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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1.) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลและ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ 2.) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางการวางแผนทางการเงินและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ

กรณีศึกษา พนักงาน ธนาคาร  กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ โดยจําแนกตามลักษณะประชากร

ศาตร ในการวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถาม ซึ่งมีกลุมตัวอยาง 180 คน ทําการ

วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ขอมูลความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติที่เชิง

อนุมานประกอบดวย การทดสอบคาเฉลี่ยที่เปนอิสระตอกัน(Independent samples t-test) การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple comparisons) 

โดยใชวิธี Fisher's Least – Significant Different (LSD) 

 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 – 40 ป มี

สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สมาชิกในครอบครัวมีมากกวา 3 คน รายไดเฉลี่ยตอเดือน

มากกวา 50,000 บาท มีรายจายเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 30,000 บาท และมีสัดสวนการออมเงินอยูที่ 5% - 

10%  ตอเดือน นอกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแลวยังพบวาสวนใหญพนักงานนิยมการวางแผนทางการเงิน

แบบประเภทเงินฝากสะสมทรัพยกับธนาคารพาณิชย ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
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เกษียณอายุ ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ปจจัยดานระยะเวลาและผลตอบแทน และปจจัยดานอื่นๆที่มีอิทธิพลตอ

การวางแผนทางการเงิน สวนปจจัยดานแรงจูงใจและการโฆษณามีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย

เกษียณอายุคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 เมื่อเปรียบทียบจากปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ รายไดเฉี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว ที่มีความแตกตางกันมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุแตกตางกันออกไป อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงิน พบวา รูปแบบและความถี่ใน

การวางแผนทางการเงินที่มีความแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนกัน 

คําสําคัญ : การวางแผนทางการเงิน, การเกษียณอายุ, ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผน ทางการเงิน 

ABSTRACT 

 The objective of the research is :1) Compare the difference between personal 

factors and  factors influencing financial planning after retirement. 2) Compare the 

difference between financial planning after retirement :case study of kasikornbankPublic 

Company Limited (Head office). Classification according to demography. The research used 

question raise (sample of 180 people), the statistic (frequency, percentage, mean and 

standard deviation) and inference statistic (independent sample t-test, one-way ANOVA and 

multiple comparisons useFisher's Least – Significant Different (LSD) ) 

 The results from research, the majority of respondents were female, aged between 

31-40 years old, single and graduated of bachelor’s degree. A number to families more 

than 3, the average income more than 50,000 bath per mount. In addition to the provident 

fund, there are also financial planning for cumulative deposit with commercial banks. The 

factors influencing financial planning after retirement is duration and rate of return with the 

highest average but motivation and advertising that affect financial planning have lowest 

average. 

Comparison of individual factors the different Comparison of individual factors the 

difference of gender, income per mount and member of family have influencing financial 

planning for retirement. Statistically significant at 0.05, when comparison of financial 

planning and frequency in financial planning have influence financial planning for 

retirement too. The statistic significant at 0.05 

Keyword: financial planning, retirement, influencing financing planning 
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ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันนี้สังคมของไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็วขอมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยเกี่ยวกับ  สถานการณสังคมผูสูงวัยปพ.ศ. 2561 พบวาสาเหตุมาจากการควบคุมกําเนิดของ

จํานวนประชากรในปพ.ศ. 2513 จนถึงปจจุบันจึงทําใหมีสัดสวนจํานวนประชากรผูสูงอายุมากกวาประชากร

กลุมอื่นๆ ประกอบกับความกาวหนาทางการแพทยและระบบสาธารณสุขจึงทําใหคนไทยมีอายุที่ยืนยาวมาก

ขึ้นคาดการวาในอนาคตปพ.ศ. 2579 จะมีจํานวนผูสูงอายุ 1 ใน 3 ของประเทศซึ่งผูสูงอายุที่จะไดรับ

ผลกระทบในอนาคตคือ กลุมผูที่มีอายุระหวาง  40 – 50 ปในปจจุบัน ผูสูงอายุจะขาดรายไดจึงตองพึ่งพิงทาง

