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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค 1) เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงาน

บริษัทเอกชนในภาคตะวันออก 2) เพื ่อศึกษาการวางแผนทางการเง ินเพื ่อวัยเกษียณของพนักงาน

บริษัทเอกชนในภาคตะวันออก จำแนกตามปจจัยดานประชากร 3) เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะ

สวนบุคคล และปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื ่อวัยเกษียณของพนักงาน

บริษัทเอกชนในภาคตะวันออก 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก จำนวน 400 คน 

โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกที ่มี เพศ ชวงอายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตางกัน ทำใหมีการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงาน

บริษัทเอกชนในภาคตะวันออกไมตางกัน และพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกที่มีหนี้สินเฉลี่ยตางกัน 

คาใชจายตางกัน ทำใหมีการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก

ตางกัน นอกจากนี้ปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคลดานการยอมรับความเสี่ยง ดานเศรษฐกิจ/ภาวะ

เศรษฐกิจ และดานความรูความเขาใจ มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ของพนักงาน
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บริษัทเอกชนในภาคตะวันออก และปจจัยดานแรงจูงใจ ดานการรบัรขูาวสาร และดานประกอบพิธีฌาปนกิจ 

มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานบรษิัทเอกชนในภาคตะวันออก 

 

คำสำคัญ : การวางแผนทางการเงิน; วัยเกษียณ 

 

ABSTRACT 

 The proposes of this research were: 1) to study financial planning for retirement age 

of private company employees in the Eastern Region, 2) to study financial planning for 

retirement age of private company employees in the Eastern Region; classified by 

demographic factors, and 3) to study the factors of individual character traits and influencing 

the retirement age financial planning of private company employees in the Eastern region. 

The sampling group was used in this research was 400 employees in the Eastern Region and 

using a questionnaire as a survey tool for collecting data. Then the collected data were 

analyzed in term of frequency, percentage, mean and standard deviation. Moreover, 

hypothesis was tested with t-test and one-way ANOVA statistics. Besides, if the differences 

were found, they would be analyzed in pair by LSD method and multiple regression. 

 Results of the hypothesis test found that difference of gender, age range, status, 

education level and incomes was not affecting the financial planning for retirement age of 

private company employees in the Eastern Region. However, differences of average liabilities 

and expend cost. This resulted in different financial planning for retirement age of private 

company employees in the Eastern Region. Factors personal characteristics, risk-  

tolerance, Economic / economic conditions and cognitive aspects Influence financial 

planning for the retirement age of private company employees in the Eastern Region. And 

motivation factors Information perception and cremation ceremony Influence financial 

planning for the retirement age of private company employees in the Eastern Region. 

 

Keyword : financial planning; retirement age 

 

บทนำ 

 การเปลี ่ยนแปลงของโครงสรางประชากรที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว อันเปนผลมาจากการพัฒนา

เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทย ทำ

ใหประชากรมีอายุที่ยืนยาว และผลสืบเนื่องมาจากนโยบายคุมกำเนิดเพื่อลดอัตราการเกิดเมื่อหลายปกอน 

บวกกับสังคมปจจุบันคนไมตองการมีบุตร เนื่องจากปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปญหาสังคม การหยาราง 
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ปญหาอาชญากรรมตางๆ และทัศนคติคานิยมเรื่องการแตงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ผูหญิงมีการศึกษาสูงข้ึน ใช

เวลากับการศึกษานานขึ้น มีโอกาสทำงานนอกบานมากขึ้น ทำใหแตงงานชาลงและบางคูไมตองการมีบุตร 

บางสวนเลือกที่จะเปนโสด ทำใหอัตราการเกิดลดลงอยางตอเนื่อง เปนผลทำใหสัดสวนประชากรสูงอายุของ

ไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  เมื่อพิจารณาถึงสิทธิการรักษาของผูสูงอายุหรือสวัสดิการคารักษาพยาบาลใน

ปจจุบัน พบวาผสููงอายุสวนใหญมสีวัสดิการคารักษาพยาบาลหลัก มีเพียงรอยละ 0.8 เทานั้นที่ไมมีสวัสดิการ

คารักษาพยาบาล สำหรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลหลักของผูสูงอายุสวนใหญ เปนสวัสดิการจากรัฐ คือ 

ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) รองลงมา คือ ขาราชการหรือขาราชการบำนาญ ประกันสังคม/กองทุน

