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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือศกึษาการวางแผนการเงินก่อนเกษียณของอาจารย์คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม และ 2) เพ่ือศกึษาการคาดการณ์อาชีพและรายได้หลงัเกษียณของ

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ทัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปริมาณท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูกบัอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัสยาม ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 ท่ีมีอายไุมเ่กิน 60 ปี จํานวน 47 คน เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิตร้ิอยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจยัพบว่า 1) การวางแผนการเงินของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 42.6 ทําเม่ือเหลืออายงุาน 1-10 ปี อาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 คิดว่ารายได้ภายหลงัจาก

การเกษียณเพียงพอต่อรายจ่าย และท่ีเหลือร้อยละ 42.6 คิดว่าไม่เพียงพอ หากรายได้ไม่เพียงพอต่อ

รายจา่ย จะแก้ปัญหาโดยการลดรายจา่ยท่ีไมจํ่าเป็น  หารายได้ให้มากขึน้ ทําบญัชีรายรับ-รายจ่าย ปัจจบุนั

อาจารย์ส่วนใหญ่รับข่าวสารจากส่ือ Internet และโทรทศัน์ ข่าวสารท่ีติดตามเป็นด้านเศรษฐกิจ การเงิน 

การตลาดและการลงทนุ อาจารย์ท่ีเกษียณอายแุล้วคาดวา่จะมีงานประจําอ่ืนๆ ทําตอ่  และวางแผน 

ทางการเงินในรูปแบบ เงินฝากธนาคาร กองทนุรวม ซือ้อสงัหาริมทรัพย์  2) การคาดการณ์รายได้หลงั 

เกษียณอยูร่ะหว่าง 20,000-200,000 บาท มีคา่เฉล่ียเป็น 56,400 บาทตอ่เดือน สว่นใหญ่ มีรายได้หลงั

เกษียณเป็นดอกเบีย้รับ คา่เชา่ เงินปันผล คา่สอบบญัชี ทําบญัชี รับจ้างอิสระ ขายของออนไลน์ เป็นต้น  

                                                                 
1 อาจารย์ประจําหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม เลขท่ี 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 และเป็นผู้ นิพนธ์ประสานงาน อีเมล: sajeerat1837@hotmail.com (Lecturer, Master of 

Business Administration Program, Siam University, 38 Petchkasem Road, Bangwa, Phasi Charoen, Bangkok 

10160, Thailand, Corresponding Author, email: sajeerat1837@hotmail.com)  



สยามวิชาการ ปีที่ 23 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 40 มีนาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 

Siam Academic Review Vol.23, No.1, Issue 40, March 2022 – July 2022 

 

 

 

- 60 - 

การคาดการณ์คา่ใช้จา่ยหลงัเกษียณ คือ คา่รักษาพยาบาล คา่ใช้จา่ยประจําท่ีจําเป็น เชน่ คา่อาหาร คา่

เสือ้ผ้า คา่ไฟ คา่นํา้ คา่เบีย้ประกนัภยั คา่เลีย้งดบูตุรหลาน การผ่อนทรัพย์สิน 

 

คําสําคัญ:  การวางแผนการเงิน, เกษียณการทํางาน 

 

Abstract 

In this research, the researcher examined 1) the financial planning prior to retirement of 

lecturers at Faculty of Business Administration, Siam University and 2) the prediction of 

occupation and income after retirement of the lecturers under study. In this quantitative 

research, the data were collected from forty-seven lecturers aged not more than sixty years old 

at Faculty of Business Administration, Siam University, in the first semester of the academic year 

2020. The research instrument was a questionnaire. Data were analyzed using percentage, 

mean, and standard deviation.  

Findings were as follows: 1) the financial planning of the lecturers under investigation 

was started when the lecturers had the remaining employment period of one to ten years (42.6 

percent). The majority (57.4 percent) thought that income after retirement would be sufficient for 

their expenses. The rest (42.6 percent) thought that it would not be sufficient. If the income does 

not cover expenses, they plan to reduce unnecessary expenses, earn more income, and record 

an income-expense account. Currently, most lecturers receive information from the Internet and 

television. The information they follow is in the aspects of economy, finance, marketing, and 

investment. After retirement, they expect to have other full-time jobs. They have financial plans 

in forms of bank deposits, mutual funds, and purchasing real estate. 2) The prediction of income 

after retirement is between 20,000 and 200,000 baht with an average of 56,400 baht per month. 

The highest proportion will earn an income after retirement as interest, rent, dividend, audit fee, 

book keeping fee, freelance, online sale, and others. The prediction of expenses after retirement 

consists of medical care, usual necessary expenses such as food, clothes, electricity, water, 

insurance, providing care for children and grandchildren, and paying for asset installments. 

 

Keywords: Financial Planning, Retirement 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

การครบกําหนดอายุการทํางานหรือคําว่าเกษียณ เป็นการสิน้กําหนดอายุการทํางาน โดย

มาตรฐานของสงัคมไทยจะอยูท่ี่ชว่งอาย ุ55-60 ปีขึน้อยูก่บัการวางแผนอนาคตชีวิตของแตล่ะคน ว่าจะเป็น

อย่างไร แตโ่ดยส่วนมากเม่ือเร่ิมเข้าสู่วยัทํางานก็มกัจะมีภาระคา่ใช่จ่ายตา่งๆ ท่ีทําให้หลงลืม การวางแผน

เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเกษียณอาย ุเพ่ือสร้างเงินบํานาญ หรือสร้างรายได้ให้กบัตวัเองใน

อนาคต ดงันัน้กําหนดอายท่ีุต้องการจะเกษียณ เช่น 60 ปี 55 ปี หรือจะ early retire ท่ีอาย ุ45 ปี เพ่ือจะได้ 

รู้วา่เรามีเวลาเตรียมตวั เตรียมการ เตรียมเงินอีกนานเทา่ไร 

การวางแผนก่อนเกษียณเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการดําเนินชีวิตหลังเกษียณอย่างไม่

ประมาทคุณภาพท่ีมีความสุขหลังเกษียณจะเกิดขึน้ได้ เม่ือมีการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณเป็น

เวลานานอย่างเหมาะสมเท่านัน้ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม มีจํานวนประมาณ 80 คน 

ณ วนัท่ี  30 ตลุาคม 2563 นัน้ตา่งมีการวางแผนการดําเนินงานหรือการปฏิบตัิอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเป็น

การเตรียมตวัในการดําเนินชีวิตภายหลงัเกษียณอายทํุางาน จึงต้องมีการเตรียมตวัด้านตา่งๆ 6 ด้าน ได้แก่ 

1) การเตรียมตวัด้านจิตใจ  2) การเตรียมตวัด้านร่างกาย 3) การเตรียมตวัด้านทรัพย์สินเงินทอง 4) การ

เตรียมตวัด้านกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง 5) การเตรียมตวัด้านสมัพนัธภาพในครอบครัว 6) การเตรียมตวัด้าน

ท่ีอยู่อาศยั (เพ็ญประภา เบญจวรรณ, 2558) ดงันัน้ ผู้ ท่ีมีการเตรียมตวัท่ีดีจะสามารถใช้ชีวิต ภายหลัง

เกษียณอายไุด้อยา่งมีความสขุ มีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

 ข้อมลูจากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (บีโอไอ) (2563) เปิดเผยว่าอตัราการตายตอ่

ประชากรหนึ่งพนัคนของคนไทยอยู่ท่ีเพียงร้อยละ 8.3 อีกทัง้มีอายยืุนยาวกว่าประชากรโลก โดยประชากร

ไทย เพศชายและเพศหญิงมีอายุขยัเฉล่ีย 72.4 ปี และ 78.9 ปี ตามลําดบั เม่ือเปรียบเทียบกับประชากร

โลกมีอายขุยัเฉล่ีย 72.4 ปี ด้วยเหตนีุก้ารวางแผนสําหรับใช้ชีวิตในวยัก่อนเกษียณจึงเป็นประเด็นท่ีอาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ ท่ียงัอยู่ในวยัทํางานต้องเร่ิมให้ความสําคญั และเร่ืองท่ีสําคญัท่ีสุดก็คือ การมีเงินและ

