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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคล 2) ศึกษาปจจัยสวนบุคคล 

และ3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรีจำนวน 206 คน ใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่ รอยละ และใชสถิติไค-สแควร เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 46-55ป มีสถานภาพสมรส มีระดบั

การศกึษาสูงกวาปริญญา ในแตละเดือนไมตองใหการชวยเหลือดูแลสมาชิกในครอบครวั และมรีายไดตอเดือน 

20,001-35,000 บาท 2) การวางแผนการเงินสวนบุคคลประกอบไปดวย 6 ดาน คือ ดานการจัดการในเรื่อง

ทรัพยสิน พนักงานสวนใหญมีสนิทรพัยสภาพคลองมูลคาไมเกิน100, 000 บาท มีสังหาริมทรัพยมูลคามากกวา 

200,000 บาทขึ้นไป และมีอสงัหาริมทรัพยมูลคาไมเกิน 1,000,000 บาท ดานการบริหารสนิเชือ่เพื่อการบริโภค 

พนักงานสวนใหญ มีบัตรเครดิตจำนวน 1 ใบ ประโยชนทีไ่ดรบัจากบัตรเครดิตคือทำใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น หนี้สนิ

เกิดจากการกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย และแกปญหาหนี้สนิดวยการหารายไดเพิ่ม ดานการออมและการลงทุน สามารถ

เก็บออมไดประมาณเดือนละไมเกิน 5% ของรายได มีเปาหมายเพื่อใชจายหลังเกษียณ มีรูปแบบการออมหรือ

การลงทุนในลักษณะของเงินฝากออมทรัพย เลือกลงทุนจากผลตอบแทน ดานการบริหารความเสี่ยงและประกัน

ชีวิตเลือกทำประกันชีวิตเพ่ือความคุมครอง ดานการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ รายไดที่จะนำมาใชเพื่อการเกษียณ 
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มาจากการลงทุน (ดอกเบี้ย/ เงินปนผล/ คาเชา) ดานการวางแผนภาษีเงนิไดบุคคล ใชกองทนุ RMF/ LTF เพื่อ

นำมาลดหยอนภาษี 3)ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ มคีวามสัมพันธกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

ดานการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ รายไดตอเดือนและอายุ มีความสัมพันธกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล ดาน

การจัดการในเรื่องทรัพยสิน ดานการบริหารสินเชื่อเพื่อการบริโภค ดานการออมและการลงทุน ดานการบริหาร

ความเสี่ยงและประกันชีวิต และดานการวางแผนภาษีเงนิไดบุคคล 

สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล ดานการจัดการในเรื่องทรัพยสิน ดานการ
บริหารสินเชื่อเพ่ือการบริโภค ดานการออมและการลงทุน ดานการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และดานการ
วางแผนภาษีเงนิไดบุคคล ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลดานการบริหาร
สินเชื่อเพื่อการบริโภค ดานการออมและการลงทุน และดานการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล การดูแลชวยเหลือ
สมาชิกในครอบครวัมีความสัมพันธกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล ดานการบริหารสนิเชื่อเพื่อการบริโภค ดาน
การบริหารความเสี่ยง และประกันชีวิต ดานการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ ดานการวางแผนภาษีเงนิไดบุคคล 
 

คำสำคัญ: การวางแผนการเงินสวนบุคคล; การประปานครหลวง; โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุร ี

 

Abstract 

 This independent study aimed at 1) Studying into the personal financial planning, 2) 

Studying into the personal factors, and 3) Studying into the relationship between personal 

factors and personal financial planning. Samples used in the study were 206 employees of 

Mahasawat and Thonburi Water Treatment Plants. Online questionnaires were used as tools to 

collect data. Statistics used in analyzing data were frequency, percentage, and chi-square test 

for hypothesis test; the statistically significant level was at 0.05.  