ครอบครัวและรัฐบาลจึงอาจทําใหมีความเสี่ยงตอการดําเนินชีวิตจากปญหาทางสุขภาพปญหาทางการเงิน

และปญหาทางสังคมสงผลใหผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ลําบากมากขึ้น      

 ในขณะที่ผูสูงอายุเองมีความเชื่อวาตนเองสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดหลังวัยเกษียณหากมีการ

วางแผนทางการเงิน ซึ่งในปจจุบันสถาบันการเงินตางๆไดใหความสําคัญในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล

ไดแก การวางแผนเกษียณ การวางแผนประกันภัยการวางแผนภาษีและการวางแผนเพื่อการลงทุน  เปนตน 

ดังนั้นในการดําเนินชีวิตของกลุมวัยทํางานควรมีการสํารองเงินเก็บไวในอนาคต 

 ดังนั้น ผูวิจัยซึ่งเปนพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จึงไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษาพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ  ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถ 

ทําใหเขาใจถึงปจจัยและอิทธิพลตางๆที่มีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล กรณีศึกษา พนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ

ที่มีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ 

2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษาพนักงาน ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ 

กรณีศึกษา พนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผน

ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษา พนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

4.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการวางแผนทางการเงินและปจจัยที่มีอิทธิพลตอกการ

วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษา พนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน

ใหญ 
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สมมติฐานการวิจัย  
1. สมมติฐานโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ 

กรณีศึกษาพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

H0: ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  สมาชิกในครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน รายจายเฉลี่ยตอเดือนและสัดสวนการออมเงิน  แตกตางกันมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย

เกษียณอายุ ของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่ไมแตกตางกัน 

H1: ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สมาชิกในครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายจายเฉลี่ยตอเดือนและสัดสวนการออมเงิน แตกตางกันมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย

เกษียณอายุ ของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 

2. สมมติฐานโดยจําแนกตามการวางแผนทางการเงินที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย

เกษียณอายุ กรณีศึกษาพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

H0: การวางแผนทางการเงินโดยจําแนกตามรูปแบบ ระยะเวลาและความถี่ในการวางแผน แตกตางกันมี

อิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ของ พนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่ไม

แตกตางกัน 

H1: การวางแผนทางการเงินโดยจําแนกตามรูปแบบ ระยะเวลาและความถี่ในการวางแผนแตกตางกันมี

อิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ของ พนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่

แตกตางกัน 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
1. เพื่อเปนแนวทางในการรณรงคใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญ เร่ือง การวางแผนทางการเงิน

เพื่อวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษา พนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เพื่อใหพนักงาน

เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจากการเกษียณอาย ุ

2. เปนแหลงขอมูลเพื่อนําผลการศึกษามาใชประกอบในการตัดสินใจปรับปรุง แกไข และเพื่อ

สงเสริมใหพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญมีการจัดการทางการเงินที่ดีและมีการ

ออมเงินเพื่อความจําเปนและเพื่อการใชจายในอนาคต 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
ทฤษฎีดานการจดัการการเงินสวนบุคคล  

วามีหลายองคประกอบที่เขามาเกี่ยวของสิ่งแรกตองมีการกาหนดเปาหมายในการวางแผนทาง

การเงินออกเปน 2 อยางคือ เปาหมายระยะสั้น (Short – term Goals) และเปาหมายระยะยาว (Long – 

term Goals) ซึ่งเปาหมายของบุคคลทั่วไปมี 2 ลักษณะคือ เปาหมายเกี่ยวกับการเงินและเปาหมายที่ไม

เกี่ยวกับการเงิน ขอบเขตของการจัดการการเงินสวนบุคคลเกี่ยวของกับการเลือกอาชีพ, การบริหารเงินสด
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และการจัดการดานสินเชื่อ, การวางแผนในเรื่องภาษี, การบริหารการลงทุน, และการวางแผนเกษียรอายุและ

มรดกเพื่อใหบรรลุผลสาเร็จในการจัดการการเงินสวนบุคคล (อางอิง : จันทรเพ็ญ บุญฉาย, 2552) 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

