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ปนดัดา เอ่ียมสะอาด1 
จรัญญา ปานเจริญ2 

 

บทคดัย่อ  
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการ

เกษียณอายุของบุคลากร บริษทัไทยเบฟ เวอเรจ จ ากดั(มหาชน) 2) เพื่อเปรียบเทียบการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติต่อ
การออมท่ีมีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายุ และ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอาย ุโดยศึกษาจากบุคลากร
ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 330 คน ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ Chi-Square 

 ผลวิจยัสรุปได ้บุคลากรท่ีเป็นตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเงินเหลือเก็บคิดเป็นร้อยละ 49.40 และมี
ภาระหน้ีสิน คิดเป็นร้อยละ 60.90 มีทศันคติต่อการออมและการลงทุนในดา้นความเช่ือมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.00 และมีวตัถุประสงคห์ลกัในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ เพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนทั้งก่อนและหลงัเกษียณคิดเป็นร้อยละ 50.00 มีรูปแบบหลกัในการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลคือ เนน้ความมัน่คงทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 56.40 และมีช่องทางหลกัในการจดัท าแผนดว้ย
การวางแผนดว้ยตนเอง คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 โดยส่วนใหญ่ใช ้ระยะกลาง (ระยะมากกวา่ 1 ปีแต่
ไม่เกิน5ปี) คิดเป็นร้อยละ 48.20 ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
สถานภาพ มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคห์ลกัในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รูปแบบหลกัในการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล และระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ต าแหน่ง
งาน มีอิทธิพลต่อช่องทางหลกัในการจัดท าแผนการเงินส่วนบุคคล อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการท างานมีอิทธิพลต่อ ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
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ทศันคติต่อการออมและการลงทุนของบุคลากรภาษาไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) พบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นความเช่ือรองลงมา คือ ความเขา้ใจ และ ประสบการณ์ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ มี
อิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ในส่วนของวตัถุประสงคห์ลกัในการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล  
 

1.บทน า 
ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีจ านวนผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและก าลงักา้วสู่สังคมสูงวยั
อยา่งสมบูรณ์โดยคาดวา่ในปี 2583 ประชากรไทยจะมีอาย ุ65 ปี หรือมากกวา่เป็นจ านวนถึง 17 ลา้น
คน ซ่ึงมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ จึงจะท าให้คนวยัเกษียณเร่ิมวิตกกงัวลในการ
วางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณมกัจะเร่ิมเม่ืออาย ุ40 ปีข้ึนไปแลว้เป็นการเร่ิม ตน้การวางแผนท่ี
ชา้เกินไป ธนาคารโลกระบุเอาไวว้่าประเทศไทยและประเทศท่ีก าลงัพฒันาในอาเซียนก าลงัเขา้สู่ยคุ 
“แก่ก่อนรวย” (เกศรา มัญชุศรี, 2560, น.3) คณะนักวิจัยของสถาบนัวิจัยเพื่อการประเมินและ
ออกแบบนโยบายมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (2555 , น.7 อา้งถึงใน อจัฉรา โยมสินธ์ุ, 2560) ได้
ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของพนกังานบริษทัเอกชน พนกังานรัฐวิสาหกิจ และขา้ราชการ ท่ีมี
อายุระหว่าง 40-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 825 คน ระหว่างเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2555 พบว่า คนไทยจะเร่ิมการวางแผนเกษียณในวยั 42 ปี ในขณะท่ีคน
อเมริกนัเร่ิมวางแผนเกษียณในช่วงอายปุระมาณ 30 ปี มีความแตกต่างอยา่งชดัเจน ท าให้เห็นว่าคน
ไทยจะเร่ิมการวางแผนการเกษียณท่ีชา้กว่า และมีความมัน่ใจเกินควร ว่าจะมีเงินมากพอส าหรับใช้
จ่ายหลงัเกษียณ ขาดความเขา้ใจในการวางแผนการเงินเท่าท่ีควร มีการประมาณค่าใช้จ่ายหลงั
เกษียณน้อยเกินไป คาดการณ์อายุขยัสั้ นเกินไปและออมเงินไวน้้อยเกินควร นอกจากน้ีมีความ
ตอ้งการเกษียณอายุก่อนก าหนด แต่ขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ท าให้เกินการมีเงินออมไม่
เพียงพอเพื่อการใชจ่้ายในวยัเกษียณ 

