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บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของ
พนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ พนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จากัด จานวน 222
คน โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริ ษทั หลักหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด มีลกั ษณะปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ทาให้การวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคลแตกต่างกัน และการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลด้านการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การ
บริ หารความเสี่ ยงและการวางแผนประกัน และการวางแผนภาษี มีการวางแผนไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ; การวางแผนการออม ; การวางแผนการลงทุน ; การบริ หารความเสี่ ยงและ
การวางแผนประกัน ; 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
บทนา
ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของประเทศไทยคือการเข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุ สาหรับประเทศไทยมีอตั ราการเพิ่มขึ้นของประชากรผูส้ ู งอายุน้ นั มีเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลสถิติแห่งชาติปี
2562 มีประชากรวัยสู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 11,136,059 คน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 16.73 เมื่อเทียบกับปี 2561
มีประชากรวัยสู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 11,666,803 คน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 16.06 จากสถิติดงั กล่าวจะเห็นได้
ว่ามีจานวนประชากรวัยสู งอายุเพิม่ ขึ้น มีสาเหตุจากหลายๆปัจจัยเช่น การอยูเ่ ป็ นโสด การแต่งงานที่ชา้ ลง หรื อบาง
ครอบครัวที่แต่งงานกันแต่ไม่อยากมีบุตรทาให้อตั ราการเกิดนั้นน้อยลงทาให้ผสู ้ ู งอายุบางคนนั้นไม่มีลูกหลานดูแล
ประชากรส่ วนใหญ่มองว่า การวางแผนทางการเงินเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยาก ซับซ้อนไม่อยากจะศึกษาและปฏิบตั ิตาม แต่ถา้ ยิง่ ไม่
สนใจ อนาคตก็ยงิ่ ยุง่ ยาก เมื่อเจออุปสรรคก็จะตั้งตัวไม่ทนั การวางแผนทางการเงินจึงเป็ นเหมือนแผนที่ที่ค่อยช่วยนาไปสู่
จุดหมายได้ ดังนั้นถ้ายิง่ วางแผนเร็ วก็จะทาให้ถึงจุดหมายได้เร็ วขึ้น
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลนั้นจึงมีความจาเป็ นและสาคัญเป็ นอย่างมากเมื่อมีอายุที่มากขึ้นจึงควรจะ
เตรี ยมความพร้อมในวัยเกษียณอายุคือวัยที่มีอายุต้ งั แต่60 ปี ขึ้นไป ซึ่งวัยเกษียณอายุน้ นั ส่ วนมากแม้ไม่มีรายได้หรื อมี
รายได้นอ้ ยลงแต่ยงั คงมีรายจ่าย เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่าย ต่างๆ ทาให้มีภาระที่ตอ้ ง
หาเงินเพื่อนามาใช้จ่ายจึงจาเป็ นต้องมีการหารายได้เสริ ม ซึ่งอาจจะเป็ นการออมในหลายรู ปแบบ เช่น เงินฝาก หุน้
พันธบัตรรัฐบาล การทาประกันชีวิตหรื อประกันอุบตั ิเหตุ ซึ่งจะต้องทาการวางแผนอย่างเป็ นระบบหากขาดการวางแผนที่
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ดีอนาคตอาจเสี่ ยงต่อการใช้ชีวติ อย่างลาบากไม่มีเงินออมเงินเก็บพอที่จะดูแลตัวเองตอนเกษียณได้ ประชากรส่ วนใหญ่
มองว่าการวางแผนทางการเงินเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก ซับซ้อนจึงไม่อยากจะศึกษาและปฏิบตั ิ ซึ่งถ้าไม่วางแผนยิง่ ไม่สนใจใน
อนาคตข้างหน้าก็จะมีความลาบากยุง่ ยากอีกทั้งด้านเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั ก็มีความไม่แน่นอนทุกคนควรจะใช้ชีวิตอย่างไม่
ประมาท มีสติอยูต่ ลอดเวลา
ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงทาให้ผวู ้ ิจยั มีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัย
เกษียณอายุของพนักงาน บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ด้วย เรื่ องของรายได้ค่าใช้จ่าย การออม การลงทุน และ
ปัจจัยเสี่ ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ประชากรได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นของการวางแผนทางการเงิน
ในยุคปัจจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วแบบไร้ทิศทาง และรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับถ้ามีการกาหนดแนวทางและ
เป้าหมายให้มีแบบแผนในการดาเนินชีวิตไว้อย่างชัดเจนและเป็ นขั้นเป็ นตอนเพื่อการมีชีวิตหลังเกษียณที่ดีคุณภาพ มีการ
ดารงชีวิตที่มีความสุ ขตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์
เอเซีย พลัส จากัด ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1.ขอบเขตด้ านเนื้อหา
เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โดย
มีตวั แปรในการศึกษาดังนี้
1) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ , อายุ , สถานภาพ , ระดับการศึกษา , ระดับตาแหน่ง
งาน , รายได้เฉลี่ยต่อเดือน , ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
2) ตัวแปรตาม คือ การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย
พลัส ประกอบด้วย การวางแผนการออม , การวางแผนการลงทุน , การบริ หารความเสี่ ยงและการวางแผนประกัน , การ
วางแผนภาษี
2.ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ พนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด จานวน 496 คน
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3.ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563
4. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทาให้ทราบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย
พลัส จากัด โดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลและปัจจัยต่อการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ช่วยให้บุคคลมีการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลนั้นบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
5.กรอบแนวคิด
จากแนวคิดและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง ผู้วจิ ัยสามารถกาหนดตัวแปรทีศ่ ึกษาเป็ นกรอบแนวคิดได้ ดงั นี้
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานะภาพ
5. ระดับตาแหน่งงาน
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน

การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
เพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงาน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
การวางแผนการออม
การวางแผนการลงทุน
การบริ หารความเสี่ ยงและการ
วางแผนประกัน
- การวางแผนภาษี
-

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผูศ้ ึกษาค้นคว้าอิสระได้ดงั นี้
1.แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ความหมายของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
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ณัฐพล นิมมานพัชริ นทร์(2549)กล่าวว่าการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล หมายถึงการค้นหาทางเลือกเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการในการตัดสิ นใจล่วงหน้าเกี่ยวกับปริ มาณและเวลาของเงินทุน แหล่งของเงินทุน และการจัดสรร
เงินทุน ด้วยการกาหนดกิจกรรม วิธีการ เวลา และผูร้ ับผิดชอบประกอบการจัดการความเสี่ ยงต่างๆ ทางการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟิ นันซ่า จากัด (ม.ป.ป.) ให้ความหมายของการวางแผน
การเงินส่ วนบุคคล (Personal Financial Planning) ไว้คือ การสร้าง ใช้งาน ปรับปรุ ง และแก้ไขแผนงานเพื่อความสาเร็ จ
ตามเป้าหมายทางการเงินของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ โดยแนวคิดของแผนเน้นถึงเป้าหมายนับตั้งแต่จุดแรกเริ่ ม
ของการวางแผนการลงทุน มากกว่าการใช้เครื่ องมือทางการเงินแบบใดแบบหนึ่ง หรื อมากกว่านั้น เพื่อแก้ไขปัญหา
การเงินบางปัญหาเท่านั้น
ประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
บริ ษทั อินเตอร์สเปซ (ประเทศไทย) จากัด (2558) มีดงั นี้คือ 1.การบันทึกรายรับ รายจ่าย เพื่อจาแนกถึง
สถานะการเงินที่แท้จริ งรวมทั้งแนวโน้มทิศทางการเงิน 2. ช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น ผลจากการทาตารางเพื่อบันทึก
รายการค่าใช้จ่าย 3. ทาให้มีรายได้เพิ่มจากการออมและวางแผนภาษี 4. ทาให้สามารถวางแผนการใช้ชีวิต ในอนาคตตาม
อายุที่เพิ่มขึ้น
ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
สุ ขใจ น้ าพุด (2545) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลที่ดีน้ นั ผูว้ างแผนนั้นควรมี ความเข้าใจด้าน
เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งรู ้จกั นาเครื่ องมือต่างๆในการบริ หารการเงิน (Financial Management Tools) มาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์เพื่อการวางแผนที่ดีและถูกต้องสมเหตุสมผลและมีทาง เป็ นไปได้มากขึ้น โดยการบริ หารการเงินบุคคล
ครอบคลุมถึงการจัดการการเงินที่ สาคัญๆ ของ บุคคลใน 6 ลักษณะ ด้วยกันคือ
1. การสร้างฐานะความมัน่ คงทางการเงิน (Financial Health) ซึ่งได้แก่การมีงานทาที่ เหมาะสมก่อให้เกิด
รายได้ที่มนั่ คง รู ้จกั การวางแผนใช้จ่าย ทางงบประมาณตลอดจนการรู ้จกั การเลือกใช้ เครดิตเพื่อเสริ มฐานะความเป็ นอยู่
ของชีวิตอีกด้วย
2. การรู ้จกั ใช้เงินอย่างฉลาด (Spending Money Wisely) โดยใช้เงินให้เป็ นในทุกด้านไม่วา่ เรื่ องอาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม การคมนาคม และอื่นๆ
3. การใช้เงินเพื่อที่อยูอ่ าศัย (Home and Other Real Estate) เพื่อให้มีที่อยูอ่ าศัยอันสุ ขสบาย และปลอดภัย อีก
ทั้งเป็ นการลงทุนที่ไม่เสี ยหลาย
4. การสร้างความมัน่ คงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการทาประกันภัย (Insurance Program)
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5. การลงทุนประเภทต่างๆ (Diversified Investment Portfolio) โดยเลือกหลักทรัพย์ลงทุน กองทุนรวม และ
สถาบันที่จะลงทุนให้เหมาะสม
6. การวางแผนการเงินสาหรับอนาคตยามปลดเกษียณ (Retirement) เพื่อความมัน่ คงและสุ ขสบายตลอดชัว่
อายุขยั ของบุคคล
ประเภทของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
กาญจนา หงษ์ทอง (2551)กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลที่ดีจะเป็ นตัวกาหนด ทิศทางและการ
ตัดสิ นใจทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้ าหมายทางการเงินที่ตอ้ งการได้ หาก บุคคลใดเริ่ มต้นทาการวางแผนทาง
การเงินเร็ ว มีการปฏิบตั ิตามอย่างมีวินยั และสม่าเสมอแล้ว บุคคลนั้นก็จะเข้าใกล้ความมีอิสรภาพทางการเงินได้มากขึ้น
แผนการเงินหลักๆ ที่สาคัญ ที่ควร วางแผนเริ่ มปฏิบตั ิมีดงั นี้
1.แผนการออมบุคคล ควรทาการศึกษาช่องทางในการออมให้รอบด้านที่มีมากกว่า การฝาก ธนาคารไม่วา่ จะ
เป็ นพันธบัตร สลาก สหกรณ์แล้วเลือกช่องทางที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งแต่ละช่องทาง ในการออมก็จะมีความเสี่ ยงที่แตกต่าง
