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บทคดัย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณของพนักงาน

บริษทัขนาดใหญ่แห่งหนึงในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของพนกังานบริษทัที

มีต่อการวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณ ดา้นการออมและการลงทุน ดา้นรายไดห้ลังเกษียณ 

ด้านค่าใช้จ่ายและภาระหนีสิน ดา้นการวางแผนมรดก และดา้นองค์ประกอบทางกายภาพ โดย

จาํแนกตามปัจจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการทาํงาน สถานภาพทางสมรส ระดบั

การศึกษา เงินเดือน ประชากรในงานวิจยันี  คือ พนกังานบริษทัขนาดใหญ่แห่งหนึงในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถาม จาํนวน  คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หา

ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย X ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 ผลการวิจยัพบวา่ .) มีพนกังานตอบแบบสอบถามทงัหมด  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จํานวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 มีอายุ 36 – 45 ปี จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7  มี

ระยะเวลาในการทาํงาน 11 ปีขึนไป จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 มีสถานภาพโสด จาํนวน 

234 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 มี

เงินเดือน 50,001 บาทขึนไป จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 

 2.) ความคิดเห็นของพนกังานบริษทัทีมีต่อการวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณ โดยรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ ดา้นค่าใชจ่้ายและภาระหนีสิน ดา้นการออมและการลงทุน และดา้นการ

วางแผนมรดก ตามลาํดบั และดา้นทีอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ดา้นรายไดห้ลงัเกษียณ 

 

คําสําคัญ: การเกษียณ; การวางแผนทางการเงิน 

 

ABSTRACT 

 The Objective of research is to study the Financial Retirement Planning of Employees : A 

Case Study of A Large Company at Sathorn Area Bangkok. The factors of research included Saving 

and Investment, Income after Retirement, Expense and Debt, Heritage Planning. That are classified 

by Personal factors were including sex, age, working time, marital status, education, salary. The 

population used in this research was employees who working in a large company at Sathorn area 

Bangkok. The samples used in this research amount of 378 peoples. The questionnaire was 

instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The 

statistics were frequency, percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation.  

 The results found that 1.) The employees all respondents 378 people. Most are female 306 

peoples representing 81.0%. Most ages 36-45 years old 165 peoples representing 43.7%. Most are 

working time over 11  years 273 peoples representing 72.2%. Most are the single 234 peoples 

representing 61.9%. Most are the bachelor’s degree level 285 peoples representing 75.4%. Most 

are the salary per month 50,001 baht up have 141 peoples representing 37.3%. 

 2). Employees’ opinion that effected to the financial retirement planning of employees: a 

case study of a large company at Sathorn Area Bangkok overall moderate level. Considering each 
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side, then that side is the moderate level of Expense and Debt, Saving and Investment, and Heritage 

Planning respectively. And that side is the low level of Income after Retirement. 

 

Keywords: Retirement; Financial planning. 

 

บทนํา 

 ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ทาํให้เกิด

ความประมาท ไม่ระมดัระวงั อาจมีการใช้จ่ายเงินทีมากเกินความจาํเป็น เช่น ค่าบตัรเครดิต หนีนอก

ระบบ เป็นตน้ ส่งผลให้เงินทีเก็บไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีวิตช่วงหลงัเกษียณจนกระทงัเสียชีวิต ใน

ภาวะทีไม่มีงานประจาํทาํแลว้และร่างกายแก่ชราลงเรือยๆ หมดเรียวแรงในการทีจะทาํอาชีพเสริม

เพือใหมี้รายไดเ้ขา้มา  อาจก่อใหเ้กิดความเครียด ความยากลาํบากในการใชชี้วิต เป็นปัญหากบับุตร

หลาน หรืออาจกลายเป็นภาระของสงัคมต่อไป 

 จากเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจ และตระหนกัถึงปัญหาทีจะเกิดในอนาคตหาก

พนกังานบริษทัไม่มีการวางแผนทางการเงินทีดี  จึงไดมี้การศึกษาแนวทางการวางแผนทางการเงิน

เพือการเกษียณ เพือทีจะสามารถนาํไปใชใ้นการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ ในการวางแผนทางการเงิน  

โดยไม่เพียงแต่จะตอ้งมีวนิัยในการออมเท่านนั ยงัตอ้งมีแผนการลงทุนทีดีและมีประสิทธิภาพ   การ

ประหยดัค่าใชจ่้ายก็เป็นอีกแนวทางหนึงทีตอ้งปฏิบติัเพือไม่ใหเ้กิดหนีสินเกินตวั เช่นกนั 

 จะเห็นไดว่้าการวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณนันเป็นเรืองทีไม่ควรมองขา้ม จึงเป็น

