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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยเรื่อง การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ 
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง 2) เพื่อน าข้อมูลที่ได้ในการศึกษา ไปใช้ในการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณอายุของผูท้ีส่นใจ  โดยศกึษาเฉพาะบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 
จาก 69  หน่วยงาน/คณะ  ดว้ยวธิสีุ่มตวัอย่างแบบง่าย  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูล คอื แบบสอบถามทีผ่่านการ
ประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญและทดสอบความน่าเชื่อถอืทางสถติแิลว้ ขอ้มลูทีเ่กบ็ไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 100 จากจ านวนตวัอย่าง
ทัง้หมด สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยสถติเิชงิพรรณนาและการวเิคราะหด์ว้ยการทดสอบแบบสองทาง หรอื Chi-
Square ในการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อดคูวามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั 
 การวิจยัครัง้นี้ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ 2 ปจัจยั คือ 1) ปจัจัยส่วนบุคคลของบุคลากร
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประกอบด้วย เพศ อายุ การศกึษา ต าแหน่ง รายได้และภาระผูกพนั 2) การวางแผนทาง
การเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประกอบด้วยการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษยีณอายุ อาชพีหรอืงานทีจ่ะท าในวยัเกษยีณอายุ ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการวางแผนทางการเงนิ ความต้องการหา
ความรู ้รปูแบบและสาเหตุทีต่อ้งการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ 
 ผลการวจิยัดว้ยสถติเิชงิพรรณนา พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหงส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ ทีม่อีายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีต าแหน่งลูกจา้งปฏบิตังิานชัว่คราว โดยมรีายได้
ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท โดยมภีาระผกูพนัแบบอื่น ๆ  
 ส าหรบัผลการวจิยัดว้ยการวเิคราะหด์ว้ยการทดสอบแบบสองทาง หรอื Chi-Square เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง กบัการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ของ
บุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง พบว่าปจัจยัทีม่นีัยส าคญัทางสถติขิองบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง เป็นไปตาม
กรอบการท าวจิยัทีก่ าหนด ณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยมคีวามสมัพนัธก์บัอาชพีหรอืงานทีจ่ะท าในวยัเกษียณอายุ 
ความรู้ความเขา้ใจด้านการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ความรู้ในด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณอายุ รูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุและสาเหตุที่ต้องการวางแผนทางการเงินเพื่อวยั
เกษยีณอายุ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา ต าแหน่ง รายไดแ้ละภาระผกูพนั 
 ผลการวจิยัพบขอ้เสนอแนะ จากแบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถาม ความรูใ้นดา้นการวางแผนทางการเงนิ
เพื่อวัยเกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณอายุ มหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ควรมกีารอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
เพื่อใหม้คีวามรู ้เขา้ใจมากขึน้ รวมถงึบุคลากรเองกค็วรท าความเขา้ใจ ศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของตนเอง เพื่อท าการ
วางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 



 
 

