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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายขุอง

พนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัหลกัทรัพยเ์อเซีย พลสั จ ากดั จ านวน 222 

คน โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทัหลกัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั มีลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน ท าใหก้ารวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลแตกต่างกนั และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลดา้นการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การ

บริหารความเส่ียงและการวางแผนประกนั และการวางแผนภาษี มีการวางแผนไม่แตกต่างกนั 

ค าส าคญั: การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ; การวางแผนการออม ; การวางแผนการลงทุน ; การบริหารความเส่ียงและ

การวางแผนประกนั ; การวางแผนภาษี 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were personal financial planning for retirement age of employees of Asia Plus 

Securities Company Limited  

The sample group used in this independent study was 222 employees of Asia Plus Securities Company 

Limited. The tools used for data collection were questionnaires. Statistical data analyzed were frequency, percentage, 

mean and deviation. Standard 

              The study found that Employees of Asia Plus Securities Company Limited have personal characteristics, 

gender, age, status, education level. Job level Average monthly income Average cost per month This makes personal 

financial planning different. And personal financial planning, savings planning Investment planning Risk management 

and insurance planning And tax planning There is no difference in planning 

Keywords: Personal financial planning; Saving planning; Investment planning; Risk management and insurance 

planning; Tax planning 

     บทน า 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปมากและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของประเทศไทยคือการเขา้สู่

สงัคมผูสู้งอาย ุ  ส าหรับประเทศไทยมีอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรผูสู้งอายนุั้นมีเพิ่มข้ึนทุกปี จากขอ้มูลสถิติแห่งชาติปี  

2562 มีประชากรวยัสูงอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป จ านวน 11,136,059 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.73 เม่ือเทียบกบัปี 2561 

มีประชากรวยัสูงอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป จ านวน 11,666,803 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.06 จากสถิติดงักล่าวจะเห็นได้

วา่มีจ านวนประชากรวยัสูงอายเุพิ่มข้ึน มีสาเหตุจากหลายๆปัจจยัเช่น การอยูเ่ป็นโสด การแต่งงานท่ีชา้ลง หรือบาง

ครอบครัวท่ีแต่งงานกนัแต่ไม่อยากมีบุตรท าใหอ้ตัราการเกิดนั้นนอ้ยลงท าใหผู้สู้งอายบุางคนนั้นไม่มีลูกหลานดูแล 

ประชากรส่วนใหญ่มองวา่ การวางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก ซบัซอ้นไม่อยากจะศึกษาและปฏิบติัตาม แต่ถา้ยิง่ไม่

สนใจ อนาคตก็ยิง่ยุง่ยาก เม่ือเจออุปสรรคกจ็ะตั้งตวัไม่ทนั การวางแผนทางการเงินจึงเป็นเหมือนแผนท่ีท่ีค่อยช่วยน าไปสู่

จุดหมายได ้ดงันั้นถา้ยิง่วางแผนเร็วกจ็ะท าใหถึ้งจุดหมายไดเ้ร็วข้ึน 

                  การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนั้นจึงมีความจ าเป็นและส าคญัเป็นอยา่งมากเม่ือมีอายท่ีุมากข้ึนจึงควรจะ

เตรียมความพร้อมในวยัเกษียณอายคืุอวยัท่ีมีอายตุั้งแต่60 ปีข้ึนไป ซ่ึงวยัเกษียณอายนุั้นส่วนมากแมไ้ม่มีรายไดห้รือมี

รายไดน้อ้ยลงแต่ยงัคงมีรายจ่าย เพื่อใชใ้นการด าเนินชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใชจ่้าย ต่างๆ ท าใหมี้ภาระท่ีตอ้ง

หาเงินเพื่อน ามาใชจ่้ายจึงจ าเป็นตอ้งมีการหารายไดเ้สริม ซ่ึงอาจจะเป็นการออมในหลายรูปแบบ เช่น เงินฝาก หุน้ 

พนัธบตัรรัฐบาล การท าประกนัชีวิตหรือประกนัอุบติัเหตุ ซ่ึงจะตอ้งท าการวางแผนอยา่งเป็นระบบหากขาดการวางแผนท่ี
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ดีอนาคตอาจเส่ียงต่อการใชชี้วติอยา่งล าบากไม่มีเงินออมเงินเกบ็พอท่ีจะดูแลตวัเองตอนเกษียณได ้ประชากรส่วนใหญ่

มองวา่การวางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองยุง่ยาก ซบัซอ้นจึงไม่อยากจะศึกษาและปฏิบติั ซ่ึงถา้ไม่วางแผนยิง่ไม่สนใจใน

อนาคตขา้งหนา้กจ็ะมีความล าบากยุง่ยากอีกทั้งดา้นเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนักมี็ความไม่แน่นอนทุกคนควรจะใชชี้วิตอยา่งไม่

ประมาท มีสติอยูต่ลอดเวลา 

                    ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงท าใหผู้ว้ิจยัมีความประสงคท่ี์จะศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยั

เกษียณอายขุองพนกังาน  บริษทัหลกัทรัพย ์ เอเซีย พลสั จ ากดั ดว้ย   เร่ืองของรายไดค่้าใชจ่้าย การออม การลงทุน และ

ปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนเพื่อใหป้ระชากรไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการวางแผนทางการเงิน

ในยคุปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วแบบไร้ทิศทาง และรู้ถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บถา้มีการก าหนดแนวทางและ

เป้าหมายใหมี้แบบแผนในการด าเนินชีวิตไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อการมีชีวิตหลงัเกษียณท่ีดีคุณภาพ มีการ

ด ารงชีวิตท่ีมีความสุขตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด 

   วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายขุองพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 

    ขอบเขตของการวจิัย 

     ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายขุองพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์

เอเซีย พลสั จ ากดั ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี            

  1.ขอบเขตด้านเน้ือหา 

                เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายขุองพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั โดย