กัน เช่น ผลตอบแทนที่สูงก็จะมาพร้อมกับความเสี่ ยงที่ เพิ่มขึ้นเสมอ ที่สาคัญต้องทาการออมอย่างพอเหมาะพอดีและสอด
รับกับ เงื่อนไขทางการเงิน เพื่อ ไม่ให้รู้สึกว่า การออมเป็ นภาระ และสามารถทา การออมได้อย่างสม่าเสมอ
2.แผนการลงทุน บุคคลจะต้องไม่ลืมกฎการกระจายความเสี่ ยง เช่นเดียวกับการออม คือ เลือกลงทุนในช่องทาง
ที่มีความเสี่ ยงในระดับ ที่รับได้แล้วศึกษาข้อ ดีขอ้ เสี ยของการลงทุนนั้นอย่างรอบด้าน ซึ่งแผนการลงทุนในแต่ละปี ก็
อาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับ สถานการณ์และตัวแปร ในช่วงนั้น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับ สถานการณ์การลงทุน
เช่น ถ้าหากบุคคลไม่อยากเผชิญหน้ากับ ความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้น ก็ควรจะมุ่งลงทุนระยะยาวเพราะการ
ลงทุนระยะยาวเป็ น หลักของการลงทุนที่จะทาให้เงินของบุคคลงอกเงยได้อย่างยัง่ ยืน
3.แผนบริ หารความเสี่ ยง ไม่มีใครสามารถป้องกันความเสี่ ยงทุกๆ อย่างที่จะต้องเผชิญใน ชีวิตได้แต่กม็ ีหนทางที่
จะสามารถป้องกัน ความเสี่ ยงทางการเงินได้ ซึ่งความเสี่ ยงทางการเงินที่ สาคัญๆ นั้นเกิดจากการเกิดอุบตั ิเหตุความ
เจ็บป่ วย และความตายความเสี่ ยงเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นจะ สร้างความสู ญเสี ยทางการเงินเป็ นอย่างมาก ดังนั้น บุคคลจึงควร
วางแผนบริ หารความเสี่ ยงไว้ดว้ ย โดยการทาประกันชีวิต เพื่อไม่เป็ นการสร้างภาระให้กบั คนที่อยูข่ า้ งหลัง หรื อสร้าง
ความเสี่ ยงทาง การเงินให้กบั ครอบครัว
4.วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีผมู ้ ีรายได้จานวนมากวางแผนลดภาษีอย่างชาญฉลาด หลังจากที่ พบว่าส่ วน
ใหญ่เสี ยภาษีมากเกินเหตุอนั ควรเนื่องจากไม่ได้ทาการศึกษาล่วงหน้าทั้งที่มีหลากหลาย ช่องทางที่จะช่วยในการประหยัด
ภาษีได้และรัฐก็เปิ ดโอกาสให้ใช้สิทธิตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็ นประกันเงินผ่อนบ้าน กองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) และกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund) เป็ น
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ต้น ซึ่งหากบุคคลทาการวางแผนไว้เป็ นอย่างดีกจ็ ะพบว่าสามารถช่วยประหยัด ภาษีได้เยอะในแต่ละปี และถือว่าน่า
เสี ยดายสาหรับอีกหลายคน ที่แม้จะมุ่งมัน่ กับการออมและการลงทุน ภายใต้กลยุทธ์ทุกรู ปแบบแต่กลับมองข้ามปัจจัยที่มี
ผลกระทบโดยตรงนัน่ คือการเสี ยภาษี
2.แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการวางแผนการเกษียณอายุ
ความหมายของการวางแผนการเกษียณอายุ
การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ เป็ นการวางแผนและการจัดการทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อ การจัด
ระเบียบการเงินของบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพ ด้วยการออม การใช้จ่าย และการลงทุน เพื่อสร้างความมัง่ คัง่ และความสาเร็ จ
สาหรับบุคคล และครอบครัวในชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุ ข ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
การเตรี ยมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณ
การเตรี ยมความพร้อมถือเป็ นปัจจัยสาคัญในการวางแผนการเงินเนื่องจากการรับมือกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เป็ นเรื่ องยากที่จะคาดการณ์และพบว่าประเทศไทยมีจานวนและสัดส่ วนของ ผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดง
ให้เห็นว่าขณะนี้สงั คมไทยได้ เปลี่ยนแปลงเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุและการที่ประเทศไทยมีอตั ราการเป็ นภาระวัยสู งอายุที่
เพิ่มขึ้น ดัชนีผสู ้ ู งอายุมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น และ การที่อตั ราส่ วนเกื้อหนุนผูส้ ู งอายุลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการวางแผน
เพื่อวัยเกษียณจึงเป็ นทางออกของทุกฝ่ ายในการที่จะดูแลตนเองและครอบครัวไม่ให้เป็ นภาระของสังคมตลอดจนสามารถ
ที่จะช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วย โดยจุดเริ่ มต้นการของการวางแผน เกษียณของแต่ละบุคคลควรมีการเตรี ยมพร้อมดังนี้
1.ด้านสุ ขภาพร่ างกาย โดยดูแลสุ ขภาพออกกาลังกายสม่าเสมอดูแลสุ ขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่ถูก
สุ ขลักษณะครบด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ใช้ชีวิตอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดีมีอากาศบริ สุทธิ์ ทาจิตใจและอารมณ์ให้แจ่มใส
