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ความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลหรือร่วมกนัทาํนาย 

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ และเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนการ

เกษียณอายุให้กับพนักงานการเคหะแห่งชาติและบุคลากรในหน่วยงานอ่ืนๆผูว้ิจัยกําหนด
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พนักงานบริหารงานทัว่ไป  มีปัจจัยทางสังคมด้านสัมพนัธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับมาก                    

( X =3.95) รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย(ุ X =

2.93) และดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมน้อยท่ีสุด ( X =2.61) เม่ือพิจารณาการเตรียมความพร้อม

ก่อนการเกษียณอายุของพนกังานการเคหะฯ พบว่า พนักงานการเคหะฯมีการเตรียมความพร้อม

ก่อนการเกษียณอายุโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.26) และเม่ือแยกตามดา้นพบว่า             

มีการเตรียมความพร้อมดา้นร่างกายอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.41) รองลงมาเป็นดา้นการใชเ้วลา

ว่าง ( X =3.34) ตามดว้ย ดา้นการเงิน ( X =3.19) และดา้นจิตใจ ( X =2.98) ตามลาํดบั และเม่ือ

พิจารณาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ พบว่า อายุของ

พนักงาน รายไดต่้อเดือน จาํนวนปีก่อนเกษียณอายุ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมต่อก่อน

เกษียณอายุ การมีส่วนร่วมในสังคม สัมพนัธภาพในครอบครัว และการสนบัสนุนทางสังคมจาก

เพื่อนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานการ         

เคหะฯ และพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลหรือร่วมกนัทาํนายการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ

ของพนกังานการเคหะฯ คือ อายขุองพนกังาน การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอาย ุและการมีส่วนร่วมในสงัคม 
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ABSTRACT 

 
Title of Thesis     Preretirement Preparation of Officer in the National Housing Authority:  
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 This study under the topic of “Preretirement Preparation of Officer in the National 

Housing Authority: A Case Study of Officer in Head Office” aims to explore level of readiness 

of those employees before retiring and to explore relational factor affecting readiness of such 

employees. The population were employees of National Housing Authority in head office in the 

number of 1,141 employees. The stratified sampling method was used to select the samples from 

28 departments. The data was collected during October to December 2013 and the data analysis 

was frequency, percentage, mean and standard deviation. Factors related was analyzed by Point-

Biserial Coefficient and Pearson Coefficient. The multiple regression analysis was used to 

formulate predictor equation. 

It is found that the majority of respondents are 45-49 years old female with bachelor 

degree and responsible in general administrative work. Employees  has 3.93 scores in relational 

social factor, 2.93 in acknowledgement of information before retiring and the least score is 2.61 

in social participation. The employee prepares themselves in the moderate level (3.26) especially 

in physical readiness (3.41), free time spending (3.34), financial preparation (3.19), and mental 

preparation (2.98) respectively.  Factors relating to overall preparation are employee’s age, 

income per month, number of years before retiring, information receiving before retiring, social 

participation, family relations, and social support from colleagues. Factors predicting 

 

 



(6) 

preretirement preparation of officer in the National Housing Authority are employee’s age, 

information receiving and social participation.  
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บทที ่ 1 

บทนํา 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญั 

 ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัเผชิญกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่การ

เป็นสังคมผูสู้งอายุ อันเกิดจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และความเจริญ

ทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ประชากรสูงวยัมีจาํนวนเพิ่มข้ึนไม่เฉพาะแต่ในประเทศ

ไทยเท่านั้น ทัว่โลกต่างก็กาํลงัประสบกบัสถานการณ์ผูสู้งอายุลน้เมืองเช่นเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มผูสู้งอายุ

ส่วนหน่ึงตอ้งเผชิญกบัปัญหาการปรับตวัในการใช้ชีวิตบั้นปลาย บางส่วนถูกทอกทิ้งจนกลายเป็น

ปัญหาสังคม (อมัพล  สูอาํพนั,.2531) โดยผลการสํารวจในปี 2557 ของสํานกังานสถิติแห่งชาติ 

พบวา่ ประเทศไทยมีจาํนวนประชากรสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) จาํนวน 10,014,705 คน จากประชากร

ทั้งหมด  65,124,716 ลา้นคน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2558)    

 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ เป็นประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจ

มากทั้งในระดบัชาติและในระดบัโลก เพราะมีผลกระทบอยา่งกวา้งขวางทั้งในระดบัมหภาค ไดแ้ก่ 

ผลต่อผลผลิตรวมของประเทศ (GDP)..รายได้ต่อหัวของประชากร การออมและการลงทุน 

งบประมาณของรัฐบาล การจา้งงานและผลิตภาพของแรงงาน และในระดบัจุลภาค ไดแ้ก่ ผลต่อ

ตลาดผลิตภณัฑ์และบริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพ (ไพโรจน์ วงศ์-

วุฒิวฒัน์, 2552) นอกจากน้ีในระดบัครัวเรือนก็ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั กล่าวคือ เม่ือผูเ้กษียณอายุ

ไม่มีรายไดจ้ากการทาํงานในอนาคตจึงตอ้งนาํเงินออมออกมาใช้จ่าย  อีกประการหน่ึงจากลกัษณะ

ของครอบครัวขยายในสังคมดังเดิมซ่ึงเป็นสังคมเกษตรกรรมแบบเก่า ได้พฒันากลายมาเป็น

ครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ส่งผลให้ความผูกพนัระหว่างคนต่างรุ่น พ่อ แม่ ลูก ปู่  ย่า ตา ยาย ไม่ค่อย

ใกลชิ้ด  ขาดการเอ้ืออาทรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยในอดีตผูสู้งอายุจะไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ

ในฐานะผู ้ท่ี มีความรู้  แต่ในปัจจุบันคนรุ่นลูกรุ่นหลานมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีสูงกว่า                

จึงทาํใหผู้สู้งอายไุม่ใช่ผูท่ี้มีความรู้มากท่ีสุดอีกต่อไป ทาํให้ความรู้สึกท่ีตอ้งพึ่งพิงผูสู้งอายุนั้นลดลง 
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อาํนาจของผูสู้งอายุจึงน้อยลง อีกทั้งประเทศไทยยงัไดมี้การกาํหนดอายุในการเกษียณจากการ

ทาํงานเม่ืออายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงตอ้งออกจากงาน (ไมตรี  ชุมชยั, 2529: 5) โดยพนกังานท่ีกาํลงั

จะเกษียณอายนุั้นก็นบัวา่เป็นผูท่ี้เร่ิมเขา้สู่วยัสูงอาย ุ      

 การเกษียณอายุถือเป็นภาวะวิกฤติอย่างหน่ึงของชีวิต เป็นการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัอาชีพ

และรายได ้ ผูเ้กษียณอายุตอ้งเผชิญกบัการสูญเสียตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน ผูท่ี้มีตาํแหน่งในสังคม

ปัจจุบนักลายเป็นคนธรรมดา ส่งผลให้บางรายมีทศันคติท่ีไม่ดีเกิดมโนทศัน์ในดา้นลบ รู้สึกว่า

ตนเองดอ้ยคุณค่าลง ไร้ประโยชน์ ซ่ึงความรู้สึกเช่นน้ีก่อให้เกิดผลเสียหายต่อร่างกายและจิตใจของ

ผูเ้กษียณอายุ (ศิรางค ์  ทบัสายทอง, 2530: 221 – 222) ดงันั้นจึงควรมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่

เน่ินๆ ซ่ึงจากผลการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัความรู้และทศันคติท่ีมีต่อผูสู้งอายุใน

ปี 2554 พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่จะเตรียมตวัเม่ืออายุระหวา่ง 50 – 59 ปี โดยเพิ่มข้ึนจาก 30.9% 

ในปี 2550 เป็น 40.5% ในปี 2554 ส่วนการเตรียมตวัเม่ือตอนอายรุะหวา่ง 40 – 49 ปี ลดลงจาก 

35.0%..ในปี  2550..เ ป็น .34.5%..ในปี  2554..สําหรับคนกรุง เทพมหานครส่วนใหญ่เห็นว่า                  

ควรเร่ิมเตรียมการเพื่อวยัสูงอายุก่อนอายุ 40 ปี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคนภาคอ่ืนมีตน้ทุนของตนเอง

แลว้อาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีแวดลอ้มไปดว้ยครอบครัวและเครือญาติ  มีพื้นท่ีทาํมาหากินอยูใ่น

ภูมิลาํเนาของตนเอง..ไม่จาํเป็นต้องใช้เวลามากนักในการเตรียมตวั ส่วนคนกรุงเทพมหานคร

โดยมากมกัเป็นผูท่ี้ยา้ยเขา้มาตั้งถ่ินฐานเพื่อประกอบอาชีพ เป็นครอบครัวเด่ียว จึงอาจจะตอ้ง

ตระหนกัถึงความจาํเป็นในวยัสูงอายมุากกวา่คนภาคอ่ืน โดยเร่ืองท่ีประชาชนในภาพรวมส่วนใหญ่

เห็นวา่ควรเตรียมการ คือ เร่ืองการเงิน 98.4% รองลงมาเป็นสุขภาพ ท่ีอยูอ่าศยั จิตใจ และการใชชี้วิต

หลงัวยัทาํงาน ซ่ึงประชาชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั อยา่งไรก็

ตามในภาพรวมพบวา่ แนวโนม้ของประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีการเตรียมการในวยัสูงอายุของตนเอง

ลดลงอย่างต่อเน่ือง คือ จาก 91.4% ในปี 2550 เป็น 87.1% ในปี 2554 (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 

2554) ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่คนในสังคมปัจจุบนัเร่ิมใหค้วามสาํคญักบัการการวางแผน ในการเตรียม

ความพร้อมก่อนการเกษียณอายรุาชการนอ้ยลง อนัจะนาํไปสู่ปัญหาสังคมต่อไปในอนาคต 
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การเกษียณอายุนอกจากจะเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อตวับุคคลแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อ

หน่วยงานเช่นกนั กล่าวคือ บุคคลท่ีใกลเ้กษียณอายมุกัขาดความริเร่ิม ขาดความกระตือรือร้นในการ

ทํางานทําให้งานด้อยประสิทธิภาพ  (วีระ.สุเมธาพันธ์,.2525:ใ67) ซ่ึงจะส่งผลในด้านลบต่อ

หน่วยงาน โดยทางการเคหะแห่งชาติได้มีการสํารวจจาํนวนผูเ้กษียณอายุโดยแยกตามสายงาน 

พบวา่ ในปี 2556 มีจาํนวนผูท่ี้เกษียณอายุทั้งส้ิน 115 คน จากพนกังานในสํานกังานใหญ่ 1,787 คน 

และอีก 10 ปี ขา้งหนา้จะมีผูเ้กษียณอายุมากถึง 677 คน (การเคหะแห่งชาติ. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล. 

2556:c1–2) นอกจากน้ียงัมีพนกังานท่ีกาํลงัเขา้สู่วยัใกลเ้กษียณอายุอีกเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ีการเขา้สู่

สังคมสูงอายส่ิุงสาํคญัอยา่งหน่ึง คือ การมีความรู้ความเขา้ใจในการเปล่ียนผา่นไปสู่การเป็นผูสู้งวยั

โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงวยัสูงอายุเพื่อให้สามารถดาํรงชีวิตและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

ได ้ 

 ดังนั้ น การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจําเป็นและ                  

มีความสําคญัอย่างยิ่ง อนัจะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการดาํรงชีวิตในบั้นปลายไดอ้ย่าง              

มีความสุข ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ

ของพนกังานการเคหะแห่งชาติ  

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

 

 1.2.1  เพื่อศึกษาระดบัการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายขุองพนกังานการเคหะ

แห่งชาติ  

 1.2.2  เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และท่ีมีอิทธิพลหรือร่วมกนัทาํนาย ต่อการเตรียม

ความพร้อมก่อนการเกษียณอายขุองพนกังานการเคหะแห่งชาติ 

 1.2.3  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายใุหก้บัพนกังานการ

เคหะแห่งชาติและบุคลากรในหน่วยงานอ่ืนๆ 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา  

 

 1.3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนการ

เกษียณอายขุองพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ 

ดา้นการเงิน และดา้นการใชเ้วลาวา่ง        

 1.3.2  ขอบเขตพื้นท่ีและประชากร ประชากร ไดแ้ก่ พนกังานรัฐวสิาหกิจท่ีปฏิบติังานอยูท่ี่

สาํนกังานใหญ่ จงัหวดักรุงเทพฯ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ พนกังานในการเคหะแห่งชาติทั้งเพศหญิง

และเพศชาย จาํนวน 1,141 คน ซ่ึงอยูใ่นช่วงอาย ุ40 – 60 ปี     

 1.3.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา ทาํการศึกษาตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2556  – ธนัวาคม              

พ.ศ. 2557 

 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิยั  

 

 1.4.1  ทาํใหท้ราบถึงระดบัการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายขุองพนกังานการ

เคหะแห่งชาติ          

 1.4.2  เป็นการกระตุน้ให้เกิดความตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ

 1.4.3  เป็นประโยชน์ต่อการเคหะแห่งชาติ โดยสามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจยั             

ในคร้ังน้ี ไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการช่วยเหลือและจดัสวสัดิการต่างๆใหก้บัพนกังานท่ีจะเกษียณ                        

อาย ุอีกทั้งยงัเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป 
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บทที ่2 

แนวคดิ  ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเร่ือง “การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานการเคหะ

แห่งชาติ: กรณีศึกษาพนกังานผูป้ฎิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่” ผูว้ิจยัไดป้ระมวลแนวคิด ทฤษฎี 

ผลงานวจิยั ตลอดจนเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 

 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ

 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการเกษียณอาย ุ

 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอาย ุ  

 2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสาร  

 2.5  แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในสังคม 

 2.6  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสัมพนัธภาพในครอบครัว 

 2.7  แนวคิดเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางสังคม 

 2.8  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัผู้สูงอายุ 

 

  แนวคิดและทฤษฎีดา้นผูสู้งอายุมีอยูห่ลายทศันะ โดยนกัวิชาการซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญศาสตร์

แต่ละสาขาไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 

  1)   นกัชีววิทยา อธิบายการสูงอายุในลกัษณะของการเปล่ียนแปลงของเซลล์ ยีน 

DNA อา้งถึงในทฤษฎีน้ี คือ ทฤษฎีเชิงชีวภาพ 

  2)   นักจิตวิทยา อธิบายการสูงอายุในลักษณะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

บุคลิกภาพ ทฤษฎีเชิงจิตวทิยา 
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  3)  นกัสงัคมวทิยา อธิบายการสูงอายใุนลกัษณะการเปล่ียนแปลงบทบาทในสังคม 

ทฤษฎีน้ี เรียกวา่ ทฤษฎีเชิงสังคมวทิยา       

  นกัวชิาการของศาสตร์ 3 สาขาน้ี นบัไดว้า่เป็นผูส้ร้างทฤษฎีผูสู้งอายุอนัเป็นแม่บท

ของการศึกษาผูสู้งอายุให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน การจาํแนกทฤษฎีการสูงอายุจาํแนกไดเ้ป็น 3 ทฤษฎีและ

แยกยอ่ยเป็นทฤษฎียอ่ยดงัน้ี 

  -  ทฤษฎีการสูงอายเุชิงชีวภาพ (Biological Theory) 

  -  ทฤษฎีการสูงอายเุชิงจิตวทิยา (Psychological Theory) 

  -  ทฤษฎีการสูงอายเุชิงสังคมวทิยา (Sociological Theory) 

 2.1.1  ทฤษฎกีารสูงอายุเชิงชีวภาพ (Biological Theories) 

  จาํแนกเป็นทฤษฎีต่างๆ ดงัน้ี (จนัทนา  รณฤทธิวชิยั, 2536: 45-56; พิชญาภรณ์  มูลศีลป์, 

2539:13-16) 

   2.1.1.1  ทฤษฎีการสูงอายท่ีุเก่ียวขอ้งกบัพนัธุกรรม (Genetic Theory) 

         1)  ทฤษฎีพนัธุกรรมทัว่ไป (General Genetic Theory) กล่าวถึงอายุขยัของ

สัตวแ์ต่ละชนิดจะมีอายนุานไม่เท่ากนั ทั้งน้ีจะถูกกาํหนดข้ึนโดยรหสัทางพนัธุกรรมเช่ือวา่บุคคลใน

ครอบครัวใดท่ีมีบรรพบุรุษอายยุนื บุคคลในครอบครัวนั้นมกัมีอายยุนื 

                 2)..ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนัธุกรรมในเซล (Cellular Genetic Theory) 

ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ยนี (gene) ควบคุมลกัษณะพนัธุกรรมโดยการสร้างเอ็นไซม ์ซ่ึงมีผลต่อการทาํหนา้ท่ี

ของเซลล ์เช่ือวา่การเปล่ียนแปลงตลอดช่วงอายขุองคนนั้นกาํหนดไวแ้ลว้ในยนี 

                3)   ทฤษฎีผา่เหล่า (Somatic Mutation Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงการ

เปล่ียนแปลงของ DNA ซ่ึงเกิดเน่ืองจากรังสีหรืออาจเกิดจากการส่งรหสัผิดพลาดจะเป็นตัวเร่งให้

เซลลต์ายทาํใหค้นเราแก่เร็วข้ึน 
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            4)  ทฤษฎีความผิดพลาด (Error Theory of Aging) ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงการเกิด

ความผิดพลาดในการสังเคราะห์โปรตีนหรือเอ็นไซม์ในเซลล์ทาํให้มีการจาํลองโปรตีนหรือ

เอน็ไซมซ่ึ์งมีลกัษณะและคุณสมบติัผิดไปจากเดิมและไม่สามารถทาํหนา้ท่ีได ้เป็นเหตุให้เซลล์ตาย

ในท่ีสุด                          

            2.1.1.2  ทฤษฎีความสูงอายท่ีุไม่เก่ียวขอ้งกบัพนัธุกรรม (Non Genetic                                     

                         Cellular Theories)                  

            ทฤษฎีน้ีไม่เช่ือวา่การสูงอายเุกิดจากกรรมพนัธ์ุ แต่เช่ือวา่เป็นขบวนการเปล่ียนแปลง

ทางชีวเคมีในเซลล์ทาํให้ลกัษณะโครงสร้างและหนา้ท่ีของ DNA เปล่ียนแปลง ทฤษฎีน้ียงัแบ่งยอ่ย

เป็นทฤษฎีต่างๆ ดงัน้ี         

              1)  ท ฤ ษ ฎีค ว า ม เ สื่อ ม โ ท รม  ( Wear..and..Tear..Theory) ท ฤ ษ ฎ ีนี้ ไ ด้

เปรียบเทียบส่ิงมีชีวิตคลา้ยกบัเคร่ืองจกัรเมื่อเกิดการใชง้านนานๆ ก็จะเกิดความผิดปกติข้ึนเกิด

ภาวะเส่ือมถอยทาํหนา้ที่ไดน้อ้ยลง เซลล์ไม่อาจแบ่งตวัไดอ้ีก เมื่อเซลล์นั้นตายไป เช่น เซลล์

ประสาท ทาํให้อวยัวะต่างๆ เส่ือมโทรม และตายในที่สุด บางคร้ังเรียกทฤษฎีน้ีวา่ ทฤษฎีเซลล ์                                                                             

2.             2)  ทฤษฎีการสะสม (Accumulative Theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าความสูงอาย ุ

เป็นผลมาจากการสะสมสารท่ีเป็นอนัตรายต่อเซลล์ท่ีช่ือวา่ ไลโปฟัสซิน (Lipofuscin) บางทีเรียกวา่ 

Fatty Pigment หรือ Age Pigment ซ่ึงมีคุณสมบติัไม่ละลายนํ้ า จะถูกสะสมมากข้ึนเม่ือมีอายุมากข้ึน 

สารน้ีจะส่งผลต่อการเผาผลาญภายในเซลลท์าํใหก้ารซึมผา่นเซลลล์ดลง   

             3)  ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงเซลล์วา่ มี

อายุเส่ือมและตายไดอ้นัเน่ืองจากการสร้างอนุมูลซ่ึงมีฤทธ์ิทาํลายทาํให้เซลล์อนุมูลอิสระน้ีเป็น

ส่วนประกอบทางเคมีของเซลลเ์กิดจากผลพลอยไดใ้นกระบวนการทาํงานปกติของเซลล์เมื่อสะสม

กนัมากข้ึนๆ ก็จะมีอนัตรายต่อการทาํหน้าท่ีของเซลล์ ทาํให้ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดต้ามปกติและ

ตายในท่ีสุด          

             4)  ทฤษฎีการเช่ือมขวาง (Cross-Linking Theory) บางทีเรียกว่า Collagen 

Theory กล่าวถึงการเช่ือมขวางของโมเลกุลของโปรตีนพวก Elastin Collagen เม่ืออาย ุมากข้ึนการ
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เช่ือมขวางของ Collagen เพิ่มมากข้ึน Collagen มีคุณสมบติัแข็งและละลายไดน้อ้ยลงทาํให้เซลล ์         

ไม่สามารถท่ีจะขนส่งหรือขบัถ่ายของเสียออกจากเซลลไ์ดส้ะดวกขาดความยืดหยุน่ของเน้ือเยื่อและ

หลอดเลือดการขบัถ่ายขนส่วนอาหารไปสู่อวยัวะต่างๆ ไม่ดี           

             5)  ทฤษฎีความสูงอายุท่ีเก่ียวขอ้งทางสรีรวิทยา (Psychological Theory)  

ทฤษฎีน้ีอธิบายความสูงอายุวา่ เป็นผลจากความลม้เหลวของการทาํงานระบบต่างๆ ภายในร่างกาย

และความบกพร่องของกลไกการควบคุมทางสรีรวิทยาทฤษฎีท่ีสําคญั และเก่ียวขอ้งกบัสรีรวิทยา 

คือ           

                          (1)  ทฤษฎีภูมิคุม้กนั (Immunological Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงการทาํ

หนา้ท่ีของทีลิมพโ์ฟชยัท ์(T-Lymphocyte) ลดลงเม่ือมีอายุมากข้ึนทาํให้ระบบภูมิคุม้กนัลดลงมากมี

ผลใหก้ลไกในการป้องกนัตวัเองลดลงดว้ยทาํใหเ้จบ็ป่วยง่าย                                       

                     (2) ..ทฤษฎีท่ี เก่ียวข้องกับประสาทและต่อมไร้ท่อ (Neuroendocrine 

Theory) ทฤษฎีน้ีอธิบายว่า ระบบสมองประสาทและต่อมไร้ท่ีจะทาํหน้าท่ีประสานควบคุมซ่ึงกนั

และกนัเพื่อใหร่้างกายดาํรงชีวติอยูไ่ดต้ามปกติ แต่เม่ืออายมุากข้ึนจะมีการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมน

ในร่างกาย ทาํใหร้ะดบัของฮอร์โมนแปรปรวนมีผลทาํให้การทาํงานของอวยัวะต่างๆ แปรปรวนไป

ดว้ย ความสูงอายเุป็นกระบวนการธรรมชาติท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของเซลลต่์างๆ ในร่างกาย 

              2.1.2  ทฤษฎกีารสูงอายุเชิงจิตวทิยา (Psychological Theory)   

  ทฤษฎีน้ีอธิบายเก่ียวกบัการสูงอายุว่า การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพก็ดีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผูสู้งอายกุ็ดี เป็นผลมาจากพื้นฐานในอดีต ผลจากการปรับตวัทางความคิด สติปัญญา 

ความนึกคิด การรับรู้ แรงจูงใจ ประสบการณ์ในอดีต ทาํใหแ้ต่ละคนมีบุคลิกภาพต่างกนัไป บุคคลท่ี

ผ่านช่วงชีวิตดว้ยความมัง่คง รู้สึกอบอุ่น ทาํงานร่วมกนักบัผูอ่ื้นได ้ก็จะส่งผลในช่วงวยัสูงอายุมี

ความสุข มีความรู้สึกมัน่คง แต่ถา้เป็นลกัษณะตรงกนัขา้ม วยัสูงอายจุะไม่มีความสุข   
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 อิริคสัน กล่าวถึงผูสู้งอายุ (Hogstel,.1994:,38 อา้งถึงใน พิชญาภรณ์  มูลศิลป์, 2536:.11-13) 

ในแง่ทศันชีวิตและอารมณ์ว่า ผูสู้งอายุจะประสบความสุขหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ชีวิตท่ี

ผา่นมา ผูสู้งอายท่ีุประสบความสาํเร็จจะรู้สึกมัน่คง มองชีวิตท่ีผา่นมาอยา่งช่ืนชม และภาคภูมิใจกบั

ความสําเร็จท่ีได้รับ ส่วนผูสู้งอายุท่ีไม่ประสบความสําเร็จก็จะรู้สึกเหน่ือยหน่าย เหงาหงอย                    

ไม่กระตือรือร้น จนถึงขั้นรู้สึกวา่ชีวติน้ีไม่มีความหมาย ทอ้ถอย หมดหวงั ซึมเศร้า 

  เพค (Peck’s Theory) อธิบายความแตกต่างของผูสู้งอายุทั้งด้านกายภาพและจิตสังคม 

(Hogstel, 1994:.38 อา้งถึงใน พิชญาภรณ์ มูลศิลป์, 2536:.15) ผูสู้งอายุท่ียอมรับการเปล่ียนแปลง

ของร่างกายยอมรับสมรรถภาพร่างกายเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงได ้โดยไม่รู้สึกกลวัก็จะดาํรงชีวิต

ในสังคมอยา่งมีความสุข 

  2.1.3  ทฤษฎกีารสูงอายุเชิงสังคมวทิยา (Sociological Theory) 

  ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการปรับตวัของผูสู้งอายุ การมีสถานภาพของสังคม

เปล่ียนไป ทาํให้ผูสู้งอายุตอ้งปรับตวั ร่างกายยิ่งเปล่ียนแปลงเร็วยิ่งทาํให้ผูสู้งอายุตอ้งปรับตวัมาก

ข้ึน (จนัทนา  รณฤทธิวชิยั, 2541: 56-58 ; พิชญาภรณ์  มูลศิลป์, 2539: 15-16) มีทฤษฎีหลายทฤษฎีท่ี

กล่าวถึงการสูงอายเุชิงสังคมวทิยา ดงัน้ี                     

           2.1.3.1..ทฤษฎีไร้ภาระผูกพัน  หรือท่ี เ รียกว่าทฤษฎีถอยห่างจากสังคม (The 

Disengagement Theory) เม่ือผูสู้งอายุถอยห่างจากสังคม เน่ืองจากหมดบทบาทหนา้ท่ีการงาน เช่น 

การเกษียณอายุ การละจากบทบาทเดิม เป็นส่ิงท่ีผูสู้งอายุตอ้งเตรียมตวัรับกบัการเปล่ียนแปลงน้ี 

ผูสู้งอายุท่ีผ่านประสบการณ์ชีวิตมาด้วยดีมีความสุขก็จะมีชีวิตบั้นปลายอย่างกระฉับกระเฉง 

(Active Engage Old People)        

           2.1.3.2  ทฤษฎีกิจกรรม (The Activity Theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ กิจกรรมเป็นส่ิงจาํเป็น

และสําคญักบัคนทุกวยั โดยเฉพาะวยัสูงอายุ การท่ีให้ผูสู้งอายุได้มีกิจกรรมจะทาํให้ผูสู้งอายุนั้น

ยงัคงมีบทบาทและสถานภาพจึงทาํใหต้นเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่า และเป็นท่ียอมรับของสังคม 
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          Lemon (1984: 78) ไดก้ล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีกิจกรรมทาํกบัความพึง

พอใจในชีวติ ไดด้งัน้ีคือ         

            1)   เม่ือสูญเสียบทบาทมากเท่าใด กิจกรรมท่ีเขา้ไปร่วมก็ยิง่นอ้ยลง 

            2)  เม่ือร่วมกิจกรรมมากเท่าใด ความคงอยู่ของสถานภาพก็จะมีมากข้ึน            

ทาํใหอ้ตัมโนทศัน์เป็นไปในทางบวกมากข้ึน      

            3)  เม่ือมีอตัมโนทศัน์ในทางบวกมากข้ึนเท่าใด ความพึงพอใจในชีวิตก็จะมี

มากข้ึนดว้ย           

              4)  เม่ือมีการสูญเสียบทบาทมากเท่าใด อตัมโนทศัน์ทางบวกก็ยิ่งลดลงดว้ย

เช่นกนั                                     

  2.1.3.3..ทฤษฎีความต่อเน่ือง (The Continuity Theory) ทฤษฎีน้ีอธิบายว่า การท่ี

ผูสู้งอายจุะมีความสุขและมีกิจกรรมในสังคมหรือไม่ ข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพและแบบแผนของชีวิตแต่

ละคน หากในอดีตชอบมีกิจกรรมร่วมกบัสังคมก็จะชอบมีกิจกรรมในสังคมในช่วงสูงอายุ จาก

ผลการวิจยัของ Lemon พบว่า ผูสู้งอายุท่ีถูกลดบทบาทเท่าไรยิ่งทาํให้ความพึงพอใจลดลง การมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมจะทาํให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพจิตดี (Lemon, 1995: 511-513 อา้งถึงใน พิชญาภรณ์ 

มูลศิลป์, 2540: 16) 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวไปขา้งตน้ จะเห็นไดว้ ่า เมื่อเขา้สู่วยัสูงอายุจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงชีวภาพ เชิงจิตวิทยา และเชิงสังคมวิทยา โดยเมื่อเขา้สู่วยัสูงอายุ เซลล์

ต่างๆ ภายในร่างกายบางชนิดจะเส่ือมลง ทาํให้อวยัวะต่างๆ ทาํหน้าท่ีเส่ือมถอยส่งผลต่อสุขภาพ

ของบุคคลอนัเป็นการเปล่ียนแปลงเชิงชีวภาพ ในดา้นของจิตวิทยาจะอธิบายถึงการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นพฤติกรรมและบุคลิกภาพ การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของผูสู้งอายุเป็น

ผลมาจากพื้นฐานในอดีต บุคคลท่ีผ่านช่วงชีวิตด้วยประสบการณ์ท่ีดี ประสบความสําเร็จในชีวิต           

ก็จะเป็นผลดีต่อการดาํเนินชีวิตในอนาคต ทฤษฎีเชิงจิตวิทยาจะเนน้อารมณ์และทศันคติเป็นสําคญั 

สาํหรับในเชิงสังคมวิทยาจะเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีในสังคมท่ีลดน้อยลงจากสถานการณ์    
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ท่ีเปล่ียนแปลงไปทาํให้ผูสู้งอายุตอ้งปรับตวั โดยอาจจะหากิจกรรมทาํในยามวา่งอนัเป็นการสร้าง

คุณค่าให้กบัตนเองทาํให้ตนเองไม่รู้สึกไร้ค่า การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสังคมก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึง        

ท่ีจะทําให้ผู ้สูงอายุมีบทบาททางสังคมมากข้ึน มีสังคม มีเพื่อน อีกทั้ งยงัส่งผลให้ผู ้สูงอาย ุ                        

มีสุขภาพจิตท่ีดีด้วย  ดงันั้นจะเห็นได้ว่าเม่ือเข้าสู่วยัเกษียณแล้ว บุคคลจะเกิดการเปล่ียนแปลง              

ในหลายดา้น ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมจึงเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัในรับมือกบัการเปล่ียนแปลง          

ท่ีจะข้ึน ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถปรับตวัไดดี้กวา่บุคคลท่ีไม่ไดมี้การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ

 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการเกษยีณอายุ 

 

 2.2.1  ความหมายของการเกษียณอายุ 

 มีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการเกษียณอายทุาํงานไวห้ลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

        ราชบัณฑิตยสถาน (2542:,144) ให้ความหมายการเกษียณอายุว่า ครบกําหนดอายุรับ

ราชการ ส้ินกาํหนดเวลารับราชการหรือการทาํงาน 

 สํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2542:.6) ให้ความหมายการเกษียณอายุไวว้า่

การส้ินสุดหรือยุติการทาํงานท่ีได้ปฏิบติัมานาน และผูท่ี้เกษียณอายุแล้ว โดยทัว่ไปจะใช้อายุตวั

บุคคล และระยะเวลาการทาํงานเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดอายเุกษียณ    

 กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2524:.9) และ ชูศรี วงษเ์ครือวลัย ์(2533:.12) ไดใ้ห้ความหมายของการ

เกษียณอายุวา่ หมายถึง การออกจากตาํแหน่งทางสังคมหรือหนา้ท่ีการงานตามอายุ ซ่ึงกาํหนดตาม

ปฏิทินและมีความแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคมและวฒันธรรมของแต่ละประเทศ 

 วิจิตร บุณยะโหตระ (2537:.4)..ได้ให้ความหมายของคาํว่า การเกษียณอายุ หมายถึง                

การยติุ การถดถอย การออกจากสังคมกลุ่มผูร่้วมงานและชีวติท่ีเดินตามเวลาของงาน  

 ซี นอร์ธโคท พาร์คินสัน (2544:.35)..ให้ความหมายว่า การเกษียณอายุทาํงาน หมายถึง      

การยติุ การถดถอย การออกจากสังคมกลุ่มผูร่้วมงาน เป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัผูค้นทุกคนท่ีตอ้งดาํเนิน

ชีวิตต่อไปหลงัจากท่ีได้มีอายุถึงกาํหนดการเลิกทาํงานแล้ว มนัจะเกิดข้ึนกับทุกคน ไม่ว่าผูค้น

เหล่านั้นจะมีอาชีพส่วนตวัหรือรับราชการก็ตาม    
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 พูนทรัพย.์.จรรยาสุภาพ (2530:.4) กล่าวว่า การเกษียณอายุเป็นการถอนตวัออกจากภาวะ

หน่ึงไปสู่อีกสภาวการณ์หน่ึง เช่น การว่างจากสังคมหรือส่ิงแวดลอ้มหน่ึงไปสู่อีกสังคมหน่ึงเป็น

การถอนตวัออกจากบทบาทหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อไปมีบทบาทอีกบทบาทหน่ึงกับครอบครัว 

หน่วยงานอ่ืนหรือมีธุรกิจส่วนตวั        

 สุรกุล  เจนอบรม (2541:.60) ใหค้วามหมายการเกษียณอายวุา่ หมายถึง การถอนตวัออกจาก

ภาวะหน่ึงไปสู่อีกภาวการณ์หน่ึง จากส่ิงแวดลอ้มหน่ึงไปสู่ส่ิงแวดลอ้มใหม่ เช่น การถอนตวัออก

จากภาวการณ์เป็นขา้ราชการไปสู่ภาวะของการเป็นอิสระหมดภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั หรือไปสู่

บทบาทหนา้ท่ีธุรกิจส่วนตวั        

 Haynes (1997:.6) ใหค้วามหมายวา่ การเกษียณอาย ุเป็นรางวลัแห่งความสาํเร็จในอาชีพการ

งานของบุคคล เป็นโอกาสท่ีจะกระตุน้ในการทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความหมาย และทาํในส่ิงท่ีใฝ่ฝัน

ไว ้เป็นอิสรภาพจากภาคบงัคบัขององคก์ร และอิสระจากความรับผิดชอบต่างๆในครอบครัว และ

เป็นทางเลือกในการเลือกทางเดินแห่งอนาคตของบุคคล     

 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การเกษียณอาย ุหมายถึง กระบวนการทางสังคม

ซ่ึงเก่ียวกับการประกอบอาชีพของบุคคล ท่ีจะต้องยุติการปฏิบติังานท่ีเคยทาํอยู่ประจาํ เม่ือถึง

กาํหนดอายุตามท่ีหน่วยงานหรือองคก์รไดก้าํหนดไว ้หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นการถดถอยออกจาก

สังคมกลุ่มผูร่้วมงาน เพือ่การปรับตวัหรือทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ทดแทนการทาํงานประจาํ 

 2.2.2  การเกษียณอายุทาํงานของไทย 

 ในด้านการบริหารงานบุคคลถือว่า การเกษียณอายุราชการเป็นการพ้นจากงานในอีก

รูปแบบหน่ึง โดยท่ีขา้ราชการผูใ้ดรับราชการจนครบอายุเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวต้ามพระราชบญัญติั

บาํเหน็จบาํนาญท่ีประกาศใช ้ก็ใหบุ้คคลนั้นออกจากราชการโดยทางราชการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้

ในรูปของเงินบาํเหน็จหรือบํานาญอย่างหน่ึงอย่างใด การออกจากราชการ เน่ืองมาจากการ

เกษียณอายใุนประเทศไทยมีววิฒันาการตามท่ี วลิาส สิงหวสิัย (2526: 7-9) ไดเ้รียบเรียงไวด้งัน้ี  

           1)  ระบบการออกจากราชการ ก่อนสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

ขา้ราชการจะลาออกจากราชการดว้ยเหตุ 3 ประการ คือ  
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    (1)  ตาย เจา้นายและขุนนางสมยัก่อนจะรับราชการจนตราบเท่าอายุขยั เน่ืองจาก

ไม่มีกฎหมายกาํหนดปลดชรา หรือ เกษียณอายรุาชการ     

         (2)  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออก ซ่ึงมีอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทที่มี

ความผิดต่ออาญาแผ่นดินที่ถึงกับต้องโทษประหารชีวิต  และประเภทที่ทุพลภาพมาก หรือ 

ชราภาพมากจนไม่อาจสนองเบ้ืองยุคลบาทได ้การให้ออกจากราชการในกรณีน้ีเป็นไปตามพระ

ราชวินิจฉยัแห่งพระมหากษตัริย ์        

    (3)  พน้เกณฑ์ท่ีจะรับราชการ ประเภทน้ี คือ สามญัชนท่ีเรียกว่า ทาสหรือไพร่

ซ่ึงตอ้งถูกเกณฑ์ไปช่วยงานหลวงตั้งแต่อายุ 18 – 60 ปี เม่ือครบอายุแลว้หรือพน้เกณฑ์หรือให้นาํ

บุตรชาย 3 คนมารับราชการแทน ก็สามารถพน้เกณฑ์ได ้ท่ีจริงทาสและไพร่เหล่าน้ีไม่อาจถือได้

ว่าเป็นขา้ราชการเหมือนขุนนาง เพราะไม่ไดท้าํงานประจาํและไม่มีเบ้ียหวดัจ่ายให้  

          2)  ระบบออกจากราชการ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวถึง

สมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนต้น ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงระบบราชการให้เป็นไปตามแบบอย่างสากลมากข้ึน ข้าราชการจะ

ออกจากราชการด้วยเหตุดังน้ี  

   (1)  ลาออก        

   (2)  ทางราชการออกให ้       

                (3)  ครบเกษียณอายุ 

 ในกรณีออกจากราชการดว้ยครบเกษียณอายุราชการน้ี ไดมี้กฎหมายเก่ียวกบัการเกษียณอายุ

ราชการเป็นคร้ังแรก คือพระราชบญัญติัเบ้ียบาํนาญ ร.ศ.120 มาตราท่ี 16 ไดก้าํหนดให้ขา้ราชการ

คนใดท่ีมีอายคุรบ 55 ปี ก็ใหอ้อกจากราชการเพราะเหตุสูงอาย ุเวน้ไวแ้ต่ราชการเห็นวา่ ผูน้ั้นยงัไม่มี

ความชราภาพมาเบียดเบียนและยงัมีความสามารถในการปฏิบติัราชการ ก็ให้รับราชการต่อไปอีก

คราวละ 5 ปี จะเป็นคราวหน่ึง หรือสองคราวก็ได ้   
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          3)  ระบบการออกจากราชการในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว จนถึง

สมยัปัจจุบนั ในสมยัน้ีได้ออกพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนเป็นฉบบัแรกในปี พ.ศ. 2471 

ข้าราชการจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย การลาออกจากราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

เช่นเดียวกนั ซ่ึงมีหลายกรณีดงัน้ี  

    (1)..ตาย        

    (2)..เกษียณอายุราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหน็จบาํนาญเม่ือข้าราชการ                              

ผูใ้ดมีอายคุรบเกษียณตามท่ีกฎหมายระบุไว ้ขา้ราชการผูน้ั้นจะตอ้งออกจากราชการ  

    (3)..ลาออก         

    (4)..ถูกสั่งให้ออก ในกรณีท่ีไม่ใช่เป็นการลงโทษทางวิจยั กฎหมายบญัญติัให้

ขา้ราชการออกจากราชการดว้ยเหตุดงัน้ี        

           4.1)..ถูกสั ่งให้ออกในระหว่างทดลองปฏิบตัิราชการ ถ ้าทดลองแล ้ว             

เห็นวา่ไม่สมควรใหรั้บราชการต่อไป ก็สั่งใหอ้อกจากราชการได ้    

           4.2)..การสั่งใหอ้อกเพราะขาดคุณสมบติัของการเป็นขา้ราชการ  

           4.3)..ใหอ้อกจากราชการ เพื่อรับบาํเหน็จบาํนาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จ

บาํนาญ ซ่ึงจะออกไดด้ว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง คือเหตุทดแทน เหตุรับราชการนาน เหตุสูงอายุ และ เหตุ

ทุพพลภาพ          

                        4.4)..สั่งให้ออกจากราชการไวก้่อน คือ เมื่อขา้ราชการถูกฟ้องคดีอาญา 

หรือ ทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรง ในระหว่างสอบสวนถา้ผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่มีมลทินเป็นท่ีเส่ือมเสีย 

หากยงัคงใหอ้ยูใ่นราชการต่อไปอาจทาํใหร้าชการเสียหายไดจึ้งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  

   (5)  ถูกสั่งลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือ ไล่ออก    

 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ในสมัยก่อนไม่มีการกาํหนดให้เกษียณอายุราชการ

ข้าราชการที่เป็นขุนนางจะรับราชการจนส้ินสุดอายุขยั หรือ จนกว่าพระมหากษตัริย ์จะทรง

โปรดให้ออก จนถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู่หัวจึงได้เ ร่ิมมีการกาํหนด 

ให้ข้าราชการเกษียณอายรุาชการ และไดถื้อปฏิบติัสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั   



 

15 

 การเกษียณอายุเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความตอ้งการแรงงานลดนอ้ยลง ความเจริญ

ทางเทคโนโลยีทาํให้ทกัษะความชาํนาญของผูสู้งอายุไม่มีความจาํเป็นอีกต่อไป และสังคมมกัมี

ความเช่ือวา่ผูสู้งอายุทาํงานดอ้ยประสิทธิภาพ จึงมีการกาํหนดเกณฑ์ให้ออกจากงาน เกณฑ์ท่ีใชก้นั

โดยทัว่ไป คือ อายุ โดยในปัจจุบนัน้ีไดก้าํหนดอายุการเกษียณไวท่ี้ 60 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงเม่ือบุคคลตอ้ง

เกษียณอายอุอกจากหน่วยงาน หน่วยงานจะให้ส่ิงตอบแทนในรูปของเงินบาํเหน็จบาํนาญหรืออ่ืนๆ 

เพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้ออกจากงาน อยา่งไรก็ตามการท่ีสังคมมีการยอมรับความสามารถของผูสู้งอายุ

ลดนอ้ยลง ส่งผลให้ผูสู้งอายุมีทศันคติในดา้นลบต่อการมีอายุ การเกษียณอายุจึงเปรียบเสมือนดาบ

สองคม ในดา้นหน่ึงนั้นการเกษียณอายุเป็นการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุไดมี้โอกาสพกัผอ่น และอีกดา้น

หน่ึงคือสร้างความกระทบกระเทือนจิตใจต่อผูสู้งอายุเป็นอย่างมาก ในการท่ีจะตอ้งเผชิญกบัการ

ดาํเนินชีวติรูปแบบใหม่ในช่วงบั้นปลายของชีวติ 

2.2.3  ระยะต่างๆ ของการเกษียณอายุ 

 การเกษียณอายุเป็นกระบวนการท่ีบุคคลจะต้องพบกับการเปล่ียนแปลงในระยะต่างๆ           

6 ระยะ คือ (Atchley, 1988:.196-198)       

          1)..ระยะ Pre-Retirement เป็นระยะก่อนการเกษียณอายุ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 

Remote phase กบั Near Phase โดยท่ีระยะ Remote Phase เป็นระยะเวลาก่อนการเกษียณนานๆ                

ผูเ้กษียณจะไม่วิตกกงัวลต่อการเกษียณ แต่เม่ือใกลจ้ะเกษียณอายุ คือช่วง Near Phase ผูเ้กษียณอายุ

จะเร่ิมกงัวลต่อการท่ีตอ้งพบกบัการเกษียณในระยะน้ีถ้าบุคคลมีการเตรียมตวัท่ีจะเกษียณอายุจะ             

มีความพร้อมท่ีจะเกษียณอายุ ไม่วิตกกงัวลต่อการเกษียณอายุ หรือมีความวิตกกงัวลเพียงเล็กน้อย

          2)  ระยะ Honeymoon Phase เป็นระยะช่วงหลงัเกษียณใหม่ๆ เป็นระยะท่ีมีความสุข         

ท่ีไดพ้กัผอ่นจากการทาํงาน รู้สึกหลุดพน้จากหนา้ท่ี ไดท้าํในส่ิงท่ีตอ้งการ มีเวลาวา่งท่ีเป็นอิสระใน

ระยะน้ีแต่ละบุคคลจะอยูใ่นช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั อาจจะเป็น 1-5 ปี หรือนอ้ยกวา่ 1 ปี  

          3)..ระยะ Disenchantment Phase เป็นระยะท่ีเร่ิมมีความรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการ

เกษียณอายุ มีความเหงาและขาดเพื่อนๆ หงุดหงิดง่าย เกิดความรู้สึกไม่พอใจต่อชีวิตท่ีดาํเนินอยู ่

ปรับตวัไม่ไดต่้อการเปล่ียนแปลง  



 

16 

          4)  ระยะ Reorientation Phase เป็นระยะของการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง

และสภาวะหลงัการเกษียณท่ีตอ้งเผชิญต่างๆ      

          5)  ระยะ Stabilization Phase เป็นระยะท่ีมีการปรับตวัไดแ้ละมีความเคยชินต่อการ

ดาํเนินชีวติหลงัเกษียณอาย ุ        

          6)  ระยะ Terminal Phase เป็นระยะสุดทา้ยของการดาํเนินชีวิตผูเ้กษียณตอ้งพึ่งพา

ผูอ่ื้น ไม่สามารถช่วยตวัเองไดแ้ละส้ินสุดวงจรชีวติ     

 อยา่งไรก็ดี ขอใหต้ระหนกัวา่เราไม่สามารถท่ีจะกาํหนดลงไปอยา่งแน่นอนตายตวัไดว้า่ทั้ง 

6 ระยะดงัท่ีกล่าวมาน้ี จะเกิดในช่วงอายุประมาณเท่าใด หรือแต่ละระยะนั้นกินเวลานานเท่าใดส่ิงท่ี

ควรจะคาํนึงถึง คือ ทั้ง 6 ระยะน้ีเป็นการอธิบายให้เห็นกระบวนการท่ีสืบเน่ืองและเก่ียวขอ้งกบั

สภาวะของการเกษียณอายจุากการทาํงาน 

 2.2.4  ผลกระทบของการเกษียณอายุ 

 เม่ือถึงวนัท่ีจะตอ้งเกษียณอายุ หากบุคคลไม่ไดมี้การเตรียมตวัไวก่้อนการเกษียณอายุมกัจะ

ไดรั้บผลกระทบในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิต และความสุขของผูเ้กษียณอาย ุ

ผลกระทบเหล่านั้น (สุรกุล  เจนอบรม, 2534: 57) ไดแ้ก่     

          1)  ดา้นร่างกาย ผูเ้กษียณอายุเป็นผูสู้งอายุดงันั้นเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุทาํให้ตอ้งพบกบั

ความเส่ือมของอวยัวะต่างๆอยา่งมาก เช่น ระบบกระดูกเส่ือมทาํให้ตอ้งมีปัญหาในการเดิน ระบบ

ประสาทต่างๆ เส่ือมลง ตามองไม่ชัด หูตึง ทาํให้ผูสู้งอายุท่ียอมรับสภาพความเปล่ียนแปลงของ

ร่างกายไม่ได ้เกิดความไม่พึงพอใจ และถา้ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพดว้ยแลว้ก็จะมีสุขภาพท่ี

เส่ือมอยา่งรวดเร็ว         

          2)  ดา้นจิตใจ เม่ือเกษียณอายุตอ้งทาํให้ผูเ้กษียณอายุถูกตีตราว่าเป็นผูสู้งอายุ ทาํให ้                       

ผูเ้กษียณอายถูุกมองวา่ไม่มีความสามารถและเม่ือออกจากงานอาํนาจท่ีเคยมีอยูก่็หมดไปและไม่ตอ้ง

ทาํงานประจาํ ทาํให้มีเวลาว่างมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีถ้าผูเ้กษียณอายุปรับตวัได้จะทาํให้ไม่หงุดหงิด              

มีความซึมเศร้าคิดวา่ตนเองหมดความหมาย ไม่มีคุณค่าขาดความพึงพอใจต่อสภาพชีวิตในปัจจุบนั

          3) ด้านสังคม การเกษียณอายุเป็นการถอนบทบาททางสังคมภายนอกทําให้ผู ้

เกษียณอายุมีแต่สังคมภายในบา้น ขาดการพบปะกบัเพื่อนร่วมงาน บทบาททางสังคมลดลง อาํนาจ

ต่างๆ ท่ีเคยมีอยู่หมดไป ส่งผลให้ผูเ้กษียณอายุคิดว่าตนเองหมดคุณค่าขาดความเคารพยกย่อง 
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ก่อให้เกิดปัญหาทางดา้นจิตใจ มีความเหงาวา้เหว่ ถา้ไม่มีบทบาทใหม่เขา้มาทดแทนจะทาํให้เกิด

ความไม่พึงพอใจต่อชีวติ         

           4)  ดา้นเศรษฐกิจ เม่ือออกจากงานรายได้ก็ลดลง รายได้พิเศษต่างๆก็หมดไป แต่         

ในขณะเดียวกนัรายจ่ายเพิ่มข้ึนเพราะตอ้งมีรายจ่ายเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพท่ีเส่ือมลงมากข้ึนจาก

เดิมทาํใหเ้กิดปัญหาทางเศรษฐกิจ        

           อยา่งไรก็ตาม มหาวิทยาลยัมหิดล (2538: 15) พบวา่ผูสู้งอายุท่ีเกษียณอายุแลว้มกัจะ

พบกบัปัญหาทางดา้นจิตวทิยาเก่ียวกบัสุขภาพจิตใจ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ท่ีอยูอ่าศยัและการใชเ้วลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ ผูสู้งอายุบางคนไม่สามารถท่ีจะปรับตวัและจิตใจให้เขา้กบัสภาพท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงได ้โดยเฉพาะบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งระดบัสูงและมีบทบาทโดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกิจ 

ครอบครัวและสังคม         

           การเข้าสู่วยัเกษียณอายุจะเกิดความเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยการเปล่ียนแปลง                  

ท่ีผูเ้กษียณอายุตอ้งเผชิญมี 3 เร่ืองดงัน้ี (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2543: 23-37; พาร์คินสัน, 2544: 

199-124)                        

              1)  การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เม่ือเข้าสู่วยัเกษียณเกิดการเส่ือมของสภาพ

ร่างกายตามวยั เกิดโรคร้ายต่างๆ ไดง่้าย การเส่ือมของร่างกายนั้นอาจจะถูกซํ้ าเติมให้เกิดเร็วข้ึนหรือ

มากข้ึนกวา่ปกติโดยสาเหตุของการเจ็บป่วยทางร่างกาย ความเส่ือมของร่างกายและการทาํงานของ

ระบบต่างๆ เช่น ผิวหนัง สายตา ประสาทหู กระดูกเปราะหักง่ายระบบต่อมไร้ท่อลดการผลิต

ฮอร์โมน ส่งผลใหผู้สู้งอายุท่ียอมรับสภาพการเปล่ียนแปลงของร่างกายไม่ได ้เกิดความไม่พึงพอใจ

ในชีวิต เม่ือมีปัญหาทางดา้นสุขภาพและเป็นโรคต่างๆมากมาย ส่ิงท่ีไม่สามารถทาํไดด้ว้ยตนเองก็

อาจตอ้งอาศยัไหวว้านใหผู้อ่ื้นช่วยทาํให ้       

               2)..การเปล่ียนแปลงทางจิตใจ การเปล่ียนแปลงทางจิตใจของผูสู้งอายุข้ึนอยู่กบั

ปัจจยัสาํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่        

       ปัจจยัท่ี 1..ผลกระทบจากความเส่ือมทางกายภาพ สมองจะเส่ือมไปตามวยั 

ความไม่สมดุลของสารบางชนิดในสมองมีผลทําให้เกิดอาการซึมเศร้าและเกิดการสูญเสีย

ความสามารถในการเรียนรู้และเขา้ใจ ความสามารถในการจาํลดลง ระบบประสาทสัมผสัเส่ือมลง 

หูไม่ค่อยไดย้ิน ตาฝ้า ซ่ึงก่อให้เกิดความหงุดหงิด โกรธง่าย จิตใจเศร้าหมอง ใจน้อย วา้เหว่ วิตก    
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กงัวนและเครียดได ้         

       ปัจจยัท่ี 2..ความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง เม่ือเกษียณตอ้งออก

จากงาน อาํนาจท่ีเคยมีอยู่ก็หมดไปและไม่ต้องทาํงานประจาํทาํให้มีเวลาว่างมากข้ึน ผูท่ี้สามารถ

ยอมรับสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนและปรับตวัไดอ้ย่างสอดคล้องจะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพจิต 

ผูสู้งอายุมกัปรับตวัยากและปฏิเสธการเรียนรู้ใหม่ๆ เน่ืองจากยึดติดกบัความคิดและเหตุผลของตนเอง 

ทาํให้อาจตอ้งอยู่ในสภาพเดิมๆ ทั้งท่ีตนเองไม่มีความพึงพอใจ ถ้าผูเ้กษียณปรับตวัไม่ไดจ้ะทาํให้

หงุดหงิดซึมเศร้าคิดวา่ตวัเองไร้ค่า เกิดความวติกกงัวล รู้สึกไม่มัน่คงทางจิตใจได ้  

            ปัจจยัท่ี 3..การเตรียมความพร้อมก็เขา้สู่วยัสูงอายุ ผูท่ี้ไม่ไดเ้ตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณ เม่ือถึงวยัเกษียณมกัใช้เวลาท่ีมีในการทบทวนอดีตเพราะรู้สึกส้ินหวงัต่ออนาคต อนั

นาํไปสู่ความเหงาและความเศร้าใจได ้       

      ปัจจยัท่ี 4..ความรู้สึกประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว ในช่วงวยัผูใ้หญ่ตอน

ปลายก่อนท่ีจะเขา้สู่วยัสูงอาย ุเป็นวยัท่ีกา้วถึงขั้นสูงสุดในชีวิต เป็นช่วงวยัท่ีสามารถสร้างฐานะทาง

เศรษฐกิจมีบทบาทท่ีไดรั้บการยอมรับในสังคม บุคคลท่ีไม่ประสบความสําเร็จในช่วงวยัน้ีจะทาํให้

บุคคลพบกบัความทอ้แทใ้นชีวิต เขา้สู่วยัชราพร้อมกบัความส้ินหวงัในชีวิตแทนความภาคภูมิใจใน

ตนเอง           

                   ปัจจยัท่ี 5..ไดรั้บการตอบสนองดา้นความตอ้งการพื้นฐาน ผูสู้งอายุท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจดี มีอาหารการกินท่ีดี มีท่ีพกัอาศยั มีลูกหลานคอยดูแล มีบทบาทในสังคมหรือครอบครัว

ผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการตอบสนองอย่างครบถว้นจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตท่ีดี เห็นตนเองมีคุณค่าส่วน

ผูสู้งอายุท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ จะเกิดปัญหาความตึงเครียด หงุดหงิด โกรธง่าย 

นอ้ยใจ วติกกงัวล ทอ้แท ้ส้ินหวงัและนาํไปสู่การไม่เห็นคุณค่าในการมีชีวติได ้  

  3)..การเปล่ียนแปลงทางสังคมวยัเกษียณเป็นการกา้วสู่สภาพการเปล่ียนแปลง และ

บทบาทใหม่ในสังคม สําหรับคนท่ีอยู่ในสังคมอุตสาหกรรมโดยทัว่ไปจะมีการดาํเนินเกษียณอายุ

การทาํงานไวท่ี้อาย ุ55, 60, 65 ปี ส่วนอีกกลุ่มคือผูสู้งอายุในสังคมเกษตรกรรม คนกลุ่มน้ีจะไม่ตอ้ง

พบกบัการเปล่ียนแปลงของการเกษียณอายุ แต่ตอ้งเผชิญกบัความทรุดโทรมของร่างกายจนไม่

สามารถทาํงานได ้วยัสูงอายนุั้นจะตอ้งพบกบัความสูญเสียในหลายๆเร่ืองของชีวติ ดงัน้ี  
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     (1)  การสูญเสียงานท่ีเคยทาํ ตาํแหน่ง อาํนาจ หนา้ท่ี บทบาททางสังคม สูญเสีย

ความเคารพยาํเกรงท่ีเคยไดรั้บจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือการใช้ชีวิตประจาํวนัอยา่งมีเป้าหมายใน

การทาํงาน          

      (2)..การสูญเสียวิถีการดาํเนินชีวิตประจาํวนัท่ีเคยชิน โครงสร้างการใช้เวลา

ในช่วงวยัทาํงานระบบการทาํงานท่ีทาํให้ตอ้งทาํงานเป็นเวลา ดงันั้นเม่ือถึงวยัสูงอายุไม่ไดท้าํงาน

เหมือนเดิม จึงตอ้งจดัสรรเวลาในการดาํเนินชีวิตใหม่     

      (3) .การสูญเสียรายได ้รายไดล้ดลง รายจ่ายเพิ่มข้ึน ในการทาํงานของขา้ราชการ

เม่ือเกษียณอายุแล้วก็ยงัคงมีบาํเหน็จ บาํนาญ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับชีวิตท่ีเหลืออยู่ แต่สําหรับ

บุคคลท่ีไม่มีสิทธิในส่วนน้ีจะกลายเป็นผูท่ี้ขาดรายได ้และกลายมาเป็นผูพ้ึงพารายไดจ้ากลูกหลาน

เป็นหลกั และในขณะเดียวกนัท่ีค่าใชจ่้ายเพื่อการรักษาพยาบาลยามเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็เพิ่มมากข้ึน 

      (4)  การสูญเสียบุคคลในครอบครัวและคนท่ีรู้จกั ลูกหลานแยกครอบครัวไปอยู่

ต่างหาก การเสียชีวติของเพื่อนหรือสามีภรรยาซ่ึงอยูใ่นวยัสูงอาย ุการสูญเสียญาติผูใ้หญ่ 

      (5)  การสูญเสียบทบาทผูน้ําครอบครัว เม่ืออายุมากข้ึนไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองไดต้อ้งคอยมีคนมาดูแลอยา่งใกลชิ้ดกลายเป็นผูพ้ึงพา ตอ้งอาศยัผูอ่ื้นในการดูแลตน 

 นอกจากน้ีการเกษียณอายุทํางานส่งผลให้ผู ้ท่ีจะเกษียณอายุต้องประสบกับปัญหา

ดงัต่อไปน้ี (เฉก  ธนะศิริ, 2546:.111-112) 

            1)  การถูกลดบทบาทหนา้ท่ี ผูท่ี้เคยมีตาํแหน่ง มีอาํนาจหนา้ท่ี เม่ือเกษียณอายุทาํงาน

จะทาํใหต้อ้งส้ินสุดตาํแหน่ง อาํนาจหนา้ท่ีท่ีเคยมีอยู ่

            2)  การสูญเสียบริวาร การหมดบริวาร หมดของกาํนลั หมดความสะดวกหลายอยา่ง

ท่ีเคยไดรั้บ 

            3)  การวา่งงาน เม่ือเกษียณอายทุาํงานจะทาํให้มีเวลาวา่งมากข้ึน หากไม่มีการเตรียม

ตวัล่วงหนา้อาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตข้ึนได ้

            4)  การลดลงของรายไดท่ี้เคยไดรั้บ 

            5)  การเส่ือสภาพของร่างกายตามวยั ความเจบ็ป่วยทางร่างกายมีมากข้ึน 
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            6)  สภาพจิตใจของผูท่ี้เคยทาํงานมาเป็นสิบๆ ปี แลว้ตอ้งหยุดทาํงานลงทนัที การยึด

ติดกบัสถานท่ีทาํงานและผูร่้วมงาน ทาํใหส้ภาพจิตใจแปรปรวน 

 โดยสรุปแลว้จะเห็นไดว้่า ผลกระทบของการเกษียณอายุนั้น เป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งประสบ 

ซ่ึงหากบุคคลมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัผลกระทบดงักล่าวไดดี้ก็จะทาํให้ผลกระทบ

ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนมีความรุนแรงไม่มากนกั หรืออาจจะไม่เกิดผลกระทบดงักล่าวข้ึน โดยส่วนใหญ่

แลว้ผลกระทบทางดา้นจิตใจจะมีมากกวา่ทางดา้นร่างกาย ซ่ึงแต่ละคนจะไดรั้บผลกระทบท่ีแตกต่าง

กนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเตรียมตวัก่อนการเกษียณอายุของบุคคลนั้นๆ ว่ามีการเตรียมตวัก่อนการ

เกษียณอายมุากนอ้ยเพียงใด 

 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษยีณอายุ 

 

 ปัจจุบนัวยัสูงอายกุาํลงัจะเป็นปัญหาในสังคมเน่ืองจากมีประชากรท่ีอยูใ่นวยัสูงอายเุพิ่มมาก

ข้ึนทุกๆ ปี การป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในวยัสูงอายุนั้น บุคคลควรเตรียมตวัก่อนการเกษียณอายุ

ทาํงาน ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหผู้เ้ตรียมตวัมีความสุขในวยัหลงัเกษียณหรือวยัสูงอายุ ดงัท่ี สุรกุล  

เจนอบรม (2541:.69) กล่าวว่า การเกษียณก่อให้เกิดผลกระทบทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ บทบาททาง

สังคม ดา้นอตัมโนทศัน์ต่อตนเอง ซ่ึงนอกจากจะมีการเปล่ียนแปลงสถานภาพมาเป็นผูเ้กษียณแลว้ 

ยงัตอ้งกลายสถานภาพจากวยัผูใ้หญ่มาเป็นวยัสูงอายุอีกดว้ย บุคคลจึงควรเตรียมตวัรับสภาพการ

เกษียณอายงุาน ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งมาก      

 Atchley (1994:.601-611) ไดก้ล่าวว่า การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ควรมีการ

เตรียม 2 ระยะ ดงัน้ี 

  1)  ระยะไกล (Remote Phase) ระยะน้ีการเกษียณอายุยงัอยูห่่างไกลจากบุคคลมาก

การเตรียมตวัในระยะน้ีสามารถเร่ิมไดต้ั้งแต่ตอนตน้ก่อนวยัทาํงาน หรือเร่ิมเม่ือวยัทาํงาน ส่ิงท่ีควร

จะเตรียมในระยะน้ี ไดแ้ก่ 

    (1)  การเงิน ซ่ึงจาํเป็นต้องมีการเตรียมในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม 

บุคคลท่ีตอ้งการมี ชีวติอยูใ่นสังคมชั้นสูง เหมือนวยัทาํงาน จะตอ้งมีการวางแผนดา้นการเงินท่ีดี 
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      (2)  การใช้เวลาว่าง ควรใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นควา้ทางวิชาการต่างๆ

ขณะเดียวกนั ควรแสวงหาความรู้ โดยเลือกและพฒันาทกัษะอยู่เสมอ ซ่ึงอาจเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

สมาคมหรือกลุ่มต่างๆ ไดต้ั้งแต่ยงัหนุ่มสาว เน่ืองจากมีโอกาสและง่ายต่อการแสวงหามากกว่าวยั

สูงอายแุลว้          

      (3)  การดูแลรักษาสุขภาพ ควรจะมีการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีตั้งแต่วยัหนุ่มสาว

เพื่อท่ีจะส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีในวยัเกษียณอายุ หากไม่ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีตั้งแต่วยัหนุ่มสาว 

ก็ยอ่มท่ีจะทาํใหสุ้ขภาพในวยัเกษียณไม่ดีตามไปดว้ย 

             2)  ระยะใกล ้(Near Phase) ระยะน้ีบุคคลจะเร่ิมวิตกกงัวลต่อการเกษียณอายุท่ีกาํลงั

ใกลเ้ขา้มา ดงันั้นบุคคลควรเตรียมพร้อมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

      (1)  ดา้นจิตใจ โดยจะตอ้งพยายามยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมท่ีกาํหนดไวแ้ละ

ไม่วติกกงัวลกบัการเกษียณจนเกินไป 

      (2)  ดา้นทศันคติต่อการเกษียณอายุ หากบุคคลไดมี้การวางแผนการเกษียณอายุ

ในระยะไกลมาอย่างดี ก็จะไม่เกิดทศันคติในด้านลบต่อการเกษียณอายุ ดังนั้นการจดัโครงการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุก็จะสามารถช่วยในด้านจิตใจและพฒันาทัศนคติได้แต่ไม่

สามารถช่วยเหลือดา้นการเงินแก่ผูเ้กษียณอายไุด ้      

 ส่ิงสําคญัในการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุทาํงาน คือ การวางแผนและการทาํตาม

แผนท่ีวางไว ้โดยควรตระหนกัวา่การวางแผนและการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ อย่างครบถว้น

เป็นส่ิงจาํเป็นหากต้องการให้ชีวิตประสบความสําเร็จ การเตรียมความพร้อมเหล่าน้ีก่อนการ

เกษียณอายทุาํงานจะทาํใหเ้ราเขา้สู่วยัสูงอายไุดอ้ยา่งมีความสุข และมีความพึงพอใจท่ีจะใชชี้วติหลงั

เกษียณ ดงัท่ี ซี นอร์ธโคท พาร์คินสัน (2544:.74) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ การวางแผนใชชี้วิตหลงัเกษียณก็มี

ความสําคญัมากเท่ากบัการวางแผนในการประกอบอาชีพ วางแผนแต่งงานกบัใครสักคน วางแผน

จะเปล่ียนงาน หรือการวางแผนเพื่อส่ิงสาํคญัอ่ืนๆ ในชีวติ คนท่ีทาํใจใหย้อมรับไดว้า่การเกษียณเป็น

ส่ิงหน่ึงในชีวิต เป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ และวางแผนไวเ้ป็นอย่างดีแล้วเท่านั้นแหละท่ีจะ

ประสบความสาํคญั         
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 วิจิตร บุญยะโหตระ (2533:.30) ได้เสนอแนะว่าการวางแผนการเกษียณอายุควรจะทาํ

ล่วงหนา้นานๆ เช่น 10 ปี ก่อนเกษียณอาย ุการวางแผนล่วงหนา้ทาํให้เกิดความคุน้เคยกบัแนวคิดใน

การเกษียณอาย ุและมีเวลาวางแผนไดอ้ยา่งรัดกุมยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นการเงิน สุขภาพและ

การใช้เวลาว่าง ซ่ึงสอดคล้องกับ เกษม ตนัติผลาชีวะ และกุลยา ตนัติผลาชีวะ (2528:.13) ท่ีได้

แนะนาํใหบุ้คคลมีการเตรียมตวัสําหรับการเกษียณอายุในดา้นการเงิน เตรียมการรักษาสุขภาพ เช่น 

การออกกาํลงักาย การรับประทานอาหาร การพกัผ่อนและการตรวจสุขภาพ เตรียมการดูแลรักษา

สุขภาพจิต เตรียมการปรับตวัเขา้กบัครอบครัว เตรียมการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนบา้นและเตรียมหา