มนตทนา คงแกว, ชฎามาศ แกวสุกใส และ ผศ.นัดพลพิชัย ดุลววาทิต (2558) :การวางแผนการ

ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ระดับความรูความเขาใจและการรับรูในการวางแผนการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบ

และปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ โดยขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 326 คน 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญยังไมไดเริ่มวางแผนการลงทุนเพื่อชีวิตวัย 

เกษียณ และมีระดับความรูความเขาและการับรูในเร่ืองการวางแผนการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ ภาพรวม อยูใน

ระดับปานกลาง ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณของกลุม ตัวอยาง ไดแก ปจจัย

ดานผลตอบแทนที่ตองการจากการลงทุน รองลงมา ปจจัยดานแหลงเงินไดทั้งกอนและหลังเกษียณอายุ 

ปจจัยดานความปลอดภัยของเงินทุน และปจจัยดานภาระหนี้สินในปจจุบัน ตามลําดับ การวัดคาอิสรภาพ

ทางการเงิน พบวา กลุมตัวอยางที่สามารถอยูรอดไดดวยตนเอง รอยละ 91.41 และไมมีอิสรภาพทางการเงิน 

รอยละ 96.01 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับความ เขาใจถึงวัตถุประสงคของการมุงเนนรายไดหลัง

เกษียณอายุ และ ระดับความตระหนักและรับรูถึง ความจําเปนในการวางแผนการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ มี

อิทธิพลเชิงบวกตอคาความอยูรอด (Survival ratio) ของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และผลการจัดกลุมตัวแปรโดยใช เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ โดยใชวิธีการสกัดปจจัยแบบ

การวิเคราะหองคประกอบ หลัก (PCA) จากตัวแปรทั้งหมด 30 ตัวแปร สามารถจัดปจจัยใหม โดยนําเอาตัว

แปรที่มีความสัมพันธ ในระดับใกลเคียงกันอธิบายถึงความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่สงผลกับตัวแปรตาม ได

ทั้งหมด 5 ปจจัยรวม สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรทั้งหมดได 70.78 % 

อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558) : ทําการศึกษา พฤติกรรมการออมและการบริการการเงินกอน

เกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการบริการการเงินกอนเกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม จํานวน 327 คน เครื่องมือที่ใชทํา

การวิจัย คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินกอนวัยเกษียณอายุ ผลการวิจัยพบวา

ขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวนสมาชิกในครอบครัว  

จรินรัตน วรวงศพิทักษ และ ฟาริดา เอ็ลลาฮี (2559) :ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการออมกอนวัย

เกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัย ในพื้นทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนศึกษาปจจัยสวนบุคคลพฤติกรรม

การออมและปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมกอนวัยเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัย

ในพื้นทีสามจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือทางการวิจัย โดย

ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางจํานวน 314 คน ที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในพื้นทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร เปนประชากรกลุมตัวอยาง  ผลการวิจัยพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีการออมรอยละ 80.25 สวน
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ใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ยระหวาง 31 – 40 ป มีสภานภาพสมรส มีจํานวนสมาชิกที่อุปการะ 1 – 2 คน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3 – 6 ป รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 15,000 – 30,000 บาท มีคาใชจายเฉลี่ยตอ

เดือน 10,000 – 25000 บาท การออมเงิน ตอเดือนอยูที่ 10% - 20% วัตถุประสงคของการออมเพื่อใชใน

ยามฉุกเฉิน รูปแบบการออมสวนใหญจะออมเงินดวยวิธีการฝากเงินกับธนาคารพาณิชยสวนผลการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลพฤติกรรมการออมของพนักงานมหาวิทยาลัย พบวา เพศ รายไดโดย

เฉลี่ยตอเดือน คาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 

ระดับความนาเชื่อมั่น 95% 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  เปนอุปกรณในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดย

สรางขึ้นใหสอดคลองกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษา พนักงาน 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน) สํานักงานใหญ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรสาสตร โดยจําแนกตามเพศอายุสถานภาพระดับ

