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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสํารวจปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยความรูความเขาใจ

ดานการวางแผนทางการเงิน ของพนักงานบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 2) เพื่อศึกษา

อิทธิพลของ ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยความรูความเขาใจดานการวางแผนทางการเงิน ที่มีผลตอ 

การวางแผนทางการเงิน สําหรับการเกษียณอายุการทํางานของพนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีส

เทิรนซีบอรด มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชกลุมตัวอยางเปนประชากร พนักงานบริษัท ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จํานวน 390 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม

อิเล็กทรอนิกสปจจัยที่มีผลตอการวางแผนทางการเงิน สําหรับการวางแผนเกษียณอายุของพนกังานบริษทั 

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด และทาํการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รูป สถิติที่

ใชในการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ใชสถิติแบบพรรรณา (Descriptive statistic) โดยการหา

คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentages) และการวิเคราะหเพื่อทดสอบรายคู โดยใช Least-

significant Difference (LSD) อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ 0.05 และวิเคราะหโดยใชสถิติถดถอย (Multiple 

Regression) 

 ผลการศึกษา ขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตร พบวา พนักงานบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

อีสเทิรนซีบอรดที่เปกลุมตัวอยางสวนใหญ เปนผูหญิง มีอายุระหวาง 25 - 40 ป สถานภาพสมรสแบบโสด มี

ระดับการศึกษาแบบระดบัปรญิญาตรีหรือเทียบเทา มีรายไดระหวาง 25,000 – 50,000 บาท และ มีความรู

ความเขาใจดานการวางแผนทางการเงินอยูในระดับ เขาใจมาก 

 ผลการทดสอบการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ดาน เพศตางกัน ไมมผีลตอการ

วางแผนทางการเงิน ของพนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด แต ปจจัยทางดาน

ประชากรศาสตรดานอื่นๆ ไดแก อายุ สถาณภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายไดที่ตางกัน มีผลตอการ



วางแผนทางการเงิน ของพนักงานบริษทั ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด และ ปจจัยความรูความ

เขาใจดานการวางแผนทางการเงิน ไดแก ดานทัศนคติตอการลงทุน และ ดานลักษณะการลงทนุ มีอิทธิพล

ตอการวางแผนทางการเงนิ ของพนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 

 

คําสําคัญ: การวางแผนทางการเงินสําหรับการเกษียณอาย ุ

 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this independent study were 1) to survey demographic 

characteristics and Financial knowledge factors of employees in Eastern Seaboard Industrial 

estate, 2) to study the influence of demographic factors and financial knowledge factors to 

financial for retirement of employees in Eastern Seaboard Industrial estate. Database were 

collected using a sampling group of 390 people in Eastern Seaboard Industrial estate. The 

tool used for database collecting was an electronics questionnaire of factors affect to 

financial for retirement of employees in Eastern Seaboard Industrial estate. And analysis by 

using a computer program. The statistics method used in demographic factor data are 

descriptive statistic by finding the frequency, percentage, t-test analysis of one-way 

variance (one-way ANOVA) and the double test using Least - Significant Difference (LSD) 

was statistically significant at 0.05 and analyzed by multiple regression statistics. 

 The result of demographic factor study found that the majority of employees in 

Eastern Seaboard Industrial estate was female, aged between 25 – 40 years old with non-

marital status. Educated Bachelor’s degree or equal, average income of 25,000 – 50,000 

Baht per month. They had the high level of opinion on financial knowledge factors 

 The results of the study showed that populations of demographic characteristics 

with different gender did not caused different financial planning for retirement of 

employees in Eastern Seaboard Industrial estate. And populations of demographic 

characteristics with different age, marital status, education level and income per month 

caused different financial planning for retirement of employees in Eastern Seaboard 

Industrial estate. And financial planning knowledge such as the investment attitude and 

the investment style were influence on financial planning for retirement of employees in 

Eastern Seaboard Industrial estate. 

