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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง การวางแผนทางการเงินของพนกังานบริษทั บีบี เทคโนโลยี จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาการวางแผนทางการเงินของพนักงาน และวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของ
พนกังานบริษทั บีบี เทคโนโลยี จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นการลงทุน ดา้นแผนประกนัชีวิต ดา้นภาษี ดา้นมรดก ดา้น
ในช่วงวยัเกษียณ โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนักงาน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือนเฉล่ีย และอายุการท างาน กลุ่มตัวอย่างผู ้ตอบ
แบบสอบถามรวมทั้งหมด 300 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Means) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูวิ้จยัไดท้ า
เกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary data) โดยวิธีการแจกแจงแบบสอบถามผา่นทางออนไลน ์(Google Form) 

ผลการวิจยัพบว่า 1.) การวางแผนทางการเงินของพนักงานบริษทั บีบี เทคโนโลยี จ ากดั มีผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 อายุ 26-30 ปี 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 
สถานภาพโสด จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 รายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 10,001 -20,000 บาท จ านวน 135 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 และอายกุารท างาน 2-5 ปี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 

2.) พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของพนกังานบริษทั บีบี เทคโนโลยี จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือ ดา้นการลงทุน ดา้นในช่วงวยัเกษียณ ดา้นภาษี ดา้นประกนัชีวิต ดา้นมรดก ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
This research aimed to study the financial planning of employees of BB Technology Company 

Limited and analyze the behavior that affects the financial planning of BB Technology Co., Ltd. employees, 

including investment, life insurance, tax, inheritance, retirement classified by demographic characteristics of 

employees consisting of gender, age, highest educational levels, marital status, average monthly income and 

working life samples of 300 respondents were analyzed by using computer software package (SPSS). The 

statistics used for data analysis consisted of percentage, mean and standard deviation. The researcher has 

collected the primary data by using the online form distribution (Google Form). 

The results of the research are as follows: 1.) Financial planning of the employees of BB Technology 
Company Limited, 300 respondents, most of them were 167 males, representing 55.70%. Most are aged 26-
30 years, 91 peoples, representing 30.30%. Most have a bachelor's degree, 270 peoples, representing a 
hundred 90.00% .Most of them are single status, 207 peoples are equal to 69.00%. Most have average monthly 
income 10,001 -20,000 baht, 135 peoples, representing 45.00%, Most of the work is 2-5 years, 148 people, 
accounting for 49.30 percent 

2.) The overall financial planning behavior of employees of BB Technology Company Limited is at 

the highest level, namely investment, retirement, tax, life insurance, respectively. 

 
บทน า 

จากสถานการณ์เศรษฐกิจทัว่โลกและประเทศไทยนั้นไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
โลกคร้ังน้ีเช่นกนั แมว้่าภาคส่วนรัฐบาล จะมีนโยบายช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ ในส่วนต่างๆ แต่ก็ยงัไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ย่างทัว่ถึง บรรดาผูป้ระกอบการท่ีประสบปัญหา การขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน หรือผูป้ระกอบการ กิจการการคา้ขนาดยอ่มท่ีไดรั้บผลกระทบดงักล่าว ท าใหมี้การปิดตวัลงของกิจการ
ต่าง ๆ ท่ีผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการ ไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ท าใหเ้กิดอตัราการถกูเลิกจา้ง และ
ปัญหาการวา่งงานเพ่ิมตามมา นอกเหนือจากวิกฤตเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวัแลว้ 
ปี พ.ศ. 2563 ทัว่โลกไดค้ร้ังประสบปัญหาโรคระบาดคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดคร้ังหน่ึงของโลก คือโรคโคโรน่าไวรัส 
ซ่ึงทางรัฐบาลไทย และทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานเอกชน ผูป้ระกอบการ และประชาชน ไดร่้วมกนัแกไ้ข
ปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ ปัญหาสถานการณ์โรคระบาดท่ีเกิดข้ึนทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกและสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ฉุดร้ัง
เศรษฐกิจจีนให้เติบโตชะลอลง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนท่ีมีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัจีน โดยผา่นทาง 3 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่ ช่องทางการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียว  
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 วิธีการในการวางแผนการเงินนั้นมีอยู่มากมาย หลายคนอาจเขา้ใจว่าเป็นเร่ืองของการควบคุมการใช้
จ่าย การเก็บออมเพียงเท่านั้น ซ่ึงจริงๆ แลว้ เร่ืองเหล่านั้นเป็นส่วนส าคญัเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงการวางแผน
การเงินใหมี้ประสิทธิภาพและไดผ้ลจริง ประกอบดว้ย การวางแผนดา้นการลงทุน เป็นการเพ่ิมรายไดจ้ากการ
ลงทุน โดยการน าเงินออมท่ีสะสมไวไ้ปลงทุนในทางเลือกต่างๆท่ีเหมาะสม การวางแผนดา้นประกนัชีวิต เป็น
การสร้างความมัน่คงใหก้บัชีวิตและสินทรัพยส่์วนบุคคล โดยการวางแผนบริหารความเส่ียงของชีวิตและความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสินทรัพยท่ี์อยู่ในความครอบครอง การวางแผนดา้นภาษี เพ่ือลดภาระภาษีตามสิทธิ
ประโยชน์ท่ีภาครัฐมอบให้ โดยผ่านกระบวนการวางแผนทางภาษี ซ่ึงสามารถน าค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัไดจ้าก
การวางแผนภาษีไปลงทุนสร้างสินทรัพย์และความมัน่คงให้กับชีวิตได้ การวางแผนด้านมรดก เป็นการ
วางแผนกระจายความมัง่คัง่ให้กบัทายาทรุ่นต่อไป ดา้นการวางแผนในช่วงวยัเกษียณ เป็นการเตรียมการ
ส าหรับชีวิตหลงัเกษียณอายุแลว้ ใหมี้ช่วงชีวิตเกษียณอย่างสุขเกษม มีสินทรัพยม์ากพอส าหรับใชจ่้ายในวยั
เกษียณ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาการวางแผนทางการเงินของพนกังานบริษทั บีบี เทคโนโลยี จ ากดั 