เงินทดแทน  รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ ลักษณะการอยูอาศัยของผูสูงอายุพิจารณาจากการที่ผูสูงอายุอาศัยอยู

รวมกับสมาชิกอื่นๆในครอบครัว พบวาสัดสวนของผูสูงอายุที่อยูคนเดียวตามลำพังในครัวเรือนมีแนวโนม

เพ่ิมขึ้น โดยป 2537 มีผูสูงอายุที่อยคูนเดียวรอยละ 3.6 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.3, 7.7, 8.6 และ 8.7 ในป 

2545 2550 2554 และ 2557 ตามลำดับ ผลสำรวจป 2560 มีผูสูงอายุอยูคนเดียวตามลำพังในครัวเรือน

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10.8 (ภุชพงค โนดไธสง,2561) ในอนาคตประเทศไทยจะตองใชงบประมาณดาน

สวัสดิการและสังคมที่สูงมาก จากการที่ตองดูแลผสููงอายุที่ไมสามารถพึ่งพาตนเองได ดังนั้น การเตรียมความ

พรอมเพื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุจึงเปนเรื่องสำคัญ  และควรจะตองไดรับความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 

ชุมชน และประเทศ ที่ตองตระหนักถึงความสำคัญของการเขาสสูังคมผูสูงอาย ุสนับสนุนใหผูสูงอายุมีงานทำ

มากขึ้น สนับสนุนดานการวางแผนการออม การใชชีวิตในบั้นปลาย ทั้งนี้เพื่อใหทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได  

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจเรื่อง การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชน 

ในภาคตะวันออก ซึ่งจะเปนการศึกษาการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชน ใน

ภาคตะวันออก จำแนกตาม เพศ ชวงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได หนี้สินเฉลี่ย และคาใชจาย 

เพ่ือแสดงใหเห็นวาการจำแนกตามปจจัยตางๆ มีความแตกตางกันหรือไม และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก เพื่อแสดงใหเห็นวาปจจัย

ใดบางที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานบรษิัทเอกชน ในภาคตะวันออก 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานบรษิัทเอกชน 

ในภาคตะวันออก 

 2.  เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานบรษิัทเอกชน 

ในภาคตะวันออก จำแนกตามปจจัยดานประชากร 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคล และ ปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการ

วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก 
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ขอบเขตงานวิจัย  

 1. ขอบเขตดานประชากร การวิจัยในครั้งนี้ไดเลือกกลุมพนักงานบริษัทเอกชนที่ทำงานในภาค

ตะวันออก  ที่มีความหลากหลายทั้งทางดานความคิดและทัศนคติ  ซึ่งจากความแตกตางกันในดานตางๆ ทำ

ใหมีความเหมาะสมในการศกึษาวิจัย 

 2. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยางในครั้งนี้เลือกแบบไมอาศัยทฤษฎีความนาจะ

เปน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวกจากกลุมพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกที่มีการ

วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ที่ไมทราบจำนวนที่แนนอน และกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปด

ตารางของทาโร ยามาเน YAMANE (กัลยา,2550) โดยกำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่

ยอมรับได 0.05 ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่นที ่95% พบวากลมุตัวอยางมีจำนวน 400 ตัวอยาง  

 3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย

เกษียณของพนักงานบรษิัทเอกชน ในภาคตะวันออก 

 4. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นการศึกษา เพ่ือศึกษาการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของ

พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก จำแนกตามปจจัยดานประชากร และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชน ในภาคตะวันออก ซึ่งประกอบดวยตัวแปร 

ดังตอไปนี ้

  ตัวแปรอิสระ  

  ปจจัยดานประชากร ประกอบดวย เพศ ชวงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได 

หนี้สินเฉลี่ย คาใชจาย   

  ปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคล ประกอบดวย ดานการยอมรับความเสี่ยง ดาน

ความคาดหวังตออัตราผลตอบแทน ดานทัศนคติ/ความเชื่อ ดานเศรษฐกิจ/ภาวะเศรษฐกิจ  ดานความรู

ความเขาใจ  

  ปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบดวย ดานความมั่นคงในวัยสูงอายุ  ดานการรับรูขาวสาร 

ดานความตองการเก็บไวใหบุตรหลาน ดานความตองการประกอบพิธีฌาปนกิจ 

  ตัวแปรตาม  

  การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานบรษิัทเอกชนในภาคตะวันออก  

ดานการลงทุน และดานการออม 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อทราบการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชน ในภาคตะวันออก 