เหตุให้ผูศึ้กษาทาํการศึกษาเกียวกับการวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณของพนักงานบริษทั

ขนาดใหญ่แห่งหนึงในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จึงไดก้าํหนดตวัแปรตาม 4 ดา้น คือ (1) ดา้นการ

ออมและการลงทุน (2) ด้านรายได้หลงัเกษียณ  (3) ด้านค่าใช้จ่ายและภาระหนีสิน (4) ด้านการ

วางแผนมรดก โดยใชแ้บบสอบถามระดบัความคิดเห็นซึงจะสะทอ้นถึงการออมเงิน การลงทุน การ

ใชจ่้าย และการจดัการมรดก เหมาะสมต่อการใชชี้วิตหลงัเกษียณไดแ้บบสบายหรือไม่  และเพือใช้

เป็นแนวทางศึกษาในการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ และอาจมีการจดัอบรม โดยอาศยัสถาบนัการเงินเขา้

มาดูแลให้คาํแนะนาํแก่พนักงาน เกียวกบัการวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณของพนักงาน

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 เพอืศึกษาการวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณของพนกังานบริษทัขนาดใหญ่แห่งหนึง

ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจยั 

 ในการวิจยั เรือง การวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณของพนกังานบริษทัขนาดใหญ่

แห่งหนึงในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยัดงันี 

  

 ขอบเขตด้านเนือหา 

 ตัวแปรอิสระ คือ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระยะเวลาในการทาํงาน สถานภาพทางสมรส ระดบั

การศีกษา เงินเดือน 

ตัวแปรตาม คือ 

1. ความคิดเห็นของพนกังานบริษทัทีมีต่อการวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณ ดา้น

การออมและการลงทุน ดา้นรายไดห้ลงัเกษียณ ดา้นค่าใชจ่้ายและภาระหนีสิน ดา้นการ

วางแผนมรดก 

  

 ขอบเขตด้านประชากร 

 พนกังานบริษทัขนาดใหญ่แห่งหนึงในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจยัครังนีจะทาํการวิจยั ตงัแต่เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

 

ประโยชน์ทีจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงการวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณของพนักงานบริษทัขนาดใหญ่

แห่งหนึงในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. ทาํใหท้ราบถึงการใชจ่้ายเงินส่วนบุคคลหลงัเกษียณ ของพนกังานบริษทัขนาดใหญ่แห่ง

หนึงในเขตสาทร กรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน 

รวมถึงประชาชนสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและ

ก่อใหเ้กิดการวางแผนการเงินเพือการเกษียณของบุคคลทวัไป 

3. ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณของพนักงานบริษทั

ขนาดใหญ่แห่งหนึงในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันการเงินสามารถ

นาํไปใช้ประโยชน ์เพือการพฒันารูปแบบการออมและการลงทุนให้ตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

    ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณของ 

1. เพศ พนกังานบริษทัขนาดใหญ่แห่งหนึงในเขต 

2. อาย ุ สาทรกรุงเทพมหานคร 

3. ระยะเวลาในการทาํงาน 1. ดา้นการออมและการลงทุน 

4. สถานภาพทางสมรส 2. ดา้นรายไดห้ลงัเกษียณ 

5. ระดบัการศึกษา 3. ดา้นคา่ใชจ้่ายและภาระหนีสิน 

6. เงินเดือน 4. ดา้นการวางแผนมรดก   

 

 

แนวคิด ทฤษฏี งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 

 แนวคิดและทฤษฏทีีเกยีวข้องกับการวางแผนทางการเงินเพือการเกษียณ 

 รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2555) ไดใ้หค้วามหมาย และความสาํคญั ของการวางแผนการเงินเพือ

การเกษียณอาย ุดงันี  

1. ความหมายของการวางแผนการเงินเพอืการเกษียณอาย ุ

การวางแผนการเงินเพือการเกษียณอาย ุหมายถึง กระบวนการในการวางแผนการดาํเนิน

ชีวิตในช่วงหลงัเกษียณอายุภายใตพื้นฐานทีเป็นไปได ้เพือกาํหนดกลยุทธ์และแนวทางทีจะทาํให้

แผนการดาํเนินชีวิตในช่วงหลงัเกษียณอายุนันบรรลุผลตามเป้าหมายทีกาํหนด หรือ การวางแผน

ทางการเงินสาํหรับในช่วงชีวิตหลงัจากทีคุณหยดุทาํงาน 

2. ความสาํคญัของการวางแผนการเงินเพือการเกษียณอาย ุ

รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2555) ไดแ้บ่งปัจจัยสําคญัทีทาํให้บุคคลจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนชีวิต

เพอืวยัเกษียณออกเป็น 4 ดา้น ดงันี 

  (1)  การเปลียนแปลงของโครงสร้างประชากร จากความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีทาง

การแพทยที์ทาํให้คนมีสุขภาพอนามยัทีแข็งแรงและอายุยืนยาวขึน ประกอบกบัอตัราการเกิดของ

ประชากรทีมีจาํนวนลดลง เป็นผลให้โครงสร้างประชากรไทยมีการเปลียนแปลงจากสังคมของ

ประชากรวยัแรงงานไปสู่ประชากรวยัสูงอายุมากขึน ดงัผลการศึกษาโครงสร้างประชากรไทย
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ในช่วงปี พ.ศ. 2513-2563 พบว่า ประเทศไทยจะเขา้สู่ยุค “สังคมผูสู้งอายุ” (Aging Society) บุคคล

ควรใหค้วามสาํคญัและเตรียมความพร้อมเพอืวยัเกษียณตงัแต่วยัทาํงาน 

 (2)  ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึน นนัหมายความว่าบุคคล มีช่วงชีวิตในวยัเกษียณที

ยาวนานขึนและหากพิจารณาทางดา้นการเงินแลว้ ยอ่มหมายถึง บุคคลตอ้งสะสมเงินไวเ้พือใชใ้นวยั

เกษียณจาํนวนมากเพิมขึนตามไปดว้ย และวยัทาํงานทีสร้างรายไดก้็จะตอ้งสะสมเงินออมในจาํนวน

ทีมากขึนดว้ย เพอืใหเ้พยีงพอต่อวยัเกษียณทียาวนานขึน 

 (3)  การเปลียนแปลงทางด้านสังคม ในอดีตสังคมไทยจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ 

สมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่รวมกันทําให้สามารถพึงพาอาศัยและดูแลซึงกันและกันได ้แต่ใน

ปัจจุบนัวิถีชีวิตของคนไทยเปลียนไป มีลกัษณะเป็นครอบครัวเดียวมากขึน ด้วยเหตุนีบุคคลควร

วางแผนเพือวยัเกษียณของตนเองไวใ้นยามทีเริมต้นทาํงานและมีรายได้ เพือไม่เป็นภาระให้กับ

ลูกหลานในยามทีเกษียณอายแุลว้ 

 (4)  การเกษียณอายุก่อนกาํหนด หากมีการเตรียมความพร้อมเพือวยัเกษียณไวแ้ลว้ก็

จะทาํใหใ้ชชี้วิตหลงัวยัเกษียณไดอ้ยา่งมีความสุข จากสาเหตุทีทาํให้มีการเกษียณอายุก่อนกาํหนดจะ

ดว้ยความสมคัรใจหรือไม่สมคัรใจก็ตาม บุคคลจาํเป็นทีจะตอ้งเตรียมความพร้อมและมีการวางแผน

เพอืวยัเกษียณไวทุ้กสถานการณ์ 

 

 งานวิจัยทีเกยีวข้อง 

สถาบันวิจัยเพือการประเมินและออกแบบนโยบายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2555)      

ไดศึ้กษาและแสดง  7 ขอ้ผิดพลาดของการวางแผนเพือการเกษียณ ซึงจากผลงานวิจยัดงักล่าวเป็น

ทีมาทีทาํให้ผูเ้กษียณอายุส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตในช่วงบนัปลายของชีวิต ซึงหาก

บุคคลในวยัทาํงานหันมา สนใจลงทุนเพือวยัเกษียณตงัแต่เนินๆ จะทาํใหผู้ล้งทุนไม่ตอ้งลงทุนใน

สดัส่วนต่อรายไดที้สูงจนกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เนืองจากผูล้งทุนส่วนใหญ่ยงัคงคิด

วา่เงินสาํหรับเกษียณอายุนันเป็นเงินทีสาํคญัจึงควรเก็บไวอ้ย่างปลอดภยั และไม่ยอมนาํเงินนนัไป

ลงทุนในสินทรัพยที์มีความเสียง ทาํใหผู้ล้งทุนกลุ่มนีไดอ้ตัราผลตอบแทนทีค่อนขา้งตาํ จึงตอ้งเพิม

ปริมาณเงินลงทุนมากขึนเพือใหบ้รรลุเป้าหมาย และเมือเขา้สู่วยัเกษียณอาย ุผูค้นส่วนมากจะมีเงิน

สดจากการเก็บออมในช่วงวยัทาํงาน โดยผ่านเครืองมือทางการเงินต่างๆ มาจาํนวนหนึง เนืองจาก

สินทรัพยท์างการเงินต่างๆ ทีทางภาครฐั และเอกชนไดอ้อกมาเพือส่งเสริมการออม เช่นกองทุนรวม