ทรัพย์สินท่ีเพียงพอ หลังการเกษียณหรือกล่าวได้ว่าอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ หากมีการวางแผนก่อน

เกษียณท่ีรอบคอบก็จะทําให้มีสขุภาพทางการเงินท่ีดีเลิศหลงัเกษียณ โดยเฉพาะการวางแผนเก่ียวกบัท่ีอยู่

อาศยั ด้านสุขภาพอนามัย เก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลและการบํารุงสุขภาพ เม่ือสู่วัยเกษียณสามารถใช้

ชีวิตประจําวนัได้ด้วยตวัเอง และการวางแผนด้านค่าครองชีพหลงัเกษียณ ซึ่งในแตล่ะพืน้ท่ีในประเทศไทย

จะมีพืน้ท่ีคา่ใช้จ่ายแตกตา่งกัน 1. ด้านท่ีอยู่อาศยั  2. ด้านสขุภาพ  3. ด้านคา่ครองชีพ  และ 4. ด้านเวลา

พกัผอ่นและการทอ่งเท่ียงเชิงสขุภาพหลงัเกษียณ 

งานวิจยัท่ีศึกษาพฤติกรรมของผู้ สูงอายุในการลงทุน ได้แก่ นลินี ศรีวิลาศ และคณะ (2560) ท่ี

ศกึษาพฤติกรรมของผู้สงูอายใุนการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตในด้านธุรกิจการลงทนุ พบว่ามีการ

เข้าถึง  แตไ่ม่ต้องการการลงทนุท่ีมีความเส่ียงสงู  ดงันัน้ อาจารย์ส่วนใหญ่จึงเลือกวางแผนทางการเงินใน
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รูปแบบการฝากเงินธนาคารและการลงทุนในกองทุนรวม จํานวนร้อยละ 34.0 เป็นการลงทุนซือ้

คอนโดมิเนียม ตึกแถว หรือทาวเฮาส์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธิศ หัตถการุณย์ (2548) ได้ศึกษา

พฤตกิรรมการลงทนุในหลกัทรัพย์ ของนกัลงทนุสงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่าอยากมี

ความเส่ียงน้อยและผลตอบแทนไม่ต้อง สูงมาก ควรจะรู้จกัจังหวะลงทุน เพราะการรู้และเข้าใจเก่ียวกับ 

ปัจจยัตา่งๆ และวตัถปุระสงค์การลงทนุ และสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุชาดา สะวะพรม (2558) ท่ีว่า

คณุคา่ของการออมเงินผู้สูงอาย ุ5 ด้าน คือ ด้านสร้างความมัน่คงทางการเงิน ด้านสร้างนิสยัใช้จ่ายอย่าง

ประหยดั  ด้านการพึง่พาตนเองและไมเ่ป็นภาระลกูหลาน ด้านเพ่ือเป็นมรดกแก่ลกูหลาน และด้านการเป็น

เงินสํารองจากความไม่แน่นอนในชีวิต ผู้สูงอายุมีลกัษณะการออมเงิน 4 ลกัษณะได้แก่ 1) ฝากประจําให้

ผลตอบแทนสงูกว่าฝากแบบออมทรัพย์  2) ประกนั ชีวิต ในรูปแบบสะสมทรัพย์  3) สหกรณ์ออมทรัพย์  4) 

ทรัพย์สิน และอสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์สิน ได้แก่ ทองคํา เคร่ืองลายคราม เคร่ืองเบญจรงค์ สลากออมทรัพย์ 

พนัธบตัรรัฐบาล และกองทนุรวม เป็นต้น  

 ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับการวางแผนก่อนเกษียณอย่างมั่นคง                          

มี 5 ขัน้ตอนคือ 1. การกําหนดอายท่ีุต้องการเกษียณ เพ่ือมีเวลาเตรียมตวั เตรียมการ และเตรียมการเงิน             

2. ประมาณช่วงเวลาท่ีจะใช้ชีวิตหลงัเกษียณ เช่น 20 ปี หรือ 30 ปี เพ่ือผู้วางแผนจะได้เตรียมการเงินหลงั

เกษียณว่าจะต้องใช้เวลาก่ีปี ประกอบกบัสขุภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิต 3. ประมาณการรายจ่ายหลงั

เกษียณโดยประเมินคา่ใช้จ่ายปกติและค่าใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวและพกัผ่อนหลงัเกษียณ 4. ประมาณ

การรายได้ท่ีจะได้รับหลงัเกษียณเช่น เงินรับจากกองทุนประกันสงัคม เงินรับจากเงินรับเลีย้งชีพ เงินจาก

บําเหน็จบํานาญ รายได้จากการประกันชีวิต รายได้จากดอกเบีย้รับและเงินปันผลเกิดขึน้จากการปันผล 

เป็นต้น และ  5. มีการวางแผนการออมก่อนเกษียณ โดยประมาณการคา่ใช้จ่ายและรายได้หลงัเกษียณ ผู้

วางแผนจะรู้ว่าต้องเก็บเงินอีกเท่าไหร่จึงจะสามารถวางแผนทางการเงินการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและ

ถกูต้อง (ศนูย์สง่เสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ สถาบนักองทนุเพ่ือพฒันาตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย, 2553) นอกจากนัน้การเข้าสู่วยัเกษียณอย่างมัน่คงนัน้ผู้วางแผนต้องเร่ิมออมอย่างสม่ําเสมอ 

ตัง้แตต่อนอายนุ้อยๆ เพราะย่ิงผู้วางแผนเร่ิมต้นการออมช้าเท่าไหร่ ภาระการเก็บออมแตล่ะเดือนย่ิงทวีคณู

มากขึน้เทา่นัน้ ดงัท่ีกลา่ววา่ ออมก่อนรวยก่อนนัน้เอง  

 ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการวางแผนการเงินก่อนเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  

ศกึษาคณุภาพชีวิตท่ีคาดหวงัหลงัเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  และศกึษาการแก้ปัญหา เพ่ือเป็น

คําแนะนําการวางแผนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาการวางแผนการเงินก่อนเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม  
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2. เพ่ือศึกษาการคาดการณ์อาชีพและรายได้หลังเกษียณ ของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัสยาม 

 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

 

 

   

                                                

 
 

          ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิท่ีใช้ในการวิจยั 

 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้อง 

1. สงัคมผู้สงูอาย ุ(Aging Society) หมายถึง ประเทศหรือสงัคมท่ีมีประชากรอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป

มากกวา่ร้อยละ 10 ของประชากรทัง้หมดในประเทศ หรือมีประชากรอายตุัง้แต ่65 ปีขึน้ไปมากกว่าร้อยละ 

7 ของประชากรทัง้ประเทศ United Nations (2010) ระบุว่า โลกกําลงัก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุกล่าวคือ  

ในช่วง 1 ศตวรรษ (ค.ศ.1950-2050) อตัราการเติบโตของจํานวนผู้สงูอายทุัว่โลกสงูขึน้อย่างรวดเร็ว  ร้อย

ละของประชากรทัว่โลกท่ีมีอายตุัง้แต ่65 ปีขึน้ไปเพิ่มขึน้จากปี ค.ศ.1950 ถึงปี ค.ศ.2000 จากจํานวนร้อย

ละ 5 เป็นร้อยละ 7 และคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 16 ในปี ค.ศ.2050 ทัง้นี ้แตล่ะประเทศเข้าสู่สงัคม

ผู้สูงอายใุนช่วงเวลาด้วยเหตกุารณ์ท่ีแตกตา่งกันไปตามลกัษณะและสภาพแวดล้อม ความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพฒันาเศรษฐกิจ และการพฒันาประเทศ นโยบายการวางแผนครอบครัว 

และเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น ท่ีทําให้ประชากรทัว่โลกมีอายท่ีุยืนยาวมากขึน้ นอกจากนี ้ United Nations 

(2010) ได้ประมาณการประชากรแยกตามกลุ่มอายุของประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยระบุว่าในปี ค.ศ.2015 

ทัว่โลกจะมีประชากรกลุม่สงูอายรุ้อยละ 14 และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 26 ในปี ค.ศ.2050 และร้อยละ 26.7 ใน