มีตวัแปรในการศึกษาดงัน้ี 

                1) ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ , อาย ุ, สถานภาพ , ระดบัการศึกษา , ระดบัต าแหน่ง

งาน , รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน , ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 

                2) ตวัแปรตาม คือ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายขุองพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย 

พลสั   ประกอบดว้ย  การวางแผนการออม , การวางแผนการลงทุน , การบริหารความเส่ียงและการวางแผนประกนั , การ

วางแผนภาษี 

   2.ขอบเขตด้านประชากร 

                    ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั จ านวน 496 คน 
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   3.ขอบเขตด้านระยะเวลา 

                    ระยะเวลาด าเนินการและเกบ็รวบรวมขอ้มูลงานวิจยั ตั้งแต่เดือนตุลาคม –  พฤศจิกายน  2563 

   4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

                   1. ท าใหท้ราบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายขุองพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย 

พลสั จ ากดั โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

                   2. เพื่อเป็นประโยชนช่์วยใหบุ้คคลมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนั้นบรรลุเป้าหมายในชีวิตไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

   5.กรอบแนวคดิ 

               จากแนวคดิและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง ผู้วจิัยสามารถก าหนดตวัแปรทีศึ่กษาเป็นกรอบแนวคดิได้ดงันี ้

              

 

     

 

 

 

 

    

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

                  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาคน้ควา้อิสระไดด้งัน้ี 

        1.แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล 

                  ความหมายของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานะภาพ 

5. ระดบัต าแหน่งงาน 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

7. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 

 

การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล

เพ่ือวยัเกษยีณอายุของพนักงาน

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 

- การวางแผนการออม 
- การวางแผนการลงทุน 
- การบริหารความเส่ียงและการ

วางแผนประกนั  
- การวางแผนภาษี 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ 
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        ณฐัพล นิมมานพชัรินทร์(2549)กล่าววา่การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึงการคน้หาทางเลือกเพื่อ

สนบัสนุนกระบวนการในการตดัสินใจล่วงหนา้เก่ียวกบัปริมาณและเวลาของเงินทุน แหล่งของเงินทุน และการจดัสรร

เงินทุน ดว้ยการก าหนดกิจกรรม วิธีการ เวลา และผูรั้บผดิชอบประกอบการจดัการความเส่ียงต่างๆ ทางการเงิน 

                    บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ฟินนัซ่า จากดั (ม.ป.ป.) ใหค้วามหมายของการวางแผน 

การเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) ไวคื้อ การสร้าง ใชง้าน ปรับปรุง และแกไ้ขแผนงานเพื่อความส าเร็จ

ตามเป้าหมายทางการเงินของบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ โดยแนวคิดของแผนเนน้ถึงเป้าหมายนบัตั้งแต่จุดแรกเร่ิม

ของการวางแผนการลงทุน มากกวา่การใชเ้คร่ืองมือทางการเงินแบบใดแบบหน่ึง หรือมากกวา่นั้น เพื่อแกไ้ขปัญหา

การเงินบางปัญหาเท่านั้น  

                 ประโยชนข์องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

     บริษทั อินเตอร์สเปซ (ประเทศไทย) จ ากดั (2558) มีดงัน้ีคือ 1.การบนัทึกรายรับ รายจ่าย เพื่อจ าแนกถึง

สถานะการเงินท่ีแทจ้ริงรวมทั้งแนวโนม้ทิศทางการเงิน 2. ช่วยลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น ผลจากการท าตารางเพื่อบนัทึก 

รายการค่าใชจ่้าย 3. ท าใหมี้รายไดเ้พิ่มจากการออมและวางแผนภาษี 4. ท าใหส้ามารถวางแผนการใชชี้วิต ในอนาคตตาม

อายท่ีุเพิ่มข้ึน 

                ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

      สุขใจ น ้ าพุด (2545) กล่าววา่ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีนั้น ผูว้างแผนนั้นควรมี ความเขา้ใจดา้น

เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งรู้จกัน าเคร่ืองมือต่างๆในการบริหารการเงิน (Financial Management Tools) มาใชใ้หเ้ป็น

ประโยชนเ์พื่อการวางแผนท่ีดีและถูกตอ้งสมเหตุสมผลและมีทาง เป็นไปไดม้ากข้ึน โดยการบริหารการเงินบุคคล

ครอบคลุมถึงการจดัการการเงินท่ี  ส าคญัๆ ของ บุคคลใน 6 ลกัษณะ ดว้ยกนัคือ  

      1. การสร้างฐานะความมัน่คงทางการเงิน (Financial Health) ซ่ึงไดแ้ก่การมีงานท าท่ี เหมาะสมก่อใหเ้กิด

รายไดท่ี้มัน่คง รู้จกัการวางแผนใชจ่้าย ทางงบประมาณตลอดจนการรู้จกัการเลือกใช ้เครดิตเพื่อเสริมฐานะความเป็นอยู่

ของชีวิตอีกดว้ย  

      2. การรู้จกัใชเ้งินอยา่งฉลาด (Spending Money Wisely) โดยใชเ้งินใหเ้ป็นในทุกดา้นไม่วา่ เร่ืองอาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม การคมนาคม และอ่ืนๆ  

     3. การใชเ้งินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั (Home and Other Real Estate) เพื่อใหมี้ท่ีอยูอ่าศยัอนัสุขสบาย และปลอดภยั อีก

ทั้งเป็นการลงทุนท่ีไม่เสียหลาย  

     4. การสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ชีวิตและทรัพยสิ์น ดว้ยการท าประกนัภยั (Insurance Program) 
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     5. การลงทุนประเภทต่างๆ (Diversified Investment Portfolio) โดยเลือกหลกัทรัพยล์งทุน กองทุนรวม และ