เพือการเลียงชีพ หรือ แม้แต่ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ต่างๆ ทีคนส่วนมากนิยมซือเพือเก็บ       
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ออมเงิน และนําไปหักลดหย่อนภาษีนัน มกัจะมีอายุกําหนดให้เก็บออมไวเ้ป็นระยะยาวถึงจะ

สามารถนาํเงินออกมาใชจ่้ายได ้  

แนวคิดทีว่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทต่างๆ ในตลาด มกัจะให้อตัราผลตอบแทนทีดี

และแยใ่นแต่ละช่วงวฏัจกัรเศรษฐกิจทีแตกต่างกนั โดยสินทรัพยบ์างประเภทจะมีความสัมพนัธ์ของ

อัตราผลตอบแทนในทิศทางตรงกันข้ามกัน หรือมีความสัมพันธ์กันในอัตราทีตําซึงหากนํา 

สินทรัพยเ์หล่านันมาจัดสรรเขา้ไวด้ว้ยกันอาจสามารถช่วยลดความผนัผวนของพอร์ตการลงทุน

โดยรวมลง รวมทังลดอัตราความผิดพลาดทีอาจจะเกิดขึนได้ และยังสามารถช่วยเพิมอัตรา

ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนให้ดียิงขึนได ้โดยมีผลการศึกษาว่า สินทรัพย์แต่ละชนิดจะให้

อตัราผลตอบแทนทีดีหรือแย่นัน จะขึนอยู่กบัวฏัจกัรเศรษฐกิจ เพราะสินทรัพยแ์ต่ละชนิดจะให้

อตัราผลตอบแทนทีดีในวฏัจกัรเศรษฐกิจทีแตกต่างกนั 

ปฐมาภรณ์ นิธิชยั (2556) ไดศึ้กษาเกียวกบัพฤติกรรมการลงทุนเพือการเกษียณของแรงงาน

ในระบบ (ผูมี้งานทาํทีไดรั้บความคุม้ครองและหลกัประกนัทางสังคม) ช่วงอายุ 40 – 60 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ร้อยละ 40 ของกลุ่มตวัอย่างมีโอกาสทีจะออมไม่พอสําหรับ

วยัเกษียณโดยมีเงินออมเพียง ครึงหนึงของเงินทีคาดว่าจะตอ้งการใช้ปัญหาของความไม่เพียงพอ

ของเงินออมมาจากภาระค่าใชจ่้ายและหนีสินทีสูง กลุ่มตวัอยา่งทีระบุวา่ตนเองมีเงินออมไม่เพียงพอ

มีการลงทุนเป็นสัดส่วนทีสูงในเงินฝาก กองทุนสํารองเลียงชีพ และประกันชีวิต ทงันียงัคงเสีย

โอกาสจากการไม่ลงทุนในกองทุนทีมีโอกาสใหผ้ลตอบแทนสูง รวมทงัปัญหาเงินออมไม่เพียงพอ

เพอืการเกษียณนีมีแนวโนม้จะลดลงในคนรุ่นหลงัโดยเฉพาะหากกลุ่มทีออมไม่เพียงพอเลือกลงทุน

ในกองทุนสาํรองเลียงชีพทีให้ผลตอบแทนสูง ผูว้ิจยัให้แนวทางปรับการออมการลงทุนคือพฒันา

กองทุนสํารองเลียงชีพทีปรับลดความเสียงในการลงทุนโดยอัตโนมัติตามอายุทีเพิมขึนและ

กาํหนดให้เป็นนโยบายการลงทุนมาตรฐาน (Default policy) และใหค้าํแนะนาํแก่ผูอ้อมไม่เพียงควร

เพมิเงินสะสมในกองทุนสาํรองเลียงชีพและกระจายการลงทุนในสินทรัพยม์ากขึน นายจา้งเองก็ควร

สนบัสนุนให้มีการลงทุนในกองทุนสํารองเลียงชีพโดยจดัให้มีกองทุน สํารองเลียงชีพปรับเพิม

เพดานอตัราสะสม/สมทบ และสนบัสนุนใหลู้กจา้งสามารถประเมินความเพียงพอของการ ออมเพือ

การเกษียณของตนเองได ้นอกจากนี เนืองจากกลุ่มทีออมไม่พอสําหรับวยัเกษียณจาํเป็นตอ้งออม

เพิมแต่มีเงินออมจาํกดัเพราะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงและมีภาวะการพึงพิงของผูอ้ยู่ใต้การอุปการะสูง     

จึงแนะนาํให้ควรพฒันา 58 ผลิตภณัฑ์ทางการเงินทีเชือมโยงความคุม้ครองภาวะค่าใช้จ่ายสําคัญ   

เข้ากับการลงทุนทีมีโอกาสทีให้ผลตอบแทนสูง ทังนี วีรวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2556) ได้ให้
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ความเห็นในงานสมัมนาการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของมนุษย ์เงินเดือนวยัก่อนเกษียณไวว่้า การ

