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 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค	์เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล	พฤติกรรมการออม	

พฤติกรรมการลงทุนทางการเงินและปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนเพ่ือวยัเกษียณของครูโรงเรียน

อสัสัมชญัศรีราชาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง	ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้าก

การเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	จ�านวน	200	คน	และ

ท�าการวเิคราะห์โดยใชค่้าความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการวเิคราะห์

สมการถดถอยเชิงพหุในรูปแบบของแบบจ�าลองโลจิต	

	 จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	 จงัหวดัชลบุรี	

ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง	พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายรุะหวา่ง	46–55	ปี	จบการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี	สถานภาพสมรสแต่งงาน/อยูร่่วมกนั	ต�าแหน่งงานเป็นครูผูส้อน	ครูส่วนใหญ่

อายงุานไม่เกิน	5	ปี	มีจ�านวนสมาชิกท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดู	2	คน	มีรายไดพ้ิเศษ	รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน	20,001–25,000	บาท	 ส่วนใหญ่มีภาระหน้ีสิน	 มีรายจ่ายหน้ีสินต่อเดือนระหวา่ง	

5,000	–	10,000	บาท	รายจ่ายส�าหรับหน้ีสินส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัท่ีอยูอ่าศยั/ท่ีดิน	ดา้นการออม

ส่วนใหญ่มีเงินออมต่อเดือน	 1–5,000	บาท	 โดยคิดว่ามีเงินออมนอ้ยเกินไปแต่จะออม 

เพิ่มข้ึนหากมีรายไดเ้พิ่มข้ึน	ดา้นการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
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	 ผลการศึกษา	พบว่า	 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนเพ่ือวยัเกษียณของครูโรงเรียน 

อสัสมัชญัศรีราชา	จงัหวดัชลบุรี	ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ	0.10	ไดแ้ก่	อายงุาน	จ�านวนสมาชิก

ท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดู	 รายไดพิ้เศษ	รายจ่ายเพ่ือการบริโภค	ความปลอดภยัของเงินลงทุน	

รายไดผ้ลตอบแทนท่ีแน่นอน	การงอกเงยของเงินลงทุนท่ีแน่นอน	(ก�าไร/ดอกเบ้ีย)	การกระจาย

เงินลงทุน	 อ�านาจในการบริหารการลงทุน	 สิทธิพิเศษต่างๆ	 ท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน	 

การลงทุนท่ีรักษาอ�านาจซ้ือใหค้งไว	้และทศันคติเก่ียวกบัการประสบความส�าเร็จในชีวติ

ค�าส�าคญั:	ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน,	วยัเกษียณ

Abstract

	 The	study	aimed	to	study	personal	characteristics,	saving	behavior,	financial	
investment	behavior	and	factors	affecting	financial	investment	for	retirement	of	teachers	
at	Assumption	College	Sriracha.	The	primary	data	were	collected	by	using	questionnaire	
from	200	teachers	at	Assumption	College	Sriracha	Changwat	Chon	Buri	and	analyzed	
by	frequency,	percentage,	arithmetic	mean,	standard	deviation	and	logit	model.
	 The	study	on	personal	characteristics	of	teachers	at	Assumption	College	Sriracha	
revealed	that	most	of	respondents	were	female,	aged	between	46-55	years,	graduated	in	
bachelor’s	degree,	married,	worked	as	 teacher	not	over	5	years,	had	 two	members	 to	
foster,	had	unearned	income,	average	monthly	income	20001-25000	Baht,	debt	between	
5,000-10,000	Baht	per	month	and	main	debt	concerned	with	housing/land.	About	saving	
and	investing	behavior,	they	saved	1-5,000	Baht	per	month	which	could	be	increased	
according	to	their	revenues	and	most	of	them	invested	in	bank	deposit.
	 The	 results	 from	 logit	model	 showed	 that	 factors	 affecting	 investment	 for	
retirement	of	teachers	at	Assumption	College	Sriracha	Changwat	Chon	Buri	at	a	statistical	
significance	level	of	0.10	were	experience,	members	to	foster,	unearned	income,	expenses	
on	consumption,	absolute	security	Investments,	absolute	return	of	investment,	absolute	
of	the	growth	investments	(earnings/interest),	investments	distribution,	power	portfolio	
management,	 special	 privileges	 form	 investment,	 purchasing	 power	 reservation	 from	
investment	and	attitude	on	success	in	life.

Keywords :	Factors	Affecting	Investment,	Retirement
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บทน�า

	 พจนานุกรมภาษาองักฤษใหค้ �านิยามความหมายของค�าวา่	 “To	Retire”	 ท่ีน�ามา

แปลเป็นภาษาไทยวา่	“เกษียณอาย”ุ	คือ	การถอนตวั	การปลีกตวัออกจากสงัคม	หรืออาชีพ

อยา่งใดอยา่งหน่ึง	(วจิิตร	บุณยะโหตระ,	2537)	“เกษียณ”	(Retirement)	วา่หมายถึง	การยติุ	

การถดถอย	การออกจากสงัคม	กลุ่มผูร่้วมงานและชีวติท่ีเดินตามเวลาของงาน	

	 องคก์ารสหประชาชาติไดนิ้ยามวา่	ประเทศใดมีประชากรอาย	ุ 60	 ปีข้ึนไป	 เป็น

สดัส่วนเกินร้อยละ	10	หรืออาย	ุ65	ปีข้ึนไป	เกินร้อยละ	7	ของประชากรทั้งประเทศ	ถือวา่

ประเทศนั้นไดก้า้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย	ุและจะเป็นสงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์เม่ือสดัส่วน

ประชากรอาย	ุ60	ปีข้ึนไป	เพิ่มเป็นร้อยละ	20	และอาย	ุ65	ปีข้ึนไป	เพิ่มเป็นร้อยละ	14	จาก

ขอ้มูลสถาบนัวจิยัประชากรมหาวทิยาลยัมหิดลพบวา่	ประเทศไทยมีจ�านวนผูสู้งอายเุพิม่ข้ึน

อยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง	คาดวา่ในปี	2573	ประชากรวยัสูงอายจุะเพิ่มข้ึนเป็น	2	 เท่าของ