การเกษียณอายุเป็นเร่ืองท่ีดูเหมือนไกลตวั แต่แทจ้ริงแลว้นั้นเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัมาก การ
เตรียมตวัและวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณในอนาคตนั้นเป็นส่ิงส าคญั ผูว้ิจยัมีความสนใจใน
การศึกษาความรู้ ในเร่ืองของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายุ โดยศึกษาจาก 
บุคลากรของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเงินเพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณอายขุองบุคลากรในอนาคตขา้งหนา้ ไดมี้ชีวิตท่ีมีความสุขและ
มีเงินเหลือใชไ้ปจนถึงส้ินอายขุยั 
 



 
 

2.วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
จากค าถามในการวิจยัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถน ามาก าหนดเป็นวตัถุประสงคข์อง

การวิจยัดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายขุองบุคลากรบริษทัไทยเบฟ

เวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
2. เพื่อเปรียบเทียบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณของบุคคลากรบริษทัไทย

เบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันติต่อการออมท่ีมีต่อวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณ

ของบุคคลากรบริษทัไทยเบฟเวอเรจ 
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัด้านเศรษฐกิจท่ีมีต่อวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการ

เกษียณของบุคคลากรบริษทัไทยเบฟเวอเรจ 
 

3. สมมติฐานของการวจิยั 
จากวตัถุประสงคว์ิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยัเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ

ด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 1. บุคลากรบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายแุตกต่างกนั 
 2. ทศันติต่อการออมมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อการเกษียณของ

บุคลากร บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
 3. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณของ

บุคคลากรบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลการศึกษาในเร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายุ ของบุคลากร 

บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ ไดด้งัน้ี 
1. สามารถน าไปเป็นโยชน์ในการศึกษาแนวทางในการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ

ของบุคคลากร  
2. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางการเงินและบริการทางการเงินต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอาย ุ
 



 
 

5. ระเบียบวจิยั 
5.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจยั ปรากฎดงัภาพท่ี 1 
 

 ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล                                 

- เพศ                   - แผนกงาน                   

- อาย ุ                  - ต  าแหน่งงาน               

- สถานภาพ                                         

- รายได ้                                                    

- ระดบัการศึกษา                                       

- ระยะเวลาในการท างาน 

 

                

 

 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 

-รายได ้

-รายจ่าย 

 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

เพ่ือการเกษียณอายุ 

- วตัถุประสงคใ์นการวางแผนการเงิน  

- รูปแบบในการวางแผนการเงิน 

- ช่องทางในการจดัท าแผนทางการ

เงินส่วนบุคคล 

-ระยะเวลาในการวางแผนการเงิน 

ทศันคติต่อการออมเงินและการลงทุน 

-ความเขา้ใจ 

-ความเช่ือ 

-ประสบการณ์ 

 



 
 

5.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ บุคลากร บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่ จ านวน 1,259 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2563,ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทัไทย
เบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ท าการค านวณขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) ไดข้นาด
ตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 304 ตวัอยา่ง เพื่อป้องกนัความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ 
ผูว้ิจยัจึงก าหนดให้มีการส ารองเพิ่มจ านวน 26 คน รวมขนาดแบบสอบถามท่ีจะทั้งส้ินจ านวน 330 
ฉบบั และใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งพนกังานตามแผนก
งาน 7 แผนก  
5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศึ้กษา
ค้นคว้าจากทฤษฎีนักวิชาการและนักปฏิบัติท่ีได้เขียนไว้เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน
บุคคล ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติต่อการออมเงินและการลงทุนในเร่ืองการวางแผนทาง
การเงินเพื่อการเกษียณอายุ และตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อ
การเกษียณอาย ุ

 

7. ผลการศึกษา 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 67 มีอายุ

ระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 161 คิดเป็นร้อยละ 48.80 มีสถานภาพโสด จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.80 ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001- 20,000 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 73.90 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ท างาน ต ่ากว่า 3 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 อยู่แผนกการตลาดเป็นส่วนมาก จ านวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 และ มีต าแหน่งงานอยูร่ะดบัปฏิบติัการ จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.50  

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของบุคลากร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
(มหาชน) 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า บุคลากรท่ีเป็นตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีเงินเหลือเก็บ จ านวน 163 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 และมีภาระหน้ีสินเป็นจ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 60.90 



 
 