จำแนกตาม เพศ ชวงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได หนี้สินเฉลี่ย และคาใชจาย 

 2. เพื่อทราบปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย

เกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก 
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 3. เพ่ือทราบปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ ของพนักงาน

บริษัทเอกชนในภาคตะวันออก 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 Hallman & Rosenbloom (2000) อางถึงใน ศรุติ กิตติมหาชัย(2560) ไดกลาวไววาการวางแผน

การเงินนั้น คือการกำหนดเงินรวมที่สอดคลองและนำไปปฏิบัติเพื่อใหไปถึงจุดหมายทางการเงินของแตละคน 

ใจความของสาระสำคัญนี้คือการกำหนดการวางแผนการเงินใหสอดคลองกับการเงินของบุคคลและอยูใน

พื้นฐานของเปาหมายของบุคคลนั้นๆ สวนใหญจะใชเครื่องมือทางการเงินกอนที่มีสำเร็จลุลวงไปถึงเปาหมาย

ของการเงนิทั้งหมด เชน การซื้อประกันตางๆ เงินปนผลจากหุน หรือการลงทุน สิ่งเหลานี้จำเปนสำาหรับการ

วางแผนการเงินอยางมาก 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดแยกการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ

ออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 

ดานการลงทุน  

 สุนทรี จ ึงประเสริฐกุล(2552) อางถึงใน ผัสยศุภา หลงทอง(2561) ไดอธิบาย การลงทุน

(Investment) วาหมายถึง การซื ้ออสังหาริมทรัพย หลักทรัพยของบุคคล หรือสถาบันการเงิน ซึ ่งให

ผลตอบแทนเปนสัดสวนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ป แตอยางต่ำไมเกิน 3 ป การ

ลงทุนแบงออกเปนประเภท ใหญๆ ได 3 ประเภท 

 1) การลงทุนเพื ่อการบริโภค (Consumer Investment) เปนเรื ่องเกี ่ยวของกับการซื ้อสินคา

ประเภทคงทนถาวร เชน รถยนต รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment) การ

ลงทุนในลักษณะนี้ไมไดหวังกำไรในรูปตัวเงิน แตหวังความพอใจในการใชทรัพยากรเหลานั้น การซื้อทองคำ

เพื่อเปนเครื่องประดับเปนการลงทุนเพื่อการบริโภคอยางหนึ่งของผูบริโภค เงินที่จายเปนเงินที่ไดจากการ

ออม การซื้อทองคำเพื่อเปนเครื่องประดับใหความพอใจแกเจาของแลว ในกรณีที่ทองคำมีมูลคาสูงขึ้นหาก

ขายได ถือไดวาเปนเพียงผลพลอยได 

 2) การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment ) หมายถึง การซื ้อสินทรัพยเพื่อ

ประกอบธุรกิจหารายได โดยหวังวารายไดที่ไดนี้จะเพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุนไดแก การ

ลงทุนในสินคาประเภททุน เครื่องจักร โรงงาน เพื่อผลิตสินคา และบริการ เพื่อสนองความตองการของ

ผูบริโภค การลงทุนลักษณะนี้มุงหวังกำไรจากการลงทุน กำไรจะเปนตัวดึงดูดผูลงทุนนำเงินมาลงทุน การ

ลงทุนตามความหมายนี้เปนการนำเงินออม (Saving) หรือ เงินที่สะสมไว (Accumulated Fund) หรือกูยืม

เงินจากธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพ่ือจัดสรางหรือจัดหาสินคาประกอบดวย เครื่องจักรและสินทรัพย

ประเภทอสังหาริมทรัพย ไดแก การลงทุนในที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสรางเพื่อนำมาใชผลิตสินคา และบริการ 

เพ่ือตอบสนองความตองการของผบูริโภค 

 3) การลงทุนในหลักทรัพย (Financial or Securities Investment) การลงทุนตามความหมาย

ทางการเงินหรือการลงทุนในหลักทรัพย (Asset) ในรูปของหลักทรัพย (Securities) เชน พันธบัตรหุนกู หุน
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ทุน ตราสาร เปนตน การลงทุนในลักษณะนี้เปนการลงทุนทางออมที่แตกตางจากการลงทุนทางธุรกิจ ผูที่มี

เงินแมเมื่อไมตองการเปนผูประกอบธุรกิจเอง เนื่องจากมีความเสี่ยงหรือผูออมยังมีเงินไมมากพอ ผูลงทุนนำ