งานอดิเรกทาํ ซ่ึงหากมีการเตรียมตวัก่อนเขา้สู่วยัเกษียณแต่เน่ินๆ เช่น ในช่วงมีอายุระหวา่ง 40-60 ปี

แลว้ ก็จะสามารถใช้ชีวิตในยามชราไดอ้ย่างผาสุก (กุลยา ตนัติผลาชีวะ, 2524:.9) และจากผลงาน

การวิจยัของเคอร์แวน (Kirwan, 1993:.1435) ก็ให้การสนบัสนุนทศันะดงักล่าวน้ี โดยเห็นว่า การ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุนั้ นมีความสําคัญมาก ควรเร่ิมตั้งแต่เน่ินๆ โดยเฉพาะ การ

วางแผนเก่ียวกบัการเงิน สุขภาพ และการใชเ้วลาวา่ง ขณะเดียวกนั สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน (2526:.56-

57) ก็ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นว่าประมาณ 5 ปีสุดทา้ยของวยักลางคน ผูใ้หญ่จะมีความวิตกห่วงใยกบัชีวิต

ตอนออกจากงาน จะขาดการสังสรรคส์มาคมกบัเพื่อนร่วมงาน มีความรู้สึกไม่มีค่าในตวัเอง รายได้

ก็ลดลง ดงันั้น ควรมีการเตรียมตวัสําหรับเกษียณไวล่้วงหนา้ จะช่วยให้ทศันคติดีข้ึน ซ่ึงการเตรียม

ตวัก่อนเกษียณดงักล่าว ควรมีการวางแผนในดา้นการเงินการดาํรงชีวิตหลงัเกษียณ ตลอดจนดา้น

งานอดิเรก กิจกรรมในสังคมรวมถึงสุขภาพดว้ย      

 ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า การเตรียมตวัก่อนการเกษียณอายุทาํงานจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนและ

เตรียมตัวอย่างเหมาะสม โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมของ

พนกังานการเคหะฯ ท่ีปฏิบติังานในสํานกังานใหญ่ ซ่ึงผูว้ิจยัจะศึกษาการเตรียมความพร้อม4 ดา้น 

คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นการเงิน และดา้นการใชเ้วลาวา่ง ทั้งน้ีเน่ืองจากการเตรียมความพร้อม

ในดา้นดงักล่าวนั้นครอบคลุมและมีความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายจุะมีมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัปัจจยัของแต่ละบุคคล 
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 2.3.1  การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย      

 การเตรียมตวัทางดา้นร่างกาย ผูท่ี้เกษียณควรมีการเตรียมพร้อมทางดา้นสุขภาพ ร่างกายให้

พร้อมเพื่อรับกบัวยัสูงอาย ุเพราะในวยัน้ีร่างกายมีความเส่ือมลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจน เช่น ความเส่ือม

ของเซลล์ผิวหนงั สายตา ระบบการไดย้ิน กระดูกเปราะและหกัง่าย ฯลฯ ซ่ึงการดูแลรักษาสุขภาพ

นั้น ควรมีการเตรียมตวัก่อนเกษียณและเตรียมตวัเป็นผูสู้งอายุท่ีมีสุขภาพดี สามารถทาํไดห้ลายวิธี 

เช่น การออกกาํลงักายตามสมควรแก่วยั ดูแลเร่ืองโภชนาการรู้จกัพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้ 

  บรรลุ ศิริพานิช (2531:.97-98) ได้กล่าวถึงความจาํเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายงุาน เพื่อจะไดส้ามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัวธีิชีวติใหม่ โดยเฉพาะการเตรียมสุขภาพซ่ึงควร

หาความรู้เร่ืองสุขศึกษา มีการตรวจเช็คร่างกายตามกาํหนด หาความรู้เร่ืองโภชนาการ มีการออก

กําลังกายสมํ่ าเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ จรรยา เสียงเสนาะ (2527:.36) และยรรยง               

ศุทธรัตน์ (2521:.23)         

 ขอ้ปฏิบติัในดา้นสุขภาพ (สุชาติ โสมประยรู และวรรณี  โสมประยรู, 2541:.185) 

  1)  ควรมีความสนใจในเร่ืองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจใหม้าก หากมีอะไร

ผดิปกติเกิดข้ึนกบัสุขภาพของตนเองควรรีบจดัการทนัที     

  2)  หลงัจากความเจบ็ไขไ้ดป่้วยผา่นไปแลว้ ตอ้งพกัฟ้ืนมากๆ เพื่อใหร่้างกาย

ซ่อมแซมอยา่งเตม็ท่ี         

  3)  จดักิจกรรมในชีวิตใหส้มดุล ดว้ยการรับประทานอาหาร การออกกาํลงักาย  

การพกัผอ่น          

  4)  ระมดัระวงัอุบติัเหตุ       

  5)  ใหแ้พทยต์รวจร่างกายอยา่งสมํ่าเสมอ     

 เกษม ตันติผลาชีวะ และกุลยา ตันติผลาชีวะ (2538:.14) กล่าวว่า การดูแลสุขภาพ

ต้องปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ เพราะการท่ีมีภาวะสุขภาพท่ีดีนั้ นเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ

รู้จักดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสมํ่าเสมอตั้ งแต่ว ัย เด็ก วยัผูใ้หญ่ วยักลางคน จนกระทั่ง

ถึงวยัสูงอายุ ซ่ึงการเตรียมตวัด้านสุขภาพท่ีดีสามารถทาํได้ดังน้ี (ปราณี จาติเกต, 2535:.54) 
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           1)  รับประทานอาหารท่ีสะอาด ปลอดภยั และมีสารอาหารครบ 5 หมู่ ไดแ้ก่ โปรตีน 

คาร์โบไฮเดรต ไขมนั เกลือแร่ และวิตามิน ซ่ึงควรเป็นอาหารท่ีเค้ียวง่าย และยอ่ยง่าย ละเวน้อาหาร

รสจดั และเคร่ืองด่ืมมึนเมา        

           2)  ด่ืมนํ้าวนัละ 10 แกว้เป็นอยา่งนอ้ย     

           3)  อยูใ่นท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ห่างไกลจากฝุ่ นละออง ควนัพิษ หลีกเล่ียงการ

อยูใ่นท่ีแออดั และอบัช้ืน         

           4)  นอนหลบัอยา่งนอ้ยวนัละ 8 ชัว่โมง หากมีปัญหาเร่ืองนอนไม่หลบัควรหาสาเหตุ

และปรึกษาแพทย ์นอกจากการนอนหลบัแลว้ ควรมีกิจกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น ทาํงานอดิเรกท่ี

ชอบ ดูโทรทศัน์ ฟังเพลง สะสมแสตมป์ ฯลฯ เพื่อความเพลิดเพลินและสุขใจ   

           5)  การขบัถ่ายท่ีสะดวกทั้งอุจจาระและปัสสาวะ หากมีปัญหาควรปรึกษาแพทย ์

           6)  การออกกาํลงักายและบริหารร่างกายทุกวนั อย่างน้อยวนัละ 30 นาที วิธีออก

กาํลงัท่ีง่ายคือ การเดินเร็วในท่ีท่ีมีอากาศดีและปลอดภยั หรือรํามวยจีนและการบริหารร่างกายแบบ

แอโรบิคท่ีเหมาะสมกบัวยั   

 ดงันั้นจะเห็นได้ว่า ควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย เน่ืองจากเม่ือเข้าสู่วยั

เกษียณอายุ บุคคลจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไปสู่วยัชรา จึงควรมีการเตรียมตวัดูแล

รักษาสุขภาพของตนเองก่อนท่ีจะถึงวยัเกษียณ เพราะภาวะสุขภาพท่ีดีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ

ดูแลสุขภาพของตนเองอยา่งสมํ่าเสมอมาตั้งแต่เด็กๆ วยัผูใ้หญ่ วยักลางคน จนกระทัง่ถึงวยัผูสู้งอาย ุ

ซ่ึงการเตรียมร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ อาจทาํไดโ้ดยการแสวงหาความรู้เร่ืองสุขศึกษาเก่ียวกบั

ผูสู้งอายโุภชนาการและการดูแลรักษาสุขภาพ ควรเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั และ

ควรออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ มีการตรวจเช็คร่างกายตามกาํหนด หากมีโรคประจาํตวัควรไปพบ

แพทยต์ามนดัทุกคร้ัง 
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 2.3.2  การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ      

 ในภาวการณ์เกษียณ ถา้ไม่ไดมี้การเตรียมตวัไวล่้วงหนา้ในระยะใกลเ้กษียณมกัจะประสบ

ปัญหาความเครียดและการปรับตวั ก่อให้เกิดปัญหาโรคจิต โรคประสาท การเกษียณจึงถือว่าเป็น

ภาวะวิกฤติของชีวิต การมีสุขภาพจิตดีจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยให้สามารถปรับตวั และยอมรับ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแก่ตนเองทั้งทางตรงและทางออ้มได ้โดยไม่มีความเครียดทางจิตใจ มีอารมณ์

แจ่มใส ควบคุมอารมณ์ไดแ้ละมีสติอยูเ่สมอ      

 ดา้นวธีิดูแลรักษาสุขภาพจิตนั้น (เฉก ธนะสิริ, 2532:.105-141) อธิบายวา่ ควรมีวิธีการ ดงัน้ี

          1)  ใหศ้าสนาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว ทาํจิตใจสบายไม่เคร่งเครียด   

          2)  หมัน่ออกกาํลงักายเป็นประจาํ ร่างกายแขง็แรงช่วยใหจิ้ตใจปลอดโปร่ง 

          3)  รับประทานอาหารถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ     

          4)  ไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิเป็นประจาํ       

          5)  สร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว     

 สมศรี กนัธมาลา (2529:72) ไดก้ล่าวถึงวิธีการเตรียมใจสําหรับการเกษียณอายุว่าผูเ้กษียณ

ควรทาํความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองความไม่เท่ียงแทข้องเกียรติยศ ตาํแหน่งหน้าท่ีงานต่างๆ 

และควรหางานอดิเรกหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทาํ มีการแบ่งเวลาในการประกอบภารกิจประจาํวนัอย่าง

ถูกต้อง จะช่วยทาํให้ผูเ้กษียณมีจิตใจปลอดโปร่ง ไม่คิดฟุ้งซ่าน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ     

บรรลุ ศิ ริพานิช (2531:97) จรรยา เ สียงเสนาะ (2527:38) และภัทรพร สุขบุษย (2531:19)                         

ท่ีกล่าวถึง การเตรียมพร้อมทางดา้นจิตใจว่า ควรทาํความเขา้ใจและยอมรับความจริง พร้อมท่ีจะ

เผชิญกบัการเปล่ียนแปลง และมองโลกในแง่ดี ซ่ึงการหางานอดิเรกทาํ รวมถึงการศึกษาและทาํ

ความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงของชีวิต เพื่อให้มีทศันคติท่ีดีต่อโลกและชีวิต ก็จะสามารถช่วยให้

สุขภาพจิตดีข้ึนได ้        

 นอกจากน้ี ปราณี จาติเกต (2535: 54) ยงัไดเ้สนอแนะถึงวิธีเตรียมจิตใจก่อนเกษียณอาย ุ

ดงัน้ี คือ 
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  1)..ควรทาํใจให้สงบและยอมรับสภาพความจริงในชีวิต ตดัสินใจด้วยความมี

เหตุผลพยายามขจดัความคบัขอ้งใจหรืออารมณ์ขุ่นมวั จากโลภ โกรธ หลง มีความยิม้แยม้แจ่มใส 

และมีเมตตากรุณากบัทุกคน 

  2)  ยอมรับในการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของคนและสังคมในยุคใหม่ ช่ืนชมชีวิตของ

ตนเอง บุตรหลาน หรือส่ิงแวดลอ้มในสังคม เพื่อความสุขของตนเอง ซ่ึงตอ้งยึดหลกัพรหมวหิาร 4 

เป็นกิจวตัรประจาํวนัอันได้แก่ การให้ความรัก-ความเมตตาแก่ผูอ่ื้น มีความจริงใจและมุทิตา                

ซ่ึงแสดงออกถึงความช่ืนชม ยินดี เม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความสําเร็จ นอกจากน้ีตอ้งมีอุเบกขา คือ การวาง

เฉยเม่ือมีการสูญเสีย ซ่ึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของตนเองไดเ้ป็นอย่างดีอีกส่วนหน่ึง

 สุรกุล  เจนอบรม (2534:.67) ก็มีแนวคิดเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุใน

ด้านจิตใจ คล้ายคลึงกับแนวความคิดของนักวิชาการคนอ่ืนๆ คือ ควรมีการปรับตวัให้ยอมรับ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน มีอารมณ์แจ่มใส ควบคุมอารมณ์ และมีสติ ไม่ควรเครียดหรือจริงจงักบัการ

เปล่ียนแปลงบทบาท ซ่ึงผูท่ี้มีการเตรียมพร้อมทางดา้นจิตใจก่อนท่ีจะเกษียณโดยมีการดูแลรักษา

สุขภาพจิตเป็นประจาํนั้นมกัจะสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลง และปรับตวัภายหลงัเกษียณได้

ดีกวา่           

 โดยสรุปแลว้จะเห็นไดว้า่ การเตรียมพร้อมในดา้นจิตใจ จะช่วยให้สามารถปรับตวัไดง่้าย 

ซ่ึงอาจจะทาํไดโ้ดยการศึกษาทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัวยัเกษียณอายุ และยอมรับความจริงพร้อมท่ีจะ

เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของชีวิต การมองโลกในแง่ดี ฯลฯ ซ่ึงหากบุคคลมีการเตรียมความพร้อม

เป็นอยา่งดี ยอ่มนาํไปสู่การดาํเนินชีวติภายหลงัเกษียณอยา่งมีความสุข 

 

 2.3.3  การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน 

 การเตรียมความพร้อมดา้นการเงินหรือทรัพยสิ์นเงินทองเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่งในการเขา้

สู่วยัเกษียณ  เน่ืองจากรายไดท่ี้เคยไดรั้บจากการทาํงานจะหายไปทาํใหมี้รายไดล้ดลง แมว้า่บุคคลจะ

ได้รับรายได้จากเงินบาํเหน็จบาํนาญแต่ย่อมมีจาํนวนท่ีน้อยกว่ารายได้ประจาํ ในขณะเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพท่ีเส่ือมไปด้วยวยัท่ีเพิ่มข้ึนก็จะกลายมาเป็นรายจ่ายท่ีส่งผลให้
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ค่าใช้จ่ายมีมากข้ึน ทางท่ีดีควรจะมีการวางแผนเตรียมการด้านการเงินไวใ้ห้รอบคอบก่อนการ

เกษียณอาย ุ

 ศรีเรือน  แก้วกังวาล (2530:..11)..กล่าวว่า ผูท่ี้เกษียณอายุควรมีการเตรียมพร้อมเร่ือง

ทรัพยสิ์นเงินทองไวล่้วงหน้า ตั้งแต่วยักลางคนตามความเหมาะสมกบัลกัษณะอาชีพของบุคคล  

เพราะเม่ือเกษียณอายุและเขา้สู่วยัสูงอายุแล้ว โอกาสท่ีจะหางานท่ีมีรายได้สูงไม่ค่อยมี การหวงั

พึ่งพาทรัพยสิ์นจากบุตรหลานในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัเป็นเร่ืองค่อนขา้งยาก ผูเ้กษียณอายุจึงควร

เตรียมฐานะการเงินของตนเองให้มัน่คงเพราะการมีฐานะการเงินท่ีมัน่คงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยให้

เกิดความสุขในวยัสูงอายุซ่ึงผลการศึกษาของ กนกวรรณ  ศิลปกรรมพิเศษ (2527)  เขมิกา ยามะรัต 

(2527)..อุทัย วรรณ ก สา นต์ิส กุล  (2536)..วาล ล่ิง  (Warling, 1996)..และวอลล์  (Walls, 1992)                        

ก็สอดคลอ้งกบัแนวคิดดงักล่าว โดยพบว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจและความสมดุลของรายรับ-

รายจ่าย จะส่งผลให้ผู ้เกษียณอายุมีความพอใจในชีวิต และช่วยในการปรับตัวภายหลังการ

เกษียณอายดุว้ย 

 สําหรับวิธีการเตรียมความพร้อมดา้นการเงินอาจทาํไดห้ลายวิธีดงัน้ี คือ ทดลองฝึกใชเ้งิน

ภายในงบประมาณท่ีควรจะไดรั้บจากรายไดภ้ายหลงัการปลดเกษียณดูสัก 1 เดือนสํารวจดูทรัพยสิ์น

ต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้วางแผนวา่จะจดัการอยา่งไรให้ เหมาะสมท่ีสุดภายหลงัเกษียณ เตรียมหาอาชีพอีก

อาชีพหน่ึง (Second Career) โดยผูสู้งอายุในสหรัฐอเมริกาจาํนวนหน่ึง ซ่ึงทาํงานระบบเกษียณอาย ุ

มกัจะออกจากงานก่อนวาระเกษียณจริง โดยให้เหตุผลว่าจะได้มีเวลาและกาํลงัพอท่ีจะเร่ิมต้น              

หาอาชีพใหม่อีกอาชีพหน่ึง (ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2530:.250).เตรียมวิธีการลดรายจ่ายท่ีฟุ่มเฟือย

ภายหลงัปลดเกษียณและหารายได้เพิ่มจากทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ เช่น นาํเงินไปฝากหรือให้ไดด้อกผล         

ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยต่์างๆ เพื่อเพิ่มรายไดเ้ตรียมเงินสําหรับรายจ่ายจริง เช่น ค่ารักษาพยาบาลและ

เตรียมรับกับปัญหาเงินเฟ้อท่ีจะเกิดข้ึน เตรียมสะสมทรัพย์ในรูปของการฝากสะสม การซ้ือ

พนัธบตัร การประกนัชีวติและการประกนัสุขภาพ อุบติัเหตุต่างๆ เป็นการลงทุนในสภาพท่ีคล่องตวั

ไม่เส่ียงจนเกินไป หากจะซ้ือขายหุน้ตอ้งมีเงินทุนสาํรองและมีอารมณ์ท่ีมัน่คงเพียงพอ  

 วิจิตร บุญยะโหตระ (2533:.39-45) ได้ให้ข้อแนะนําในการวางแผนด้านการเงินก่อน

เกษียณอาย ุดงัน้ีคือ 
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1)  ต้องรู้จกัวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของตนเองว่า มีรายได้

เท่าไหร่ จากแหล่งใดบา้ง มีรายจ่ายเท่าไร รายไดแ้ละรายจ่ายสมดุลกนัหรือไม่ภายหลงัเกษียณอาย ุ

2)  ตอ้งรู้จกัการทาํบญัชีทรัพยสิ์น คือ ทาํบญัชีเงินฝาก เงินลงทุน และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ 

ท่ีเป็นรายได ้

3)  จดัทาํงบประมาณรายจ่ายท่ีคาดวา่จะตอ้งใชจ่้ายภายหลงัเกษียณ โดยคิดเป็นราย

เดือน เช่น ค่าภาษี ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ฯลฯ 

4)  ตอ้งรู้จกัควบคุมค่าใชจ่้ายภายหลงัเกษียณอาย ุโดยตดัรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็นออกไป 

5)  ฝึกตนเองใหรู้้จกัคุณค่าของเงิน ดว้ยการดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นบา้นให้อยู่

ในสภาพใชง้านไดดี้ ไม่ตอ้งส้ินเปลืองเงินซ้ือใหม่หรือซ่อมแซมบ่อยๆ 

6)  จดัเตรียมทาํพินยักรรมโดยปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญในกรณีมีทรัพยสิ์นมาก 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ บุคคลควรจะมีการเตรียมความพร้อมดา้นการเงินดว้ยการวางแผนการ

ใช้จ่ายและเก็บออมเงินไวใ้ช้ในยามจาํเป็น โดยเร่ิมสะสมเงินตั้ งแต่วยักลางคนหรือตั้ งแต่เร่ิม

ประกอบอาชีพ อย่ามีหน้ีสิน อย่าเล่นการพนนั ฯลฯ ซ่ึงการสะสมเงินน้ีควรจะสะสมในระยะยาว 

หากผูท่ี้อยูใ่นวยัใกลเ้กษียณอายไุดมี้การวางแผนเตรียมตวัไวแ้ต่เน่ินๆ ก็จะทาํให้เม่ือเกษียณอายุจาก

งานแลว้จะไดท้าํในส่ิงท่ีอยากทาํเม่ือยามแก่เฒ่า มีมาตรฐานการครองชีพอย่างท่ีเคยเป็น และไม่มี

ปัญหาในดา้นการเงินในวยัเกษียณอาย ุอนัจะนาํไปสู่การดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุขในช่วงบั้นปลาย

ของชีวติ 

 

 2.3.4  การเตรียมความพร้อมด้านการใช้เวลาว่าง     

 เขา้สู่วยัสูงอายหุรือเกษียณอายกุารทาํงานแลว้ การทาํกิจกรรมยามวา่งไม่วา่เพื่อนนัทนาการ

หรือการเรียนรู้ส่ิงใหม่ หรือให้บริการผูอ่ื้นเป็นเร่ืองสําคญัซ่ึงนาํความพึงพอใจมาให้ ทาํให้วยัหลงั

เกษียณมีความหมายและมีคุณค่ามากข้ึน การวางแผนเลือกงานท่ีจะทาํภายหลงัเกษียณ ควรพิจารณา

งานท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น ต่อสังคม และต่อคนรุ่นต่อไป ดงัท่ี ระพี สาคริก (2544:.16) 

กล่าวไวว้่าหลงัเกษียณอายุควรมุ่งมัน่ทาํงานท่ีตนเองทาํแลว้มีความสุขและเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

โดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน  
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 การเลือกงานท่ีจะทาํในวยัเกษียณอายุ ควรพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ดงัน้ี (เกรียงศกัด์ิ 

เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2543:.71)         

  1)  มีใจรัก จะทาํให้ทาํงานได้อย่างมีความสุข ไม่มีความกดดนัว่าจะตอ้งทาํเพื่อ

แลกกบัผลประโยชน์บางอยา่ง ดงันั้นการทาํงานในบั้นปลายชีวิตจึงควรให้ความสําคญักบัความสุข

ใจมีใจรักและสนุกท่ีไดท้าํงานนั้นเป็นหลกั ไม่ใช่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์เร่ืองของเงินทอง 

  2)  มีความถนดั การเลือกงานบนพื้นฐานความถนดัของตนเอง ทาํให้ไม่ตอ้งมีการ

เรียนรู้ไม่ตอ้งปรับตวัมากนกั ทั้งน้ีอาจเป็นการทาํงานท่ีสานต่อจากงานท่ีทาํก่อนเกษียณอายุ หรือ

เป็นงานอดิเรกท่ีไดท้าํในเวลาวา่งอยูแ่ลว้ก็ได ้      

  3)  มีความเหมาะสมกบักาํลงัของงาน ไม่ควรเลือกงานท่ีตอ้งออกแรงมาก งานท่ีใช้

เวลายาวนาน งานท่ีอยู่ท่าเดียวนานๆ ตอ้งใช้สายตามากหรืองานท่ีเคร่งเครียดมากเกินไปเพราะ

ร่างกายอาจรับสภาพไม่ไหว ดงันั้นการวางแผนเลือกงานนั้นควรตอ้งพิจารณาความเหมาะสมดว้ย

 การเตรียมตวัดา้นกิจกรรมการใชเ้วลาวา่ง มีดงัน้ี (บรรลุ ศิริพานิช, 2538:. 41 ; สุรกุล เจนอบรม, 

2541:.76;..สุเมธ ตันติเวชกุล,  2542:.46;..อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม, .2542:.63; ธนู ชาติธนานนท์, 

2544:.174; Fowler, 2002:.37)         

   1)  ทาํงานอดิเรก เช่น เขียนหนังสือ วาดรูป ทาํอาหาร ทาํสวนจดัสวน 

ทาํงานช่างไม ้ทอผา้ ทาํงานประดิษฐ์ งานถกัทอ ทาํหุ่น งานสะสมต่างๆ สะสมรูปภาพ แสตมป์ 

ธนบตัร หนงัสือ การเล้ียงสัตว ์ฟังวทิย ุดูโทรทศัน์ ศึกษาธรรมะ    

   2)  เล่นเกม เช่น หมากรุก ปริศนาอกัษรไขว ้   

   3)  เล่นกีฬา เช่น เดิน วิง่ เปตอง วา่ยนํ้ า ถีบจกัรยาน กอล์ฟ โบวล่ิ์ง รํามวย

จีน กอลฟ์หรือการออกกาํลงักายอ่ืนๆท่ีไม่ตอ้งใชแ้รงมากนกั    

   4)  การอ่าน เช่น บทกวี บทกลอน นวนิยาย บทประพนัธ์ประวติัศาสตร์ 

ชีวประวติั          

   5)  ดนตรี เช่น ฟังดนตรี ร้องเพลง การแสดง เล่นดนตรี ร่วมร้องเพลงหมู่

   6)  การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม เช่น ไปร่วมงานสังสรรค์ งานร่ืนเริง

ต่างๆ การพบปะเพื่อนฝูง เยี่ยมญาติ พี่น้อง หรือการเขา้ร่วมชมรมต่างๆ เช่น ชมรมกีฬา กลุ่มทาํ

กิจกรรมทางศาสนา การเขา้ร่วมกิจกรรมการเมือง และชมรมผูสู้งอายตุ่างๆ 
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    7)  การท่องเท่ียวในประเทศหรือต่างประเทศ ในฤดูการท่องเท่ียวสายการ

บินต่างๆ มกัจะมีการลดราคาค่าโดยสารแก่ผูสู้งอายุเสมอ อาจวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวตาม

ความสามารถของแต่ละคน        

 ดงันั้นจะเห็นไดว้่า การเตรียมความพร้อมดา้นการใชเ้วลาว่างนั้นมีความสําคญัและจาํเป็น

มากเพราะภายหลงัเกษียณนั้นจะมีเวลาวา่ง ซ่ึงการศึกษาของ มาลี ใหญ่สูงเนิน (2535: 25) พบว่า

ปัญหาใหญ่สาํหรับผูเ้กษียณก็คือ การมีเวลาวา่งมาก และสุรกุล เจนอบรม (2534: 61) ก็ไดเ้สนอแนะ

ว่าในการใช้เวลาว่างนั้ น ควรทาํงานอดิเรกและการมีกิจกรรมในสังคมเพราะทาํให้ไม่เหงา 

ขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับบุคคลในหลายระดับ ซ่ึงช่วยในการปรับตวัด้าน

อารมณ์และสังคมเป็นอย่างดี และเป็นการทดแทนบทบาทท่ีเสียไปจาการเกษียณด้วย ซ่ึง

นอกเหนือจากการทาํงานอดิเรกและการมีกิจกรรมในสังคมแลว้ ก็อาจใชเ้วลาวา่งในการทาํกิจวตัร

ประจาํวนัหรือทาํงานท่ีมีรายได ้(เบญจมา เลาหพนูรังสี, 2534: 26) 

 

 2.3.5  ประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ 

 Granger (1978:.60-63) Perham (1980:.72-73) และ ทองใบ หงส์เวียงจนัทร์ (2532:.189) ได้

ตั้งขอ้สังเกตว่า โดยทัว่ไปแต่ละบริษทัหรือหน่วยงานมกัมีโครงการฝึกหลกัการบริหาร หรือจดั

อบรมใหผู้บ้ริการ และบุคลากรของหน่วยงานให้ทาํงาน อยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงในทาํนองเดียวกนั

น้ี ทางบริษทัหรือหน่วยงานควรจะจดัโปรแกรมการวางแผนการเกษียณให้แก่บุคลากรของบริษทั

หรือหน่วยงานนั้นๆ ดว้ย เพื่อให้บุคลากรไดเ้รียนรู้ในการวางแผนดา้นต่างๆไวต้ั้งแต่เน่ินๆ และเม่ือ

บุคลากรไดเ้รียนรู้ถึงการวางแผนชีวติก็จะทาํให้สามารถเตรียมแผนการเกษียณทาํงานของตนเองได ้

ไม่ใช่ทาํงานไปเร่ือยๆ วนัต่อวนัโดยไม่คาํนึงถึงวนัเกษียณอายุท่ีตอ้งมาถึง การวางแผนเกษียณอายุ

ราชการใหป้ระโยชน์ต่อผูท่ี้เตรียมตวัและบุคคลใกลเ้คียง.(สุรกุล เจนอบรม, 2534:.82-85) ดงัต่อไปน้ี

 ประโยชน์ดา้นจิตใจ เน่ืองจากวยั 40 ปีข้ึนไปถือวา่เป็นวยัใกลเ้กษียณอายุในการทาํงานซ่ึง

การปลดเกษียณทาํให้แบบแผนการดาํรงชีวิตเปล่ียนไป อาจทาํให้เกิดความเหงา วา้เหว ่เบ่ือหน่าย

ตวัเอง และอาจทาํให้รู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า การเตรียมตวัโดยหากิจกรรมอ่ืนทดแทน เช่น งาน

อดิเรกต่างๆ งานอาสาสมคัร อาชีพทดแทน การเล่นกีฬา จะช่วยใหชี้วติมีความผาสุกมากกวา่ท่ีไม่ได้

เตรียมกิจกรรมใหม่ไวเ้ลย ซ่ึงงานวิจยัของ ศิริวรรณ สินไชย (2531:.70-71) ไดช่้วยสนบัสนุนวา่คน
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ท่ีมีการเตรียมตวัก่อนสูงอายุไวม้ากจะเป็นผูสู้งอายุท่ีมีความพึงพอใจในชีวิตสูง เพราะผูสู้งอายุจะ

เปล่ียนสถานภาพทางสังคม ถา้มีการเตรียมตวัล่วงหนา้จะทาํให้ชีวิตดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งมีความสุข

 การเตรียมตัวช่วยให้ผูเ้กษียณมีมโนทศัน์ในทางบวก ผูเ้กษียณท่ีมีทศันคติไม่ดีต่อการ

เกษียณ ไม่ยอมรับความเป็นจริงก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองดอ้ยคุณค่า ไม่มีประโยชน์เป็นปัญหา

ต่อบุคคลอ่ืน การเตรียมตวัจะช่วยลดปัญหาน้ีได ้ดงัท่ี บคัเลย ์(Buckley, 1967: 5) ไดเ้สนอใหบุ้คคล

มีทศันคติในการยอมรับการเกษียณ บุคคลจะมีความภาคภูมิใจมากข้ึน ถ้าได้เรียนรู้และเข้าใจ

จุดประสงคท่ี์แทจ้ริงของการเกษียณ คนท่ีมีการเตรียมตวัไวล่้วงหนา้วา่จะทาํกิจกรรมอะไรภายหลงั

การเกษียณ กิจกรรมในสังคมนั้นก็จะช่วยใหผู้เ้กษียณมีมโนทศัน์ต่อตนเองดีข้ึน  

 การศึกษาของ ปราโมทย ์วงัสะอาด (2530:.97-102) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

สุขภาพจิต ได้แก่ สัมพนัธภาพในครัวเรือน สถานภาพทางสุขภาพเพศ การมีส่วนร่วมทางสังคม 

งานอดิเรก อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางการสมรส ถา้ผูสู้งอายุไดมี้การเตรียมความ

พร้อมทางดา้นสุขภาพ การมีส่วนร่วมทางสังคม งานอดิเรกเศรษฐกิจ ตามปัจจยัดงักล่าวก็จะส่งผล

ใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพจิตดีข้ึน       

 ประโยชน์ดา้นร่างกาย ผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคน มกัจะมีภาระหนา้ท่ีการงานประจาํมากมายจน

ทาํให้บางคนละเลยต่อการดูแลสุขภาพ ทั้งๆ ท่ีวยักลางคนเป็นวยัท่ีร่างกายเร่ิมเปล่ียนแปลงไป

ในทางเส่ือม ถา้ไม่สนใจดูแลจะยิ่งทาํให้บุคคลแก่กวา่วยัและสุขภาพเส่ือมโทรมเร็วข้ึน บุคคลท่ีอยู่

ในวยัสูงอายจุะเจบ็ป่วยง่าย และถา้ปรับใจไม่ไดก้บัการปลดเกษียณ จะยิง่ทาํให้มีโรคแทรกซ้อนทาง

ใจมากมาย แต่ถา้มีการเตรียมตวัเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง เช่น การออกกาํลงักายตามสมควรแก่วยั 

ดูแลเร่ืองอาหารการกิน ควรมีสุขภาพดีทั้ งกายและใจ การมีสุขภาพแข็งแรงจะส่งผลให้จิตใจ                     

มีความ สุข  ไ ม่ต้อง คอยวิตก กังวลกับปั ญหาสุ ขภาพ ของตนเอง  ซ่ึ ง จา กก ารศึก ษา ของ              

กนกวรรณ ศิลปกรรม (2527: 69) และศิริวรรณ สินไชย (2531: 68) พบวา่ ผูสู้งอายุท่ีมีสุขภาพดีก็จะ

มีอตัมโนทศัน์ต่อตนเองในทางบวกดว้ย      

 ประโยชน์ดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว ประโยชน์ดา้นน้ีเกิดไดต้ั้งแต่การเตรียมตวัในวยั

กลางคน เพราะว่าวยักลางคนนั้น ลูกหลานเติบโต แยกตวัออกไปมีครัวเรือนของตนเอง ทาํให้สามี

ภรรยามีเวลาว่างท่ีจะเอาใจใส่กนัมากข้ึน ถ้าทั้งสองฝ่ายสามารถทาํกิจกรรมร่วมกนัได้ เช่น การ

ทาํงานอดิเรกร่วมกนั หรือแมแ้ต่แต่งบา้น ซ่ึงการแบ่งปันภาระรับผิดชอบระหว่างสามีภรรยาใน
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กิจกรรมบา้นเรือนมีสาเหตุท่ีทาํให้ชีวิตคู่ในวยักลางคนประสบผลสําเร็จผูเ้กษียณท่ีไดมี้การเตรียม

