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บทคดัย่อ 

การวจิยัเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานในส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานในส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน 
ไดแ้ก ่ดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นการออม ดา้นการลงทุน ดา้นภาษี ดา้นประกนั และดา้นการวางแผนเกษียณ โดย
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก ่เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชากรในการวิจัย
คร้ังน้ี คือ พนกังานในส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 326 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.5 มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ส่วนใหญ่จบระดบัปริญญาตรี จ านวน 279 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.8 มีสถานะภาพสมรส โสด  จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 -
20,000 บาท จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5  

2) ความคิดเห็นของพนกังานในส านกังานประกนัสังคม ที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
พนกังานในส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที่
อยูใ่นระดบัมาก คือดา้นการวางแผนเกษียณ ดา้นประกนั ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นรายได ้ดา้นการลงทุน ด้านภาษี ด้านการ
ออม ตามล าดบั 
ค าส าคัญ:การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
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ABSTRACT 

The research of Personal Financial Planning of Personnel in Social Security Office Ministry of Labor. The 
objective is to study Personal Financial Planning of Personal in Social Security Office Ministry of Labor . The factor 
of research include revenue. Expenses, Savings, Invesment,Tax, Insurance, and Retirement Planning .That are 
classified by Personal factor were including Sex, Age, Education, Occupation, and Average monthly income, The 
population use is employees in the Social Security Office, Ministry of Labor. The samples used in this research 
amount of 400 peoples. The questionnaire was instrument of this reserch . Data was analyzed by using SPSS for 
Social Research. The statistics were percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation . 

The results found that 1) 1) the total 400 respondents, mostly females, amounted to 326 persons, 

representing 81.5%, mostly aged 31-40 years, 174 of whom were 43.5%, The majority had the highest degree of 

education, 279 of whom were 69.8%, most of whom had marital status, 219 singles, representing 54.8%, most of 

whom had an average monthly income of 15,001-20,000 baht. 154 persons accounted for 38.5%. 

2) Opinions of employees in the Social Security Office that affect the personal financial planning of 
employees in the Social Security Office. The Ministry of Labour as a whole is very level. When considering 
individual aspects, it was found that the most common aspects are retirement planning and insurance . Expenses, 
revenues investments, tax, savings respectively. 
Keyword: Personal Financial Planning  
 
บทน า 

การวางแผนทางการเงิน เป็นการเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน เป็นส่ิงท่ีควร
เร่ิมตน้ปลูกฝังนิสัยการออมและการใชเ้งินท่ีดี มีวนิยัตั้งแต่อายยุงันอ้ย เพราะเมื่อเขา้สู่วยัท างานกจ็ะต้องเรียนรู้วิธีการ
วางแผนและจดัสรรเงินให้เพียงพอในการใชจ่้าย ทั้งในชีวติประจ าวนั อนาคต รวมถึงการเกบ็ออมเพื่อการเกษียณอาย ุ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินท่ีมีอยู่ให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้เพื่อน ามาซ่ึงความมั่นคง และ
เสถียรภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนของการจดัการทางการเงินท่ี
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของชีวิต ซ่ึงเป็นส่ิงควรเร่ิมต้นจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่าง
สมเหตุสมผล เพื่อบ่มเพาะวนิยัทางการเงิน เมื่อเขา้สู่วยัท างานกจ็ าเป็นตอ้งเรียนรู้วธีิการวางแผนทางการเงินการจดัสรร
รายไดใ้ห้เพียงพอกบัการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม เมื่อมีครอบครัวกจ็ าเป็นต้องดูแลทั้ ง
ตนเองและคนในครอบครัว ท าให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิง่เพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลให้การวางแผนทางการเงิน
มีความส าคญัมากยิง่ข้ึน แมก้ระทั้งเมื่อเกษียณอาย ุกย็งัตอ้งมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพราะเป็นวยัท่ีมีรายได้
ลดลง แต่ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ยงัคงอยูแ่ละอาจมีเพิ่มข้ึนไดด้ว้ย ซ่ึงหากไม่มีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีกอ็าจ
เกดิปัญหาได ้เพื่อสร้างความมัน่คงให้กบัชีวติและครอบครัวการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลช่วยให้ทราบและเขา้ใจ
วา่การตดัสินใจใด ๆทางการเงินจะส่งผลกระทบทางการเงินในดา้นอื่นๆตามมาดว้ย ถ้าพิจารณาในภาพรวมของการ
ตดัสินใจทางการเงินใดๆในบางกรณีอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายท่ีมีอยูใ่นชีวติทั้งในส่วนของเป้าหมายระยะสั้นและ
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ระยะยาว ซ่ึงการวางแผนการเงินช่วยให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงทางการเงินในภาพรวมทั้ งหมด อันจะน ามาซ่ึง
แนวโนม้และความเป็นไปไดข้องการบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ตอ้งการ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานในส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน 
 
ขอบเขตของการวจิยั 

ในการศึกษาเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานในส านกังานประกนัสังคมส่วนกลางโดยมี
ขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในส านักงานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน 

ไดแ้ก ่เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไดแ้ก ่ดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นการออม ด้าน

การลงทุน ดา้นภาษี ดา้นประกนั ดา้นการวางแผนเกษียณ 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูท้ี่ท  างานอยูใ่นส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน ซ่ึงมีการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวจิยัคร้ังน้ีจะท าการวจิยั ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 เป็นเวลารวมทั้งส้ิน 2 เดือน 

  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิยั 

1.ท  าให้ทราบถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของของพนกังานในส านกังานประกนัสังคม กระทรวง
แรงงาน 

2.เพื่อให้พนกังานในส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลวา่มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวติในปัจจุบนัและอนาคต 

3.เพื่อเป็นประโยชนช่์วยให้บุคคลมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนั้นบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เกดิความมัน่คงในการด าเนินชีวติ 
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  การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
1.ดา้นรายได ้
2.ดา้นค่าใชจ่้าย 
3.ดา้นการออม 
4.ดา้นการลงทุน 
5.ดา้นภาษี 
6.ดา้นประกนั 
7.ดา้นการวางแผนเกษียณ 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎี Maslow มีเก่ียวข้องกับการเงินการลงทุน ประกอบดว้ยความตอ้งการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ เป็นความตอ้งการพื้นฐานของชีวติ เทียบกบัการเงินการลงทุน การออมเงิน

ในรูปของกองทุน ตลาดทุน เพื่อให้เกดิสภาพคล่อง และการท าประกนัแบบสะสมทรัพย ์การท าประกนัสังคม เพื่อ

ป้องกนัความเส่ียงและเนน้การออมเงินไวใ้ชจ่้าย 

 2.ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั เป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการ เทียบกบัการเงินการลงทุน การน าเงิน

ไปซ้ือพนัธบตัร หรือตราสารหน้ีท่ีมีความมั่นคงสูงๆหรือการท าประกนัสุขภาพหรือประกนัชีวิต หรือบริษัทท่ีมี

สวสัดิการคุม้ครองความเส่ียงและการดูแลรักษาสุขภาพ 

 3.ความตอ้งการทางดา้นความรัก ถา้เทียบกบัการเงินการลงทุนการลงทุนในกองทุนรวม หรือการลงทุนระยะ

กลางหรือระยะยาว เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับผูต้อ้งการลงทุน และไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย หรือ

ประกนัที่ควบคู่กบัการลงทุน  ซ่ึงคุม้ครองประกนัชีวติพ่วงกบัการออมในกองทุนรวมไปดว้ย 

 4.ความตอ้งการทางดา้นการยอมรับ เปรียบกบัการเงินการลงทุน กเ็หมือนกบัการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุน

ท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีมากกว่าการเกบ็ออมแบบทั่วๆไป เช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุน หรือการลงทุนใน

ต่างประเทศ เพื่อความหวงัผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน จนท าให้นกัลงทุนประสบความส าเร็จไดใ้นท่ีสุด 

 5.ความตอ้งการทางดา้นความส าเร็จส่วนบุคคล เมื่อความตอ้งการทั้ง 4 ขอ้งขา้งตน้ครบแลว้ มนุษยก์จ็ะมีความ

ตอ้งการเฉพาะเจาะจงข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลโดยแตกต่างกนัออกไป ตามความสามารถ ศกัยภาพ ที่เรามี หากเปรียบกบั

การเงินการลงทุน เหมือนกบัการที่เราเลือกลงทุนในทางเลือก อย่างลงทุนในของสะสมต่างๆ เช่น รถยนต์คลาสสิค 

นาฬิกา ที่ดิน เป็นตน้  

 ทั้งหมดน้ีเป็นทฤษฎีขั้นบนัได 5 ขั้นของมาสโลว ์ท่ีสามารถน ามาปรับใชใ้นการวางแผนส าหรับการเงินการ

ลงทุน จะเห็นไดว้า่มีความเก ีย่วข้องกบัความส าเร็จในทุกล าดับขั้นของชีวิต เป็นส่ิงท่ีสะท้อนออกมาได้ดีถึงความ

ตอ้งการของคนในสังคมเป็นอยา่งดี 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดบัการศึกษา 
4.สถานภาพ 
5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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ส านักงานประกันสังคม 

ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน   ส านักงานประกนัสังคม  จัดตั้ งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 โดยให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2533 เพื่อให้ประเทศไทยมีการประกนัสังคม
อยา่งเต็มรูปแบบ โดยลูกจา้งจะไดรั้บความคุม้ครอง ทั้งในเร่ืองการประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย 
ทั้งน้ีเน่ืองและไม่เน่ืองจากการท างาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ส านักงาน
ประกนัสังคมเป็นโครงการท่ีจัดตั้ งข้ึนโดยรัฐบาล มีว ัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างความมั่นคงหรือหลักประกนัให้แก ่
ประชาชน โดยมีวธีิการจดัเกบ็รายไดส่้วนหน่ึงจากประชาชนท่ีมีรายได้ เงินท่ีเกบ็น้ีน ามาสมทบรวมกนัเป็นกองทุน
กลาง น ามาใชจ่้ายเป็นค่าทดแทนให้แกป่ระชาชนตามเงื่อนไขที่ก  าหนด  
 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

วภิาดา สุขสวสัด์ิ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความรู้ความเขา้ใจของผูเ้สียภาษีอากรท่ีมีผลต่อทศันคติการเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 13 (เขตคลองเตย) ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก ีย่วกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

มุกดา โควหกุล (2558)ไดศ้ึกษาการจดัการการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมที่มากท่ีสุด คือ มีบัญชี

เงินฝากกบัธนาคารพาณิชย ์(ทั้งออมทรัพยแ์ละฝากประจ า) มีการจดัสัดส่วนเงินออมต่อรายไดใ้นแต่ละเดือนมากที่สุด

คือ ไม่ไดก้  าหนดไวแ้น่นอน ออมตามที่เหลือ เหตุผลหลกัในการออม คือ เพื่อไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน  

ศิริพร ปล้ืมปิติพร(2558) ไดศ้ึกษาเก ีย่วกบัการวางแผนประกนั การเลือกท าประกนัต้องพิจารณาเลือกให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคคล ประชาชนบางคนที่ไม่ท  าประกนัชีวติอาจเกดิจากความไม่พร้อมหรือไม่สะดวก

ในการช าระค่าเบ้ียประกนัที่ค่อนขา้งสูง และในชีวติประจ าวนัมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องจ่ายเป็นประจ าอยู่แล้ว ไม่มีเงิน

