 
การออมในรูปแบบนีม้ีสภาพคล่องสูงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย และมี

โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูง ในขณะเดียวกันมีความเสี่ยงสูงด้วยขึน้อยู่กับประเภทของตราสาร
ทางการเงินนัน้ๆ ได้แก่ตราสารหนี ้เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้ นกู้ภาคเอกชน ตราสารทุน เช่น หุ้ น
สามญั นอกจากนีย้งัมีการออมในรูปของกองทนุรวม การประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือ การซือ้
สลากออมสิน การออมในรูปของตราสารทางการเงินนีม้ักจะได้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝาก
ธนาคารในขณะเดียวกนัมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดไว้มากขึน้เช่นกนั   

ระบบหลักประกันการออม 
ธนาคารโลก (The World Bank Pension Conceptual Framework, 2005) เสนอ

กรอบแนวคิดในการปฏิรูประบบบ านาญแก่ประเทศต่างๆ เพื่อลดปัญหาของการที่ประชากรมีเงิน
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพหลังเกษียณ แนวคิดดังกล่าวเร่ิมจากการจัดให้มีความคุ้มครองทาง
สงัคมในการรองรับผู้สงูอายสุ าหรับการด ารงชีพพืน้ฐานขัน้ต ่า ต่อมาธนาคารโลกได้ก าหนดรูปแบบ
การออมทัง้ภาคบงัคับและภาคสมัครใจ และจัดให้มีระบบสวัสดิการต่างๆ เพื่อรองรับการใช้ชีวิต
หลงัเกษียณ ภายใต้ทฤษฎีเสาหลกั 5 ต้น (The Five Pillar Framework) ดงัภาพที่ 2.1 คือ   
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1.Pillar 0   
คือ ระบบหลกัประกนัทางสงัคมแบบที่ไม่ต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน เป็นการ

ให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ผู้ สูงอายุส าหรับการด ารงชีพพืน้ฐานขัน้ต ่า โดยให้ครอบคลุม
ผู้สูงอายุทุกราย (universal) หรือให้เฉพาะผู้ยากไร้ไม่มีที่พึ่ง (means-tested) กรณีของประเทศ
ไทย ได้แก่ เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ 

2.Pillar 1  
คือ ระบบบ านาญภาคบงัคบั มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนซึ่งมาจากนายจ้าง ลกูจ้าง 

หรือภาครัฐ โดยมีภาครัฐเป็นผู้บริหารเงินกองทุน โดยผู้ส่งเงินสมทบจะได้รับผลประโยชน์ตามที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อเกษียณ (defined benefit system) กรณีของประเทศไทย ได้แก่ ระบบ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคมกรณีชราภาพ  

3.Pillar 2  
คือ ระบบบ านาญภาคบงัคบัที่ก าหนดจ านวนเงินสะสมเข้ากองทนุเพื่อรองรับการ

เกษียณ (defined contribution system) โดยมีการจ่ายเงินเข้ากองทุน ซึ่งมาจากนายจ้าง ลูกจ้าง 
หรือภาครัฐ ที่มีการบริหารจัดการโดยองค์กรที่จดัตัง้ขึน้มาเฉพาะ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้มีการ
ออมเพิ่มเติมจากการออมใน Pillar 1 โดยผู้ออมจะได้รับเงินสะสมพร้อมผลตอบแทนจากกองทุน
เมื่อเกษียณ กรณีประเทศไทย ได้แก่ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

4.Pillar 3  
คือ ระบบบ านาญภาคสมคัรใจที่ก าหนดจ านวนเงินสะสมเพื่อรองรับการเกษียณ 

(defined contribution system) โดยผู้ ออมจะได้รับเงินสะสมพร้อมผลตอบแทนเมื่อเกษียณ 
จดัเป็นการออมส่วนบคุคลที่มีได้หลายรูปแบบ โดยบริหารจดัการโดยภาคเอกชน กรณีของประเทศ
ไทย ได้แก่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และประกนัชีวิตแบบบ านาญ 