2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานบริษทั บีบี 
เทคโนโลยี จ ากดั 

ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษา วิจยัเร่ือง การวางแผนทางการเงินของพนกังานบริษทั บีบี เทคโนโลยี จ ากดั มีขอบเขตการ
วิจยั ดงัน้ี 

 
ขอบเขตด้านเนือ้หา  
ตวัแปรอสิระ คือ ขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั บีบี เทคโนโลยี จ ากดั ไดแ้ก่   

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังาน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส 
รายไดต่้อเดือนเฉล่ีย และอายกุารท างาน 

ตวัแปรตาม คือ การวางแผนทางการเงินของพนกังานบริษทั บีบี เทคโนโลยี จ ากดั ประกอบดว้ย ดา้น
การลงทุน ดา้นแผนประกนัชีวิต ดา้นภาษี ดา้นมรดก และดา้นในช่วงวยัเกษียณ 

 
ขอบเขตด้านประชากร  
พนกังานบริษทั บีบี เทคโนโลยี จ ากดั  
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ขอบเขตของระยะเวลา  
การวิจยัคร้ังน้ีท าการวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิัย 

1. ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของพนกังาน 
2. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานภายในองค์กร ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์ทางเลือกทางการออมเงิน 
3. ท าให้ทราบแนวทางในการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัพนกังานในบริษทั บีบี เทคโนโลยี 

จ ากดั 

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 
 

แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  

แนวคิดและทฏษฎีการวางแผนทางการเงิน 

Hallman and Rosenbloom (2000) ท่ีให้ค านิยามไวว้่า เป็นการประเมินสถานะการเงินส่วนบุคคล 
ก าหนดวตัถุประสงค์และน ามาวางแผนทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล มีความส าคญัต่อบุคคลเป็นอยา่งมาก มีความมัน่คงทางการเงินในอนาคต จากการท่ี
ไดว้างแผนการเงินล่วงหนา้ก่อนแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผน

สถานภาพส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
4. สถานภาพการสมรส 
5. รายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 
6. อายกุารท างาน 

 

การวางแผนทางการเงินของพนักงาน

บริษัท บีบี เทคโนโลย ีจ ากดั 

1. ดา้นการลงทุน 
2. ดา้นแผนประกนัชีวิต 
3. ดา้นภาษี 
4. ดา้นมรดก 
5. ดา้นในช่วงวยัเกษียณ 
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ประกนัชีวิต การวางแผนหลงัการเกษียณอายุการท างาน ท าใหมี้ความมัน่ใจในการด ารงชีวิตมากข้ึน ความรู้ท่ี
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินไดถู้กรวบรวมมาเป็นแขนงวิชาชีพหน่ึง เรียกว่า การวางแผนทางการเงิน ซ่ึง
ในต่างประเทศนั้น ไดมี้ผูท่ี้ประกอบวิชาชีพแขนงน้ีอยู่ดว้ย เพ่ือคอยใหค้ าปรึกษากบัผูท่ี้สนใจในการวางแผน
การเงิน ส่วนในประเทศไทย ยงัไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก เน่ืองจากยงัเป็นเร่ืองใหม่ และยงัไม่มี
หน่วยงานท่ีเขา้มาดูแลส่วนของการวางแผนการเงินอย่างจริงจงั อีกทั้งประชาชนยงัมีความเขา้ใจหรือความเช่ือ
แบบเก่า ว่าเร่ืองการเงินนั้น เป็นเร่ืองความลบั ไม่สามารถเปิดเผยให้กับผูอ่ื้นได ้ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองยากท่ี
ประชาชนนั้น จะหาท่ีปรึกษาทางดา้นการวางแผนการเงิน โดยจะเลือกการวางแผนการเงิน แบบง่ายๆ เช่น การ
ออมเงินผ่านสถาบนัการเงิน หรือการซ้ือหุ้นซ้ือพนัธบตัรต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงหากพิจารณาแลว้ การวางแผน
การเงินเพ่ืออนาคตนั้น ไม่จ ากดัอยู่เพียงว่า จะตอ้งท าช่วงไหน เวลาใด เพราะว่าแมจ้ะเป็นนกัศึกษาจบใหม่ ก็
สามารถจดัการการวางแผนการเงินได ้ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินเพ่ือซ้ือรถคนัใหม่ พนกังานบริษทั 
จดัท าแผนการเงิน เพ่ือความมัน่คงในอนาคต เพ่ือซ้ือบา้น ขา้ราชการวางแผนการเงิน การวางแผนการออม การ
วางแผนประกนัชีวิต เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีหลงัวยัเกษียณ เป็นตน้ 