กลุ่มเดก็	หรือประมาณ	1	ใน	5	ของประชากรทั้งประเทศ	ดงัตารางท่ี	1	ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นผล

ความเจริญกา้วหน้าทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข	 ท�าให้มีการป้องกนัดูแลรักษาโรค 

เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ	ประกอบกบัการมีมาตรฐานการด�าเนินชีวิตสูงข้ึน	 ส่งผลให้

ประชาชนมีอายุยืนยาวข้ึน	ประเทศไทยถือเอาอาย	ุ 60	 ปี	 เป็นเกณฑใ์นการเกษียณอาย	ุ 

ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ประชุมสมชัชาโลกวา่ดว้ยผูสู้งอายใุหผู้มี้อาย	ุ60	ปีข้ึนไป	เป็นผูสู้งอาย	ุ

ดงันั้น	ผูเ้กษียณอายจึุงเป็นกลุ่มคนท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลายๆ	ดา้น	ไม่วา่จะเป็นลกัษณะ

ของการเปล่ียนแปลงในลกัษณะการสูญเสียต�าแหน่ง	หนา้ท่ีการงาน	ถูกลดบทบาทและ

สถานภาพในสงัคม	ไดรั้บการยอมรับจากสงัคมนอ้ยลง	โอกาสในการพบปะหรือสมาคม

กบัผูอ่ื้น	 และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	ลดลง	ผูเ้กษียณอายจุะรู้สึกเหงา	 วา้เหว	่ 

เบ่ือหน่าย	รู้สึกวา่ตนเองไร้คุณค่า	ไม่มีประโยชน	์เป็นภาระของผูอ่ื้น	ก่อปัญหาดา้นจิตใจ	

และส่ิงท่ีตามมา	 คือ	 ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ	 เพราะการท่ีตอ้งออกจากงานท�าใหข้าดรายได	้

สวสัดิการท่ีพึงได้จะลดลงมาก	 ผลกระทบจากการเกษียณอายุนอกจากจะท�าให้เกิด 

ปัญหาต่อสุขภาพร่างกาย	 จิตใจ	 เศรษฐกิจและสังคม	 ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของ 

ผูเ้กษียณอายแุลว้	ยงัส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวและสงัคมอีกดว้ย	(สถาบนัวจิยัประชากร

และสงัคม	มหาวทิยาลยัมหิดล,	2550)	
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ตารางที ่1	ประชากรสูงอาย	ุปี	พ.ศ.	2533	–	2573

ท่ีมา:		 1)	 ขอ้มูลปี	2533	และ	2543	จากส�ามะโนประชากรและเคหะ	ส�านกังานสถิติแห่งชาติ

								 2)	 ขอ้มูลปี	 2553	 เป็นตน้ไป	 จากคาดประมาณประชากรของประเทศไทย	พ.ศ.	 2553–2573	

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

	 การสร้างหลักประกันความมั่นคงเร่ืองรายได้ของผูสู้งอายุก็มีความส�าคญั 

ต่อคุณภาพชีวติของประชากรในสงัคมสูงอายไุม่ยิง่หยอ่นไปกวา่การส่งเสริมสุขภาพและ

การดูแลผูสู้งอายใุนระยะยาว	การส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุหลกัประกนัรายไดท่ี้มัน่คงและยัง่ยนื	

คือ	 การส่งเสริมให้มีงานท�า	 มีเงินออม	 รวมทั้ งได้รับเงินช่วยเหลือท่ีเป็นสวสัดิการ 

ของรัฐบาล	 อุปสรรคส�าคญัท่ีกีดกนัใหผู้สู้งอายไุม่สามารถอยูใ่นก�าลงัแรงงานยงัมีอยูม่าก 

	โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษียณอายท่ีุก�าหนดไว	้60	ปีบริบูรณ์	ทั้งๆ	ท่ีสุขภาพ

ของคนไทยดีข้ึนมาก	 (สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 ร่วมกบั	 

มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย,	2557)

	 ความมัน่คงในวยัเกษียณหรือความมัน่ใจวา่มีหลกัประกนัทางรายไดใ้นวยัเกษียณ

ท่ีเพียงพอและต่อเน่ืองไปตลอดชีวติ	เป็นส่ิงส�าคญัและจ�าเป็นอยา่งยิง่ในการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ	 เน่ืองจากคนท่ีอยู่ในวยัเกษียณเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อ 

ความไม่มัน่คงทางรายไดม้ากท่ีสุด	 เพราะไม่มีรายไดจ้ากการท�างานแลว้แต่ยงัคงตอ้งมี 

ค่าใชจ่้ายต่างๆ	 ท่ีจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีพต่อไป	หากคนเหล่าน้ีไม่มีรายไดท่ี้เพียงพอ 

หรือไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากครอบครัวก็จะตอ้งตกอยูใ่นภาวะล�าบาก	และกลายเป็น

ปัญหาสงัคมท่ีรัฐบาลจ�าเป็นตอ้งเขา้มาใหก้ารดูแลและแกปั้ญหาดว้ยการจดัหางบประมาณ

ช่วยเหลือใหส้ามารถด�ารงชีวติอยูไ่ด	้(จีรภา	อินถา,	2551)
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	 ปัจจุบนัประเทศไทยมีกองทุนการออมเพ่ือวยัเกษียณ	ดงัน้ี	 1)	 กองทุนประกนั

สังคมกรณีชราภาพ	 2)	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญขา้ราชการ	 3)	 กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 

4)	กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ	5)	กองทุนการออมแห่งชาติ

	 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอาย	ุ ถือเป็นการวางแผนชีวิตเพ่ือน�าไปสู่

ประโยชน์ในการช่วยลดปัญหาของผูเ้กษียณ	 ท�าให้ผูเ้กษียณอายุปรับตวัต่อบทบาท 

ท่ีเปล่ียนแปลงได	้และมีความพึงพอใจในชีวติหลงัเกษียณ	สอดคลอ้งกบัการศึกษา	เอกสาร	

และงานวจิยั	พบวา่	การเตรียมความพร้อมเพือ่การเกษียณอายเุป็นวธีิการส�าคญัท่ีจะช่วยให้