5.Pillar 4  
คือ ระบบที่ใช้ทรัพย์สินอ่ืน และการเข้าถึงสวสัดิการต่างๆ เพื่อรองรับการใช้ชีวิต

หลงัเกษียณ รวมถึงการเข้าถึงการสนบัสนุนอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การสนับสนุนจากครอบครัว 
โครงการทางสังคมอ่ืนๆ เช่น การดูแลสุขภาพ ที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินส่วนบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งอาจ
น ามาใช้ขอสินเชื่อส าหรับผู้สงูอาย ุหรือเรียกว่า reverse mortgage 

ธนาคารโลกได้วางกรอบระบบบ านาญไว้เพื่อสนบัสนุนความแข็งแกร่งของระบบการ
ออมเพื่อการเกษียณ และเตรียมความพร้อมส าหรับประเทศต่างๆ ในการเข้าสู่สังคมผู้ สูงอาย ุ
อย่างไรก็ตามระบบหลกัประกนัทางการเงินของประเทศไทย ในระดบั Pillar 0 Pillar 1 และ Pillar 2 
นัน้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพอย่างมีความสุข (Well-Being) ของผู้ สูงอายุโดยเฉลี่ยอีก 20 ปี 
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ดังนัน้การศึกษานีจ้ึงเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในภาคสมัครใจ คือ Pillar 3 และ 
Pillar 4 เช่น การออมในรูปของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) หรือการออมในรูปทรัพย์สิน
อ่ืนๆ ได้แก่ ทองค า ตราสารทางการเงิน ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็น
รายได้หลงัเกษียณการท างาน  

 
ภาพผนวก 1 ทฤษฎีเสาหลกั 5 ต้นของธนาคารโลก 

 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 
งบการเงนิส่วนบุคคล (Personal Financial Statement) 

คือรายงานแสดงข้อมูลทางการเงินของบุคคล ได้แก่ สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ 
ค่าใช้จ่าย หรือรายการที่เก่ียวข้องกับการเงิน งบการเงินส่วนบุคคลเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
วางแผนการเงิน เพราะจะท าให้ทราบสถานะทางการเงินที่แท้จริง สามารถประเมินสถานการณ์
ทางการเงินในปัจจุบนัและที่จะเกิดขึน้ในอนาคต เคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้แสดงฐานะทางการเงิน
ของบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) งบดุลส่วนบุคคล (personal balance sheet) หรือ
เรียกว่า งบแสดงความมั่งคั่งสุทธิส่วนบุคคล (personal statement of net worth) และ 2) งบ
กระแสเงินสดส่วนบุคคล (personal statement of cash flow) หรือ งบรายได้และค่าใช้จ่ายส่วน
บุคคล (personal income and expense statement) (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 
2559) 

1.งบดุลส่วนบุคคล (Personal Balance Sheet) 
คือ รายงานที่แสดงสถานะความมัง่คัง่ทางการเงินของบคุคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ว่ามีฐานะการเงินอย่างไร งบดุลส่วนบุคคลท าให้ทราบว่ามีสินทรัพย์ (assets) อะไรบ้าง มีหนีส้ิน้ 
(liabilities) จ านวนเท่าใด และสรุปแล้วมีความมั่งคั่งสุทธิ (net worth) มากน้อยเพียงใด โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
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สินทรัพย์ (Assets) หมายถึงทรัพยากรต่างๆ ที่บุคคลเป็นเจ้าของ ซึ่งมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสามารถตีราคาเป็นเงินสดได้ การถือครองทรัพยากรนัน้ๆ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้
ในอนาคต โดยจะตีราคาตามมลูค่าตลาด (market value) 

หนีส้ิน (Liabilities) หมายถึงภาระผู้พนั (obligations) ทางการเงินต่างๆ ที่บุคคลต้อง
ช าระเงินคืนในอนาคตอันเนื่องมาจากการกู้ ยืมหรือสญัญา ซึ่งแบ่งเป็นหนีส้ินระยะสัน้ (ช าระคืน
ภายใน 1 ปี) และหนีส้ินระยะยาว (ช าระคืนมากกว่า 1 ปี) 