ไม่ตึงเครี ยด และตรวจสุ ขภาพประจาปี เพราะการที่มีสุขภาพร่ างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็ นโรค เปรี ยบเสมือนการออม
เงิน หากเราใช้ชีวิตโดยไม่ดูแลสุ ขภาพ เมื่อถึงวัยเกษียณหรื อเป็ นผูส้ ู งวัยก็อาจมีเงินไม่เพียงพอที่จะรักษาโรคได้พบว่าคน
ไทยมีโรคเรื้ อรังหรื อโรคประจาตัว เช่น กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่ม โรคเบาหวานและความผิดปกติของต่อมไร้
ท่อ กลุ่มโรคเรื้ อรังของ ระบบหายใจความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ และกลุ่มโรค เรื้ อรังอื่นๆ เช่น อัมพฤกษ์
อัมพาต ฯลฯ การปล่อยปละละเลยไม่ ใส่ ใจในเรื่ องสุ ขภาพจนเกิดโรคดังกล่าว จะทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ที่สูงมาก
2. ด้านจิตใจ การเกษียณอายุจากการทางานมีหลายรู ปแบบมีท้ งั สมัครใจและไม่สมัครใจ ดังนั้นผูเ้ กษียณอายุ
อาจจะต้องมีการเตรี ยมใจและพร้อมใจพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ สิ่ ง เช่น การเปลี่ยนแปลง ทางร่ างกาย ทาง
สังคม และสิ่ งแวดล้อม การปรับทัศนคติและ กาหนดบทบาทหน้าที่ของตนใหม่ เปิ ดใจกว้าง คิดในแง่บวก ให้ความสาคัญ
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กับคาสอนทางศาสนาและเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนา เพิ่มขึ้นยอมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเรี ยนรู ้ที่จะอยูก่ บั
สิ่ งแวดล้อมและสังคมใหม่ได้
3. ด้านวิถีชีวิตหรื อสังคม การเกษียณอายุไม่ใช่การพักผ่อนอยูก่ บั บ้านและไม่ตอ้ ง ทาอะไรอีกต่อไป แต่เป็ น
ช่วงเวลาที่ผสู ้ ู งวัยสามารถมีโอกาสหลากหลายที่จะเลือกใช้ชีวิตไม่วา่ จะเป็ นการทางานการกุศลทางานใน องค์กรธุรกิจ
เรี ยนหนังสื อหรื อทางานอดิเรกที่ตนรัก เป็ นช่วงเวลา ที่สลับกับการทางานเป็ นโครงการหรื อทางานตามฤดูกาลหรื องาน ที่
เข้ามาเป็ นอย่างๆ ความคิดที่เคยมีมาแต่ด้ งั เดิมของการเกษียณ อายุ กาลังถูกแทนที่ดว้ ยการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ซึ่งผูส้ ู งวัย
สามารถ เรี ยนรู ้และทากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองหรื อเพื่อให้ความหมายแก่ ชีวิตของตน
4. ด้านการเงิน เป็ นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญของชีวิตในวัยเกษียณโดยบุคคลนั้น ต้องเตรี ยมความพร้อมด้านการเงิน
ตั้งแต่เริ่ มมีรายได้โดยมีการออม และการลงทุนอย่างสม่าเสมอประกอบกับมีวินยั ในการใช้จ่ายเงินที่ ดีจะทาให้เงินออม
เพิ่มพูนเมื่อถึงวัยเกษียณก็จะได้รับผลตอบแทน ลาดับ รายการรายจ่ายปัจจุบนั ภายหลังการเกษียณอายุ จากการออมและ
การลงทุนในรู ปของดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ หรื อรายได้จากสิ นทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยผ่านการวางแผนการ เงินอย่าง
รอบคอบทาให้มีอิสระภาพทางการเงิน และมีศกั ยภาพมี ความพร้อมที่จะช่วยเหลือตนเองและผูด้ อ้ ยโอกาสตลอดจน
สังคม โดยไม่เป็ นภาระแก่ลูกหลานหรื อคนในครอบครัว
สุ ขใจ น้ าผุด (2545) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเกษียณอายุหมายถึง การที่บุคคลถอนตัวออกจากการทางาน
ประจาที่ทาอยู่ เมื่อมีอายุครบในระหว่าง 55-60 ปี โดยช่วงอายุที่จะเกษียณนั้นขึ้นอยูก่ บั อาชีพและระเบียบข้อบังคับของแต่
ละหน่วยงาน สาหรับผูร้ ับราชการตามระเบียบข้าราชการพลเรื อน กาหนดให้ขา้ ราชการเกษียณอายุเพื่อรับบาเหน็จและ
บานาญเมื่อมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ ในส่ วนของหน่วยงานเอกชนอาจกาหนดให้พนักงานออกจากงานเมื่ออายุคครบ 55ปี
หรื อ 60ปี หรื อบางแห่งยังยอมรับบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ทางานต่อไปได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ สาหรับบางคนเลือกที่จะเกษียณอายุก่อนกาหนด ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เหตุผลแลละความพร้อม
ของแต่ละบุคคล การเกษียณอายุน้ นั ย่อมหมายถึงการสิ้ นสุ ดของเวลาของรายได้ประจาที่เคยได้รับจากการทางน ในขณะที่
รายจ่ายยังต้องมีจ่ายต่อไปและมีแนวโน้มการใช้จ่ายที่เพิม่ สู งขึ้น เช่นค่าดูแลรักษาสุ ขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นบุคคล
ที่จะเกษียณอายุควรมีการเตรี ยมตัวและมีการวางแผนเพื่อรองรับการเกษียณอายุให้รอบคอบก่อนที่จะเกษียณอายุ ซึ่งจะทา
ให้ผเู ้ กษียณอายุมีชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างมีความสุ ขในช่วงหลังเกษียณ
3.ข้ อมูลบริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 จาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