สํารวจพอร์ตการลงทุนของมนุษย์เงินเดือนวยัก่อนเกษียณควรถามถึงนโยบาย การลงทุนหรือ

สินทรัพยที์ลงทุนมากกวา่ประเภทหรือประเภทของการลงทุนโดยกวา้ง ควรใหข้อ้มูลผลตอบแทนที 

คาดหวงัและความเสียงของแต่ละหลกัทรัพยแ์ก่ผูอ้อมทราบเพือกระตุ ้นการเรียนรู้ และพอร์ตที

เหมาะสมทีสุดสาํหรับการเพือการเกษียณคือพอร์ตการลงทุนแบบผสม (Balanced portfolio) 

ภทัราพร ยอดจนัทร์ (2557) ไดท้าํการศึกษาเรือง พฤติกรรมการออมเงินเพือใชห้ลงัเกษียณ 

ของประชาชนในเขตบางแค กรุงเพทมหานครซึงมีวตัถุประสงค์เพือ ศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน

เพือใชห้ลงัเกษียณของประชาชนในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ และปัจจัยทีส่งผลต่อการออมเงินเพือใชหลงัเกษียณ ดา้นรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย    

ดา้นอิสรภาพทางการเงิน และดา้นความมนัคง ในชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมเงิน

เพอืใชห้ลงัเกษียณของประชาชนในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

อญัญา ขนัธวิทย ์ (2559) ไดศึ้กษาการกําหนดอตัราการออมตามวินัยส่วนตนสําหรับผูม้ี

รายได้ชาวไทยภายใต้กรอบ การบริหารความเสียง โดยศึกษาตัวแบบจาํลองเพือกําหนดอัตรา       

การออมตามวินยัส่วนตนภายใตก้รอบบริหารความเสียง จากนนันาํตวัแบบไปกาํหนดอตัราการออม

สาํหรับผูมี้รายไดช้าวไทย ลกัษณะทวัไปของตวัแบบเป็นการวางแผนทางการเงินซึงพิจารณารายได ้

รายจ่าย เงินออมและผลตอบแทนจากการลงทุนทีเกิดขึนเชิงสุ่มร่วมกบัขอ้มูลอตัรามรณะและอตัรา

การเจบ็ป่วย อตัราการออมถูกกาํหนดในระดบัทีทาํใหเ้หตุการณ์ที “ผูมี้รายไดทิ้งมรดกไว ้แต่ไม่พอ

จ่ายทําศพตัวเอง” มีความน่าจะเป็นตาํ ยอมรับได้และถูกกาํหนดไว้ก่อนแล้วเป็นการล่วงหน้า 

การศึกษาพบว่า หญิงไทยต้องกาํหนดอตัราให้สูงกว่าชายไทยและอตัราทีกาํหนดมีระดับสูงขึน

เรือยๆ ตามอาย ุในกรณีทีอตัรามีความเป็นไปได ้ค่ามธัยฐานของมรดก สุทธิจากค่าทาํศพ จะเป็นค่า

บวกสําหรับทงัหญิงและชายในทุก 56 ช่วงอายุ ดงันนัโดยสรุปหากผูมี้รายไดช้าวไทยทาํการออม

เท่ากบัอตัราตามวินยัส่วนตนแลว้ การทีผูมี้รายไดจ้ะมีเงินออมไม่พอจ่ายค่าทาํศพของตวัเองถือเป็น

เหตุการณ์ไม่พึงเกิดขึน  และอีกบทวิจยัซึงเป็นบทวิจยัแรกของประเทศทีสามารถระบุไดว่้า หาก

หญิงไทยเริมออมตงัแต่อายุ 20 ปี  อตัราการออมควรอยู่ทีประมาณ 12% ของรายได้ ส่วนชายไทย

อตัราการออมควรอยู่ทีประมาณ 8% ของรายได ้ และเป็นทีน่ายินดีวา่ แมบ้างคนอาจเริมออมช้าและ

มีหนีสินอยูบ่า้ง  แต่หากเริมออมและออมอยา่งมีวินยัเคร่งครัดแลว้  ก็จะสามารถปลดหนี และอาจมี

มรดกให้ลูกหลานสูงถึงกวา่ 1 ลา้นบาท ทงันี เป็นการอา้งอิงตามทฤษฎีการบริหารความเสียงและใช้

ขอ้มูลจริงสนบัสนุน 
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วธีิดาํเนินการวจิัย 

เป็นการวิจัยเ ชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) และใชวิ้ธีเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที ใช้ในการวิ จัย คื อ พนักงานบริษัทขนาดใหญ่ แห่ งหนึ งในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามจาํนวนทงัสิน 378 คน โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ 

ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดับความเชือมนั 95% ซึงกําหนดค่าความคลาดเคลือนของการสุ่ม

ตวัอยา่งเท่ากบั 5% (Taro Yamane,1973) ดงันนัผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 

(Nonprobability Sampling) ซึงผู ้วิจัย จะเลือกใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเ อิญ (Accidental 

Sampling) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรทีกาํหนดไว ้โดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามทีเป็น

กระดาษ และผ่านทางออนไลนโ์ดยใช ้Google Form 

2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการทีผูต้อบแบบสอบถามอาจตอ้งการคาํอธิบายเพิมเติม 

 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีไดข้อ้มลูครบถว้นแลว้ เพือนาํไปจดัทาํและเตรียมสาํหรับ

การวิเคราะห์ 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครืองคอมพวิเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

 

 สถิติทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวเิคราะห์เพือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉลีย X สําหรับวิเคราะห์ ความคิดเห็นของพนกังานบริษทัทีมีต่อการวางแผนทาง

การเงิน เพือการเกษียณของพนกังานบริษทัขนาดใหญ่แห่งหนึงในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 3. ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะห์ ความคิดเห็นของพนกังานบริษทัทีมี

ต่อการวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณของพนักงานบริษทัขนาดใหญ่แห่งหนึงในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตอนที  พบว่า พนกังานบริษทั ทีตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 

378  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 306 คน คิดเป็นรอ้ยละ 81.0 และเพศชาย จาํนวน 72 คนคิด

เป็นร้อยละ 19.0 ส่วนใหญ่ มีอายุ 36 – 45 ปี จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7  รองลงมาคือ           

26 – 35 ปี จาํนวน 123  คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 , 46 ปีขึนไป จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ,  

ไม่เกิน 25 ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการทาํงาน 11 ปี

ขึนไป จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาคือ 6 – 10 ปี จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.1, 3 – 5 ปี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 , ไม่เกิน  2 ปี จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 

ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9  และสถานภาพสมรส 

จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 285 คน คิด

เป็นร้อยละ 75.4 รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 , ตาํกว่าปริญญา

ตรี จาํนวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 50,001 บาทขึนไป จาํนวน 

141 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 , 

20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 , 40,001 – 50,000 บาท จาํนวน 42 คน    

คิดเป็นร้อยละ 11.1 , ไม่เกิน 20,000 บาท จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 2  ความคิดเห็นของพนักงานบริษทัทีมีต่อการวางแผนทาง

การเงิน เพือการเกษียณของพนักงานบริษทัขนาดใหญ่แห่งหนึงในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร มี

องคป์ระกอบ  ดา้น ดว้ยค่าเฉลีย x  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD)  พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (x = 2.95) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบั ปานกลางคือ ดา้นค่าใชจ่้าย

และภาระหนีสิน ด้านการออมและการลงทุน และด้านการวางแผนมรดก (x = 3.31, x = 3.07,         

x = 2.93)  ตามลาํดบั และดา้นทีอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ดา้นรายไดห้ลงัเกษียณ (x = 2.49) 

 

สรุปผลการวจิัย 

 

 ปัจจยัส่วนบคุคล 

 ก า ร วิ จัย เ รื อ ง  กา ร ว า ง แ ผ นท า ง ก า ร เ งิ น  เ พื อ ก า ร เ ก ษีย ณ ข อ ง พ นัก ง า น บ ริ ษัท 

ขนาดใหญ่แห่งหนึงในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีพนกังานบริษทัตอบแบบสอบถามทงัหมด

จาํนวน 378  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 และเพศชาย จาํนวน 

72 คนคิดเป็นร้อยละ 19.0 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ36 – 45 ปี จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7  รองลงมา
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คือ  26 – 35 ปี จาํนวน 123  คน คิดเป็น  ร้อยละ 32.5 , 46 ปีขึนไป จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.0 , ไม่เกิน 25 ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการทาํงาน 

11 ปีขึนไป จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาคือ 6 – 10 ปี จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.1 , 3 – 5 ปี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 , ไม่เกิน     2 ปี จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 

ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9  และสถานภาพสมรส 

จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 285 คน      

คิดเป็นร้อยละ 75.4 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 , ตาํกว่า

ปริญญาตรี จาํนวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 50,001 บาทขึนไป 

จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อย

ละ 23.0 , 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 , 40,001 – 50,000 บาท จาํนวน 

42 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.1 , ไม่เกิน 20,000 บาท จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตามลาํดบั 

  

 ความคิดเห็นของพนักงานบริษัททีมีต่อการวางแผนทางการเงิน เพือการเกษียณของ

พนักงานบริษทัขนาดใหญ่แห่งหนึงในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีอยู่ในระดับ           