ABSTRACT 
 The objective of research on Financial planning for retirement age of Ramkhamhaeng University 
personnel are: 1) to study the relationship between personal factors and financial planning for retirement age 
of Ramkhamhaeng University personnel. 2) to use the information obtained in the study used in financial 
planning for the retirement age of those interested.  By studying only Ramkhamhaeng University personnel a 
total of 400 samples from 69 units/faculty with a simple random sampling method.  The tool used to collect 
data is a questionnaire that has been evaluated by experts and tested for statistical reliability. The data 
collected is 100 percent from the total number of samples. Statistics used in research consists of descriptive 
statistics and analysis with two-way tests or Chi-Square for data analysis to see the relationship between 
factors. 
 This research has defined two research concepts: 1) personal factors of Ramkhamhaeng University 
personnel consisting of gender, age, education, position, income and obligations  2) financial planning for 
retirement age of Ramkhamhaeng University personnel consists of financial planning for retirement age, 
occupation or work to be done in retirement, understand financial planning needs for knowledge, format and 
causes that require for financial planning for retirement age. 
 Research results with descriptive statistics, it was found that most of the personal factors of 
Ramkhamhaeng University personnel were female, aged between 31 - 40 years, education level are 
undergraduate, position temporary employee with income between 15,001 - 20,000 baht with other obligation. 
 For the research results by using two-way tests or Chi-Square analysis to study the relationship 
between personal factors of Ramkhamhaeng University personnel and financial planning for retirement age of 
Ramkhamhaeng University personnel, it was found that the factors that were statistically significant of 
personnel at Ramkhamhaeng University is in accordance with the research framework at the 95% confidence 
level with related to the profession or job to be done in retirement age, understanding financial planning for 
retirement age, knowledge in financial planning for retirement age, financial planning model for retirement age 
and reasons for financial planning for retirement age, including gender, age, education, position, income and 
obligation. 
 The results from the questionnaire showed that knowledge in financial planning for retirement age of 
Ramkhamhaeng University personnel is related to financial planning for retirement age. University or related 
agencies should train to educate personnel of Ramkhamhaeng University to have more knowledge for more 
understand. Personnel itself should learn to understand their personal factors to make financial planning for 
retirement age to be more efficient. 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ประเทศไทยจดัอยู่ในภาวะประชากรสงูวยัเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ท าให้ทราบว่าประเทศไทยก าลงัก้าวเขา้สสูงัคมผูสู้งอายุ แอละอาจจะเป็นสงัคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์  ใน พ.ศ.2564 
สง่ผลใหทุ้กภาคส่วน  ทัง้ภาครฐัและภาคธุรกจิต่างๆ กใ็หค้วามสนใจกบัสถานการณ์นี้อย่างจรงิจงั  อย่างไรกต็ามจาก
การส ารวจของมูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย(ภาพที่ 1) ประเทศไทยเป็นสงัคมผูส้งูอายุตัง้แต่ พ.ศ.2548 
โดยประชากรทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป  คดิเป็นรอ้ยละ  10 ของประชากรทัง้หมดหรอืประมาณ  6.6  ลา้นคน  และคาดว่าใน 
พ.ศ.2564  จะมากขึน้ถงึรอ้ยละ  20  และในปี พ.ศ.2574  มสีงูมากถงึรอ้ยละ  28  เลยทเีดยีว (BTL Bangkok,2561)  



 
 