ปี ค.ศ. 2100 ตามลําดบั ส่วนประเทศไทยมีประชากรกลุ่มสงูอายใุนปี ค.ศ.2015 ร้อยละ 17.9 และจะเพิ่ม

เป็นร้อยละ 47 และร้อยละ 56.2 ในปี ค.ศ.2050 และ ค.ศ.2100 ตามลําดบั 

17การสํารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2557 โดยสํานกังานสถิติแห่งชาติ พบว่า 1 7 ผู้สงูอายุ

ท่ีมีอาย ุ60 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป ยงัคงทํางานอยู่เพียงร้อยละ 38.4 ถึงแม้ว่ารายได้หลงัเกษียณ อาจไม่มีหรือลด

น้อยลง ผู้สงูอายปุระเมินว่า ร่างกายโดยรวมมีภาวะสขุภาพดีมากร้อยละ 3.3 ภาวะสขุภาพดีร้อยละ 42.4 

ภาวะสขุภาพปานกลางร้อยละ 38.3 ภาวะสขุภาพไม่ดีร้อยละ 13.9 และภาวะสขุภาพไม่ดีมากร้อยละ 2.1 

การวางแผนการเงินก่อน

เกษียณของอาจารย์        

คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัสยาม 

การคาดการณ์อาชีพและรายได้

หลงัเกษียณของอาจารย์         

คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัสยาม                                        
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แนะนําการวางแผนก่อนเกษียณว่า บุคคลควรเร่ิมต้นวางแผนชีวิตและ

จัดระบบระเบียบการเงินของตนเองจากการ 1 7ตัง้เป้าหมาย กล่าวคือ 1 7เป้าหมายท่ีดีต้องมีความชัดเจน 

(Specific) วดัผลได้ (Measurable) ทําสําเร็จได้ (Achievable) เป็นไปได้ (Realistic) และมีระยะเวลา

กําหนดไว้อยา่งชดัเจน แนน่อน (Time Bound) โดยแปลงจากเป้าหมายชีวิตให้เป็นตวัเลขท่ีสามารถอ่านได้

เป็นจํานวนเงินท่ี ต้องมี  ณ วยัเกษียณ เชน่  กําหนดให้ถอนเงินทกุๆ ต้นปี และคํานวณผลตอบแทนแบบทบ

ต้นตอ่ปี ถ้าต้องการเก็บเงินให้ได้  4,000,000 บาท เพ่ือใช้จา่ยในวยัเกษียณไปอีก 20 ปีโดยคนนัน้ต้องเก็บ 

เงินเดือนละ 11,000 บาทเป็นเวลา 30 ปี การเร่ิมต้นสร้างวินยัการเงินด้วย17การออมอย่างสม่ําเสมอใน

สินทรัพย์ ทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายและระดบัความเส่ียงท่ีรับได้ ก็จะชว่ยให้บคุคลไปถึง

เป้าหมายท่ีวางได้รวดเร็ว มากกวา่ เพียงแคเ่ป้าหมายท่ีหวงัแตไ่มบ่รรลคุวามสําเร็จ 

2. แนวคดิด้านการวางแผนก่อนเกษียณอาย ุ

ศนูย์สง่เสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ สถาบนักองทนุเพ่ือพฒันาตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (2553) รายงานข้อมูล อายุท่ีเร่ิมออม และเงินออมรายเดือนของคนไทยว่าส่วนใหญ่ อายุท่ี

เร่ิมต้นออมเม่ือเร่ิมทํางาน  แตช่่วงอายุท่ีมีปริมาณการออมมากคือช่วงอาย ุ 55-59 ปีมีเงินออมรายเดือน

ร้อยละ 80-85  

 

ตารางท่ี 1 แสดงอายท่ีุเร่ิมออม และเงินออมรายเดือน คดิเป็นร้อยละของเงินเดือน  
 

อายุท่ีเร่ิมต้นออม เงนิออมรายเดือน (ร้อยละของเงินเดือน) 

เร่ิมทํางาน-39 ปี 10-15 

40-49 ปี 20-25 

50-54 ปี 45-50 

55-59 ปี 80-85 

 

นอกจากนีต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการวางแผนก่อนเกษียณอย่างมั่นคงมี            

5 ขัน้ตอนคือ 1. การกําหนดอายุท่ีต้องการเกษียณ เพ่ือมีเวลาเตรียมตวั เตรียมการ และเตรียมการเงิน 

2. ประมาณช่วงเวลาท่ีจะใช้ชีวิตหลงัเกษียณ เช่น 20 ปี หรือ 30 ปี เพ่ือผู้วางแผนจะได้เตรียมการเงินหลงั

เกษียณว่าจะต้องใช้เวลาก่ีปี ประกอบกบัสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิต 3. ประมาณการรายจ่ายหลงั

เกษียณโดยประเมินคา่ใช้จ่ายปกติและค่าใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวและพกัผ่อนหลงัเกษียณ 4. ประมาณ

การรายได้ท่ีจะได้รับหลงัเกษียณเช่น เงินรับจากกองทุนประกันสงัคม เงินรับจากเงินรับเลีย้งชีพ เงินจาก

บําเหน็จบํานาญ รายได้จากการประกันชีวิต รายได้จากดอกเบีย้รับและเงินปันผลเกิดขึน้จากการปันผล 
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เป็นต้น และ 5. มีการวางแผนการออมก่อนเกษียณ โดยประมาณการคา่ใช้จ่ายและรายได้หลงัเกษียณ ผู้

วางแผนจะรู้ว่าต้องเก็บเงินอีกเท่าไหร่จึงจะสามารถวางแผนทางการเงินการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและ

ถกูต้อง  

4 3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

นิธิศ หัตถการุณย์ (2548) ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหลกัทรัพย์ของนักลงทุนสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าอยากมีความเส่ียงน้อยและผลตอบแทนไม่ต้องสูงมาก ควรจะรู้จัก

จงัหวะลงทนุ เพราะการรู้และเข้าใจเก่ียวกับปัจจยัต่างๆ และวตัถุประสงค์การลงทุน และสอดคล้องกับ

งานวิจยัของสมุนา บปุผา  ศรีอร สมบรูณ์ทรัพย์ และพฒัน์ พฒันรังสรรค์ (2560) ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่

การลงทนุทางการเงินของผู้สงูอายใุนเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผู้สงูอาย ุ

สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ60-69 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั หรือเป็นพนกังานบริษัทเอกชน มี 

รายได้สว่นบคุคลเฉล่ียตอ่เดือนต่ํากวา่ 10,000 บาทและสว่นใหญ่มีโรคประจําตวั มีภาระรับผิดชอบ 

รายจ่ายของครอบครัว ผู้สงูอายุส่วนใหญ่ลงทนุทางการเงิน ด้วยการนํา เงินฝากธนาคาร แหล่งท่ีมาของ

เงินทุนส่วนใหญ่ใช้เงินออม ผู้ ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจลงทนุทางการเงินมากท่ีสุด ได้แก่ ครอบครัวหรือ

ญาตพ่ีิน้อง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การลงทนุทางการเงินของผู้สงูอายดุ้วยแบบจําลองโล

จิตพบว่า อายุ โรคประจําตวั ความรับผิดชอบต่อรายจ่ายในครอบครัว ความพึงพอใจในชีวิต และปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (แหล่งลงทุนมีความน่าเช่ือถือ) สามารถอธิบายโอกาสในการ

ลงทนุทางการเงินของผู้สงูอายไุด้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

สชุาดา สะวะพรม (2558) ศกึษาการให้คณุคา่ และการออมเงินของผู้สงูอายท่ีุมาใช้บริการ  

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) พบวา่ คณุคา่ของการออมเงินผู้สงูอายใุน 5 ด้าน คือ ด้านสร้างความ 

มัน่คงทางการเงิน ด้านสร้างการนิสยัใช้จ่ายอย่างประหยดั ด้านการพึ่งพาตนเองและไม่เป็นภาระลกูหลาน 

ด้านเพ่ือเป็นมรดกแก่ลกูหลานและด้านการเป็นเงินสํารองจากความไม่แน่นอนในชีวิต ผู้สูงอายมีุลกัษณะ

การออมเงิน 4 ลกัษณะได้แก่ 1) ฝากประจําท่ีมีระยะเวลา 3 เดือน  6 เดือน และ 12 เดือน โดยการฝาก