เหลือเกบ็มากพอท่ีสามารถช าระค่าเบ้ียประกนัไดอ้ีก และบางท่านอาจขาดความรู้ความเขา้ใจถึงประโยชน์ของการท า

ประกนั ซ่ึงควรมีหน่วยงานหรือผูท้ี่เก ีย่วขอ้งให้ค  าแนะน า เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเขา้ใจถึงประโยชน์ในการท า

ประกนั 

ชฎาพร คุณช่ืน(2559) ได้ท  าการศึกษาเก ีย่วกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากร ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก ่อาย ุสถานภาพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการวางแผนทาง

การเงินไม่ต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก ่เพศ รายไดต่้อเดือน การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการวางแผน

ทางการเงินที่แตกต่างกนั ดา้นรายไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีรายไดห้ลกัมาจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง ด้านการวาง

แผนการใชจ่้ายโดยส่วนใหญ่มีการวางแผนทางการใชจ่้ายอยา่งรัดกุม และดีพอสมควรเพื่อให้มีเงินเพียงพอในการใช้

จ่าย ดา้นการออมผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการออมเพื่อใชจ่้ายยามฉุกเฉินหรือเกบ็ไวใ้ชจ่้ายอนาคต ดา้นการ

ลงทุนผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการเกบ็ออมเงินไวส่้วนหน่ึงเพื่อน าไปลงทุน โดยคาดหวงัถึงผลตอบแทนที่

เหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงต ่า 
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ไอยรา ผ่านเมือง(2560) ไดท้  าการศึกษาเก ีย่วกบัการวางแผนและจดัการทางการเงินของแม่เล้ียงเด่ียวท่ีมีการ

หยา่ร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ แม่เล้ียงเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร มีทักษะการบริหารจัดการ

การเงิน โดยเร่ิมจากการประเมินฐานะการเงินของตน เพื่อให้ทราบสถานะการเงิน ค่าใชจ่้ายท่ีต้องรับผิดชอบทั้ งหมด 

และก  าหนดเป้าหมายในชีวติเพื่อให้มีจุดมุ่งหมายและเป็นแรงบันดาลใจในการเกบ็เงินออม โดยการจดบันทึกและ

ค านวณค่าใชจ่้ายรวมแต่ละวนั เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใชจ่้าย และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีเงินเหลือ

เกบ็ มีการหารายไดเ้สริม เพื่อให้รายรับเพิ่มข้ึนจากอาชีพหลกั ท าให้รายรับมากพอท่ีจะเล้ียงดูบุตรและครอบครัว และ

การวางแผนซ้ือสินทรัพย ์ซ้ือประกนัชีวิต ปัญหาและอุปสรรคท่ีท่ีแม่เล้ียงเด่ียวต้องเผชิญ คือมีภาระที่ เพิ่มข้ึนทั้ ง

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั ค่าใชจ่้ายของบุตร ท าให้รายไดไ้ม่เพียงพอ ขาดทกัษะเชิงลึกเก ีย่วกบัการวางแผนการเงินที่เหมาะสม 

มีพฤติกรรมการใชจ่้ายกบัสินคา้ที่ฟุ่ มเฟือยให้กบัตนเองและบุตร ด้านการแกไ้ขปัญหา แม่เล้ียงเด่ียวศึกษาเพิ่มเติม

เก ีย่วกบัการวางแผนทางการเงินในยคุปัจจุบนั และตั้งเป้าหมายทางการเงินท่ีสามารถท าไดอ้ยา่งชดัเจนเพื่อความมัน่คง

ในอนาคต โดยการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคลอ้งกบัรายรับของตน 

สาริสา ฤทธิมา (2561) ไดท้  าการศึกษาเก ีย่วกบั การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุง

เพทมหานคร ผลการศึกษาพบวา่การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเพทมหานคร ที่มีปัจจัย

ส่วนบุคล ดา้น เพศ อาย ุการศึกษาและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลต่างกนั 

ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัท าให้การวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลไม่ต่างกนั และปัจจยัแวดลอ้มในดา้นการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคมและการเมือง ด้าน

จุดมุ่งหมาย มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกรุงเทพมหานคร 

รุ่งตะวนั แซ่พวั.(2561) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทนุของ Generation X ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มประชาการส่วนมากมีรายไดห้ลกัจากเงินเดือนและค่าจา้งจากงานประจ ามากท่ีสุด ส่วนใหญ่ไม่

มีบุคคลท่ีตอ้งอุปการะแต่มีภาระหน้ีสินส่วนบุคคลโดยมีภาระหน้ีสินในรูปแบบหน้ีสินระยะยาว ส่วนนช่องทางออมท่ี

ประชากรกลุ่มน้ี เลือกออมมากท่ีสุดคือ เงินฝากธนาคาร รองลงมา คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และช่องทางการลงทุน

ที่กลุ่มตวัอยา่งเลือกลงทุนเป็นอนัดบัตน้ๆคือ กองทุนรวม หุ้นสามญั และอสังหาริมทรัพยแ์ละที่ดิน โดยวตัถุประสงค์

หลกัในการลงทุน คือเพื่อใชจ่้ายยามเกษียณอาย ุ

สุธามาศ จนัทร์โต(2562) ไดศ้ึกษาเร่ืองการเตรียมพร้อมกอ่นเกษียณอายขุองประชากรในกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกจิ มีระดับการเตรียม

ความพร้อมในระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบระดบัการเตรียมความพร้อมกอ่นเกษียณอายุของประชากรในกรุงเทพ 

จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน จ านวนบุตร ภาระเล้ียงดู ครอบครัว ลักษณะที่อยู่