แผนทางการเงนิ 
แนวทางของการวางแผนทางการเงินนั้น มีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดท างบ

การเงินและงบประมาณส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกนัภยั การวางแผนภาษีและ
การวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ ประกอบกนัเป็นรูปแบบการวางแผนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ และแต่ละดา้นมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การวางแผนการลงทุน 
การวางแผนการลงทุนคือ การน าทรัพยสิ์นท่ีสามารถเก็บออมได ้น ามาใชจ่้ายใหก้บักิจกรรมอย่างใด

อย่างหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือพนัธบตัร การซ้ือกองทุน หรือในรูปแบบของทรัพยสิ์นมีค่าต่าง ๆ เช่น ทองค า 
เงินตราต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนของทรัพยสิ์น
ดงักล่าวในอนาคต ซ่ึงหากการลงทุนท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีขาดการวางแผนการลงทุนท่ีละเอียดถ่ีถว้นรอบคอบ 
และถูกตอ้งนั้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกิจกรรมนั้นๆ ยงัอาจท าให้สูญเสียมูลค่าในส่ิงท่ี
ลงทุนนั้นไปดว้ยซ่ึงก่อนการลงทุน ควรไดรั้บความมัน่ใจผลตอบแทนจะไดรั้บตรงตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้และมี
ความมัน่คงในการลงทุนมากท่ีสุด 

การวางแผนด้านการประกนัชีวติ 
ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบกบัตวับุคคลนั้น มีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคลมาก

ท่ีสุดคือ เหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดฝันข้ึนในอนาคตท่ีมีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพยสิ์น อนัเป็นผล
ต่อการขาดรายได ้จนน ามาสู่ปัญหาต่างมากมาย ทั้งสภาพความเป็นอยู ่ฐานะทางการเงิน เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้ง
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงการวางแผนการประกนัชีวิตนั้น เป็นทางเลือกท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีจะลดผลกระทบ
ไดม้ากท่ีสุด อีกทั้งสามารถมัน่ใจไดว้่า มีหลกัประกนัความมัน่คง ให้กบัตวับุคคลเพ่ือท่ีเม่ือเกิดความสูญเสีย 
ทั้งในดา้นชีวิต หรือทรัพยสิ์นต่าง ๆ ก็ยงัไดรั้บการชดเชย ไดรั้บการคุม้ครอง เพ่ือท่ีจะน ามาบริหารงานใน
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กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนหลงัการสูญเสียไป โดยความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
ความเส่ียงแบบสุ่ม นั้น เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัต่างๆ ท่ีมีทั้งผลในดา้นบวกหรือดา้นลบก็ได ้และ
ความเส่ียงอยา่งแทจ้ริง คือความเส่ียงท่ีส่งผลโดยตรงกบัตวับุคคล ทั้งในดา้นชีวิต ร่างกาย เป็นตน้ 

การวางแผนด้านภาษ ี
ประกอบไปดว้ยภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต 

และภาษีในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงภาษีเหล่าน้ีจะถูกน าไปใช้ในงานบริหารประเทศในด้านต่างๆ ทั้ งส่วนงาน
สาธารณประโยชนต่์าง ๆ ส่วนงานป้องกนัประเทศ หรือส่วนงานทางดา้นการศึกษา เป็นตน้ 

การวางแผนภาษีนั้น คือการวางแผนการช าระภาษีท่ีแต่ละบุคคล มีหนา้ท่ีช าระให้เป็นไปดว้ยความ
ถกูตอ้ง และเป็นประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงการวางแผนดา้นภาษีท่ีดี จะช่วยใหก้ารช าระภาษีนั้นเป็นไปดว้ยความ
ถกูตอ้ง อีกทั้งยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีในส่วนท่ีไม่จ าเป็นออกไปได ้และยงัช่วยใหไ้ดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ในดา้นการจ่ายภาษีไม่ว่าจะเป็นดา้นการลดหย่อนภาษีในรายการท่ีกรมสรรพากรก าหนด เป็น
ตน้ 