9

ตามลาดับ ซึ่งหลังจากได้รับใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทนี้แล้ว บริ ษทั ได้เริ่ มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยได้รับโอนธุรกิจทุกประเภท ยกเว้น ธุรกิจลงทุนเพื่อบริ ษทั และธุรกิจร่ วมลงทุน จากบริ ษทั ใหญ่ เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2558 โดยใช้หมายเลขสมาชิกตลาดหลักทรัพย์เดิม คือ หมายเลข 8 และใช้ชื่อย่อว่า “ASPS” นอกจากนี้ เมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ได้รับความเห็นชอบในการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน จากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทาให้บริ ษทั สามารถให้บริ การได้อย่างครบวงจร และต่อเนื่อง
ปัจจุบนั บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด มีสานักงานสาขาทั้งหมด 16 สาขา แยกเป็ นสาขาในเขต
กรุ งเทพมหานคร 4 สาขา และในเขตภูมิภาค 12 สาขา โดยมีสานักงานใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิต้ ีทาว
เวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ของบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัดมีดงั นี้
ซื้อขายหลักทรัพย์ , ลงทุนต่างประเทศ,ยืมและให้ยมื หลักทรัพย์,ตราสารอนุพนั ธ์,สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(TFEX),ตราสารหนี้เวลธ์ แมเนจเม้นท์
4.งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
มุกดา โควหกุล (2558) ที่ศึกษาการจัดการการเงินส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรูปแบบการออมมากที่ สุด คือ มี บญ
ั ชี เงิ นฝากกับ
ธนาคารพาณิ ชย์ (ทั้งออมทรัพย์ และฝากประจา) มีการจัดสัดส่ วนเงินออมต่อรายได้ในแต่ละเดื อนมากที่สุด คือ ไม่ได้
กาหนดไว้แน่ นอน ออม ตามที่เหลือ เหตุผลหลักในการออม คือ เพื่อไว้ใช้ยามฉุ กเฉิ น และปั จจัยที่พิจารณาในการเลือก
ลงทุนส่ วนใหญ่ คานึ งถึงผลตอบแทนซึ่ งหมายถึงรายได้เสริ มที่ประชาชนจะได้รับจากการลงทุนนัน่ เองนัน่ เอง ซึ่ งเป็ น
เช่นนี้ เพราะว่าประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจในการวางแผนการเงินยามเกษียณอายุ
นิ ธิศ หัตถการุ ณย์( 2558) ได้ศึกษาพฤติ กรรมการลงทุ นในหลักทรั พ ย์ ของนักลงทุ น ประเภทบุ คคล ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เพศ และอาชี พต่างกัน มี ระยะเวลาในการถื อครองหลักทรัพย์ไม่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการลงทุนที่ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ น วัตถุประสงค์ในการลงทุน หลักที่ใช้พิจารณาเลือกหลักทรัพย์ลงทุน
เหตุผลในการเลื อกหลักทรั พย์ และระยะเวลาถื อครองหลักทรั พย์การศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนที่ไม่
แตกต่างกันไม่ว่า จะระดับการศึ กษาสู งหรื อต่ า มี พฤติ กรรมเป็ นนัก ลงทุ นระยะสั้นเหมื อนกัน รายได้แตกต่ างกัน มี
ระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย์แตกต่างกัน นักลงทุนที่มีรายได้สูงมีจานวนเงินที่มากพอ ซึ่ งทนต่อสภาพความเสี่ ยง
ได้นอ้ ยกว่านักลงทุนที่รายได้ต่า ปั จจัยภายใน มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน 2 ปั จจัยได้แก่ปัจจัยด้านหลักทรัพย์และปั จจัย
ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย โดยถ้าต้องการกาไรจากการลงทุนระยะสั้น จะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเก็งกาไรที่มี
ความเสี่ ยงน้อย ผลตอบแทนไม่ตอ้ งสู งมาก หากต้องการเพิ่มขึ้นของเงินทุนอย่าง สม่าเสมอจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์
ขนาดใหญ่ ด้า นช่ องจัด จาหน่ า ย จะดู ที่ช่อ งทางการซื้ อขายที่ สะดวกความรวดเร็ วในการสั่งซื้ อขายที่ ส อดคล้อ งกับ
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วัตถุประสงค์การลงทุน ปั จจัยภายนอก มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน 2 ปั จจัยได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง โดย
จะนาปั จจัยด้าน เศรษฐกิจมาพิจารณาร่ วมกับ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์ส่วนด้านการเมือง จะดูพิจารณา
ในระยะสั้นๆ ถ้ามีความเสถียรภาพ ก็จะลดความสาคัญลงในระยะยาว ซึ่ งผลกระทบจาก ต่างประเทศ เป็ นสิ่ งที่ควบคุม
ไม่ได้ไม่มีความแน่นอน และจะมีผลกระทบกับ ประเทศในระดับที่ แตกต่างกันตามปัจจัย
ศิริพร ปลื้มปิ ติพร(2558) การวางแผนประกันนั้นถือเป็ นสิ่ งที่ทาให้ชีวิตเรามัน่ คงเพื่อที่จะวางแผนให้กบั อนาคต
ของตัวเอง และในปัจจุบนั นี้การประกันไม่ได้มีราคาแพงเหมือนในอดีต การเลือกทาประกัน ต้องพิจารณาเลือกให้
เหมาะสมกับความต้องการของบุคคล เช่น หากทางานที่เสี่ ยงภัย หรื อมีความจาเป็ นต้องเดินทางบ่อยทาให้ตอ้ งการความ
คุม้ ครองมากขึ้น ควรเลือกประกันแบบชัว่ ระยะเวลา (Term Insurance) ถ้าต้องการสร้างความมัน่ คงให้กบั ครอบครัว มี
ภาระดูแลพ่อแม่ หรื อออมเพื่อเป็ นมรดก ให้กบั ลูกหลาน ควรเลือกประกันแบบตลอดชีพ (Whole life Insurance) หรื อ