อาศยั หน้ีสินท่ีตอ้งผ่อนช าระ และอาชีพ สามารถสรุปการวจิยัไดด้งัน้ี ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของประชากรใน

กรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษา จ านวนบุตร ท่ีพกัอาศยั และหน้ีสินหรือภาระผ่อนค่าใช้จ่ายต่างกนั ท าให้การ

เตรียมความพร้อมกอ่นเกษียณอายตุ่างกนั 
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 ธมวรรณ สมัครอภิรักษ์ (2563) ได้ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบวา่ ประชนาชนคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณธปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหน้ีสินต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการลงทุนในด้าน

เป้าหมายการลงทุน รูปแบบการลงทุนและลกัษณะการลงทุนไม่แตกต่างกนั และปัจจัยการลงทุนในด้านเศรษฐกจิ 

การเมือง ดา้นความเส่ียงและผลตอบแทนต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการลงทุนดา้นเป้าหมายการลงทนุ รูปแบบการลงทุน

และลกัษณะการลงทุนไม่แตกต่าง 

 

วธีิด าเนนิการวิจยั 

 กาวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชว้ธีิเกบ็ขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากร (Population) และกลุ่มตัวอย่าง (Sample Group) 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ บุคลากรผูท้ี่ท  างานอยูใ่นส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน และมีการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล จ านวน 7,612 คน (ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2565) ผู้วิจัยท าการค านวณหา
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก  าหนดค่าความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% สามารถค านวณได ้384.16 คน ผูว้จิยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน จากประชากร
ทั้งหมด 7,612 คน โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเกบ็ขอ้มูลโดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลเก ีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก ่เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความคิดเห็น 7 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นการออม 
ดา้นการลงทุน ดา้นภาษี ดา้นประกนั ดา้นการวางแผนเกษียณ ดา้นลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรฐานการ
ประเมินแบบลิเคร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี มากท่ีสุด = 5,มาก = 4,ปานกลาง = 3,นอ้ย = 2,นอ้ยที่สุด = 1 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

สร้างแบบสอบถาม การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานในส านักงานประกนัสังคม กระทรวง

แรงงาน และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผู ้เช่ียวชาญ 

จ านวน 2 ท่าน พิจารราตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชัดเจนและการใช้

ภาษาท่ีเหมาะสมของค าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

1.ขอ้ค าถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีความเที่ยงตรง ใชไ้ด ้

2.ขอ้ค าถามที่มีคะแนน IOC 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผูศ้ึกษาไดด้  าเนินการแจกแบบสอบถามให้แก ่ประชากรท่ี

ก  าหนดไว ้โดยใชว้ธีิการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลนโ์ดยใช ้Google Form 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูศ้ึกษาท าการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง คอมพิวเตอร์  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.ค่าร้อยละ (เปอร์เซ็น) ส าหรับการวเิคราะห์เพื่อหาการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2.ค่าเฉลี่ย (Mean)  

3.ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวเิคราะหก์ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานใน

ส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนที่ 1 ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน 400คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 และเพศชาย จ านวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 18.5 ส่วนใหญ่ 
มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ 41-50 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8, 51ปีข้ึน
ไป จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ,21-30ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8, และต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 2 คนคิด
เป้นร้อยละ .5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 รองลงมา
คือ สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 และต ่ากวา่ปริญญาตรี 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส โสด  จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาคือสมรส จ านวน 167 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.8 และหยา่ร้าง 14คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 -20,000 บาท 
จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ 20,001-25,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 , 25,001-
30,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5, 10,001-15,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 , 30,001 บาท
ข้ึนไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ ไม่เกนิ 10,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 

2) ความคิดเห็นของพนกังานในส านกังานประกนัสังคม ที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
พนกังานในส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที่
อยู่ในระดับมาก คือด้านการวางแผนเกษียณ ด้านประก ัน ด้านค่าใช้จ่าย ด้านรา ยได้ ด้านการลงทุน  
ดา้นภาษี ดา้นการออม ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานในส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน 
มผีูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 มีอาย ุ31-
40 ปี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 มี
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สถานะภาพสมรสโสด  จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จ านวน 154 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.5  

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานในส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
 ความคิดเห็นของพนกังานในส านกังานประกนัสังคม ที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
พนกังานในส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ด้านที่
อยูใ่นระดบัมาก คือดา้นการวางแผนเกษียณ ดา้นประกนั ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นรายได ้ดา้นการลงทุน ด้านภาษี ด้านการ
ออม ตามล าดบั 

ด้านรายได้ 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ รายได้
หลกัท่ีแน่นอนที่ช่วยในการวางแผนทางการเงินไดช้ดัเจน การวางแผนในการจดัสรรรายไดอ้ยา่งเหมาะสมส าหรับการ
ใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั การวางแผนในการหารายไดใ้ห้เพียงพอต่อรายจ่ายท่ีมีและเหลือเพียงพอต่อการเกบ็ออม ขอ้ที่
มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ พอใจกบัรายไดท้ี่ท่านไดรั้บ   

ด้านค่าใช้จ่าย 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ มีการวางแผน

ทางการเงินเพื่อค่าใชจ่้ายยามฉุกเฉิน (เจ็บป่วย,อุบติัเหตุ) การวางแผนทางการเงินเพื่อค่าใช้เก ีย่วกบัสินเช่ือ( กยศ บ้าน 
รถยนต ์หรือส่ิงของท่ีซ้ือในรูปแบบการผ่อนช าระ)  ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เก ีย่วกบัการซ้ือสินค้าและบริการในการ
ด ารงชีวติ การวางแผนทางการเงินส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อครอบครัว (เพื่อเล้ียงดุบุพพการี,  เพื่อการศึกษาของบุตร ) 
ตามล าดบั  