การวางแผนด้านมรดก 
จุดประสงคข์องการวางแผนดา้นมรดกท่ีจะมอบใหก้บัผูไ้ดรั้บมรดกนั้น ควรค านึงถึงว่า มรดกท่ีมอบ

ให้กบัผูไ้ดรั้บมรดกนั้น จะเกิดประโยชน์ต่อตวัของผูไ้ดรั้บมรดกอย่างไรบา้ง จึงตอ้งมีการจดัสรร ทรัพยสิ์น 
หรือมรดกจ านวนดงักล่าวดว้ยความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการปกป้องทรัพยสิ์นของ
ครอบครัว ไม่ใหถ้กูบงัคบัช าระหน้ี  

การวางแผนเพือ่วยัเกษยีณ 
วยัเกษียณนั้น คือช่วงอายุท่ีหยุดจากการท างาน และไม่มีรายไดห้ลกั หลงัจากท่ีไดรั้บจากการท างาน

เป็นประจ า ซ่ึงถึงแมว้่ากลุ่มบุคคลท่ีอยูใ่นวยัเกษียณจากการท างานนั้น ภาระค่าใชจ่้าย อาจไม่สูงมากนกั แต่การ
วางแผนหลงัเกษียณนั้น คือการวางแผนการด ารงชีวิต และแผนการใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ไม่ว่าจะ
เป็นค่าใช้จ่ายในด้านค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซ่ึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลด
ผลกระทบเร่ืองของค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นอย่างดีอีกดว้ย ซ่ึงการวางแผนเพ่ือวยัเกษียณนั้น การประกนัตนในรูปแบบ
อ่ืนๆ เช่น กองทุนประกนัสังคม และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ก็เป็นการช่วยบริหารจดัการไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ี 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพไดใ้หสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับเงินท่ีน าส่งเขา้กองทุนดงักล่าว ซ่ึงสามารถน ามา
หกัภาษีในรอบปีภาษีท่ีจะมาถึงได ้

 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

ภิรมยา ชยัศิลป์ (2562) ท าการวิจยัเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏิบติั
บริษทัในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล และศึกษาแนวทางการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ
พนกังานเอกชน ผลการศึกษาพบวา่ ในขอ้มูลส่วนบุคคล พนกังานเอกชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี 
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ระดบัการศึกษาอยู่ท่ีระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูงหรืออนุปริญญา สถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ระหว่าง 
10,001- 15,000 บาท ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการ
วางแผนทางการเงินของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัเชียงราย พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการ
วางแผนทางการเงินของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัเชียงราย จากตารางพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น
พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงราย มีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัแนวทางในการวางแผนทางการเงินใน
ระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถามพิจารณาถึง ผลตอบแทนท่ีสูงจากการออมและการลงทุน และเนน้การออมและ
การลงทุนท่ีสร้างรายไดป้ระจ าและมีความปลอดภยัสูง ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก คือ แนวทางในการออมเงินและลงทุนของพนกังานบริษทัเอกชนเก่ียวกบั การออมผ่านสถาบนัการเงินใน
ระบบท่ีมีความน่าเช่ือถือและการเลือกรูปแบบการออมและการลงทุนจากอตัราผลตอบแทนเป็นหลกั ตดัสินใจ
ออมและลงทุนโดยไดรั้บค าแนะน าจากคนท่ีรู้จกั ความมัน่ใจในการออมและลงทุนเม่ือไดรั้บค าแนะน าจาก
พนกังาน การให้ความส าคญักบัประโยชน์ของการออมและลงทุน การเลือกรูปแบบการออมและการลงทุน
จากความเส่ียงทางการเงิน และการออมและการลงทุน เพ่ือสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบัตนเองและ
ครอบครัว ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ การยอมรับความเส่ียงจากการออมและการลงทุน 
ความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบการออมและการลงทุนก่อนการตดัสินใจออมและลงทุน ประสบการณ์ในการ
ออมและการลงทุนสินทรัพย ์และการกระจายการออมและการลงทุนท่ีหลากหลายเพ่ือลดความเส่ียงทาง
การเงิน ตามล าดบั 