การศึกษา สมาชิกในครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน รายจายเฉลี่ยตอเดือนและสัดสวนการออมเงิน ซึ่ง

ลักษณะของคําถามจะเปนคําตอบหลายตัวเลือกและเปนแบบสอบถามปลายปดจํานวน 8 ขอ 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษา 

พนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แบงออกเปนสวนๆ โดยจําแนกตาม รูปแบบใน

การวางแผนทางการเงิน ระยะเวลาในการวางแผนทางการเงินและความถี่ในการวางแผนทางการเงิน ซึ่ง

ลักษณะของคําถามจะเปนคําตอบหลายตัวเลือกและเปนแบบสอบถามปลายปดจํานวน 4 ขอ 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ

กรณีศึกษา พนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ โดยจําแนกตามปจจัยดานเศรษฐกิจ

และการเมือง ปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยง ปจจัยดานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปจจัยดาน

แรงจูงใจและการโฆษณาและปจจัยดานอื่นๆที่มีผลตอการวางแผนทางการเงิน ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปน

แบบสวนประเมินคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิคเคอรท (Likert’s Scale) แตละขอไดแบงระดับ

ความสําคัญของปจจัยออกเปน 5 คือ ระดับความสําคัญมากที่สุด ระดับความสําคัญมากระดับความสําคัญ

ปานกลางระดับความสําคัญนอย และระดับความสําคัญนอยที่สุด จํานวน 15 ขอ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ตองใหสถิติเชิง

พรรณนาวิเคราะหเพื่อตองการอธิบายคุณลักษณะขอมูลที่เก็บรวบรวม มาได โดยแปลงขอมูลดิบใหอยูในรูปที่

เขาใจและแปลผลใหเขาใจไดงายขึ้น และวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ที่ตอบ
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แบบสอบถามดวยความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)เปนการวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบสมมติฐาน  

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติใชคา t – testเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยจากกลุม

ตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน และใชคา F – test (One – Way ANOVA)เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกันมากกวาสองกลุมขึ้นไปโดยหากพบวามีความ

แตกตางจะทําการเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple comparisons) โดยใชวิธีFisher's Least – Significant 

Different (LSD) 

 

สรุปผลการวิจัย 
พบวา สวนใหญของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เปนเพศหญิง อายุ

ระหวาง 31 – 40 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา 3 

คน รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาท มีรายจายเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 30,000 บาท และมี

สัดสวนการออมเงินอยูที่ 5% - 10%ตอเดือนพนักงานเลือกเงินฝากออมทรัพยในการวางแผนทางการเงินเปน

ลําดับแรก และเลือกเงินฝากกองทุนระยะยาว (LTF) เปนลําดับสุดทาย โดยมีระยะเวลา 2 – 5 ป และมี

ความถี่ในการออมทุกเดือน 

สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินมากที่สุดคือ ปจจัยดานระยะเวลาและอัตรา

ผลตอบแทน และปจจัยดานอื่นๆที่มีผลตอการวางแผนทางการเงิน ซึ่งประกอบดวยการออมเพื่อเก็บไวใชยาม

ชราหรือเกษียณอายุ เพื่อเปนทุนการศึกษาของบุตรหลานเพื่อหลักประกันมั่นคงในชีวิต และเพื่อใชจาย  ยาม

ฉุกเฉิน มีคาเฉลี่ย 4.25 รองลงมาเปนปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยงมีคาเฉลี่ย 4.14 และปจจัยดาน

แรงจูงใจและการโฆษณา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3.68 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.ปจจัยทางสวนบุคคลของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวา จาก

การเก็บรวบรวมขอมูลมีความสอดคลองกับ จรินรัตน วรวงศพิทักษ และ ฟาริดา เอ็ลลาฮี (2559 : 7)ที่

ทําการศึกษา พฤติกรรมการออมกอนวัยเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัย ในพื้นทีสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต กลาวคือ นั่นแสดงถึงเพศสวนใหญเปนหญิง อายุระหวาง 31 – 40 ป แตมีความแตกตางกันที่

พนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญสวนใหญมีสถานภาพโสด มีจํานวนสมาชกใน