3. ผลการวิเคราะห์ทศันติต่อการออมและการลงทุนของบุคลากร บริษทัไทยเบฟเวอเรจ 
จ ากดั (มหาชน)  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า บุคลากรท่ีเป็นตวัอยา่ง มีทศันติต่อการออมและการลงทุนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความเช่ือ 
รองลงมาคือ ดา้นความความเขา้ใจ และดา้นประสบการณ์ ตามล าดบั 

 4. ผลการวิเคราะห์การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าบุคลากรท่ีเป็นตวัอย่างส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกัในการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทั้งก่อน และหลงัเกษียณ จ านวน 165 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.00 มีรูปแบบหลกัในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล คือ เนน้ความมัน่คงทางการเงิน 
จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 56.40 ช่องทางหลกัในการจดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล ส่วน
ใหญ่ วางแผนดว้ยตนเองจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล ส่วนมากเลือกวางแผน ระยะกลาง (ระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) 
จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 48.20  

 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่าง

กนัมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายแุตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน คือ อายุ 

สถานภาพ ร ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และต าแหน่งงาน ของ บุคลากรบริษทัไทย
เบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายแุตกต่างกนั โดย 

 สถานภาพ ระยะเวลาในการท างาน มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคห์ลกัในการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล 

 สถานภาพ มีอิทธิพลต่อรูปแบบหลกัในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ 
 ต  าแหน่งงาน มีอิทธิพลต่อช่องทางหลกัในการจดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน ต าแหน่งงาน มีอิทธิพลต่อ

ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
สมมติฐานท่ี 2 ทศันติต่อการออมและการลงทุน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล เพื่อการเกษียณของบุคลากร บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากร บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ท่ีมี

ทศันคติต่อการออมและการลงทุนมาก จะมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือ ช่องทางหลกัใน
การจดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล มากกวา่บุคลากรท่ีมีทศันคติต่อการออมและการลงทุนนอ้ย 



 
 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการ
เกษียณอายขุองบุคคลากรบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อ การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายุของบุคคลากรบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ในส่วนของ 
วตัถุประสงคห์ลกัในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
 

8. อภปิรายผล 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอาย ุของบุคลากร บริษทั

ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ผูว้ิจยัพบประเดน็ท่ีควรอภิปราย ดงัน้ี  
 1. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของบุคลากร บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
 จากการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีรายไดเ้หลือเก็บ และ มีภาระหน้ีสิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

สุขใจ น ้ าผดุ และคณะ (2551) กล่าวว่า ส่วนของรายไดท่ี้เหลืออยูน่ั้นมีมากกว่ารายจ่าย คือการจดัท า
แผนการวางแผนทางการเงินดว้ยการพยายามหารายไดเ้พิ่มให้มากกว่าจ่ายดว้ยการท างานมากข้ึน
หรือปรับปรุงท่ีท าอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนและลดรายจ่ายดว้ยการรู้จกัการใชท่ี้จ าเป็น 

 2. ทศันติต่อการออมและการลงทุนของบุคลากร บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
 จากการวิเคราะห์พบว่า ทศันติต่อการออมและการลงทุนของบุคลากร บริษทัไทยเบฟเวอ

เรจ จ ากดั (มหาชน) ท่ีเป็นตวัอย่างในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั โสธนะเสถียร 
(2533) สรุปได้ว่า ทศันคติเป็นดัชนีช้ีว่าบุคคลนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรต่อสถานการณ์ต่างๆโดย
ทศันคตินั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้

 3. การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
 จากการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของบุคลากรบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 

(มหาชน) พบวา่ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทั้งก่อน และหลงัเกษียณรูแบบ
หลกัการวางแผนคือ เนน้ความมัน่คงทางการเงิน เลือกวางแผนดว้ยตนเองเป็นส่วนมาก มีระยะกลาง 
(ระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) ในการวางแผนการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัชนีกร วงศจ์นัทร 
(2559) ไดส้รุปว่า การเงินส่วนบุคคลเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัและมีความส าคญัต่อ
บุคคลทุกช่วงอายุ ดงันั้น แต่ละคนจึงควรตอ้งมีการวางแผนการเงินซ่ึงถือเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ตลอดช่วงชีวิตการวางแผนการเงินจึงมีบทบาทส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความมัน่คงทางการเงิน ความมัน่คง
ในการด าเนินชีวิต และการมีอิสรภาพในทางการเงินในอนาคตตลอดจนสามารถตอบสนอง
เป้าหมายท่ีแต่ละบุคคลตอ้งการได ้อนัจะน ามาซ่ึงความมัน่คงของครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ 