หากต้องการรายได้หลัง เกษียณควรเลือกประกันแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับการฝาก
เงินเป็ นต้นและประชาชนบางส่ วนไม่ทาประกันชีวิตนั้น เป็ นเพราะประชาชนไม่พร้อมหรื อไม่สะดวกในการชาระค่าเบี้ย
ประกันที่ ค่อนข้างสู ง และในชีวิตประจาวันก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตอ้ งจ่ายเป็ นประจาอยูแ่ ล้ว ไม่มีเงินเหลือเก็บมากพอที่จะ
สามารถชาระค่าเบี้ยประกันได้อีก และบางส่ วนอาจยังขาดความรู ้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตว่า มี
ประโยชน์อย่างไรบ้าง ซึ่งควรมีหน่วยงาน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ควรให้การแนะนาให้ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ของ การท า
ประกันชีวิตให้กบั ประชาชนในหมู่บา้ นได้รับทราบข้อมูลถึงข้อดีขอ้ เสี ยของการประกันชีวิต เพื่อให้ ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของกาทาประกัน
ดาราพร นูโพนทอง (2554) วิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมลงทุนใน กองทุน RMF หรื อ LTF
เพื่อการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเจ้าหน้าที่พยาบาล ภายในโรงพยาบาลอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจเข้าร่ วมลงทุนในกองทุน RMF หรื อ LTF เพื่อการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาของเจ้าหน้าที่พยาบาลภายในโรงพยาบาลอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วม ลงทุนในกองทุน RMF หรื อ LTF เพื่อการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเจ้าหน้าที่
พยาบาล ภายในโรงพยาบาลอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น คือ ปัจจัยด้านประเภทของหน่วยงานที่สงั กัด (TF) และปัจจัย
ด้านความรู ้ความเข้าใจถึงประโยชน์ทางภาษีในการเข้าร่ วมกองทุน (K)
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยั เชิงสารวจ (Survey
Research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วทา การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิต
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด จานวน 222 คน
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กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด ผูว้ ิจยั ใช้ตารางสาเร็ จรู ปของ (Taro Yamane)
(1967)ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ณ.ระดับความเชื่อมัน่ 95% ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลประมาณ 5%
ซึ่งการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ น จานวน 222 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสาหรับ
แบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้แบ่งออกเป็ น
ส่ วนที่1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับตาแหน่ง
งาน ซึ่งลักษณะของคาถามจะเป็ นแบบตอบเลือก จานวน 5 ข้อ ดังนี้
1. เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็ นมาตรานามบัญญัติ ( Nominal Scale )
2. อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็ นมาตราเรี ยงลาดับ ( Ordinal Scale )
3. ระดับการศึกษาใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็ นมาตราเรี ยงลาดับ ( Ordinal Scale )
4. สถานภาพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็ นมาตรานามบัญญัติ ( Nominal Scale )
5. ระดับตาแหน่งงานใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็ นมาตราเรี ยงลาดับ ( Ordinal Scale )
6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็ นมาตราเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
7.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็ นมาตราเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่ วนที่2.แบบสอบถามการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย
พลัส จากัด โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการวางแผนการออม , ด้านการวางแผนการลงทุน , ด้านการบริ หารความ
เสี่ ยงและการลงทุน , ด้านการวางแผนภาษี
โดยแบบสอบถามจะมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่า
น้ าหนักของการประเมินเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) ดังนี้ กาหนดให้5 = มากที่สุด, 4 =
มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1=น้อยที่สุด
เกณฑ์การแบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ ระดับดีมาก ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด โดย
ใช้ค่าคะแนนสู งสุ ดลบด้วยคะแนนต่าสุ ด แล้วนาไปหารด้วยจานวนระดับการวัดที่ตอ้ งการรายละเอียดโดยสามารถแปล
ความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในแต่ละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ดังนี้
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ระดับคะแนนเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล

1.00 - 1.80

มีการวางแผนในระดับน้อยที่สุด

1.81 - 2.60

มีการวางแผนในระดับน้อย

2.61 - 3.40

มีการวางแผนในระดับปานกลาง

3.41 - 4.20

มีการวางแผนในระดับมาก

4.21- 5.00

มีการวางแผนในระดับดีมาก

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้น ผูว้ ิจยั จะหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น หรื อตัวแปรอิสระ(Independent Variables)
และ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) โดยการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 24.0) ซึ่ งสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ ( Percentage) , ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ,
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้ควบคู่กบั ค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล
ผลการศึกษาค้ นคว้ าวิจัย
1.ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส ส่ วนใหญ่มี
ตาแหน่งงานผูจ้ ดั การ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 ขึ้นไป
2. ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
โดยรวมมีระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานบริ ษทั
หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัดมีระดับความคิดเห็นมากโดยเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ 1)การวางแผนการลงทุน 2)การวางแผนการ
ออม 3)การบริ หารความเสี่ ยงและการวางแผนประกัน 4)การวางแผนภาษี
อภิปรายผล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย
พลัส จากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การวางแผนการลงทุน การวางแผนการออม
การบริ หารความเสี่ ยงและการวางแผนประกัน การวางแผนภาษี โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้
การวางแผนการลงทุน การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์
เอเซีย พลัส จากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ มีความ
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ปลอดภัยในการใช้บริ การ มีความสะดวก สบาย รวดเร็ ว ในการเข้าถึงข้อมูล และมีรูปแบบการให้บริ การที่ง่าย ไม่ซบั ซ้อน
เข้าใจง่าย ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของนิ ธิศ หัตถการุ ณย์(2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์
ของนักลงทุนประเภทบุคคล ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าอยากมีความเสี่ ยงน้อยและผลตอบแทนไม่ตอ้ ง
สู งมาก ควรจะรู ้จกั จังหวะลงทุน เพราะการรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆและวัตถุประสงค์การลงทุน ปั จจัยภายนอก มี
ผลต่อพฤติกรรมการลงทุน 2 ปั จจัยได้แก่ ด้านเศรษฐกิ จ และด้านการเมือง โดยจะนาปั จจัยด้าน เศรษฐกิ จมาพิจารณา
ร่ วมกับ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์ส่วนด้านการเมือง จะดูพิจารณาในระยะสั้นๆ ถ้ามีความเสถียรภาพ ก็
จะลดความสาคัญลงในระยะยาว ซึ่ งผลกระทบจาก ต่างประเทศ เป็ นสิ่ งที่ควบคุม แผนการลงทุนควรจะมี 3 สิ่ งคือการ
กาหนดเป้าหมายที่ชดั เจน , กาหนดกลยุทธ์การลงทุน ,การยอมรับในความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในการลงทุน การวางแผนการ
ลงทุ น ในปั จ จุ บ ัน เป็ นเรื่ อ งส าคัญ มาก อยากได้ผ ลตอบแทนสู ง และรั บ ความเสี่ ย งได้ท่ า นจะเลื อ กลงทุ น ใน “หุ้ น ”
ตามลาดับ
การวางแผนการออม ประชาชนส่ วนใหญ่มีการออมต่อเดือนไม่เกิน 5% ของรายได้ มี วัตถุประสงค์ในการออมเงิน
เพื่อความจาเป็ น/ฉุกเฉิ น ส่ วนรู ปแบบการออมหรื อการลงทุนส่ วนใหญ่เป็ นการเลือก ออมและลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของมุกดา โควหกุล (2558) ที่ศึกษาการจัดการการเงินส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ออมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรูปแบบการออมมากที่สุด
คือ มีบญั ชีเงินฝากกับธนาคารพาณิ ชย์ (ทั้งออมทรัพย์ และฝากประจา) มีการจัดสัดส่ วนเงินออมต่อรายได้ในแต่ละเดือน
มากที่สุด คือ ไม่ได้กาหนดไว้แน่ นอน ออม ตามที่เหลือ เหตุผลหลักในการออม คือ เพื่อไว้ใช้ยามฉุ กเฉิ น และปั จจัยที่
พิจารณาในการเลือกลงทุนส่ วนใหญ่ คานึ งถึงผลตอบแทนซึ่ งหมายถึงรายได้เสริ มที่ประชาชนจะได้รับจากการลงทุน
นัน่ เองนัน่ เอง ซึ่งเป็ นเช่นนี้ เพราะว่าประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจในการวางแผนการเงินยามเกษียณอายุ
การบริหารความเสี่ ยงและการวางแผนประกัน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ข้อที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
คือ ทาประกันควรจะเลือกพิจาณาทาประกันกับตัวแทนที่มีความเป็นมืออาชีพ ทาประกันเป็นรู ปแบบหนึ่ งของการฝาก
เงินเพื่อสร้างความมัน่ คงในยามเกษียณอายุเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการวางแผนทางการเงินที่ช่วยให้บรรลุเป้ าหมายต่างๆ
เช่ น เพื่อเป็ นทุนการศึกษาของบุตร, เพื่อเป็ นเงิ นออมไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพร
ปลื้มปิ ติพร 2558 การวางแผนประกันนั้นถือเป็นสิ่ งที่ทาให้ชีวิตเรามัน่ คงเพื่อที่จะวางแผนให้กบั อนาคต ของตัวเอง และ
ในปั จจุบนั นี้ การประกันไม่ได้มีราคาแพงเหมือนในอดี ต การเลือกทาประกัน ต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของบุคคล เช่น หากทางานที่เสี่ ยงภัย หรื อมีความจาเป็ นต้องเดินทางบ่อยทาให้ตอ้ งการความคุม้ ครองมากขึ้น ควร
เลือกประกันแบบชัว่ ระยะเวลา (Term Insurance) ถ้าต้องการสร้างความมัน่ คงให้กบั ครอบครัว มีภาระดูแลพ่อแม่ หรื อ