 

Keyword: financial planning for retirement 



ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบนัโครงสรางอายปุระชากรไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงจากเดมิเปนอันมาก นบัตั้งแต เริ่มมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 1 และ 2 (2504-2514)  ซึ่งเนนพัฒนาโครงสราง
ปจจัยพ้ืนฐานของประเทศ  โดยขณะนั้นลักษณะครอบครวัเปนครอบครัวใหญ มีการอยูอาศัยรวมกันและ
ดูแลซึ่งกันและกันในหลายชวงวยัในลักษณะเครือญาติ ตั้งแตรุนปูยาตายายจนถึงรุนหลาน อาศยัและคอย
ดูแลซึ่งกันและกัน 
 ซึ่งแตกตางจากในปจจุบันมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ประชากรที่กําเนิดในชวง
แผนพัฒนาสังคมแหงชาติฉบบัที่2-3 นั้น ปจจุบันอยูในวัยทํางาน จนถึงวัยใกลเกษียณ (ผูที่เกิดระหวางป 
พ.ศ. 2510-2519)  ยอมเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางครอบครัวในสังคมไทย ซึ่งเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ และ เล็งเห็นถึงภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นหลังจากการเกษียณ ซึ่งมีความจาํเปนอยางยิ่งที่จะตอง
สามารถพึ่งพาตัวเองไดโดยตางจากอดีตที่มีลักษณะเปนครอบครวัใหญที่มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน 
 การพิจารณาลงทุนจากรายไดปจจุบันเพื่อใหสามารถเกิดรายไดเพื่อสามารถดํารงชีวติอยูไดตาม
ความเหมาะสมหลังเกษียณ ซึ่งการลงทุนนั้นมีหลากหลาย เชน เงินฝากธนาคาร การลงทนุในทองคํา ประกัน
ชีวิต ลงทุนในตราสารทุน เปนตน ซึ่งในอดีต การฝากเงินกับธนาคารเปนทางเลือกที่เปนที่นิยมเปนอยางยิ่ง 
เนื่องจากเปนการประกันเงินตนแลวยังสามารถไดดอกเบี้ย เปนผลตอบแทนในระดบัที่นาพึงพอใจ   
 แตในปจจุบนัผลตอบแทนจากอตัราดอกเบี้ยนั้น มีมูลคาต่ํามากเมื่อเทียบกับอดีต ( อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย กุมภาพันธ 2564 เทากับ รอยละ 0.25 ) ดังนั้น การลงทนุในสนิทรพัยเสี่ยงอ่ืนๆ  เพื่อ
สามารถสรางผลตอบแทนไดดีกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจึงเปนทางเลือกที่ถูกใหความสนใจ    
 แตทางเลือกในการลงทนุอื่น ๆ นั้นยังมปีจจัยอีกหลากหลายที่จะเปนองคประกอบความสาํเร็จ ของ
การลงทุนเพื่อเตรียมตัวเกษียณอายุของประชากรวัยทาํงาน  ซึง่การศึกษาเพื่อใหทราบถึงปจจัยของการ
ตัดสินใจในการพิจารณาการลงทนุนัน้มีความหลากหลายเปนอยางยิ่ง  ซึ่งผูวิจัยเองไดเลง็เห็นวา กลุม
พนักงานบรษิัท ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด เปนกลุมแรงงานที่ยายถ่ินฐานมาจากสวน
ตางๆ ของประเทศ เปนกําลังสําคัญที่ผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีความหลากหลายทัง้ดานอายุ 
พื้นฐานการศึกษา ทัศนคติ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ไดมีความคลายคลึงกันในดานของลักษณะการทํางาน
ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทสวนใหญก็มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณอายุ ในระดบัพื้นฐานเปนเบื้องตนให
พนักงาน เปนผลตอบแทนจาการทํางานอยูแลว   
 โดยที่การเตรียมตัวเกษียณอายทุี่ไมดีเพียงพอ จะเปนการสรางความลําบากใหแกตนเองและ
ครอบครวัในวัยเกษียณ ในความหลากหลายของกลุมประชากรในนิคมอุตสาหกรรม การวางแผนทางการเงิน
สําหรับการเกษียณอายุของพนกังานบริษทั ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด นั้นจะทาํใหสามารถ 
เห็นถึงแนวโนมและปจจัยในการพิจารณาการลงทุนและวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมตัวเขาสูวัยเกษียณ
อยางมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงคของการคนควาอิสระ 
 การคนควาอิสระเรื่อง การศึกษาวางแผนทางการเงินสําหรับการเกษียณอายุของพนักงานบริษทัใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด มีวัตถุประสงคดังนี ้

1. เพื่อสํารวจปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยความรูความเขาใจดานการวางแผนทาง
การเงิน ของพนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด  

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยความรูความเขาใจดานการ
วางแผนทางการเงิน ที่มีผลตอ การวางแผนทางการเงิน สาํหรับการเกษียณอายุการทํางานของ
พนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 
 