ความมัง่คัง่สทุธิ (Net Worth) หมายถึงมลูค่าสินทรัพย์ที่เหลือหลงัจากช าระคืนหนีส้ิน 
หรือภาระผกูพนัทางการเงินต่างๆ ซึง่เป็นตวับ่งบอกถึงความมัง่คัง่ที่แท้จริงของบคุคลนัน้ๆ 
 

                       งบดุลส่วนบุคคล คือ   สินทรัพย์          =  หนีส้ิน  +  ความมัง่คัง่สทุธิ 
                                                  ความมัง่คัง่สทุธิ        =  สินทรัพย์  -  หนีส้ิน 
     

ทัง้นีส้ามารถสรุปรายการต่างๆ ในงบดลุสว่นบคุคลได้ดงันี ้
 

สินทรัพย์ หนีส้ิน 
1.สินทรัพย์สภาพคลอ่ง (liquid assets) 
เพื่อใช้จ่ายในการด ารงชีวิต เช่น เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร เงินลงทนุระยะสัน้ 

1.หนีส้ินระยะสัน้ (current liability) 
เป็นภาระหนีท้ี่ต้องช าระภายใน 1 ปี เช่น หนี ้
บตัรเครดิต 

2.สินทรัพย์สว่นตวั (personal assets) 
เพื่อการใช้งาน เช่น บ้าน ที่อยู่อาศยั รถยนต์ 
เคร่ืองปะดบั 

2.หนีส้ินระยะยาว (long-term liability) 
เป็นภาระหนีท้ี่ใช้เวลาผ่อนช าระมากกว่า 1 ปี 
เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ 

3.สินทรัพย์เพื่อการลงทุน (investment assets) 
เป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนเป็นตวัเงิน เช่น 
ที่ดิน อสงัหาริมทรัพย์ กอทนุรวม พนัธบตัร หุ้น 

ความมั่งคั่งสุทธิ 
      = สินทรัพย์ - หนีส้ิน 
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2.งบกระแสเงนิสดส่วนบุคคล (Personal Statement of Cash Flow)  
คือ รายงานสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่

ผ่านมา เช่น 1 เดือน หรือ 1 ปี งบกระแสเงินสดส่วนบุคคลจะวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของ
บุคคล ท าให้ทราบปัญหาการใช้จ่ายของบุคคลนัน้ๆ ว่ามีการใช้จ่ายที่เกินกว่ารายได้หรือไม่ เพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมได้ตรงกบัสาเหตขุองปัญหา และช่วย
ควบคุมการใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงท าให้การวางแผนทางการเงินตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความ
เป็นไปได้ และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ง่ายขึน้  องค์ประกอบของงบกระแสเงินสด
สว่นบคุคลได้แก่ 

กระแสเงินสดรับ (cash inflow) คือรายได้ที่เป็นเงินสดทัง้หมด ได้แก่ เงินเดือน ค่า
ล่วงเวลา ค่าคอมมิสชัน่ โบนสั ดอกเบีย้ เงินปันผล รายได้จากค่าเช่า รายได้จากการขายทรัพย์สิน 
รายได้อ่ืนๆ เช่น มรดก หรือเงินคืนภาษี 

กระแสเงินสดจ่าย (cash outflow) คือรายจ่ายท่ีเป็นเงินสดทัง้หมด โดยจะบนัทกึเป็น
กระแสเงินสดจ่ายก็ต่อเมื่อมีการช าระเป็นเงินสดในงวดนัน้ๆ สามารถแบ่งได้เป็น ค่าใช้จ่ายคงที่ 
(fixed expenses) เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ ค่าเบีย้ประกันภัย และค่าใช้จ่ายยืดหยุ่น 
(flexible expenses) เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเสือ้ผ้า ค่าท่องเที่ยว ค่าน า้ ค่าไฟ และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุน (saving and investing expenses) เช่น เงินฝากธนาคาร 
เงินสะสมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เงินลงทนุในกองทนุรวม หรือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
 