ผูเ้กษียณอายุสามารถใชชี้วิตในช่วงวยัสูงอายุ	 ร่วมกบัครอบครัว	 ชุมชนและสังคมได ้

อยา่งมีความสุข	มีศกัด์ิศรี	มีคุณค่า	รวมทั้งลดภาระทางครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี

	 ผูว้ิจยัมีอาชีพเป็นครูเอกชนของโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา	สังกดัส�านกับริหาร

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 (สช.)	ครูเอกชนเม่ือไดรั้บการบรรจุเป็นครูหรือ

บุคลากรทางการศึกษาในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	ไดรั้บสวสัดิการ

ของครูโรงเรียนเอกชนท่ีทางราชการจดัให	้คือกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียน

เอกชน	 เป็นกองทุนมุ่งเน้นให้ครูโรงเรียนเอกชนมีความมัน่คงในอาชีพ	 มีเป้าหมาย 

เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมใหค้รูโรงเรียนเอกชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน	 โดยจดัสวสัดิการ

และสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 ให้แก่ครูโรงเรียนเอกชนท่ีบรรจุถูกตอ้งตามพระราชบญัญติั

โรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	 2525	 โดยการเรียกเก็บและการน�าส่งเงินสมทบทุกเดือนในอตัรา 

ร้อยละ	3	ของเงินเดือนรายเดือนท่ีไดรั้บ	ผูรั้บใบอนุญาตออกเงินสมทบเป็นจ�านวนเท่ากบั

เงินสมทบท่ีครูออกเป็นรายคน	 และรัฐบาลออกเงินสมทบเป็นจ�านวนสองเท่าของ 

เงินสมทบท่ีครูออกเป็นรายคน	ครูมีสิทธิไดรั้บเงินทุนเล้ียงชีพเม่ือออกจากงาน	ดงัต่อไปน้ี	 

1)	 เงินทุนเล้ียงชีพประเภท	1	 เท่ากบัเงินท่ีครูไดอ้อกสมทบไว	้พร้อมกบัดอกเบ้ียของเงิน

จ�านวนนั้น	 2)	 เงินทุนเล้ียงชีพประเภท	 2	 เท่ากบัจ�านวนท่ีผูรั้บใบอนุญาตและรัฐบาล 

ออกเงินสมทบ	โดยไม่มีดอกเบ้ีย	ซ่ึงครูไม่มีสิทธิไดรั้บเงินทุนเล้ียงชีพประเภท	2	ในกรณี

ออกจากงานก่อนมีเวลาท�างานครบ	5	 ปีบริบูรณ์	หรือออกจากงานโดยมีความผดิ	 เวน้แต่

เป็นการออกจากงานเพราะตายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ	 ซ่ึงแพทยท่ี์ทางราชการรับรอง 

ไดต้รวจและแสดงความเห็นวา่ไม่สามารถประกอบอาชีพครูต่อไปได	้หรือเพราะโรงเรียน

เลิกกิจการ	โดยการนบัเวลาท�างานใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ี	1	ของเดือนท่ีครูไดอ้อกเงินสมทบตาม 

(ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,	2556)

	 ในส่วนของสวสัดิการเม่ือเกษียณอายกุารท�างานของโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	

เป็นภาพรวมของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล	แห่งประเทศไทย	ท่ีไดก้�าหนดหลกัเกณฑต่์างๆ	ไว ้
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ตามศกัยภาพของแต่ละโรงเรียนท่ีมีความสามารถจะจ่ายเงินเกษียณอายุให้กบัครูได	้ 

ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจัดท�าวิจัยเร่ืองน้ีข้ึนมาเพ่ือเป็นการช่วยกระตุ้นให้ครู 

มีความต่ืนตวั	 และสนใจในเร่ืองการลงทุนทางการเงินเพ่ือวยัเกษียณ	 ว่าเป็นเร่ืองส�าคญั 

ท่ีครูจะตอ้งวางแผนส�าหรับการด�าเนินชีวติภายหลงัเกษียณ	เพราะเม่ือเกษียณอายกุารท�างาน

แลว้ไม่ไดรั้บเงินเดือนจะน�าเงินส่วนไหนมาเป็นค่าใชจ่้ายในการด�ารงชีพอยา่งมีความสุข	

มีคุณค่า	และมีคุณภาพชีวติท่ีดี

วตัถุประสงค์

	 1.		 เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	จงัหวดัชลบุรี

	 2.	 เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล	พฤติกรรมการออม	พฤติกรรมการลงทุนทางการเงิน 

ของครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

	 3.	 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนทางการเงินเพ่ือวยัเกษียณของครู 

โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ

	 ท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมและลงทุนทางการเงินเพื่อว ัยเกษียณ 

ของครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมและการลงทุนทางการเงิน

เพ่ือวยัเกษียณ	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนทางการเงินเพ่ือวยัเกษียณ	 

และเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

หลงัเกษียณอายกุารท�างาน

ขอบเขตของการวจิยั

	 ผูว้ิจยัได้ก�าหนดขอบเขตประชากรโดยเลือกศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมี 

ผลต่อการออมและการลงทุนเพ่ือวยัเกษียณของครูโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา	 เน่ืองจาก

ตอ้งการศึกษาวา่ครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชาแต่ละช่วงวยัมีการวางแผนการลงทุนทางการเงิน

เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับวยัเกษียณอายมุากนอ้ยเพียงใด	และอะไรเป็นปัจจยัส�าคญั 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณ
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แนวคดิและทฤษฎี

 1. ทฤษฎกีารบริโภค 

	 ทฤษฎีการบริโภคของนักเศรษฐศาสตร์	 John	Maynard	Keynes	 (อา้งถึงใน	

Froyen,	1995:	87	–	92)	กล่าววา่ปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีสุดท่ีมีผลโดยตรงต่อการก�าหนดการบริโภค

และการออม	คือ	รายไดท่ี้สามารถใชจ่้ายไดจ้ริง	ทั้งน้ีการบริโภคและการออมจะมีความสมัพนัธ์

กบัรายไดท่ี้สามารถจ่ายไดจ้ริงในทิศทางเดียวกนั	กล่าวคือ	เม่ือบุคคลใดมีรายไดสุ้ทธิส่วนบุคคล 