นันทิดา วฒันประภา (2559) ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยในการวางแผนท่ีมีผลต่อความคุ้มค่าในการ
ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบงั เพ่ือศึกษา
ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลและการวางแผนทางการเงินท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ความคุม้ค่าท่ีต่างกนัใน
การลดหยอ่นภาษี โดยผูศึ้กษาเกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจากลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขา
แหลมฉบงั จ านวน 380 ตวัอย่าง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent sample t-test, F-test, One-way 
ANOVA, Multiple Linear Regression ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
229 คน สถานภาพสมรส อายุระหว่าง 31-40ปี การศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งพนักงานทั่วไป มีการวาง
แผนการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นการซ้ือประกนัชีวิต โดยภาพรวมระดบัความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ดา้นการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ระดบัความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ดา้นการลงทุนในกองทุนรวม ระดบั
ความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคุม้ค่าในการลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลตอบแทน มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ดา้นความเส่ียง ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ดา้นการรับรู้ข่าวสาร ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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หมดัอูเส็น หมดัหมนั (2557) ท าการวิจยัเร่ือง การจดัการมรดกตามหลกักฎหมายอิสลามของมุสลิม
ในจงัหวดัสตูล เพ่ือศึกษาหลกัการ เง่ือนไข ขั้นตอน วิธีการจดัการ ระดบัการศึกษา ระดบัความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัการ แนวปฏิบติั ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบและแนวทางแกไ้ข ในการจดัการมรดกตามหลกักฎหมาย
อิสลาม โดยผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจากคนมุสลิมในจงัหวดัสตูล จ านวน 144 คน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช ้ค่าร้อยละ ความถ่ี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า แต่เม่ือวดัระดบัความรู้เก่ียวกบัการจดัการมรดกจามหลกัอิสลาม จะพบอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีปัญหาอุปสรรคในการจดัการมรดกของผูต้ายท่ีไม่สามารถด าเนินการเองตามเจตนารมณ์ของ
อิสลามไดเ้ต็มรูปแบบ แนวทางแกไ้ข ใหเ้พ่ิมทกัษะความรู้ ขอ้สรุปท่ีไดม้าจากการท าแบบสอบถาม คือ เกิด
การขดัขอ้งในระบบธุรกรรมทางการเงิน เน่ืองจากทายาทไม่สามารถน ามรดกไปใชท้ าธุรกรรมต่างๆได ้ระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เกิดความขดัแยง้กนัระหว่างทายาทในอตัราส่วนทายาทแต่ละราย ระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เกิดการเขม่นกนัระหวา่งทายาทท่ีครอบครองทรัพยม์รดกกบัทายาทท่ีไม่ไดค้รอบครอง
ทรัพยม์รดก ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ฉตัรชยั สิริเทวญักุล (2556) ท าการวิจยัเร่ือง การวางแผนทางการลงทุนส าหรับวยัเกษียณ เพ่ือศึกษา
การจดัสรรการลงทุนวยัเกษียณ ไดแ้บ่งสินทรัพยอ์อกเป็น 2 ประเภท คือ ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
เพ่ือวยัเกษียณ และลงทุนในสินทรัพยต่์างๆ การจดัสรรการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัวยัเกษียณ ค านวณสัดส่วนการ
ลงทุนท่ีเหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า ผูล้งทุนเพ่ือวยัเกษียณควรจะเร่ิมลงทุนตั้งแต่แรกๆ และยิ่งผูล้งทุน
คาดหวงัช่วงด ารงชีวิตหลงัเกษียณเป็นระยะเวลานานก็ยิ่งควรจะเร่ิมลงทุนใหเ้ร็วข้ึน เน่ืองจากผลวิจยัท่ีไดเ้ห็น
ไดว้า่หากผูล้งทุนท่ีเร่ิมลงทุนเร็ว จะท าใหมี้อตัราความส าเร็จเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งสามารถท่ีจะมีเงินเกบ็ไวใ้ชใ้น
ยามเกษียณยาวนานข้ึน โดยท่ีอตัราการลงทุนไม่สูงมาก แต่หากผูล้งทุนเร่ิมลงทุนชา้ หรือเร่ิมลงทุนเม่ือใกลถึ้ง
วยัเกษียณแลว้ โอกาสท่ีผูล้งทุนจะประสบความส า เร็จก็จะน้อยลง เน่ืองจากเหลือระยะเวลาลงทุนน้อยลง 
นอกจากนั้นผูล้งทุนเพ่ือวยัเกษียณควรเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความผนัผวนมากข้ึน โดยการ
แบ่งเงินมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนหรือลงทุนในหุ้นสามญั และกองทุนรวมทองค า หรือลงทุนใน
ทองค า ผูล้งทุนเพ่ือวยัเกษียณนั้นจะมีระยะเวลาลงทุนท่ียาวนานเพียงพอท่ีจะสามารถลดความผนัผวนในระยะ
สั้นของสินทรัพยท่ี์มีความผนัผวนสูงได ้อตัราความส าเร็จจะสูงหรือต ่าไม่ไดข้ึ้นกบัสัดส่วนการลงทุนเพียง
อยา่งเดียว แต่ยงัข้ึนกบัระยะเวลาลงทุน ช่วงด ารงชีวิตหลงัเกษียณ และอตัราการลงทุนดว้ย อตัราการลงทุนนั้น 
อตัราท่ีเหมาะสมควรจะอยู่ท่ีร้อยละ 30 ข้ึนไปเพ่ือให้ช่วงด ารงชีวิตหลงัเกษียณ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีไม่มีรายไดแ้ลว้
นั้น มีลกัษณะการด ารงชีวิตไม่แตกต่างกบัช่วงท่ียงัมีรายไดอ้ยู่มากนกั ทั้งน้ีทางภาครัฐอาจจะเพ่ิมแรงจูงใจให้
คนใส่ใจในการออมการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน โดยการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กบัผูล้งทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพ ปัจจุบนัสามารถน ามาลดหย่อนภาษีไดร้้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 โดยใหผู้ล้งทุน สามารถน าเงิน
ลงทุนมาลดหยอ่นไดเ้พ่ิมมากกวา่ปัจจุบนั เพ่ือมีเงินน ามาใชใ้นอนาคต 