ประจําในระยะเวลาสัน้ได้ให้ผลตอบแทนท่ีสงูกวา่ฝากแบบออมทรัพย์ 2) ประกนัชีวิตในรูปแบบสะสมทรัพย์ 

10 ปี 15 ปี และ 20 ปีท่ีให้ผลตอบแทนเป็นประจําทุกๆ ปี  3) สหกรณ์ออมทรัพย์  4) ทรัพย์สิน และ

อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินซึ่งได้แก่ ทองคํา เคร่ืองลายคราม เคร่ืองเบญจรงค์ สลากออมทรัพย์ 

พนัธบตัรรัฐบาล และกองทนุรวม  

4นลินี ศรีวิลาศ และคณะ (2560) ท่ีศกึษาพฤตกิรรมของ2ผู้สงูอายใุน2การเข้าถึงและการใช้งาน 

4อินเตอร์เน็ตในด้านธุรกิจการลงทุน สุขภาพ บนัเทิง 0มีเข้าถึงแต่ 0ไม่ต้องการการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง  

ดงันัน้ อาจารย์สว่นใหญ่ จงึเลือกท่ีจะวางแผนทางการเงินในรูปแบบการฝากเงินธนาคาร และการลงทนุใน

กองทนุรวม จํานวนร้อยละ 34.0 เป็นการลงทนุซือ้คอนโดมีเนียม ตกึแถว หรือทาวเฮาส์   
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วิธีการศึกษา 

การวิจัยครัง้นี เ้ป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรเป้าหมายคือ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัสยาม จํานวนทัง้หมด 80 คน แตอ่าจารย์ท่ีอยู่ในวัยทํางานอายุต่ํากว่า 60 ปี เป็นบุคลากร

ก่อนเกษียณของมหาวิทยาลยั จํานวน 47 คน ประกอบด้วยอาจารย์จาก 5 แผนกคือ ภาคการบญัชี  ภาค

การเงินและการลงทนุ ภาคการตลาด ภาคการจดัการและภาคการเงินระหว่างประเทศ ภาคการศกึษาท่ี 1 

ปีการศึกษา 2563 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามนีท่ี้ผู้ วิจัยจดัทําขึน้เป็นแบบหลาย สําหรับ

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ร้อยละ คา่เฉล่ีย  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 การวางแผนทางการเงินเตรียมตวัก่อนเกษียณ 

การวางแผนทางการเงินเตรียมตวัก่อนเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม  

ผลการวิเคราะห์จะนําเสนอในตารางท่ี 2-5 ดงันี ้

 

ตารางท่ี 2  การวางแผนทางการเงินเตรียมตวัก่อนเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

สยาม 
 

การวางแผนทางการเงนิ จาํนวน* 

(คน) 

ร้อยละ* 

1. การวางแผนการเตรียมตวัก่อนเกษียณเม่ือเหลืออายงุาน  

1-10 ปี 21 44.7 

11-20 ปี 20 42.6 

20 ปี ขึน้ไป 6 12.7 

2. ความเพียงพอตอ่รายจา่ยรายได้ภายหลงัจกการเกษียณ  

เพียงพอ 27 57.4 

ไมเ่พียงพอ 20 42.6 

3. งานประจําอ่ืนๆ ท่ีวางแผนวา่จะมีหลงัการเกษียณอาย ุ  

ทํา 32 68.1 

ไมทํ่า 15 31.9 

 

 
  



สยามวิชาการ ปีที่ 23 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 40 มีนาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 

Siam Academic Review Vol.23, No.1, Issue 40, March 2022 – July 2022 

 

 

 

- 67 - 

4. รายได้ตอ่เดือนในชว่งก่อนเกษียณอายทุา่น 

น้อยกวา่ 30,000 บาท 7 14.9 

30,000-35,000 บาท 22 46.8 

มากกวา่ 40,000 บาท 18 38.3 

5. แหลง่รายได้เสริมอ่ืนๆ   

มี 38 80.9 

ไมมี่ 9 19.1 

6. วิธีการแก้ปัญหาท่ีวางแผนหลงัการเกษียณอายหุากรายได้ของทา่น

ไมเ่พียงพอตอ่รายจ่าย  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 

1. หารายได้ให้มากขึน้ 32 68.1 

2.ลดคา่ใช้จ่ายท่ีไมจํ่าเป็น 34 72.3 

3.ยืมเงินจากญาติหรือเพ่ือน 0 0 

4.กู้ เงินจากสถาบนัการเงิน 3    6.4 

5.ทําบญัชีรายรับ-รายจา่ย          11  23.4 

* คําถามข้อท่ี 6 ผู้ตอบสามารถเลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ หรือเลอืกท่ีจะไมต่อบ 

  

จากตารางท่ี 2 อาจารย์ส่วนใหญ่มีการวางแผนการเตรียมตวัก่อนเกษียณเม่ือเหลืออายงุาน 1-10  

ปี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 อาจารย์ท่ีวางแผนเม่ือเหลืออายงุาน 11-20 ปี จํานวน 20 คน คิด 

เป็นร้อยละ 42.6 และ 20 ปี ขึน้ไป จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ส่วนใหญ่คิดว่ารายได้ภายหลงัจาก

การเกษียณพียงพอตอ่รายจา่ย จํานวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 57.4 และไมเ่พียงพอ จํานวน 20 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 42.6 เม่ือเกษียณอายแุล้ว อาจารย์ส่วนใหญ่คาดว่าจะมีงานประจําอ่ืนๆ ทํา จํานวน 32 คนคิดเป็น       

ร้อยละ 68.1 และไมทํ่า จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 ก่อนเกษียณอาย ุอาจารย์ส่วนใหญ่มีรายได้ตอ่

เดือนประมาณ 30,000-35,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ มากกว่า 40,000 

บาท จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 และน้อยกว่า 30,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9  

อาจารย์สว่นใหญ่มีรายได้เสริมจากแหลง่อ่ืนอีก จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 80.9 และไม่มี จํานวน 9 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.1 ภายหลงัการเกษียณอายุหากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย อาจารย์ส่วนใหญ่จะมี

วิธีการแก้ปัญหาโดย ลดคา่ใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็น จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 รองลงมาคือ หารายได้

ให้มากขึน้ จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 ทําบญัชีรายรับ-รายจ่าย จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.4 และกู้ เงินจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ  จํานวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 6.4 
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ตารางท่ี 3 การได้รับข้อมลูข่าวสารเร่ืองการวางแผนทางการเงินของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัสยาม 
 

การวางแผนทางการเงนิ จาํนวน* 

(คน) 

ร้อยละ* 

1. ชอ่งทาง หรือแหลง่ข้อมลูขา่วสารเร่ืองการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณ  

    (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 

1.Internet 45 95.7 

2.โทรทศัน์ 11 23.4 

3.ป้าย โฆษณา 3 6.4 

4.วารสาร หรือนิตยสาร 4 8.5 

5.หนงัสือพิมพ์ 8 17.0 

2. ความถ่ีในการติดตามขา่วสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทนุ ปัจจบุนั 

ทกุวนั 11 23.4 

2-3 วนัตอ่สปัดาห์ 28 59.6 

1ครัง้ตอ่สปัดาห์ 5 10.6 

1ครัง้ตอ่เดือน 3  6.4 

3. ในระยะ 1-3 เดือนท่ีผา่นมาเร่ืองท่ีทา่นได้ให้ความสนใจตดิตามขา่วสาร

เก่ียวกบัการลงทนุ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
  

1.ขา่วอตัราดอกเบีย้ 25 53.2 

2.ขา่วสารท่ีเก่ียวกบัตลาดหุ้น 36 76.6 

3.ขา่วราคาทองคํา 16 34.0 

4.ขา่วราคาท่ีดนิ 10 21.3 

4. มีการวางแผนทางการเงินเพ่ือการเกษียณอายใุนช่วงท่ีทา่นทํางานอยู่  

มี 40 85.1 

ไมมี่ 7 14.9 

* คําถามในข้อท่ี 1 และ 3 ผู้ตอบสามารถเลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ หรือเลอืกท่ีจะไมต่อบ 