เงินที่ออมไดไปซื้อหลักทรัพยลงทุนโดยใหผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยหรือเงินปนผล (Yield) 

และสวนตางราคา (Capital Gain) ซึ่งมากหรือนอยจะขึ้นอยกัูบความเสี่ยงของหลักทรัพยที่ลงทุน 

ดานการออม 

 ปรารถนา หลีกภัย (2551)อางถึงใน สุชาดา สะวะพรม(2558) ไดกลาววา การออม คือ การเก็บ

สะสมเงินทีละเล็กทีละนอยใหพอกพูนข้ึนเม่ือเวลาผานไปโดยมีวัตถุประสงคเปนการสะสมเงินเพื่อใหพอกพูน

ในระยะสั้นเพื่อไวใชจายในยามฉุกเฉินโดยมีวิธีการสะสมเงินฝากธนาคารและบริษัทเงินทุน ซึ่งการออมมี

ความเสี่ยงต่ำ มีสภาพคลองสูงและมีผลตอบแทนเปนดอกเบี้ย ลักษณะการออมสามารถจำแนกไดหลาย

ประเภท โดยแตละประเภทนั้นจะมีขอกำหนดหรือเงื่อนไขที่แตกตางกันไป ลักษณะการออมจึงมีหลากหลาย

ลักษณะในการออม เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ ลักษณะการออมเงินจึงมหีลากหลายทรรศนะ 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสำนักนายกรัฐมนตรี(2548) อางถึง

ใน สุชาดา สะวะพรม(2558) กลาวถึงลักษณะการออมเงินไววาลักษณะของการออมเงินจึงมีการออมอยู 3 

ลักษณะคือ  

 1. การออมเงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัท

เครดิตฟองซิเอร และบริษัทประกันชีวิตเฉพาะประเภทเงินสำรองประกันภัย ในระยะที่ผานมาประชาชนและ

สถาบันไมแสวงหากำไรฝากออมเปนสวนใหญ โดยประชาชนนิยมนำเงินไปฝากธนาคารพาณิชยมากที่สุด 

รองลงไปคือ การฝากเงินไวกับธนาคารออมสินและการซื้อสลากออมสิน 

 2. การออมกับธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย การประกันชีวิตถือเปนการออมกึ่งบังคับที่จะชวย

คมุครองหรือบรรเทาความเดือดรอนในยามจำเปน พบวาประชาชนใหความสำคัญกับการทำประกันชีวิตมาก

ขึ้น ทั้งประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม โดยรูปแบบการประกันชีวิตที่ถือเปนการออม คือ การประกัน

ชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย และแบบเงินไดประจำรายป โดยรูปแบบที่เหมาะกับผทูี่ตองการมีรายได

ภายหลังเกษียณอายุหรือผูตองการสรางเงินบำนาญไวในยามชราอยางสม่ำเสมอ คือ การประกันแบบเงินได

ประจำรายป (Annuity Life Insurance) ซึ่งเปนการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินจำนวนหนึ่ง

เทากันอยางสม่ำเสมอใหแกผูเอาประกันภัยทุกเดือนนับแตเกษียณอายุ นอกจากนี้ยังมีการประกันอุบัติเหตุ

และการประกันสุขภาพ 

 3. การออมกับสถาบันการเงินในชุมชน ประกอบดวย กลุมออมทรัพยหรือกลุมสัจจะออมทรัพย

แบบครบวงจร เปนรูปแบบการระดมทุนดวยการออมเพื่อชวยเหลือกันเองภายในชุมชนที่ครอบคลุมและให

หลักประกันแกสมาชิกตั้งแตเกิดจนเสยีชีวิต โดยมีสมาชิกเปนเจาของและผใูชบริการ โดยมีระบบวิธีคิดคลาย

กับธนาคารพาณิชย แตมีลักษณะเดนกวาคือ เปนระบบที่ผสมผสานการแกปญหาของชุมชนโดยใหมีการออม

เงินไวกับกลุมเดือนละครั้ง แลวนำเงินออมที่ไดไปปลอยใหสมาชิกกูยืม เมื่อถึงสิ้นปนำผลกำไรมาแบงสวน 

เพ่ือปนผลคืนแกสมาชิกและนำมาจัดตั้งเปนกองทุนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกหรือคนในชุมชน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 สิริลักษณ วรรณกุล (2016) ไดทำการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิเพ่ือวัยเกษียณของผู

มีเงินไดอายุระหวาง 22-60 ป ในเขตพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากการศึกษาพบวาขอมูลสวนบุคคล

ของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ที่แตกตางกันมีผลตอ

พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณที่แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกวางแผน

ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณดวยการฝากเงินกับธนาคารเปนหลัก รองลงมาคือการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 

การฝากเงินกับธนาคารถือเปนการวางแผนทางการเงินที่มีความเสี่ยงตํ่า สภาพคลองสูง ผลตอบแทนตํ่าแตก็

ยังคงเปนที่นิยม เนื ่องจากการเขาถึงแหลงรับฝากเงินสามารถทำไดงายจากการขยายสาขา รวมถึงการ

ใหบริการของธนาคารพาณิชยในปจจุบันซึ่งครอบคลุมไปถึงการใหบริการทางดานประกันชีวิตดวย  อีกทั้ง

กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ คือเพื่อลดความเสี่ยงจาก

ความไมแนนอนในอนาคต  

 ชารวี บุตรบารุง (2555) ไดทำการศึกษา รายไดและรูปแบบการออมเพื่อการเตรียมพรอมสูวัย

สูงอายุของประชาชนอายุระหวาง 30–40 ป ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวาประชาชนที่

อายุระหวาง 30–40 ป ในเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร มีแรงบันดาลใจในการออมในระดับมากที่สุด คือ เพื่อ

ความมั่นคงในวัยสูงอายุ คาเฉลี่ยเทากับ 4.54 เก็บไวยามเจ็บปวยหรือยามชรา คาเฉลี่ยเทากับ 4.61 เก็บไว

ใหบุตรหลาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 สวนที่เปนแรงบันดาลใจในระดับมาก คือ สำหรับประกอบพิธีฌาปนกิจ 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ลดการพึ่งพิงภาครัฐคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 สำหรับที่เปนแรงบันดาลในระดับปานกลาง 

คือ ใหความคุมครองหลายดาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.09 และที่เปนแรงบันดาลในระดับนอย คือ มีผลตอบแทน

คุมคาและแนนอน คาเฉลี่ยเทากับ 2.37 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร คาเฉลี่ยเทากับ 2.52 สามารถ

นำไปลดหยอนภาษีประจำป คาเฉลี่ยเทากับ 2.54 ผูอ่ืนชักชวน คาเฉลี่ยเทากับ 2.24 

  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มี

การศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวง

ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำ

การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกการเลือกกลุม

ตัวอยางในครั้งนี้เลือกแบบไมอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน โดยใชวิธีการสมุตัวอยางแบบตามสะดวก จากกลุม

พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกที่มีการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ที่ไมทราบจำนวนที่

แนนอน และกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางของทาโร ยามาเน YAMANE (กัลยา,2550) โดย

กำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได 0.05 ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % พบวา

กลมุตัวอยางมีจำนวน 400 ตัวอยาง   
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

 1. แบบสอบถามแบบปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

  สวนที่ 1  ปจจัยดานประชากร ประกอบไปดวยคำถามเกี่ยวกับ เพศ ชวงอายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายได หนี้สินเฉลี่ย  และคาใชจาย มีคำถามทั้งหมด 7 ขอ 

  สวนที่ 2  ปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคล ประกอบไปดวยคำถามเกี่ยวกับ ดาน

การยอมรับความเสี่ยง ดานความคาดหวังตออัตราผลตอบแทน ดานทัศนคติ/ความเชื่อ ดานเศรษฐกิจ/ภาวะ

เศรษฐกิจ ดานความรคูวามเขาใจ มีคำถามทั้งหมด 12 ขอ 

  สวนที่ 3  ปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบไปดวยคำถามเกี่ยวกับ ดานความมั ่นคงในวัย

สูงอายุ  ดานการรบัรขูาวสาร ดานความตองการเก็บไวใหบุตรหลาน ดานความตองการประกอบพิธีฌาปนกิจ 

มีคำถามทั้งหมด 7 ขอ 

  สวนที่ 4 การวางแผนทางการเงินเพื ่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาค

ตะวันออก  ประกอบไปดวยคำถามเกี่ยวกับ  ดานการลงทุน และดานการออม มีคำถามทั้งหมด 14 ขอ 

  สวนที่ 5  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนแบบสอบถามเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับรปูแบบการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ มีคำถามทั้งหมด 1  ขอ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยโดยการจัดทำและแจกแบบสอบถาม

ทางออนไลน เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก จำนวน 400 ชุด จากนั้น 