มณีรัตน์ บุญยงค์,องัศุภา ขุนเจ๋ง,มยุรี มารยาท (2556) ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร การเปรียบเทียบรูปแบบและ
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ประเภทของกรมธรรม ์และใหท้ราบถึงความพึงพอใจในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและการใหบ้ริการของ
ตัวแทนประกันชีวิต โดยผูศึ้กษาเก็บ รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากผูท้  าประกันชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีกรมธรรม์ประกนัชีวิต จ านวน 240 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเละส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพพนกังานบริษทั ระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สถานภาพโสด ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจท ากรมธรรม์ประกนัชีวิต ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการท ากรมธรรมป์ระกนัชีวิต คือ เร่ืองการโฆษณา ความพึงพอใจท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรม ์คือ เป็นท่ียอมรับทัว่ไป และระดบัความพึงพอใจโดยรวม เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นเก่ียวกบับริษทั มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ดา้นเก่ียวกบักรมธรรม ์ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดและดา้นเก่ียวกบัตวัแทน ความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยภาพรวมทั้ง 3 ดา้น มีความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้
วิธีการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการท าวจิัย 
ประชากรท่ีใชใ้นท าการวิจยั คือ พนกังานในบริษทั บีบี เทคโนโลยี  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี

อยู่ท่ีจ  านวน 300 คน ค านวณดว้ยวิธีการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 อา้งถึงใน ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2549,หนา้ 47) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 
5% วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความไม่น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัจะเลือกใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบใชวิ้จารณญาณหรือแบบมีจุดมุ่งหมาย (Judgement or purposive sampling) 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยวิธีการแจกแจง

แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ (Google Form) ให้กบัพนักงานในบริษทั บีบี เทคโนโลยี จ ากดั โดยมีการ
กระจายแบบสอบถามทางช่องทางออนไลน์ Social Network ต่างๆ เช่น Line, Facebook วิธีน้ีท าให้ผูวิ้จัย
สามารถไดข้อ้มูลท่ีรวดเร็ว สะดวก ไดก้ลุ่มตามเป้าหมาย ไม่เสียค่าใชจ่้าย และเวน้ระยะห่างทางสังคมของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีโรคระบาด ณ ตอนน้ี สามารถตรวจสอบขอ้มูล โดยการตรวจแบบสอบถามสมบูรณ์
และท่ีไม่สมบูรณ์น าออก แลว้น าขอ้มูลมาบนัทึกลงใน File เม่ือไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นท าการประมวลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 23.0) และวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูศึ้กษามีการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

(SPSS Version 23.0) 
 
สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู ประกอบดว้ย 
1.ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใชใ้นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2.ค่าเฉล่ีย (Means) เพ่ือใชใ้นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เน้ือหาในส่วนท่ี 2 ผูวิ้จยัใชค่้า

คะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าตีความหมาย 
 3.ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์และการกระจายของขอ้มูล
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของพนกังานบริษทั บีบี เทคโนโลยี จ ากดั 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 สภาพส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู ้ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 300 คน ดา้นเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 
และเพศหญิง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 ดา้นอายุ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 26-30 ปี 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 รองลงมาเป็น 36-40 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70,31-35 ปี 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30,41-45 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00, 51 ปีข้ึนไป จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.30 และ46-50 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามล าดบั ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด ผูท่ี้
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 
รองลงมาเป็นปวท./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 และปริญญาโท จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.70 ตามล าดบั ดา้นสถานภาพการสมรส ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 
207 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 และสมรส จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ตามล าดบั ดา้นรายไดต่้อเดือน
เฉล่ีย ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 10,001 -20,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.00 รองลงมาเป็น 20,001 -30,000 บาทจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 34.70,รายได ้30,001 -40,000 บาท
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และ40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 ตามล าดบั และ
ดา้นอายุการท างาน ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุการท างาน 2-5 ปี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.30 รองลงมาเป็น 6-10 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70, 11-15 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30, 
21 ปีข้ึนไปจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70  และ16-20 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของผูต้อบ
แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผนด้านการลงทุน การวางด้านแผนประกันชีวิต การ
วางแผนดา้นภาษี การวางแผนดา้นมรดก ดา้นการวางแผนในช่วงวยัเกษียณ โดยการค่าเฉล่ีย ( �̅�) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน โดยรวมอยูใ่น
อนัดบัท่ีมาก (�̅� = 3.65) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่รายดา้นท่ีอยูร่ะดบัมาก คือ ดา้นการลงทุน (�̅� = 3.92) ดา้น
ในช่วงวยัเกษียณ (�̅� = 3.77) ดา้นภาษี (�̅� = 3.74) และดา้นแผนประกนัชีวิต (�̅� = 3.62) และดา้นท่ีอยู่ระดบั
ปานกลาง คือ ดา้นมรดก (�̅� = 3.22) 
 