 

จากตารางท่ี 3 อาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับข้อมลูข่าวสารเร่ืองการวางแผนทางการเงินจากส่ือInternet 

จํานวน 45 คน คดิเป็นร้อยละ 95.7 รองลงมาคือโทรทศัน์ จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 หนงัสือพิมพ์ 
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จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 วารสารหรือนิตยสาร จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ป้ายโฆษณา 

จํานวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 6.4 และวิทย ุจํานวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 6.4 ปัจจบุนัอาจารย์ส่วนใหญ่มีการ

ตดิตามขา่วสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน การตลาด และการลงทนุ 2-3 วนัตอ่สปัดาห์ จํานวน 28 คน คิดเป็น

ร้อยละ 59.6 รองลงมาคือ ทกุวนั จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4  1 ครัง้ตอ่สปัดาห์ จํานวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.6 และ 1 ครัง้ตอ่เดือน จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 สําหรับในระยะ 1-3 เดือนท่ีผ่านมา 

อาจารย์ส่วนใหญ่ ได้ให้ความสนใจติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการลงทนุในเร่ือง ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัตลาดหุ้น 

จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 รองลงมาคือ ข่าวอตัราดอกเบีย้ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 

ข่าวราคาทองคํา จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และ ข่าวราคาท่ีดิน จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.3 สําหรับในช่วงท่ีอาจารย์ทํางานอยู่ ได้มีการวางแผนทางการเงินเพ่ือการเกษียณอายุ จํานวน 40 คน 

คดิเป็นร้อยละ 85.1 และไมมี่ จํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 14.9  

 

ตารางท่ี 4  การวางแผนทางการเงินเพ่ือใช้จา่ยหลงัการเกษียณอายขุองอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัสยาม 
 

การวางแผนทางการเงนิหลังการเกษียณอายุ จาํนวน* 

(คน) 

ร้อยละ* 

1. รูปแบบการออมหรือการลงทนุ  ท่ีทา่นวางแผนทางการเงินเพ่ือใช้จา่ย

หลงัการเกษียณอาย ุ(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
  

1.เงินฝากธนาคาร 36 76.6 

2.หุ้นสหกรณ์ 12 25.5 

3.กองทนุรวม 23 48.9 

4.การลงทนุซือ้ทองคํา 9 19.1 

5.การลงทนุซือ้ท่ีดนิ 7 14.9 

6.การลงทนุซือ้คอนโด ตกึแถว หรือทาวเฮาส์ 16 34.0 

7.ลงทนุในหุ้นกู้  9 19.1 

2. เงินเก็บก่อนเกษียณท่ีควรจะมีสําหรับอาย ุ60 ปีถึงอาย ุ90 ปี    

ปีละไมต่ํ่ากว่า 100,000 บาท (30 ปี = 3,000,000 บาท) 12 25.5 

ปีละไมต่ํ่ากว่า 150,000 บาท (30 ปี = 4,500,000 บาท) 14 29.8 

ปีละไมต่ํ่ากว่า 200,000 บาท (30 ปี = 6,000,000 บาท) 18 38.3 

ปีละไมต่ํ่ากว่า 240,000 บาท (30 ปี = 7,200,000 บาท) 1 2.1 
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การวางแผนทางการเงนิหลังการเกษียณอายุ จาํนวน* 

(คน) 

ร้อยละ* 

ปีละไมต่ํ่ากว่า 300,000 บาท (30 ปี = 9,000,000 บาท) 1 2.1 

ปีละไมต่ํ่ากว่า 600,000 บาท (30 ปี = 18,000,000 บาท) 1 2.1 

3. รายได้เพียงพอกบัคา่ใช้จ่ายในชว่งปัจจบุนัก่อนเกษียณ   

เพียงพอ 33 70.2 

ไมเ่พียงพอ 14 29.8 

 * คําถามในข้อท่ี 1 ผู้ตอบสามารถเลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ หรือเลอืกท่ีจะไมต่อบ 

จากตารางท่ี 4 อาจารย์ส่วนใหญ่ วางแผนทางการเงินเพ่ือใช้จ่ายหลงัการเกษียณอายุ โดยการ

ลงทนุ และการออมในรูปแบบ เงินฝากธนาคาร จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 รองลงมาคือ กองทนุ

รวม จํานวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 48.9 การลงทนุซือ้อสงัหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม ตกึแถว หรือทาว

เฮาส์ จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 หุ้นสหกรณ์ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 การลงทนุซือ้

ทองคํา จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ลงทนุในหุ้นกู้  จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 และการลงทนุ

ซือ้ท่ีดนิ จํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 14.9  

ถ้าอาจารย์เกษียณอายุ 60 ปี และมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 90 ปีส่วนใหญ่คิดว่า ควรจะมีเงินเก็บก่อน

เกษียณปีละไม่ต่ํากว่า 200,000 บาท (30 ปี = 6,000,000 บาท) จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 

รองลงมาคือ ปีละไม่ต่ํากว่า 150,000 บาท (30 ปี = 4,500,000 บาท) จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 

ปีละไมต่ํ่ากวา่ 100,000 บาท (30 ปี = 3,000,000 บาท) จํานวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 25.5  

อาจารย์ส่วนใหญ่วางแผนก่อนเกษียณในเร่ือง คา่ใช้จ่ายท่องเท่ียว จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.1 รองลงมาคือ ค่ายารักษาโรค ค่าใช้จ่ายหาหมอ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ดอกเบีย้จาก

กองทนุ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 คา่เช่า จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 คา่อาหาร จํานวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.3 เงินปันผล จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 คําตอบอ่ืนๆ เช่น มีเงินเก็บมากพอเลีย้งดู

ตวัเองได้ พอสําหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวนั ทําการเกษตร เร่ืองของสุขภาพ ความสนัติสุขของจิตใจ 

บ้านให้เช่า ลงทุนในหุ้นปันผล เงินสํารองเลีย้งชีพ รายได้เสริม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น สบู่ แชมพู นํา้ยา

ล้างจาน คา่ใช้จา่ยอาหารเสริม เบีย้ประกนัภยั และเลีย้งดพูอ่แม ่ลกูหลาน  
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 ตารางท่ี 5 การวางแผนด้านรายได้พิเศษของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

การวางแผนด้านรายได้พเิศษ จาํนวน* 

(คน) 

ร้อยละ* 

1. นอกจากงานสอนในฐานะอาจารย์แล้ว รายได้พิเศษจากงานอ่ืน   

1.เป็นอาจารย์พิเศษสอนมหาวิทยาลยัเอกชนอ่ืน 14 29.8 

2.รับจ้างทําของในงานบริการตา่งๆ 13 27.7 

3.บริการขายของในอินเตอร์เน็ต 10 21.3 

4.มคัคเุทศก์ 2 4.2 

5.รับทําบญัชี 7 14.9 

6.รับสอบบญัชี 8 17.0 

7.เป็นท่ีปรึกษาวิชาชีพ 5 10.6 

8.อ่ืน ๆ เชน่ ลา่ม นายหน้าท่ีดนิ ค้าขายทัว่ไปคา่เชา่รับ ดอกเบีย้  

  รับสอนโยคะ 
4 8.4 

2.  ภาระปัจจบุนัไปจนถึงหลงัเกษียณ   

1.สง่เสียบตุรเรียนหนงัสือในโรงเรียน มหาวิทยาลยั 16 34.0 

2.สง่เสียหลานหรือญาตเิรียนหนงัสือในโรงเรียน มหาวิทยาลยั 3 6.4 

3.เลีย้งดบูิดามารดา 30 63.8 

4.บคุคลอ่ืนๆ เชน่ ญาติ 2 4.3 

3. จากข้อ 2.การวางแผนคา่ใช้จา่ยพิเศษจากภาระข้างตนั   

1.เตรียมเงินไว้จํานวน ........................บาทตอ่ปี   

  10,000 1 2.1 

  50,000 1 2.1 

100,000 4 8.5 

200,000 2 4.3 

230,000 1 2.1 

300,000 2 4.3 

120,0000 1 2.1 

2. ไมไ่ด้วางแผน 34 72.3 

* ผู้ตอบสามารถเลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ หรือเลอืกท่ีจะไมต่อบ 
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จากตารางท่ี 5 นอกจากงานสอนหนงัสือในฐานะเป็นอาจารย์แล้ว ส่วนใหญ่มีรายได้พิเศษจากการ