(Disposable	 Income)	 เพิ่มข้ึนจะท�าให้บุคคลนั้นมีการบริโภคและการออมเพ่ิมข้ึนดว้ย	 
แต่ถา้บุคคลใดมีรายไดสุ้ทธิส่วนบุคคลลดลง	จะท�าใหบุ้คคลนั้นมีการบริโภคและการออม

ลดลงดว้ยเช่นกนั

	 ทฤษฎีการบริโภคของนกัเศรษฐศาสตร์ส�านกัคลาสสิค	 (Classic)	อตัราดอกเบ้ีย

เป็นปัจจยัท่ีส�าคญัอยา่งมากท่ีท�าใหบุ้คคลแต่ละคนตดัสินใจในการใชจ่้ายเพ่ือการบริโภค

และการออม	ทั้งน้ีเม่ือระดบัอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงจะมีผลใหร้ะดบัการใชจ่้ายเพ่ือการ

บริโภคและการออมเปล่ียนแปลงไปดว้ย	โดยเป้าหมายของบุคคลแต่ละคน	คือ	ตอ้งการให้

ไดรั้บอรรถประโยชนสู์งสุดจากรายไดท่ี้มีอยูอ่ยา่งจ�ากดั	ดงันั้นเม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนจะ

ท�าใหป้ระชาชนเลือกท่ีจะจดัสรรรายได	้ เพ่ือการเก็บออมเงินมากกวา่การใชจ่้ายเพ่ือการ

บริโภค	เพราะตอ้งการผลประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการออม	และเป็นการตดัสินใจท่ีจะน�า

เงินออมดงักล่าวมาใชเ้พื่อการบริโภคในอนาคตนัน่เอง	ตรงกนัขา้มถา้อตัราดอกเบ้ียต�่าลง	

ประชาชนจะเลือกเกบ็ออมลดลง	(Richard	T.	Froyen,	1995:	66-70)

 2. แนวคดิการออมและการลงทุนเพือ่วยัเกษยีณ

	 การออมเพ่ือวยัเกษียณ	 เป็นการออมแบบผกูพนัระยะยาว	โดยใหเ้ร่ิมออมตั้งแต่

ขณะอยูใ่นวยัท�างาน	และมีเง่ือนไขวา่ผูอ้อมจะไดรั้บเงินออมดงักล่าวคืนเม่ือเกษียณอาย	ุ

หรือมีอายคุรบตามท่ีก�าหนดไว	้เช่น	55	ปี	หรือ	60	ปี	นบัเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการป้องกนั

ความเส่ียงต่อความทุกขย์ากอนัเกิดจากการมีรายไดไ้ม่พอเพียงต่อการด�ารงชีพในวยัชรา	

เป็นการเตรียมตวัไวล่้วงหนา้เพ่ือรองรับวยัเกษียณ	 ท่ีจะสามารถช่วยใหผู้อ้อมมีความสุข

สบายโดยไม่เป็นภาระแก่ใคร	 เพราะเงินออมท่ีสะสมไวจ้ะเป็นหลกัประกนัทางรายได ้

ของตนในการด�ารงชีวติหลงัเกษียณ	(จีรภา	อินถา.	2551:	26)	

	 การลงทุน	หมายถึง	กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ่้ายในวนัน้ี 

เพ่ือสร้างความมัน่คัง่ใหเ้พ่ิมสูงข้ึนในอนาคต	(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.	2548:	2)	

ซ่ึงทุกคนต่างคาดหวงัถึงวยัเกษียณ	 เป็นช่วงเวลาท่ีเราสามารถท�าในส่ิงท่ีเคยหวงัไว	้ 
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ท่ีเราไม่เคยมีโอกาสไดท้�าในวยัท�างาน	แต่จะท�าอยา่งไรใหเ้รายงัคงมีรายไดแ้ละมีคุณภาพ

ชีวติท่ีดี	ดงันั้นการลงทุนเพื่อวยัเกษียณจึงเป็นทางเลือกประการหน่ึงของคนวยัท�างาน

 3. ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมของผู้ลงทุน

	 Harry	M.	Markowitz	 ได้พฒันาแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีจัดสรรการลงทุน	 

(Portfolio	 Theory)	 ซ่ึงอธิบายการจดัสรรการลงทุน	อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ 

พอร์ตการลงทุน	และดชันีวดัความเส่ียงท่ีคาดหวงัของพอร์ตการลงทุน	ความแปรปรวน	

(Variance)	 ของอตัราผลตอบแทน	 ซ่ึงความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทนสามารถ 

น�ามาใช้วดัความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนไดอ้ย่างมีความหมายภายใตข้อ้สมมุติฐาน 

ท่ีก�าหนด	(Reilly	and	Brown,	2000)

 4. แนวคดิเกีย่วกบัการลงทุน

	 Keynes	(อา้งถึงใน	จิราภรณ์	ชาวงษ,์	2544:	99-10)	กล่าววา่	การลงทุนข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัสองประการดงัน้ี	 อตัราดอกเบ้ีย	 (Rate	 of	 Interest:	 I)	 และอตัราผลตอบแทนหรือ

ประสิทธิภาพของเงินลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนแต่ละหน่วย	(Marginal	Efficiency	of	Capital:	MEC)	

ถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม	 ผูล้งทุนก็ยอ่มตอ้งการ

ลงทุนเพราะไดก้�าไรมากกวา่	แต่ถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนต�่ากวา่อตัราดอกเบ้ีย

เงินกูย้มื	ผูล้งทุนจะไม่สนใจลงทุนเพราะขาดทุน

	 เม่ือบุคคลมีรายไดม้ากกว่ารายจ่ายในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท�าให้เกิดเงินออม	 

เงินออมจ�านวนน้ีอาจน�าไปลงทุนเพ่ือก่อใหเ้กิดรายได	้หรือเกบ็ไวเ้ฉยๆ	ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรม

ของแต่ละบุคคล	แต่การเกบ็เงินออมไวเ้องนอกจากจะไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ลว้	ค่าของเงิน