สรุปผลการวจิยั 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ือง การวางแผนทางการเงินของพนักงานบริษัท บีบี เทคโนโลยี จ ากัด มีผู ้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 และเพศหญิง 
จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 ส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 รองลงมา
เป็น 36-40 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70,31-35 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30,41-45 ปี 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00, 51 ปีข้ึนไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 และ46-50 ปี จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.00 รองลงมาเป็นปวท./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 และปริญญาโท จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.70 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 และสมรส 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 10,001 -20,000 บาท จ านวน 
135 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาเป็น 20,001 -30,000 บาทจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 34.70,รายได ้
30,001 -40,000 บาทจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และ40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.30 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีอายุการท างาน 2-5 ปี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมาเป็น 6-10 ปี 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70, 11-15 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30, 21 ปีข้ึนไปจ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.70  และ16-20 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 

 
พฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิของพนักงานบริษทั บีบี เทคโนโลย ีจ ากดั 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นการ

ลงทุน ดา้นในช่วงวยัเกษียณ ดา้นภาษี ดา้นประกนัชีวิต ตามล าดบั และท่ีมีความส าคญัปานกลาง คือ ดา้นมรดก 
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อภิปรายผลการวจิยั 
1.การวางแผนด้านการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ย พบวา่ ขอ้ท่ีมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ผลตอบแทนจากการลงทุน มีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุน ในการ
ลงทุนผูล้งทุนพิจารณาผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน ก่อนจะเลือกหรือตดัสินใจในการวางแผนทาง
การเงิน และความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ พิจารณาเลือกรูปแบบการลงทุนจากความเส่ียงทางการเงิน 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการจดัการวางแผนการลงทุน มีการจดัการวางแผนการลงทุนไวล่้วงหนา้ มีความรู้ 
ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการลงทุนตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภิรมยา ชยัศิลป์ (2562) ศึกษาเร่ือง การ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏิบติับริษทัในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  

2. การวางแผนด้านประกันชีวิต โดยรวมอยู่ในอนัดบัท่ีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ค านึงถึงผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการท าประกนัชีวิตเป็นอนัดบั ความคิดเห็น
ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ มีการวางแผน การท าประกนัชีวิต ท่านจ าเป็นซ้ือประกนัชีวิต เพ่ือเป็นหลกัประกนัใหก้บั
ครอบครัว ให้ความสนใจในการท าประกนัชีวิต และความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ มีความรู้เร่ือง
เก่ียวกบัประกนัชีวิต ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณีรัตน์ บุญยงค์,องัศุภา ขุนเจ๋ง,มยุรี มารยาท 
(2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. การวางแผนด้านภาษี โดยรวมอยู่ในอนัดบัท่ีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ มีการเลือกใชบ้ริการอ่ืนๆ ท่ีสามารถน ามาลดหย่อนภาษีได ้มีความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัภาษี มีการวางแผนการช าระภาษี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง 
คือ เลือกซ้ือกองทุน LTF, RMF เพ่ือน ามาลดหย่อนภาษี ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทิดา วฒัน
ประภา (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการวางแผนท่ีมีผลต่อความคุม้ค่าในการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบงั  

4. การวางแผนด้านมรดก โดยรวมอยู่ในอนัดบัท่ีปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านจดัสรรมรดก ใหแ้ก่ผูรั้บมรดกอยา่งเหมาะสม ผูรั้บมรดกสามารถบริหาร
จดัการมรดกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด มีความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีการ
วางแผนมรดกไวล่้วงหนา้ มีความรู้ความเขา้ใจเร่ือง ภาษีมรดกและความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบันอ้ย คือ มีการ
จดัท าบญัชีทรัพยสิ์นเพ่ือจดัท ามรดกตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หมดัอูเส็น หมดัหมนั (2557) 
ศึกษาเร่ือง การจดัการมรดกตามหลกักฎหมายอิสลามของมุสลิมในจงัหวดัสตูล  