ทํางานเป็นอาจารย์พิเศษสอนมหาวิทยาลยัเอกชนอ่ืน จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รับจ้างทําของใน

งานบริการตา่งๆ จํานวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 27.7 บริการขายของในอินเตอร์เน็ต จํานวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 21.3 รับสอบบญัชี จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 รับทําบญัชี จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.9 เป็นท่ีปรึกษาวิชาชีพ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 อ่ืนๆ เช่น ล่าม นายหน้าท่ีดิน ค้าขายทัว่ไป 

คา่เชา่รับ ดอกเบีย้ รับสอนโยคะ จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 10.5 

ปัจจบุนัไปจนถึงหลงัเกษียณ  อาจารย์ส่วนใหญ่ยงัมีภาระ เลีย้งดบูิดามารดา จํานวน 30 คน คิด

เป็นร้อยละ 63.8 รองลงมาคือ สง่เสียบตุรเรียนหนงัสือในโรงเรียน มหาวิทยาลยั จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อย

ละ 34.0 ส่งเสียหลานหรือญาติเรียนหนงัสือในโรงเรียน มหาวิทยาลยั จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 

และบคุคลอ่ืนๆ เชน่ ญาต ิจํานวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 4.3  

อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนเตรียมเงินค่าใช้จ่ายฉุกเฉินพิเศษ จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 

72.3 และรองลงมาคือ ได้วางแผนคา่ใช้จ่ายโดย เตรียมเงินไว้จํานวน 100,000 บาทตอ่ปี จํานวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 8.5  200,000 บาทตอ่ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3  300,000 บาทตอ่ปี จํานวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.3  10,000 บาทตอ่ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1  50,000 บาทตอ่ปี จํานวน 1 คน 

คดิเป็นร้อยละ 2.1 230,000 บาทตอ่ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และ 120,000 บาทตอ่ปี จํานวน 1 

คน คดิเป็นร้อยละ 2.1  

 

ตอนท่ี 2 การคาดการณ์อาชีพและรายได้หลงัเกษียณ  

การคาดการณ์อาชีพและรายได้หลงัเกษียณ ของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัสยาม               

ผลการวิเคราะห์จะนําเสนอในตารางท่ี 6-8  รายละเอียด  ดงันี ้
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ตารางท่ี 6  การคาดการณ์รายได้หลงัเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. 

1.รายได้หลงัเกษียณ   

1.1 คา่สอนพิเศษ 3.89 .729 

1.2 เงินปันผล 4.00 .722 

1.3 หุ้นสหกรณ์ 3.51 1.061 

1.4 รับจ้างบริการอ่ืน 3.85 .807 

1.5 เบีย้ประชมุ 3.38 1.033 

1.6 บริการ ดแูลคนแก่ ผู้สงูอาย ุ 3.43 1.058 

1.7 อาชีพเสริมจากการเป็นไกด์ นําเท่ียว 2.98 1.189 

1.8 รายได้จากการทําบญัชีหรือสอบบญัชี 3.62 .898 

1.9 รายได้จากการเป็นท่ีปรึกษาในบริษัทเอกชน 4.02 .737 

1.10 รายได้อ่ืนๆ โปรดระบ ุ 3.81 .711 

2.คา่ใช้จา่ยหลงัเกษียณ   

2.1 คา่ใช้จา่ยประจําเชน่ คา่อาหาร คา่เสือ้ผ้า คา่ไฟ คา่นํา้ 4.17 .842 

2.2 คา่ใช้จา่ยจําพวกอาหารเสริม 3.64 .919 

2.3 คา่ใช้จา่ยตรวจร่างกายประจําเดือนหรือประจําปี 4.02 .766 

2.4 คา่ใช้จา่ยรักษาพยาบาลเก่ียวกบัโรคประจําตวั  4.06 .734 

2.5 คา่ใช้จา่ยสนัทานการเช่น ทอ่งเท่ียว ฟิตเนส 3.36 1.131 

2.6 คา่ใช้จา่ยด้านความงามเชน่ เคร่ืองสําอาง  เคร่ืองบํารุงผิว  

เคร่ืองแตง่กาย เสือ้ผ้า รองเท้า เป็นต้น 
3.30 1.102 

        2.7 คา่เลีย้งดบูคุคลในปกครอง (บตุรหลาน) เช่น คา่เลา่เรียน  คา่

เรียนพิเศษ 
3.77 1.202 

        2.8.คา่เบีย้ประกนัภยัตา่งๆ เชน่ประกนัชีวิต 4.13 .850 

        2.9.คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการผอ่นรถ บ้าน ทรัพย์สินถาวรอ่ืน 
3.72 

.949 

 

        2.10.คา่ใช้จา่ยบตัรเครดติ 3.70 .931 

        2.11 คา่ใช้จา่ยทางสงัคม เชน่ งานแตง่งาน งานบวช งานศพ 3.57 .994 
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จากตารางท่ี 6  การคาดการณ์รายได้หลงัเกษียณตามความคดิเห็นของอาจารย์จากการทํามาตร

ประมาณคา่ 5 ระดบั รายการท่ีมีคา่เฉล่ีย 2 ลําดบัสงูสดุ คือ รายได้จากการเป็นท่ีปรึกษาในบริษัทเอกชน  

คา่เฉล่ีย 4.02 เงินปันผล มีคา่เฉล่ีย 4.00 สว่นรายการท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมาเรียงลําดบัไปหาต่ําสดุคือ คา่

สอนพิเศษ รับจ้างบริการอ่ืน รายได้อ่ืนๆ เชน่  รายได้จากการทําบญัชีหรือสอบบญัชี หุ้นสหกรณ์  บริการ

ดแูลคนแก่ ผู้สงูอาย ุเบีย้ประชมุ และอาชีพเสริมจากการเป็นไกด์ นําเท่ียว  

การคาดการณ์คา่ใช้จ่ายหลงัเกษียณ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ ท่ีมีคา่เฉล่ีย 2  ลําดบัสงูสดุ 

คือ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเฉล่ีย 4.32 ค่าใช้จ่ายประจําท่ีจําเป็นเช่น ค่าอาหาร ค่าเสือ้ผ้า ค่าไฟ ค่านํา้ มี

ค่าเฉล่ีย 4.17 ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียรองลงมาเรียงลําดบัไปหาต่ําสุดคือ ค่าเบีย้ประกันภัยต่างๆ เช่น

ประกันชีวิต คา่ใช้จ่ายหาแพทย์ เก่ียวกับโรคประจําตวั เช่น ความดนัโลหิต เบาหวาน โรคอ่ืนๆ ค่าใช้จ่าย

ตรวจร่างกายประจําเดือนหรือประจําปี คา่เลีย้งดบูคุคลในปกครอง (บตุรหลาน) เช่น คา่เล่าเรียน คา่เรียน

พิเศษ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการผ่อนรถ บ้าน และผ่อนทรัพย์สินถาวรอ่ืน คา่ใช้จ่ายบตัรเครดิต ค่าใช้จ่าย

จําพวกอาหารเสริม  มีคา่ใช้จา่ยในทางสงัคม เชน่ งานแตง่งาน งานบวช งานศพ คา่ใช้จ่ายสนัทนาการ เช่น

ทอ่งเท่ียว ฟิตเนส และ คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัความงามเชน่ เคร่ืองสําอาง เคร่ืองบํารุงผิว เคร่ืองแตง่กาย เสือ้ผ้า 

รองเท้า เป็นต้น  

 

ตารางท่ี 7 รายได้หลงัเกษียณตอ่เดือนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
 

รายได้หลังเกษียณต่อเดือน จาํนวน (คน) 

 20,000  2 

 30,000  6 

 40,000  8 

 50,000  10 

 60,000  6 

 70,000  4 

 80,000  7 

 100,000  1 

 200,000  1 
 

Min = 20,000  Max = 200,000  Mean = 56,000  S.D. = 28,850  
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จากตารางท่ี 7 รายได้หลงัเกษียณของอาจารย์อยู่ระหว่าง 20,000-200,000 บาทต่อเดือน มี