ท่ีลดลงตลอดเวลาอาจท�าใหเ้งินจ�านวนท่ีเกบ็ไวมี้มูลค่าลดลงไปจากเดิม	ดว้ยเหตุน้ีบุคคล

ต่าง	ๆ 	ท่ีมีเงินออมมกัจะน�าเงินออมไปหาผลประโยชนโ์ดยการลงทุนในรูปแบบตา่ง	ๆ 	เช่น	

ฝากธนาคาร	ซ้ือหุน้	ซ้ือบา้น	สร้างโรงงาน	ฯลฯ	เป็นตน้	โดยหวงัวา่ผลตอบแทนจากการ

ลงทุนท่ีไดจ้ะตอ้งคุม้กบัความเส่ียงท่ีตอ้งเผชิญ	การลงทุนสามารถแบ่งไดเ้ป็น	3	ประเภท

คือ	การลงทุนเพ่ือการบริโภค	 (Consumer	 Investment)	การลงทุนในธุรกิจ	 (Business	 or	

Economic	Investment)	และการลงทุนในหลกัทรัพย	์(Securities	Investment)
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กรอบแนวคดิในการศึกษา

	 การศึกษาคร้ังน้ี	ผูศึ้กษาไดใ้ชก้รอบแนวคิดพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การออม

และการลงทุนเป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี

วธีิการด�าเนินการวจิยั

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

	 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี	คือ	ครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	จ�านวน	302	คน	

ซ่ึงประกอบดว้ยครูผูส้อน	จ�านวน	198	คน	 บุคลากรทางการศึกษา	104	คน	การก�าหนด

ขนาดตวัอยา่งของการศึกษาคร้ังน้ีใชสู้ตรยามาเน่	 (Yamane,1967)	 ในกรณีทราบจ�านวน

ประชากร	ดงันั้น	จากการค�านวณไดต้วัอยา่งจ�านวน	172.08	ตวัอยา่ง	แต่เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล

ท่ีมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึนและง่ายต่อการค�านวณ	 จึงไดก้�าหนดกลุ่มตวัอย่างจ�านวน	

200	ตวัอยา่ง	โดยเกบ็ขอ้มลูจากครูผูส้อนจ�านวน	130	คน	บุคลากรทางการศึกษาจ�านวน	70	คน 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนเพ่ือวยัเกษียณของครูโรงเรียนอสัสมัชญั

ศรีราชา	จงัหวดัชลบุรี	โดยก�าหนดความเช่ือมัน่ท่ี	90%	และไดค้ดัเลือกตวัอยา่งโดยวธีิการ

สุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก	 (Convenience	 Sampling)	 แบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น	

(Nonprobability	Sampling)

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

	 เป็นแบบสอบถาม	 ซ่ึงในแบบสอบถามแสดงถึงข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล

ของครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	ไดแ้ก่	เพศ	อาย	ุวฒิุการศึกษา	สถานภาพเฉล่ียต่อเดือน	
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ค่าใชจ่้ายของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน	ภาระหน้ีสิน	รายจ่ายส�าหรับหน้ีสินต่อเดือน	ประเภทของ

หน้ีส้ินท่ีตอ้งช�าระ	พฤติกรรมการออม	จ�านวนเงินออมและความคิดเห็นเก่ียวกบัการออม	

พฤติกรรมการลงทุน	ประเภทการลงทุน	 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน	ความคิดเห็นเก่ียวกบั

การเกษียณอายุ

การวเิคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 และสถิติเชิง

ปริมาณ	(Qualitive	Statistics)	รวมถึงการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression)	

ในรูปแบบของแบบจ�าลองโลจิต	(Logit	Model)	และใชค้ �าถามรูปแบบของ	Ration	Scale	

ตามแบบของ	Likert	 เพ่ือหาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีคิดว่ามีผลต่อการลงทุน

ทางการเงินของครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา

	 โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน	ของครูโรงเรียน

อสัสัมชญัศรีราชา	 จงัหวดัชลบุรี	 โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบจ�าลองโลจิต	 (Logit	Model)	 

โดยเป็นแบบจ�าลองท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ตวัแปรตาม	 (Dependent	Variable)	 ท่ีก�าหนด 

ค่าความเป็นไปได	้(Probability)	แค่	2	ค่าเท่านั้น	คือ	ก�าหนดใหล้งทุนมีค่า	เท่ากบั	1	และ	

ไม่ลงทุนมีค่า	เท่ากบั	0	ส่วนตวัแปรอิสระ	(Independent	Variable)	เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ	

หรือเชิงคุณภาพ	ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล	ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน	และความคิดเห็น

เก่ียวกบัการเกษียณอายุ

	 ทั้งน้ีส�าหรับการศึกษาคร้ังน้ีไดก้�าหนดใหต้วัแปรตามมีค่าเป็น	1	เม่ือครูตดัสินใจ

ลงทุน	และมีค่าเป็น	0	เม่ือครูตดัสินใจไม่ลงทุน	ในขณะท่ีตวัแปรอิสระมีทั้งตวัแปรเชิงปริมาณ	

และเชิงคุณภาพ	 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล	พฤติกรรมการออม	 จ�านวนเงินออม 

และความคิดเห็นเก่ียวกบัการออม	พฤติกรรมการลงทุน	ประเภทการลงทุน	 ปัจจยัท่ีมี 

ผลต่อการลงทุน	 ความคิดเห็นเก่ียวกับการเกษียณอายุ	 ดังมีรายละเอียดตวัแปรและ 

การก�าหนดแบบจ�าลอง	ดงัน้ี
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โดยมีรายละเอียดของตวัแปรและค�าอธิบายท่ีใชใ้นการศึกษา	แสดงไดด้งัตารางท่ี	1

ตารางที ่1	ตวัแปรและค�าอธิบายท่ีใชใ้นการศึกษา
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ผลการวจิยั

	 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	จงัหวดัชลบุรี	

จ�านวน	200	คน	ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	จ�านวน	136	คน	คิดเป็นร้อยละ	

68.00	และส่วนท่ีเหลือเป็นเพศชาย	จ�านวน	64	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.00	มีอายรุะหวา่ง	46	–	55	ปี 