 It was found from the study that 1) Most employees were males, aged between 46 – 

55 years old, were single, had educational level at Bachelor Degree or higher, did not have 

burden to take care of family’s members each month, and had income of 20,000–35,000 baht 

per month; 2) The personal financial planning consists of 6 aspects including on assets 

management, most employees had liquid assets with the value of not more than 100,000 

baht, had movable property with the value of more than 200,000 baht, and had real estate 

with the value of less than 1,000,000 baht; on consumer credit management, most employees 

had 1 credit card, benefit received from the credit card was having more debt; the debt was 

due to loan for housing, and they solved debt problem by earning more income; on saving 

and investment, they could save money for about less than 5 % of their income; the purpose 

of the saving was to be in case for expenses arising after retirement; the saving and investment 

was in the form of savings deposit; they chose to invest from their return on investment; on 
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risk management and life insurance, they chose to purchase life insurance for their coverage; 

on planning for retirement, income to be used after retirement came from the investment 

(Interest/ bonus/ rental); on personal income tax planning, they used RMF/ LTF Fund service in 

order for their tax deduction; 3) it was found from the hypothesis test that gender was related 

with personal financial planning for retirement planning ,age and personal income was related 

with personal financial planning for property management consumer credit management 

saving and investing risk management and life insurance and personal income tax planning 

,martial status was related with personal financial planning for consumer credit management 

saving and investing and personal income tax planning ,educational was related with personal 

financial planning for consumer credit management saving and investing and personal income 

tax planning ,taking care of family’s members was related with personal financial planning for 

consumer credit management risk management and life insurance and retirement planning 

 

Keyword: personal financial planning; Metropolitan Water-work Authority; Mahasawat and 

Thonburi Water Treatment Plants 

 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 สิ่งสำคัญในการวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือที่เรียกกันวา ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 2/2563 พบวาGDP อาจลดลงรอยละ 12.2 ตอเนื่องจากการลดลงรอยละ 
2.0 ในไตรมาสที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากการไดรับผลกระทบจากการระบาดใหญ (Pandemic) ของเชื้อไวรัสโค
โรนาสายพนัธุใหม (COVID-19) ที่สงผลกระทบในเรื่องของการสงออกสินคาและบรกิาร การลงทุนภาคเอกชน
ลดลง (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563) การหดตัวของ GDP ที่สูงอยางตอเนื่อง ทำ
ใหหนี้ครวัเรือนเพ่ิมสูงขึ้นไปอีก เมื่อคนหาขอมูลในระดับโลก ประเทศที่หนี้ครวัเรือนตอ GDP อยูในระดับสูง สวน
ใหญจะอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว เชน นิวซีแลนด 96.9%, สหราชอาณาจักร 89.5% , สหรัฐอเมริกา 67.7% 
ญี่ปุน 63.8%  ฯลฯ ซึ่งถาระดบัหนี้ครวัเรือนสอดคลองกับปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะชวยใหขยายตัวได แต
สัดสวนหนี้ครัวเรอืนของประเทศไทยกลับพบวาการกอหนี้สวนใหญเปนหนี้ที่ไมไดกอใหเกิดรายได สูงถึง 34 % 
ทำใหเห็นวาประเทศไทยมีการใชจายอยางฟุมเฟอย หรือการใชวงเงินสนิเชื่อที่ไมถูกประเภทซึ่งประกอบดวยหนี้ที่
เกิดจากการใชบัตรเครดิตและสนิเชื่อสวนบุคคลสูงถึง 34 % หนี้รถ 25 % หนี้บาน 40% และหนี้อื่น ๆ 1% เมื่อ
เปรียบเทียบกับตางประเทศ เชน สิงคโปรและอังกฤษ ที่มีหนี้ทีเ่กิดจากการบริโภคมีสัดสวนไมถึง 5% (TMB 
Analytic, 2563) แสดงใหเห็นวาระบบโครงสรางหนี้ของประเทศไทยไมเหมาะสมและจากขอมูลเครดิตบูโรพบวา 
10 ปที่ผานมามูลหนี้กลางของคนไทย เพ่ิมขึ้นจาก 7 หมื่นบาทตอราย ขึ้นไปถึง 1.28 แสนบาทตอรายทำใหหนี้
เสียก็เพ่ิมข้ึนดวย และที่สำคัญมหีลายงานวิจัย พบวา การเปนหนี้ของคนไทย เปนหนี้สงูข้ึน หนีเ้ร็วขึ้น และหนี้
นานขึน้ การวางแผนการเงินสวนบุคคลจึงมีความสำคญั และหากมีการวางแผนที่ดี ก็จะนำไปสูหลักประกัน
ทางการเงนิของชีวิตที่มั่นคง ทำใหใชชีวิตไดตามอัตภาพอยางมีความสุข และยงัทำใหเกิดการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน   
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 พนักงานการประปานครหลวง มีรายไดหลักมาจากเงินเดือนเปนสวนใหญ แมบางรายอาจมีรายได
เสริมอ่ืนๆ บางแตก็ถูกนำไปใชจายในสิ่งที่จำเปนตอการดำรงชีวิต ตามปจจัยสี่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสวน
บุคคล จึงทำใหพนักงานบางคนยังมีหนี้สินสูงกวารายไดที่เพ่ิมขึ้น ถึงแมเมื่อเกษียณอายุพนักงานจะไดรับเงิน
บำเหน็จ เงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินปนผลจากสหกรณออมทรัพยของการประปานครหลวง และเงิน
ชวยเหลืออื่น ๆ แตบางรายก็ไมเพียงพอ เนื่องดวยจากตองนำเงนิดังกลาวไปชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางทำงาน
ทำใหไมเหลือเงินออมที่จะนำไปใชจายในชีวิตประจำวันหลังเกษยีณ ดังนัน้การวางแผนการเงนิสวนบุคคลจงึเปน
ตัวชวยใหจัดการกับ “เงิน” เพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการดำเนนิชีวิตของพนักงาน 
 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยถึงการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 