สถาบนัท่ีจะลงทุนใหเ้หมาะสม 

     6. การวางแผนการเงินส าหรับอนาคตยามปลดเกษียณ (Retirement) เพื่อความมัน่คงและสุขสบายตลอดชัว่

อายขุยัของบุคคล         

               ประเภทของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

     กาญจนา หงษท์อง (2551)กล่าววา่ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีจะเป็นตวัก าหนด ทิศทางและการ

ตดัสินใจทางการเงิน เพื่อใหส้ามารถบรรลุถึงเป้ าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการได ้หาก บุคคลใดเร่ิมตน้ทาการวางแผนทาง

การเงินเร็ว มีการปฏิบติัตามอยา่งมีวินยั และสม ่าเสมอแลว้ บุคคลนั้นกจ็ะเขา้ใกลค้วามมีอิสรภาพทางการเงินไดม้ากข้ึน 

แผนการเงินหลกัๆ ท่ีส าคญั ท่ีควร วางแผนเร่ิมปฏิบติัมีดงัน้ี 

   1.แผนการออมบุคคล ควรท าการศึกษาช่องทางในการออมใหร้อบดา้นท่ีมีมากกวา่ การฝาก ธนาคารไม่วา่ จะ

เป็นพนัธบตัร สลาก สหกรณ์แลว้เลือกช่องทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงแต่ละช่องทาง ในการออมกจ็ะมีความเส่ียงท่ีแตกต่าง

กนั เช่น ผลตอบแทนท่ีสูงกจ็ะมาพร้อมกบัความเส่ียงท่ี เพิ่มข้ึนเสมอ ท่ีส าคญัตอ้งท าการออมอยา่งพอเหมาะพอดีและสอด

รับกบั เง่ือนไขทางการเงิน เพื่อ ไม่ใหรู้้สึกวา่ การออมเป็นภาระ และสามารถทา การออมไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

  2.แผนการลงทุน บุคคลจะตอ้งไม่ลืมกฎการกระจายความเส่ียง เช่นเดียวกบัการออม คือ เลือกลงทุนในช่องทาง

ท่ีมีความเส่ียงในระดบั ท่ีรับไดแ้ลว้ศึกษาขอ้ ดีขอ้เสียของการลงทุนนั้นอยา่งรอบดา้น ซ่ึงแผนการลงทุนในแต่ละปีก็

อาจจะถูกปรับเปล่ียนใหส้อดรับกบั สถานการณ์และตวัแปร ในช่วงนั้น ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบั สถานการณ์การลงทุน 

เช่น ถา้หากบุคคลไม่อยากเผชิญหนา้กบั ความผนัผวนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระยะสั้น กค็วรจะมุ่งลงทุนระยะยาวเพราะการ

ลงทุนระยะยาวเป็น หลกัของการลงทุนท่ีจะท าใหเ้งินของบุคคลงอกเงยไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

3.แผนบริหารความเส่ียง ไม่มีใครสามารถป้องกนัความเส่ียงทุกๆ อยา่งท่ีจะตอ้งเผชิญใน ชีวิตไดแ้ต่กมี็หนทางท่ี

จะสามารถป้องกนั ความเส่ียงทางการเงินได ้ซ่ึงความเส่ียงทางการเงินท่ี ส าคญัๆ นั้นเกิดจากการเกิดอุบติัเหตุความ

เจบ็ป่วย และความตายความเส่ียงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนจะ สร้างความสูญเสียทางการเงินเป็นอยา่งมาก ดงันั้น บุคคลจึงควร

วางแผนบริหารความเส่ียงไวด้ว้ย โดยการท าประกนัชีวิต เพื่อไม่เป็นการสร้างภาระใหก้บัคนท่ีอยูข่า้งหลงั หรือสร้าง

ความเส่ียงทาง การเงินใหก้บัครอบครัว 

4.วางแผนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีผูมี้รายไดจ้ านวนมากวางแผนลดภาษีอยา่งชาญฉลาด หลงัจากท่ี พบวา่ส่วน

ใหญ่เสียภาษีมากเกินเหตุอนัควรเน่ืองจากไม่ไดท้ าการศึกษาล่วงหนา้ทั้งท่ีมีหลากหลาย ช่องทางท่ีจะช่วยในการประหยดั

ภาษีไดแ้ละรัฐกเ็ปิดโอกาสใหใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไม่วา่ จะเป็นประกนัเงินผอ่นบา้น กองทุนส ารองเล้ียง

ชีพ กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund) และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) เป็น
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ตน้ ซ่ึงหากบุคคลท าการวางแผนไวเ้ป็นอยา่งดีกจ็ะพบวา่สามารถช่วยประหยดั ภาษีไดเ้ยอะในแต่ละปีและถือวา่น่า

เสียดายส าหรับอีกหลายคน ท่ีแมจ้ะมุ่งมัน่ กบัการออมและการลงทุน ภายใตก้ลยทุธ์ทุกรูปแบบแต่กลบัมองขา้มปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบโดยตรงนัน่ คือการเสียภาษี 

        2.แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการวางแผนการเกษยีณอายุ 

ความหมายของการวางแผนการเกษียณอาย ุ 

      การวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณ เป็นการวางแผนและการจดัการทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อ การจดั 

ระเบียบการเงินของบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ ดว้ยการออม การใชจ่้าย และการลงทุน เพื่อสร้างความมัง่คัง่และความส าเร็จ

ส าหรับบุคคล และครอบครัวในชีวิตบั้นปลายอยา่งมีความสุข ตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

การเตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณ 

      การเตรียมความพร้อมถือเป็นปัจจยัส าคญัในการวางแผนการเงินเน่ืองจากการรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต เป็นเร่ืองยากท่ีจะคาดการณ์และพบวา่ประเทศไทยมีจ านวนและสดัส่วนของ ผูสู้งอายเุพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แสดง