 



 
 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่าง

กนัมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายแุตกต่างกนั จากการวิเคราะห์พบวา่ 
 อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และต าแหน่งงาน มีอิทธิพลต่อการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอาย ุในดา้น ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล และ ต าแหน่งงาน อิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอาย ุในดา้น 
ช่องทางหลักในการจัดท าแผนการเงินส่วนบุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉรา โยมสินธ์ุ (2560) ไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นของพนักงาน
บริษทัเอกชน พนกังานรัฐวิสาหกิจ และขา้ราชการ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 40-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ านวน 825 คน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2555 และ พบว่า คนไทยจะ
เร่ิมการวางแผนเกษียณในวยั 42 ปี ในขณะท่ีคนอเมริกนัเร่ิมวางแผนเกษียณในช่วงอายปุระมาณ 30 
ปี มีความแตกต่างอย่างชัดเจน และ สอดคลอ้งกับ รัชนีกร วงศ์จนัทร์ (2559) การศึกษามีความ
ยาวนานข้ึน เช่น ตอ้งการศึกษาจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทเป็นอย่างน้อยถึงเร่ิมงาน มีความ
แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงอายุเฉล่ียก็ยงัเขา้ 22-25 ปี จึงเร่ิมท างาน ในขณะท่ีการเกษียณอายยุงัคงอยูท่ี่
อาย ุ60 ปีหรือ บางคน ก็เร็วกว่านั้นส่งผลใหร้ะยะเวลาในการท างานเพื่อเอาเงินไวใ้ชห้ลงัเกษียณสั้น
ลงระยะเวลาในการสร้างความมัน่คงทางการเงินจึงสั้นลงตามไปดว้ย ตั้งจากคนสมยัก่อนท่ีอายเุพียง 
15 ปี และไม่จ าเป็นตอ้งจบการศึกษาในระดบัสูงก็สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได ้ท าให้มีเวลา
ในการสร้างความมัน่คงใหก้บัครอบครัวไดเ้ร็วกวา่ในปัจจุบนั 

สมมติฐานท่ี 2 ทศันติต่อการออมและการลงทุน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล เพื่อการเกษียณของบุคลากร บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) จากการวิเคราะห์พบวา่ 

 ทศันติต่อการออมและการลงทุน มีอิทธิพลต่อ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อการ
เกษียณของบุคลากร ในดา้น ช่องทางหลกัในการจดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั รัชนีกร 
วงศจ์นัทร (2559) สรุปไดว้า่ ในปัจจุบนัทุกคนมีความเขา้ใจ ความเช่ือและประสบการณ์ ในเร่ืองของ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยมีวตัถุประสงค์ต่างๆในการวางแผนการเงิน ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนัและช่วงอายุ หรือ ภายในอนาคต โดยทุกคนมีความเช่ือว่าการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลจะสามารถสร้างความมัน่คงและมัง่คัง่ใหก้บัชีวิตของตวับุคคลและครอบครัว และสอดคลอ้ง
กบั ศิรินุช อินละคร (2548) เร่ือง กระบวนการในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และผลการวิจยั 
พบว่า ทศันติต่อการออมและการลงทุน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมากท่ีสุด มี
ความสอดคลอ้งกบั กระบวนการในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ 5 ขั้นตอน ของ ศิรินุช อิน



 
 

ละคร (2548) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลขั้นตอนท่ี 3 คือ ก าหนด
ทางเลือกและการประเมินทางเลือก คือ ขั้นตอนน้ีเป็นการก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปไดท่ี้จะท าให้
บรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีก าหนดไวแ้ละพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด โดย
พิจารณาจากสถานะทางการเงินของบุคคลนั้น ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมทั้งพิจารณาความเส่ียง
ของแต่ละทางเลือกดว้ย ในขั้นตอนน้ีบุคคลจ าเป็นตอ้งหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อช่วยในการ
ก าหนดทางเลือกและประเมินทางเลือก เช่น หนงัสือ วรสารหรือเวบ็ไซตต่์างๆ รวมทั้งบุคคลอาจจะ
ขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ เช่น นกัวางแผนภาษี หรือผูท่ี้ใหค้  าปรึกษาทางการเงิน 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการ
เกษียณอายขุองบุคคลากรบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) จากการวิเคราะห์พบวา่ 