  งบกระแสเงนิสดส่วนบุคคล คือ   กระแสเงินสดรับ  -  กระแสเงินสดจ่าย  =  เงินออม / หนี ้
 

  

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความยั่งยืนทางการเงนิส่วนบุคคลและพฤติกรรมการออมการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ 

Personal Financial Sustainability and Saving and Investment Behavior for Retirement 

 

ค าชีแ้จง 

  1.แบบสอบถามฉบบันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการออมการลงทนุ และ

ปัจจยัที่มีผลต่อความยัง่ยืนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณ 

  2.กลุม่ตวัอย่างในการศึกษา คือพนกังานมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัใน

ก ากบัของรัฐ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลยัราชภฏั 

  3.แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 สว่น คือ 

   สว่นที่ 1 ข้อมลูเก่ียวกบังบกระแสเงินสดสว่นบุคคล 

   สว่นที่ 2 ปัจจยัด้านคณุลกัษณะประชากร 

   สว่นที่ 3 ปัจจยัด้านทกัษะทางการเงินสว่นบุคคล 

   สว่นที่ 4 ปัจจยัด้านการวางแผนการเงินสว่นบคุคล 

   สว่นที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความจริงและครบถ้วน เพื่อที่จะท าให้

ผลการวิจัยนีส้มบูรณ์ตามความมุ่งหมาย ทัง้นีผู้้ วิจัยไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลของท่านใด และจะ

น าเสนอในภาพรวมเท่านัน้เพื่อประโยชน์ส าหรับการศึกษาในเชิงวิชาการ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์  

 

 ขอขอบพระคณุทกุท่าน ที่กรุณาสละเวลาและให้ความอนุเคราะห์กรอกข้อมลูอย่างครบถ้วน 

 

               ชาญณรงค์ ชยัพฒัน์ 

นิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ข้อมูลเบือ้งต้น 

1.ท่านเป็นพนกังานมหาวิทยาลยักลุม่ใด 

  1.มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ    2.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

  3.มหาวิทยาลยัราชภฏั    4.ถ้าไม่ใช่ ยติุการตอบค าถาม 

 2.ท่านท างานในสายงานลกัษณะใด 

  1.สายวิชาการ 

  2.สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ส่วนที่ 1 โปรดกรอกข้อมูลทางการเงนิของท่าน  

 

หมวด 1.1 รายได้จากการท างาน (ถ้าข้อใดไม่มีให้ใส่เลข 0) 
แหล่งรายได้ จ านวนเงนิ (บาท) 

1.รายได้จากการท างานประจ าโดยเฉลี่ยเดือนละ 
   (เช่น เงินเดือน ค่าต าแหน่งบริหาร ค่าต าแหน่งทางวิชาการ) 

 

2.รายได้พิเศษโดยเฉลี่ยเดือนละ 
    (เช่น สอนพิเศษ หรือท างานพิเศษ) 

 

3.รายได้จากโบนสัปีละ  
 

หมวด 1.2 รายได้จากสินทรัพย์ (ถ้าข้อใดไม่มีให้ใส่เลข 0) 
แหล่งรายได้ จ านวนเงนิ (บาท) 

1.เงินปันผลในหุ้นสามญั (ทัง้หมด) ปีละ  
2.เงินปันผลในกองทนุรวม (ทัง้หมด) ปีละ  
3.เงินปันผลในสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั ปีละ  
4.เงินปันผลในประกนัชีวิต / แบบบ านาญ  / แบบสะสมทรัพย์  ปีละ  
5.รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เดือนละ  
6.รายได้จากสินทรัพย์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการท างาน ปีละ 
   (โปรดระบ)ุ................................................................................... 