และธนบุรี ซึ่งเปนหนึ่งในสังกัดของการประปานครหลวง เพื่อไดทราบถึงภาพรวมของการวางแผนการเงินสวน

บุคคลของพนักงาน และนำผลการวิจัยที่ไดไปเปนแนวทางในการวางแผนจัดการอบรมใหความรูกับพนักงานการ

ประปานครหลวงในเรื่องการวางแผนการเงินสวนบุคคล ซึ่งจะเปนประโยชนทั้งตอองคกรและตอตัวพนักงานการ

ประปานครหลวงเอง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี 
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุร ี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลของ

พนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการจัดการการเงินสวนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 

และธนบุร ี

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษาดานเนื้อหาการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงการวางแผนการเงินสวน

บุคคล 

2. ขอบเขตการศึกษาดานประชากรที่ทำการศึกษา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 

พนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี 

3. ขอบเขตการวิจัยดานตัวแปรที่ตองการวิจัย ตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 ชุด ไดแก ตัว

แปรดานปจจัยสวนบุคคล และตัวแปรดานการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

4. ขอบเขตพื้นที่ และระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย พื้นที่ทำการศึกษา คือโรงงานผลิตน้ำมหา

สวัสดิ์ และธนบุรี ระยะเวลา เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 
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ประโยนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบถึงการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุร ี
2. เพื่อนำผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางใหพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรีรับทราบ

ถึงปญหา ภาระหนี้สิน การใชจายเกินตัว และเพื่อเสนอแนะใหมีการจัดการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลที่

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพรองรับในการดำรงชีพดานเศรษฐกิจตอไปในอนาคต 

 

กรอบแนวคิด 

 ในการศึกษาครั้งนี้ไดกำหนดปจจัย 2 ดานประกอบดวย 

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศกึษา การชวยเหลือดูแลสมาชิก

ในครอบครวัตอเดือน และรายไดตอเดือน 

2. การวางแผนการเงินสวนบุคคล ไดแก ดานการจัดการทรัพยสิน ดานการบริหารสินเชื่อเพื่อการ

บริโภค ดานการออมและการลงทุน ดานการบริหารความเสี่ยงและประกันชีวิต และดานการวางแผนภาษีเงินได

บุคคล  

 

การทบทวนวรรณกรรม  

 การวางแผนการเงินสวนบุคคลขางตน สรุปวา การวางแผนการเงินสวนบคุคล หมายถึง การกำหนดแนว

ทางการใชเงิน หรือการบริหารจัดการเงินหรือรายไดที่ไดมาเพื่อใหทุกชวงชีวิตมีเงินใชจายอยางเพียงพอ 

 ศิรินุช อินละคร (อางถึงใน จันทรเพ็ญ บุญฉาย, 2552, หนา 8) กลาววา ในการวางแผนการเงินสวน

บุคคลนอกจากจะตองคำนึงถึงชวงอายุของบุคคลแลวยังตองคำนึงถึงปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆอีกดวย โดยปจจัย

ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ตอง คำนึงถึงไดแก เงินเฟอ การใชจายของผูบริโภค และอัตราดอกเบี้ย สถาบันพัฒนา

ความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2552, หนา 23 ) กลาววา การวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลจะครอบคลุมถึงแผนและกระบวนการวางแผนทางการเงินในทุก ๆ ดานที่เก่ียวของโดยตรงกับกิจกรรม

ทางการเงินของแตละบุคคล ไดแก การวางแผนเงินออมเพ่ือวัยเกษียณ การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี 

การวางแผนการลงทุน เปนตน กฤษฎา เสกตระกูล (2553, หนา 1) กลาววา การวางแผนการเงินสวนบุคคล คือ 

การทำใหบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินชีวิตของบุคคลโดยผานการบริหาร และการวางแผนทางการเงิน 

กำหนดวัตถุประสงค ตรวจสอบฐานะการเงินในปจจุบัน Gitman Joehnk (อางถึงใน จันทรเพ็ญ บุญฉาย, 2552, 

หนา 9) กลาววา ทฤษฎีตัวแบบของการจัดการการเงินสวนบุคคลมีองคประกอบที่สำคัญครอบคลุมถึงการจัดการ

การเงินของบุคคลใน 6 ลักษณะ ดังนี้ 1. การกำหนดหลักการขั้นพ้ืนฐานการวางแผนการเงิน 2. การจัดการใน

เรื่องทรัพยสิน 3. การจัดการในเรื่องสินเชื่อ 4. การจัดการในเรื่องการทำประกันชีวิต 5. การจัดการในเรื่องการ

ลงทุนในหลักทรพัย 6. การจัดการในเรื่องแผนการเกษียณอายุ และกองมรดกตลอดชั่วอายุขัย 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 กมลพร เกาเอี้ยน (2556) ทำการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเรื่อง “การจัดการการเงินสวนบุคคลของ

ขาราชการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัว รายไดหลักรวมตอเดือน รายไดเสริมตอเดอืน ตำแหนงชั้นยศ 

อายุราชการ รูปแบบการดำเนินชีวิตเก่ียวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีความสัมพันธกับการ

จัดการการเงินสวนบุคคลในดานการจัดการในเรื่องทรพัยสิน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัว การชวยเหลือสมาชิกในครอบครัวตอเดือน รายไดหลักรวมตอเดือน 

รายไดเสริมตอเดือน อายุราชการ รูปแบบการดำเนินชีวิตเก่ียวกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลและพฤติกรรม

การสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับการจัดการการเงินสวนบุคคลในดาน การบริหารสินเชื่อเพ่ือการบริโภค ปจจัยสวน

บุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัว การชวยเหลือสมาชิกใน

ครอบครัวตอเดือน รายไดหลักรวมตอเดือน รายไดเสริมตอเดือน ตำแหนงชั้นยศ อายุราชการ รูปแบบการดำเนิน

ชีวิตเก่ียวกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการใชชีวิตประจาวัน มี

ความสัมพันธกับการจัดการการเงินสวนบุคคลในดานการออมและการลงทุน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัว อายุราชการ รูปแบบการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรม

การดื่มแอลกอฮอลและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับการจัดการการเงินสวนบุคคลในดานการบริหาร

ความเสี่ยงและการประกันชีวิต ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัว การ

ชวยเหลือสมาชิกในครอบครัวตอเดือน รายไดเสริมตอเดือน อายุราชการ รูปแบบการดำเนินชีวิตเก่ียวกับ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับการจัดการการเงินสวน

บุคคลในดานการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศกึษา สถานภาพสมรส รายได

หลักรวมตอเดือน ตำแหนงชั้นยศ อายุราชการ และรูปแบบการดำเนินชีวิตเก่ียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มี

ความสัมพันธกับการจัดการการเงิน สวนบุคคลในดานการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล  

 

วิธีการดำเนินการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชวิธีการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางดวยแบบสอบถาม 

 

การเลือกกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี โดยใชวิธีการ

กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) จากการคำนวณสูตรของ Taro Yamane (1976) ซึ่งไดกลุมตัวอยาง 

จำนวน 206 คน  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 

และธนบุรี ดำเนินการดังนี้ 

1. ผูศึกษาดำเนินการแจกแบบสอบถามใหแกพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรีทุก

หนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี ในรูปแบบออนไลน 

2. นำขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามออนไลน มาทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป โดยได

ขอมูลมาทั้งหมดจำนวน 206 ฉบับ 

3. นำแบบสอบถามมาทำการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวดำเนินการประมวลผล

ตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เปนตัวแปรเชิงกลุม  Nominal เปนคำตอบแบบ

เลือกตอบ ทำการวิเคราะหขอมูลแบบหาคา ความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) โดยนำมาแสดงใน

รูปแบบตาราง 

2. สถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) เปนการศึกษาถึงความสัมพันธของกลุมตัวอยางเพื่อสรุปผล 

โดยการทดสอบไค-สแควร (Chi-Square) เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรในรูปแบบ Nominal Scale  

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี สรุปผล

การดำเนินการดังนี้ 

  1. พนักงานสวนใหญ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 73.80 อายุ 46-55ป คิดเปนรอยละ 26.20 

สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 41.30 ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญา คิดเปนรอยละ 47.60 ในแตละเดือนไม

ตองใหการชวยเหลือดูแลสมาชิกในครอบครวั คิดเปนรอยละ 39.30 และ และมีรายไดตอเดือน 20,001-35,000 

บาท คิดเปนรอยละ 26.20 

  2. การวางแผนการเงินสวนบุคคลประกอบไปดวย 6 ดาน คือ ดานการจัดการในเรื่องทรัพยสิน 

พนักงานสวนใหญมีสินทรัพยสภาพคลองมูลคาไมเกิน100, 000 บาท คิดเปนรอยละ 44.20 มีสังหาริมทรัพย

มูลคามากกวา 200,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 38.80 และมีอสังหาริมทรัพยมูลคาไมเกิน 1,000,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 23.30 ดานการบริหารสินเชื่อเพ่ือการบริโภค พนักงานสวนใหญ มีบัตรเครดิตจำนวน 1 ใบ คิด

เปนรอยละ 42.70 ประโยชนที่ไดรับจากบัตรเครดิตคือทำใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 49.00 มูลคา

หนี้สินไมเกิน 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 60.20 หนี้สินเกิดจากการกูยืมเพ่ือที่อยูอาศัย คิดเปนรอยละ 41.30 

และแกปญหาหนี้สินดวยการหารายไดเพิ่ม คิดเปนรอยละ 54.90 ดานการออมและการลงทุน สามารถเก็บออม

ไดประมาณเดือนละไมเกิน 5% ของรายได คิดเปนรอยละ 26.20 มีเปาหมายเพื่อใชจายหลังเกษียณ คิดเปนรอย

ละ 34.00 มีรูปแบบการออมหรือการลงทุนในลักษณะของเงินฝากออมทรัพย คิดเปนรอยละ 34.40 เลือกลงทุน

จากผลตอบแทน คิดเปนรอยละ 71.40 ดานการบริหารความเสี่ยงและประกันชีวิตเลือกทำประกันชีวิตเพ่ือความ
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คุมครอง คิดเปนรอยละ 39.30 ดานการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ รายไดที่จะนำมาใชเพื่อการเกษียณมาจากการ

ลงทุน (ดอกเบี้ย/ เงินปนผล/ คาเชา) คิดเปนรอยละ 40.80 ดานการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล ใชกองทุน RMF/ 

LTF เพื่อนำมาลดหยอนภาษี คิดเปนรอยละ 43.10  

 3. การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน

โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี พบวา 

   3.1 เพศ มีความสัมพันธกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 

และธนบุรี ดานการการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ อยางมีนัยสำคัญ 0.05 

   3.2 อายุ มีความสัมพันธกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 

และธนบุรี ดานการจัดการในเรื่องทรัพยสิน การบริหารสินเชื่อเพื่อการบริโภค การออมและการลงทุน การ

บริหารความเสี่ยงและประกันชีวิต และการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล อยางมีนัยสำคัญ 0.05 

   3.3 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิต

น้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี ดานการจัดการในเรื่องทรัพยสิน ดานการบริหารสินเชื่อเพื่อการบริโภค ดานการออม

และการลงทุน ดานการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และดานการวางแผนภาษีเงนิไดบุคคล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