ปานกลาง คือ ด้านค่าใช้จ่ายและภาระหนีสิน ด้านการออมและการลงทุน และดา้นการวางแผน

มรดก ตามลาํดบั และดา้นทีอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ดา้นรายไดห้ลงัเกษียณ 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

 

1. ด้านการออมและการลงทุน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมาก คือ แบ่งเงินฝากธนาคารทุกเดือน และถอนเมือจาํเป็น  ฝากกองทุนสาํรองเลียงชีพ 

ดว้ยอตัราสูงสุด ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ  ทาํประกนัชีวิต เพือ

ประกนัความเสียงและหวงัผลตอบแทนทีแน่นอน  ลงทุนในหุ้น หรือกองทุนหวงัรับเงินปันผลและ

ขายหลงัเกษียณ   ซือสลากออมสิน เพือออมและลุน้รางวลั ซือทองคาํเก็บ เพือรอขายรับเงินก้อน

ใหญ่ ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ยคือ ซืออสงัหาริมทรัพย ์เพือปล่อยเช่าหรือ

ขายต่อ  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สถาบันวิจัยเพือการประเมินและออกแบบนโยบาย

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย(2555) ทาํการวจิยัเรือง 7 ขอ้ผิดพลาดของการวางแผนเพือการเกษียณ 
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2. ด้านรายได้หลังเกษยีณ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ ไดรั้บเงินปันผลหรือเงินจากการขายหุ้นและกองทุนไดรั้บเงินก้อนใหญ่จาก

กองทุนสํารองเลียงชีพเพียงพอใชจ่้ายถึงอายุ  ปี ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

นอ้ย คือ   รับเงินรายเดือนจากกองทุนประกันสังคมเพียงพอต่อการใชจ่้ายทงัเดือน  ไดรั้บดอกเบีย

เงินฝากธนาคารทุกเดือน   รับรายไดจ้ากธุรกิจส่วนตวัเป็นหลกั รับเงินหรือทรัพยสิ์น จากมรดกของ

ครอบครัว    ไดรั้บค่าเช่า หรือเงินกอ้นใหญ่จากการขายทรัพยสิ์น  รับค่าเลียงดูจากบุตร คู่สมรส เป็น

ประจาํทุกเดือน   ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปฐมาภรณ์ นิธิชยั (2556) ทาํการวิจยัเรือง 

พฤติกรรมการลงทุนเพือการเกษียณของแรงงานในระบบ  

3. ด้านค่าใช้จ่ายและภาระหนีสิน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก คือ ซือเฉพาะสิงจาํเป็น คุม้ค่า ในการดาํรงชีวิต   เลือกรับประทานอาหาร เนน้ประโยชน์

ต่อร่างกาย ตามลาํดับ ส่วนข้อทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ  ลดค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเทียว และทาํบุญ  ผอ่นชาํระค่าบา้น รถ หรือเงินกู ้หมดก่อนเกษียณ    ประกนัสุขภาพครอบคลุม

ค่ารักษาพยาบาลทงัหมด   จ่ายให้บุตรหลาน เป็นค่าการศึกษาและอืน ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ภทัราพร ยอดจนัทร์(2557) ทาํการวิจยัเรือง พฤติกรรมการออมเงินเพือใช้หลงัเกษียณ 

ของประชาชนในเขตบางแค กรุงเพทมหานคร 

4. ด้านการวางแผนมรดก 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ วางแผนทาํพินยักรรมเพือให้ทายาทของท่าน   วางแผนลงชือทายาทเป็นเจา้ของ

ร่วมในทรัพย์สิน   ท่านมีการวางแผนภาษีมรดกให้แก่ทายาท  ธุรกิจส่วนตัว(ถ้ามี) ท่านมีการ

วางแผนให้ทายาทเป็นเจา้ของต่อจากท่านตามลาํดบั  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัญา ขนัธวิทย์

(2559) ทาํการวิจยัเรือง การกาํหนดอตัราการออมตามวินยัส่วนตนสาํหรับผูมี้รายไดช้าวไทยภายใต้

กรอบการบริหารความเสียง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 

 ด้านการออมและการลงทุน 

 สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ พนกังานบริษทัจะทาํการแบ่งเงินฝากธนาคารทุกเดือน และถอนเมือ

จาํเป็นเท่านนั  กล่าวคือ วธีิการออมเงินรายเดือนเพือไวใ้ชห้ลงัการเกษียณทีง่ายทีสุด และความเสียง

ตาํ แต่ก็ไดผ้ลตอบแทนตาํเช่นกนัก็คือ การฝากธนาคารเป็นประจําทุกเดือน และหากไม่มีความ

จาํเป็นในการใช้จ่ายฉุกเฉินจริงๆ ก็ไม่ควรถอนออกมาใช ้ให้เก็บแบบสะสมไปเรือยๆ , การฝาก