 

(หมายเหตุ: รายได้จากดอกเบีย้จะค านวณเองโดยใช้ข้อมูลจากส่วนท่ี 4) 
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หมวด 1.3 รายจ่ายในชีวิตประจ าวัน (ถ้าข้อใดไม่มีให้ใส่เลข 0) 
รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

1.เพื่อการอปุโภค บริโภค โดยเฉลี่ยเดือนละ  

2.ค่าเสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง / ประดบั และของใช้อ่ืนๆ โดยเฉลี่ยเดือนละ  
3.ค่าน า้มนัรถยนต์ / ทางด่วน และการเดินทางต่างๆ โดยเฉลี่ยเดือนละ  
4.ค่านนัทนาการ ดหูนงั ฟังเพลง เดินเลน่ โดยเฉลี่ยเดือนละ  
5.ค่าเช่าที่พกัอาศยั โดยเฉลี่ยเดือนละ   
6.ค่าเลีย้งดบูิดา มารดา โดยเฉลี่ยเดือนละ  

7.ค่าเลีย้งดบูตุร โดยเฉลี่ยเดือนละ  
8.ค่าท าบญุ หรือใสซ่องงานต่างๆ โดยเฉลี่ยเดือนละ  
9.ค่าซือ้สินค้าเฉพาะอย่าง / สินค้าฟุ่ มเฟือย ปีละ (เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า)  
10.ค่าเบีย้ประกนัภยั เช่น ประกนัรถยนต์ ประกนับ้าน ปีละ  
11.ค่ารักษาพยาบาล หรือดแูลสขุภาพ ปีละ  
12.ค่าการศกึษาของตนเอง ปีละ  
13.ค่าการศกึษาของบตุร ปีละ  
14.เพื่อการท่องเที่ยวหรือสงัสรรค์ ในประเทศ ปีละ  
15.เพื่อการท่องเที่ยวหรือสงัสรรค์ ในต่างประเทศ ปีละ  
16.ค่าซ่อมแซมสิ่งของต่างๆ เช่น บ้าน รถยนต์ ปีละ  
17.รายจ่ายฉกุเฉิน (ไม่อยู่ในแผนการใช้จ่ายปกติ) ปีละ  
18.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ระบ)ุ………………………………โดยเฉลี่ยเดือนละ  
 

หมวด 1.4 รายจ่ายเพื่อการช าระหนี ้(ถ้าข้อใดไม่มีให้ใส่เลข 0) 
รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

1.หนีใ้นอสงัหาริมทรัพย์ (ที่ดิน บ้าน คอนโด) โดยเฉลี่ยเดือนละ  
2.หนีเ้งินกู้รถยนต์ / รถจกัรยานยนต์ โดยเฉลี่ยเดือนละ  
3.หนีส้หกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั โดยเฉลี่ยเดือนละ  
4.หนีจ้ากการซือ้สินค้าเงินผ่อน โดยเฉลี่ยเดือนละ  
5.หนีน้อกระบบ โดยเฉลี่ยเดือนละ  
6.หนีอ่ื้นๆ (ระบ)ุ..............................................โดยเฉลี่ยเดือนละ    
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) 

ค าชีแ้จง กรุณาตอบค าถามต่อไปนีจ้ านวน 6 ข้อ 

1.เพศ  

   1.ชาย      2.หญิง 

2.อาย…ุ………………………ปี  

3.สถานภาพสมรส  

   1.โสด       2.สมรส    

  3.หย่า      4.หม้าย 

4.ระดบัการศึกษาสงูสดุ  

   1.ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี    2.ระดบัปริญญาตรี 

   3.ระดบัปริญญาโท    4.ระดบัปริญญาเอก 

5.สถานที่ท างานของท่านอยู่ในเขตใด  

   1.เขตกรุงเทพและปริมณฑล   2.เขตภมูิภาค 

6.ท่านเคยได้รับความรู้ทางการเงินหรือไม่  

   1.เคยเรียน/ได้รับการอบรม   2.ไม่เคยเรียน/ไม่ได้รับอบรม 

 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านทักษะทางการเงนิส่วนบุคคล (Personal Financial Literacy) 