ครอบครัวมากกวา 3 คน  ในขณะที่พนักงานมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต มีสถานภาพ

สมรส และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเพียง 1 – 2 คน สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนและสัดสวนการออมเงิน 

สอดคลองกับอนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558 : 162) ที่ทําการศึกษา พฤติกรรมการออมและการบริการ

การเงินกอนเกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด
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นครปฐม และ พลอยพัชร กิจเจริญเกษม (2555 : 16) กลาวคือ พนักงานมีรายไดเฉลี่ยมากกวา 50,000 บาท

ตอเดือน มีรายจายเฉลี่ย 20,000 – 30,000 บาทตอเดือน และสัดสวนการออมเงินอยูที่ 5 – 10% ตอเดือน 

นั่นแสดงถึงรายไดเฉลี่ยตอเดือน และสัดสวนการออม สงผลตอสัดสวนการออมเปนเปอรเซ็นตในแตละเดือน 

ซึ่งขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของในแตละครอบครัวทําใหเกิดรายจายที่ตางกัน ดังนั้นจึงสงผลตอพฤติกรรม

การออมที่ตางกัน 

2.ปจจัยทางการวางแผนทางการเงินของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน) สํานักงาน

ใหญ พบวา สวนใหญ พนักงานเลือกเงินฝากออมทรัพยในการวางแผนทางการเงินเปนลําดับแรก และเลือก

เงินฝากกองทุนระยะยาว (LTF) เปนลําดับสุดทายโดยมีระยะเวลา2 – 5 ป  โดยสอดคลองกับ  มนตทนา คง

แกว, ชฎามาศ แกวสุกใส และผศ. นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต (2558) ไดทําการศึกษา การวางแผนการลงทุนเพื่อ

ชีวิตยเกษียณอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย กลาวคือ สวนใหญรูปแบบการออมที่กลุม

ตัวอยางเลือกคือการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย เพราะยังไมมีแผนการลงทุนหรือการทําธุรกรรมประเภทอื่น 

ซึ่งชี้ใหเห็นวาปจจุบันการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลมีบทบาทสําคัญในการดํารงชีพในแตละบุคคลเพื่อ

เตรียมความพรอมสําหรับตนเองมากขึ้น และเลือกที่จะเก็บออมเพื่อใหสามารถใชจายไดสะดวกยามฉุกเฉิน 

หรือเก็บออมไวในระยะเวลาอันสั้น มากกวาการเลือกแบบเก็บออมในระยะยาวที่ไมสามารถนําเงินเก็บใน

อนาคตออกมาใชจายไดในยามฉุกเฉิน  

3.ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ โดยภาพรวมปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ปจจัยดานระยะเวลาและอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน และปจจัยดานอื่นๆที่มีผลตอการวางแผนทางการเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25  

ปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยงมีคาเฉลี่ย 4.14 ปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมืองมีคาเฉลี่ย 3.95 และปจจัย

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ปจจัยดานแรงจูงใจและการโฆษณา มีคาเฉลี่ย 3.68 ตามลําดับ โดยสอดคลองกับบุญ

เติม เกตุยั่งยืนวงศ (2556 : 13) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการออมและปจจัยที่ผลตอการออมของ พนักงานธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลาวคือ โดยทั่วไปทุกคนมีความตองการที่จะลงทุน

เพื่อใหไดมาซึ่งผลตอบแทนที่สามารถนําไปใชเปนแหลงเงินทุนสํารองในอนาคตโดยมีการเลือกรูปแบบการ

ออมการลงทุน ซึ่งมีผลตออัตราผลตอบแทนที่คุมคาและตองไดรับการยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเก็บไว

ใชจายยามฉุกเฉินเมื่อถึงวัยชราที่ตองรักษาอาการเจ็บปวยและใชเปนทุนสํารองสําหรับการศึกษาของบุตร

หลานหรือยกเปนมรดกของครอบครัว 

4.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษา พนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน

ใหญ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวามีเพียง เพศ, จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

เทานั้น ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศ มีอิทธิพลตอปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยง ดาน