ขอบเขตของการคนควาอิสระ 
1 ขอบเขตดานเนื้อหาการคนควาอิสระที่ตองการศึกษา 

การคนควาอิสระครั้งนี้ เปนการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในการวางแผนการเงิน กอน
การเกษียณของพนักงานบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ซึ่งจะเปนการศึกษาทัง้
รูปแบบการออม และการลงทุนสําหรับการเกษียณอาย ุ
2 ขอบเขตดานประชากรที่ตองการศึกษา 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซี

บอรด จํานวนทั้งสิ้น 12,379 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรของ 

Yamane โดยกําหนดคาความเชื่อมั่นที่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่

ยอมรับได ที่ 0.05% ดังสูตรคํานวณ ตอไปนี ้

n =
N

1 + N(e)
 

 

  โดย  n    =    ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ 

   N    =    ขนาดของปะชากร 

e    =    ระดับความคลาดเคลือ่นของการสุมตัวอยางที่ยอมใหเกิดข้ึน
ได 

เมื่อแทนคา จะได n=387.45 

จะไดวา ขนาดของประชากรที่ตองการ เทากับ 388 คน และไดเผื่อจํานวนประชากรเปน 390 คน  

สําหรับการสุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชการสุมตัวยางแบบตามแบบแผนการสุมตัวอยางแบบ

บังเอิญ  

 

 

 

 



3 ขอบเขตดานตัวแปรที่ตองการศึกษา 

ตัวแปรที่นาํมาใชในการศึกษาการคนควาอิสระในคร้ังนี้ ประกอบดวย 3 ตัวแปร ซึ่งตัวแปรที่

เก่ียวของกับการคนควาอิสระนี้ คือ 

3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ทีไ่ดกําหนดขึ้นเพือ่ศึกษางานคนควาอิสระในครั้งนี้ 

คือ ตัวแปรดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได ตัวแปรดาน

การวางแผนทางการเงิน ไดแก ทัศนคติดานการลงทุน และลักษณะการลงทุน 

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ที่ไดกําหนดข้ึนเพ่ือศกึษาการคนควาอิสระในครั้งนี้ คอื 

การวางแผนทางการเงินสําหรับการเกษียณอายุ ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ไดแก ดาน

การการประเมินสถานการณทางการเงิน และ ดานเปาหมายการลงทุน 

4 ขอบเขตดานพื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการคนควาอิสระ 

พื้นที่ศึกษาการคนควาอิสระ คือ พื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ที่ใชระยะเวลาใน

การเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาการคนควาอิสระ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2564 - เดือนมีนาคม ป 

พ.ศ. 2564 

 

กรอบแนวคิดของการคนควาอิสระ 
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Schiffman and Wisenblit (2015) อางอิงใน ธนพล จัทรแกวเดช. (2562). ไดกลาวไว

วา การแบงสวนแบงทางการตลาดประชากร ทําไดโดยการแบงกลุมผูบริโภคตาม อายุ รายได เชื้อ

ชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถาณภาพสมรส ประเภทและขนาดของใชในครวัเรือน และที่ตัง้ทาง

ภูมิศาสตร โดยที่ตวัแปรตางๆ ดงัที่ไดกลาวมา ไดมีวัตถุประสงคเชิงประจักษและสามารถสอบถาม

ได หรือสังเกตไดอยางงายดาย ซึ่งสิ่งเหลานี้ จะทาํใหนักการตลาดสามารถแบงกลุมผูบริโภคแตละ

ประเภทที่กําหนดไวไดอยางชัดเจน เชน เพศ อายุ หรือกลุมรายได เชนเดยีวกับระดับชนชั้นทาง

สังคมที่ถูกกําหนดโดยวตัถุประสงค กําหนดดชันีการชี้วัด 3 ตัวแปร คือ รายได ระดับการศึกษา 

และอาชีพ และในภายหลังสามารถใชขอมูลดานที่อยูอาศัยของผูบริโภคในแตละภูมิภาคมาแบงกลุม

ประชากรไดดวยเชนกัน ซึ่งการแบงกลุมประชากรนี้ จะทาํใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดอยาง

เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2 แนวคิดดานการวางแผนทางการเงิน 

 กาญจนา หงสทอง (2551) อางอิงใน อภิชญาฎา ภูระหงษ (2562) ไดกลาวไววา การวางแผนทาง

การเงินที่ดีจะเปนเข็มทิศที่นาํไปสูความสาํเร็จ และทําใหมีอิสรภาพทางการเงินได เพราะการวางแผนทาง

การเงินเปนแนวทางการใชชีวิตที่ดีของผูมีสติปญญา มีเหตุผล และพรอมรับมือกับปญหา ความไมแนนอนที่