จ�านวน	64	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.0	รองลงมา	ในช่วงอาย	ุ36	–	45	ปี	จ�านวน	62	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	31.0	ในช่วงอาย	ุ26	–	35	ปี	จ�านวน	46	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.0	อายตุั้งแต่	55	ปีข้ึนไป	

จ�านวน	21	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.5	ในช่วงอายไุม่เกิน	25	ปี	จ�านวน	7	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.5	

มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี	จ�านวน	157	คน	คิดเป็นร้อยละ	78.5	รองลงมาสูงปริญญาตรี	

จ�านวน	41	คน	 คิดเป็นร้อยละ	 20.5	 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต�่ากวา่

ปริญญาตรี	จ�านวน	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.0	มีสถานภาพสมรส	แต่งงาน/อยูร่่วมกนัจ�านวน	

112	คน	คิดเป็นร้อยละ	56.0	รองลงมาสถานภาพโสด	จ�านวน	77	คน	คิดเป็นร้อยละ	38.5	

และสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู	่ จ �านวน	11	คน	 คิดเป็นร้อยละ	 5.5	 ส่วนใหญ่เป็น 

ครูผูส้อน	จ�านวน	130	คน	คิดเป็นร้อยละ	65.0	และส่วนท่ีเหลือเป็นบุคลากรทางการศึกษา	

จ�านวน	70	คน	คิดเป็นร้อยละ	35.0	มีอายงุานไม่เกิน	5	ปี	จ�านวน	47	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.5	

รองลงมามีอายงุาน	11	–	15	ปี	จ�านวน	37	คน	คิดเป็นร้อยละ	18.5	อายงุานระหวา่ง	6	–	10	ปี	

จ�านวน	36	คน	คิดเป็นร้อยละ	18.0	อายงุาน	16	–	20	ปี	จ�านวน	26	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.0	

อายงุาน	21	–	25	ปี	จ�านวน	23	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.5	อายงุาน	26	–	30	ปี	จ�านวน	17	คน	

คิดเป็นร้อยละ	8.5	และอายงุานมากกวา่	30	ปี	จ�านวน	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	7.0	มีจ�านวน

สมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดู	 2	 คน	 จ�านวน	 60	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 30.0	 

รองลงมามีจ�านวนสมาชิกท่ีตอ้งเล้ียงดู	1	คน	จ�านวน	47	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.5	มีจ�านวน

สมาชิกท่ีตอ้งเล้ียงดูจ�านวน	3	คน	จ�านวน	44	คน	คิดเป็นร้อยละ	22.0	ไม่มีจ�านวนสมาชิก

ท่ีตอ้งเล้ียงดู	 จ�านวน	 31	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 15.5	 มีจ�านวนสมาชิกท่ีตอ้งเล้ียงดู	 4	 คน	 

จ�านวน	 11	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 5.5	 มีจ�านวนสมาชิกท่ีตอ้งเล้ียงดู	 5	 คน	 จ�านวน	 5	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	2.5	และมีจ�านวนสมาชิกท่ีตอ้งเล้ียงดู	6	คน	จ�านวน	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.0	

มีรายไดพิ้เศษ	 จ�านวน	 141	คน	 คิดเป็นร้อยละ	 70.5	 และส่วนท่ีเหลือไม่มีรายไดพิ้เศษ	 

จ�านวน	59	คน	คิดเป็นร้อยละ	29.5	มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	20,001	–	25,000	บาท	จ�านวน	62	คน 

คิดเป็นร้อยละ	31.0	รองลงมารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	15,001	–	20,000	บาท	จ�านวน	57	คน	

คิดเป็นร้อยละ	28.5	รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	25,001	 –	30,000	บาท	จ�านวน	32	คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	16.0	รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน	15,000	บาท	จ�านวน	18	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.0	 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	30,001	 –	 35,000	บาท	จ�านวน	14	คน	 คิดเป็นร้อยละ	7.0	 รายได ้
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เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่	 50,000	บาทข้ึนไป	จ�านวน	8	คน	 คิดเป็นร้อยละ	4.0	 รายไดเ้ฉล่ีย 

ต่อเดือน	35,001	 –	 40,000	บาท	จ�านวน	4	คน	 คิดเป็นร้อยละ	2.0	 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	 

45,001	 –	 50,000	 บาท	 จ�านวน	 3	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 1.5	 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	 

40,001	–	50,000	บาท	จ�านวน	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.0	มีรายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน	

20,001	–	40,000	บาท	จ�านวน	68	คน	คิดเป็นร้อยละ	34.0	รองลงมารายไดข้องครอบครัว

เฉล่ียต่อเดือน	 40,001	 –	 60,000	 บาท	 จ�านวน	 56	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 28.0	 รายได ้

ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน	20,000	บาท	จ�านวน	33	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.5	รายได้

ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน	60,001	–	 80,000	บาท	จ�านวน	22	คน	 คิดเป็นร้อยละ	11.0	 

รายไดข้งครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน	80,001	–	100,000	บาท	จ�านวน	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	7.0	

และรายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า	 100,000	 บาทข้ึนไป	 จ�านวน	 7	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	 3.5	 มีค่าใช้จ่ายของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน	 10,001	 –	 20,000	 บาท	 

จ�านวน	 63	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 31.5	 รองลงมาค่าใช้จ่ายของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน	 

20,001	–	30,000	บาท	จ�านวน	43	คน	 คิดเป็นร้อยละ	21.5	 ค่าใชจ่้ายของครอบครัวเฉล่ีย 

ต่อเดือน	30,001	–	40,000	บาท	จ�านวน	31	คน	คิดเป็นร้อยละ	15.5	ค่าใชจ่้ายของครอบครัว

เฉล่ียต่อเดือน	 40,001	 –	 50,000	 บาท	 จ�านวน	 19	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 9.5	 ค่าใช้จ่าย 

ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน	 10,000	 บาท	 จ�านวน	 15	 คน	 เท่ากับค่าใช้จ่าย 

ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน	50,001	–	60,000	บาท	 คิดเป็นร้อยละ	7.5	 เท่ากนั	 ค่าใชจ่้าย 

ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน	มากกวา่	70,000	บาทข้ึนไป	จ�านวน	8	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.0	