ใหเ้ห็นวา่ขณะน้ีสงัคมไทยได ้เปล่ียนแปลงเป็นสงัคมผูสู้งอายแุละการท่ีประเทศไทยมีอตัราการเป็นภาระวยัสูงอายท่ีุ

เพิ่มข้ึน ดชันีผูสู้งอายมีุแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน และ การท่ีอตัราส่วนเก้ือหนุนผูสู้งอายลุดลงอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นในการวางแผน

เพื่อวยัเกษียณจึงเป็นทางออกของทุกฝ่ายในการท่ีจะดูแลตนเองและครอบครัวไม่ใหเ้ป็นภาระของสงัคมตลอดจนสามารถ 

ท่ีจะช่วยเหลือสงัคมไดอี้กดว้ย โดยจุดเร่ิมตน้การของการวางแผน เกษียณของแต่ละบุคคลควรมีการเตรียมพร้อมดงัน้ี 

       1.ดา้นสุขภาพร่างกาย โดยดูแลสุขภาพออกก าลงักายสม ่าเสมอดูแลสุขภาพดว้ยการรับประทานอาหารท่ีถูก

สุขลกัษณะครบดว้ยคุณค่าทางโภชนาการ ใชชี้วิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีอากาศบริสุทธ์ิ ท าจิตใจและอารมณ์ใหแ้จ่มใส

ไม่ตึงเครียด และตรวจสุขภาพประจ าปี เพราะการท่ีมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงไม่เป็นโรค เปรียบเสมือนการออม 

เงิน หากเราใชชี้วิตโดยไม่ดูแลสุขภาพ เม่ือถึงวยัเกษียณหรือเป็นผูสู้งวยักอ็าจมีเงินไม่เพยีงพอท่ีจะรักษาโรคไดพ้บวา่คน

ไทยมีโรคเร้ือรังหรือโรคประจ าตวั เช่น กลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือด กลุ่ม โรคเบาหวานและความผดิปกติของต่อมไร้

ท่อ กลุ่มโรคเร้ือรังของ ระบบหายใจความผดิปกติของกระดูกและกลา้มเน้ือ และกลุ่มโรค เร้ือรังอ่ืนๆ เช่น อมัพฤกษ์

อมัพาต ฯลฯ การปล่อยปละละเลยไม่ ใส่ใจในเร่ืองสุขภาพจนเกิดโรคดงักล่าว จะท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล

ท่ีสูงมาก 

     2. ดา้นจิตใจ การเกษียณอายจุากการท างานมีหลายรูปแบบมีทั้งสมคัรใจและไม่สมคัรใจ ดงันั้นผูเ้กษียณอายุ

อาจจะตอ้งมีการเตรียมใจและพร้อมใจพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ส่ิง เช่น การเปล่ียนแปลง ทางร่างกาย ทาง

สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม การปรับทศันคติและ ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของตนใหม่ เปิดใจกวา้ง คิดในแง่บวก ใหค้วามส าคญั
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กบัค าสอนทางศาสนาและเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพิ่มข้ึนยอมรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปและเรียนรู้ท่ีจะอยูก่บั 

ส่ิงแวดลอ้มและสงัคมใหม่ได ้

      3. ดา้นวิถีชีวิตหรือสงัคม การเกษียณอายไุม่ใช่การพกัผอ่นอยูก่บับา้นและไม่ตอ้ง ท าอะไรอีกต่อไป แต่เป็น

ช่วงเวลาท่ีผูสู้งวยัสามารถมีโอกาสหลากหลายท่ีจะเลือกใชชี้วิตไม่วา่จะเป็นการท างานการกศุลท างานใน องคก์รธุรกิจ 

เรียนหนงัสือหรือท างานอดิเรกท่ีตนรัก เป็นช่วงเวลา ท่ีสลบักบัการท างานเป็นโครงการหรือท างานตามฤดูกาลหรืองาน ท่ี

เขา้มาเป็นอยา่งๆ ความคิดท่ีเคยมีมาแต่ดั้งเดิมของการเกษียณ อาย ุก าลงัถูกแทนท่ีดว้ยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงผูสู้งวยั

สามารถ เรียนรู้และท ากิจกรรมเพื่อพฒันาตนเองหรือเพื่อใหค้วามหมายแก่ ชีวิตของตน 

     4. ดา้นการเงิน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัของชีวิตในวยัเกษียณโดยบุคคลนั้น ตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นการเงิน

ตั้งแต่เร่ิมมีรายไดโ้ดยมีการออม และการลงทุนอยา่งสม ่าเสมอประกอบกบัมีวินยัในการใชจ่้ายเงินท่ี ดีจะท าใหเ้งินออม

เพิ่มพนูเม่ือถึงวยัเกษียณกจ็ะไดรั้บผลตอบแทน ล าดบั รายการรายจ่ายปัจจุบนัภายหลงัการเกษียณอาย ุจากการออมและ

การลงทุนในรูปของดอกเบ้ียรับ เงินปันผลรับ หรือรายไดจ้ากสินทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยผา่นการวางแผนการ เงินอยา่ง

รอบคอบท าใหมี้อิสระภาพทางการเงิน และมีศกัยภาพมี ความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือตนเองและผูด้อ้ยโอกาสตลอดจน

สงัคม โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานหรือคนในครอบครัว  

     สุขใจ น ้ าผดุ (2545) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการเกษียณอายหุมายถึง การท่ีบุคคลถอนตวัออกจากการท างาน

ประจ าท่ีท าอยู ่เม่ือมีอายคุรบในระหวา่ง 55-60 ปี โดยช่วงอายท่ีุจะเกษียณนั้นข้ึนอยูก่บัอาชีพและระเบียบขอ้บงัคบัของแต่

ละหน่วยงาน ส าหรับผูรั้บราชการตามระเบียบขา้ราชการพลเรือน ก าหนดใหข้า้ราชการเกษียณอายเุพื่อรับบ าเหน็จและ