จะเกิดข้ึนในชีวิต จงึทําใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีเปาหมาย และเดินไปไดอยางถูกทาง ทั้งนี้ผูที่วางแผน

ทางการเงินที่ดีก็ยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตไดอยางด ี

3 แนวคิดดานการเกษียณอายุ 

ฐาปณี ไตรทอง (2555) ไดใหความหมายไววา ผูเกษียณอายุ หมายถึง บุคคลทีต่องหยุด

ทํางานที่เคยทาํเปนประจํา เพราะเหตุครบอายุที่กําหนดที่หนวยงานนั้นกําหนดไว หรือหยุดทํางาน

เพราะรางกายไมเหมาะสม ซึ่งการกําหนดเวลาเกษียณอายทุี่เหมาะสมทีสุ่ดคือ ชวงเวลาที่แตละคน

คิดวาตนเองพรอมที่จะอยูอยางสุขสบายโดยไมจําเปนตองทาํงานประจาํ และสมาชิกในครอบครัว

ไมเดือดรอน อีกทั้งในชวงเวลาดงักลาว ตนก็มีความพรอมในเร่ืองเวลาและเงนิทองเพ่ือที่จะ

ชวยเหลือจุนเจือสังคม อยางไรก็ตาม การปลดเกษียณอายุ เปนภาวะที่ทุกคนตองประสบอยาง

หลีกเล่ียงไมได จึงจําเปนตองมกีารวางแผนเพ่ือเตรียมความพรอมที่จะเผชิญปญหาทางดานตางๆ ที่

อาจจะเกิดขึ้นในชวงการเกษียณอายุ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดกลาวถึง การจัดสรรเงินลงทุนหลังการเกษียณไววา 

การจดัสรรเงินลงทนุหลังเกษียณ ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเพียงพอกับคาใชจายในการดาํรงชวีิต

ประจําวนัที่คาดวาจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากภาวะเงินเฟอเทานั้น แตบางคนยังมีความตองการ

สรางมรดกไวใหลูกหลานอีกดวย 

4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กิจกรเกียรติ ทองแดง (2561) ไดศึกษาเก่ียวกับ “การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัย

เกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง” ซึ่งมีการเก็บขอมูลจาก บุคลากรมหาวิทยาลัย



รามคําแหง จํานวน 400 คน พบวา ปจจัยที่มนีัยสาํคัญทางสถติิของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนไป

ตามกรอบการวิจัยที่กําหนด ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมคีวามสัมพันธกับอาชพีหรืองานที่จะทําในวัย

เกษียณอายุ ความรูความเขาใจดานการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณอายุ ความรูในดานการวางแผน

ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ รูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ และสาเหตทุี่ตองการ

วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงรายได และภาระผกูพัน 

ภัทรมน มหาสุข (2561) ไดศึกษาเก่ียวกับ “ปจจัยทีส่งผลตอการวางแผนการเกษียณอายุของ

พนักงานในเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีการเก็บขอมูลจาก พนักงานในเขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน พบวา (1.) พนักงานในเขตบางกะป กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน 

มีการวางแผนการเกษียณอายุไมแตกตางกัน (2.) พนักงานในเขตบางกะป กรุงเทพมหานครทีม่ีอายุแตกตาง

กัน มีการวางแผนการเกษียณอายุดานสุขภาพและดานจิตใจแตกตางกัน (3.) พนักงานในเขตบางกะป 

กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศกึษาแตกตางกัน มีการวางแผนการเกษียณอายุไมแตกตางกัน (4.) พนักงาน

ในเขตบางกะป กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีการวางแผนการเกษียณอายุไมแตกตาง

กัน (5.) พนักงานในเขตบางกะป กรุงเทพมหานครที่มีหนวยงานแตกตางกัน มีการวางแผนการเกษียณอายุ

ดานการเงินแตกตางกัน (6.) พนักงานในเขตบางกะป กรุงเทพมหานครที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีการ

วางแผนการเกษียณอายุดานสุขภาพ ดานจิตใจและดานการเงนิแตกตางกัน 

อภิชญาฎา ภูระหงษ (2562) ไดศกึษาเก่ียวกับ “การวางแผนทางการเงินเพื่อการอยูอาศัยในวัย

เกษียณ สําหรับกลุมคนอายุ 40 ปข้ีนไป ในเขต กรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีการเก็บขอมูลจาก กลุมคนวัยกอน 

เกษียณชวงอายุ 40-59 ป จํานวน 400 คน พบวา กลุมคนวัยกอนเกษียณชวงอายุ 40-59 ปมีการเตรียม