และจากการส ารวจจากกรมการปกครองจงัหวดั  พบว่า  5  อนัดบัแรกของจงัหวดัทีม่ผีูส้งูอายุมากทีส่ดุของประเทศไทย  
ใน พ.ศ.2559  ได้แก่  อนัดับที่ 1 จงัหวัดกรุงเทพมหานคร  อนัดบัที่ 2 จงัหวดันครราชสมีา  อนัดบัที่ 3 จงัหวัด
เชยีงใหม่  อนัดบัที่ 4 จงัหวดัขอนแก่นและอนัดบัที่ 5 จงัหวดันครศรธีรรมราช  โดยจงัหวดัที่มผีู้สงูอายุน้อยที่ สุดคอื
จงัหวดัระนอง (กรมการปกครอง,2559)  และนอกจากนี้กรมการจดัหางานกไ็ด้ระบุงานทีม่คีวามต้องการแรงงานเป็น
ผู้สูงอายุ ในการการท างานมากที่สุถด (ภาพที่ 1 ) คอืแรงงานด้านการผลติ  เสมยีนและพนักงานทัว่ไป  เจ้าหน้าที่
ส านกังาน  แรงงานประมงและพนกังานขาย  ตามล าดบั (BTL Bangkok,2561)   
 นอกจากอายุที่มากขึ้นแล้ว  พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีกับตรงกันข้าม ที่มีจ านวนลดลง  เนื่ องจากต้อง
เกษียณอายุ  ไม่ได้ท างานหรือบางคนท างานไม่ได้  ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่มีอายุยืนยาวขึ้นแต่กลบัมโีรคต่าง ๆ มากมาย  
เพราะรายไดน้้อย  ไม่มเีงนิออมเพยีงพอในการรบัการรกัษาทีถู่กต้อง  ดว้ยขอ้มูลของส านักงานสถติิแห่งชาตทิี่มกีาร
ส ารวจล่าสดุใน พ.ศ.2560  ผูส้งูอายุมกีารศกึษาทีต่ ่ากว่าระดบัประถมศกึษา  มสีงูถงึ  รอ้ยละ 68.7  จงึท าใหข้าดความรู้
ทางดา้นการวางแผนทางการเงนิ (Financial Literacy)  การบรหิารค่าใชจ้่าย  การออม  การลงทุน  จงึสง่ผลใหผู้ส้งูอายุ
ไทยมปีญัหาทางด้านการเงนิในวยัเกษียณอายุ  ดงันัน้ปญัหาทีส่ าคญัในการเป็นสงัคมผูส้งูอายุคอื  จะท าอย่างไรให้มี
ชวีติทีม่คีุณภาพทีด่ไีด ้
 ในช่วงเกษยีณอายุ  มคีวามจ าเป็นและส าคญัมากต่อการด ารงชวีติในบัน่ปลายชวีติ  การวางแผนทางการเงิน
เพื่อวยัเกษยีณอายุ  ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการใชจ้่ายเพื่อสุขภาพร่างกายและจติใจ  การใชจ้่ายเพื่อการพกัผ่อน  เป็นต้น  
จงึควรมกีารเตรยีมการวางแผนตัง้แต่เน่ินๆ  ก่อนวยัเกษียณอายุ   เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระของรฐับาล  สงัคมและลูกหลาน
มากนกั 
 ในการวิจัยครัง้นี้เลือกศึกษาการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ  ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
รามค าแหง  โดยบุคลากรสว่นมากจะเป็นสมาชกิกองทนุต่างๆ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัรามค าแหง  และ
กองทุนการฌาปนกจิสงเคราะหช์่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศกึษา(ช.พ.ค.)  โดยนอกจากเพื่อการออมเงนิแล้ว  
ยงัมกีารกูย้มืเงนิเพื่อใชจ้่ายในการซือ้ทีอ่ยู่อาศยั  ซือ้รถยนตแ์ละสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ  จงึท าใหก้่อนวยัเกษียณ
บุคลากรไดส้รา้งหนี้สนิไม่ไดม้กีารเตรยีมการก่อนวยัเกษยีณอายุและคดิว่าเมื่อวยัชรา  หวงัทีจ่ะใหล้กูหลายดูแล  ดงันัน้ 
ดว้ยอายุ  รายได้ภาระค่าใช้จ่าย  หนี้สนิและพฤติกรรมทางการเงนิอื่นๆ  จะส่งผลให้บุคลากรวางแผนทางการเงนิใน
รูปแบบใด  โดยงานวิจยันี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลจากบุคลากรมหาวิทยาลัย
รามค าแหง  ในปี พ.ศ.2562  เป็นตวัอย่างในการศกึษา 
   

วิธีการด าเนินการวิจยั 
จากข้อมูลสถิติประชากรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งจัดท าโดยกองการเจ้าหน้าที่ส านักอธิการบด ี
มหาวทิยาลยัรามค าแหง(2562) รวมทัง้สิน้ 3,602 คน  จากที่ทราบจ านวนประชากรท าใหส้ามารถทราบตวัอย่างโดย
อาศยัสตูรค านวณและวธิกีารค านวณขนาดตวัอย่าง ดงันี้ 
 
 สตูร n =  N 
             1 + Ne2 
 ก าหนดให ้
  n = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
  N = ขนาดประชากร 3,602 คน 
  e = ระดบัความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่าง ก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.05 
 แทนค่า 
  n =         3,602 
             1 + 3,602 x (0.05)2 



 
 