บ านาญเม่ือมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ ในส่วนของหน่วยงานเอกชนอาจก าหนดใหพ้นกังานออกจากงานเม่ืออายคุครบ 55ปี 

หรือ 60ปี หรือบางแห่งยงัยอมรับบุคคลท่ีมีอายเุกินกวา่ 60 ปี ท างานต่อไปได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ ส าหรับบางคนเลือกท่ีจะเกษียณอายกุ่อนก าหนด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเหตุผลแลละความพร้อม

ของแต่ละบุคคล การเกษียณอายนุั้นยอ่มหมายถึงการส้ินสุดของเวลาของรายไดป้ระจ าท่ีเคยไดรั้บจากการท างน ในขณะท่ี

รายจ่ายยงัตอ้งมีจ่ายต่อไปและมีแนวโนม้การใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน เช่นค่าดูแลรักษาสุขภาพ  ค่ารักษาพยาบาล ดงันั้นบุคคล

ท่ีจะเกษียณอายคุวรมีการเตรียมตวัและมีการวางแผนเพื่อรองรับการเกษียณอายใุหร้อบคอบก่อนท่ีจะเกษียณอาย ุซ่ึงจะท า

ใหผู้เ้กษียณอายมีุชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งมีความสุขในช่วงหลงัเกษียณ 

        3.ข้อมูลบริษทัหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 

  บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั จดัตั้งข้ึน เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพย ์แบบ ก จากกระทรวงการคลงั และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ แบบ ส-1 จาก

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558 และวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558 
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ตามล าดบั ซ่ึงหลงัจากไดรั้บใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทน้ีแลว้ บริษทัไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ โดยไดรั้บโอนธุรกิจทุกประเภท ยกเวน้ ธุรกิจลงทุนเพื่อบริษทั และธุรกิจร่วมลงทุน จากบริษทัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 1 

พฤษภาคม 2558 โดยใชห้มายเลขสมาชิกตลาดหลกัทรัพยเ์ดิม คือ หมายเลข 8 และใชช่ื้อยอ่วา่ “ASPS” นอกจากน้ี เม่ือ

วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดรั้บความเห็นชอบในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน จากส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงท าใหบ้ริษทัสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งครบวงจร และต่อเน่ือง 

  ปัจจุบนั บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั มีส านกังานสาขาทั้งหมด 16 สาขา แยกเป็นสาขาในเขต

กรุงเทพมหานคร 4 สาขา และในเขตภูมิภาค 12 สาขา โดยมีส านกังานใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิต้ีทาว

เวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ของบริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย  พลสั จ ากดัมีดงัน้ี 

           ซ้ือขายหลกัทรัพย ์, ลงทุนต่างประเทศ,ยมืและใหย้มืหลกัทรัพย,์ตราสารอนุพนัธ์,สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(TFEX),ตราสารหน้ีเวลธ์ แมเนจเมน้ท ์

        4.งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

มุกดา โควหกุล (2558) ท่ีศึกษาการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมมากท่ีสุด คือ มีบญัชีเงินฝากกบั

ธนาคารพาณิชย ์(ทั้งออมทรัพย ์และฝากประจ า) มีการจดัสัดส่วนเงินออมต่อรายไดใ้นแต่ละเดือนมากท่ีสุด คือ ไม่ได้

ก าหนดไวแ้น่นอน ออม ตามท่ีเหลือ เหตุผลหลกัในการออม คือ เพื่อไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน และปัจจยัท่ีพิจารณาในการเลือก

ลงทุนส่วนใหญ่ ค านึงถึงผลตอบแทนซ่ึงหมายถึงรายไดเ้สริมท่ีประชาชนจะไดรั้บจากการลงทุนนัน่เองนัน่เอง ซ่ึงเป็น

เช่นน้ี เพราะวา่ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงินยามเกษียณอาย ุ 

นิธิศ หัตถการุณย(์2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหลกัทรัพย ์ของนักลงทุนประเภทบุคคล ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เพศ และอาชีพต่างกนั มี ระยะเวลาในการถือครองหลกัทรัพยไ์ม่แตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการลงทุนท่ีไม่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็น วตัถุประสงคใ์นการลงทุน หลกัท่ีใชพ้ิจารณาเลือกหลกัทรัพยล์งทุน 
เหตุผลในการเลือกหลกัทรัพย์ และระยะเวลาถือครองหลกัทรัพยก์ารศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการลงทุนท่ีไม่
แตกต่างกนัไม่ว่า จะระดับการศึกษาสูงหรือต ่า มีพฤติกรรมเป็นนักลงทุนระยะสั้ นเหมือนกัน รายได้แตกต่างกัน มี
ระยะเวลาในการถือครองหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนั นกัลงทุนท่ีมีรายไดสู้งมีจ านวนเงินท่ีมากพอ ซ่ึงทนต่อสภาพความเส่ียง
ไดน้อ้ยกว่านกัลงทุนท่ีรายไดต้  ่า ปัจจยัภายใน มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน 2 ปัจจยัไดแ้ก่ปัจจยัดา้นหลกัทรัพยแ์ละปัจจยั
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย โดยถา้ตอ้งการก าไรจากการลงทุนระยะสั้น จะเลือกลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเก็งก าไรท่ีมี
ความเส่ียงนอ้ย ผลตอบแทนไม่ตอ้งสูงมาก หากตอ้งการเพิ่มข้ึนของเงินทุนอยา่ง สม ่าเสมอจะเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์
ขนาดใหญ่ ด้านช่องจัดจ าหน่าย จะดูท่ีช่องทางการซ้ือขายท่ีสะดวกความรวดเร็วในการสั่งซ้ือขายท่ีสอดคล้องกับ
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วตัถุประสงคก์ารลงทุน ปัจจยัภายนอก มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน 2 ปัจจยัไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการเมือง โดย
จะน าปัจจยัดา้น เศรษฐกิจมาพิจารณาร่วมกบั หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเลือกหลกัทรัพยส่์วนดา้นการเมือง จะดูพิจารณา
ในระยะสั้นๆ ถา้มีความเสถียรภาพ ก็จะลดความส าคญัลงในระยะยาว ซ่ึงผลกระทบจาก ต่างประเทศ เป็นส่ิงท่ีควบคุม              
ไม่ไดไ้ม่มีความแน่นอน และจะมีผลกระทบกบั ประเทศในระดบัท่ี แตกต่างกนัตามปัจจยั 
               ศิริพร ปล้ืมปิติพร(2558) การวางแผนประกนันั้นถือเป็นส่ิงท่ีท าใหชี้วิตเรามัน่คงเพื่อท่ีจะวางแผนใหก้บัอนาคต 