ด้านการออม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ การออม

เกดิข้ึนไดเ้มื่อรายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย มีวนิยัในการออมเงินอยา่งสม ่าเสมอ ตามล าดบั ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คือ การออมเงินเพิ่มมากข้ึนตามความสามารถในการหารายไดข้องท่าน จุดประสงค์หลักในการออม
เพื่อความจ าเป็น/ฉุกเฉิน รูปแบบการออมพื้นฐานของท่านคือในแบบฝากธนาคารออมทรัพย ์ตามล าดบั 

ด้านการลงทุน 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ อตัราดอกเบ้ีย
มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนผลตอบแทนที่ดีมีผลต่อการเลือกการลงทุน สภาพคล่องทางเศรษฐกจิมีผลต่อการลงทุน การ
ลงทุนมีความส าคญัในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของท่าน การลงทุนที่ดี ตอ้งมีการกระจายความเส่ียงในการ
ลงทุน ตามล าดบั ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือ เลือกการลงทุนที่มีความปลอยภยัในการใช้บริการ 
สะดวก รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล 

ด้านภาษี 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารราเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ มีความรู้ เข้า
ใน ในกฏ ขอ้บงัคบัแนวทางปฏิบติัภาษีที่เก ีย่วขอ้งกบัตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้อง การเข้าใจเร่ือง
การวางแผนดา้นภาษีที่ดีช่วยประหยดัภาษีได ้รู้จกัใชป้ระโยชนจ์ากมาตรการที่ช่วยลดหยอ่นภาษี เช่น การท าประกนั
ชีวติ การลงทุนในกองทุน SSF การซ้ือสลากออมสินบางประเภท ตามล าดบั ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยุ่ในระดับปาน
กลาง คือ มีการจดัเกบ็ขอ้มูลภาษีของตนเอง 
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ด้านประกัน 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ การซ้ือประกนั
ชีวติช่วยประกนัความเส่ียงให้กบัตนเองและครอบครัว การวางแผนประกนัชีวิตที่ดีช่วยป้องกนัผลกระทบต่อความ
มัน่คงทางการเงิน ให้ความส าคญักบัตวัแทนประกนัที่เป็นมืออาชีพ ท่านคิดวา่การวางแผนประกนัเป็นส่ิงท่ีท  าให้ชีวิต
ท่านมัน่คงเพื่อท่ีวางแผนให้อนาคต ตามล าดบั 

ด้านการวางแผนเกษียณ 
โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก คือ การ

วางแผนท่ีจะช าระหน้ีสินให้หมดกอ่นวยัเกษียณ การวางแผนทางการเงินดา้นการเกษียณควรเร่ิมต้นให้เร็วท่ีสุด การ
เตรียมความพร้อมดา้นที่อยุอ่าศยัเพื่อวยัเกษียณ เงินชราภาพที่ไดรั้บทุกเดือนมีส่วนช่วยในการวางแผนทางการเงิน การ
วางแผนรายไดห้ลงัเกษยณีให้เพียงพอต่อความต้องการและจัดสรรเงินท่ีเหลือไวส้ าหรับเตรียมวยัเกษียณ การซ้ือ
ประกนัสุขภาพหรือประกนัชีวติเพื่อความมัน่คงในวยัเกษียณ ตามล าดบั 

อภิปรายผล 

1. ด้านรายได้    

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือรายได้

หลกัท่ีแน่นอนที่ช่วยในการวางแผนทางการเงินไดช้ดัเจน การวางแผนในการจดัสรรรายไดอ้ยา่งเหมาะสมส าหรับการ

ใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั การวางแผนในการหารายไดใ้ห้เพียงพอต่อรายจ่ายท่ีมีและเหลือเพียงพอต่อการเกบ็ออม ขอ้ที่

มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ พอใจกบัรายไดท้ี่ท่านไดรั้บ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สาริสา ฤทธิ

มา(2561)ได้ท  าการศึกษาเก ี่ยวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลก า รศึ กษาพบว่ า ก าร วา ง แผนทา งก า ร เงิ น ส่ วนบุ คคลของประชากร ในเขตก รุ ง เพทมห านคร  

ที่มีปัจจยัส่วนบุคล ดา้น เพศ อาย ุการศึกษาและรายไดเ้ฉลี่ยนต่อเดือนต่างกนั ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัท าให้การวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกนั และปัจจัยแวดล้อมในด้านการรับรู้ข้อมุลและข่าวสารด้านเศรษฐกจิด้านสังคมและ

การเมือง ดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกรุงเทพมหานครและสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ชฎาพร คุณช่ืน(2559) ไดท้  าการศึกษาเก ีย่วกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากร ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก ่อาย ุสถานภาพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการวางแผนทาง

การเงินไม่ต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก ่เพศ รายไดต่้อเดือน การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการวางแผน

ทางการเงินที่แตกต่างกนั ดา้นรายไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีรายได้หลกัมาจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง ด้านการวาง

แผนการใชจ่้ายโดยส่วนใหญ่มีการวางแผนทางการใชจ่้ายอยา่งรัดกุม และดีพอสมควรเพื่อให้มีเงินเพียงพอในการใช้

จ่าย ดา้นการออมผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการออมเพื่อใชจ่้ายยามฉุกเฉินหรือเกบ็ไวใ้ชจ่้ายอนาคต ดา้นการ
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ลงทุนผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการเกบ็ออมเงินไวส่้วนหน่ึงเพื่อน าไปลงทุน โดยคาดหวงัถึงผลตอบแทนที่

เหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงต ่า 

2. ด้านค่าใช้จ่าย 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ มีการวางแผน

ทางการเงินเพื่อค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน (เจ็บป่วย,อุบัติเหตุ) การวางแผนทางการเงินเพื่อค่าใช้เก ีย่วกบัสินเช่ือ 