ตวัทาํกิจกรรมร่วมกันหรือบุคคลในครอบครัวก็จะช่วยให้สัมพนัธภาพในครอบครัวอบอุ่นข้ึน

 ประโยชน์ดา้นสังคมผูเ้กษียณท่ีไดมี้การวางแผนไวพ้ร้อม วา่จะมีส่วนร่วมในสังคมอยา่งไร

จะช่วยสร้างสรรคค์วามเจริญแก่สังคม เพราะผูสู้งอายเุป็นผูมี้ประสบการณ์ สามารถจะช่วยให้ส่ิงท่ีมี

คุณประโยชน์แก่สังคม เช่น การเป็นสมาชิกในองค์การของชุมชน เป็นอาสากาชาด นอกจากน้ี            

ในธุรกิจเอกชนยงัมีผูสู้งอายุร่วมเป็นกรรมการท่ีปรึกษาในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และฝร่ังเศส            

ได้ให้ผูสู้งอายุช่วยเหลือ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซ่ึงผูสู้งอายุมีความพึงพอใจ มีอายุยืนยาวข้ึนและ

สามารถทาํประโยชน์แก่สังคมไดด้ว้ย จากการศึกษาบทบาทและคุณค่าผูสู้งอาย ุ

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การวางแผนเกษียณอายรุาชการในดา้นต่างๆ นั้นส่งผลให้เกิดประโยชน์ 

ต่อผูสู้งอายุ ครอบครัว และสังคมได ้การวางแผนไวล่้วงหน้าจะช่วยให้ผูเ้กษียณปรับตวัไดเ้ร็วข้ึน 

และการมีกิจกรรมอ่ืนทดแทนทาํให้ผูเ้กษียณไม่รู้สึกเหงา ซึมเศร้า ไม่วิตกกงัวล ทาํให้สัมพนัธภาพ

ภายในครอบครัวมีมากข้ึน สุขภาพจิตดีข้ึนและการร่วมกิจกรรมในสังคมก็สามารถสร้างสรรค์

คุณประโยชน์แก่สังคมไดม้ากมาย ในทางกลบักนัหากผูสู้งอายุไม่ไดมี้การวางแผนไวอ้าจส่งผลให้

ไม่มีความพร้อมในการดาํเนินชีวติภายหลงัเกษียณอาย ุ

 

2.4  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ข่าวสาร 

 

 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เป็นส่วนท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกปฏิบติั 

ทั้ งน้ีเพราะการปฏิบัติในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมนั้ น เป็นผลมาจากการเรียนรู้ทั้ งส้ินซ่ึง         

จรรยา  สุวรรณทตั (2527: 111) ไดก้ล่าววา่ การรับรู้เป็นองคป์ระกอบทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรม และการท่ีบุคคลรับรู้และเขา้ใจในส่ิงหน่ึงนั้น จะทาํให้บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตาม

แนวความคิดหรือการรับรู้นั้นๆ สําหรับการศึกษาการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเกษียณอายุ ว่ามี

อิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุหรือไม่นั้ น อาศัยแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

(Learning Theory) ของ บลูม (Bloom, 1975: 62-97) ซ่ึงไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการเรียนรู้ไวเ้ป็น 3 

ระดบั คือ   
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  1)  ดา้นการรับรู้ (Cognitive Learning) จาํแนกออกเป็นลาํดบัชั้นจากง่ายไปหายาก 

ดงัน้ี           

       (1)  ความรู้ (Knowledge) เป็นพฤติกรรมขั้นตน้เก่ียวกบัจาํไดห้รือระลึกได ้

       (2)  ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองจากความรู้ ซ่ึงจะ

แสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความและคาดคะเน     

       (3)  การนาํเอาไปใช ้(Application) เป็นการนาํเอาวิธีการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์ และ

แนวคิดต่างๆ ไปใช ้         

       (4)  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นท่ีบุคคลมีทกัษะและความสามารถในการ

จาํแนกเร่ืองต่างๆ โดยมองเห็นความสมัพนัธ์และการผสมผสานระหวา่งส่วนประกอบท่ีรวมกนัเป็น

ปัญหาหรือสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง       

       (5)  การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถของบุคคลในการรวบรวม

ส่วนยอ่ยๆ เขา้เป็นส่วนรวมท่ีมีโครงสร้างใหม่ มีความชดัเจน และมีคุณภาพสูงข้ึน  

       (6)  การประเมิน (Evaluation) เป็นความสามารถของบุคคลในการตดัสินคุณค่า

ของเน้ือหา โดยมีกฎเกณฑม์าตรฐานเป็นเคร่ืองช่วยประกอบการวนิิจฉยั   

  2)  ด้านเจตคติ (Affective..Domain)..หมายถึง ความสนใจ ความรู้สึก ท่า ที 

ความชอบในการให้คุณค่า หรือปรับปรุงค่านิยมท่ียึดถืออยู่ เป็นพฤติกรรมท่ียากแก่การอธิบาย 

เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของคน ซ่ึงการเกิดพฤติกรรมดา้นทศันคติแบ่งขั้นตอนดงัน้ี 

        (1)  การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving or Attending) เป็นขั้นท่ีบุคคล

ถูกกระตุน้ใหท้ราบวา่มีเหตุการณ์ หรือส่ิงเร้าบางอยา่งเกิดข้ึน และบุคคลนั้นมีความยินดีหรือมีภาวะ

จิตใจท่ีพร้อมจะรับ ซ่ึงในการยอมรับน้ีจะประกอบดว้ยความตระหนกั ไดฉุ้กคิด มีความยินดีท่ีจะรับ

และเลือกรับ          

        (2)  การตอบสนอง (Responding) เป็นขั้นท่ีบุคคลถูกใจให้เกิดความรู้สึกผกูมดั

ต่อส่ิงเร้า เป็นสาเหตุให้บุคคลพยายามมีปฏิกิริยาตอบสนอง พฤติกรรมขั้นน้ีประกอบด้วย การ

ยนิยอม ความเตม็ใจ และพอใจท่ีจะตอบสนอง      

        (3)  การให้ค่านิยม (Valuing) เป็นขั้นท่ีบุคคลมีปฏิกิริยาซ่ึงแสดงวา่ยอมรับว่า

เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ซ่ึงประกอบดว้ย การยอมรับ ความชอบและผกูมดัค่านิยมเขา้กบัตวัเขา 
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       (4)  การจดักลุ่ม (Organization) เป็นขั้นท่ีบุคคลจดัระบบของค่านิยมต่างๆ ให้

เขา้กลุ่ม  ซ่ึงประกอบดว้ยการสร้างแนวความคิดเก่ียวกบัค่านิยมและจดัระบบของค่านิยม 

       (5)  การแสดงลกัษณะตามค่านิยมท่ียึดถือ (Characterization By a Value or 

Value Complex) พฤติกรรมขั้นน้ีถือวา่ บุคคลมีค่านิยมหลายชนิดและจดัอนัดบัของค่านิยมเหล่านั้น 

จากดีท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด และพฤติกรรมเหล่าน้ีจะเป็นตัวคอยควบคุมพฤติกรรมของบุคคล 

พฤติกรรมในขั้นน้ีประกอบดว้ยการวางแนวทางของการปฏิบติั และแสดงลกัษณะท่ีจะปฏิบติัตาม

แนวทางท่ีตนเองกาํหนด          

  3)..ด้านการปฏิบัติ (Psychomotor).เป็นพฤติกรรมท่ีใช้ความสามารถในการ

แสดงออกของร่างกาย  ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัท่ีอาจแสดงสถานการณ์หน่ึงๆ หรืออาจเป็นพฤติกรรม

ท่ีคาดคะเนวา่อาจจะปฏิบติัในโอกาสต่อไป พฤติกรรมดา้นน้ีเป็นพฤติกรรมขั้นสุดทา้ยซ่ึงตอ้งอาศยั

พฤติกรรมด้านพุทธิปัญญาหรือความรู้ความคิด และพฤติกรรมด้านทศันคติเป็นส่วนประกอบ

พฤติกรรมดา้นการปฏิบติัน้ีสามารถประเมินผลไดง่้าย แต่กระบวนการท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมตอ้ง

อาศยัเวลาและการตดัสินใจหลายขั้นตอน       

 สําหรับกระบวนการส่ือสารนั้น มีองค์ประกอบของการส่ือสาร 4 ประการดังน้ี คือ          

(พรศกัด์ิ ผอ่งแผว้, 2526: 13-14)   

  1)  ผูส่้งสารหรือแหล่งสาร (Source).คือใผูริ้เร่ิมการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงอาจจะเป็น

บุคคลกลุ่มบุคคล องคก์รหรือสถาบนัก็ได ้       

  2)  ข่าวสารหรือสาร (Message).คือใเน้ือหาสาระหรือสัญลักษณ์ภาษาต่างๆ ท่ี

สามารถส่ือความหมายท่ีตอ้งการ        

  3)..ช่องทางการส่งสารหรือส่ือสารใ(Channel).คือใหนทางหรือวิถีทางท่ีจะนํา

ข่าวสารนั้นไปยงัผูรั้บ ได้แก่ การพูดคุย การเขียน การส่ือสารด้วยส่ือมวลชนต่างๆ เช่น วิทย ุ

โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์วารสาร นิตยสาร   แผน่ทบั แผน่ปลิว เป็นตน้    

  4)  ผูรั้บสาร (Receiver) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นเป้าหมายปลายทาง

ของการส่ือสาร ซ่ึงเป็นผูรั้บข่าวสารจากแหล่งสาร      

 ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ การส่ือสารนั้น คือกระบวนการท่ีความคิด หรือข่าวสารนั้นถูกส่งจาก

แหล่งสารไปยงัผูรั้บดว้ยเจตนาท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมบางประการของผูรั้บสาร (Rogers, 1973: 43) 
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ขณะเดียวกนัความสามารถในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของแต่ละบุคคลนั้นก็แตกต่างกนัโดยข้ึนกบั

ปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี คือ (ปราณี ฤทธ์ิปาณี, 2535: 18-19)      

  1)  ทกัษะหรือความชาํนาญ หมายถึง ทกัษะในการอ่าน การฟังของผูรั้บสาร เช่น 

การอ่านหนงัสือของบุคคลแต่ละวยั หรือระดบัการศึกษาต่างกนั ย่อมมีความสามารถ ความเร็วใน

การอ่าน ตลอดจนการเขา้ใจในสาระของข่าวสารนั้นแตกต่างกนัดว้ย    

  2)  ทศันคติของผูรั้บสารซ่ึงจะมีต่อขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บและทศันคติท่ีมีผลต่อผู ้

ส่งสาร ยกตวัอยา่งเช่น ผูรั้บมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการทาํงานของหน่วยงานท่ีเป็นผูส่้งสาร ผูรั้บก็ยอ่มมี

ทศันคติท่ีไม่ดีต่อข่าวสารและปฏิเสธข่าวสารนั้น      

  3)  ระดบัความรู้ของผูรั้บสาร ในการท่ีจะทาํความเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บหรือ

ทาํความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีไดพ้บเห็น คนท่ีมีระดบัความรู้สูงยอ่มเขา้ใจข่าวสารต่างๆ ไดเ้ร็วและดีกวา่ผูมี้

ระดบัความรู้ตํ่ากวา่         

  4)  ระบบสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงจะมีผลต่อการแปลหรือตีความของผูรั้บสาร

  5)  ความตอ้งการของผูรั้บสาร ซ่ึงจะเลือกรับเฉพาะข่าวสารท่ีมีสาระตรงกบัความ

สนใจและความตอ้งการ         

  6)  ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิม ทาํให้การแปลความหมาย หรือการตีความ

จากความรู้สึกสัมผสัใหเ้ป็นการรับรู้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นง่ายข้ึน    

 ในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเกษียณอายุ ก็เช่นกนั บุคคลสามารถท่ีจะไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ไดม้ากมายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้มีการเตรียมตวัเพื่อเกษียณอายุนั้นสามารถ

รับข่าวสารขอ้มูลในการเกษียณไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี (Evan, 1984: 369)   

  1)  ผูเ้กษียณอาย ุ(Retired Persons)      

  2)  เพื่อนร่วมงาน (Co-workers)      

  3)  จากการอ่าน (Reading Material)     

  4)  วทิยแุละโทรทศัน์ (T.V. and Radio Presentation)    

  5)  เจา้หนา้ท่ีขององคก์ร (Company Officials)    

  6)  ฝ่ายสวสัดิการสังคม (Social Security Personnel)  
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 Atchley (1976: 32) ไดใ้ห้แนวคิดวา่ การท่ีมีโอกาสไดพ้บปะสนทนากบัผูเ้กษียณหรือการ

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุจะช่วยให้บุคคล

สามารถเตรียมตวัก่อนเกษียณไดดี้ข้ึนดว้ย  นอกจากน้ี Evan (1984: 369) ก็ให้แนวคิดเพิ่มเติมว่า 

หากบุคคลไดมี้โอกาสพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบัเร่ืองการเกษียณอายุ กบั

สมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการได้มีโอกาสอ่าน

บทความหรือข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัการเกษียณอายุแลว้ ก็จะส่งผลให้บุคคลสามารถเตรียมตวัก่อน

เกษียณอายดุว้ยตนเองไดดี้ยิง่ข้ึน        

 จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าว จะเห็นไดว้่า การรับรู้ข่าวสารนั้น บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ 

และสามารถวางแผนท่ีจะเลือกหรือกาํหนดวิถีการดาํเนินชีวิตของตนเองได ้โดยอาศยักระบวนการ

ส่ือสาร เช่น การพบปะพูดคุย สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกัน 

รวมถึงการรับรู้จากส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ฯลฯ ในทาํนองเดียวกนัหากบุคคลมีการพูดคุย

แลกเปล่ียนเก่ียวกับเร่ืองเกษียณอายุ หรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้มีการจดัอบรม 

ประชุมสัมมนา เก่ียวกบัการเกษียณอายุหรือการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุแก่บุคลากร ก็จะ

ช่วยใหบุ้คคลมีโอกาสรับรู้ข่าวสารและสามารถเตรียมตวัก่อนการเกษียณอายไุดดี้ 

 

2.5  แนวคดิเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในสังคม 

 

 การมีส่วนร่วมในสังคม มีความสําคญัและจาํเป็นมากสําหรับผูท่ี้จะเกษียณเพราะภายหลงั

การเกษียณไปแลว้จะมีเวลามาก เน่ืองจากหยุดงานประจาํ ถา้ผูเ้กษียณไม่วางแผนล่วงหนา้วา่จะใช้

เวลาวา่งท่ีเหลืออยา่งไร เวลาวา่งนั้นก็จะทาํลายชีวิตของตนเองได ้(ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2530: 258) 

การใช้เวลาว่างนอกจากงานอดิเรกแลว้ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ในสังคมอีกมากมายท่ีผูสู้งอายุจะไดเ้ขา้

ร่วม ซ่ึงจะช่วยในการปรับตวัด้านอารมณ์และด้านสังคมของผูเ้กษียณได้เป็นอย่างดี โดยจาก

การศึกษาของ กนกวรรณ  ศิลปกรรมพิเศษ (2527: 67-68) ยงัพบวา่ผูเ้กษียณส่วนมาก ร้อยละ 53 มี

ส่วนร่วมในสังคมมาก และผูเ้กษียณท่ีมีส่วนร่วมในสังคมมากจะปรับตวัไดดี้กวา่ผูเ้กษียณท่ีมีส่วน

ร่วมในสังคมน้อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เขมิกา ยามะรัต (2527:.84) ท่ีพบว่า ผูสู้งอายุท่ี

เกษียณแลว้ยงัคงมีส่วนร่วมทางสังคมสูงมีความพึงพอใจในชีวิตถึงร้อยละ 49 ดงันั้น ผูเ้กษียณท่ีมี
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ส่วนร่วมในสังคมสูงมีแนวโนม้ท่ีจะมีความพึงพอใจในชีวติสูงกวา่ผูท่ี้มีส่วนร่วมทางสังคม 

 ศิริวรรณ  สินไชย (2531:.70) พบวา่ การใชเ้วลาวา่งในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีความสัมพนัธ์

กบัความพึงพอใจในสถานสงเคราะห์คนชรา ผูสู้งอายุท่ีใชเ้วลาวา่งมากจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูง 

นอกจากน้ีการวิจัยของ นิศา ชูโต (2525:.30-32).ได้แบ่งกิจกรรมในสังคมไวด้ังน้ี 1) กิจกรรม

การเมือง เช่น การสมคัรรับเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 2) กิจกรรมทางศาสนา เช่น การ

ไปวดั การเป็นมรรคทายก 3) กิจกรรมหาความรู้เพิ่มเติม เช่น การศึกษาในโรงเรียนผูใ้หญ่ การศึกษา

ต่อเน่ือง การอบรมต่างๆ 4) กิจกรรมทางสังคม เช่น ไปร่วมงานเล้ียง งานร่ืนเริง 5) กิจกรรมศิลปะ

การฝีมือ เช่น การจดัดอกไม ้เยบ็ปักถกัร้อย การแต่งโคลงกลอนต่างๆ 6) กิจกรรมกีฬา เช่น การเล่น 

การดู การเป็นผูจ้ดัดา้นกีฬา และ 7) กิจกรรมอาสาสมคัร เช่น การเป็นลูกเสือชาวบา้น 

 ส่วน  Taylor..(1982:.545-556)ได้แบ่งกิจกรรมในสังคมท่ีผู ้สูงอายุเข้าร่วมไว้ ดังน้ี  1) 

กิจกรรมอาชีวบําบัด (Occupational..Therapy)..เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพช่วยแก้ปัญหา

พฤติกรรมเงียบเหงาใหมี้การใชก้ลา้มเน้ือต่างๆ ของร่างกายในการทาํงาน เช่น การทอผา้ การเยบ็ผา้ 

และแกะสลกั เป็นตน้ 2) กิจกรรมนนัทนาการ (Recreation) เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสุข ความ

เพลิดเพลินใจ เช่น การแสดง การฝีมือ วาดภาพ พบปะสังสรรค์ต่างๆ 3) กิจกรรมดนตรี (Music) 

ดนตรีเป็นกิจกรรมท่ีช่วยทาํให้เกิดความสุขทางใจแก่ผูสู้งอายุได ้4) กิจกรรมดา้นอาชีพ (Vocation) 

เป็นการฝึกอบรมให้ผูสู้งอายุมีงานอาชีพ เล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีเหมาะสมแก่วยัของตนเอง 5) กิจกรรมดา้น

การศึกษา (Education).เป็นการจดัการศึกษาต่อเน่ืองให้ผูสู้งอายุได้ศึกษาต่อ ได้มีโอกาสพบปะ

พูดคุยกบัคนในวยัเดียวกนั 6) กิจกรรมบริการห้องสมุด (Library Services) เพื่อให้ผูสู้งอายุท่ีอ่าน

หนงัสือออกไดมี้โอกาสผอ่นคลายความเครียดโดยการอ่านหนงัสือ     

 โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า กิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ นั้น มีความจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับ

ผูสู้งอายุ อยา่งไรก็ตามบางคนอาจเขา้ร่วมตั้งแต่ไม่เป็นผูสู้งอายุ ซ่ึงการมีส่วนร่วมในสังคมดว้ยการ

ทาํกิจกรรม จะช่วยลดความทุกขท์างดา้นจิตใจ และดา้นร่างกายของผูสู้งอายไุด ้การจดักิจกรรมกลุ่ม

ต่างๆ เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มจกัสาน กลุ่มปลูกตน้ไม ้จะช่วยผ่อนคลายความทุกข์ใจได้ การมี

เพื่อนทาํใหไ้ม่เงียบเหงา ทาํใหผู้สู้งอายไุดแ้สดงความคิดเห็นมีโอกาสช่วยสังคมและรู้สึกวา่ตนเองมี

คุณค่าต่อสังคมมิใช่มีชีวติอยูไ่ปวนัๆหน่ึง 
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2.6  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสัมพนัธภาพในครอบครัว  

 

 ทฤษฎีสัมพนัธภาพในครอบครัว สถาบนัครอบครัวนบัว่าเป็นสถาบนัท่ีสําคญัท่ีสุดเพราะ

เป็นสถาบนัพื้นฐานท่ีมีบทบาทสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัมนุษยทุ์กคนในสังคม เป็นสถาบนัแรกท่ีทาํ

หนา้ท่ีทางสังคมในการถ่ายทอดค่านิยม วธีิประพฤติและบรรทดัฐานทางสังคมใหแ้ก่สมาชิกรุ่นใหม่ 

ซ่ึงครอบครัวประกอบด้วย คนตั้งแต่สองคนข้ึนไปมาอยู่รวมกนั โดยมีความสัมพนัธ์กนัดว้ยการ

แต่งงานหรือมีความผกูพนักนัทางสายโลหิตหรือดว้ยการรับเป็นบุตรบุญธรรมและอาศยัอยูภ่ายใน

ครัวเรือนเดียวกนัและครอบครัวจะเป็นครอบครัวท่ีสมบูรณ์ไดก้็ต่อเม่ือมีลูกเท่านั้น (จาํนงค์ และ

คณะ, 2540) ซ่ึงสัมพนัธภาพในครอบครัว เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากการท่ีสมาชิกในครอบครัว มี

ความรัก ความผูกพนั ความใกลชิ้ดสนิทสนม เอาใจใส่เล้ียงดูกนั ทาํให้เกิดการขดัเกลาทางสังคม 

(Socialization)..เป็นแบบแผนของค่านิยมและการประพฤติปฏิบติัต่อกนั ซ่ึงมีผลต่อเครือญาติใน

ระดบัต่าง ๆ กัน และในคณะเดียวกนัก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและการอยู่ร่วมกนัใน

สังคมดว้ย          

 กมลา  แสงสีทอง (2526:.8)..ให้ความหมายของสัมพันธ์ในครอบครัวว่าหมายถึง 

ความสัมพนัธ์ตามบทบาทท่ีคนเรามีต่อสมาชิกอ่ืนในครอบครัว ถา้ความสัมพนัธ์มีลกัษณะเป็นความ

ปรองดอง รักใคร่กลมเกลียวในครอบครัว นบัวา่เป็นลกัษณะสัมพนัธภาพท่ีดี แต่ถา้เป็นความขดัแยง้

หรือมีความรู้สึกท่ีเป็นอริต่อกนั ถือวา่เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีในครอบครัว  

 ศรีทบัทิม (รัตนโกศล) พานิชพนัธ์ (2525: 52 - 86) ไดก้ล่าวถึงสัมพนัธภาพในครอบครัววา่ 

สัมพนัธภาพในครอบครัวเป็นความผูกพนัรักใคร่ ความใกล้ชิดคุน้เคยสนิทสนมระหว่าง บิดา 

มารดาและบุตร รวมตลอดถึงเครือญาติและบุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัวท่ีอาศยัอยู่ในครัวเรือนนั้นๆ 

ด้วย ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็นเร่ืองสามารถก่อให้เกิดผลดี หรือก่อให้เกิด

ปัญหาและเป็นมูลเหตุแห่งปัญหาต่าง ๆ        

 เสาวภา วิชิตวาที (2527: 17) อา้งถึงการศึกษาของ ชานาสและคณะ (Shanas and others) 

เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของคนสูงอายแุละครอบครัวไว ้3 ประการ    

 ประการแรก ท่ีผา่นมาครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อผูสู้งอายุ แต่ในปัจจุบนับุคคลมีความ

สนใจเฉพาะตนเอง คนสูงอายไุม่เพียงแต่จะถูกเพิกเฉยจากลูกหลานเท่านั้น ยงัผลกัดนัให้สังคมเป็น
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ผูรั้บผดิชอบแทนโดยเหตุผลท่ีทาํใหเ้ป็นดงักล่าวน้ี 2 ประการคือ    

  1)  โครงสร้างของครอบครัว ใหค้วามสนใจแต่เฉพาะ พอ่ แม่ ลูก เท่านั้น 

  2)  อายุของประชากร จาํนวนผูสู้งอายุเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงไดย้อมรับกนัว่า ในปี ค.ศ.

1980 น้ี 15% ของประชากรเป็นผูสู้งอาย ุ65 ปีข้ึนไป    

 ประการท่ีสอง ชานาสและคณะได้อธิบายเก่ียวกับทฤษฎีอ่ืน คือ คัมมิง และเฮนร่ี 

(Cumming and Henry, 1961) วา่ สังคมนั้นแตกแยกสูญเสียและขาดความผกูพนัในวยัทา้ยของชีวิต

เป็นภาวะปกติของสังคม การเป็นสมาชิกของครอบครัวเป็นจุดเร่ิมตน้ของสังคม อายุเพิ่มข้ึน การ

ทาํงานให้สังคมน้อยลงเน่ืองจากความอ่อนแอของร่ายกาย การสูญเสียของคู่ชีวิต และความยืนยาว

ของอายุผู ้ชายสั้ นกว่าหญิง ทําให้ผู ้หญิงเป็นหม้ายมากกว่าชาย นับเป็นการสูญเสียและขาด

ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ถึงแมส้มาชิกอ่ืนในครอบครัวยงัมีก็ตาม    

 ประการท่ีสาม ชานาสและคณะไดอ้า้งเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งเด็ก และพ่อแม่ไม่ดีใน

สังคมสมยัใหม่ ทาํใหเ้ม่ืออายมุากข้ึนลูกหลานจึงทอดทิ้ง    

 Yurick et al. (1984: 31) ก็มีแนวคิดเก่ียวกบัครอบครัววา่สัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวเป็น

ส่ิงท่ีทาํให้ผูสู้งอายุเกิดความภาคภูมิใจท่ีตนเองไดรั้บความรักความสนใจ ไดรั้บความเคารพยกยอ่ง 

นอกจากน้ี การเปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุไดมี้ส่วนช่วยบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัว ซ่ึงอาจเป็น

ดา้นเศรษฐกิจ การช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัวหรือการตดัสินใจ จะทาํให้ผูสู้งอายุมี

ความภาคภูมิใจในตนเองมากยิง่ข้ึน และส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจในชีวติได ้  

 นอกจากน้ี การมีสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวก็จะเป็นส่ิงท่ีช่วยห่อหุ้มให้ผูสู้งอายุพน้จาก

ความรู้สึกสูญเสีย และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทาํให้ผูสู้งอายุสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงได้

ดีข้ึน (Elipoalon, 1987:.43) ซ่ึงผลการศึกษาของ เบญจมา เลาหพูนรังสี (2534) ก็สนบัสนุนทศันะ

ดงักล่าวโดยพบว่า สัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวนั้นส่งผลต่อการปรับตวัภายหลงัเกษียณอายุของ

ขา้ราชการ         

 ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า การมีสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว มีความสําคัญสําหรับวยัใกล้

เกษียณอายแุละวยัเกษียณอายุเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะส่งผลต่อการปรับตวั

ต่อการเปล่ียนแปลงของผูท่ี้อยูใ่นวยัสูงอายุ ยงัส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตภายหลงัเกษียณ และ

ส่งผลต่อการมีสุขภาพจิตท่ีดีอีกดว้ย อีกทั้งยงัมีส่วนสําคญัต่อการวางแผนในการเตรียมความพร้อม
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ก่อนเกษียณอายุ หรือแมก้ระทัง่การตดัสินใจเกษียณของบุคคล สัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวจะ

ส่งผลให้บุคคล มีการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดว้ยตนเองเพิ่มสูงข้ึน เพราะได้รับการ

สนบัสนุนในดา้นจิตใจและอารมณ์ อนัจะนาํไปสู่การดาํเนินชีวติท่ีมีความสุข 

 

2.7  แนวคดิเกีย่วกบัการสนับสนุนทางสังคม 

 

 2.7.1  ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 

 การสนบัสนุนทางสังคมเป็นแนวคิดท่ีแสดงถึงความตอ้งการพื้นฐานของบุคคลทางสังคมท่ี

ตอ้งการติดต่อหรือไดรั้บการติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในสังคม ซ่ึงจะไดรั้บจากการมีปฏิสัมพนัธ์

กบัผูอ่ื้น (Thoits, 1982: 146) 

 Lin et al. (1979: 108) อธิบายวา่ การสนบัสนุนทางสังคมเป็นการติดต่อของบุคคลเป็น

รายบุคคล รายกลุ่ม หรือชุมชนขนาดใหญ่ และการติดต่อน้ีจะทาํให้บุคคลแสดงออกในดา้นการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของหรือเป็นส่วนหน่ึงของสังคมดว้ย 

 House (1981: 14) กล่าววา่ การสนบัสนุนทางสังคมเป็นพฤติกรรมการช่วยเหลือในดา้น

ต่างๆ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร การสนบัสนุนดา้นส่ิงของ

หรือบริการ และการสนบัสนุนดา้นกระประเมิน      

 จะเห็นได้ว่า การสนับสนุนทางสังคมนั้นมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมของ

มนุษย์มาก เน่ืองจากการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมนั้ นต้องพึ่ งพาอาศยักันและกัน มีการช่วยเหลือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นความรู้สึกต่างๆ ซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้เกิดความรู้สึกมัน่คง เป็นท่ีรักและเป็น

ท่ีตอ้งการ ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นภาวะวิกฤตหรือมีความเครียดเกิดข้ึน การสนบัสนุนทางสังคม

จะช่วยบรรเทาความรุนแรงหรือการป้องกนัไม่ให้ความเครียดนั้นมากระทบจนเกิดความผิดปกติได ้

(จินตนา ยนิูพนัธ์, 2529:.4)       

 ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่ การสนบัสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ีบุคคลมีการติดต่อปฏิสัมพนัธ์

กบัคนอ่ืนและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ โดยบุคคลท่ีไดรั้บการ

สนับสนุนนั้นสามารถเผชิญกบัภาวะวิกฤติและนาํมาซ่ึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีได้ ทาํให้

บุคคลรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าเป็นท่ียอมรับจากบุคคลอ่ืนและเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
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 2.7.2  รูปแบบของการสนับสนุนทางสังคม 

 การสนบัสนุนทางสังคมมีแนวคิดท่ีหลากหลาย ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกบัการสนบัสนุนทาง

สังคมจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณารวมกนัหลายดา้น (Thoits, 1982: 147) ซ่ึงนกัวิชาการต่างๆ ไดแ้บ่ง

รูปแบบของพฤติกรรมของการสนบัสนุนทางสังคม ไวด้งัน้ี 

 Hubbard et al. (1984:.255) ได้แบ่งรูปแบบของการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 

ประเภท ดงัน้ี 

  1)  การตอบสนองความตอ้งการดา้นร่างกาย อาทิ 

       (1)..การช่วยเหลือดา้นขอ้มูลข่าวสาร คาํแนะนาํต่างๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการ

ดาํเนินชีวติประจาํวนั         

       (2)..การช่วยเหลือดา้นเงินทอง ส่ิงของ แรงงาน    

              2)  การตอบสนองความตอ้งการดา้นอารมณ์ อาทิ 

       (1)..การไดรั้บความรัก การดูแลเอาใจใส่ มีความใกลชิ้ดสนิทสนมความผกูพนั

และความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

       (2)..การไดรั้บการยอมรับ ยกย่อและมีผูเ้ห็นคุณค่า ไดรั้บการทกัทายและการ

แสดงความเคารพจากผูอ่ื้น การยอมรับต่อการแสดงออก     

  3)  การตอบสนองความตอ้งการดา้นสังคม อาทิ การไดรั้บการยอมรับในฐานะเป็น

ส่วนหน่ึงของสังคม การมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม และความรู้สึกเป็นเจา้ของสังคม 

 House (1981: 15-26) มีแนวคิดเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางสังคมทาํนองเดียวกบั โครเนน

เวลท์ (Cronenwelt อา้งถึงใน สุรพล ไชยเสนาะ, 2536:.35) โดยกล่าววา่การสนบัสนุนทางสังคมเป็น

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีประกอบดว้ยการสนบัสนุน 4 ชนิด คือ    

  1)..การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ เป็นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ดูแลเอาใจใส่ มีความ

รักความผกูพนั          

  2)..การสนับสนุนด้านการยอมรับและเห็นคุณค่า เป็นการประเมินเปรียบเทียบ

พฤติกรรม เช่น การเห็นพอ้ง การรับรอง การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อนาํไปใชใ้นการประเมินตนเอง

หรือเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นสถานการณ์คลา้ยกนั ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจ  
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  3)  การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร เป็นการให้ขอ้มูล คาํแนะนาํ ขอ้เท็จจริง แนว

ทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัซ่ึงสามารถนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีกาํลงัเผชิญอยูไ่ด ้  

  4)..การสนับสนุนด้านการเงินหรือแรงงาน เป็นการช่วยเหลือโดยตรงต่อความ

จาํเป็นของตน เช่น เงินทอง แรงงาน หรือเวลา เป็นตน้    

 ดงันั้นจะเห็นไดว้่า การสนบัสนุนทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ นั้นสามารถครอบคลุมการ

ตอบสนองความจาํเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทั้ งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซ่ึงการ

สนบัสนุนทางสงัคมสามารถตอบสนองความจาํเป็นพื้นฐานของผูเ้กษียณ ดงัน้ี  

              1)..ความจําเป็นพื้นฐานด้านร่างกาย ได้แก่ การช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร 

คาํปรึกษาแนะนาํต่าง ๆ ตลอดจนความช่วยเหลือดา้นเงินทอง ส่ิงของ แรงงาน และการรับบริการ

ต่าง ๆ เป็นตน้          

              2)..ความจาํเป็นพื้นฐานดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ การไดรั้บการตอบสนองด้านอารมณ์ 

การไดรั้บความรัก การดูแลเอาใจใส่ ความสนิทสนม ความผกูพนัและความไวว้างใจ การไดรั้บการ

