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เร่ือง : การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณของขา้ราชการทหารเรือ  
  ส านกังานตรวจสอบภายในทหารเรือ 

โดย : เรือโท วรีชยั ผอ่งศรี 
สาขาวชิาเอก : การเงินและการธนาคาร 
อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าตวันกัศึกษา  : ......................................................................................... 
                 (      ดร.วจิิตร สุพินิจ     ) 
                       ................/ ................/ ................ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณของ
ขา้ราชการทหารเรือ ส านกังานตรวจสอบภายในทหารเรือ จากการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 80 คน โดยใช้
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์โดยใช้
สถิติ ค่าความถ่ี(Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ One Way ANOVA (F- Test) และไคส
แควร์ (Chi – Square) ในการทดสอบสมมติฐาน 

จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุมากกวา่ 51 ปีข้ึนไป 
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,001 บาทข้ึนไป และมี
อายุราชการมากกวา่ 15 ปีข้ึนไป พฤติกรรมการออมเงิน พบว่า วตัถุประสงคข์องการออมเงินส่วน
ใหญ่เพื่อไวใ้ชย้ามเกษียณ รองลงมาคือ เพื่อไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน โดยจ านวนเงินท่ีออมต่อเดือนส่วน
ใหญ่ออมเงินมากกว่า 3,001 บาทข้ึนไป ส าหรับช่องทางในการออมเงินนอกจากกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนใหญ่เลือกออมเงินผ่านช่องทางเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจ า 
รองลงมาคือ หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย ์ของกองทพัเรือ ส าหรับระยะเวลาในการออมเงินก่อนเกษียณ 
ทั้งหมดของผูต้อบแบบสอบถามมีระยะเวลาในการออมเงินมากกวา่ 26 ปีข้ึนไป และเงินออมท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีเงินออมมากกว่า 300,001 บาทข้ึนไป รองลงมาคือ ระหว่าง 200,001 – 
300,000 บาท ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ โดยรวมปัจจยัประชากรศาสตร์มีผลต่อ
ระดบัการปฏิบติัโดยรวมในการวางแผนการเงิน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ยกเวน้ดา้นเพศ และพฤติกรรมการออมเงินโดยรวมแลว้ มีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนการเงินเพื่อ
การเกษียณของขา้ราชการทหารเรือ ส านกังานตรวจสอบภายในทหารเรือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 
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This study aimed at examining the financial planning for retirement of naval officials in 
the Naval Internal Audit Office. The study was conducted by using questionnaires to collect data 
from a sample of 80. The data were analyzed by statistical techniques, namely, Frequency, 
Percentage, Mean, and Standard Deviation. The hypotheses were tested by One Way ANONA (F-
test) and Chi-Square.  

The study found that the majority of the respondents were male, married, 51 years old or 
more, and bachelor’s degree graduates, with income more than 30,001 Baht per month and 15 
years or more of work experience. For saving behaviors, the study found that the majority of the 
respondents had their purpose of saving for retirement and the second most answered was saving 
for emergency fund. Mostly the respondents saved 3,001 Baht or more per month. Besides the 
pension fund, most respondents selected saving via savings or time deposits and the second most 
answered was via the Stock Fund Navy. For the duration of saving before retirement, all 
respondents had 26 years or more. Most respondents answered that they currently had savings of 
300,001 Baht or more and the second most answered was 200,001 – 300,000 Baht. The 
hypothesis tests suggested that in general, differences in personal characteristics affected 
differences in the overall level of financial planning at a statistical significance level of 0.05 
except Gender category and saving behaviors in general were related to financial planning for 
retirement of naval officials in the Naval Internal Audit Office at a statistical significance level of 
0.05. 
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