( กยศ บา้น รถยนต ์หรือส่ิงของท่ีซ้ือในรูปแบบการผอ่นช าระ)  ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เก ีย่วกบัการซ้ือสินคา้และบริการใน

การด ารงชีวติ การวางแผนทางการเงินส าหรับค่าใชจ่้ายเพื่อครอบครัว ( เพื่อเล้ียงดุบุพพการี เพื่อการศึกษาของบุตร ) 

ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของไอยรา ผ่านเมือง(2560) ได้ท  าการศึกษาเก ีย่วกบัการวางแผนและจัดการ

ทางการเงินของแม่เล้ียงเด่ียวท่ีมีการหย่าร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  แม่เล้ียงเด่ียวในเขต

กรุงเทพมหานคร มีทกัษะการบริหารจดัการการเงิน โดยเร่ิมจากการประเมินฐานะการเงินของตน เพื่อให้ทราบสถานะ

การเงิน ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งรับผิดชอบทั้งหมด และก  าหนดเป้าหมายในชีวติเพื่อให้มีจุดมุ่งหมายและเป็นแรงบนัดาลใจใน

การเกบ็เงินออม โดยการจดบันทึกและค านวณค่าใช้จ่ายรวมแต่ละวนั เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้จ่าย และ

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีเงินเหลือเกบ็ มีการหารายได้เสริม เพื่อให้ รายรับเพิ่มข้ึนจากอาชีพหลัก ท าให้

รายรับมากพอท่ีจะเล้ียงดูบุตรและครอบครัว และการวางแผนซ้ือสินทรัพย ์ซ้ือประกนัชีวติ ปัญหาและอุปสรรคท่ีท่ีแม่

เล้ียงเด่ียวตอ้งเผชิญ คือมีภาระท่ีเพิ่มข้ึนทั้งค่าใชจ่้ายส่วนตวั ค่าใชจ่้ายของบุตร ท าให้รายไดไ้ม่เพียงพอ ขาดทักษะเชิง

ลึกเก ีย่วกบัการวางแผนการเงินที่เหมาะสม มีพฤติกรรมการใชจ่้ายกบัสินคา้ที่ฟุ่ มเฟือยให้กบัตนเองและบุตร ด้านการ

แกไ้ขปัญหา แม่เล้ียงเด่ียวศึกษาเพิ่มเติมเก ีย่วกบัการวางแผนทางการเงินในยคุปัจจุบัน และตั้ งเป้าหมายทางการเงินที่

สามารถท าไดอ้ยา่งชดัเจนเพื่อความมัน่คงในอนาคต โดยการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคลอ้งกบัรายรับ

ของตน 

3. ด้านการออม 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ การออม

เกดิข้ึนไดเ้มื่อรายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย มีวนิยัในการออมเงินอยา่งสม ่าเสมอ ตามล าดบั ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ การออมเงินเพิ่มมากข้ึนตามความสามารถในการหารายไดข้องท่าน จุดประสงค์หลักในการออม

เพื่อความจ าเป็น/ฉุกเฉิน รูปแบบการออมพื้นฐานของท่านคือในแบบฝากธนาคารออมทรัพย ์ตามล าดับ ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มุกดา โควหกุล (2558) ไดศ้ึกษาการจดัการการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมที่มาก

ที่สุด คือ มีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารพาณิชย ์(ทั้งออมทรัพยแ์ละฝากประจ า) มีการจดัสัดส่วนเงินออมต่อรายไดใ้นแต่ละ

เดือนมากท่ีสุดคือ ไม่ไดก้  าหนดไวแ้น่นอน ออมตามที่เหลือ เหตุผลหลกัในการออม คือ เพื่อไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน  และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งตะวัน แซ่พัว.(2561)ไดศ้ึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ Generation X ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มประชาการส่วนมากมีรายไดห้ลกัจากเงินเดือนและค่าจา้งจากงานประจ ามาก
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ท่ีสุด ส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลท่ีตอ้งอุปการะแต่มีภาระหน้ีสินส่วนบุคคลโดยมีภาระหน้ีสินในรูปแบบหน้ีสินระยะยาว 

ส่วนนช่องทางออมท่ีประชากรกลุ่มน้ี เลือกออมมากท่ีสุดคือ เงินฝากธนาคาร รองลงมา คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

และช่องทางการลงทุนที่กลุ่มตวัอยา่งเลือกลงทุนเป็นอนัดบัตน้ๆคือ กองทุนรวม หุ้นสามญั และอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ที่ดิน โดยวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน คือเพื่อใชจ่้ายยามเกษียณอายุ 

4. ด้านการลงทุน 

  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ อตัราดอกเบ้ีย

มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนผลตอบแทนที่ดีมีผลต่อการเลือกการลงทุน สภาพคล่องทางเศรษฐกจิมีผลต่อการลงทุน การ

ลงทุนมีความส าคญัในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของท่าน การลงทุนที่ดี ตอ้งมีการกระจายความเส่ียงในการ

ลงทุน ตามล าดบั ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือ เลือกการลงทุนที่มีความปลอยภยัในการใช้บริการ 

สะดวก รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ  ธมวรรณ สมัครอภิรักษ์ (2563) ธมวรรณ สมัคร

อภิรักษ ์(2563) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ประชนาชน

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้

ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหน้ีสินต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการลงทุนในดา้นเป้าหมายการลงทุน รูปแบบการลงทุน

และลกัษณะการลงทุนไม่แตกต่างกนั และปัจจยัการลงทุนในดา้นเศรษฐกจิ การเมือง ดา้นความเส่ียงและผลตอบแทน

ต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการลงทุนดา้นเป้าหมายการลงทุน รูปแบบการลงทุนและลกัษณะการลงทุนไม่แตกต่าง 