คา่เฉล่ียเป็น 56,400 บาท และ S.D. = 28,850 บาท ส่วนใหญ่จํานวน มีรายได้หลงัเกษียณ 50,000 บาท  

รองลงมาคือ 40,000 บาท และ 60,000 บาทตามลําดบั   

 

ตารางท่ี 8  แหลง่ท่ีมาของรายได้หลงัเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

แหล่งท่ีมาของรายได้หลังเกษียณ จาํนวน* 

(คน) 

ร้อยละ* 

ดอกเบีย้รับ 26 55.3 

คา่เชา่ 17 36.2 

เงินปันผล 16 34.0 

คา่สอนพิเศษ 14 29.8 

คา่สอบบญัชี ทําบญัชี 10 21.3 

ขายของออนไลน์ 4 8.6 

อ่ืนๆ ได้แก่ รับจ้างอิสระ เป็นท่ีปรึกษา เบีย้ประชมุ ไกด์ 7 15.0 

* ผู้ตอบสามารถเลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ หรือเลอืกท่ีจะไมต่อบ 

 

จากตารางท่ี 8 อาจารย์สว่นใหญ่ มีรายได้หลงัเกษียณ เป็นดอกเบีย้รับ จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อย

ละ 55.3 รองลงมาคือ คา่เช่า จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 เงินปันผล จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.0 คา่สอนพิเศษ จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 คา่สอบบญัชี ทําบญัชี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อย

ละ 21.3 ขายของออนไลน์ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6  และอ่ืนๆ ได้แก่ รับจ้างอิสระ เป็นท่ีปรึกษา รับ

เบีย้ประชมุ หรือเป็นไกด์ จํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 15.0 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. การวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณ 

อาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.7 มีการวางแผนการเตรียมตวัก่อนเกษียณเม่ือเหลืออายงุาน 1-10 ปี 

รองลงมาวางแผนเม่ือเหลืออายงุาน 11-20 ปี  ส่วนใหญ่คิดว่ารายได้ภายหลงัจากการเกษียณพียงพอต่อ

รายจ่าย จํานวนร้อยละ 57.4 และไม่เพียงพอจํานวนร้อยละ 42.6  ก่อนเกษียณอายอุาจารย์ส่วนใหญ่ร้อย

ละ 46.8 มีรายได้ตอ่เดือนประมาณ 30,000-35,000 บาท รองลงมาคือ มากกว่า 40,000 บาท จํานวนร้อย

ละ 38.3 และน้อยกวา่ 30,000 บาท จํานวนร้อยละ 14.9  อาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.9 มีรายได้เสริมจาก

แหล่งอ่ืนอีก และไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งอ่ืนอีก จํานวนร้อยละ 19.1 ภายหลงัการเกษียณอายุ หาก
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รายได้ไม่เพียงพอตอ่รายจ่าย อาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.3 จะมีวิธีการแก้ปัญหาโดยลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่

จําเป็น รองลงมาคือ หารายได้ให้มากขึน้จํานวนร้อยละ 68.1 ทําบญัชีรายรับ-รายจ่าย จํานวนร้อยละ 23.4 

กู้ เงินจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ  จํานวนร้อยละ 6.4  

การวางแผนทางการเงินอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.7 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ Internet 

รองลงมาคือโทรทศัน์ และอ่ืนๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารหรือนิตยสาร ป้าย โฆษณา และวิทยุ ปัจจุบนั

ติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน การตลาด และการลงทุน 2-3 วันต่อสัปดาห์ รองลงมาคือ การ

ตดิตามขา่วสารทกุวนั สว่นใหญ่ ตดิตามขา่วสารเก่ียวกบัตลาดหุ้น รองลงมาเป็นข่าวเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ 

ราคาทองคํา และราคาท่ีดนิ  

อาจารย์สว่นใหญ่วางแผนทางการเงินเพ่ือใช้จ่ายหลงัการเกษียณอาย ุโดยการลงทนุ และการออม

ในรูปแบบ เงินฝากธนาคาร รองลงมาคือ ลงทนุในกองทนุรวม ลงทนุซือ้อสงัหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม 

ตกึแถว หรือทาวเฮาส์  หุ้นสหกรณ์ ซือ้ทองคํา  หุ้นกู้  และการลงทนุซือ้ท่ีดนิ  

ถ้าอาจารย์เกษียณอาย ุ60 ปี และมีชีวิตอยู่ถึงอาย ุ90 ปีส่วนใหญ่ร้อยละ 38.3 คิดว่า ควรจะมีเงิน

เก็บก่อนเกษียณ ปีละไม่ต่ํากว่า 200,000 บาท (30 ปี = 6,000,000 บาท) รองลงมาคือ จํานวนร้อยละ 

29.8 ควรจะมีเงินเก็บปีละไม่ต่ํากว่า 150,000 บาท (30 ปี = 4,500,000 บาท) ร้อยละ 25.5 ควรจะมีเงิน

เก็บปีละไม่ต่ํากว่า 100,000 บาท (30 ปี = 3,000,000 บาท) ปัจจุบนัอาจารย์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.2 มี

รายได้เพียงพอกบัคา่ใช้จา่ยท่ีเหลือร้อยละ 29.8 มีรายได้ไมเ่พียงพอ  

นอกจากงานสอนหนงัสือในฐานะเป็นอาจารย์แล้ว ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.8 มีรายได้พิเศษจากการ

ทํางาน เป็นอาจารย์พิเศษสอนมหาวิทยาลยัเอกชนอ่ืน รองลงมาร้อยละ 27.7 รับจ้างทําของในงานบริการ

ตา่งๆ  ร้อยละ 21.3 บริการขายของในอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 17.0 รับสอบบญัชี ร้อยละ 14.9 รับทําบญัชี 

ร้อยละ 10.6 เป็นท่ีปรึกษาวิชาชีพ อ่ืน ๆ เช่น ล่าม นายหน้าท่ีดิน ค้าขายทัว่ไป คา่เช่ารับ ดอกเบีย้ รับสอน

โยคะ คดิเป็นร้อยละ 10.50 

2. การคาดการณ์อาชีพและรายได้หลงัเกษียณ 

การคาดการณ์รายการเก่ียวกบัรายได้หลงัเกษียณอยูร่ะหวา่ง 20,000-200,000 บาทตอ่เดือน มี

คา่เฉล่ียเป็น 56,400 บาท รายการท่ีมีคา่เฉล่ีย 2 ลําดบัสงูสดุ คือ รายได้จากการเป็นท่ีปรึกษาใน

บริษัทเอกชน  และ เงินปันผล รองลงมาเรียงลําดบัคือ  คา่สอนพิเศษ คา่สอบบญัชี ทําบญัชี  ขายของ

ออนไลน์  อ่ืนๆ ได้แก่ รับจ้างอิสระ เป็นท่ีปรึกษา เบีย้ประชมุ และการเป็นไกด์นําเท่ียว 

การคาดการณ์คา่ใช้จา่ยหลงัเกษียณ 2 ลําดบัสงูสดุ คือ คา่รักษาพยาบาล คา่ใช้จา่ยประจําท่ี

จําเป็น เชน่ คา่อาหาร คา่เสือ้ผ้า คา่ไฟ คา่นํา้ สว่นรายการท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมาเรียงลําดบัคือ คา่เบีย้

ประกนัภยัตา่งๆ เชน่ ประกนัชีวิต คา่เลีย้งดบูคุคลในปกครอง (บตุรหลาน) การผอ่นทรัพย์สิน บตัรเครดิต 
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อาหารเสริม คา่ใช้จา่ยทางสงัคม สนัทนาการท่องเท่ียว ฟิตเนส และ คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัความงาม เชน่ 

เคร่ืองสําอาง เคร่ืองบํารุงผิว เคร่ืองแตง่กาย เป็นต้น  

 

อภปิรายผล 

1. การวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณและหลงัเกษียณ จากการวิจยัพบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ร้อย

ละ 44.7 มีการวางแผนการเตรียมตวัก่อนเกษียณเม่ือเหลืออายงุาน 1-10 ปี การวางแผนทางการเงิน 

อาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.7 ได้รับข้อมลูข่าวสารจากส่ือ Internet อาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.6  