 3.4 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิต

น้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี ดานการบริหารสินเชื่อเพื่อการบริโภค ดานการออมและการลงทุน และดานการ

วางแผนภาษีเงินไดบุคคล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3.5 การชวยเหลือดูแลสมาชิกในครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธกับการวางแผนการเงินสวน
บุคคลของพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี ดานการบริหารสินเชื่อเพื่อการบริโภค ดานการบริหาร
ความเสี่ยงและประกันชีวิต ดานการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และดานการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.6 รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิตน้ำ
มหาสวัสดิ์ และธนบุร ีดานการจัดการในเรื่องทรัพยสิน ดานการบริหารสินเชื่อเพื่อการบริโภค ดานการออมและ
การลงทุน ดานการบริหารความเสี่ยงและประกันชีวิต และดานการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัย 

 จากผลการศึกษา เรื่อง การวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนกังานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และ
ธนบุรี ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการศึกษาในครั้งนี้จะไดขอมูลที่เปนประโยชน ใหพนักงานโรงงานผลตินำ้มหาสวัสดิ์ และ
ธนบุรี มีความรูความเขาใจ ในการวางแผนการเงินสวนบุคคล เปนแนวทางในการเตรยีมการสรางสรางความ
มั่นคง มั่งคั่ง และอิสรภาพทางการเงิน สำหรับชีวิตวัยเกษียณ ซึง่พบปญหาดานเศรษฐกิจทั้งกอน และหลังวัย
เกษียณ ทำใหเกิดปญหาในดานสังคม และดานสุขภาพ ซึ่งเปนปจจัยสำคัญ สำหรับความสุขในชีวิตหลังวัย
เกษียณ สามารถสรุปขอเสนอแนะผลการวิจัย ดังนี้  

1. ดานการจัดการในเรื่องทรัพยสนิ พบวา พนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี สวนใหญ มี 
ทรัพยสินสภาพคลองมูลคาไมเกิน 100,000 บาท แสดงวา พนักงาน ยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองการจัดการ
ทรัพยสิน จึงควรใหความรูในดานการจัดการในเรื่องทรัพยสิน เชน จัดการอบรมใหแกพนักงาน เพื่อสรางความ
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ตระหนักในการบริหารจัดการทรพัยสินสภาพคลอง ใหมีเสถียรภาพที่เหมาะสม กับการดำรงชวิีตของพนักงาน
และครอบครัว เพื่อสรางประโยชนจากทรพัยสินสภาพคลองไดอีกทางหนึ่ง 

2. ดานการบริหารสินเชื่อเพื่อการบริโภค พบวาพนักงานสวนใหญมีบัตรเครดติใชสวนตัว โดย
วัตถุประสงคของการมีบัตรเครดิต เพื่อเปนการเพ่ิมความสามารถในการใชจายเปนสวนใหญ และมีหนี้สนิใน
ระดับไมเกิน 500,000 บาท เมื่อเทียบกับ ทรพัยสินสภาพคลองสวนมากมีมูลคาไมเกิน 100,000 บาท แสดงวา
พนักงานฯ หากไมมีวนิัยในการบริหารสินเชื่อเพื่อการบริโภคไมดี จะทำใหเกิดความเสี่ยงตอฐานะการเงิน จงึควร
ใหความรู และวิธีการบริหารหนีข้องตนเองเพ่ือไมใหเกิดปญหา เชน การใชจายเกินความจำเปนตามขอจำกัดของ
รายได และตองรูจัก คำวา “เงนิออม = รายได – รายจาย” จะทำใหชีวิตมีความสุข 

3. ดานการออมและการลงทุน พบวา พนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี มีการออมอยู
ในระดับไมเกิน 10% ถึงรอยละ 51.90 และเปาหมายของการออมยังมีเพ่ือไวใชหลังเกษียณ ถึงรอยละ 34.00 ซึ่ง
หากปริมาณการออมมีนอย (ไมเกิน10%) หากคาดหวังจะนำไปใชหลังเกษียณ คงไมเพียงตอการดำรงชีวิต และ
รูปแบบการออมเปนการออมเพ่ืออำนวยความสะดวก (บาน/รถ) ถึงรอยละ 18.40 ซึ่งไมกอใหเกิดรายไดใน
อนาคต หากพนักงานสวนใหญยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการออม จึงควรใหความรู ถึงความสำคัญ
ของการออม และรูจักคำวา “ออมเร็ว ออมทน ออมนาน และออมมาก” จึงจะมีชีวิตทีดี่หลังเกษียณ 