ยอมรับและมีผูเ้ห็นคุณค่า และการไดรั้บความเคารพจากผูอ่ื้น เป็นตน้    

              3)..ความจาํเป็นพื้นฐานดา้นสังคม ไดแ้ก่ การไดรั้บการตอบสนองในฐานะท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของสังคม การมีส่วนร่วมในสังคมและความรู้สึกเป็นเจา้ของสังคมของตน เป็นตน้ 

 

 2.7.3  แหล่งของการสนับสนุนทางสังคม 

 อุบล นิวติัชัย (2527:.285)..ได้อา้งถึงแนวคิดของแคปแลน (Kaplan) ในการจาํแนกกลุ่ม

บุคคลซ่ึงเป็นแหล่งสนบัสนุนทางสังคมไว ้3 กลุ่ม คือ     

    1)  กลุ่มผูท่ี้มีความผกูพนักนัตามธรรมชาติ (Spontaneous or Natural Supportive 

System) ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคล 2 ประเภท คือ       

        (1)  ประเภทครอบครัวสายตรง อนัไดแ้ก่ พอ่ แม่ ลูก ญาติพี่นอ้ง  

        (2)  ประเภทคนใกลชิ้ด ไดแ้ก่ เพื่อน เพื่อนบา้น และเพื่อนในท่ีทาํงาน 

  2)  องคก์รและสมาคมท่ีใหก้ารสนบัสนุน (Organize Support)    

  3)..กลุ่มผูช่้วยเหลือวิชาชีพ (Profession Health Care Workers) หมายถึง บุคคลท่ี

อยูใ่นวงการส่งเสริม ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชนโดยอาชีพ   
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 นอกจากน้ี ภทัรพงษ ์ประกอบผล (2534:.41-45) ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัแหล่งสนบัสนุน

ทางสังคมว่า ครอบครัวและญาติพี่น้องเป็นแหล่งสนบัสนุนท่ีมีความสําคญัและใกล้ชิดกบับุคคล

มากท่ีสุด รองลงมาจะเป็นกลุ่มเพื่อน อย่างไรก็ตามความตอ้งการสนบัสนุนทางสังคม จากแหล่ง

อ่ืนๆ จะข้ึนอยูก่บัภาวะสุขภาพและความตอ้งการของบุคคลเป็นสาํคญั  

 กล่าวโดยสรุปการสนับสนุนทางสังคมนั้น สามารถครอบคลุมถึงการตอบสนองความ

จาํเป็นพื้นฐานดา้นร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคม ขณะเดียวกนัก็ช่วยให้บุคคลมีความรู้สึกมีคุณค่า

ในตนเอง และมีส่วนร่วมในสังคมโดยเฉพาะผูท่ี้อยู่ในวยัเกษียณอายุ เน่ืองจากในวยัน้ีมีการ

เปล่ียนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ตลอดจนรายได้ ซ่ึงหากได้รับการ

สนบัสนุน ก็จะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้กษียณอายสุามารถปรับตวั และดาํรงชีวติภายหลงัเกษียณไดอ้ยา่งมี

ความสุข (จินตนา ยนิูพนัธ์, 2529: 35) ดงันั้นผูเ้กษียณอายุจึงจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทาง

สังคมให้เพียงพอและครอบคลุม โดยเฉพาะผูท่ี้เตรียมตวัเขา้สู่วยัสูงอายุการไดรั้บการตอบสนอง

ความตอ้งการในดา้นต่างๆ อยา่งพอเพียงก็จะสามารถช่วยลดความเครียด และสามารถปรับตวัให้เขา้

กบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป นาํไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในวยัสูงอายุได ้ซ่ึงใน

ท่ีน้ีผูว้ิจยัจะมุ่งเนน้ไปท่ีการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน โดยกาํหนดให้เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

เตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ เน่ืองจากเพื่อนร่วมงานถือเป็นบุคคลผูใ้กลชิ้ดในการทาํงาน

แต่ละวนั อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัท่ีเหมาะสมและมีความสอดคล้องกบักลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นพนักงาน

รัฐวสิาหกิจ 

 

2.8  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

 

 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ผูว้ิจยัพบวา่ไดมี้

การศึกษาในกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกนัไป แต่ดว้ยความหมายและการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกนัของ

พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุทาํให้

ผูว้จิยัสามารถศึกษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัต่อไปน้ี     

 เขมิกา  ยามะรัต (2527: 117-119) ศึกษาความพึงพอใจในชีวิตคนชรา โดยศึกษาขา้ราชการ

บาํนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จาํนวน 319.ราย พบว่า คนชราส่วนใหญ่มีระดบัความพึง
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พอใจในชีวติสูง ผูเ้กษียณอายสุ่วนใหญ่ปรับตวัไดดี้หลงัเกษียณสถานภาพสมรสและตาํแหน่งหนา้ท่ี

มีความสัมพนัธ์กบัความพึงใจในชีวิต โดยคนโสดมีความพึงพอใจในชีวิตในระดบัตํ่ากว่ากลุ่มท่ี

สมรสและยงัอยูก่บัคู่สมรส หรือกลุ่มท่ีเป็นหมา้ยแต่ยงัอยูก่บัลูกหลานและผูเ้กษียณท่ีมีตาํแหน่งการ

งานสูงมีความรับผิดชอบมาก จะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวา่ผูท่ี้มีตาํแหน่งตํ่ากวา่ ส่วนจาํนวนปี

หลงัเกษียณนั้นไม่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ     

 เบญจมา  เลาหพนูรังสี (2534: 75-76) พบวา่ ผูเ้กษียณอายุราชการท่ีมีการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายุราชการดา้นการเงิน ในระดบัดี และระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.5 เท่าๆ กนั 

ดา้นท่ีอยูอ่าศยัมีการเตรียมตวัในระดบัดี ร้อยละ 56.9 รองลงมาคือระดบัปานกลาง ร้อยละ 39.2 ส่วน

การเตรียมตวัในระดบัไม่ดี มีเพียงร้อยละ 3.9 เท่านั้น ดา้นจิตใจ พบวา่ ร้อยละ 50.8 มีการเตรียมตวั

อยูใ่นระดบัดี รองลงมาคือระดบัปานกลางและระดบัไม่ดี ร้อยละ 30.0 และร้อยละ 19.2 ตามลาํดบั 

การเตรียมตวัดา้นร่างกาย มีการเตรียมตวัในระดบัปานกลาง ร้อยละ 43.1 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 

29.2 และ ระดบัไม่ดี ร้อยละ 27.7 ส่วนดา้นการใชเ้วลา มีการเตรียมตวัอยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 39.2 

รองลงมา คือระดบัปานกลาง และไม่ดี ร้อยละ 36.2 และร้อยละ 24.6 ตามลาํดบั  

 ดารณีย ์ ศรีสวสัด์ิกุล (2539:.100) ศึกษาเก่ียวกบัการเตรียมการเกษียณอายุราชการ ของ

ขา้ราชการกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพกายและจิตใจ ดา้นท่ีพกั

อาศยั ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นกิจกรรมงานอดิเรก และ ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม พบว่า ขา้ราชการ

ส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวทั้ ง 5..ด้าน โดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาพบว่าให้

ความสาํคญัในการเตรียมตวัระดบัปานกลาง ในดา้นสุขภาพกายและจิตใจเป็นอนัดบัแรก  

 ศศิดา  นิรินธนชาติ (2540: 88-94) ศึกษาความตอ้งการเตรียมตวัก่อนเกษียณของขา้ราชการ

ก่อนเกษียณในหน่วยงานสังกดักระทรวงศึกษาธิการในส่วนกลาง ท่ีมีอายุ 55-59 ปี จาํนวน 266 คน 

โดยเปรียบเทียบขา้ราชการท่ีมี ความแตกต่างกนัจาํแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ใน

การทาํงาน สถานภาพการสมรส รายไดต่้อเดือนท่ีมาจากงานประจาํ จาํนวนคนในครอบครัว การ

เป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มต่าง ๆ จะมีความตอ้งการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการใน 5 

ดา้น คือดา้นร่างกายและจิตใจ ดา้นรายไดแ้ละการใชจ่้าย ดา้นงานอดิเรก ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นการมี

ส่วนร่วมในสังคมแตกต่างอยา่งไร พบวา่ ความตอ้งการเตรียมตวัก่อนเกษียณรวมทุกดา้นมีค่าเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ความตอ้งการเตรียมตวัก่อนเกษียณดา้นร่างกายมี
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มากท่ีสุด ส่วนดา้นอ่ืน ๆ อีก 4 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลางและ พบวา่ขา้ราชการท่ีมีระดบัการศึกษา

ต่างกนัและผูท่ี้เป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มต่างๆ ต่างกนั มีความตอ้งการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายรุาชการโดยรวมทุกดา้นแตกต่างกนั ส่วนเพศ ประสบการณ์ในการทาํงาน สถานภาพการ

สมรส รายไดต่้อเดือน จาํนวนคนในครอบครัวต่างกนั มีความตอ้งการการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายรุาชการไม่แตกต่างกนั        

 ดวงจนัทร์  บุญรอดชู (2540: 126) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุของข้าราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 5..ด้าน พบว่า 

ขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ มีระดบัการเตรียมตวัด้านจิตใจและอารมณ์มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นท่ีพกัอาศยัและดา้นร่างกาย ส่วนดา้นการเงินและการใช้จ่ายและดา้นการใชเ้วลา

นั้นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยการเตรียมตวัในดา้นการใชเ้วลาน้อยท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของขา้ราชการ ไดแ้ก่ ระยะเวลาก่อนเกษียณอายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส การอบรมเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ สัมพนัธภาพใน

ครอบครัว สัมพนัธภาพกบัเพื่อน การเขา้ร่วมกิจกรรม    

 ปรีชา  อุปโยคิน และคณะ (2541: 227-232) ศึกษาสถานะภาพและบทบาทของผูสู้งอายุไทย

ในพื้นท่ีภาคกลาง พบวา่ ผูสู้งอายเุกือบทั้งหมดคิดวา่มีความจาํเป็นตอ้งเตรียมตวั โดยกวา่คร่ึงระบุวา่

ควรเตรียมตวัตั้งแต่อาย ุ50 ปี ข้ึนไป แต่มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไดว้างแผนเตรียมตวัล่วงหนา้ก่อนเขา้สู่วยั

สูงอาย ุผูสู้งอายใุหค้วามสาํคญักบัการเตรียมตวัดา้นการสะสมทรัพยสิ์นเงินทองมากท่ีสุด รองลงมา

คือ การสะสมบุญบารมี การจดัการดา้นทรัพยสิ์น การปรับพฤติกรรให้เหมาะสมกบัวยั การเตรียม

ดา้นจิตใจและสุขภาพร่างกาย        

 ทิพาพร ทองสวา่ง (2541: 268) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายุของผูใ้หญ่วยักลางคน พบว่า ระดบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ

ผูใ้หญ่วยักลางคน ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทยณฐ.ชวนไชยสิทธ์ิ (2540: 

83) ท่ีศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายรุาชการของขา้ราชการตาํรวจท่ีกาํลงัจะเกษียณอาย ุ

สังกดักองบญัชาตาํรวจนครบาล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ

ราชการในระดบัปานกลาง   
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 มลัลิกา  มติัโก และคณะ (2542: 103-105) ศึกษาสถานภาพและบทบาทของผูสู้งอายุไทยใน

พื้นท่ีภาคเหนือ พบวา่ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เห็นวา่ควรเตรียมตวัในช่วงอายุ 50-60 ปี รองลงมาเห็นว่า

ควรเตรียมเม่ืออาย ุ40 ปี เพราะร่างกายยงัแข็งแรง สามารถทาํงานไดเ้ต็มท่ี มีผูสู้งอายุถึงร้อยละ 12.2 

ท่ีเห็นว่าไม่จาํเป็นตอ้งเตรียมตวั เพราะความแก่ ความตาย เป็นเร่ืองธรรมชาติสุดแทแ้ต่เวรกรรม 

สําหรับผูท่ี้เห็นดว้ยกบัการเตรียมตวัเป็นควรเตรียมในดา้นการเงินและทรัพยสิ์น และดา้นสุขภาพ

ร่างกาย          

 ราตรี  เจียมจารุภา (2542: 104) ศึกษาความตอ้งการเตรียมตวัก่อนการเกษียณในดา้นร่างกาย

และจิตใจ ด้านรายได้และการใช้จ่าย ด้านงานอดิเรก ด้านท่ีอยู่อาศยั และด้านการมีส่วนร่วม          

ในสังคมของขา้ราชการก่อนเกษียณ (อายุ 55-59 ปี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 152 คน พบวา่ 

ขา้ราชการส่วนใหญ่มีความตอ้งการเตรียมตวัในระดบัปานกลาง ยกเวน้ความตอ้งการดา้นร่างกาย

และจิตใจท่ีมีความตอ้งการในระดบัมาก       

 ศศิมา  ทวสิีน (2542: 78) ศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการเตรียมตวัใน

การดาํรงชีวิตเม่ือเกษียณอายุของขา้ราชการ กระทรวงสาธารณสุขท่ีจะเกษียณอายุ พ.ศ.2538-2540 

จาํนวน 292 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเตรียมตวัในการดาํรงชีวติเม่ือเกษียณอายมีุคะแนนเฉล่ียคิด

เป็นร้อยละ 74.7 โดยมีการเตรียมตวัระดบัสูงท่ีสุด ระดบัสูง ระดบัปานกลาง ระดบัตํ่า และระดบัตํ่า

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 21.9 ร้อยละ 49.7 ร้อยละ 20.9 ร้อยละ 6.8 และร้อยละ 0.7 ตามลาํดบั

 สุทธินนัท ์นํ้าเพชร (2542:.153-154,163) ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคดัสรร

กบัการปรับตวัของผูสู้งอายุภายหลงัเกษียณอายุราชการ ในจงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 220 คน พบว่า

การเตรียมตวัทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นงานอดิเรก 

และด้านการมีส่วนร่วมในสังคม ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดบัไม่ดี ร้อยละ 49.1.มีการ

เตรียมตวัในระดบัปานกลาง และระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 39.1 และร้อยละ 11.8 ตามลาํดบั   

 อมัพร  เฉลิมฉตัร (2542 อา้งถึงใน ธาดา  วิมลวตัรเวที, 2543: 44) ศึกษาความคิดเป็นของ

ขา้ราชการครูบาํนาญ สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เก่ียวกบัการเตรียม

ตวัสําหรับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ จาํนวน 30 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการเตรียมตวัก่อน

เกษียณ 6 ดา้น คือ (1) ด้านสุขภาพร่างกาย โดยการออกาํลงัการสมํ่าเสมอ รับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชน์ ตรวจสุขภาพทุกปี ระวงัไม่ให้เจ็บป่วย พกัผ่อนให้เพียงพอ รักษาอารมณ์ไม่ให้เครียด         
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ไม่คิดมาก (2) ดา้นจิตใจ โดยการเตรียมใจเก่ียวกบัการเกษียณแต่เน่ิน ๆ คบหาสมาคมกบัเพื่อนและ

ร่วมสังสรรคเ์ป็นคร้ังคราว (3) ดา้นเศรษฐกิจและค่าใชจ่้าย โดยการเร่ิมวางแผนเตรียมตวัตั้งแต่ยงัรับ

ราชการ ใชจ่้ายอยา่งประหยดั เก็บสะสมเงินฝากธนาคาร ทาํประกนัชีวิต ซ้ือหุ้น (4) ดา้นการใชเ้วลา

ว่างโดยการทาํงานอดิเรกท่ีถนัดเพื่อหารายได้ ปลูกตน้ไม ้เขา้ร่วมกิจกรรมในสังคมและบาํเพ็ญ

ประโยชน์ อ่าน – เขียนหนังสือ (5) ด้านท่ีอยู่อาศัย โดยการจัดหาท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง            

(6) ดา้นกิจกรรมสังคม โดยพบปะสังสรรคก์บัเพื่อนและญาติพี่นอ้ง ร่วมงานสงัคมบา้งเป็นคร้ังคราว

 ธาดา วิมลวตัรเวที (2543: 129-160) ศึกษาเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

ของบุคลากร สังกดัมหาวทิยาลยัของรัฐ โดยทาํการศึกษาเจตคติต่อการเกษียณอายุและต่อการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุทาํงาน การปฏิบติัในการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุทาํงาน            

โดยก ลุ่ มตัวอย่ างคื อ  บุ คลากรท่ี มี อายุ  45..ปี ข้ึ นไป  สั งกัดมหาวิ ทยาลัยศ รี นคริ นวิ โรฒ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวิทยาลยัทกัษิณ จาํนวน 392 คน ตวัแปรท่ีใช้

ศึกษาคือ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อเดือน ลกัษณะสายงาน ตาํแหน่ง

หนา้ท่ีปัจจุบนัอายุท่ีเร่ิมวางแผนเตรียมตวัก่อนเกษียณอายุ และสถาบนัการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า 

บุคลากรมีเจตคติต่อการเกษียณอายแุละต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุทาํงานทางบวกใน

ระดบัดี แต่มีการปฏิบติัในการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุทาํงาน และความตอ้งการความรู้

ในการวางแผนเตรียมตวัก่อนเกษียณอายุงานในระดบัปานกลาง บุคลากรโดยรวมท่ีมีอายุ ระดบั

การศึกษา ระดบัรายไดต่้อเดือน ลกัษณะสายงานตาํแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบนัและอายุท่ีเร่ิมวางแผน

เตรียมตวัก่อนเกษียณต่างกนัมีเจตคติต่อการเกษียณและต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

ทาํงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ มีการปฏิบติัในการเตรียมตวัก่อนการเกษียณอายุ

ทาํงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และมีความตอ้งการความรู้ในการวางแผนเตรียมตวั

ก่อนเกษียณอายทุาํงานแตกต่างกนั        

 ธีระ  ชัยยานนท์ (2543:.ก) ศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการของ

ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวน สังกดักองบญัชาการตาํรวจนครบาล จาํนวน 180 ราย ใน 5 ดา้น คือ 

ดา้นจิตใจ ดา้นร่างกาย  ดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นท่ีอยู่อาศยั พบว่า ตาํรวจชั้นประทวนมี

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุทั้ง 5 ดา้น ในระดบัปานกลาง มีความตอ้งการได้รับความ

ช่วยเหลือในดา้นท่ีพกัอาศยัท่ีถาวรและอาชีพสาํรอง      
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 พชัราภา  มนูญภทัราชยั (2544: 129-133) ศึกษาการเตรียมตวัก่อนเขา้สู่วยัสูงอายุในชุมชน

เขตบางซ่ือ ในดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม กลุ่มตวัอยา่งอายุ 50-59 

ปี จาํนวน 297 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีทศันะต่อประโยชน์ของการเตรียมการก่อนเขา้สู่วยัสูงอายุ

ในระดงัสูง และมีการเตรียมการก่อนเขา้สู่วนัสูงอายุสูงสุดด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 

65.2 รองลงคือ เตรียมการด้านสังคม ร้อยละ 588.8 ส่วนด้านเศรษฐกิจเตรียมเพียงร้อยละ 49.0     

โดยพบวา่ เพศ สถานะภาพสมรส ภาวะสุขภาพและทศันะต่อประโยชน์ของการเตรียมตวัก่อนเขา้           

สู่วยัสูงอายุ มีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมการก่อนเขา้สู่วยัสูงอายุนั้นคือ เพศชาย และผูมี้สถานภาพ

โสดจะมีค่าเฉล่ียของลกัษณะการเตรียมการดา้นเศรษฐกิจสูงสุด นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มตวัอย่าง

ประสบปัญหาการเตรียมการดา้นเศรษฐกิจมากท่ีสุด โดยเพศหญิงจะประสบปัญหาการเตรียมการ

ดา้นเศรษฐกิจสูงกวา่เพศชาย และกลุ่มผูมี้ภาวะสุขภาพอ่อนแอจะประสบปัญหาการเตรียมการดา้น

สังคมสูงสุด         

 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) สํารวจความคิดเห็นของ

ประชากรอายรุะหวา่ง 18-59 ปี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ และการเตรียมตวัเพื่อเขา้สู่

วยัชรา รวมทั้งทศันคติต่อผูสู้งอายุ เพื่อเป็นขอ้มูลในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นาํไปใช้ประกอบเป็น

แนวทางในการติดตาม และประเมินผลตามแผนผูสู้งอายุแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2546) พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35) เห็นวา่ควรเร่ิมเตรียมการเพื่อยามสูงอายตุั้งแต่อายุระหวา่ง 40-49 

ปี รองลงมาอายุ 50-59 ปี และก่อน 40 ปี ตามลาํดบัสําหรับประเด็นการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ

ส่วนใหญ่ระบุว่า เคยคิดและไดเ้ตรียมการมากท่ีสุดในเร่ืองการออมหรือสะสมเงินทอง ทรัพยสิ์น 

รองคงมาคือ การทาํตวัเองใหมี้สุขภาพกายท่ีแขง็แรง ส่วนเร่ืองท่ีไม่เคยคิดเตรียมการคือ เร่ืองการทาํ

ศพสาํหรับตวัเอง และการทาํงานในชุมชน หรือเป็นอาสาสมคัรเม่ือยูใ่นวยัสูงอายุ และเม่ือสอบถาม

เก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับความเต็มใจและความสามารถในการจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็น

หลกัประกนัยามสูงอาย ุหากตอ้งจ่ายเงินใหรั้ฐเดือนละ 200 บาท และเม่ืออายคุรบ 60 ปี จะไดรั้บเงิน

บาํนาญเดือนละ 2,000 บาทนั้น มีกลุ่มตวัอยา่งประมาณคร่ึงหน่ึงเท่านั้น (ร้อยละ 49.4) ท่ีระบุวา่เต็ม

ใจและสามารถจ่ายเงินใหรั้ฐได ้  
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 ทยณฐ  ชวนไชยสิทธ์ิ และคณะ (2552: ญ-ฎ) ศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อ

เกษียณอายุราชการของข้าราชการครูสังกัดพื้นท่ีการศึกษาจังหวดันนทบุรี จ ํานวน 450 คน          

โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงอายุคือนอ้ย (อายุไม่เกิน 40 ปี) อายุปานกลาง (อายุ 41-50 ปี) และอายุมาก (อาย ุ

51 ปีข้ึนไป) ผลการวิจยัพบวา่ ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ

ราชการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.5 ซ่ึงข้าราชการครูทุกช่วงอายุมีคะแนนเฉล่ียการ

เตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการในระดบัปานกลาง สําหรับปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

เตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการ ในกลุ่มขา้ราชการครูท่ีอายุน้อย พบว่า การรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารผา่นตวัแบบเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการมีความสัมพนัธ์ทางบวก

กบัการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการ กลุ่มขา้ราชการครูท่ีอายุปานกลาง พบวา่ การรับรู้

ขอ้มูลข่าวสารผ่านตวัแบบเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการ และปัญหา/อุปสรรคในการเตรียมความ

พร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการมีความสัมพนัธ์ทางลบกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ

ราชการ  กลุ่มขา้ราชการครูท่ีอายุมาก พบวา่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นตวัแบบเก่ียวกบัการเตรียม

ความพร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเตรียมความพร้อมเพื่อ

เกษียณอายุราชการ นอกจากน้ียงัพบวา่ รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการของ 

ขา้ราชการครูในแต่ละช่วงอายุมีความคลา้ยคลึงกนั คือขา้ราชการครูทุกช่วงอายุตอ้งเตรียมความ

พร้อมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นการใชเ้วลาโดย

ครอบครัวตอ้งสนบัสนุน   การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุทุกดา้นในเร่ืองอารมณ์/ความรู้สึก 

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นวตัถุ/ส่ิงของ ในขณะท่ีตน้สังกดั/ภาครัฐตอ้งสนบัสนุนการเตรียมความ

พร้อมเพื่อเกษียณอายทุุกดา้นในเร่ืองการให้ความรู้คาํแนะนาํขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความ

พร้อมเพื่อเกษียณอายุและการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อ

เกษียณอาย ุ         

 Cripps (1992) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ผลของการจดัโปรแกรมการเตรียมตวัก่อนเกษียณท่ีมี

ต่อทศันคติต่อการเกษียณ ความพึงพอใจในงานอดิเรกและการเขา้ร่วมกิจกรรมงานอดิเรก” พบว่า 

โปรแกรมดงักล่าวไดช่้วยให้ผูเ้ขา้ร่วมในโครงการสามารถวางแผนก่อนเกษียณอายุไดเ้ป็นอย่างดี 

นอกจากน้ีผลการศึกษาดงักล่าวยงัพบวา่ โปรแกรมการเตรียมตวัก่อนเกษียณน้ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ
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ท่ีดีต่อการเกษียณและส่งผลต่อการเตรียมตวัก่อนเกษียณดว้ย    

 Conrad..(1993) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “การเตรียมตัวและการตัดสินใจเกษียณของครู

ประชาบาล” พบว่า การเขา้ร่วมโปรแกรมการวางแผนเตรียมตวัเพื่อเกษียณของครูประชาบาลนั้น

ข้ึนกบัระดบัการศึกษา และเพศชายเขา้ร่วมโปรแกรมดงักล่าวมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงส่งผลทาํให้มี

ความแตกต่างกันในเร่ืองทศันคติต่อการเกษียณและความพร้อมในการเกษียณ และพบว่าผูท่ี้

แต่งงานแลว้และโสดจะมีการเตรียมตวัเพื่อเกษียณอายดีุกวา่ผูท่ี้เป็นหมา้ย หรือหยา่ร้าง นอกจากน้ียงั

พบวา่ ตวัแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดในการตดัสินใจเกษียณ คือ ทศันคติต่อการเกษียณและจาํนวนปีของ

การทาํงาน         

 Landres (1993) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “ผลของการวางแผนก่อนเกษียณท่ีมีความพึงพอใจใน

ชีวิตหลงัเกษียณของครู” โดยสุ่มตวัอยา่งจากสมาชิกท่ีอยู่ในระบบเกษียณโดยใชเ้กณฑ์ของรายได้

เป็นหลกั จาํนวนทั้งส้ิน 812 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่ียงัไม่เกษียณ 641 ราย และกลุ่มท่ีเกษียณแลว้ 

171 ราย พบวา่ ระดบัรายไดแ้ละลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมตวัก่อนเกษียณ ความพึง

พอใจในชีวตินั้นมีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนก่อนเกษียณ และสมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ควรมีการ

วางแผนก่อนเกษียณโดยหน่วยงานควรจะมีการจดัประชุมสัมมนา หรือให้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุก็จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนก่อนเกษียณของ

สมาชิกเป็นอยา่งมาก         

 Kumelachew..(1996) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมในการ

เกษียณของบุคลากรในมหาวิทยาลยั” กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลยัแมรีแลนด์ จาํนวน 

1,039 ราย มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงทศันคติต่อการเกษียณ การับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัการเกษียณ และพฤติกรรมการวางแผนเตรียมตวัก่อนเกษียณ พบวา่ ส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดี

ต่อการเกษียณโดยในเพศหญิงมีความแตกต่างกนัในดา้นสถานภาพทางตาํแหน่ง และระยะเวลาใกล้

เกษียณ สําหรับเพศชายนั้นมีความแตกต่างกนัในดา้นระดบัการศึกษาและสถานภาพทางตาํแหน่ง 

ถึงแมว้่าจะมีทศันคติท่ีดีต่อการเกษียณแต่การได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเกษียณและการจดั

กิจกรรมสาํหรับการวางแผนเตรียมตวัก่อนเกษียณก็ยงัค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงส่วนใหญ่นั้นมีความตอ้งการ

ให้หน่วยงานจดักิจกรรมช่วยเหลือในการวางแผนเตรียมตวัก่อนเกษียณ นอกจากน้ียงัพบว่า การ

ได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเกษียณนั้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการวางแผนเตรียมตวัก่อน
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เกษียณ โดยผูท่ี้รับขอ้มูลข่าวสารมากกวา่จะสามารถเตรียมตวัก่อนเกษียณอายุไดดี้กวา่ ซ่ึงหน่วยงาน

ควรจดัโปรแกรมการศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนเตรียมตวัก่อนเกษียณให้กบับุคลากรตั้งแต่เน่ิน ๆ 

ในช่วงเวลาท่ียงัทาํงานอยู ่ 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า การเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายนุั้น เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากการเกษียณอายยุอ่มส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต

ภายหลงัเกษียณ  ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านการเงิน หากบุคคลมีการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุท่ีดี บุคคลก็จะสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะ

เกิดข้ึน และสามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งมีความสุขในบั้นปลายชีวติ อยา่งไรก็ตามแมว้า่ในปัจจุบนับุคคล

เร่ิมมีการต่ืนตัวและมีการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอยู่ข้างต้นแล้วแต่ก็ยงัไม่เป็นท่ี

แพร่หลายมากนัก ประกอบกับในปัจจุบนัสังคมไทยกาํลงัเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมของผูสู้งอาย ุ

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจทาํการศึกษาเก่ียวกบั การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสํานกังานใหญ่ ซ่ึงจะศึกษา 4 ดา้น คือ การเตรียมความพร้อมดา้น

ร่างกาย การเตรียมความพร้อมดา้นจิตใจ การเตรียมความพร้อมดา้นการเงิน และการเตรียมความ

พร้อมดา้นการใชเ้วลาวา่ง โดยผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน สําหรับเป็นขอ้มูล

เพื่อนาํไปพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายแุละเป็นขอ้มูลพื้นฐาน 

ในการวางแผนการจดัโปรแกรมต่างๆ ในอนาคตต่อไป นอกจากน้ีหน่วยงานอ่ืนๆ ยงัสามารถนาํผล

การศึกษาในคร้ังน้ีไปปรับใชใ้นหน่วยงานของตนไดอี้กดว้ย 
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บทที ่3 

กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง “การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานการเคหะ

แห่งชาติ: กรณีศึกษาพนกังานผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่” ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 3.2  สมมติฐานในการศึกษา  

 3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 

 3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  

 3.5  วธีิการหาคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ย 

 3.6  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.7  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

 

3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 3.1.1  ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 

           3.1.1.1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

            1)  เพศ 

 2)  อายุ 

 3)  วฒิุการศึกษาสูงสุด 

 4)  ตาํแหน่งปัจจุบนั 

 5)  รายไดต่้อเดือน 

 6)  สถานภาพสมรส 

 7)  จาํนวนบุตร 

 8)  จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ
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   3.1.1.2  ปัจจยัทางสังคม ไดแ้ก่ 

            1)  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ

            2)  การมีส่วนร่วมในสังคม                                                                                                      

            3)  สัมพนัธภาพในครอบครัว 

             4)  การสนบัสนุนทางสังคมจากเพือ่นร่วมงาน 
 

 3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 

           3.1.2.1  การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอาย ุ

            1)  ดา้นร่างกาย  

            2)  ดา้นจิตใจ 

            3)  ดา้นการเงิน 

            4)  ดา้นการใชเ้วลาวา่ง 

 

จากตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม สามารถเขียนเป็นแผนภูมิกรอบแนวคิดในการวจิยัได ้ดงัน้ี 
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   ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่3.1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

• ปัจจัยทางสังคม 

1. การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการ                        

เตรียมตวัก่อนเกษียณอาย ุ          

2. การมีส่วนร่วมในสังคม    

3. สัมพนัธภาพในครอบครัว    

4. การสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อน

ร่วมงาน 

• การเตรียมความพร้อมก่อน        

การเกษียณอายุ 

 1. ดา้นร่างกาย 

 2. ดา้นจิตใจ 

 3. ดา้นการเงิน 

 4. ดา้นการใชเ้วลาวา่ง 

  

 

 

• ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 

4. ตาํแหน่งปัจจุบนั 

5. รายไดต่้อเดือน 

6. สถานภาพสมรส 

7. จาํนวนบุตร 

8) จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ
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3.2  สมมติฐานในการศึกษา  

 สมมติฐานท่ี 1..เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน สถานภาพ

สมรส จาํนวนบุตร จาํนวนปีก่อนเกษียณอายุ มีความสัมพนัธ์กับการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายขุองพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

 สมมติฐานท่ี 2..การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ การมีส่วน

ร่วมในสังคม สัมพันธภาพในครอบครัว  และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานมี

ความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่        

 สมมติฐานท่ี.3. ปัจจยัส่วนบุคคล การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุ  การมีส่วนร่วมในสังคม สัมพนัธภาพในครอบครัว และการสนบัสนุนทางสังคมจาก

เพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลหรือร่วมกนัทาํนาย การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ได ้

3.3  นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ หมายถึง การเตรียมตวัในการวางแผนการดาํเนิน

ชีวติในอนาคตในช่วงท่ีไม่มีรายไดจ้ากการทาํงาน ในดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ  ดา้นการเงิน และดา้น

การใชเ้วลาวา่ง           

 พนกังานผูเ้ตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ หมายถึง พนกังานของการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติังานในสาํนกังานใหญ่ โดยมีช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 40 – 60 ปี     

 ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง  คุณลกัษณะส่วนตวับุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  การศึกษา ตาํแหน่ง  

รายได ้สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร  และจาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ    

 เพศ หมายถึง  เพศของกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งเป็นเพศหญิงและเพศชาย  

 อาย ุหมายถึง  อายขุองกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํงานอยูใ่นสาํนกังานใหญ่ของการเคหะ 

 วฒิุการศึกษาสูงสุด หมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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 ตาํแหน่งปัจจุบนั หมายถึง ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานก่อนเกษียณอาย ุ  

 รายไดต่้อเดือน หมายถึง  เงินเดือนท่ีไดจ้ากการทาํงาน 

 สถานภาพสมรส หมายถึง  สภาพการใชชี้วติคู่ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ โสด สมรส หมา้ย/หยา่ร้าง 

และแยกกนัอยู ่         

 จาํนวนบุตร หมายถึง จาํนวนบุตรของกลุ่มตวัอยา่ง    

 จาํนวนปีก่อนเกษียณอายุ หมายถึง จาํนวนปีท่ีเหลือในการทาํงานของกลุ่มตวัอย่างก่อน

เกษียณอาย ุ  

 ปัจจยัทางสังคม หมายถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเตรียมเกษียณอายุ  ไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกบัการ  เตรียมตวัก่อนเกษียณอาย ุ การมีส่วนร่วมในสังคม สัมพนัธภาพในครอบครัว  และการ