ความพรอมในวัยเกษียณดานการวางแผน ทางการเงินเพื่อการอยูอาศัยในวัยเกษียณแตยงัขาดการวางแผน

ดานที่อยูอาศัยเพ่ือรองรบัการเปนวัยเกษียณ อีกทั้งยังมีกลุมทีย่ังไม วางแผนอีกกวารอยละ 35 ที่มีรายไดตอ

เดือนที่ไมมากพอ ความมัน่คงในอาชีพ ประกอบกับหนี้สนิจากที่อยูอาศัยสงผลใหการเตรียม ความพรอมใน

วัยเกษียณยังรวมถึงการวางแผนคาใชจายในวัยเกษียณนอยเกินจริง สงผลใหภาครัฐยังตองมีบทบาทในการ

ในการ สนบัสนนุกลุมคนวัยเกษียณในดานการวางแผนดงักลาวเพื่อไมใหเปนภาระตอบุตรหลาน และสงเสริม

ดานที่อยูอาศัยเพ่ือไมใหเกิด หนี้สินในวัยเกษียณ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหเกิดการสงเสรมิใหความรูทางการเงนิแกพนักงานบริษทั ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด  

2. เพื่อใชเปนแนวทางในการบรหิารจัดการการเงินของพนักงานบริษัทในวัยทาํงาน เพื่อเตรยีมความพรอม

กอนการเกษียณอายุ ซึ่งจะกอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการเกษียณ ทั้งทางดานรางกายและจติใจ ลดความ

กังวลเรื่องสภาพความเปนอยู 

 

 

 

 



วิธีการดําเนินการคนควาอิสระ 

จากขอมูลสถิติประชากร ของพนักงานบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 

จํานวนทั้งสิ้น 12,379 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคาํนวณจากสูตรของ Yamane โดย

กําหนดคาความเชื่อมัน่ที่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางทีย่อมรับได ที่ 0.05% 

ดังสูตรคํานวณ เมื่อแทนคา จะไดวา ขนาดของประชากรที่ตองการ เทากับ 388 คน และไดเผือ่

จํานวนประชากรเปน 390 คน สําหรับการสุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชการสุมตัวยาง

แบบตามแบบแผนการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  

 

เคร่ืองมือที่ใชในการคนควาอิสระ 

 การศึกษาการคนควาอิสระครั้งนี้เปนการศกึษาเชิงปริมาณ โดยใชการเก็บรวมรวมขอมูลเปน

แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบบั แบงออกเปน 4 ตอน  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามคดักรอง เพื่อคัดกรองผูตอบแบบสอบถามใหตรงตามขอบเขต

ของงานคนควาอิสระ 

ตอนท่ี 2 มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list form) เพื่อสอบถามเก่ียวกับ

ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา และรายได 

ตอนท่ี 3 แบงเปนตัวบงชีป้จจัยทางดานความรูความเขาใจทางดานการวางแผนทาง

การเงินเพื่อการวางแผนเกษียณ ไดแก การทัศนคติที่มีตอการลงทุน ลักษณะการลงทุน ของ

พนักงานบรษิัท ในเขตพื้นที่นิคมอุตสสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด โดยมีลักษณะแบบสอบถามชนดิ

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จัดลําดบั 5 ระดับ ซึ่งแบงคะแนนออกเปนชวงเทาๆกัน คือ 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ 

ตอนท่ี 4 แบงแบบสอบถามดานการวางแผนทางการเงินเพ่ือการวางแผนเกษียณของ

พนักงานบรษิัท ในเขตพื้นที่นิคมอุตสสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด โดยมีลักษณะแบบสอบถามชนดิ

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จัดลําดบั 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert) ซึ่งแบงคะแนน

ออกเปนชวงเทาๆกัน คือ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

 

การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 

ในการทดสอบแบบสอบถาม ผูคนควาอิสระไดทําตารางนิยามศัพทเฉพาะ ตาราง

ตรวจสอบคุณภาพของความครอบคลุมเนื้อหา ( Content validity ) ของคาํถามในแตละขอวาตรง

ตามจุดมุงหมายของการคนควาอิสระในครั้งนี้หรือไม แลวนําแบบสอบถามนี้ใหอาจารยที่ปรึกษา

ตรวจสอบ แลวจึงนํามาใชเปนแบบสอบถามฉบบัจริง 

 



การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูคนควาไดนาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณทีไ่ดความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว มาทาํ

แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส หลังจากนัน้จึงไดมีการแจกจายไปยังกลุมตัวอยาง พนักงานบรษิัท ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จํานวน 390 คน โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เมื่อไดรับการตอบกลับ

แบบสอบถามจนครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ทางผูวิจัยไดนาํขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหดวยวธิกีารทางสถิติ 

โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

 จากวัตถุประสงคของการคนควาอิสระไดถูกนาํมากําหนดกรอบการคนควาอิสระ และสมมุติฐาน 

โดยกําหนดสถิตทิี่ใชในการวิเคราะหใหเปนไปตามกรอบการการคนควาอิสระ และการทดสอบสมมุติฐาน มี

ดังนี ้

สถิติเชิงพรรณนา (Description statistic) 

1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่มีการวัดเชิงกลุม ในดาน เพศ อายุ สถาณภาพ ระดับ

การศึกษา และรายได โดยใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) 

2. วิเคราะหขอมูลที่มีการวัดเชิงปริมาณ ไดแกขอมูลดานปจจัยความรูความเขาใจดานการวางแผนทาง

การเงิน ในดาน ทัศนคติตอการลงทุน ลักษณะการลงทนุ และ การวางแผนทางการเงินสําหรับการ

เกษียณอายุ โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติเชิงอนมุาณ (Inferential statistic) 

3. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงิน สําหรับการเกษียณอายุการทํางานของพนักงานในเขตนคิม

อุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด โดยจําแนกตาม ปจจัยดานประชากรศาสตร วิเคราะหโดยใชสถิตอินุมาน 

(Inferential statistic) คือการใชคา One-way ANOVA และหากพบความแตกตางจะทําการทดสอบเปน

รายคู ดวยสถิติ LSD 

4. เพื่อศึกษาปจจัยความรูความเขาใจดานการลงทุน ที่มผีลตอ การวางแผนทางการเงิน สําหรับการ

เกษียณอายุการทํางานของพนักงานบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด วิเคราะหโดยใชสถิติ

อนุมาน (Inferential statistic) คือการใช Regression Analysis 

 

สรุปผลการคนควาอิสระ 

 การวิเคราะห ขอมูลแบบสอบถามการศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง การวางแผนทางการเงินสําหรับการ

เกษียณอายุของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด สามารถสรปุผลการคนควาอิระได

ดังตอไปนี ้

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 59.2) มีอายุ

ระหวาง 25 - 40 ป (รอยละ 71.5) สถานภาพสมรสแบบโสด (รอยละ 60.5) มีระดับการศึกษาแบบ

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (รอยละ 67.7) มีรายไดระหวาง 25,000 – 50,000 บาท (รอยละ 38.7) 



2. ผลการวิเคราะห ปจจัยที่มีผลตอ การวางแผนทางการเงนิสําหรบัการเกษียณอายุของพนักงานบริษัทใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด โดยภาพรวม อยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียง

ตามลําดับ พบวา มีการวางแผนในดานการประเมินสถานการณทางการเงิน ( 𝐱 3.72 และ S.D. 0.830) 

และดานเปาหมายการลงทนุ ( 𝐱 3.14 และ S.D. 0.950)  

3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงนิ สาํหรับการเกษียณอายุของพนักงานบรษิัท ในเขต

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด โดยจําแนกตาม ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ รายได ผูคนควาสามารถสรุปการคนควาอิสระได ดังตอไปนี ้

3.1 พนักงานบริษทั ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ที่ม ีเพศตางกัน ไมทาํให 

การวางแผนทางการเงิน สําหรับการเกษียณอายุ ตางกัน 

3.2 พนักงานบริษทั ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ที่ม ีอายุ ตางกัน ทําให การ

วางแผนทางการเงิน สาํหรับการเกษียณอายุ ตางกัน 

3.3 พนักงานบริษทั ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ที่ม ีระดับการศึกษา ตางกัน 

ทําให การวางแผนทางการเงิน สําหรับการเกษียณอายุ ตางกัน 

3.4 พนักงานบริษทั ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ที่มี สถานภาพสมรส 

ตางกัน ทาํให การวางแผนทางการเงิน สําหรับการเกษียณอาย ุตางกัน 

3.5 พนักงานบริษทั ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ที่มี รายได ตางกัน ทาํให 

การวางแผนทางการเงิน สําหรับการเกษียณอายุ ตางกนั 

4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยความรูความเขาใจดานการลงทุน ที่มีผลตอ การวางแผนทางการเงิน 

สําหรับการเกษียณอายุการทํางานของพนักงานบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ผู