4. ดานการบริหารความเสี่ยง และการประกันชีวิต พบวาพนักงานสวนใหญไมมีการบริหารความ
เสี่ยง และประกันชีวติของตนเอง คิดเปนรอยละ 38.80 พนักงานคิดวา มีสวัสดิการคอยสนับสนนุในดานการ
รักษาพยาบาล หรือแมแตในวัยใกลเกษียณพนักงานก็สามารถเลือกรับสวัสดิการจากภาครัฐ (บัตรประกันสุขภาพ
ถวนหนา) พนักงาน ฯ จึงคิดวาการทำประกนัชีวิต เปนรายจายที่เพิ่มขึ้นจากรายจายประจำ เปนภาระที่เพิ่มข้ึน 
จึงจำเปนที่จะตองใหพนักงานกลุมที่เลือกไมทำประกัน ไดรับรูความสำคัญของการประกันชวีิต ตออนาคต และ
ควรมีการทำประกันในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งผลตอบแทน และเบี้ยประกัน เพ่ือรองรับปญหา และ
ความเสี่ยงทีไ่มคาดคิดตอตนเอง และครอบครวัดานรายได และรายจาย  

5. ดานการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ พบวาพนักงานสวนใหญของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และ
ธนบุรีมีการวางแผนในการลงทนุเพื่อรับเงินปนผลจากสหกรณออมทรพัยการประปานครหลวง ไวเปนแหลงเงิน
สำหรับใชหลังเกษียณ เงินปนผลสวนนี้จะเพียงพอตอการดำรงชีวิตหลังเกษียณหรือไม เปนความเสี่ยงหากหวัง
แหลงรายได เพียงแหลงเดยีว ทีอ่นาคตอัตราผลตอบแทนที่มีแนวโนมจะลดลง ซึ่งจะทำใหรายไดไมเพียงพอใน
อนาคต ทำใหพนักงานตองรูจักการกระจายความเสี่ยง และสรางทางเลือก และโอกาสในการสรางรายไดทาง
การเงินในอนาคตใหเพียงพอตอการดำรงชีวิต 

6. ดานการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล พบวา พนักงานสวนใหญใชการกูยืมเพื่อที่อยูอาศัยสำหรับการ
ลดหยอนภาษี ซึ่งเปนการลดหยอนที่ไมเปนการสรางมลูคาเพิ่ม จะไดเพียงทรัพยสินเพื่อครอบครอง และเปนการ
รับคืนภาษีจากรัฐเทานั้น หากพนักงานมีความรูเรื่องประโยชนของภาษี ที่สามารถกอใหเกิดรายไดมากกวาการ
ลดหยอนภาษี หรือการลงทุนในกองทุนตาง ๆ นอกจากการลดหยอนภาษีและ ยังไดผลตอบแทนที่ไดจากการ
เติบโตของกองทุน ทำใหการออมไดประโยชน 2 ทาง เพื่อลดหยอนภาษ ีและสรางรายไดในอนาคต (ที่มาจากการ
เติบโตของกองทุน) เปนตน  
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ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรทำการศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน การประปานครหลวงทัง้หมด เพื่อ

สรางนสัิย ความตระหนัก ถึงการวางแผนการเงินสวนบุคคล เนือ่งจากเปนประโยชนตอพนักงานการประปานคร
หลวง ในการเตรียมความพรอมที่ ประเทศไทยไดเขาสูสงัคมผูสูงวัยแลว โดยพนักงานตองมีความพรอมทุกดาน 
เชน ความพรอมดานสังคม ความพรอมดานสุขภาพ และความพรอมดานเศรษฐกิจ เปนตน 

2. ควรทำการสรางความรูใหแกพนักงาน ที่ยังขาดและ ไมเขาใจ จากการศึกษาการวางแผนการเงิน
สวนบุคคลของพนักงาน เชน จดักิจกรรมเสวนาเรื่อง คุณจะรวยกอนแก หรือ แกกอนรวย เปนการสรางความ
ตระหนักรูของพนักงานในทุกระดับ เปนตน  
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