สนบัสนุนทางสงัคมจากเพื่อนร่วมงาน 

 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุหมายถึง การท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งมีการเตรียมการในเร่ืองการเกษียณอายจุากส่ือต่างๆ รวมถึงการสนทนาแลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้น 

  การมีส่วนร่วมในสังคม หมายถึง การเตรียมการในการรับบทบาทใหม่ในการมีส่วนร่วม

ในสังคมอนัจะเป็นประโยชน์แก่คนทัว่ไป เช่น การทาํงานเป็นอาสาสมคัร เป็นตน้ 

 สัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและเครือ

ญาติหรือบุคคลอ่ืนอ่ืนๆท่ีอาศยัร่วมกนั ซ่ึงปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเตรียมตวัเกษียณอาย ุ

 การสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความสัมพนัธ์ของผูเ้ตรียมเกษียณอายุ

กบัเพื่อนร่วมงาน โดยเพื่อนร่วมงานจะสนบัสนุนบุคคลดว้ยการให้ความช่วยเหลือสนบัสนุน และ

หวงัดีต่อกนั  มีความรักใคร่ผกูผนั เห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั  

 การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นร่างกาย หมายถึง การเตรียมตวัหรือวางแผนใน

การรับประทานอาหาร การตรวจสุขภาพ การพกัผอ่น และการออกกาํลงักาย  



57 

 

 การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นจิตใจ หมายถึง การเตรียมจิตใจให้มีสุขภาพจิตท่ี

ดีมีอารมณ์แจ่มใส เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา อ่านหนงัสือเก่ียวกบัผูสู้งอายุ ฯลฯ เพื่อพร้อมท่ีจะ

ยอมรับกบัการเปล่ียนแปลงภายหลงัเกษียณ      

 การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ด้านการเงิน หมายถึง การเตรียมตวัเร่ืองรายได ้

ค่าใชจ่้ายการเก็บสะสมเงินออม  การนาํเงินไปฝากธนาคาร การนาํเงินไปลงทุน เป็นตน้  

 การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการใชเ้วลาวา่ง หมายถึง การทาํงานพิเศษ หรือ

กิจกรรมอดิเรกต่างๆ ท่ีจะทาํเม่ือเกษียณอายใุนช่วงท่ีมีเวลาวา่ง 
   

 

 

3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 

 

 3.4.1  ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงาน

ใหญ่  อาย ุ40 – 60 ปี มีจาํนวนทั้งส้ิน 1,141 คน จาก 28 หน่วยงาน 

 

 3.4.2  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง       

 สําหรับกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาผูว้ิจยัจะทาํการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

วิธีการคํานวณตามสูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro..Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

(ความคลาดเคล่ือนร้อยละ5) ดงัน้ี 

2
Ne1

N
n

+
=  

โดย n = ขนาดตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้

N = จาํนวนประชากรท่ีทราบค่า 

e  = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้ 
  

จากสูตรแทนค่าไดด้งัน้ี 

    n     =    
2

)1,141(0.051

1,141

+
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               =      296.17 

จากการแทนค่าในสูตร จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 296.17 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เท่ากบั 296 คน 

 

 3.4.3  วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

 การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดย

การแบ่งประชากรออกเป็นฝ่าย รวมทงัส้ิน 28 ฝ่าย จากนั้นทาํการสุ่มตวัอยา่งจากทุกฝ่ายออกมาตาม

สัดส่วนมากน้อยของประชากรในแต่ละฝ่าย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย.(Simple.Random 

Sampling) ดว้ยวธีิการจบัฉลาก ดงัน้ี  

ตารางที ่3.1  แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ลาํดับ สังกดั สังกดัย่อ 
ประชากร 

(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 

1 คณะผูบ้ริหาร กคช. 7 2 

2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตภ. 19 5 

3 ฝ่ายนโยบายและแผน นผ. 20 5 

4 ฝ่ายวชิากรพฒันาท่ีอยูอ่าศยั วช. 20 5 

5 ฝ่ายการฟ้ืนฟูและพฒันาเมือง ฟม. 18 5 

6 ฝ่ายพฒันาคุณภาพชีวิตและชุมชม พช. 31 8 

7 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ทน. 35 9 

8 ฝ่ายกฎหมายและท่ีดิน กม. 45 12 

9 ฝ่ายวสัดุและบริการโครงการก่อสร้าง พค. 45 12 

10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทบ. 33 9 

11 ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน บท. 31 8 

12 ฝ่ายการบญัชี บช. 75 19 

13 ฝ่ายการตลาดและขาย กต. 66 17 

14 ฝ่ายพฒันาโครงการเชิงสังคม 1 พส.1 102 26 

15 ฝ่ายพฒันาโครงการเชิงสังคม 2 พส.2 94 24 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

 
 

 

ลาํดับ 

 

สังกดั 

 

สังกดัย่อ 

 

ประชากร 

(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 

16 ฝ่ายพฒันาโครงการเชิงพาณิชย ์ พพ. 72 19 

17 ฝ่ายบริหารสินทรัพยแ์ละอาคารเช่า ทส. 36 9 

18 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 ชช.1 33 9 

19 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 ชช.2 38 10 

20 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 3 ชช.3 32 8 

21 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 4 ชช.4 29 8 

22 ฝ่ายบริหารสินเช่ือและหน้ี สน. 30 8 

23 สาํนกัผูว้า่การ สผ. 89 23 

24 คณะผูต้รวจการ คตก. 9 2 

25 ศูนยบ์ริหารความเส่ียง ศบส. 10 3 

26 ศูนยว์จิยัและพฒันาการก่อสร้าง ศวพ. 28 7 

27 ศูนยป์รับปรุงและบาํรุงรักษาชุมชน ศปบ. 89 23 

28 ศูนยร์ายงานและประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ศรป. 5 1 

รวม 1,141 296 

 

3.5  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา  
 

 ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดป้รับมา

จากงานวจิยัของ ทยณฐ ชวนไชยสิทธ์ิ (2550) ทกัษอร ศรีภา (2541) และสุธิดา กิติศรีวรพนัธ์ุ (2551) 

ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
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 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ตาํแหน่ง รายได ้สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร และจาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปัจจยัทางสังคม 4 ปัจจยั  ประกอบดว้ย ปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ จาํนวน 11 ข้อ  ปัจจัยการมีส่วนร่วมในสังคม 

จาํนวน 9 ขอ้ ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว จาํนวน 11 ขอ้ และปัจจยัการสนบัสนุนทางสังคมจาก

เพื่อนร่วมงาน จาํนวน 7 ขอ้ โดยคาํถามแต่ละขอ้ใชม้าตรประเมินค่า(Rating Scale) มี 5 ระดบั คือ                      

จริงท่ีสุด  จริง  ค่อนขา้งจริง  ค่อนขา้งไม่จริง ไม่จริง โดยกาํหนดค่าของลาํดบัคะแนนดงัน้ี 

  5 หมายถึง ตรงกบัการกระทาํและความรู้สึกมากท่ีสุด   

  4 หมายถึง ตรงกบัการกระทาํและความรู้สึกมาก    

  3 หมายถึง ตรงกบัการกระทาํและความรู้สึกค่อนขา้งมาก   

  2 หมายถึง ไม่ตรงกบัการกระทาํและความรู้สึกค่อนขา้งมาก   

  1 หมายถึง ไม่ตรงกบัการกระทาํและความรู้สึกมาก    

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ 4 ด้าน ได้แก่                 

ดา้นร่างกาย จาํนวน 20  ขอ้  ดา้นจิตใจ จาํนวน 10 ขอ้  ดา้นการเงิน จาํนวน 9 ขอ้  และดา้นการใช้

เวลาวา่ง จาํนวน 8 ขอ้  ซ่ึงลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินรวมค่า(Summated Rating Scale) 

มี 5 ระดบั คือ   5   4   3   2   1  โดยกาํหนดค่าของลาํดบัคะแนนดงัน้ี    

  5 หมายถึง มีระดบัความพร้อม  มากท่ีสุด        

  4 หมายถึง มีระดบัความพร้อม  มาก     

  3 หมายถึง มีระดบัความพร้อม ปานกลาง     

  2 หมายถึง มีระดบัความพร้อม นอ้ย     

  1 หมายถึง มีระดบัความพร้อม นอ้ยท่ีสุด 

 

3.6  วธีิการหาคุณภาพของเคร่ืองมอื 

 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามโดยศึกษาคน้ควา้เอกสาร หนงัสือ 

วารสาร บทความ หนงัสือพิมพ ์บทความวิชาการ ภาคนิพนธ์ รวมถึงรายงานการวิจยั จากนั้นนาํ

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษากบัผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม

กบันิยามท่ีไดก้าํหนดไว ้และปรับปรุงแบบสอบถามตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ 
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 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัไดน้าํขอ้มูลหลงัจากท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปทดสอบกบัพนกังาน

การเคหะแห่งชาติท่ีไม่รวมอยู่ในกลุ่มตัวอย่างจํานวน  30 ฉบับ เพื่อวดัค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าความเช่ือมั่น.(Reliability) แบบแอลฟาของครอนบาค (Alpha 

Cronbach’s) จากนั้นจึงนาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้ผลการ

วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 3.2 
 

ตารางที ่3.2  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม ค่า Alpha Conbrach’s 

ส่วนท่ี 2 : ปัจจยัทางสังคม 0.9179 

ส่วนท่ี 3 : การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ 0.9422 

ภาพรวมทั้งฉบับ 0.9610 

 
3.7  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลด้วยตวัเอง ณ สํานักงานการเคหะแห่งชาติ โดยการนาํส่ง

แบบสอบถามใหแ้ต่ละหน่วยงานตามจาํนวน จากการเลือกตวัอยา่ง ทั้งหมด 296 ชุด 

 

3.8  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 

 ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาดาํเนินการตามลาํดบั ดงัน้ี 

  1)  นําแบบสอบถามทั้ งหมดท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามและให้ค่านํ้ าหนกัเป็นคะแนนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด บนัทึกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ โดย

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows Version 11.5 (Statistical 

Package for the Social Sciences)          

  2)  วเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี       



62 

 

       (1)  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยหาค่าความถ่ี 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยนาํเสนอในรูปของตารางประกอบคาํบรรยาย 

                             (2)  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางสังคม และการเตรียมความพร้อมก่อนการ

เกษียณอายุ โดยหาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นาํเสนอ

ในรูปของตารางประกอบคาํบรรยาย และให้ความหมายของคะแนน โดยใช้คะแนนเฉล่ีย (Mean) 

ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย    การแปลผล 

                 4.51 – 5.00  มากท่ีสุด                                                      

                 3.51 – 4.50   มาก                                                      

                2.51 – 3.50   ปานกลาง                                                     

                 1.51 – 2.50   นอ้ย                                                     

                 1.00 – 1.50   นอ้ยท่ีสุด                                                       

       (3)..วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Point – Biserial 

(Point Biserial Correlation Coefficient: pbr
) สําหรับการทดสอบสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ในกรณีท่ี

ตวัแปรหน่ึงอยูใ่นระดบั Scale และอีกตวัแปรหน่ึงอยูใ่นระดบั Nominal ท่ีมีค่าขอ้มูลเป็น 0 และ 1  

     (4)  วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความ

พร้อมก่อนการเกษียณอายุ โดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation analysis) และวิเคราะห์ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลหรือร่วมกนัทาํนายการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบเพิ่มทีละตัวแปร (Multiple.regression.analysis:.Stepwise) เพื่อหาค่าร้อยละในการ

พยากรณ์ของตัวทํานาย  โดยใช้เกณฑ์ระดับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ Cohen.(1988) 

ดงัต่อไปน้ี 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์        การแปลผลระดบัความสัมพนัธ์ 

 -0.50 ถึง -1.00 หรือ 0.50 ถึง 1.00        ระดบัสูง 

 -0.49 ถึง -0.30 หรือ 0.30 ถึง 0.49        ระดบัปานกลาง 

                 -0.29 ถึง -0.10 หรือ 0.10 ถึง 0.29        ระดบัตํ่า           
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเร่ือง “การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานการเคหะ

แห่งชาติ: กรณีศึกษาพนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่” ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติ และนาํเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 4.2  ปัจจยัทางสงัคม 

 4.3  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ

4.4  การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังาน 

การเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

4.5  การวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลหรือร่วมกนัทาํนายต่อการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ี            

ในสาํนกังานใหญ่ 

 

4.1  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นพนกังานการเคหะแห่งชาติสํานกังานใหญ่ท่ีมีอายุ

ระหวา่ง 40 – 60 ปี จาํนวน 296 ราย มีรายละเอียดดงัน้ี (รายละเอียดในตารางท่ี 4.1) 

  1)  เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.5 ส่วนเพศ

ชายมีเพียงร้อยละ 38.5 

  2)  อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 50.04 ปี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6.34 กลุ่มอายท่ีุมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ กลุ่มอาย ุ45 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ     
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56 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.3 และกลุ่มอายุท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ กลุ่มอายุ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 

4.4           

              3)  วุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.4 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 10.8 และกลุ่มท่ีมี

จาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 1.4 นอกจากน้ีพบวา่มีผูไ้ม่

ระบุวฒิุการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.7        

              4)  ตาํแหน่งปัจจุบนั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานปัจจุบนัเป็น 

พนกังานบริหารทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมาคือ ตาํแหน่งพนกังานจดัการทรัพยสิ์น คิดเป็น

ร้อยละ 20.6 และกลุ่มตาํแหน่งงานปัจจุบนัท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานบริการ และช่างฝีมือ 

คิดเป็นร้อยละ 0.7          

              5)  รายไดต่้อเดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 49,141.20 บาท และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 19,441.93 บาท กลุ่มรายไดท่ี้มีจาํนวนมากท่ีสุดคือ กลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่หรือ

เท่ากบั 32,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมาคือ กลุ่มท่ีมีรายได้มากกว่าหรือเท่ากบั 71,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 20.6 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ กลุ่มท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 32,001 – 38,850 

บาท คิดเป็นร้อยละ 17.6 นอกจากน้ีพบวา่มีผูไ้ม่ระบุรายได ้คิดเป็นร้อยละ 0.3   

              6)  สถานภาพสมรส พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย

ละ 72.3 รองลงมาคือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 20.9 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ แยกกนั

อยู ่คิดเป็นร้อยละ 1.0         

   7)  จาํนวนบุตร  พบวา่ กลุ่มจาํนวนบุตรท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ กลุ่ม 1 – 2 คน          

คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมาคือ กลุ่มท่ีไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 29.1 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด

คือ กลุ่มมากกวา่ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4        

   8)  จาํนวนปีก่อนเกษียณ พบวา่ กลุ่มจาํนวนปีก่อนเกษียณท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ 

กลุ่ม  10  – 17  ปี คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาคือ กลุ่ม 4 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.7 และกลุ่มท่ีมี

จาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มมากกวา่ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.2 
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ตารางที ่4.1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ อาย ุวฒิุการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่ง    

                    ปัจจุบนั รายไดต้่อเดือน  สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร และจาํนวนปีก่อน

เกษียณอาย ุ
 

 

ลกัษณะทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย 114 38.5 

 หญิง 182 61.5 

 รวม 296 100.0 

กลุ่มอายุ    

 นอ้ยกวา่ 45 ปี 64 21.6 

 45 – 49 ปี 88 29.7 

 50 – 55 ปี 59 19.9 

 56 – 59 ปี 72 24.3 

 60 ปี  13 4.4 

 รวม 296   100.0 

อายุเฉลีย่ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

          ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

          ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา  

50.04 (6.34) 

 
 

                      4             1.4 

                     17            5.7 

          ปริญญาตรี 

          ปริญญาโท 

          ไม่ระบุวฒิุการศึกษา                    

                                                    

                                                           รวม 

                    241           81.4 

                     32           10.8      

                       2             0.7 
 

               296              100.0 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ลกัษณะทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

ตําแหน่งปัจจุบัน   

 พนกังานวเิคราะห์นโยบายและแผน 13 4.4 

 พนกังานพสัดุ 8 2.7 

 พนกังานการเงินและบญัชี 27 9.1 

 สถาปนิก 9 3.0 

 พนกังานบริหารทัว่ไป 71 24.0 

 พนกังานธุรการ 10 3.4 

 พนกังานบริการ 2 0.7 

 เศรษฐกร 5 1.7 

 พนกังานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 1.0 

 นิติกร 3 1.0 

 พนกังานจดัการทรัพยสิ์น 61 20.6 

 วศิวกร 13 4.4 

 พนกังานประชาสัมพนัธ์ 12 4.1 

 ช่างเทคนิค 18 6.1 

 ช่างฝีมือ 2 0.7 

 พนกังานออกแบบก่อสร้าง 22 7.4 

 อ่ืน ๆ 17 5.7 

 รวม 296 100.0 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ลกัษณะทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

กลุ่มรายได้ต่อเดือน (บาท)   

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 32,000 บาท 66 22.3 

 32,001 – 38,850 บาท 52 17.6 

 38,851 – 49,000 บาท 60 20.3 

 49,001 – 70,999 บาท 56 18.9 

 มากกวา่หรือเท่ากบั 71,000 บาท 61 20.6 

 ไม่ระบุรายได ้ 1 0.3 

 รวม 296 100.0 

รายได้เฉลีย่ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 49,141.20 (19,441.93) 
 

สถานภาพสมรส   

 โสด 62 20.9 

 สมรส 214 72.3 

 หยา่ร้าง 9 3.0 

 หมา้ย 8 2.7 

 แยกกนัอยู ่ 3 1.0 

รวม 296 100.0 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ลกัษณะทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

กลุ่มจํานวนบุตร   

 ไม่มีบุตร 86 29.1 

 1 – 2 คน 191 64.5 

 มากกวา่ 2 คน 19 6.4 

 รวม 296 100.0 

กลุ่มจํานวนปีก่อนเกษียณ   

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ปี 72 24.3 

 4 – 10 ปี 76 25.7 

 10 – 17 ปี 109 36.8 

 มากกวา่ 17 ปี 39 13.2 

 รวม 296 100.0 

 

4.2  ปัจจัยทางสังคม 

  ผูว้ิจยัได้ศึกษาปัจจยัทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอาย ุ 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ปัจจยั ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 

 4.2.1  ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ 

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางสังคม ดา้นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบัติหน้า ท่ีในสํานักงานใหญ่ พบว่า                       

โดยภาพรวมพนกังานมีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ( X ,=,2.93, S.D.,=,1.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่  มีคะแนนเฉล่ีย ดา้นการสนทนา/แลกเปล่ียนความเห็นกบัสมาชิกใน
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ครอบครัวสูงท่ีสุด ( X = 3.45, S.D. = 1.06) รองลงมาคือ ดา้นการไดส้นทนา/แลกเปล่ียนความเห็น

กบักลุ่มเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ( X  = 3.42, S.D. = 0.98) ตามดว้ย ดา้นการสนทนา/แลกเปล่ียน

ความเห็นกบัผูท่ี้เกษียณอายุไปแลว้ ( X  = 3.33, S.D. = 1.02) ส่วนดา้นการฟังรายการวิทยุเก่ียวกบั

กับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุได้คะแนนเฉล่ียตํ่ า ท่ีสุด ( X .= .2.31, S.D..= .1.05)                                  

ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที ่4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัทางสังคม ดา้นปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ

 

ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร 

เกีย่วกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ 
X  S.D. แปลผล 

1. ท่านอ่านบทความจากหนงัสือพิมพว์ารสาร นิตยสาร 3.05 1.16 ปานกลาง 

2. ท่านอ่านหนงัสือคู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อการ

เกษียณอาย ุ

2.75 1.17 ปานกลาง 

3. ท่านไดรั้บเอกสารเผยแพร่ความรู้จากหน่วยงานของ

รัฐหรือเอกชน 

2.93 1.10 ปานกลาง 

4. ท่านดูรายการโทรทศัน์เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายุ 

2.64 1.08 ปานกลาง 

5. ท่านฟังรายการวทิยเุก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายุ 

2.31 1.05 นอ้ย 

6. ท่านเขา้เวบไซด ์หรือเวบบอร์ดต่าง ๆ ในอินเทอร์เนต 

เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ

2.36 1.12 นอ้ย 

7. ท่านไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายจุากหน่วยงานท่ีปฏิบติังานอยู ่

3.29 1.08 ปานกลาง 

8. ท่านไดส้นทนา/แลกเปล่ียนความเห็นกบัสมาชิกใน

ครอบครัว 

3.45 1.06 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

 

ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร 

เกีย่วกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ 
X  S.D. แปลผล 

9. ท่านไดส้นทนา/แลกเปล่ียนความเห็นกบักลุ่มเพื่อน/

เพื่อนร่วมงาน 

3.42 0.98 ปานกลาง 

10. ท่านไดส้นทนา/แลกเปล่ียนความเห็นกบัผูท่ี้

เกษียณอายไุปแลว้ 

3.33 1.02 ปานกลาง 

11. ท่านไดป้รึกษาหารือผูท้รงคุณวฒิุดา้นผูสู้งอาย ุ 2.67 1.14 ปานกลาง 

รวม 2.93 1.16 ปานกลาง 

 

 4.2.2  ปัจจัยการมีส่วนร่วมในสังคม  

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางสังคม ดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมของพนักงานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ พบว่า โดยภาพรวมพนกังานมีส่วนร่วมในสังคมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ( X  = 2.61, S.D. = 2.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ พนกังานการเคหะแห่งชาติ

ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่  มีคะแนนเฉล่ียดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลต่างวยัและวยั

เดียวกนัสูงท่ีสุด ( X  = 3.50, S.D. = 0.91) รองลงมา คือ ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์

ระหวา่งผูท่ี้กาํลงัจะเกษียณอายแุละผูท่ี้เกษียณอายุไปแลว้ ( X  = 3.08, S.D. = 1.13) ตามดว้ย ดา้นการ

เป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ  ( X  = 2.71, S.D. = 1.22)  ส่วนดา้นการเป็นวิทยากร

ผูบ้รรยายหรือสาธิตให้ความรู้แก่ผูฝึ้กอบรมในโครงการต่าง ๆ ไดค้ะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ( X  = 1.82, 

S.D. = 1.12)  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัทางสังคม ดา้นปัจจยัการมีส่วนร่วม    

ในสังคม 

 

ปัจจัยการมีส่วนร่วมในสังคม X  S.D. แปลผล 

1. ท่านเป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ 2.71 1.22 ปานกลาง 

2. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการบาํเพญ็ประโยชน์

เพื่อสังคม 

2.69 1.08 ปานกลาง 

3. ท่านทาํงานอาสาพฒันาต่าง ๆ 2.30 1.15 นอ้ย 

4. ท่านทาํงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการใน

โครงการชุมชน 

2.23 1.17 นอ้ย 

5. ท่านเขา้ร่วมเป็นกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคหะ 

เช่น สมาคมเคหะชุมชนต่าง ๆ 

2.19 1.18 นอ้ย 

6. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมในสังคมท่ีพนกังานสามารถเขา้

ร่วมได ้ทั้งก่อนและหลงัเกษียณอาย ุ

2.62 1.34 ปานกลาง 

7. ท่านเป็นวทิยากรผูบ้รรยาย หรือสาธิตใหค้วามรู้แก่ผู ้

ฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ 

1.82 1.12 นอ้ย 

8. ท่านสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลต่างวยั และวยั

เดียวกนั 

3.50 0.91 ปานกลาง 

9. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรคร์ะหวา่งผูท่ี้กาํลงั

จะเกษียณอายแุละผูท่ี้เกษียณอายไุปแลว้ 

3.08 1.13 ปานกลาง 

รวม 2.61 2.23 ปานกลาง 

 

 4.2.3  ปัจจัยสัมพนัธภาพในครอบครัว  

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางสังคม ดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัวของพนกังานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ พบวา่ โดยภาพรวมพนกังานมีสัมพนัธภาพในครอบครัว

อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.95, S.D. = 1.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ พนกังานการเคหะแห่งชาติ
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ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่  มีคะแนนเฉล่ียด้านสมาชิกในครอบครัวรักและห่วงใยในตวั

พนกังานสูงท่ีสุด ( X  = 4.41, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ ดา้นสมาชิกในครอบครัวให้ความเคารพ

นบัถือพนกังาน  ( X  = 4.32, S.D. = 0.74) ตามดว้ย ดา้นสมาชิกในครอบครัวสนใจเขา้พบปะพูดคุย

กบัพนกังาน ( X  = 4.30, S.D. = 0.76) ส่วนดา้นความรู้สึกวา่พนกังานมีความห่างเหินกบับุคคลใน

ครอบครัวไดค้ะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ( X  = 1.93, S.D. = 1.24)  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.4 

 

ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัทางสังคม ดา้นปัจจยัสัมพนัธภาพ       

ในครอบครัว 

 

ปัจจัยสัมพนัธภาพในครอบครัว X  S.D. แปลผล 

1. สมาชิกในครอบครัวใหค้วามเคารพนบัถือท่าน 4.32 0.74 มาก 

2. สมาชิกในครอบครัวสนใจเขา้พบปะพดูคุยกบัท่าน 4.30 0.76 มาก 

3. สมาชิกในครอบครัวรักและห่วงใยในตวัท่าน 4.41 0.71 มาก 

4. สมาชิกในครอบครัวมาขอคาํแนะนาํปรึกษาจากท่าน 4.17 0.86 มาก 

5. สมาชิกในครอบครัวมาขอความช่วยเหลือจากท่านใน

ดา้นต่าง ๆ 

3.88 1.08 มาก 

6. สมาชิกในครอบครัวสามารถเป็นท่ีปรึกษาแก่ท่านได ้ 4.00 0.94 มาก 

7. สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยเหลือดูแลท่านได้

ยามเจบ็ป่วย 

4.20 0.86 มาก 

8. ท่านมีโอกาสเขา้ร่วมตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาใน

ครอบครัว 

4.24 0.81 มาก 

9. ท่านไดพ้บปะพดูคุยกบัสมาชิกในครอบครัวอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

4.12 0.86 มาก 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

 

ปัจจัยสัมพนัธภาพในครอบครัว X  S.D. แปลผล 

10. ท่านรู้สึกวา่ท่านมีความห่างเหินกบับุคลใน

ครอบครัว 

1.93 1.24 นอ้ย 

11. ท่านใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวดา้น

การเงิน 

3.90 1.02 มาก 

รวม 3.95 1.12 มาก 

 

 4.2.4  ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมจากเพือ่นร่วมงาน  

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางสังคม ดา้นการสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานของ

พนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีการ

ได้รับสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X .=.2.71, S.D. =.1.12)           

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า พนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่         

มีคะแนนเฉล่ียดา้นเพื่อนร่วมงานเป็นบุคคลท่ีให้กาํลงัใจในการเตรียมตวัเก่ียวกบัการเกษียณอายุสูง

ท่ีสุด ( X  = 3.12, S.D. = 1.04) รองลงมาคือ ดา้นเพื่อนร่วมงานของท่านคอยเตือนเร่ืองการดูแล

สุขภาพ  ( X  = 3.07, S.D. = 0.94) ตามดว้ย ดา้นเพื่อนร่วมงานเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมตวั

เร่ืองการเกษียณการทาํงาน ( X  = 3.00, S.D. = 1.03) ส่วนดา้นเม่ือมีปัญหาดา้นสุขภาพพนกังานไม่

สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้คะแนนเฉล่ียตํ่าที่สุด ( X  = 1.97, S.D. = 1.02) 

ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัทางสังคม ดา้นปัจจยัการสนบัสนุนทาง 

                     สังคมจากเพื่อนร่วมงาน 

 

ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมจากเพือ่นร่วมงาน X  S.D. แปลผล 

1. เพื่อนร่วมงานเป็นบุคคลท่ีใหก้าํลงัใจในการเตรียม

ตวัเก่ียวกบัการเกษียณอายขุองท่าน 

3.12 1.04 ปานกลาง 

2. เพื่อนร่วมงานเป็นผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมตวั

เร่ืองการเกษียณการทาํงานของท่าน 

3.00 1.03 ปานกลาง 

3. เม่ือท่านเจบ็ป่วย เพื่อนร่วมงานของท่านจะคอยดูแล

ช่วยเหลือท่านเสมอ 

2.80 0.98 ปานกลาง 

4. เพื่อนร่วมงานของท่านคอยเตือนเร่ืองการดูแล

สุขภาพของตวัท่านเอง 

3.07 0.94 ปานกลาง 

5. เพื่อนร่วมงานของท่านเคยใหว้ตัถุส่ิงของเพื่อใช้

ส่งเสริมสุขภาพของท่าน 

2.94 1.01 ปานกลาง 

6. ท่านไม่สามารถพดูคุยกบัเพื่อนท่ีจะเกษียณอาย ุ                

เพื่อสอบถามแนวทางการดาํเนินชีวติได ้

2.07 1.14 นอ้ย 

7. เม่ือท่านมีปัญหาดา้นสุขภาพ ท่านไม่สามารถขอ

ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได ้

1.97 1.02 นอ้ย 

รวม 2.71 1.12 ปานกลาง 
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4.3  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษยีณอายุ 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ โดยนาํเสนอเป็นภาพรวมและแยกเป็น 4 ดา้น ไดผ้ลการวิเคราะห์

ดงัต่อไปน้ี 

 4.3.1  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยภาพรวม    

 จากผลการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยภาพรวม พบวา่ พนกังานมี

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยภาพรวมทั้งหมดในทุก ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็น ดา้นร่างกาย 

ดา้นจิตใจ ดา้นการเงิน และการใชเ้วลาวา่ง อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.26, S.D. = 1.06) และเม่ือ

แยกพิจารณาในแต่ละดา้นโดยภาพรวม พบวา่ พนกังานมีการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุใน

ทุก ๆ ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพบวา่ ดา้นร่างกาย มีคะแนนสูงท่ีสุด ( X  = 3.41, S.D. = 1.03)  

ตามดว้ยดา้นการใชเ้วลาวา่ง ( X  = 3.34, S.D. = 1.08) ดา้นการเงิน ( X  = 3.19, S.D. = 1.08)  และ

สุดทา้ยคือ ดา้นจิตใจ ( X  = 2.98, S.D. = 1.02) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.6 

ตารางที ่4.6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายโุดย     

,ภาพรวม 

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ X  S.D. แปลผล 

ดา้นร่างกาย 3.41 1.03 ปานกลาง 

ดา้นจิตใจ 2.98 1.02 ปานกลาง 

ดา้นการเงิน 3.19 1.08 ปานกลาง 

ดา้นการใชเ้วลาวา่ง 3.34 1.08 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.26 1.06 ปานกลาง 
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 4.3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านร่างกาย  

 จากผลการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ดา้นร่างกายของพนกังานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ พบวา่ โดยภาพรวมพนกังานมีการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายดุา้นร่างกายอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.41, S.D. = 1.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่  มีคะแนนเฉล่ียดา้นการตรวจ

สุขภาพร่างกายประจาํปีสูงท่ีสุด ( X  = 3.97, S.D. = 0.88) รองลงมา คือเม่ือแพทยน์ดัทาํการตรวจ  

จะเขา้พบแพทย ์( X  = 3.79, S.D. = 0.99) ตามดว้ย สนใจเก่ียวกบัสุขภาพสายตา ( X  = 3.74, S.D. = 

0.85) ส่วนด่ืมนมเป็นประจาํไดค้ะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ( X  = 2.74, S.D. = 1.20) ดงัรายละเอียดใน

ตารางท่ี 4.7 

 

ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ                

                   ดา้นร่างกาย 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุ้านร่างกาย X  S.D. แปลผล 

1. ท่านรับประทานอาหารเยน็เพียงเล็กนอ้ย 3.32 0.97 มาก 

2. ท่านรับประทานเน้ือหมู เน้ือววั เน้ือไก่  3.17 0.98 ปานกลาง 

3. ท่านรับประทานอาหารประเภทไขมนั 3.36 0.93 ปานกลาง 

4. ท่านรับประทานอาหารประเภทแป้ง 3.34 0.87 ปานกลาง 

5. ท่านรับประทานอาหารรสเผด็ 3.24 0.92 ปานกลาง 

6. ท่านรับประทานอาหารรสเค็ม 3.30 1.00 ปานกลาง 

7. ท่านรับประทานอาหารผกัมากข้ึนกวา่เดิม 3.66 0.93 มาก 

8. ท่านรับประทานผลไมม้ากข้ึนกวา่เดิม 3.64 0.96 มาก 

9. ท่านด่ืมนํ้าอยา่งนอ้ยวนัละ 8 – 12 แกว้ 3.53 0.99 มาก 

10. ท่านด่ืมนมเป็นประจาํ 2.74 1.20 ปานกลาง 

11. ท่านศึกษาหลกัโภชนาการสาํหรับผูสู้งอาย ุ 2.77 1.20 ปานกลาง 

12. ท่านฟังวทิยหุรือดูโทรทศัน์เก่ียวกบัรายการ                            

ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัสุขภาพ 

3.16 0.98 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุ้านร่างกาย X  S.D. แปลผล 

13. ท่านตรวจสุขภาพร่างกายประจาํปี 3.97 0.88 มาก 

14. เม่ือท่านมีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพร่างกาย ท่านจะ

รักษา หรือปรึกษาโดยแพทย ์ 

3.67 0.94 มาก 

15. เม่ือแพทยน์ดัทาํการตรวจ ท่านพบแพทย ์ 3.79 0.99 มาก 

16. ท่านสนใจเก่ียวกบัสุขภาพปากและฟัน 3.61 0.84 มาก 

17. ท่านสนใจเก่ียวกบัสุขภาพสายตา 3.74 0.85 มาก 

18. ท่านสนใจเก่ียวกบัระบบการไดย้นิ 3.58 0.83 มาก 

19. ท่านนอนหลบัอยา่งนอ้ย 6-8 ชัว่โมงต่อคืน 3.59 0.96 มาก 

20. ท่านออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 3.00 1.17 ปานกลาง 

รวม 3.41 1.03 ปานกลาง 

  

 4.3.3  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านจิตใจ  

 จากผลการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ  ด้านจิตใจของพนักงานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.98, S.D. = 1.02) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ มีคะแนนเฉล่ียดา้นการ

ทาํบุญสูงท่ีสุด  ( X  = 3.49, S.D. = 0.78) รองลงมา คือ อ่านหนงัสือเก่ียวกบัจริยธรรม เช่น คาํสอน

ทางศาสนา หรือหนงัสือธรรมะ เป็นตน้ ( X  = 3.09, S.D. = 0.95) ตามดว้ย ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนา เช่น งานผา้ป่า งานกฐิน งานบวช เป็นตน้ ( X  = 3.04, S.D. = 1.00) ส่วนการฟังเทศน์เป็น

ประจาํไดค้ะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ( X  = 2.78, S.D. = 1.01)  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้น   

                     ดา้นจิตใจ 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุ้านจิตใจ X  S.D. แปลผล 

1. ท่านไดศึ้กษาหาความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดา้น

จิตใจเม่ือเขา้สู่วยัสูงอาย ุ 

2.90 1.02 ปานกลาง 

2. ท่านฝึกสมาธิ ศึกษาธรรมะ เพื่อเป็นการสงบสติ

อารมณ์ 

2.94 1.07 ปานกลาง 

3. ท่านไปวดั โบสถ ์หรือปฏิบติัธรรม เพื่อเป็นท่ี                  

ยดึเหน่ียวจิตใจ 

2.84 1.01 ปานกลาง 

4. ท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น งานผา้ป่า 

งานกฐิน งานบวช เป็นตน้ 

3.04 1.00 ปานกลาง 

5. ท่านเป็นคนชอบทาํบุญ 3.49 0.78 ปานกลาง 

6. ท่านเป็นคนชอบฟังเทศน์ 2.78 1.01 ปานกลาง 

7. ท่านอ่านหนงัสือเก่ียวกบัผูสู้งอายเุพื่อเป็นแนวทาง

ในการดาํเนินชีวิต 

2.81 1.00 ปานกลาง 

8. ท่านอ่านหนงัสือเก่ียวกบัจริยธรรม เช่น คาํสอนทาง

ศาสนา หรือหนงัสือธรรมะ เป็นตน้ 

3.09 0.95 ปานกลาง 

9. ท่านฟังวทิยหุรือดูโทรทศัน์เก่ียวกบัรายการทางดา้น

จิตใจ เช่น รายการธรรมะ เป็นตน้ 

2.93 1.07 ปานกลาง 

10. ท่านคุยกบัเพื่อนรุ่นเดียวกนัเพื่อเตรียมใชชี้วติหลงั

เกษียณอาย ุ

3.01 1.06 ปานกลาง 

รวม 2.98 1.02 ปานกลาง 
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4.3.4  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการเงิน 

           จากผลการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ดา้นการเงินของพนกังานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงินอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.19, S.D. = 1.08) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ มีคะแนนเฉล่ียดา้นการ

เตรียมสะสมเงินไวใ้ช้จ่ายภายหลงัเกษียณอายุ เป็นจาํนวนท่ีเพียงพอสูงท่ีสุด ( X  = 3.45, S.D. = 

0.99) รองลงมา คือ การเตรียมวธีิลดรายจ่ายท่ีฟุ่มเฟือยภายหลงัเกษียณอายไุวแ้ลว้ ( X  = 3.34, S.D. = 

1.01) ตามดว้ย การไดรั้บทาํการประเมินเก่ียวกบัรายรับ-รายจ่ายภายหลงัเกษียณอายุไวแ้ลว้ ( X  = 

3.33,ใS.D..=.1.02)  การเตรียมสะสมทรัพย์ในรูปแบบการฝากสะสมไวบ้้างแล้ว เช่น การซ้ือ

พนัธบตัร การประกนัสุขภาพ การเล่นหุ้น การทาํประกนัชีวิต รูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้ ( X  = 3.33, 

S.D. = 1.10) และการเตรียมวางแผนการใชเ้งินบาํเหน็จบาํนาญไวเ้ป็นอยา่งดีแลว้  ( X  = 3.33, S.D. 