 ดงันัน้ขนาดตวัอย่างอย่างน้อย 
  n =  399.89  ตวัอย่าง 
 
 เน่ืองจากการเกบ็ขอ้มลูในครัง้นี้ มขีอบเขตพืน้ทีใ่นกรุงเทพมหานครและตามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศซึง่เป็น
การกระจายตามเกณฑค์ุณสมบตัขิองกลุ่มตวัอย่างหลายประการ  ดงันัน้เพื่อความเหมาะสมจงึก าหนดขนาดตวัอย่างใน
การท าวจิยัครัง้นี้รวม 400 ตวัอย่าง ดงัแสดงตามตารางขา้งตน้ 
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ไดใ้ชเ้ครื่องมอืการวจิยัในรูปแบบของการส ารวจ  โดยอาศยัการศกึษาจากแนวคดิการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลและการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ  มาเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการ
ออกแบบส ารวจ โดยแบ่งรายละเอยีดของค าถามออกเป็น 3 สว่น 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (ปจัจัยส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา ต าแหน่ง ภายไดแ้ละภาระผกูพนั 
 ส่วนที่ 2 การวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง ประกอบด้วย
ค าถาม การวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ อาชพีหรอืงานที่จะท าในวยัเกษียณอายุ ความรู้ความเขา้ใจดา้น
การวางแผนทางการเงนิ ความตอ้งการหาความรู ้รปูแบบและสาเหตุทีต่อ้งการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ 
 สว่นที ่3 ขอ้เสนอแนะ 
 

การทดสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
 ในการทดสอบแบบสอบถาม ผู้วิจ ัยน าแบบสอบถามทดสอบความเที่ยงตรง(Validity) และความเชื่อมัน่
(Reliability) ดงันี้ ในการหาความเที่ยงตรง(Validity) ผู้วจิยัได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 
ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา(Content Validity) ของค าถามในแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมาย
ของการวิจยัครัง้นี้หรอืไม่ หลงัจากนัน้ก็น ามาปรบัแก้ไขเพื่อด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป ส าหรบัการทดสอบความ
เชื่อมัน่(Reliability) ผูว้จิยัไดห้าความเชื่อมัน่โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มประชากรทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบั
กลุ่มตวัอย่างทีท่ าการศกึษา จ านวน 30 ชุด โดยน าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.82 ซึง่มากกว่าเกณฑ์
ทีย่อมรบัไดค้อื 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามนี้ มคีวามเชื่อมัน่เพยีงพอ จงึน ามาใชเ้ป็นแบบสอบถามฉบบัจรงิต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจยัใช้บุคคลในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยกระจายตามหน่วยงาน/คณะ ต่างๆ ที่ระบุไว้ในหวัข้อ
ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง ทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งต้น โดยเกบ็แบบสอบถามในช่วงเดอืนมนีาคม ถงึเดอืนเมษายน 2562 
โดยสามารถเกบ็รวบรวมแบบสอบถามกลบัคนืมาครบหมดตามจ านวนทีแ่จกออกไปคอื 400 ตวัอย่าง 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 จากวตัถุประสงคข์องการวจิยั ไดถู้กน ามาก าหนดกรอบวจิยัและสมมตฐิาน โดยใชส้ถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหใ์ห้
เป็นไปตามกรอบการวจิยัและการทดสอบสมมตฐิาน มดีงันี้ 
 วตัถุประสงค ์ทีร่ะบุว่า “เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยั
เกษยีณอายุ ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง” วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติอิา้งองิ คอืการวเิคราะหด์ว้ยการทดสอบแบบ
สองทาง หรอื Chi-Square ในการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อดคูวามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั 
 
 



 
 

สรปุผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ของบุคลากร
มหาวทิยาลยัรามค าแหง สรุปไดด้งันี้ 
 1. การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 
  พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 248 คน ซึง่สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี มี
การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีต าแหน่งลูกจา้งปฏบิตังิานชัว่คราว โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท
และรวมถงึมภีาระผกูพนัในรปูแบบอื่นๆ ดว้ย 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ โดยมอีาชพีทีค่าดว่าจะ
ท าในวยัเกษยีณอายุคอืประกอบธุรกจิสว่นตวั โดยมคีวามรูใ้นเรื่องการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุในระดบั
ปานกลางและยงัมคีวามต้องการหาความรูเ้พิม่เตมิโดยใหม้หาวทิยาลยัรามค าแหงหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จดัการ
อบรมใหค้วามรูด้ว้ย นอกจากนี้กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ยงัมรีปูแบบในการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุในแบบ
อื่นๆ โดยเหน็ว่าการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุมคีวามส าคญัและมีสาเหตุในการวางแผนทางการเงิน
เพื่อใหม้เีงนิเพยีงพอในวยัก่อนและหลงัเกษยีณอายุ 
 3. การทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธก์บัการวางแผนทางการเงนิ
เพื่อวยัเกษยีณอายุ  ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง  โดยสามารถจ าแนกไดด้งันี้ 
 3.1  เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.1.1 เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีไ่ม่แตกต่างกนั 
  3.1.2 เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมอีาชพีหรอืงาน ทีค่าดว่าจะท าในวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.1.3 เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามรูด้า้นการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.1.4 เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามต้องการหาความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยั
เกษยีณอายุ ทีไ่ม่แตกต่างกนั 
  3.1.5 เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ว่ามหาวทิยาลยัรามค าแหงหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ควร
จดัการอบรมใหค้วามรูใ้นดา้นการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีไ่ม่แตกต่างกนั 
  3.1.6 เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมรีปูแบบในการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.1.7 เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามส าคญัของการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีไ่ม่แตกต่าง
กนั 
  3.1.8 เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมสีาเหตุทีท่่านต้องการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ทีแ่ตกต่าง
กนั 
 3.2  อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.2.1  อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.2.2  อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมอีาชพีหรอืงาน ทีค่าดว่าจะท าในวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.2.3 อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามรูด้า้นการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.2.4 อายุ ที่แตกต่างกนัมคีวามต้องหาความรู้เพิม่เติมเกี่ยวกบัการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยั
เกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.2.5 อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ให้มหาวทิยาลยัรามค าแหงหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ควร
จดัการอบรมใหค้วามรูใ้นดา้นการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.2.6 อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมรีปูแบบในการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 



 
 