คนควาสามารถสรุปการคนควาอิสระได ดังตอไปนี ้

4.1 ปจจัยความรูความเขาใจดานการลงทนุ คือ ดานทัศนคติตอการลงทุน โดยรวม มีผล

ตอ การวางแผนทางการเงนิ สาํหรับการเกษียณอายุการทํางาน ของพนักงานบริษัท ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 

4.2 ปจจัยความรูความเขาใจดานการลงทนุ คือ ดานลักษณะการลงทุน โดยรวม มีผลตอ 

การวางแผนทางการเงิน สําหรับการเกษียณอายุการทํางาน ของพนักงานบริษัท ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 

 

 

 

 



อภิปรายผลการศึกษาคนควาอิสระ 

 ผลการศึกษาคนควาอิสระ ปจจัยที่มีผลตอการวางแผนทางการเงิน สาํหรับการเกษียณอายุการ

ทํางานของพนักงานบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด สามารถสรปุตามวัตถปุระสงค ไดดังนี ้

1. ผลการศึกษา ปจจัยที่มผีลตอการวางแผนทางการเงิน สาํหรับการเกษียณอายุการทํางานของ

พนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับ มาก 

1.1 ดานการประเมินสถานการณทางการเงิน มีระดับความคิดห็นอยูในระดับ มาก ซึ่งผูคนควา มีความ

คิดเห็นวา พนักงานบริษทั ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรดสวนใหญใหความสําคัญกับการประเมิน

สถานการณทางการเงนิ เนื่องจากการประเมินสถานการณทางการเงิน จะเปนการตรวจสอบสถาณการณ

ปจจุบนั และวางแผนการระยะยาวไดงาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ฐานปณี ไตรทอง (2555) ที่ระบุไววา 

อายุ มีความสัมพนัธกับความเขาใจและการประเมินสถานการณทางการเงินของบุคลากรในมหาวิทยาลยั

รามคําแหง 

1.2 ดานเปาหมายการลงทุน มรีะดับความคิดห็นอยูในระดับ มาก ซึ่งผูคนควา มีความคิดเห็นวา 

พนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรดสวนใหญใหความสําคัญกับเปาหมายในการลงทุน

ระดับมาก เนื่องจากเปาหมายการลงทนุที่ชัดเจน จะทาํใหสามารถกําหนดแผนการสาํหรับการวางแผน

เกษีญณได และเมื่อมีแผนการที่ชัดเจน เปนไปได การดาํเนินการใหสําเร็จตามแผนจึงสามารถดําเนินการได

ยางไมยากนัก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อนงนาฎ ศุภกิจวณชิกุล (2559) ที่ระบุวา ผลการวิเคราะหการ

เปรียบเทียบระหวางขอมูลพฤติกรรมการออมกับการบริหารการเงิน พบวา การบริหารการเงินมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม ไดแก อัตราการออม ลักษณะ การออม วัตถุประสงคในการออม 

รูปแบบการออม ระยะเวลาในการออมและแหลงขอมูลในการเก็บออม 

2. ผลการศึกษาดานปจจัยความรูความเขาใจดานการลงทนุ ที่มีผลตอ การวางแผนทางการเงิน 

สําหรับการเกษียณอายุการทํางานของพนักงานบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซี

บอรด 

2.1 ดานทัศนคติตอการลงทุน มีระดับความคิดห็นอยูในระดับ มาก ซึ่งผูคนควา มีความคิดเห็นวา 

พนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรดสวนใหญใหความสําคัญกับทัศนคติ ตอการลงทุน 

การออม ซึ่งเปนรากฐานของการวางแผนทางการเงนิสาํหรับการเกษียณอายุ ดังนั้น การวางแผนทางการเงิน 

จึงเร่ิมตนจากการมีทัศนคตทิี่ดีตอการวางแผนทางการเงนิ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ญภัทรา ภูรภทัเกียรติ

กุล และ ธีรเดช สนองทวีพร (2562) ที่ระบุไววา ปจจัยที่มีผลตอการจัดการการออมของประชาชนเพ่ือ

เตรียมความพรอมกอนวัยสูงอายุในภาพรวม คือดานทัศนคต ิรองลงมา คือ ดานพฤติกรรม ดานสถานการณ 

และดานลักษณะการออม ตามลําดบั 



2.2 ดานลักษณะการลงทุน มีระดับความคิดห็นอยูในระดับ ปานกลาง ผูคนควา มีความคิดเห็นวา 

พนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรดสวนใหญใหความสาํคญักบัลกัษณะทางการเงนิที่