ของตวัเอง และในปัจจุบนัน้ีการประกนัไม่ไดมี้ราคาแพงเหมือนในอดีต การเลือกท าประกนั ตอ้งพิจารณาเลือกให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคคล เช่น หากท างานท่ีเส่ียงภยั หรือมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางบ่อยท าใหต้อ้งการความ

คุม้ครองมากข้ึน ควรเลือกประกนัแบบชัว่ระยะเวลา (Term Insurance) ถา้ตอ้งการสร้างความมัน่คงใหก้บัครอบครัว มี

ภาระดูแลพอ่แม่ หรือออมเพื่อเป็นมรดก ใหก้บัลูกหลาน ควรเลือกประกนัแบบตลอดชีพ (Whole life Insurance) หรือ

หากตอ้งการรายไดห้ลงั เกษียณควรเลือกประกนัแบบสะสมทรัพย ์(Endowment Insurance) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัการฝาก

เงินเป็นตน้และประชาชนบางส่วนไม่ท าประกนัชีวิตนั้น เป็นเพราะประชาชนไม่พร้อมหรือไม่สะดวกในการช าระค่าเบ้ีย

ประกนัท่ี ค่อนขา้งสูง และในชีวิตประจ าวนักมี็ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจ่ายเป็นประจ าอยูแ่ลว้ ไม่มีเงินเหลือเกบ็มากพอท่ีจะ 

สามารถช าระค่าเบ้ียประกนัไดอี้ก และบางส่วนอาจยงัขาดความรู้ความเขา้ใจถึงประโยชนข์องการประกนัชีวิตวา่ มี

ประโยชนอ์ยา่งไรบา้ง ซ่ึงควรมีหน่วยงาน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ควรใหก้ารแนะน าใหค้วามรู้เก่ียวกบัประโยชนข์อง การท า

ประกนัชีวิตใหก้บัประชาชนในหมู่บา้นไดรั้บทราบขอ้มูลถึงขอ้ดีขอ้เสียของการประกนัชีวิต เพื่อให ้ประชาชนมีความรู้

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัประโยชนข์องกาท าประกนั 

                 ดาราพร นูโพนทอง (2554) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมลงทุนใน กองทุน RMF หรือ LTF

เพื่อการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของเจา้หนา้ท่ีพยาบาล ภายในโรงพยาบาลอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเขา้ร่วมลงทุนในกองทุน RMF หรือ LTF เพื่อการลดหยอ่นภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดาของเจา้หนา้ท่ีพยาบาลภายในโรงพยาบาลอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่นผลการวิจยัสรุปไดว้า่ศึกษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม ลงทุนในกองทุน RMF หรือ LTF เพื่อการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของเจา้หนา้ท่ี

พยาบาล ภายในโรงพยาบาลอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น คือ ปัจจยัดา้นประเภทของหน่วยงานท่ีสงักดั (TF) และปัจจยั

ดา้นความรู้ความเขา้ใจถึงประโยชนท์างภาษีในการเขา้ร่วมกองทุน (K) 

           วธีิด าเนินการวจิัย 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 

Research) และใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) แลว้ท า การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิต 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั จ านวน 222 คน 
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กลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จ ากดั ผูว้ิจยัใชต้ารางส าเร็จรูปของ (Taro Yamane) 

(1967)ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ณ.ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลประมาณ 5% 

ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็น จ านวน 222 คน 

       เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

     ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งส าหรับ

แบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 

ส่วนท่ี1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ระดบัต าแหน่ง

งาน ซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบตอบเลือก จ านวน 5 ขอ้ ดงัน้ี 

         1. เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นมาตรานามบญัญติั ( Nominal Scale ) 

         2. อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นมาตราเรียงล าดบั ( Ordinal Scale ) 

         3. ระดบัการศึกษาใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นมาตราเรียงล าดบั ( Ordinal Scale ) 

         4. สถานภาพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นมาตรานามบญัญติั ( Nominal Scale ) 

         5. ระดบัต าแหน่งงานใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นมาตราเรียงล าดบั ( Ordinal Scale ) 

          6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นมาตราเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

          7.ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นมาตราเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

            ส่วนท่ี2.แบบสอบถามการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายขุองพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย 

พลสั จ ากดั โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการวางแผนการออม , ดา้นการวางแผนการลงทุน , ดา้นการบริหารความ

เส่ียงและการลงทุน , ดา้นการวางแผนภาษี 

โดยแบบสอบถามจะมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑใ์นการก าหนดค่า

น ้าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) ดงัน้ี ก าหนดให5้ = มากท่ีสุด, 4 = 

มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1=นอ้ยท่ีสุด 

     เกณฑก์ารแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัดีมาก ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย และระดบันอ้ยท่ีสุด โดย

ใชค่้าคะแนนสูงสุดลบดว้ยคะแนนต ่าสุด แลว้น าไปหารดว้ยจ านวนระดบัการวดัท่ีตอ้งการรายละเอียดโดยสามารถแปล

ความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดงัน้ี 
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ระดบัคะแนนเฉล่ีย      ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