วางแผนทางการเงินเพ่ือใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุ โดยการลงทุน และการออมในรูปแบบ เงินฝาก

ธนาคาร รองลงมาคือ จํานวนร้อยละ 48.9 เป็นการลงทุนในกองทุนรวม แสดงว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับ

ข้อมลูขา่วสารจากส่ือ Internet  รู้จกัท่ีจะใช้ส่ือท่ีทนัสมยัและเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเป็นท่ีนิยม สอดคล้องกบั

งานวิจยัของ นลินี  ศรีวิลาศ และคณะ (2560) ท่ีศกึษาพฤติกรรมของผู้สงูอายใุนการเข้าถึงและการใช้งาน

อินเตอร์เน็ต ในด้านธุรกิจการลงทุน  สุขภาพ  บนัเทิง มีเข้าถึงแต่ไม่ต้องการการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง  

ดงันัน้ อาจารย์สว่นใหญ่ จงึเลือกท่ีจะวางแผนทางการเงินในรูปแบบการฝากเงินธนาคาร และการลงทนุใน

กองทุนรวม จํานวนร้อยละ 34.0 เป็นการลงทุนซือ้คอนโดมิเนียม ตึกแถว หรือทาวเฮาส์  สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ นิธิศ หตัถการุณย์ (2548) ท่ีได้ศกึษาพฤติกรรมการลงทุนในหลกัทรัพย์ ของนกัลงทนุสงูอายุ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่าอยากมีความเส่ียงน้อยและผลตอบแทนไม่ต้อง สงูมาก ควรจะ

รู้จกัจงัหวะลงทนุ เพราะการรู้และเข้าใจเก่ียวกบั ปัจจยัตา่งๆ และวตัถปุระสงค์การลงทนุ และสอดคล้องกบั

งานวิจัยของ ณัฐฐาวรี ศรีวัฒนไชย (2563) ท่ีกล่าวถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพ่ือวัย

เกษียณอายุของพนกังาน บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั  มีการออม และการลงทนุอย่างสม่ําเสมอ

ประกอบกบัมีวินยัในการใช้จ่ายเงินท่ี ดีจะทําให้เงินออม เพิ่มพนู เช่น การฝากเงินธนาคาร ดงันัน้  เม่ือถึง

วยัเกษียณก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้รับ หากลงทนุในกองทนุก็ได้รับผลตอบแทน ในรูปของ

เงินปันผลรับหรือรายได้จากสินทรัพย์เพ่ือการลงทนุ โดยการผา่นการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ ทํา

ให้มีอิสรภาพทางการเงินและมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะช่วยเหลือตวัเองและได้ช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสตลอดจน 

สังคมโดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานหรือคนในครอบครัวท่ีให้ความสําคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Investment) ซึ่งเป็นการลงทุนท่ีไม่เพียงแตมุ่่งเน้นด้านการเติบโตทางผลตอบแทน แต่ยงั

เลือกลงทนุท่ีให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน 

2. การคาดการณ์เก่ียวกบัรายได้และคา่ใช้จ่ายหลงัเกษียณ จากการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของ

อาจารย์ จากการทํามาตรประมาณค่า 5 ระดบั รายการท่ีมีค่าเฉล่ียเรียงลําดบัจากสูงสุด คือ เป็นรายได้

จากการเป็นท่ีปรึกษาในบริษัทเอกชน รายได้จากเงินปันผล ค่าสอนพิเศษ รับจ้างบริการ ทัง้นีเ้น่ืองจาก
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อาจารย์คณะบริหารธุรกิจจะมีความรู้เร่ืองการเงินการลงทนุ เป็นท่ีเช่ือถือของบริษัทเอกชนตา่งๆ และมีการ

ลงทนุในกองทนุรวม อาจารย์จงึคาดการณ์วา่จะมีรายได้หลงัเกษียณจากการเป็นท่ีปรึกษาในบริษัทเอกชน  

รายได้จากเงินปันผลเป็น 2 ลําดบัแรก นอกจากนัน้ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (2557) ได้กลา่วถึงการเป็นปรึกษาบริษัท เป็นอาชีพลําดบัแรก ท่ีผู้ เกษียณอายใุช้เป็นอาชีพเสริม

ท่ีโดดเดน่และสร้างรายได้ รองลงมาคือ การเป็นนกัลงทนุท่ีมีหลกัการวิเคราะห์ท่ีสามารถสร้างกําไรจากสว่น

ตา่งราคา หรือมีรายได้จากการรับเงินปันผล นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของ สมุนา บปุผา  ศรีอร 

สมบรูณ์ทรัพย์  และพฒัน์ พฒันรังสรรค์ (2560) ท่ีกลา่วถึง การเป็นปรึกษาบริษัท ผู้ ชํานาญการพิเศษ เป็น

อาชีพหลงัเกษียณลําดบัต้นๆ เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีต้องอาศยัความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ท่ี

จําเป็นต้องมีทัง้ประสบการณ์และความน่าเช่ือถืออีกด้วย จงึพบวา่หลายๆ บริษัท มกัจะเชิญคนวยัเกษียณ 

กลบัมานัง่เป็นท่ีปรึกษา ชว่ยบริษัทตดัสินใจในเร่ืองสําคญัตา่งๆ สว่นอาชีพอาจารย์ วิทยากรพิเศษ หรือนกั

ฝึกอบรม เป็นอาชีพท่ีต้องอาศยัคลงัความรู้ท่ีเก็บสะสมมาทัง้ชีวิต ถ้าจะปลอ่ยให้สญูหายไร้ประโยชน์  ควร

นําไปแบง่ปันให้คนรุ่นหลงั จึงเห็นได้วา่มีคนวยัเกษียณจํานวนมากท่ีผนัตวัมาเป็นอาจารย์ หรือวิทยากร

พิเศษตา่งๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ท่ีทรงคณุคา่ตา่งๆ ให้คนรุ่นใหม่ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. อาจารย์คณะบริหารธุรกิจจะต้องทําการวางแผนทางการเงินตัง้แตเ่ร่ิมทํางานใหม่ๆ  ไมค่วร

วางแผนเม่ือใกล้เกษียณเกินไป จากงานวิจยันีพ้บว่า อาจารย์สว่นใหญ่วางแผนเตรียมตวัเม่ือเหลืออายงุาน

เพียงไมก่ี่ปี  

2. เร่ืองการออมของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ควรกระจายการออมไปหลายๆ ทาง ไมค่วรมุง่เน้นท่ี

เงินฝากธนาคารเพียงอย่างเดียว แตค่วรกระจายเงินออมไปลงทนุในทรัพย์สินท่ีให้ผลตอบแทนสงูกว่า

ดอกเบีย้จากเงินฝากธนาคาร 

3. อาจารย์ควรมีรายได้เสริมท่ีมีสว่นเสริมกบัอาชีพการสอน เชน่ การเขียนตํารา การทํางานวิจยั        

การเป็นท่ีปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ การเป็นวิทยากร เป็นต้น เน่ืองจากผลการวิจยันีอ้าจารย์สว่นหนึง่

ประมาณร้อยละ 30 มีรายได้ไมเ่พียงพอกบัคา่ใช้จา่ย  

4. อาจารย์ควรติดตามโครงการท่ีรัฐจดัตัง้ขึน้มาเพ่ือผู้สงูอาย ุคือ กองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับ

ผู้สงูอาย ุเพ่ือเป็นการออมเงินตัง้แตย่งัไมเ่กษียณ ทัง้นีจ้ะทําให้อาจารย์ท่ีเกษียณมีเงินก้อนท่ีเกิดจากการ

ออมระยะยาว  อย่างไรก็ตามสําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้สงูอาย ุซึง่เป็นกองทนุท่ีนายจ้างและ

ลกูจ้างร่วมกนัจดัตัง้ขึน้เพ่ือให้ลกูจ้างมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณนัน้  อาจารย์ควรศกึษาวิธีการจดัการ

กองทนุก้อนนีอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เชน่  สามารถแปลงเป็นกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF: Retirement 

Mutual Fund) ซึง่กองทนุดงักลา่ว ไมต้่องเสียภาษีเงินได้ 
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