  3.2.7 อายุ ที่แตกต่างกนัให้ความส าคญัของการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ  ที่ไม่
แตกต่างกนั 
  3.2.8 อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมสีาเหตุในการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
 3.3  การศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัมกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.3.1 การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีไ่ม่แตกต่างกนั 
  3.3.2 การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมอีาชพีหรอืงาน ทีค่าดว่าจะท าในวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.3.3 การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามรูด้า้นการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ทีแ่ตกต่าง
กนั 
  3.3.4 การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามต้องการหาความรูเ้พิม่เติมเกี่ยวกบัการวางแผนทางการเงนิ
เพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีไ่ม่แตกต่างกนั 
  3.3.5 การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ว่ามหาวทิยาลยัรามค าแหงหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ควรจดัการอบรมใหค้วามรูใ้นดา้นการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.3.6 การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมรีปูแบบในการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.3.7 การศกึษาที่แตกต่างกนัให้ความส าคญัในการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ ที่
แตกต่างกนั 
  3.3.8 การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมสีาเหตุทีต่อ้งวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
 3.4  ต าแหน่ง ทีแ่ตกต่างกนัมกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.4.1 ต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัมกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.4.2 ต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัมอีาชพีหรอืงาน ทีค่าดว่าจะท าในวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.4.3 ต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัมคีวามรูด้า้นการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.4.4 ต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัมคีวามต้องการหาความรูเ้พิม่เตมิในดา้นการวางแผนทางการเงนิเพื่อ
วยัเกษยีณอายุ ทีไ่ม่แตกต่างกนั 
  3.4.5 ต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิว่ามหาวทิยาลยัรามค าแหงหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ควร
จดัการอบรมใหค้วามรูใ้นดา้นการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.4.6 ต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัมรีปูแบบในการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุทีแ่ตกต่างกนั 
  3.4.7 ต าแหน่งที่แตกต่างกนัให้ความส าคญักบัการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ที่ไม่
แตกต่างกนั 
  3.4.8 ต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัมสีาเหตุในการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
 3.5  รายได ้ทีแ่ตกต่างกนัมกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.5.1 รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมรีายไดก้บัการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
   3.5.2 รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมอีาชพีหรอืงาน ทีค่าดว่าจะท าหลงัวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.5.3 รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมคีวามรูด้า้นการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.5.4 รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมคีวามต้องการหาความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัดา้นการวางแผนทางการเงนิ
เพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.5.5 รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ว่ามหาวทิยาลยัรามค าแหงหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ควร
จดัการอบรมใหค้วามรูใ้นดา้นการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีไ่ม่แตกต่างกนั 
  3.5.6 รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมรีปูแบบในการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
   3.5.7 รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอาย ุทีไ่ม่
แตกต่างกนั 



 
 

  3.5.8 รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมสีาเหตุในการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
 3.6  ภาระผกูพนั ทีแ่ตกต่างกนัมกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.6.1 ภาระผกูพนัทีแ่ตกต่างกนั มกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีไ่ม่แตกต่างกนั 
  3.6.2 ภาระผกูพนัทีแ่ตกต่างกนั มอีาชพีหรอืงาน ทีค่าดว่าจะท าในวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.6.3 ภาระผกูพนัทีแ่ตกต่างกนั มคีวามรูด้า้นการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่าง
กนั 
  3.6.4 ภาระผกูพนัทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตอ้งการหาความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงนิ
เพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.6.5 ภาระผกูพนัทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ว่ามหาวทิยาลยัรามค าแหงหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ควรจดัการอบรมใหค้วามรูใ้นดา้นการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ทีไ่ม่แตกต่างกนั 
  3.6.6 ภาระผกูพนัทีแ่ตกต่างกนั มรีปูแบบในการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ทีแ่ตกต่าง
กนั 
   3.6.7  ภาระผกูพนัทีแ่ตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ทีไ่ม่
แตกต่างกนั 
  3.6.8  ภาระผูกพนัทีแ่ตกต่างกนัมสีาเหตุในการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ทีแ่ตกต่าง
กนั 
 

อภิปรายผล  
 จากการวจิยัเรื่อง “การวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ  ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง” 
สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ขอ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  
  พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 248 คน ซึง่สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี มี
การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาทและมภีาระผูกพนั ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 2. การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ  ของบุคลากรมหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ โดยมอีาชพีทีค่าดว่าจะ
ท าในวยัเกษยีณอายุคอืประกอบธุรกจิสว่นตวั โดยมคีวามรูใ้นเรื่องการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุในระดบั
ปานกลางและยงัมคีวามต้องการหาความรูเ้พิม่เตมิโดยใหม้หาวทิยาลยัรามค าแหงหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จดัการ
อบรมใหค้วามรูด้ว้ย นอกจากนี้กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ยงัมรีปูแบบในการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุในแบบ
อื่นๆ โดยเหน็ว่าการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุมคีวามส าคญัและมีสาเหตุในการวางแผนทางการเงิน
เพื่อใหม้เีงนิเพยีงพอในวยัก่อนและหลงัเกษยีณอายุ  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 3. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา ต าแหน่ง รายได้และภาระ
ผูกพัน ที่มีความสมัพันธ์กับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
สามารถจ าแนกไดด้งันี้ 
  3.1 อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธก์บัการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ของบุคลากร
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ในดา้นของการมกีารวางแผนทางการเงนิ อาชพีหรอืงานทีค่าดว่าจะท า  ความรู ้ความตอ้งการ
ความรู ้ความตอ้งการใหจ้ดัการอบรมใหค้วามรู ้ รปูแบบในการวางแผน ความส าคญัและรวมถงึสาเหตุของการวางแผน
ทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง อย่ างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 