      1.00 - 1.80                    มีการวางแผนในระดบันอ้ยท่ีสุด 

      1.81 - 2.60                    มีการวางแผนในระดบันอ้ย 

      2.61 - 3.40                    มีการวางแผนในระดบัปานกลาง 

      3.41 - 4.20                    มีการวางแผนในระดบัมาก 

      4.21- 5.00                    มีการวางแผนในระดบัดีมาก 

    การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัจะหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ(Independent Variables) 

และ ตวัแปรตาม (Dependent Variables) โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์(SPSS Version 24.0) ซ่ึงสถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ( Percentage) , ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชใ้นการแปลความหมายของขอ้มูลต่าง ๆ, 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชค้วบคู่กบัค่าเฉล่ียเพื่อแสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มูล 

     ผลการศึกษาค้นคว้าวจิัย 

                  1.ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย  พลสั กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายรุะหวา่ง 41-50 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มี

ต าแหน่งงานผูจ้ดัการ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 50,001 บาทข้ึนไป และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 20,001 ข้ึนไป 

    2. ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย  พลสั จ ากดั

โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั

หลกัทรัพย ์เอเซีย  พลสั จ ากดัมีระดบัความคิดเห็นมากโดยเรียงล าดบัไดด้งัน้ี 1)การวางแผนการลงทุน 2)การวางแผนการ

ออม 3)การบริหารความเส่ียงและการวางแผนประกนั 4)การวางแผนภาษี 

      อภปิรายผล  

             การศึกษาวิจยัเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุของพนกังานบริษทั หลกัทรัพย ์เอเซีย 
พลสั จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การวางแผนการลงทุน การวางแผนการออม 
การบริหารความเส่ียงและการวางแผนประกนั การวางแผนภาษี โดยมีประเดน็อภิปรายเพิ่มเติม  ดงัน้ี 

การวางแผนการลงทุน  การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์
เอเซีย พลสั จ ากดั  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ มีความ
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ปลอดภยัในการใชบ้ริการ มีความสะดวก สบาย รวดเร็ว ในการเขา้ถึงขอ้มูล และมีรูปแบบการใหบ้ริการท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น 
เขา้ใจง่าย ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนิธิศ หัตถการุณย(์2558) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการลงทุนในหลกัทรัพย ์
ของนกัลงทุนประเภทบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าอยากมีความเส่ียงนอ้ยและผลตอบแทนไม่ตอ้ง
สูงมาก ควรจะรู้จกัจงัหวะลงทุน เพราะการรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆและวตัถุประสงคก์ารลงทุน ปัจจยัภายนอก มี
ผลต่อพฤติกรรมการลงทุน 2 ปัจจยัไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการเมือง โดยจะน าปัจจยัดา้น เศรษฐกิจมาพิจารณา
ร่วมกบั หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเลือกหลกัทรัพยส่์วนดา้นการเมือง จะดูพิจารณาในระยะสั้นๆ ถา้มีความเสถียรภาพ ก็
จะลดความส าคญัลงในระยะยาว ซ่ึงผลกระทบจาก ต่างประเทศ เป็นส่ิงท่ีควบคุม แผนการลงทุนควรจะมี 3 ส่ิงคือการ
ก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน , ก าหนดกลยทุธ์การลงทุน ,การยอมรับในความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในการลงทุน การวางแผนการ
ลงทุนในปัจจุบันเป็นเร่ืองส าคญัมาก  อยากได้ผลตอบแทนสูงและรับความเส่ียงได้ท่านจะเลือกลงทุนใน “หุ้น”  
ตามล าดบั   

           การวางแผนการออม ประชาชนส่วนใหญ่มีการออมต่อเดือนไม่เกิน 5% ของรายได ้มี วตัถุประสงคใ์นการออมเงิน
เพื่อความจ าเป็น/ฉุกเฉิน ส่วนรูปแบบการออมหรือการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการเลือก ออมและลงทุนในเงินฝากออมทรัพย ์
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมุกดา โควหกุล (2558) ท่ีศึกษาการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมมากท่ีสุด 
คือ มีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารพาณิชย ์(ทั้งออมทรัพย ์และฝากประจ า) มีการจดัสัดส่วนเงินออมต่อรายไดใ้นแต่ละเดือน
มากท่ีสุด คือ ไม่ไดก้ าหนดไวแ้น่นอน ออม ตามท่ีเหลือ เหตุผลหลกัในการออม คือ เพื่อไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน และปัจจยัท่ี
พิจารณาในการเลือกลงทุนส่วนใหญ่ ค านึงถึงผลตอบแทนซ่ึงหมายถึงรายไดเ้สริมท่ีประชาชนจะไดรั้บจากการลงทุน
นัน่เองนัน่เอง ซ่ึงเป็นเช่นน้ี เพราะวา่ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงินยามเกษียณอาย ุ 

            การบริหารความเส่ียงและการวางแผนประกนั โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
คือ ท าประกนัควรจะเลือกพิจาณาท าประกนักบัตวัแทนท่ีมีความเป็นมืออาชีพ   ท าประกนัเป็นรูปแบบหน่ึงของการฝาก
เงินเพื่อสร้างความมัน่คงในยามเกษียณอายุเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการวางแผนทางการเงินท่ีช่วยให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ 
เช่น เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร, เพื่อเป็นเงินออมไวใ้ช้จ่ายในยามเกษียณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศิริพร 
ปล้ืมปิติพร 2558 การวางแผนประกนันั้นถือเป็นส่ิงท่ีท าให้ชีวิตเรามัน่คงเพื่อท่ีจะวางแผนให้กบัอนาคต ของตวัเอง และ
ในปัจจุบนัน้ีการประกนัไม่ไดมี้ราคาแพงเหมือนในอดีต การเลือกท าประกนั ตอ้งพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของบุคคล เช่น หากท างานท่ีเส่ียงภยั หรือมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางบ่อยท าใหต้อ้งการความคุม้ครองมากข้ึน ควร
เลือกประกนัแบบชัว่ระยะเวลา (Term Insurance) ถา้ตอ้งการสร้างความมัน่คงให้กบัครอบครัว มีภาระดูแลพ่อแม่ หรือ
ออมเพื่อเป็นมรดก ให้กบัลูกหลาน ควรเลือกประกนัแบบตลอดชีพ (Whole life Insurance) หรือหากตอ้งการรายไดห้ลงั 
เกษียณควรเลือกประกนัแบบสะสมทรัพย ์(Endowment Insurance) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัการฝากเงินเป็นตน้ 