หมวด ก ความรู้ทางการเงินด้านการค านวณ   

1.ถ้าท่านมีพี่น้อง 5 คน (รวมตวัท่านด้วย) เมื่อได้รับเงินมา 1,000 บาท ถ้าต้องแบ่งเงินนีใ้ห้พี่น้อง 5 

คน คนละเท่าๆ กนั จะได้รับเงินคนละเท่าไร  

  ก. 100 บาท     ข. 150 บาท 

   ค. 200 บาท     ง. ไม่ทราบ 

2.ถ้าท่านได้รับเงินมา 1,000 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1 ต่อปี และอตัราเงินเฟ้อร้อยละ 3 ต่อปี 

เมื่อครบก าหนด 1 ปี เงินจ านวนดงักลา่วจะสามารถซือ้ของได้เท่าไร                                    

  ก. ซือ้ของได้น้อยกว่า 1,000 บาท   ข. ซือ้ของได้เท่าเดิม (1,000 บาท) 

   ค. ซือ้ของได้มากกว่า 1,000 บาท   ง. ไม่ทราบ 
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3.ถ้าในวนันีท้่านยืมเงินเพื่อน 1,000 บาท เมื่อครบก าหนด 1 ปี น าเงินมาคืน 1,200 บาท ท่านจ่าย

ดอกเบีย้ให้แก่เพื่อนในการยืมเงินร้อยละเท่าไร  

  ก. ร้อยละ 2     ข. ร้อยละ 20 

   ค. ร้อยละ 200     ง. ไม่ทราบ 

4.ถ้าท่านฝากเงินในบญัชีฝากประจ า 1,000 บาท ได้ดอกเบีย้ร้อยละ 2 ต่อปีทบต้นปีละ 1 ครัง้ เมื่อ

ครบ 1 ปี ท่านจะมีเงินในบญัชีรวมดอกเบีย้เป็นเงินเท่าไร (เมื่อไม่มีการฝากเงิน หรือถอนเงินออก)  

   ก. 1,002 บาท    ข. 1,020 บาท 

   ค. 1,040 บาท     ง. ไม่ทราบ 

5.ถ้าท่านฝากเงินในบญัชีฝากประจ า 100 บาท ได้ดอกเบีย้ร้อยละ 2 ต่อปีทบต้นปีละ 1 ครัง้ เมื่อ

ครบ 5 ปี ท่านจะมีเงินในบญัชีรวมดอกเบีย้เป็นจ านวนเท่าไร (เมื่อไม่มีการฝากเงิน หรือถอนเงิน)  

      ก. มีเงินมากกว่า 110 บาท   ข. มีเงินเท่ากบั 110 บาท 

   ค. มีเงินน้อยกว่า 110 บาท    ง. ไม่ทราบ 

 

หมวด ข ความรู้ทางการเงินขัน้สูง (Advanced Financial Knowledge):  

ค าชีแ้จง: กรุณาตอบค าถามโดยเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด จ านวน 5 ข้อ  

ข้อความ จริง ไม่จริง ไม่ทราบ 
1.การลงทนุที่คาดหวงัผลตอบแทนสงูขึน้ในขณะเดียวกนั
ความเสี่ยงจะสงูขึน้ด้วย 

   

2.การลงทนุซือ้หุ้นสามญั 1 บริษัท มีความเสี่ยงมากกว่า
การซือ้หุ้นในกองทนุรวม 

   

3.การลงทนุในหุ้นสามญัมีความเสี่ยงน้อยกว่าการซือ้หุ้นกู้     
4.หากตอนต้นปีลงทนุในหุ้นสามญัที่ราคา 10 บาท เมื่อ
สิน้ปีราคาอยู่ที่ 11 บาท ผลตอบแทนที่ได้รับคือ 10% 

   

5.การลงทนุหุ้นสามญัในประเทศหรือต่างประเทศนัน้มี
ความเสี่ยงเหมือนกนั 
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หมวด ค พฤติกรรมและทัศนคติทางการเงิน (Financial Behavior and Attitude) 

ค าชีแ้จง: กรุณาตอบโดยเลือกค าตอบที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่าน จ านวน 10 ข้อ 