และค่าใชจ่้ายของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน	60,001	–	 70,000	บาท	จ�านวน	3	คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	3.0	ภาระหน้ีสิน	จ�านวน	149	คน	คิดเป็นร้อยละ	74.5	ส่วนท่ีเหลือไม่มีภาระหน้ีสิน	 

จ�านวน	51	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.5

	 ผลการวเิคราะห์แบบจ�าลองโลจิตเพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล	พฤติกรรมการออม	

จ�านวนเงินออมและความคิดเห็นเก่ียวกบัการออม	พฤติกรรมการลงทุน	ประเภทการลงทุน	

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน	ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเกษียณอาย	ุของครูโรงเรียนอสัสมัชญั

ศรีราชา	ดงัแสดงในตารางท่ี	3



123Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.11 No.1 (January - June 2016)

ตารางที ่3	ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุดว้ยแบบจ�าลองโลจิต
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ตารางที ่3		ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุดว้ยแบบจ�าลองโลจิต	(ต่อ)

ทีม่า: จากการค�านวณ

หมายเหตุ:		*		 หมายถึง	มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.10

	 **		 ค่าสมัประสิทธ์ิ,	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และค่า	Marginal	Effect	มีค่าเท่ากบั

	 		 0.0000198,	0.0000184,	7.29e-07	ตามล�าดบั

	 ***	 ค่าสมัประสิทธ์ิ,	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และค่า	Marginal	Effect	มีค่าเท่ากบั

	 		 0.0000423,	0.0000698,	1.56e-06

อภปิรายผล
 จากการศึกษา พบว่า 

	 1.	 พฤติกรรมการออม	 จ�านวนเงินออมและความคิดเห็นเก่ียวกับการออม	 

ของครูโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา	 จงัหวดัชลบุรี	พบว่า	 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มีเงินออมของครอบครัวต่อเดือน	1	–	5,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	52.5	โดยจ�านวนเงินออม

ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั	7,129	บาท	จะเห็นไดว้า่ครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา

ท่ีมีเงินออมของครอบครัวต่อเดือนต�่ากวา่จ�านวนเงินออมเฉล่ีย	 คิดเป็นร้อยละ	68.5	และ 

มีเงินออมของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนสูงกว่าจ�านวนเงินออมเฉล่ีย	 คิดเป็นร้อยละ	 31.5	 
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โดยคิดว่าเงินออมจ�านวนดงักล่าวน้อยเกินไปส�าหรับตนเองและครอบครัว	 คิดเป็น 

ร้อยละ	67.5	และคิดวา่หากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูงข้ึนจะออมเพิ่มข้ึน	คิดเป็นร้อยละ	52.5	

หากรายไดเ้พิ่มข้ึนจะออมเพิ่มข้ึน	คิดเป็นร้อยละ	90.5	และถา้หากค่าใชจ่้ายในการบริโภค

เพิ่มข้ึนจะออมนอ้ยลง	คิดเป็นร้อยละ	54.5	

	 2.	 พฤติกรรมการลงทุน	 ของครูโรงเรียนอสัสัมชัญศรีราชา	 จงัหวดัชลบุรี	

ประกอบดว้ย	พบว่า	 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการลงทุน	 คิดเป็นร้อยละ	 85.5	 

ส่วนท่ีเหลือไม่ลงทุน	 คิดเป็นร้อยละ	 14.5	 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ลงทุนส่วนใหญ่

เกบ็เงินไวเ้อง	คิดเป็นร้อยละ	58.6	ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลงทุนส่วนใหญ่น�าเงินฝากธนาคาร	

คิดเป็นร้อยละ	85.9	รองลงมาซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติร้อยละ	39.2	และซ้ือสลากออมสิน/

สลาก	ธกส.	ร้อยละ	32.6	

	 3.	 ระดบัความส�าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน	ของครูโรงเรียนอสัสัมชญั	

ศรีราชา	จงัหวดัชลบุรี	พบวา่	ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส�าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน

ในระดบัมาก	ดงัน้ี	ดา้นความปลอดภยัของเงินลงทุน	 ท่ีคะแนนเฉล่ีย	 3.77	การมีรายได/้ 

ผลตอบแทนท่ีแน่นอน	 ท่ีคะแนนเฉล่ีย	 3.58	 การลงทุนท่ีสร้างความมัน่คงในระยะยาว	 

ท่ีคะแนนเฉล่ีย	 3.52	สภาพคล่องในการซ้ือขาย	และการงอกเงยของเงินลงทุนท่ีแน่นอน	 

ท่ีคะแนนเฉล่ีย	3.42	เท่ากนั	ใหค้วามส�าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในระดบัปานกลาง	

ดงัน้ี	สภาพคล่องในการเปล่ียนเป็นเงินสด	ท่ีคะแนนเฉล่ีย	3.40	ความรู้และประสบการณ์	

ท่ีคะแนนเฉล่ีย	 3.39	การลงทุนท่ีรักษาอ�านาจซ้ือให้คงไว	้ ท่ีคะแนนเฉล่ีย	 3.37	อ�านาจ 

ในการบริหารการลงทุน	ท่ีคะแนนเฉล่ีย	3.33	การกระจายเงินลงทุน	ท่ีคะแนนเฉล่ีย	3.16	

สิทธิพิเศษต่าง	ๆ 	ท่ีจะไดรั้บ	ท่ีคะแนนเฉล่ีย	3.10	ความพอใจดา้นภาษี	ท่ีคะแนนเฉล่ีย	3.07

	 4.	 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน	ของครูโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา	 จงัหวดัชลบุรี	 

พบวา่	ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล	ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายงุานระหวา่ง	21	–	30	ปี	มีโอกาส

ลงทุนทางการเงินมากกว่าผูท่ี้มีอายุงานน้อยกว่า	 21	 ปีหรือมากกว่า	 30	 ปี	 อยู่ท่ี	 0.043	 

ครูท่ีมีสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดูมีโอกาสลงทุนทางการเงินน้อยกว่า 

ครูท่ีไม่มีสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดู	 อยู่ท่ี	 0.026	 ครูท่ีไม่มีรายไดพิ้เศษ 