 รายได้ มีอิทธิพลต่อ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายุ ในด้าน 
วตัถุประสงค์หลกัในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคล้องกับ รัชนีกร วงศ์จันทร(2559) สรุปได้ว่า เน่ืองจากในปัจจุบันประเทศไทยมีการ
เปล่ียนแปลง ในทางดา้นสภาะเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล โดยเฉพาะ
อยา่ยิง่ดา้นการเงินส่วนบุคคล การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ จากวิกฤตทางการเงินในปี พ.ศ. 
2540 (วิกฤตตม้ย  ากุง้) จนถึงวิกฤตทางการเงินในปี พ.ศ. 2551 (วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์) และปัจจุบนั 
พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ลว้นส่งผลทุกขใ์ห้ระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยหยดุชะงกั ธุรกิจต่างๆพากนัปิดตวัไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้ส่งผลกระทบเป็น
ลูกโซ่ไปยงัพนกังานและลูกจา้งในบริษทัต่างๆถูกเลิกจา้งหรือถูกลดเงินเดือนเกิดภาวะการว่างงาน
สูงเป็นระยะเวลานานวิกฤตท่ีเกิดข้ึนท าให้เกิดความแน่นอนและความไม่มัน่คงในรายได้ท่ีจะ
น าไปใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัทั้งรายจ่ายและในการอุปโภคบริโภคและการผ่อนช าระหน้ีสินต่างๆ
ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดปัญหาทางการเงินของบุคคลและอาจจะเป็นปัญหาทางสังคมไดอ้นาคต การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลจึงเป็นการเตรียมรับมือกบัความไม่แน่นอนหรือความผนัผวนของเศรษฐกิจท่ีอาจ
เกิดข้ึน ซ่ึงหากบุคคลมีแผนการเงินท่ีดีรองรับไวแ้ม้จะเกิดวิกฤติก็ท าให้บุคคลนั้นรับมือ และ
สามารถแกปั้ญหาให้ผ่านพน้วิกฤตนั้นไดย้กตวัอย่าง เช่น การออมเงินไวส้ าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
อย่างนอ้ย 3-6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน หากเกิดวิกฤติตอ้งตกงานท าให้ขาดรายไดใ้นขณะท่ี
รายจ่ายจ าเป็นยงัคงตอ้งอยูอ่ยา่งนอ้ยยงัมีเงินจ านวนน้ีส าหรับการด ารงชีวิตอยา่งปกติโดยไม่ขดัสน
ไปไดร้ะยะหน่ึง 
 
 
 



 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 
1. ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีเงินออมและมีภาระหน้ีสิน เป็นเวลาเดียวกนั และ

ให้ความส าคญักบัการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ แต่บางส่วนอาจจะยงัไม่ไดคิ้ดเร่ืองการ
วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอาย ุและส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน ดงันั้น บริษทัไทย
เบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ควร จดัอบรมความรู้ในเร่ืองการออมและการลงทุน เพื่อเป็นการเพิ่ม
ความเขา้และความรู้ใหบุ้คลากร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเงิน เม่ือถึงวยัเกษียณอายุ  

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
ผูว้ิจยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. ควรศึกษาและวิจยัเพิ่มเติมในส่วนของพฤติกรรมการออมท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอาย ุ
2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน เช่น ปัจจยัทางการเงิน ปัจจยัดา้นสังคม  

 

10. กติติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จรัญญา ปานเจริญ อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ดว้ยความกรุณาจากท่าน
อาจารยท่ี์ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าท่ีมีประโยชน์ท าให้งานวิจยัคร้ังน้ีมีคุณค่า และขอกราบ
ขอบพระคุณคณะกรรมการอ่ืนๆอนัประกอบดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริเดช ค าสุพรหม และ 
ดร. จิราพร ชมสวน ท่ีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนสารนิพนธ์น้ีมีความ
สมบูรณ์และใหค้  าแนะน าท่ีดี ผูเ้ขียนขอกราบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน่ี 

 ขอขอบพระคุณบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ท่ีใหข้อ้มูลต่างๆ และเก็บขอ้มูลใน
การส ารวจแบบสอบถามตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามของสารนิพนธ์น้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 

 สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ๆ และเพื่อนๆ ท่ีให้การสนับสนุนและให้
ก าลงัใจมาโดยตลอดผูเ้ขียนหวงัวา่สารนิพนธ์น้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านต่อไป 
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