= 1.07) ส่วนการมีอาชีพเสริมทาํนอกเหนือจากงานประจาํเพื่อให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน เช่น คา้ขาย เป็นท่ี

ปรึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ หรือทาํงานพิเศษตามท่ีท่านมีความถนดัหรือมีความสามารถ เป็นตน้ 

ไดค้ะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ( X  = 2.69, S.D. = 1.20)  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.9 

ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้น    

                     การเงิน 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุ้านการเงิน X  S.D. แปลผล 

1. ท่านไดท้าํการประเมินเก่ียวกบัรายรับ – รายจ่าย

ภายหลงัเกษียณอายไุวแ้ลว้ 

3.33 1.02 ปานกลาง 

2. ท่านไดท้าํบญัชีรายรับ-รายจ่าย ภายในครอบครัว 3.04 1.06 ปานกลาง 

3. ท่านเตรียมสะสมเงินไวใ้ชจ่้ายภายหลงัเกษียณอายุ

การทาํงาน เป็นจาํนวนท่ีเพียงพอ 

3.45 0.99 ปานกลาง 

4. ท่านเตรียมสะสมทรัพยใ์นรูปแบบการฝากสะสมไว้

บา้งแลว้ เช่น การซ้ือพนัธบตัร การประกนัสุขภาพ 

การเล่นหุน้ การทาํประกนัชีวิต รูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้ 

3.33 1.10 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุ้านการเงิน X  S.D. แปลผล 

5. ท่านเตรียมวางแผนการใชเ้งินบาํเหน็จบาํนาญไวเ้ป็น

อยา่งดีแลว้ 

3.33 1.07 ปานกลาง 

6. ท่านเตรียมวางแผนหางานทาํเพื่อใหมี้รายไดภ้ายหลงั

เกษียณอายไุวแ้ลว้ 

3.10 1.06 ปานกลาง 

7. ท่านมีรายไดอ่ื้นนอกเหนือจากเงินเดือนประจาํเป็น

จาํนวนเพียงพอ เช่น เงินปันผล ดอกเบ้ียเงินฝากหรือ

เงินค่าเช่า เป็นตน้ 

3.09 1.03 ปานกลาง 

8. ท่านมีอาชีพเสริมทาํนอกเหนือจากงานประจาํเพื่อให้

มีรายไดเ้พิ่มข้ึน เช่น คา้ขาย เป็นท่ีปรึกษาของ

หน่วยงานต่าง ๆ หรือทาํงานพิเศษตามท่ีท่านมีความ

ถนดัหรือมีความสามารถ เป็นตน้ 

2.69 1.20 ปานกลาง 

9. ท่านเตรียมวธีิลดรายจ่ายท่ีฟุ่มเฟือยภายหลงั

เกษียณอายไุวแ้ลว้ 

3.34 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.19 1.08 ปานกลาง 

  

 4.3.5  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลาว่าง 

 จากผลการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ด้านการใช้เวลาว่างของ

พนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการใชเ้วลาวา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.34, S.D. = 1.08) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ มี

คะแนนเฉล่ียดา้นการคงมีเวลาอยูก่บัครอบครัวเพิ่มมากข้ึน ภายหลงัเกษียณอายสูุงท่ีสุด   ( X  = 4.07, 

S.D..=.0.88) รองลงมาคือ ด้านการคงมีเวลาไปพักผ่อนตามสถานท่ีต่าง ๆ มากข้ึน ภายหลัง

เกษียณอายุ ( X  = 3.81, S.D. = 0.87) ตามดว้ย ดา้นคงมีเวลาไปเยี่ยมญาติพี่นอ้งมากข้ึนภายหลงั
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เกษียณอายุ ( X  = 3.60, S.D. = 0.90)  ส่วนดา้นการเตรียมวางแผนจะร่วมกิจกรรมสังคมภายหลงั

เกษียณอายุไวแ้ล้ว เช่น เป็นสมาชิกชมรมกีฬา ชมรมศาสนา หรือ ร่วมกิจกรรมอาสาสมคัร เป็น

ลูกเสือชาวบา้น พฒันาชุมชน กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดค้ะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ( X  = 2.81, S.D. = 

1.07)  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.10 

 

ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ               

                       ดา้นการใชเ้วลาวา่ง 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุ้านการใช้เวลาว่าง X  S.D. แปลผล 

1. ท่านเตรียมวางแผนท่ีจะทาํกิจกรรมในแต่ละวนัภายหลงั

เกษียณอายไุวแ้ลว้ 

3.07 1.06 ปานกลาง 

2. ท่านเตรียมทาํงานท่ีอยากทาํ แต่ไม่เคยมีโอกาสหรือไม่มี

เวลาทาํมาก่อนไวท้าํภายหลงัเกษียณอายแุลว้ 

3.03 1.09 ปานกลาง 

3. ท่านไดเ้ตรียมทาํงานอดิเรกภายหลงัเกษียณอายไุวแ้ลว้ 

เช่น ปลูกตน้ไม ้ดอกไม ้เล้ียงสัตว ์เขียนหนงัสือ วาดรูป 

ร้องเพลง สะสมแสตมป์ เป็นตน้ 

3.18 1.06 ปานกลาง 

4. ท่านเตรียมวางแผนจะร่วมกิจกรรมสังคมภายหลงั

เกษียณอายไุวแ้ลว้ เช่น เป็นสมาชิกชมรมกีฬา ชมรม

ศาสนา หรือ ร่วมกิจกรรมอาสาสมคัร เป็นลูกเสือ

ชาวบา้น พฒันาชุมชน กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

2.81 1.07 ปานกลาง 

5. ท่านเตรียมเวลาสาํหรับพบปะเพือ่นฝงูภายหลงั

เกษียณอายไุวแ้ลว้ 

3.12 1.06 ปานกลาง 

6. ท่านคิดวา่ท่านคงมีเวลาไปเยี่ยมญาติ-พีน่อ้งมากข้ึน

ภายหลงัเกษียณอาย ุ

3.60 0.90 ปานกลาง 

7. ท่านคิดวา่ท่านคงมีเวลาไปพกัผอ่นตามสถานท่ีต่าง ๆ 

มากข้ึน ภายหลงัเกษียณอายกุารทาํงาน 

3.81 0.87 มาก 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุ้านการใช้เวลาว่าง X  S.D. แปลผล 

8. ท่านคิดวา่ท่านคงมีเวลาอยูก่บัครอบครัวเพิ่มมากข้ึน

ภายหลงัเกษียณอาย ุ

4.07 0.88 มาก 

รวม 3.34 1.08 ปานกลาง 

 

4.4  การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการ     

       เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ   

       ของพนักงานการเคหะแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานใหญ่ 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ                      

ของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัและ

สมมติฐานการวิจยั แยกตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ การเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายโุดยรวมและดา้นต่างๆ 4 ดา้น โดยไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 4.4.1  ปัจจัยต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวม  

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร จาํนวนปี

ก่อนเกษียณอายุ ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารฯ ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม ปัจจยัสัมพนัธภาพใน

ครอบครัว และปัจจยัสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน ของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวม เพื่อหาวา่มีปัจจยั

ใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ โดยรวมของพนกังานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่         

  นอกจากน้ียงัพบวา่ อายุ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

โดยรวมดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าเท่ากบั 0.22 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 รายได้
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ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวม ด้วยขนาด

ความสัมพันธ์ระดับตํ่ าท่ีเท่ากับ 0.19 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวนปีก่อน

เกษียณอายุ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวม ด้วยขนาด

ความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั -0.23 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร ฯ 

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวม ดว้ยขนาดความสัมพนัธ์

ระดบัสูงท่ีเท่ากับ 0.61 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01..ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคมมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวม ดว้ยขนาดความสัมพนัธ์

ระดับปานกลางท่ีเท่ากับ 0.48 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01..ปัจจัยสัมพนัธภาพใน

ครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวม ด้วยขนาด

ความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั 0.20 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และปัจจยัสนบัสนุนทาง

สังคมจากเพื่อนร่วมงานความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวม 

ดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางท่ีเท่ากบั 0.38 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วน

ปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่มีมีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายโุดยรวม  ดงัรายละเอียด

ในตารางท่ี 4.11 

 

ตารางที ่4.11  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อน      

                       เกษียณอายโุดยรวม 
 

ปัจจัยต่าง ๆ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ แปลผล 

เพศ  -0.07 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

อาย ุ  0.22** ระดบัตํ่า 

วฒิุการศึกษาสูงสุด  -0.02 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  -0.02 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

รายไดต่้อเดือน  0.19** ระดบัตํ่า 

สถานภาพสมรส  0.09 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

จาํนวนบุตร  0.05 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ  -0.23** ระดบัตํ่า 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 

 

ปัจจัยต่าง ๆ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ แปลผล 

ปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร ฯ  0.61** ระดบัสูง 

ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม  0.48** ระดบัปานกลาง 

ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว  0.20** ระดบัตํ่า 

ปัจจยัสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน  0.38** ระดบัปานกลาง 

หมายเหตุ : * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 4.4.2  ปัจจัยต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านร่างกาย  

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร จาํนวนปี

ก่อนเกษียณอายุ ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารฯ ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม ปัจจยัสัมพนัธภาพใน

ครอบครัว และปัจจยัสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน ของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านร่างกาย  เพื่อหาว่า             

มีปัจจยัใดบ้างท่ีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ดา้นร่างกาย      

 นอกจากน้ียงัพบวา่ อายุ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

ดา้นร่างกายดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั 0.19 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

รายได ้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุการทาํงานด้านร่างกาย 

ดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั 0.14 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวนปีก่อน

เกษียณอายุ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นร่างกายดว้ยขนาด

ความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั -0.14 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารฯ

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านร่างกายด้วยขนาด

ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางท่ีเท่ากบั 0.44 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัการมีส่วน

ร่วมในสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านร่างกายด้วย
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ขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั 0.29 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัสัมพนัธภาพ

ในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านร่างกายด้วย

ขนาดความสัมพนัธ์ระดับตํ่าท่ีเท่ากับ 0.13 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05..และปัจจัย

สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุดา้นร่างกายดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั 0.28 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ  0.01 ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ               

ดา้นร่างกาย  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.12 

 

ตารางที ่4.12  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อน   

                       เกษียณอายดุา้นร่างกาย 

 

ปัจจัยต่าง ๆ 
ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ 
แปลผล 

เพศ  0.03 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

อาย ุ  0.19** ระดบัตํ่า 

วฒิุการศึกษาสูงสุด  -0.08 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  0.05 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

รายไดต่้อเดือน  0.14* ระดบัตํ่า 

สถานภาพสมรส  0.03 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

จาํนวนบุตร  -0.02 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ  -0.14* ระดบัตํ่า 

ปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร ฯ  0.44** ระดบัปานกลาง 

ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม  0.29** ระดบัตํ่า 

ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว  0.13* ระดบัตํ่า 

ปัจจยัสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน  0.28** ระดบัตํ่า 

หมายเหตุ : * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 4.4.3  ปัจจัยต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านจิตใจ  

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร จาํนวนปี

ก่อนเกษียณอายุ ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารฯ ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม ปัจจัยสัมพนัธภาพใน

ครอบครัว และปัจจัยสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน ของพนักงานการเคหะแห่งชาติ                  

ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ กบั การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านจิตใจ เพื่อหาว่า                

มีปัจจยัใดบ้างท่ีมีความสัมพนัธ์กับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ดา้นจิตใจ                  

 นอกจากน้ียงัพบว่า สถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุดา้นจิตใจดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั 0.11 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 อายุ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านจิตใจด้วยขนาด

ความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั 0.17 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ

มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านจิตใจดว้ยขนาดความสัมพนัธ์

ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั -0.17 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารฯมีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัสูงท่ีเท่ากบั 

0.54 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นจิตใจดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัสูงท่ีเท่ากบั 0.53 อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และปัจจยัสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางท่ีเท่ากบั 

0.36 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นจิตใจ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.13 

 

ตารางที ่4.13  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อน       

                       เกษียณอายดุา้นจิตใจ 

 

ปัจจัยต่าง ๆ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ แปลผล 

เพศ  -0.02 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 

 

ปัจจัยต่าง ๆ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ แปลผล 

อาย ุ  0.17** ระดบัตํ่า 

วฒิุการศึกษาสูงสุด  -0.05 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  0.04 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

รายไดต่้อเดือน  0.07 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

สถานภาพสมรส  0.11** ระดบัตํ่า 

จาํนวนบุตร  0.07 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ  -0.17** ระดบัตํ่า 

ปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร ฯ  0.54** ระดบัสูง 

ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม  0.53** ระดบัสูง 

ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว  0.06 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ปัจจยัสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน  0.36** ระดบัปานกลาง 

หมายเหตุ : * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 4.4.4  ปัจจัยต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการเงิน  

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร จาํนวนปี

ก่อนเกษียณอายุ ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารฯ ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม ปัจจยัสัมพนัธภาพใน

ครอบครัว และปัจจยัสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน ของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบัติหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ กับ การเตรียมตัวด้านการเงิน  เพื่อหาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ดา้นการเงิน        

 นอกจากน้ียงัพบว่า เพศ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ                    

ดา้นการเงินดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั -0.10 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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อายุ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการเงินด้วยขนาด

ความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั 0.17 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 รายไดมี้ความสัมพนัธ์

เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงินดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ี

เท่ากบั 0.20 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวนปีก่อนเกษียณอายุ มีความสัมพนัธ์เชิงลบ

กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงินดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั -

0.19 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร ฯ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการเงินดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางท่ีเท่ากบั 0.47 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการเงินดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางท่ีเท่ากบั 0.32 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นร่างกายดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั 0.23 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ..และปัจจัยสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการเงินดว้ยขนาดความสัมพนัธ์

ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั 0.27 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการเงิน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.14 

 

ตารางที ่4.14  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆกบัการเตรียมความพร้อมก่อน  

                       เกษียณอายดุา้นการเงิน 

ปัจจัยต่าง ๆ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ แปลผล 

เพศ  -0.10** ระดบัตํ่า 

อาย ุ  0.17** ระดบัตํ่า 

วฒิุการศึกษาสูงสุด  0.02 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  -0.08 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

รายไดต่้อเดือน  0.20** ระดบัตํ่า 

สถานภาพสมรส  0.04 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

จาํนวนบุตร  0.02 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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ตารางที ่4.14   (ต่อ) 

 

ปัจจัยต่าง ๆ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ แปลผล 

จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ  -0.19** ระดบัตํ่า 

ปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร ฯ  0.47** ระดบัปานกลาง 

ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม  0.32** ระดบัปานกลาง 

ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว  0.23** ระดบัตํ่า 

ปัจจยัสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อน

ร่วมงาน 

 0.27** ระดบัตํ่า 

หมายเหตุ : * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 4.4.5  ปัจจัยต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลาว่าง 

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร จาํนวนปี

ก่อนเกษียณอายุ ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารฯ ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม ปัจจยัสัมพนัธภาพใน

ครอบครัว และปัจจยัสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน ของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ กบั การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการใชเ้วลาว่างเพื่อ

หาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ ดา้นการใชเ้วลาวา่ง     

 นอกจากน้ียงัพบว่า เพศ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

ด้านการ ใช้เวลาว่างด้วยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั -0.11 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01  อายุ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการ ใชเ้วลา

วา่งดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั 0.16 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.01 รายไดมี้

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลาว่าง ด้วยขนาด

ความสัมพันธ์ระดับตํ่ าท่ีเท่ากับ 0.19 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวนปีก่อน

เกษียณอายุมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลาว่าง 

ดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั 0.22 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัการรับรู้
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ข่าวสารฯ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการใชเ้วลาวา่ง ดว้ย

ขนาดความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางท่ีเท่ากบั 0.47 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัการมี

ส่วนร่วมในสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการใชเ้วลา

วา่ง ดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางท่ีเท่ากบั 0.37 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

ดา้นการใชเ้วลาวา่งดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าท่ีเท่ากบั 0.19 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 และปัจจยัสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการใชเ้วลาวา่งดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางท่ีเท่ากบั 0.30 อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายดุา้นการใชเ้วลาวา่ง ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.15 

 

ตารางที ่4.15  ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ             

ดา้นการใชเ้วลาวา่ง 
 

ปัจจัยต่าง ๆ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ แปลผล 

เพศ  -0.11** ระดบัตํ่า 

อาย ุ  0.16** ระดบัตํ่า 

วฒิุการศึกษาสูงสุด  0.02 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  -0.07 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

รายไดต่้อเดือน  0.19** ระดบัตํ่า 

สถานภาพสมรส  0.09 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

จาํนวนบุตร  0.06 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

จาํนวนปีก่อนเกษียณ  0.22** ระดบัตํ่า 

ปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร ฯ  0.47** ระดบัปานกลาง 

ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม  0.37** ระดบัปานกลาง 

ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว  0.19** ระดบัตํ่า 

ปัจจยัสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน  0.30** ระดบัปานกลาง 

หมายเหตุ : * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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4.5  การวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทีม่อีทิธิพลหรือร่วมกนัทาํนายการเตรียมความพร้อมก่อน        

       เกษยีณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติทีป่ฏบัิติหน้าทีใ่นสํานักงานใหญ่ 

 

            ผูว้จิยัไดศึ้กษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลหรือร่วมกนัทาํนายต่อการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ เพื่อตอบ

วตัถุประสงค์การวิจยั แยกตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นต่าง ๆ 4  ดา้น และการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายโุดยรวม โดยไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 4.5.1  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับ การเตรียมความพร้อม

            ก่อนเกษียณอายุโดยรวม       

 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

สูงสุด ตาํแหน่งปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ

ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารฯ ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว และปัจจยั

สนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน ของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังาน

ใหญ่ กบั การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวม เพื่อหาว่ามีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลหรือร่วมกนั

ทาํนายต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติั

หน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยพบว่า ตวัแปรอิสระท่ีสามารถ

อธิบายความผนัแปรการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมของพนกังานการเคหะแห่งชาติ

ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้น

การรับรู้ข่าวสาร และการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการมีส่วนร่วมในสังคม ซ่ึงสามารถ

ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรในการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมของพนกังานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ ไดร้้อยละ 41.9 (R2 = 0.419) และเม่ือพิจารณาแยก

ตามตวัแปรอิสระ พบวา่ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการรับรู้ข่าวสารสามารถอธิบาย

ความผนัแปรในการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ ไดสู้งท่ีสุด ถึงร้อยละ 37.5 (R2 = 0.375) รองลงมาคือ การเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 3.4 (R2 = 
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0.034) และสุดทา้ย คือ รายไดต่้อเดือน อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 1.1 (R2 = 0.011) และทั้ง 3 ตวั

แปรมีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมในระดบัสูง (r = 0.648) อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระท่ีมีความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุโดยรวม พบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีสัมประสิทธ์ิการทาํนายการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุโดยรวมของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ มี 3 ตวัแปร 

ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการรับรู้ข่าวสาร การเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม และรายไดต่้อเดือน (Beta = 0.471, 0.229 และ 0.108 

ตามลาํดบั) หมายความวา่ ถา้พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่มีค่าของ

ตวัแปรอิสระกลุ่มน้ีมากข้ึนมีผลทาํใหก้ารเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายโุดยรวมดีข้ึนตามไป 

 โดยสรุป ปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยั นั้นคือ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางสังคม สามารถทาํนาย

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน

สํานักงานใหญ่ โดยมีตวัแปรเพียง 3 ตวัแปรเท่านั้นท่ีมีนัยสําคญัในการพยากรณ์พฤติกรรมการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายโุดยรวม ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.16 

 

ตารางที ่4.16  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise) ของปัจจยัต่างๆ กบัการเตรียม 

                       ความพร้อมก่อนเกษียณอายโุดยรวม ( Y ) 

 

ปัจจัย B Beta T R2
  เพิม่ ลาํดับ 

ปัจจัยส่วนบุคคล      

 รายไดต่้อเดือน 2.976 x 10-6 0.108 2.361 0.011 3 

ปัจจัยทางสังคม      

 การรับรู้ข่าวสารฯ 0.345 0.471 8.724 0.375 1 

 การมีส่วนร่วมในสังคม 0.155 0.229 4.297 0.034 2 

Constant 1.680 0.114    
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 

 

ปัจจัย B Beta T R2
  เพิม่ ลาํดับ 

R  0.648    

R2  0.419    

F  175.646***    

หมายเหตุ : *** มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .001  ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 4.5.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับ การเตรียมความพร้อม

             ก่อนเกษียณอายุด้านร่างกาย      

 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

สูงสุด ตาํแหน่งงานปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ

ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารฯ ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว และปัจจยั

สนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน ของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังาน

ใหญ่ กบั การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นร่างกาย  เพื่อหาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพล

หรือร่วมกนัทาํนายต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นร่างกาย ของพนกังานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยพบว่า ตวัแปร

อิสระท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านร่างกายของ

พนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุด้านการรับรู้ข่าวสาร ซ่ึงสามารถอธิบายความผนัแปรในการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุดา้นร่างกายของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ ไดร้้อยละ 

19.8 (R2 = 0.198).และตัวแปรการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการรับรู้ข่าวสารมี

ความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นร่างกายในระดบัปานกลาง (r = 0.444) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระท่ีมีความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุโดยรวม พบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีสัมประสิทธ์ิการทาํนายการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุดา้นร่างกายของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ มีเพียงตวั



94 

 

แปรเดียวเท่านั้น ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการรับรู้ข่าวสาร (Beta = 0.343) 

หมายความวา่ ถา้พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่มีค่าของตวัแปรอิสระ

ตวัน้ีมากข้ึนมีผลทาํใหก้ารเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นร่างกายดีข้ึนตามไปดว้ย 

 โดยสรุป มีเพียงปัจจยัทั้ง 1 ปัจจยั นั้นคือ ปัจจยัทางสังคม สามารถทาํนายการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นร่างกายของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ 

โดยมีตวัแปรเพียง 1 ตวัแปรเท่านั้นท่ีมีนยัสําคญัในการพยากรณ์พฤติกรรมการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายดุา้นร่างกาย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.17 

 

ตารางที ่4.17  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise) ของปัจจยัต่าง ๆ กบัการเตรียมความ   

                       พร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นร่างกาย  ( PY ) 

 

ปัจจัย B Beta T R2
  เพิม่ ลาํดับ 

ปัจจัยทางสังคม      

 การรับรู้ข่าวสาร 0.343 0.444 8.492 - 1 

Constant 2.409     

R  0.444    

R2  0.198    

F  72.116***    

หมายเหตุ : ***มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .001  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 4.5.3  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับ การเตรียมความพร้อม

             ก่อนเกษียณอายุด้านจิตใจ       

 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

สูงสุด ตาํแหน่งปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ

ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารฯ ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว และปัจจยั

สนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน ของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังาน

ใหญ่ กบั การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจ  เพื่อหาวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลหรือ
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ร่วมกนัทาํนายต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นจิตใจของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยพบว่า ตวัแปรอิสระท่ี

สามารถอธิบายความผนัแปรการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นจิตใจของพนกังานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการรับรู้

ข่าวสาร การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม และการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว ซ่ึงสามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรในการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านจิตใจของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน

สํานกังานใหญ่ ไดร้้อยละ 37.8 (R2 = 0.378) และเม่ือพิจารณาแยกตามตวัแปรอิสระ พบว่า การ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการรับรู้ข่าวสารสามารถอธิบายความผนัแปรในการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังาน

ใหญ่ ไดสู้งท่ีสุด ถึงร้อยละ 28.9 (R2 = 0.289) รองลงมาคือ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

ดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 7.9 (R2 = 0.079) และสุดทา้ย คือ การ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 1.0  

(R2 = 0.010) และทั้ง 3 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจ

ในระดบัสูง (r = 0.615) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระท่ีมีความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุดา้นจิตใจ พบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีสัมประสิทธ์ิการทาํนายการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุดา้นจิตใจของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ มี 3 ตวัแปร 

ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการรับรู้ข่าวสาร การเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายดุา้นการมีส่วนร่วมในสังคม และการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นสัมพนัธภาพ

ในครอบครัว (Beta = 0.378, 0.346 และ -0.105 ตามลาํดบั) หมายความวา่ ถา้พนกังานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่มีค่าของตวัแปรการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

ดา้นการรับรู้ข่าวสาร และการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการมีส่วนร่วมในสังคมมากข้ึน

มีผลทาํใหก้ารเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นจิตใจข้ึนตามไปดว้ย และถา้พนกังานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่มีค่าของตวัแปรการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
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ดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัวมากข้ึนมีผลทาํให้การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจ

ลดลง  

 โดยสรุป มีเพียงปัจจยัทั้ง 1 ปัจจยั นั้นคือ ปัจจยัทางสังคม สามารถทาํนายการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุด้านจิตใจของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ 

โดยมี 3 ตัวแปรเท่านั้ นท่ีมีนัยสําคัญในการพยากรณ์พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายดุา้นจิตใจ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.18 

 

ตารางที ่4.18  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise) ของปัจจยัต่างๆกบัการเตรียม     

                       ความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นจิตใจ ( MY ) 

 

ปัจจัย B Beta T R2
  เพิม่ ลาํดับ 

ปัจจัยทางสังคม      

 การรับรู้ข่าวสาร 0.365 0.378 6.800 0.289 1 

 การมีส่วนร่วมในสังคม 0.308 0.346 6.287 0.079 2 

 สัมพนัธภาพในครอบครัว -0.134 -0.105 -2.194 0.010 3 

Constant 1.652     

R  0.615    

R2  0.378    

F  59.013***    

หมายเหตุ : ***มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .001  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  

 4.5.4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการเตรียมความพร้อม

             ก่อนเกษียณอายุด้านการเงิน      

 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา

สูงสุด ตาํแหน่งปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ

ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารฯ ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว และปัจจยั
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สนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน ของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังาน

ใหญ่ กบั การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงิน  เพื่อหาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพล

หรือร่วมกนัทาํนายต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการเงินของพนกังานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยพบว่า             

ตวัแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงินของ

พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน การเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการรับรู้ และการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นสัมพนัธภาพใน

ครอบครัว ซ่ึงสามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรในการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้น

การเงินของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ ได้ร้อยละ 24.7 (R2 = 

0.247) และเม่ือพิจารณาแยกตามตวัแปรอิสระ พบว่า การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้น 

การรับรู้ข่าวสารสามารถอธิบายความผนัแปรในการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงิน

ของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ ไดสู้งท่ีสุด ถึงร้อยละ 22.0 (R2 = 

0.220) รองลงมาคือ รายไดต่้อเดือน อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 1.4 (R2 = 0.014) และสุดทา้ย คือ 

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 

1.3 (R2 = 0.013) และทั้ง 3 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้น

การเงินในระดบัปานกลาง (r = 0.497) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระท่ีมีความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุดา้นการเงิน พบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีสัมประสิทธ์ิการทาํนายการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายดุา้นการเงินของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ มี 3 ตวัแปร 

ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการรับรู้ข่าวสาร การเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว และรายไดต่้อเดือน (Beta = 0.420, 0.116 และ 0.114

ตามลาํดบั) หมายความวา่ ถา้พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่มีค่าของ

ตวัแปรกลุ่มน้ีมากข้ึนมีผลทาํใหก้ารเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการเงินข้ึนตามไปดว้ย  

 โดยสรุป ปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยั นั้นคือ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางสังคม สามารถทาํนาย

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการเงินของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน
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สํานักงานใหญ่ โดยมีตวัแปรเพียง 3 ตวัแปรเท่านั้นท่ีมีนัยสําคญัในการพยากรณ์พฤติกรรมการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการเงิน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.19 

 

ตารางที ่4.19  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise) ของปัจจยัต่าง ๆ กบัการเตรียม  

                      ความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการเงิน ( FY ) 

 

ปัจจัย B Beta T R2
  เพิม่ ลาํดับ 

ปัจจัยส่วนบุคคล      

 รายไดต่้อเดือน 4.59 x 10-6 0.114  0.014 2 

ปัจจัยทางสังคม      

 การรับรู้ข่าวสาร   0.447 0.420  0.220 1 

 สัมพนัธภาพในครอบครัว   0.163 0.116  0.013 3 

Constant   1.015     

R    0.497    

R2    0.247    

F  31.801***    

หมายเหตุ : ***มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .001  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 4.5.5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับ การเตรียมความพร้อม

             ก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลาว่าง      

 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

สูงสุด ตาํแหน่งปัจจุบนั รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุ

ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารฯ ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว และปัจจยั

สนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน ของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังาน

ใหญ่ กบั การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลาว่าง เพื่อหาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมี

อิทธิพลหรือร่วมกันทาํนายต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลาว่างของ

พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
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โดยพบวา่ ตวัแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้น

การใช้เวลาว่างของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ ไดแ้ก่ รายไดต่้อ

เดือน ตาํแหน่งงานปัจจุบนั การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการรับรู้ และการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม ซ่ึงสามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรในการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการใชเ้วลาวา่งของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ในสํานกังานใหญ่ ไดร้้อยละ 26.6 (R2 = 0.266) และเม่ือพิจารณาแยกตามตวัแปรอิสระ พบวา่ การ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการรับรู้ข่าวสารสามารถอธิบายความผนัแปรในการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการใช้เวลาว่างของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน

สํานกังานใหญ่ ไดสู้งท่ีสุด ถึงร้อยละ 21.9  (R2 = 0.219) รองลงมาคือ การเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 1.9 (R2 = 0.019) ตามดว้ย 