กองทุนสาํรองเลียงชีพ ดว้ยอตัราสูงสุด เป็นการออมและการลงทุนไปในตวั เนืองจากบริษทัมีการ

สมทบการฝากกองทุนใหส่้วนหนึง และกองทุนเองกน็าํไปหาผลประโยชน์แทนตวัพนกังานดว้ย ทาํ

ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนกลบัมาเพิมพูนเงินสะสมใหม้ากขึน และการทาํประกนัชีวิต เพือประกนัความ

เสียงจากการเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาล กรณีเสียชีวิตก็ยงัมีเงินให้ทายาท และยงัไดรั้บผลตอบแทน

รายปีทีแน่นอน ถือเป็นการออมทีดีอีกทางหนึง  อีกทงัการลงทุนในหุน้หรือกองทุน จะไดร้ับเงินปัน

ผลหากหุน้ทีลงทุนมีผลประกอบการทีดี และหากสะสมไวร้อเวลาเศรษฐกิจดี ราคาหุน้ขึนก็ไดก้าํไร

จากการขายทังหุ้นและกองทุน  หรือหากเก็บไวข้ายหลังเกษียณก็จะมีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ใน

ชีวติประจาํวนัยามทีไม่มีรายไดป้ระจาํแลว้ 

 ด้านรายได้หลังเกษียณ 

 สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ พนักงานส่วนใหญ่วางแผนว่าจะได้รับรายได้กอ้นใหญ่หลังจาก

เกษียณไปแลว้จากเงินปันผลหรือเงินจากการขายหุน้และกองทุน ถึงแมก้ารลงทุนในหุน้จะไม่เป็นที

นิยมของพนักงานบริษัทเท่ากับการฝากธนาคาร แต่การวางแผนจะได้รับผลตอบแทนมีสูงกว่า 

เนืองจากการลงทุนทีมีความเสียงสูง ทราบกนัดีว่าผลตอบแทนย่อมสูงตามไปดว้ย , ไดร้ับเงินกอ้น

ใหญ่จากกองทุนสาํรองเลียงชีพ และคาดวา่จะเพียงพอใชไ้ปถึงอาย ุ80 ปีแสดงวา่พนกังานมีการฝาก

กองทุนสํารองเลียงชีพด้วยอัตราทีสูงและเป็นระยะเวลานาน, ได้รับเงินรายเดือนจากกองทุน

ประกนัสังคมรายเดือนคาดว่าจะเพียงพอต่อการใชจ่้ายทงัเดือน หมายความว่ารายไดห้ลกัหลังจาก

เกษียณรายเดือนทีจะพอใชจ่้าย ส่วนใหญ่ไดรั้บมาจากผลตอบแทนจากกองทุนประกนัสังคม ทีฝาก

ไวเ้ป็นระยะเวลานานก่อนจะเกษียณ อีกทางหนึงทีได้รายได้หลังเกษียณทีคาดว่าจะได้รับคือ 

ดอกเบียเงินฝากธนาคารและจะถอนดอกเบียมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัเป็นรายเดือนดว้ย 
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ด้านค่าใช้จ่ายและภาระหนีสิน 

สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ พนักงานเลือกทีจะซือเฉพาะสิงทีจําเป็น คุม้ค่า ในการดาํรงชีวิต 

เลือกรับประทานอาหาร เนน้ประโยชน์ต่อร่างกาย  และลดค่าใชจ่้ายในการท่องเทียว และทาํบุญลง 

เพอืเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย  เป็นการบริหารเงินทีมีอยูใ่หเ้พียงพอใชจ้นกระทงัเสียชีวิต และเลือก

ทีจะพยายามชาํระค่าบา้น รถ หรือเงินกู ้ให้หมดก่อนเกษียณอายุเพือไม่ใหเ้ป็นภาระในภายหลงั ทงั

กบัตนเองและลูกหลาน 

ด้านการวางแผนมรดก  

สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ  พนกังานมีการวางแผนการจดัสรรมรดกให้แก่ทายาท  หรืออาจจะ

ลงชือทายาทเป็นเจา้ของร่วมในทรัพยสิ์นไวอ้ยู่แลว้ ซึงเป็นการจดัการมรดกทีดีมาก ไม่ก่อให้เกิด

ความยุง่ยาก หรือแยง่ชิงในทรัพยสิ์นมรดกของผูเ้สียชีวิต ถึงแมจ้ะมีกฎหมายกาํหนดถึงการเป็นผูสื้บ

ทอดมรดกตามลาํดบัชนัไวแ้ลว้ แต่หากมีการทาํพินยักรรมไวช้ดัเจนทรัพยสิ์นก็จะถูกจดัการไดอ้ยา่ง

เหมาะสม และถูกใจ 
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