ออมเพื่อเป็ นมรดก ให้กบั ลูกหลาน ควรเลือกประกันแบบตลอดชีพ (Whole life Insurance) หรื อหากต้องการรายได้หลัง
เกษียณควรเลือกประกันแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับการฝากเงินเป็ นต้น
การวางแผนภาษี โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือมีรู้จกั การจัดเก็บและ
จัดการข้อมูลภาษีของตัวเอง การลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว (LTF) และการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
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(RMF) สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้ และความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางคือ การรู ้และเข้าใจ กฎ ข้อบังคับ แนวทาง
ปฏิบตั ิทางภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็ นการป้องกันการเสี ยภาษีที่ไม่ถูกต้องซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดาราพร นูโพนทอง
(2554) วิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมลงทุนใน กองทุน RMF หรื อ LTFเพื่อการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของเจ้าหน้าที่พยาบาล ภายในโรงพยาบาลอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยที่มีผล
ต่อ การตัดสิ นใจเข้าร่ วมลงทุนในกองทุน RMF หรื อ LTF เพื่อการลดหย่อนภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาของเจ้าหน้าที่
พยาบาลภายในโรงพยาบาลอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาค้นคว้าอิสระไปใช้
1. การวางแผนการออม พบว่าการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงานหลักทรัพย์
เอเซี ย พลัส จากัด อยู่ในระดับมาก สิ่ งที่ควรปรับปรุ งคือ การวางแผนการออมเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญมากที่ช่วยให้
ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายในชีวิต, การวางแผนการออมเงินโดยนาเงินฝากในธนาคาร,นอกจากนี้ การวางแผนการ
ออมเงินที่ทาให้เงินต้นไม่สูญหายแม้ว่าจะไม่ได้กาไรหรื อดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน จึงพบว่าพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์
เอเซี ย พลัส จากัด ให้ความสาคัญกับการวางแผนการออมที่ไม่มีความเสี่ ยง ซึ่ งการออมนั้นนอกจากการออมโดยฝาก
ธนาคารแล้วยังมีการออมในหลายรู ปแบบเช่นการฝากพันธบัตร หรื อ การฝากเงินประเภทเงินฝากประจา ที่มีผลตอบแทน
ที่เป็ นดอกเบี้ยในอัตราที่มากกว่า
2. การวางแผนการลงทุน พบว่าการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงานหลักทรัพย์
เอเซี ย พลัส จากัด อยูใ่ นระดับมาก สิ่ งที่ควรปรับปรุ งคือ การวางแผนการลงทุนที่มีความเสี่ ยงน้อยและผลตอบแทนไม่
ต้องสู งมากจะเลื อกลงทุ น “พันธบัตร” หรื อ “หุ ้นกู้” ,ในการลงทุนท่านควรรู ้ จกั จังหวะลงทุนเพราะการรู ้ และเข้าใจ
เกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม จิตวิทยามวลชน หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อทิศทางการ
ลงทุน,นอกจากนี้ การลงทุนเป็นการสร้างความสาเร็ จทางการเงินในระยะยาวดังนั้นจะเห็นว่าพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์
เอเซี ย พลัส จากัด ชอบการลงทุนที่มีความเสี่ ยงน้อยผลตอบแทนไม่สูงมากโดยเลือกลงทุนในพันธบัตร, หุ น้ กู้ , ทองคา ,
กองทุนรวม ซึ่ งการลงทุนนั้นมีหลายรู ปแบบเช่นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสู งแต่จะมาคู่กบั ความเสี่ ยงที่สูง High Risk
High Return เช่นตราสารอนุพนั ธ์
3. การบริหารความเสี่ ยงและการวางแผนประกัน พบว่าการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของ
พนักงานหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จากัด อยู่ในระดับมาก สิ่ งที่ควรปรับปรุ งคือ การวางแผนทาประกันภัยควรจะเลือก
พิจารณาทาประกันกับตัวแทนที่มีความเป็ นมืออาชี พ , การทาประกันเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการฝากเงินเพื่อสร้ างความ
มัน่ คงในยามเกษียณอายุ , นอกจากนี้ การทาประกันชี วิตเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการวางแผนทางการเงินที่ช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายต่างๆ เช่น เพื่อไว้เป็ นทุนการศึกษาของบุตร, เป็ นเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ซึ่งการวางแผนทาประกันควรจะ
เลือกทากับบริ ษทั ที่มีความน่ าเชื่ อถือมีการให้ผลตอบแทน ผลประโยชน์ที่ดีมากกว่าการเลือกตัวแทนที่มีความเป็ นมือ
อาชีพ
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4. การวางแผนภาษี พบว่าการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงานหลักทรัพย์ เอเซี ย
พลัส จากัด อยู่ในระดับมาก สิ่ งที่ ควรปรั บปรุ งคือ การรู ้ จกั จัดเก็บและจัดการข้อมูลภาษีของตัวเอง , การลงทุนใน
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว( LTF ) การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ( RMF )เพื่อนามาลดหย่อนภาษี , นอกจากนี้
การรับรู ้และเข้าใจ กฎ ข้อบังคับ แนวทางปฎิบตั ิ ทางภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันการเสี ยภาษีที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ งการ
วางแผนภาษีน้ นั สามารถใช้จากช่ องทางต่างๆเช่ น ดอกเบี้ยจากการผ่อนบ้าน , กองทุนสารองเลี้ ยงชี พ , กองทุนรวม ,
ประกันชีวิต มาช่วยลดหย่อนภาษีได้
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