นำขอมูลที่ไดเขาสขูั้นตอนกระบวนการวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเรจ็รูปทางสถิต ิ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ใชอธิบายผลการศึกษาปจจัย ดังตอไปนี ้

  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยดานประชากร ประกอบดวย เพศ ชวงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได หนี้สินเฉลี่ย และ คาใชจาย 

  1.2 ใชคาเฉลี ่ย (Mean) และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

วิเคราะหตัวแปรที่ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคล ปจจัยดาน

แรงจูงใจ และการวางแผนทางการเงนิเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชน ในภาคตะวันออก 

 2. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ใชอธิบายผลการศึกษาปจจัย ดังตอไปนี ้

  2.1 เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาค

ตะวันออก จำแนกตามปจจัยดานประชากร ดานเพศ โดยใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูล 

  2.2 เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาค

ตะวันออก จำแนกตามปจจัยดานประชากร ชวงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได หนี้สินเฉลี่ย และ

คาใชจาย โดยใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไป

เปรียบเทียบรายคโูดยใชวิธีของ LSD 
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  2.3 เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคล และปจจัยดานแรงจูงใจ ที ่มี

อิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก โดยใชสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก 

สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหการวางแผนทางการเงินเพื ่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาค

ตะวันออก โดยรวมมีระดับความสำคัญอยใูนระดับปานกลางโดยเรียงลำดับไดแก ดานการออม และดานการ

ลงทุนตามลำดับ 

 2. ผลเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินของพนักงานบรษิัทเอกชนในภาคตะวันออก จำแนกตาม

ปจจัยดานประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

  2.1 พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกที่มีเพศตางกัน ชวงอายุตางกัน สถานภาพ

ตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน รายไดตางกันทำใหมีการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงาน

บริษัทเอกชนในภาคตะวันออก ไมตางกัน 

  2.2 พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกที่มีหนี้สินเฉลี่ยตางกัน คาใชจายตางกัน มี

การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานบรษิัทเอกชนในภาคตะวนัออก ตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ของพนักงาน

บริษัทเอกชนในภาคตะวันออกสามารถสรปุผลการวิจัย ไดดังนี้ 

  3.1 ปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคล ดานการยอมรับความเสี่ยง ดานเศรษฐกิจ/

ภาวะเศรษฐกิจ และดานความรคูวามเขาใจ มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของพนักงาน

บริษัทเอกชนในภาคตะวันออก 

  3.2 ปจจัยดานแรงจูง ดานการรับรูขาวสาร และดานประกอบพิธีฌาปนกิจ มีอิทธิพลตอ

การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานบรษิัทเอกชนในภาคตะวันออก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก 

สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

 1. ผลการศกึษาการวางแผนทางการเงนิเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานบรษิัทเอกชนในภาคตะวันออก 

โดยภาพรวมมีระดับความสำคัญอยูในระดับปานกลาง 

  ดานการลงทุน และดานการออม พบวาพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกให 

ความสำคัญอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ อรวรรณ จิตรคาคูณ(2562) กลาววา ดานการออมและ

การลงทุนประชาชนสวนใหญมีการและการลงทุนตอเดือนไมเกิน 5 % ของรายได   
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 2. ผลการศกึษาการวางแผนทางการเงนิเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานบรษิัทเอกชนในภาคตะวันออก 

จำแนกตามปจจัยดานประชากร 

  2.1 พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกที่มีเพศตางกัน ทำใหมีการวางแผนทาง

การเงินเพื่อวัยเกษียณไมตางกัน สอดคลองกับ สานิตย  มิอาทร(2560) ไดศึกษาทัศนคติตอการออมและการ

ลงทุนของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพบวาเพศ ไมมีผลตอทัศนคติในการออมและ

การลงทุน  

  2.2  พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกที่มีชวงอายุตางกัน ทำใหมีการวางแผนทาง

การเงินเพื ่อวัยเกษียณไมตางกัน สอดคลองกับ กนกวรรณ ศรีนวล(2558) ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคล 

พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ไมแตกตางกัน  

  2.3 พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกที่มีสถานภาพตางกัน ทำใหมีการวางแผนทาง

การเงินเพื ่อวัยเกษียณไมตางกัน สอดคลองกับ กนกวรรณ ศรีนวล(2558) ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคล 

พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย พบวากลมุตัวอยางที่มีสถานภาพตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยไมแตกตางกัน  