ข้อความ 
มาก
สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
สุด 

1.ก่อนที่จะซือ้ของบางอย่าง ท่านจะไตร่ตรอง
อย่างถ่ีถ้วนว่ามีเงินเพียงพอ 

     

2.ก่อนที่จะซือ้ของบางอย่าง ท่านเปรียบเทียบ
และหาข้อมลูสินค้าหลายๆ ทางเลือก 

     

3.ท่านช าระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ตรงตามเวลา      
4.ท่านดแูลการเงินของตนเองอย่างใกล้ชิด       
5.ท่านตัง้เป้าหมายการเงินระยะยาวและ
พยายามท าให้ได้ตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

     

6.ท่านมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการลงทนุ
เป็นอย่างดี 

     

7.การออมเงินท าให้ท่านรู้จกัการวางแผนการเงิน 
และไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย 

     

8.การออมเงินเป็นการสร้างความมัน่คงทางการ
เงินให้กบัตนเองและครอบครัว 

     

9.ท่านมีความภมูิใจที่สามารถออมเงินได้ต่อเนื่อง      
10.ท่านมีความสขุกบัการใช้เงินในปัจจบุนั      
 
ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Financial Planning) 

โปรดกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการเงนิของท่าน  

หมายเหตุ: เป็นมูลค่าปัจจุบันของเงนิออมและเงินลงทุนทัง้หมด  

หมวด : การวางแผนการออมและการลงทุน (ถ้าข้อใดไม่มีให้ใส่เลข 0) 
รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

1.ถือไว้ในรูปเงินสด   
2.1 เงินสะสมทัง้หมดในบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ (ทุกธนาคารรวมกนั)   
2.2 เงินสะสมทัง้หมดในบญัชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   
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     (ทกุธนาคารรวมกนั) 
2.3 เงินสะสมทัง้หมดในบญัชีเงินฝากประจ า (ทกุธนาคารรวมกนั)  
3.เงินสะสมทัง้หมดในบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั   
4.เงินสะสมทัง้หมดจากการลงทนุในตลาดหุ้น   
5.มลูค่าทัง้หมดของอสงัหาริมทรัพย์ (เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด)  
   (เมื่อหกัภาระหนีแ้ล้ว) 

 

6.มลูค่าทัง้หมดของเงินลงทนุในกองทนุรวม  
7.มลูค่าปัจจบุนัของเงินลงทุนในประกนัชีวิต / ประกนัชีวิตแบบบ านาญ 
/ ประกนัแบบสะสมทรัพย์ 

 

8.มลูค่าของเงินลงทนุในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สลากออมสิน.................  
 

หมวด : การวางแผนหนี ้

ปัจจบุนัท่านมีภาระหนีอ้ะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

  1.ไม่มีภาระหนี ้

  2.มีหนีเ้พื่อการอปุโภคบริโภค (เช่น หนีบ้ตัรเครดิตกรณีผ่อนช าระและเสียดอกเบีย้     

หนีร้ถยนต์ รถจกัรยานยนต์ หนีจ้ากการซือ้สินค้า) 

  3.มีหนีเ้พื่อการลงทนุ (เช่น หนีอ้สงัหาริมทรัพย์; ที่ดิน บ้าน คอนโด) 

 4.มีหนีอ่ื้นๆ เช่น หนีน้อกระบบ  

 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  โปรดระบขุ้อเสนอแนะที่ท่านต้องการให้ภาครัฐปรับปรุงเพื่อสร้างความยัง่ยืนทางการเงิน

ในวยัเกษียณ (ตอบ 1 ข้อ ที่ส าคญัที่สดุ) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ขัน้ตอนการทดลอง 
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ภาคผนวก ง  
ภาพตัวอย่างการทดลอง 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ชาญณรงค์ ชยัพฒัน์ 
วัน เดือน ปี เกิด 16 มิถนุายน 2511 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2532 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  

จาก มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ. 2540 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  
จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 311/6 ถนนวงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800   
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