แตกตางกัน โดยเปนผลมาจากการคํานึงถึงผลตอบแทนและความเสีย่งทีแ่ตกตางกัน จงึตองมีการลงทนุใน

หลายๆรูปแบบการลงทุนเพ่ือใหเกิดการกระจายความเสี่ยง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กิจกรเกียรติ 

ทองแดง ( 2561) ที่ระบุวา รปูแบบการวางแผนทางการเงินที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการวางง

แผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาํแหง ดานการวางแผนทางการเงิน 

อาชีพหรืองานที่คาดวาจะทาํ ความรู ความตองการความรู ความตองการใหจัดอบรมใหความรู รูปแบบ

การวางแผน ความสําคญัและรวมถึงสาเหตุของการวางแผนทางการเงิน เพ่ือวัยเกษียณอายุของ

พนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 

 

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาคนควาอิสระ 

 จากการศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาอิสระเพื่อใชใหเปน

ประโยชน และแนวทางสําหรับ พนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ดังนี้ 

1.  ปจจัยดานประชากรศาสตร จากการศึกษาศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร โดยแบงเปน ดานอายุ ดานสถานภาพสมรส ดานระดบัการศกึษา ดานรายได

เฉลี่ยตอเดือน มีผลตอปจจัยดานการวางแผนการเงินสําหรับการวางแผนเกษียณอายสุําหรับ 

พนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ตางกัน องคกรของภาครัฐ และสถาบนั

ทางการเมืองตางๆ ควรใหการสงเสรมิ นําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการการเงิน เพื่อให 

พนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ไดมีการวางแผน เตรียมตัวสําหรับการ

เกษียณ เพ่ือใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี หลังการเกษียณ 

2. ดานทัศนคติตอการลงทนุ จากการศึกษาศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา พนักงาน

บริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด สวนใหญไดรับการประเมินความเสี่ยงจากสถาบัน

ทางการเงินแลว และยงัมีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทนุ ระยะเวลา รวมถึงความผัน

ผวนจากทรพัยสินที่ถือครอง ดังนั้น สถาบนัทางการเงินจึงควรมีการพิจารณาดานทัศนคติของ

พนักงานบรษิัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด เพื่อใหสามารถนาํเสนอทรัพยสินทางการ

เงินที่ตอบโจทยตอผูซื้อ และทาํใหผูซื้อ ไดรับประโยชนทางดานผลตอบแทนที่สูงขึน้ ตามความเสี่ยง

ที่ยอมรับได ทั้งนี้จะสงผลใหเกิดการบริหารการเงินที่ด ี

3. ดานลักษณะการลงทุน จากการศึกษาศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา พนักงานบริษัท 

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ใหความสําคัญ กับการวางแผนการเงิน โดยสวนใหญมีการ

ลงทุนในรูปแบบเงนิฝาก ฝากออมทรพัย ฝากประจํา และ กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ  ดงันัน้ สถาบัน

การเงินควรใหความสําคัญในเรื่องการใหดอกเบี้ยเงินฝาก และ สงเสริมการออมในระยะยาวเพ่ือให

เกิดความมั่นคงรวมถึงสถาบันการเงินควรสรางความเชื่อมั่นและ ความไววางใจใหแกผูเขาไปใช

บริการ เพื่อใหผูใชบรกิารเกิดความสนใจและเกิดการออมทรัพยมากขึ้น 



ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาอิสระครั้งตอไป 

1. การศึกษาคนควาอิสระครั้งตอไป หากตองการขยายการศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ควร

เปลี่ยนเปนวิธีการวิจัยเชงิคณุภาพ เพื่อใหสามารถนํามาเปรียบเทียบกับงานคนควาอิสระฉบับนี ้ใหสามารถ

ไดผลการศกึษาที่ชดัเจนมากยิ่งข้ึน  

2. การศึกษาคนควาอิสระครั้งตอไป ควรขยายกลุมตัวอยางไปในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ ไมเพียงแต เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อาจจะเปนเขตเศรษฐกิจทองเท่ียง เชน พัทยา ภูเก็ต เปน

ตน 

3. การศึกษาคนควาอิสระครั้งตอไป ควรศึกษาปจจยัอ่ืนๆ ที่สงผลตอการลงทนุของกลุมผูวางแผน

ทางการเงินสําหรับการเกษียณอายุ เชน ปจจัยดานผลตอบแทน ดานความเสี่ยง ปจจัยดานภาระหนิ้สิน เพื่อ

หาแนวทางมาพฒันาและปรับปรุงใหสอดคลองกับพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานบริษัท ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ตอไป 
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