 
 

  3.2 ความรู้ที่แตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์กบัการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ของ
บุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง ในด้านของการมกีารวางแผนทางการเงนิ อาชีพหรอืงานที่คาดว่าจะท า  ความรู ้
ความต้องการความรู ้ความต้องการใหจ้ดัการอบรมใหค้วามรู ้ รูปแบบในการวางแผน ความส าคญัและรวมถงึสาเหตุ
ของการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
  3.3 รปูแบบการวางแผนทางการเงนิทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธก์บัการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยั
เกษยีณอายุ ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง ในดา้นของการมกีารวางแผนทางการเงนิ อาชพีหรอืงานทีค่าดว่าจะ
ท า  ความรู้ ความต้องการความรู้ ความต้องการให้จดัการอบรมให้ความรู้  รูปแบบในการวางแผน ความส าคญัและ
รวมถงึสาเหตุของการวางแผนทางการเงนิเพื่อวัยเกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  3.4 สาเหตุของการวางแผนทางการเงนิทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสัมพนัธก์บัการวางแผนทางการเงนิ
เพื่อวยัเกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง ในดา้นของการมกีารวางแผนทางการเงนิ อาชพีหรอืงานที่
คาดว่าจะท า  ความรู้ ความต้องการความรู้ ความต้องการให้จัดการอบรมให้ความรู้  รูปแบบในการวางแผน 
ความส าคญัและรวมถงึสาเหตุของการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยพบว่า ความรู้ในด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
รามค าแหง มคีวามสมัพนัธต่์อการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอายุ มหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ควร
มกีารอบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง เพื่อใหม้คีวามรู ้เขา้ใจมากขึน้ รวมถงึบุคลากรเองกค็วรท า
ความเขา้ใจ ศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของตนเอง เพื่อท าการวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุ ใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

  

 งานวิจยัเล่มนี้เก ิดขึ้นได้เนื่องจากผู้ว ิจยัได้รบัการสนับสนุน เป็นอย่างดีจาก รองศาสตราจารย์เรงิรกั 
จ าปาเงนิ  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร  คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  ซึ่งได้ให้
ค าปรกึษา  จุดประกายใหผู้ว้จิยัไดเ้กดิแรงจูงใจทีจ่ะท างานวจิยัเล่มนี้ใหบ้รรลุผลส าเรจ็   รวมทัง้กรุณาใหข้อ้เสนอแนะ
ประเดน็ทีน่่าสนใจและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยั ขอขอบพระคุณมา ณ ทีน่ี้ 
 นอกจากนี้ผู้วิจยัขอขอบพระคุณ นางฉวีวรรณ  ก าบรรณารกัษ์  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  ส านัก
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในด้านประชากรในการศึกษาวิจัย  คณาจารย ์
เจา้หน้าที ่มหาวทิยาลยัรามค าแหงทุกท่านทีเ่กีย่วขอ้ง จนงานวจิยัเล่มนี้เสรจ็สมบรูณ์ ขอขอบคุณมา ณ ทีน่ี้ 
 ผู้วิจ ัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณอายุ ตลอดจนบุคคลอื่นทีส่นใจ อนึ่งหากงานวจิยัฉบบันี้มขีอ้บกพร่องประการใด ผู้วจิยัต้องขออภยัมา ณ ที่นี้
ดว้ย   
 
 
 
           ผูวิ้จยั 
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