 การวางแผนภาษี โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือมีรู้จกัการจดัเก็บและ
จดัการขอ้มูลภาษีของตวัเอง การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) และการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
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(RMF) สามารถน ามาลดหยอ่นภาษีได ้ และความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือ การรู้และเขา้ใจ กฎ ขอ้บงัคบั แนวทาง
ปฏิบติัทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการป้องกนัการเสียภาษีท่ีไม่ถูกตอ้งซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของดาราพร นูโพนทอง 
(2554) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมลงทุนใน กองทุน RMF หรือ LTFเพื่อการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของเจา้หนา้ท่ีพยาบาล ภายในโรงพยาบาลอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อ การตดัสินใจเขา้ร่วมลงทุนในกองทุน RMF หรือ LTF เพื่อการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเจ้าหน้าท่ี
พยาบาลภายในโรงพยาบาลอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น  
     ข้อเสนอแนะ 

          ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาคน้ควา้อิสระไปใช ้
             1.  การวางแผนการออม  พบว่าการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุของพนกังานหลกัทรัพย ์
เอเซีย พลสั จ ากดั  อยู่ในระดบัมาก ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ  การวางแผนการออมเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากท่ีช่วยให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายในชีวิต, การวางแผนการออมเงินโดยน าเงินฝากในธนาคาร,นอกจากน้ีการวางแผนการ
ออมเงินท่ีท าให้เงินตน้ไม่สูญหายแมว้่าจะไม่ไดก้ าไรหรือดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทน จึงพบว่าพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์
เอเซีย  พลสั จ ากดั ให้ความส าคญักบัการวางแผนการออมท่ีไม่มีความเส่ียง ซ่ึงการออมนั้นนอกจากการออมโดยฝาก
ธนาคารแลว้ยงัมีการออมในหลายรูปแบบเช่นการฝากพนัธบตัร หรือ การฝากเงินประเภทเงินฝากประจ า ท่ีมีผลตอบแทน
ท่ีเป็นดอกเบ้ียในอตัราท่ีมากกวา่  

              2.  การวางแผนการลงทุน พบว่าการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุของพนกังานหลกัทรัพย ์
เอเซีย พลสั จ ากดั  อยูใ่นระดบัมาก  ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ การวางแผนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ยและผลตอบแทนไม่
ตอ้งสูงมากจะเลือกลงทุน “พนัธบตัร” หรือ “หุ้นกู้” ,ในการลงทุนท่านควรรู้จกัจงัหวะลงทุนเพราะการรู้และเขา้ใจ
เก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม จิตวิทยามวลชน หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อทิศทางการ
ลงทุน,นอกจากน้ีการลงทุนเป็นการสร้างความส าเร็จทางการเงินในระยะยาวดงันั้นจะเห็นว่าพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์
เอเซีย  พลสั จ ากดั ชอบการลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ยผลตอบแทนไม่สูงมากโดยเลือกลงทุนในพนัธบตัร, หุน้กู ้, ทองค า , 
กองทุนรวม ซ่ึงการลงทุนนั้นมีหลายรูปแบบเช่นการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงแต่จะมาคู่กบัความเส่ียงท่ีสูง High Risk 
High Return เช่นตราสารอนุพนัธ์  
          3.  การบริหารความเส่ียงและการวางแผนประกัน พบว่าการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายขุอง
พนกังานหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  อยู่ในระดบัมาก  ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ  การวางแผนท าประกนัภยัควรจะเลือก
พิจารณาท าประกนักบัตวัแทนท่ีมีความเป็นมืออาชีพ , การท าประกนัเป็นรูปแบบหน่ึงของการฝากเงินเพื่อสร้างความ
มัน่คงในยามเกษียณอายุ , นอกจากน้ี การท าประกนัชีวิตเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการวางแผนทางการเงินท่ีช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายต่างๆ เช่น เพื่อไวเ้ป็นทุนการศึกษาของบุตร, เป็นเงินออมไวใ้ชจ่้ายยามเกษียณ ซ่ึงการวางแผนท าประกนัควรจะ
เลือกท ากบับริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือมีการให้ผลตอบแทน ผลประโยชน์ท่ีดีมากกว่าการเลือกตวัแทนท่ีมีความเป็นมือ
อาชีพ  
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         4.  การวางแผนภาษี พบว่าการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุของพนักงานหลกัทรัพย ์เอเซีย 
พลสั จ ากดั  อยู่ในระดบัมาก   ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ การรู้จกัจดัเก็บและจดัการขอ้มูลภาษีของตวัเอง , การลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว( LTF ) การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ( RMF )เพื่อน ามาลดหย่อนภาษี , นอกจากน้ี 
การรับรู้และเขา้ใจ กฎ ขอ้บงัคบั แนวทางปฎิบติัทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นการป้องกนัการเสียภาษีท่ีไม่ถูกตอ้ง  ซ่ึงการ
วางแผนภาษีนั้นสามารถใช้จากช่องทางต่างๆเช่น ดอกเบ้ียจากการผ่อนบา้น , กองทุนส ารองเล้ียงชีพ , กองทุนรวม ,
ประกนัชีวิต มาช่วยลดหยอ่นภาษีได ้    
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