5. ด้านภาษี 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารราเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ มีความรู้ เข้า
ใน ในกฏ ขอ้บงัคบัแนวทางปฏิบติัภาษีที่เก ีย่วขอ้งกบัตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้อง การเข้าใจเร่ือง
การวางแผนดา้นภาษีที่ดีช่วยประหยดัภาษีได้ รู้จกัใชป้ระโยชนจ์ากมาตรการที่ช่วยลดหยอ่นภาษี เช่น การท าประกนั
ชีวติ การลงทุนในกองทุน SSF การซ้ือสลากออมสินบางประเภท ตามล าดบั ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยุ่ในระดับปาน
กลาง คือ มีการจดัเกบ็ขอ้มูลภาษีของตนเอง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วิภาดา สุขสวัสด์ิ (2558) ไดท้  าการศึกษา
เร่ืองความรู้ความเขา้ใจของผูเ้สียภาษีอากรท่ีมีผลต่อทศันคติการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของส านกังานสรรพากร
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 13(เขตคลองเตย) ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเก ีย่วกบัการเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

6. ด้านประกัน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ การซ้ือประกนั

ชีวติช่วยประกนัความเสียง่ให้กบัตนเองและครอบครัว การวางแผนประกนัชีวิตที่ดีช่วยป้องกนัผลกระทบต่อความ

มัน่คงทางการเงิน ให้ความส าคญักบัตวัแทนประกนัที่เป็นมืออาชีพ ท่านคิดวา่การวางแผนประกนัเป็นส่ิงท่ีท  าให้ชีวิต

ท่านมัน่คงเพื่อท่ีวางแผนให้อนาคต ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิริพร ปล้ืมปิติพร(2558) ไดศ้ึกษาเก ีย่วกบั

การวางแผนประกนั การเลือกท าประกนัตอ้งพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคคล ประชาชนบางคน

ท่ีไม่ท  าประกนัชีวิตอาจเกดิจากความไม่พร้อมหรือไม่สะดวกในการช าระค่าเบ้ียประกนัท่ีค่อนข้างสูง และใน

ชีวติประจ าวนัมีค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ตอ้งจ่ายเป็นประจ าอยูแ่ลว้ ไม่มีเงินเหลือเกบ็มากพอที่สามารถช าระค่าเบ้ียประกนัได้
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อีก และบางท่านอาจขาดความรู้ความเขา้ใจถึงประโยชนข์องการท าประกนั ซ่ึงควรมีหน่วยงานหรือผู้ที่เก ีย่วข้องให้

ค  าแนะน า เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเขา้ใจถึงประโยชนใ์นการท าประกนั 

7. ด้านการวางแผนเกษียณ 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก คือ การ

วางแผนท่ีจะช าระหน้ีสินให้หมดกอ่นวยัเกษียณ การวางแผนทางการเงินดา้นการเกษียณควรเร่ิมต้นให้เร็วท่ีสุด การ

เตรียมความพร้อมดา้นที่อยุอ่าศยัเพื่อวยัเกษียณ เงินชราภาพที่ไดรั้บทุกเดือนมีส่วนช่วยในการวางแผนทางการเงิน การ

วางแผนรายไดห้ลงัเกษยณีให้เพียงพอต่อความต้องการและจัดสรรเงินท่ีเหลือไวส้ าหรับเตรียมวยัเกษียณ การซ้ือ

ประกนัสุขภาพหรือประกนัชีวติเพื่อความมัน่คงในวยัเกษียณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุธามาศ จันทร์โต(2562) 

ไดศ้ึกษาเร่ืองการเตรียมพร้อมกอ่นเกษียณอายขุองประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกจิ มีระดับการเตรียมความพร้อมในระดับมาก ผลการ

เปรียบเทียบระดบัการเตรียมความพร้อมกอ่นเกษียณอายขุองประชากรในกรุงเทพ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนบุตร ภาระเล้ียงดู ครอบครัว ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั หน้ีสินท่ีตอ้งผ่อนช าระ และ

อาชีพ สามารถสรุปการวจิยัไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา 

จ านวนบุตร ท่ีพกัอาศยั และหน้ีสินหรือภาระผ่อนค่าใชจ่้ายต่างกนั ท าให้การเตรียมความพร้อมกอ่นเกษียณอายตุ่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานในส านกังานประกนัสังคม กระทรวง
แรงงาน สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี 

1.ดา้นรายได ้ 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ รายไดห้ลกัท่ีแน่นอนช่วยในการวางแผนทางการเงินได้ชัดเจน เช่น พนักงานได้รับ

เงินเดือนเท่าๆ กนัทุกเดือนสามารถวางแผนการใชจ่้ายและการออมได ้ส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงานมีการ
ปรับเพดานเงินเดือนให้สูงข้ึน เพื่อสอดคลอ้งกบัค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน,การวางแผนในการจดัสรรรายได้อย่างเหมาะสม
กบัค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั เช่น การท าบญัชีรายรับเพื่อทราบถึงรายไดท้ี่แทจ้ริงและสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ในระยะยาวได ้

2.ด้านค่าใช้จ่าย  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ มีการวางแผนทางการเงินเพื่อค่าใชจ่้ายยามฉุกเฉิน เช่นเจ็บป่วย อุบติัเหตุ เช่น การจดัท า