  2.4 พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหมีการ

วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณไมตางกัน ไมสอดคลองกับ สานิตย  มิอาทร(2560) ไดศึกษาทัศนคติตอ

การออมและการลงทุนของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการศึกษาพบวา ระดับ

การศึกษาแตกตางกันมีระดับทัศนคติตอการออมและการลงทุนแตกตางกัน  

  2.5 พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกที่มีรายไดตางกัน ทำใหมีการวางแผนทาง

การเงินเพื่อวัยเกษียณไมตางกัน ไมสอดคลองกับ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล(2559) ไดทำการศึกษาการ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมกับการบริหารการเงินกอนเกษียณอายุกรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จากการศึกษาพบวาพฤติกรรมการออมกอนเกษียณอายุมี

ความสัมพันธกับรายไดตอเดือน  

  2.6 พนักงานบรษิัทเอกชนในภาคตะวันออกที่มีหนี้สินเฉลี่ยตางกันทำใหมีการวางแผนทาง

การเงินเพื่อวัยเกษียณตางกัน สอดคลองกับ นเรศ หนองใหญ(2560) ไดทำการศึกษาพฤติกรรมการออมของ

ประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบวาหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันมีความ

คิดเห็นตอพฤติกรรมการออมแตกตางกัน 

  2.7 พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกที่มีคาใชจายตางกันทำใหมีการวางแผนทาง

การเงินเพื่อวัยเกษียณตางกัน สอดคลองกับ พิไล เลิศพงศพิรุฬห(ม.ป.ป.) ไดศึกษาพฤติกรรมการออมของ

ครัวเรือนเพื่อรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ: กรณีศึกษากลุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จาก

การศึกษาพบวา คาใชจายเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมของกลมุบุคลากร  
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 3. เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคล มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย

เกษียณ ของพนักงานบรษิัทเอกชนในภาคตะวันออก 

  3.1 ปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยงมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ

ของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก สอดคลองกับ สิริลักษณ วรรณกุล (2016) ไดทำการศึกษา 

พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของผูมีเงินไดอายุระหวาง 22-60 ป ในเขตพ้ืนที่อำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี พบวาการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ประชาชนสวนใหญมีการเก็บออมในรูป

สินทรัพยทางการเงินมากกวาการลงทุนในสินทรัพยถาวร  ปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคลที่สงผลตอ

การตัดสินใจวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุมตัวอยางในระดับมาก คือ ปจจัยดานการยอมรับ

ความเสี่ยง  

  3.2 ปจจัยดานความคาดหวังตออัตราผลตอบแทน ไมมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงนิ

เพ่ือวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก สอดคลองกับ ธนภรณ เนื่องพล(ี2561) ไดศึกษา

พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการออมของผสููงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบวาปจจัยที่มีผลตอการ

ออมของผูสูงอายุดานผลตอบแทนจากการออมการฝากเงินไวกับธนาคารจะไดดอกเบี้ยจำนวนไมมาก 

ดอกเบี้ยจึงไมใชปจจัยหลักที่ดึงดูดใหเกิดการออม แตที่เลือกออมกับธนาคารเพราะมีความมั่นคงเชื่อถือได  

  3.3 ปจจัยดานทัศนคติ/ความเชื่อ ไมมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ

ของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก ไมสอดคลองกับ ธนภรณ เนื่องพลี(2561) ไดศึกษาพฤติกรรม

และปจจัยที่มีผลตอการออมของผูสูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พฤติกรรมการออมของผูสูงอายุ

พบวาปจจัยที่มีผลตอการออมของผูสูงอายุ ดานทัศนคติที่มีตอการออมผูสูงอายุใหความเห็นตรงกันวา การ

ออมเปนสิ่งที่ดีมีประโยชน และเปนเรื่องงายที่ทุกคนสามารถทำได เพียงแคตองมีวินัยและอดทน แมตอนนี้

เงินออมยังมีไมมากแตหากออมอยางสม่ำเสมอ เงินกอนเล็กก็สามารถรวมกันเปนเงินกอนใหญได 

  3.4 ปจจัยดานเศรษฐกิจ/ภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย

เกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก สอดคลองกับ ขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ(ม.ป.ป) ไดศึกษา

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานเครือบริษัทหน่ำเซียน ในเขตกรุงเทพฯ 

พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือน มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลในดานชองทางการวางแผนทาง

การเงิน  

  3.5 ปจจัยดานความรคูวามเขาใจ มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของ

พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก สอดคลองกับ ศิริวรรณ เลาหวิริยะกมล(2559) ไดศึกษาเรื่องการ

เตรียมความพรอมสำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย เพ่ือรองรับการเปดตลาดหลักทรัพยอาเซียน ดานของ

พฤติกรรม พบวานักลงทุนมีทัศนคติการลงทนุในระดับมากทุกขอ ไดแก สนใจที่จะหาความรแูละรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี ่ยวกับการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพยอาเซียน พอใจที ่จะไดรับความรู ขาวสารในเรื่องตลาด

หลักทรัพยอาเซียน สนใจเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยอาเซียน สนใจที่จะเปดบัญชีซื้อขายกับ

บริษัทหลักทรัพย เพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยอาเซียน และสนใจที่จะทำการซื้อขายหลักทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพยอาเซียนผานบริษัทหลักทรัพยในประเทศ 
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 4. เพ่ือศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจ มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ของพนักงาน

บริษัทเอกชนในภาคตะวันออก 

  4.1 ปจจัยดานความมั่นคงในวัยสูงอายุ ไมมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย

เกษียณของพนักงานบรษิัทเอกชนในภาคตะวันออก ไมสอดคลองกับ สุชาดา สะวะพรม(2558) ไดศึกษาการ

ใหคุณคาและลักษณะการออมเงินของผูสูงอายุที่มาใชบริการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) คุณคาในการ

สรางความมั่นคงทางการเงินใหกับตนเองและครอบครัว ผูสูงอายุไดเห็นถึงประโยชนและความสำคัญที่ไดรับ

จากการออมเงิน เชน ประโยชนจากการออมเงินเปรียบเทียบกับการมีเงินออมเปนหลักประกันสรางความ

มั่นคงใหกับทั้งตนเองและครอบครวั  

  4.2 ปจจัยดานการรับรูขาวสาร มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของ

พนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก สอดคลองกับขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ(ม.ป.ป) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ของพนักงานเครือบริษัทหน่ำเซียนในเขตกรุงเทพฯ พบวาดานปจจัยที่

มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานเครือบริษัทหน่ำเซียน ในเขตกรุงเทพฯ กลุม

ตัวอยางใหความสำคัญกับการรบัรขูอมูลขาวสาร ความรูการวางแผนการเงินอิทธิพลระดับมาก 

  4.3 ปจจัยดานความตองการเก็บไวใหบุตรหลาน ไมมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงิน

เพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก ไมสอดคลองกับ สุชาดา สะวะพรม(2558) ได

ศึกษาการใหคุณคาและลักษณะการออมเงินของผูสูงอายุที่มาใชบริการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ดาน

คุณคาในการเปนมรดกแกลูกหลาน ผูสูงอายุมองวาการวางแผนมรดกในขณะที่ยังมีสุขภาพหรือมีชีวิตที่ดีอยู 

มีความสำคัญและควรกำหนดใหอยใูนแผนการเงนิดวย 

  4.4 ปจจัยดานประกอบพิธีฌาปนกิจ มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ

ของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก สอดคลองกับ ชารวี บุตรบารุง (2555) ไดทำการศึกษารายได

และรูปแบบการออมเพื่อการเตรียมพรอมสวูัยสูงอายุของประชาชนอายุระหวาง 30–40 ป ในเขตดุสิต พบวา

แรงจูงใจในการออมระดับมากคือสำหรับประกอบพิธีฌาปนกิจ 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อเปนประโยชนและเปนแนวทางแกองคกรที่

เก่ียวของดังนี้ 

 การวางแผนทางการเงินของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออกยังคงใหความสนใจออมเงิน

ดวยบัญชีเงินฝากออมทรัพย ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่ำ สะทอนใหเห็นวาพนักงานบริษัทเอกชนในภาค

ตะวันออกยังรับความเสี่ยงไดนอย หรือบางกลุมยังไมกลาลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ถึงแมจะไดรับผลตอบแทน

สูงก็ตาม บางกลุมอาจจะยังไมมีความรูความเขาใจในดานการลุงทุน วิธีการลงทุน และขอจำกัดดานการ

ลงทุน  
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ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยดานอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย

เกษียณ ของพนักงานบรษิัทเอกชนในภาคตะวันออก 

 2. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางยอยลงอีก เชน พนักงานฝายบริหาร หรือพนักงานฝายผลิต เพื่อ

ศึกษารูปแบบการออมและการลงทุน 
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