5. ด้านการวางแผนในช่วงวัยเกษียณ โดยรวมอยู่ในอนัดบัท่ีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ี
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีการจดัการวางแผนการเงินเพ่ือช าระหน้ีสินให้หมดส้ินก่อนการ
เกษียณ และความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดับมาก คือ มีการจดัการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณ  มีการจดัการ
วางแผนการเงินเพียงพอต่อการเกษียณ และผลตอบแทนจากการลงทุนและการออม มีผลต่อการวางแผนทาง
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การเงินเพ่ือการเกษียณ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉัตรชยั สิริเทวญักุล (2556) ศึกษาเร่ือง การ
วางแผนทางการลงทุนส าหรับวยัเกษียณ เพ่ือศึกษาการจดัสรรการลงทุนวยัเกษียณ  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั  
 1. การวางแผนด้านการลงทุน  
  ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ผลตอบแทนจากการลงทุน มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน กล่าวคือ 
ผลตอบแทนยิ่งมาก คนส่วนใหญ่มกัจะชอบลงทุน ซ่ึงเป็นการตดัสินใจหลกัในการวางแผนการลงทุน  ท่าน
พิจารณาเลือกรูปแบบการลงทุนจากความเส่ียงทางการเงิน ข้ึนอยูก่บัผูท้  าแบบสอบถามจะยอมรับความเส่ียงได้
มากนอ้ยแค่ไหน ในแต่ละบุคคลมีเป้าหมายและผลตอบแทนท่ีตอ้งการไม่เหมือนกนั 

2. การวางแผนด้านประกนัชีวติ        
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ท่านค านึงถึงผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการท าประกนัชีวิตเป็นอนัดบัแรก ผูท้  า

แบบสอบควรศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการท าประกนัชีวิตใหล้ะเอียดก่อนท่ีจะตดัสินใจท ากรมธรรม ์โดยดูจาก
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บไดต้ามความคุม้ครองท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ ท่านมีการวางแผน การท าประกนัชีวิต ก่อน
การท าประกนัควรมีการศึกษาขอ้มูล ว่ามีภาระอะไรบา้ง สามารถจ่ายเงินค่าเบ้ียประกนัไดห้รือไม่ ควรท า
ประกนัใหค้รอบคลุมความเส่ียง ภาระทางการเงินทั้งหมด และศึกษาประกนัอยา่งรอบคอบ 

3. การวางแผนด้านภาษ ี 
ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ท่านเลือกใช้บริการอ่ืนๆ ท่ี สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ เช่น ผู ้ท า

แบบสอบถาม สามารถท าประกนัชีวิต โดยสามารถลดหย่อนภาษีเงินไดท่ี้จ่ายจริงไดแ้ต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ท่ีเป็นหลกัค ้ าประกนัแก่ลูกจา้ง เพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่ลูกจา้งในการลาออก 
เลือกซ้ือกองทุน LTF, RMF เพ่ือน ามาลดหย่อนภาษี กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: 
RMF) และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีใน
การลดหยอ่น ควรศึกษาอยา่งละเอียด ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามเสียภาษีไดถ้กูตอ้ง ช่วยในการประหยดัภาษีใน
ส่วนหน่ึง ถา้มีการวางแผนท่ีดี โอกาสการไดเ้งินคืนภาษีจ านวนมาก มีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัภาษี ซ่ึงท า
ใหรู้้ประเภทของรายได ้ค่าใชจ่้ายในการหกัภาษี น ามาลดหยอ่น ค านวณภาษีต่อไป 

4. การวางแผนด้านมรดก  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ท่านจดัสรรมรดกให้แก่ผูรั้บมรดกอย่างเหมาะสม ท าให้ไม่เกิดความขดัแยง้

ของผูรั้บมรดกในภายภาคหน้า ผูรั้บมรดกสามารถบริหารจัดการมรดกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสู์งสุด ภาษีมรดก เกิดข้ึนเม่ือมีการเสียชีวิตของเจา้ของมรดก และส่งต่อใหผู้รั้บทรัพยสิ์นต่อไป ตอ้ง
เสียภาษี 5% ค านวณตามราคาปิดตลาด ณ วนัโอน หรือเกิดข้ึนในขณะท่ีมีชีวิตอยู ่ผูรั้บมรดกเสียภาษี 5% ทั้งใน
สงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพย ์

5. ด้านการวางแผนในช่วงวยัเกษยีณ  



14 
 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ท่านมีการจดัการวางแผนการเงินเพ่ือช าระหน้ีสินใหห้มดส้ินก่อนการเกษียณ  
เพราะหลงัเกษียณผูต้อบแบบสอบถามไม่สามารถหารายไดม้ากเท่ารายไดใ้นวยัก่อนวยัเกษียณ การวางแผน
เกษียณจึงมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับทุก ๆ คน ยิ่งสามารถวางแผนเกษียณไดเ้ร็วมากเท่าไหร่กมี็โอกาสท่ี
จะอิสรภาพทางการเงินเร็วมากยิ่งข้ึน ท่านมีการจดัการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณ ท าใหมี้เงินพอต่อการใช้
ในช่วงหลงัเกษียณ เกิดความสุขสบายหลงัเกษียณ  
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