มีโอกาสลงทุนทางการเงินมากกว่าครูท่ีมีรายไดพิ้เศษอยูท่ี่	 0.045	 ครูท่ีมีรายจ่ายหน้ีสิน 

เก่ียวกบัการบริโภคมีโอกาสลงทุนทางการเงินนอ้ยกว่าครูท่ีไม่มีรายจ่ายหน้ีสินเก่ียวกบั 

การบริโภค	 อยู่ท่ี	 0.12	 ปัจจยัดา้นการลงทุน	 ครูท่ีคิดว่าความปลอดภยัของเงินลงทุน 

มีผลต่อการลงทุน	มีโอกาสลงทุนทางการเงินนอ้ยกวา่ครูท่ีคิดวา่ความปลอดภยัของเงินลงทุน

ไม่มีผลต่อการลงทุน	อยูท่ี่	0.028	ครูท่ีคิดวา่รายได/้ผลตอบแทนแน่นอนมีผลต่อการลงทุน	
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มีโอกาสลงทุนทางการเงินน้อยกว่าครูท่ีคิดว่ารายได/้ผลตอบแทนแน่นอนไม่มีผลต่อ 

การลงทุน	อยูท่ี่	0.049	ครูท่ีคิดวา่การงอกเงยของเงินลงทุนท่ีแน่นอน	(ก�าไร/ดอกเบ้ีย)	มีผลต่อ

การลงทุน	มีโอกาสลงทุนทางการเงินมากกวา่ครูท่ีคิดวา่การงอกเงยของเงินลงทุนท่ีแน่นอน	

(ก�าไร/ดอกเบ้ีย)	ไม่มีผลต่อการลงทุน	อยูท่ี่	0.046	ครูท่ีคิดวา่การกระจายเงินลงทุนมีผลต่อ

การลงทุน	 มีโอกาสลงทุนทางการเงินมากกวา่ครูท่ีคิดวา่การกระจายเงินลงทุนไม่มีผลต่อ

การลงทุน	อยูท่ี่	0.033	ครูท่ีคิดวา่อ�านาจในการบริหารการลงทุนมีผลต่อการลงทุน	มีโอกาส

ลงทุนทางการเงินมากกวา่ครูท่ีคิดวา่อ�านาจในการบริหารการลงทุนไม่มีผลต่อการลงทุน	

อยูท่ี่	0.039	ครูท่ีคิดวา่สิทธิพิเศษต่าง	ๆ 	ท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนมีผลต่อการลงทุน	มีโอกาส

ลงทุนทางการเงินนอ้ยกวา่ครูท่ีคิดวา่สิทธิพิเศษต่าง	ๆ	ท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนไม่มีผลต่อ

การลงทุน	อยูท่ี่	 0.052	ครูท่ีคิดวา่การลงทุนท่ีรักษาอ�านาจซ้ือใหค้งไวมี้ผลต่อการลงทุน	 

มีโอกาสลงทุนทางการเงินนอ้ยกวา่ครูท่ีคิดวา่การลงทุนท่ีรักษาอ�านาจซ้ือใหค้งไวไ้ม่มีผลต่อ

การลงทุน	อยูท่ี่	 0.042	ครูท่ีคิดว่าตนเองประสบความส�าเร็จในชีวิตมากมีโอกาสลงทุน

ทางการเงินมากกวา่ครูท่ีคิดวา่ตนเองประสบความส�าเร็จในชีวตินอ้ย	อยูท่ี่	0.037	

	 สรุปโดยรวม	ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	จงัหวดัชลบุรี	 

เลือกลงทุนในเงินฝากธนาคารมากท่ีสุด	เน่ืองจากการน�าเงินฝากธนาคารมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

และสามารถน�าเงินออกมาไดท้นัทีเม่ือมีความตอ้ง	รองลงมาเป็นการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ

แบบสะสมทรัพย	์ ซ้ือสลากออมสิน/สลาก	ธกส.	และซ้ือทองค�า	ตามล�าดบั	 ซ่ึงจะเห็นวา่ 

เป็นลงทุนในตวัผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียงค่อนขา้งต�่า	ในส่วนของการลงทุนท่ีเก่ียวพนัธบตัร

รัฐบาล	หน่วยลงทุน	(กองทุนต่างๆ)	หรือลงทุนในหุน้	มีผูล้งทุนนอ้ยหรือไม่มีผูล้งทุนเลย	

ในการเลือกลงทุน	ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	จงัหวดัชลบุรี	

จะค�านึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนด้านความปลอดภยัของเงินลงทุน	 สภาพคล่อง 

ในการซ้ือขาย	การมีรายไดผ้ลตอบแทนท่ีแน่นอน	การงอกเงยของเงินลงทุนท่ีแน่นอน	และ

การลงทุนท่ีสร้างความมัน่คงในระยะยาว	ในระดบัมาก	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเลือกลงทุน

ในเงินฝากมากท่ีสุด	และเลือกลงทุนในผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียงต�่าเป็นตวัรองลงมา	
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ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ครูโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา	 ส่วนใหญ่จะน�าเงินออมมาใชใ้นการลงทุน	 

ปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้ครูมีเงินออมคือรายได	้ ดงันั้นโรงเรียนควรมีแนวทางในการเสริม 

รายไดใ้หก้บัครู	เพื่อครูจะมีเงินออมไวใ้ชจ่้ายในอนาคต

	 2.	โรงเรียนควรมีการจดัอบรมใหค้วามรู้	เร่ืองการเตรียมตวัส�าหรับวยัเกษียณ	และ

การวางแผนทางการเงินส�าหรับการใชชี้วติหลงัเกษียณอยา่งมีความสุขใหก้บัครู	เพ่ือครูจะ

ไดมี้ความตระหนกัและมีการเตรียมตวัส�าหรับวยัเกษียณอายุ

	 3.	ครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	 ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นปัจจยั

พื้นฐานในการลงทุน	ดงันั้นโรงเรียนควรจดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการลงทุนทางดา้นต่าง	ๆ 	

ใหก้บัครู	 เพ่ือครูใชเ้ป็นความรู้ส�าหรับการลงทุนเป็นรายไดท่ี้ต่อเน่ืองแมเ้ม่ือเกษียณอาย ุ

การท�างานไปแลว้
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