ระยะเวลาและอัตราผลตอบแทน ปจจัยดานแรงจูงใจและการโฆษณา เนื่องจากการตัดสินใจของเพศหญิง

คอนขางชาและไมเด็ดขาด จึงทําใหไมกลาที่จะเลือกการออมหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่สูงมากนัก จึง

สงผลตอการไดรับอัตราผลตอบแทนจะไดรับจากการลงทุนมีความแนนอนมากกวา โดยเลือกความมั่นคงของ
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สถาบันการเงินเปนหลักในการออมหรือการลงทุน และมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อชวยลด

ความเสี่ยงในการลงทุนเพียงสถาบันเดียวสวนจํานวนสมาชิกในครอบครัวและรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีอิทธิพล

ตอปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง เนื่องจากความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจ คาครองชีพสูงขึ้นและ

ภาวะเงินเฟอรวมถึงปญหาทางดานการเมือง สงผลตอรูปแบบการออมและการลงทุน สอดคลองกับ 

กนกวรรณ วิเชียร (2555 : 10) ซึ่งศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมของขาราชการและลูกจางประจํา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลาวคือ รายไดเฉลี่ย   ตอเดือน รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน และมีหนี้สินโดย

เฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของขาราชการและลูกจางประจํา 

5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการวางแผนทางการเงินและปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษา พนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ จําแนกตามการวางแผนทางการเงิน พบวามีเพียง รูปแบบในการวางแผนทางการเงินและ

ความถี่ในการวางแผนทางการเงินเทานั้น ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยรูปแบบในการวางแผนทาง

การเงินมีอิทธิพลตอปจจัยดานอื่นที่มีผลตอการวางแผนทางการเงิน ซึ่งประกอบดวยการวางแผนเพื่อใชเปน

หลักประกันเพื่อความมั่นคงในชีวิต ไวใชในยามชราหรือเกษียณอายุ เพื่อเก็บไวใชในยามฉุกเฉินหมายถึงกรณี

การเขารับการรักษาหรือตรวจโรค และสุดทายเพื่อใชจายเปนทุนการศึกษาของบุตรหลายในอนาคตได โดย

สอดคลองกับ จรินรัตน วรวงศพิทักษ และ ฟาริดา เอ็ลลาฮี (2559 : 7) ไดทําการศึกษา พฤติกรรมการออม

กอนวัยเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัยในพื้นทีสามจังหวัดชายแดนภาคใตกลาวคือ พนักงานมหาวิทยาลัย

มีรูปแบบการออมโดยการฝากเงินกับธนาคารพาณิชยเพื่อความปลอดภัยทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่คอนขาง

วิกฤตและมีอันตรายรอบตัว โดยมีวัตถุประสงคในการออมเพื่อเก็บไวใชยามฉุกเฉิน ในสวนของความถี่ในการ

วางแผนทางการเงินมีอิทธิพลปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง และดานการยอมรับความเสี่ยง พบวา ทั้ง 2 

ปจจัยนี้เปนปจจัยสําคัญที่สงผลการตัดสินใจในการออมหรือการลงทุน หากสถานการณดานเศรษฐกิจและ

การเมืองเปนปกติก็จะทําใหเกิดการตัดสินใจในการออมหรือการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการอบรมและจัดทําคูมือการเตรียมความพรอมเพื่อเกษียณอายุใหแกพนักงานในทุก

หนวยงาน เพื่อใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมเพื่อเกษียณอายุและจะได

วางแผนการเตรียมความพรอมที่เหมาะสมใหกับตนเองทําการประเมินผลการเตรียมความพรอมเพื่อ

เกษียณอายุและติดตามเปนระยะๆ 

2. ควรจัดการอบรมเรื่องการลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ รวมถึงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหการ

ประเมินความเสี่ยงในการลงทุนกับสินทรัพยเพื่อเปนทางเลือกในการลงทุนเพิ่มเติมใหแกพนักงานเพื่อใหได

ผลตอบแทนที่มากกวาการออมเงินกับธนาคารพาณิชยเพียงอยางเดียว 
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