บญัชีฝากประจ าเพื่อหักเงินส าหรับไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉินบญัชี การซ้ือประกนัอุบติัเหตุเพื่อลดค่าใช้จ่ายท่ีเกดิข้ึนแต่
อาจตอ้งพิจารณาจากโรคประจ าตัวหรือลักษณะงานที่ท  าว่ามีความเส่ียงมากน้อยเพียงใด หรือ งานที่ต้องเดินทาง
ตลอดเวลากค็วรมีการท าประกนัไว ้เพื่อไม่ให้ล  าบากเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน,การวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ค่าใช้จ่าย
เก ีย่วกบัสินเช่ือ เช่น กยศ. บา้น รถยนต ์หรือส่ิงของท่ีซ้ือในรูปแบบการผ่อนช าระ เช่น การศึกษาข้อมูลการผ่อนช าระ
ดอกเบ้ียบตัรเครดิต 0% การศึกษาดอกเบ้ียธนาคาร การรีไฟแนนซ์บ้านทุกๆ 3 ปี เพื่อประหยดัค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียท่ี
เกดิข้ึน 
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3.ด้านการออม  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การออมเกดิข้ึนได้เมื่อมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย เช่น การหารายได้เพิ่มข้ึนเพื่อให้

รายรับมากกวา่รายจ่าย,การมีวนิยัในการออมเงินอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การฝากประจ า โดยหักผ่านบญัชีอตัโนมติัเพื่อจะ
ไดอ้อมเงินกอ่นที่จะน าไปใชจ่้ายอยา่งอื่น 

4.ด้านการลงทุน  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ อัตราดอกเบ้ียมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น อัตราดอกเบ้ียท่ีได้รับจะต้องมีการ

เปรียบเทียบจากหลายๆท่ี ควรศึกษาขอ้มูลให้ละเอียดกอ่นตดัสินใจโดยส่วนมากจะเก ีย่วกบัดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร
อาจมีทั้งฝากออมทรัพย ์สะสมทรัพย ์ฝากประจ า,ผลตอบแทนท่ีดีมีผลต่อการลงทุน เช่นการเลือกลทุนในหุ้น หรือคริป
โตเคอเรนซีโดยผลตอบแทนท่ีเกดิข้ึนจะเช่ือมโยงกบัความเส่ียง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการยอมรับความเส่ียงของแต่ละบุคคล 
ควรให้ค  าแนะน าและความรู้เพิ่มเติมในการลงทุนรูปแบบต่างๆ ทั้ง ทองค า ตราสารหน้ี ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย ์
เป็นตน้ 

5.ด้านภาษี  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การมีความรู้ เขา้ใน ในกฏ ขอ้บงัคบัแนวทางปฏิบติัภาษีที่เก ีย่วขอ้งกบัตัวท่านเอง เพื่อ

ป้องกนัการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้อง เช่น ส านักงานประกนัสังคมอาจมีหลักสูตร หรือการอมรมให้แกพ่นักงานใน

ส านกังานประกนัสังคมกระทรวงแรงงาน เพื่อจะไดเ้ขา้ใจและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง,การเขา้ใจเร่ืองการวางแผนดา้นภาษีที่ ดี

ช่วยประหยดัภาษีได ้เช่น การศึกษาหาความรู้ อบรม เพื่อจะไดว้างแผนภาษีไดถู้กตอ้งและรู้วธีิที่ลดหยอ่นภาษี  

6.ด้านประกัน  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การวางแผนประกนัชีวติท่ีดีช่วยป้องกนัผลกระทบต่อความมัน่คงทางการเงิน เช่น การ

เลือกซ้ือประกนัท่ีคุม้ครองความเส่ียงทางด้านชีวิตและทรัพยสิ์น,การซ้ือประกนัชีวิตช่วยประกนัความเส่ียงให้กบั
ตนเองและครอบครัว เช่นการท าประกนัอุบติัเหตุหรือการซ้ือประกนัท่ีครอบคลุมวงเงินสินเช่ือต่าๆ เพราะจะช่วยให้
คนขา้งหลงัมีเงินเพื่อให้ในการด ารงชีวติหรือช าระหน้ีสินบางส่วน ท่ีไดท้  าประกนัไว ้และไม่เดือดร้อนต่อคนรุ่นหลงัที่
ตอ้งช าระหน้ีสินบางอยา่งต่อ แต่ควรศึกษาขอ้มูลอยา่งละเอียดเน่ืองจากจ านวนเงินท่ีใชซ้ื้อประกนัมีจ านวนมาก ควรใช้
ให้เกดิประโยชนสู์งสุด  

7.ด้านการวางแผนเกษียณ  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การวางแผนท่ีจะช าระหน้ีสินให้หมดกอ่นวยัเกษียณเช่นการเพิ่มยอดการช าระหน้ีสิน

ให้มากข้ึนเพื่อช่วยลดเงินตน้และดอกเบ้ีย หรือการช าระเงินกอ้นปีละคร้ังเมื่อไดรั้บโบนจัะช่วยให้หน้ีสินหมดเร็วข้ึน,
การวางแผนทางการเงินดา้นการเกษียณควรเร่ิมตน้ให้เร็วท่ีสุด เช่นส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน ควรมี
หลกัสูตรท่ีเก ีย่วกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้แกพนกังานท่ีเขา้บรรจุใหม่เพื่อจะไดม้ีความรู้พื้นฐานในการ
วางแผนทางการเงิน เพราะหากมีปัญหาดา้นการเงินกจ็ะส่งผลกระทบต่องานได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัครั้งต่อไป 
 1.ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มตวัแปรต่างๆในการวจิยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และรอบดา้นยิง่ข้ึน 
 2. จากการท าวจิยัคร้ังน้ี ประชากรท่ีศึกษาเป็นเพียงประชากรในส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน ซ่ึง
ถา้ตอ้งการขอ้มูลท่ีหลากหลายมากข้ึน ควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปท่ีแตกต่างจากเดิม 
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 3.จากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในดา้นต่างๆ ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หากการศึกษา
คร้ังต่อไปควรศึกษาเก ีย่วกบัปัจจยัและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อจะได้ข้อมูลรอบ
ดา้นข้ึน 
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