รายได้ต่อเดือน อธิบายความผนัแปรได้ร้อยละ 1.6 (R2 = 0.016) และสุดทา้ย คือ ตาํแหน่งงาน

ปัจจุบนั อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 1.2  (R2 = 0.012) และทั้ง 4 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กบัการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการใชเ้วลาวา่งในระดบัสูง (r = 0.516) อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระท่ีมีความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายดุา้นการใชเ้วลาวา่ง พบวา่ตวัแปรอิสระท่ีมีสัมประสิทธ์ิการทาํนายการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายดุา้นการใชเ้วลาวา่งของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ 

มี 4 ตวัแปร ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการรับรู้ข่าวสาร การเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการมีส่วนร่วมในสังคม รายได้ต่อเดือน และตาํแหน่งงานปัจจุบัน     

(Beta = 0.344, 0.200, 0.131 และ -0.113 ตามลาํดบั) หมายความวา่ ถา้พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่มีค่าของตวัแปร ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้น

การรับรู้ข่าวสาร การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม รายไดต่้อเดือน

มากข้ึนมีผลทาํให้การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการใชเ้วลาวา่งข้ึนตามไปดว้ย และถา้

พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่มีค่าของตวัแปรตาํแหน่งงานปัจจุบนั

มากข้ึนมีผลทาํใหก้ารเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการใชเ้วลาวา่งลดลง  
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 โดยสรุป ปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยั นั้นคือ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางสังคม สามารถทาํนาย

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการใชเ้วลาว่างของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ โดยมีตวัแปรเพียง 4 ตวัแปรเท่านั้นท่ีมีนยัสาํคญัในการพยากรณ์พฤติกรรม

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการใชเ้วลาวา่ง ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.20 

 
 

ตารางที ่4.20  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise) ของปัจจยัต่างๆ กบัการเตรียม                

                       ความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการใชเ้วลาวา่ง ( HY ) 

 

ปัจจัย B Beta T R2
  เพิม่ ลาํดับ 

ปัจจัยส่วนบุคคล      

 รายไดต่้อเดือน 4.602 x 10-6 0.131 2.562 0.016 3 

 ตาํแหน่งปัจจุบนั -0.016 -0.113 -2.217 0.012 4 

ปัจจัยทางสังคม      

 การรับรู้ข่าวสาร  0.318 0.344 5.646 0.219 1 

 การมีส่วนร่วมในสังคม  0.171 0.200 3.288 0.019 2 

Constant  1.884     

R    0.516    

R2    0.266    

F   26.266    

หมายเหตุ : ***มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .001  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 โดยสรุปจากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อ

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังาน

ใหญ่ท่ีนาํปัจจยัหรือตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวุฒิการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่ง

ปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร จาํนวนปีก่อนเกษียณอายุ และปัจจยัทาง

สังคม ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ การมีส่วนร่วมใน

สังคม สัมพนัธภาพในครอบครัว และการสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน ส่วนใหญ่ยอมรับ
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สมมติฐานท่ีทาํการศึกษา ยกเวน้ตวัแปร เพศ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ตาํแหน่งปัจจุบนั สถานภาพสมรส 

และจาํนวนบุตร ท่ีผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้และเม่ือพิจารณาการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุด้วยวิธี Stepwise..พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางสังคม ทั้ง 2 ปัจจยั สามารถ

ทาํนายการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน

สาํนกังานใหญ่ไดร้้อยละ 41.9 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้(ตารางท่ี 4.20 และ 4.21) 
 

ตารางที ่4.21  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ข้อความ 

ผลการทดสอบ 

ยอมรับ 

สมมตฐิาน 

ปฏิเสธ 

สมมตฐิาน 

1 เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งปัจจุบนั รายได้

ต่อเดือน สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร จาํนวนปีก่อน

เกษียณอายุ มีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

            1.1..เพศมีความสัมพันธ์กับการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมของพนกังานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

           1.2..อายุมีความสัมพันธ์กับการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมของพนกังานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     1.3..วุฒิการศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์กบัการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุการโดยรวมของ

พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังาน

ใหญ่ 

          1.4..ตําแหน่งปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุการโดยรวมของ

พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังาน

ใหญ่ 
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ตารางที ่4.21  (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ข้อความ 

ผลการทดสอบ 

ยอมรับ 

สมมตฐิาน 

ปฏิเสธ 

สมมตฐิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

           

          1.5..รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมของพนกังานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

          1.6..สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมของ

พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังาน

ใหญ่ 

          1.7..จาํนวนบุตรมีความสัมพนัธ์กับการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมของพนกังานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

          1.8..จาํนวนปีก่อนเกษียณอายุมีความสัมพนัธ์กบั

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมของ

พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังาน

ใหญ่ 

 

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุ การมีส่วนร่วมในสังคม สัมพนัธภาพใน

ครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน

ร่วมงานมีความ สัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบัติ

หนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 
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ตารางที ่4.21  (ต่อ) 

สมมตฐิาน ข้อความ 

ผลการทดสอบ 

ยอมรับ 

สมมตฐิาน 

ปฏิเสธ 

สมมตฐิาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

          2.1..ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารฯมีความสัมพนัธ์

กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวม

ของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน

สาํนกังานใหญ่ 

          2.2..ปั จ จั ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น สั ง ค ม มี

ควา ม สั ม พัน ธ์ กับ ก า ร เต รีย ม ค วา ม พ ร้อม ก่ อน

เกษียณอายโุดยรวมของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

          2.3..ปัจจัยสัมพนัธภาพในครอบครัวมีความ             

สัมพนัธ์กับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

โดยรวมของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบัติ

หนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

          2.4..ปัจจัยสนับสนุนทางสังคมจากเพื่ อน

ร่วมงานกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

โดยรวมของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบัติ

หนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุ การมีส่วนร่วมในสังคม 

สัมพนัธภาพในครอบครัว และการสนับสนุนทาง

สังคมจากเพื่อนร่วมงาน มีอิทธิพลหรือร่วมกัน

ทาํนาย การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ

พนกังานการเคหะแห่งชาติปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังาน

ใหญ่ได ้
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สมมติฐาน ข้อความ 

ผลการทดสอบ 

ยอมรับ 

สมมตฐิาน 

ปฏิเสธ 

สมมตฐิาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           

         3.1..ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลหรือร่วมกัน

ทํานาย การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

โดยรวมของพนกังานการเคหะแห่งชาติปฏิบติัหนา้ท่ี

ในสาํนกังานใหญ่   

          3.2..ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารฯมีอิทธิพลหรือ

ร่ ว ม กัน ทํา น า ย  ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น

เกษียณอายโุดยรวมของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

         3.3..ปัจจัยการมีส่วนร่วมในสังคมมีอิทธิพล

หรือร่วมกันทํานาย การเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายโุดยรวมของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

          3.4..ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัวมีอิทธิพล

หรือร่วมกันทํานาย การเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายโุดยรวมของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

          3.5..ปัจจยัการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน

ร่วมงานมีอิทธิพลหรือร่วมกันทาํนาย การเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมของพนักงาน

การเคหะแห่งชาติปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานการเคหะ

แห่งชาติ: กรณีศึกษาพนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการ

เตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายขุองพนกังานการเคหะแห่งชาติ ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

และท่ีมีอิทธิพลหรือร่วมกันทาํนายต่อการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงาน            

การเคหะแห่งชาติ ทั้ งน้ี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อน           

การเกษียณอายขุองพนกังานการเคหะแห่งชาติ รวมถึงประชาชนทัว่ไปดว้ย  

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey.Research) โดยมุ่งศึกษาถึงระดบัการ

เตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติใน 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย 

ดา้นจิตใจ ดา้นการเงิน และดา้นการใช้เวลาว่าง นอกจากน้ียงัมุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติใน 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 

และปัจจยัทางสงัคม โดยท่ีปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุวุฒิการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่ง

ปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร และจาํนวนปีก่อนเกษียณอายุ และปัจจยัทาง

สังคม ประกอบไปดว้ย การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ การมีส่วน

ร่วมในสังคม สัมพันธภาพในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน

สํานักงานใหญ่ ท่ีมีอายุระหว่าง 40 ถึง 60 ปี ท่ีปฏิบติังานในสังกัด 28 หน่วยงานของการเคหะ

แห่งชาติ สํานกังานใหญ่ จาํนวน 296 คน การเลือกกลุ่มตวัอยา่งใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามฝ่าย 

แล้วทาํการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายของพนักงานด้วยวิธีการจบัสลาก โดยผูว้ิจยัได้แบ่งการนาํเสนอ

ออกเป็น 3 หวัขอ้ดงัน้ี 
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5.1  สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  

 1)  ปัจจยัส่วนบุคคล 

 จากการศึกษา พบว่า พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ท่ี

เป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 296 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 61.5 มีอายุเฉล่ียอยูท่ี่ 50.04 ปี และ

อยู่ในกลุ่มอายุ 45 – 48 ปี ร้อยละ 29.7  ส่วนใหญ่มีระดับวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี          

ร้อยละ 81.4 มีตาํแหน่งปัจจุบนัเป็นพนกังานบริหารทัว่ไปร้อยละ 24.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 

49,141.20 บาท และอยูใ่นกลุ่มรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 32,000 บาท ร้อยละ 22.3 ส่วนใหญ่แลว้มี

สถานภาพสมรสแลว้ร้อยละ 72.3 มีจาํนวนบุตรอยู่ในกลุ่ม 1 – 2 คน ร้อยละ 64.5 และมีจาํนวนปี

ก่อนเกษียณอายใุนกลุ่ม 10 – 17 ปี ร้อยละ 36.8  

 2)  ปัจจยัทางสังคม  

 จากการศึกษา พบว่า พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ท่ี

เป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ โดย

เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.93) ส่วนใหญ่มีการมีส่วนร่วมในสังคม โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  ( X  = 2.61) ส่วนใหญ่มีสัมพนัธภาพในครอบครัวดี โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( X  = 

3.95) และส่วนใหญ่มีการสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง              

( X  = 2.71)  

5.1.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ 

จากการศึกษา พบว่า พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งมีการเตรียมตวัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.26) และเม่ือพิจารณาถึงการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายใุนแต่ละดา้น พบวา่ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้น

ร่างกายในระดบัปานกลาง ( X  = 3.41) รองลงมา คือ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการ

ใชเ้วลาวา่ง ( X  = 3.34) การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงิน ( X = 3.19) และการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นจิตใจ ( X  = 2.98) ตามลาํดบั 
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 5.1.3  การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีค่าดว่าจะมีอทิธิพลต่อการ  

           เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ

           พนักงานการเคหะแห่งชาติทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นสํานักงานใหญ่ 

            จากผลทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ โดยการทดสอบดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Point – 

Biserial สําหรับการทดสอบสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ในกรณีท่ีตวัแปรหน่ึงอยู่ในระดบั Scale และ 

อีกตวัแปรหน่ึงอยู่ในระดบั Nominal..ท่ีมีค่าขอ้มูลเป็น 0 และ 1 และทดสอบด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ สาํหรับการทดสอบสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ในกรณีท่ีตวัแปรอ่ืน ๆ ต่างจากกรณีขา้งตน้ 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

               5.1.3.1  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายขุองพนกังาน            

                การเคหะแห่งชาติปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่  ไดแ้ก่ 

          1)  อายุของพนกังาน  จากการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมด้วยขนาดความสัมพันธ์ระดับตํ่ า (r.=.0.22) 

หมายความว่า อายุของพนักงานสูงข้ึนจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ

พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่สูงข้ึนตามไปดว้ย   

      2)  รายไดต่้อเดือน จากการศึกษาพบว่า รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า (r = 0.19) 

หมายความวา่ รายไดต่้อเดือนของพนกังานสูงข้ึนจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

ของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่สูงข้ึนตามไปดว้ย 

          3)  จาํนวนปีก่อนเกษียณอายุ จากการศึกษาพบวา่ จาํนวนปีก่อนเกษียณอายุ

ทํางานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมด้วยขนาด

ความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า (r.=.-0.23) หมายความว่า จาํนวนปีก่อนเกษียณอายุของพนักงานมากจะ

ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน

สาํนกังานใหญ่ลดลง 
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                              4)..ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ                           

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมดว้ยขนาดความสัมพนัธ์

ระดับสูง (r.=.0.61) หมายความว่า ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุของพนกังานมากจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่สูงข้ึนตามไปดว้ย 

                               5)  ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคม จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัการมีส่วนร่วม

ในสังคม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ โดยรวมด้วยขนาด

ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง (r.=.0.48) หมายความวา่ ปัจจยัการมีส่วนร่วมในสังคมของพนกังาน 

มีค่ามากจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่สูงข้ึนตามไปดว้ย                            

                              6)  ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัสัมพนัธภาพ

ในครอบควั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ โดยรวมดว้ยขนาด

ความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า (r.=.0.20) หมายความว่า ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัวของพนักงานมี         

ค่ามากจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่สูงข้ึนตามไปดว้ย         

                              7)  ปัจจยัสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยั

สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุ โดยรวมด้วยขนาดความสัมพนัธ์ระดับปานกลาง (r.=.0.38) หมายความว่า ปัจจัย

สนบัสนุนทางสงัคมจากเพื่อนร่วมงานของพนกังานมีค่ามากจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายขุองพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่สูงข้ึนตามไปดว้ย 

               5.1.3.2  ปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายขุองพนกังาน

              การเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ ไดแ้ก่ 

                             1)  เพศของพนักงาน  จากการศึกษาพบว่า เพศไม่มีความสัมพนัธ์กับการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายโุดยรวมดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า (r = -0.07)  
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                           2)  วุฒิการศึกษาสูงสุด  จากการศึกษาพบว่า  วุฒิการศึกษาสูงสุดไม่ มี

ความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า          

(r = -0.02)             

   3)  ตําแหน่งปัจจุบัน  จากการศึกษาพบว่า  ตําแหน่งงานปัจจุบันไม่ มี

ความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า          

(r = -0.02)  

                          4)  สถานภาพสมรส  จากการศึกษาพบวา่ สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพนัธ์

กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายโุดยรวมดว้ยขนาดความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า (r = 0.09)  

                          5)   จาํนวนบุตร  จากการศึกษาพบว่า จาํนวนบุตรไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายโุดยรวมดว้ยขนาดความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า (r = 0.05)  

 5.1.4  การวเิคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลหรือร่วมกันทํานายการเตรียมความพร้อมก่อน

           เกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานใหญ่                  

 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

เพื่อหาลําดับความสําคัญของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ

พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ ผูว้จิยัไดแ้ยกพิจารณาดงัน้ี          

   1)  ปัจจยัต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวม พบว่า ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

สํานกังานใหญ่มากท่ีสุด คือ ปัจจยัทางสังคมด้านการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอาย ุ(Beta = 0.471) รองลงมา คือ ปัจจยัทางสังคมดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม (Beta = 

0.229) และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน (Beta = 0.108) ตามลาํดบั โดยร่วมกนัอธิบายความ

ผนัแปรของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายขุองพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

สาํนกังานใหญ่ไดร้้อยละ 41.9 (R2 = 0.419) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

   2)  ปัจจยัต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นร่างกาย พบวา่ ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นร่างกายของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่มากท่ีสุด คือ ปัจจยัทางสังคมดา้นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียม
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ความพร้อมก่อนเกษียณอายุ   (Beta = 0.444) โดยสามารถอธิบายความผนัแปรของการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นร่างกายของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่

ไดร้้อยละ 19.8 (R2 = 0.198) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01    

    3)  ปัจจยัต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจ พบวา่ ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่มากท่ีสุด คือ ปัจจยัทางสังคมดา้นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุ   (Beta = 0.378) รองลงมาคือ ปัจจยัทางสังคมดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม 

(Beta = 0.346) และปัจจยัทางสังคมดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว (Beta = -0.105) ตามลาํดบั โดย

ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจของพนกังานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ไดร้้อยละ 37.8 (R2 = 0.378) อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01                 

          4)  ปัจจยัต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุ้านการเงิน พบวา่ ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการเงินของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่มากท่ีสุด คือ ปัจจยัทางสังคมดา้นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุ   (Beta = 0.420) รองลงมาคือ ปัจจยัทางสังคมดา้นสัมพนัธภาพใน

ครอบครัว (Beta = 0.116) และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน (Beta = 0.114) ตามลาํดบั โดย

ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการเงินของพนกังานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ไดร้้อยละ 24.7 (R2 = 0.247) อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01                  

    5)  ปัจจยัต่าง ๆ กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการใชเ้วลาวา่ง พบว่า 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการใช้เวลาว่างของพนักงานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่มากท่ีสุด คือ ปัจจยัทางสังคมดา้นการรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ(Beta = 0.344) รองลงมาคือ ปัจจยัทางสังคมดา้นการ

มีส่วนร่วมในสังคม (Beta = 0.200) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน (Beta = 0.131) และปัจจยั

ส่วนบุคคลด้านตาํแหน่งงานปัจจุบนั (Beta.=.-0.113) ตามลาํดบั โดยร่วมกนัอธิบายความผนัแปร
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ของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลาว่างของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ไดร้้อยละ 26.76 (R2 = 0.266) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

5.2  อภิปรายผล  

 

 จากผลการศึกษาถึงระดบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ รวมถึงการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะ

ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายนุั้น พบขอ้เทจ็จริงท่ีควรนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี คือ 
 

 5.2.1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง      

 จากผลการศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน

สํานกังานใหญ่ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 296 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 45 

ถึง 49 ปี  มีรายไดต่้อเดือนอยู่ในระดบันอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 32,000 บาท ตาํแหน่งงานปัจจุบนัส่วน

ใหญ่เป็นพนกังานบริหารทัว่ไป และมีระยะเวลาก่อนเกษียณ 10 ถึง 17 ปี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะ

งานของการเคหะแห่งชาติในสํานักงานใหญ่ ท่ีส่วนใหญ่แลว้จะเป็นฝ่ายสนับสนุนท่ีปฏิบติังาน          

อยูใ่นสํานกังานโดยจะเป็นงานดา้นการวิเคราะห์  การวางแผน ตลอดจนงานดา้นเอกสารต่างๆ ซ่ึง

ต้องใช้ความละเอียดและความรอบครอบในการทํางาน ประกอบกับการเคหะแห่งชาติเป็น

หน่วยงานดา้นการบริการแก่ประชาชน ทาํใหส่้วนใหญ่แลว้มีพนกังานเป็นเพศหญิง เป็นตน้ 

 

5.2.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงาน 

 จากผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน

สํานักงานใหญ่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือ

พิจารณาถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานในแต่ละดา้นนั้น พบวา่ มีการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านร่างกายมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการใช้เวลาว่าง ตามด้วย               
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ดา้นการเงิน และสุดทา้ยดา้นจิตใจ ทั้งน้ีอาจพิจารณาถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ

พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ในแต่ละดา้น ตามลาํดบั ดงัน้ี  

          1)  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านร่างกาย จะเห็นว่ามีระดบัการเตรียม        

ท่ีสูงท่ีสุดจากการตรวจร่างกายประจาํปี  เม่ือแพทยน์ดัทาํการตรวจจะเขา้พบแพทย ์การรับประทาน

ผกัผลไม้มากข้ึนกว่าเดิม เป็นต้น  ทั้ งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากหน่วยงานได้จดัให้มีโครงการตรวจ

สุขภาพประจาํปีข้ึน และกิจกรรมการออกกาํลงักายต่าง ๆ ซ่ึงมีส่วนในการให้ความรู้ดา้นการดูแล

สุขภาพแก่พนกังาน ดงันั้นจากเหตุผลต่าง ๆ ดงักล่าวจึงน่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้พนกังานกลุ่มน้ี

ไดมี้การเตรียมตวัดา้นสุขภาพร่างกายในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ บรรลุ ศิริพานิช 

(2531: 97-98)   ท่ีกล่าวว่า ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ควรหาความรู้เร่ืองสุขศึกษา         

มีการตรวจเช็คร่างกายตามกําหนด หาความรู้เร่ืองโภชนาการ มีการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ          

ซ่ึงแนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบั จรรยา เสียงเสนาะ (2527: 36) และยรรยง ศุทธรัตน์ (2521: 23) อีกดว้ย 

            2)  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นจิตใจ จะเห็นวา่มีระดบัการเตรียมท่ีสูง

ท่ีสุดจากการทาํบุญเป็นประจาํ การอ่านหนังสือเก่ียวกบัจริยธรรม เช่น คาํสอนทางศาสนา หรือ

หนงัสือธรรมะ เป็นตน้ และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น งานผา้ป่า งานกฐิน งานบวช เป็น

ตน้ ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นั้น นบัถือศาสนาพุทธและมีการเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางศาสนาในระดบัสูง ซ่ึงมีส่วนในการขดัเกลาจิตใจ มองเห็นท่ีสัจธรรมของความไม่เท่ียง ตาม

แนวคิดของ ปราณี จาติเกต (2535:54) ท่ีกล่าวว่า การเตรียมตวัจิตใจก่อนเกษียณอายุ ควรยึดหลกั  

ไม่ขุ่นมวั จากความโลภ โกรธ หลง ซ่ึงเป็นหลกัของศาสนา เป็นตน้  

             3)  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการเงิน  จะเห็นวา่มีระดบัการเตรียม

ท่ีสูงท่ีสุดจากการเตรียมสะสมเงินไวใ้ชจ่้ายภายหลงัเกษียณอายุเป็นจาํนวนท่ีเพียงพอ การประเมิน

เก่ียวกบัรายรับ-รายจ่ายภายหลงัการเกษียณอายุไวแ้ลว้ การเตรียมสะสมทรัพยใ์นรูปแบบการฝาก

สะสมไวบ้า้งแล้ว เช่น การซ้ือพนัธบตัร การประกันสุขภาพ รวมถึง การเตรียมวิธีลดรายจ่ายท่ี

ฟุ่มเฟือยภายหลงัเกษียณอายไุปแลว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นั้นมีสถานภาพทาง

เศรษฐกิจระดบัปานกลาง นอกจากน้ีการมีสถานภาพสมรสแลว้และมีบุตร อาจทาํให้กลุ่มตวัอยา่งมี

ความรับผดิชอบต่อครอบครัวมากข้ึน ทาํใหมี้การวางแผนดา้นการเงินและการใชจ่้ายให้มีความรอบ

คอมยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ ศรีเรือน แกว้กงัวล (2530:.11) ท่ีกล่าววา่ ผูท่ี้เกษียณอายุควรมี
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การเตรียมพร้อมเร่ืองทรัพยสิ์นเงินทองไวล่้วงหน้า ตั้งแต่วยักลางคนตามความเหมาะสมของระดบั

เศรษฐกิจของตน และผลการวิจยัของ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ (2527) อุทยัวรรณ กสานต์ิสกุล 

(2536) Warling (1995) และ Walls (1991) ท่ีพบวา่ สถานภาพทางเศรษฐกิจและความสมดุลของ

รายรับ-รายจ่าย จะส่งผลให้ผูเ้กษียณอายุมีความพอใจในชีวิต และช่วยในการปรับตวัภายหลงัการ

เกษียณอายดุว้ย     

          4)  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการใชเ้วลาวา่ง  จะเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่ง

มีการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นมีเวลาไปพกัผ่อนตามสถานท่ีต่าง ๆ มากข้ึน ภายหลงั

เกษียณอาย ุมีเวลาไปเยีย่มญาติ – พี่นอ้งมากข้ึนภายหลงัเกษียณอาย ุรวมถึงมีการเตรียมทาํงานอดิเรก

ภายหลงัเกษียณอายไุวแ้ลว้ ในระดบัปานกลาง ทั้งอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่ม

ท่ีมีภาระหน้าท่ีการงานและขอ้จาํกดัในดา้นเวลา และมีภูมิลาํเนาเดิมเป็นคนต่างจงัหวดั จึงมีความ

ตอ้งการท่ีจะไปพกัผ่อน หรือเยี่ยมญาติ – พี่นอ้ง เม่ือเกษียณอายุแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

สุรกุล เจนอบรม (2534: 61) ท่ีกล่าววา่ ในการใชเ้วลาวา่งนั้น ควรทาํงานอดิเรก การท่องเท่ียว หรือ

การพบปะสังสรรคก์บับุคคลในหลายระดบั ไม่วา่จะเป็น ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนิท ซ่ึงจะช่วยใน

การปรับตวัดา้นอารมณ์และสังคมเป็นอย่างดี และเป็นการทดแทนบทบาทท่ีเสียไปจากการไม่ได้

ทาํงานเหมือนเดิม  

 5.2.3  การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีค่าดว่าจะมีอทิธิพลต่อการ   

           เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่น

           สํานักงานใหญ่ 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายขุองพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ ดงัน้ี 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายุของพนักงานโดยภาพรวม ด้านร่างกาย จิตใจ ด้านการเงิน ด้านการใช้เวลาว่าง 

พบวา่ อาย ุรายได ้จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย ุปัจจยัทางสังคมดา้นการรับรู้ข่าวสารฯ ปัจจยัทางสังคม

ดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม ปัจจยัสังคมดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว และปัจจยัสนบัสนุนทาง

สังคมจากเพื่อนร่วมงาน เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ
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พนกังาน ในทุกๆดา้น ยกเวน้รายได ้ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

ของพนกังานดา้นจิตใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธาดา วิมลวตัรเวที (2543: 129 -160) ท่ีพบวา่ 

อายุ  รายได้ ท่ี ต่างกันมีผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุหรือกล่าวอีกนัยว่ามี

ความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุการทาํงานบุคลากรของมหาวิทยาลยัของรัฐ 

และจากงานวิจัยของ ดวงจันทร์ บุญรอดชู (2540:.126)ใท่ีพบว่า ระยะเวลาก่อนเกษียณอาย ุ

สัมพนัธภาพในครอบครัว สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายขุองขา้ราชการ  

 5.2.4  การวเิคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ีอทิธิพลหรือร่วมกันทาํนายการเตรียมความพร้อม    

           ก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นสํานักงานใหญ่ 

 ผู ้วิจ ัยได้แยกประเด็นการอภิปรายผลตามปัจจัยหรือตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลหรือ

ร่วมกันทาํนายการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติที่ปฏิบติั

หน้าท่ีในสาํนักงานใหญ่ ดงัน้ี 

   1)  ปัจจัยทางสังคมด้านการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุ จากการศึกษา พบว่า เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลหรือร่วมกนัทาํนายการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายขุองพนกังานโดยภาพรวม ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นการเงิน และดา้นการใชเ้วลา

ว่าง และยงัเป็นปัจจยัท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ         

ในทุก ๆ ดา้นสูงท่ีสุด นั้นคือ อธิบายความผนัแปรของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดย

ภาพรวมได้ร้อยละ 37.5  (R2.=.0.375) อธิบายความผนัแปรของการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายดุา้นร่างกายไดร้้อยละ 19.8 (R2 = 0.198) อธิบายความผนัแปรของการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจไดร้้อยละ 28.9 (R2 = 0.289) อธิบายความผนัแปรของการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงินไดร้้อยละ 22.0 (R2 = 0.220) และอธิบายความผนัแปรของการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการใชเ้วลาวา่งไดร้้อยละ 21.9 (R2 = 0.219) อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุในทุก ๆ ดา้นการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุ (Beta = 0.471, 0.444, 0.378, 0.420 และ 0.344) ตามลาํดบั  พบวา่ ปัจจยัทาง

สังคมด้านการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุนั้นมีความสัมพนัธ์
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ทางบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุในทุก ๆ ด้าน ซ่ึงหมายความว่า พนกังานการ

เคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ท่ีมีการรับรู้ข่าวสารในระดบัสูง มีแนวโน้มท่ีจะ

สามารถเตรียมตวัเกษียณอายใุนทุกๆ ดา้นไดใ้นระดบัสูง ขณะเดียวกนั พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ี

ปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ท่ีมีการรับรู้ข่าวสารในระดบัตํ่า ก็มีแนวโน้มในการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุในทุก ๆ ด้านได้ในระดับตํ่าเช่นเดียวกนั ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่าง

ดงักล่าวมีการสนทนา แลกเปล่ียนความเห็นกบัสมาชิกในครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน หรือ

แมก้ระทัง่กบัผูท่ี้เกษียณอาย ุอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในสังคมในระดบั

ปานกลาง ทาํใหมี้โอกาสปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในขณะท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน

และผูอ่ื้น นอกจากน้ี ผลการศึกษาทาํให้ทราบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีโอกาสได้พบปะพูดคุย

ปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัระหวา่งสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่นอ้งค่อนขา้ง

สูง ประกอบกับกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาท่ีค่อนขา้งสูงและมีพื้นฐานการสืบค้น

ข่าวสารดา้นการเตรียมตวัเพื่อเกษียณอายุสูง จึงน่าจะมีส่วนช่วยให้การรับรู้ข่าวสารไดดี้ข้ึน ซ่ึงเหตุ

ผลต่าง ๆ ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอีวาน (Evan, 1985: 369) และแอทเลย ์(Atchley, 1976: 

32)  ท่ีกล่าววา่ หากบุคคลไดมี้โอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นซ่ึงกนัและ

กนัเก่ียวกบัเร่ืองการเกษียณอายุกบัสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน 

และเพื่อนร่วมกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการมีโอกาสไดพ้บปะสนทนากบัผูเ้กษียณหรือไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ก็จะทาํให้บุคคลมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได้มากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้

สามารถเตรียมตวัเกษียณอายไุดดี้ข้ึน  

 2)  ปัจจยัทางสังคมด้านการมีส่วนร่วมในสังคม พบว่า เม่ือเพิ่มตวัแปรน้ีเข้าไป         

ในสมการของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ในสํานักงานใหญ่โดยภาพรวม ด้านจิตใจ และด้านการใช้เวลาว่าง..พบว่าเป็นตัวแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณของพนกังานใน 3 ดา้นดงักล่าว โดยเป็นปัจจยัท่ี

สามารถอธิบายความผนัแปรของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุงักล่าวขา้งตน้เป็นอนัดบัท่ี

สอง นั้นคือ อธิบายความผนัแปรของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายโุดยภาพรวมไดร้้อยละ 

3.4 (R2 = 0.034) อธิบายความผนัแปรของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นจิตใจไดร้้อยละ 

7.9 (R2 = 0.079) และอธิบายความผนัแปรของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการใช้
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เวลาว่างได้ร้อยละ 1.9 (R2.=.0.019) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณา                

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยภาพรวม ดา้นจิตใจ 

และดา้นการใช้เวลาวา่ง (Beta = 0.229, 0.346, และ 0.200) ตามลาํดบั พบว่า ปัจจยัทางสังคม              

ดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ

พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ โดยภาพรวม ดา้นจิตใจ และดา้นการ

ใชเ้วลาวา่ง ซ่ึงหมายความวา่ พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ท่ีมีปัจจยั

ทางสังคมดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมในระดบัสูง มีแนวโน้มท่ีจะสามารถเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายโุดยภาพรวม ดา้นจิตใจ และดา้นการใชเ้วลาวา่งไดใ้นระดบัสูง ขณะท่ีพนกังานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ท่ีมีปัจจยัทางสังคม ดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมในระดบั

ตํ่า ก็มีแนวโน้มท่ีจะสามารถเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยภาพรวม ดา้นจิตใจ และดา้น 

การใชเ้วลาวา่ง ไดใ้นระดบัตํ่าเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่เกือบทั้งหมดนั้นมีช่วงอายท่ีุใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมีส่วนในการสร้างกิจกรรมการ

มีส่วนร่วมในสังคมไดง่้าย โดยพบวา่มีการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลต่างวยั และวยัเดียวกนัและ

เขา้ร่วมกิจกรรมพบปะสร้างสรรค์ระหว่างผูท่ี้กาํลงัจะเกษียณอายุและผูท่ี้เกษียณอายุไปแลว้มีอยู่

ระดบัปานกลาง ซ่ึงจากเหตุผลต่าง ๆ เหล่าน้ี อาจมีส่วนช่วยให้ปัจจยัทางสังคมดา้นการมีส่วนร่วม

ในสังคมของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่เป็นไปไดด้ว้ยดี และการมี

ส่วนร่วมในสังคมดงักล่าวนบัว่าเป็นส่วนท่ีสําคญัในการวางแผนเตรียมตวัเกษียณอายุของบุคคล

ตามแนวคิดของ ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2530: 258) ท่ีกล่าววา่ การมีส่วนร่วมในสังคม มีความสําคญั

และจาํเป็นมากสําหรับผูท่ี้เกษียณเพราะภายหลงัการเกษียณไปแลว้จะมีเวลาวา่งมาก เน่ืองจากหยุด

งานประจาํ ถา้ผูเ้กษียณไม่วางแผนล่วงหน้าว่าจะใช้เวลาว่างท่ีเหลืออยา่งไร ก็จะส่งผลทาํลายชีวิต

ของตนเองไดห้รือทาํใหจิ้ตใจห่อเห่ียว และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของดวงจนัทร์ บุญรอดชู (2540: 

126) ท่ีพบว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ

ขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 3)  ปัจจยัทางสังคมดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว พบวา่ เม่ือเพิ่มตวัแปรน้ีเขา้ไปใน

สมการของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

สํานกังานใหญ่ ดา้นจิตใจ และดา้นการเงิน พบวา่เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความ



117 

 

พร้อมก่อนเกษียณของพนกังานใน 2 ดา้นดงักล่าว โดยเป็นปัจจยัท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของ

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดงักล่าวขา้งตน้เป็นอนัดบัท่ีสาม นั้นคือ อธิบายความผนัแปร

ของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจ ไดร้้อยละ 1.0 (R2 = 0.010) และอธิบายความ

ผนัแปรของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงิน ไดร้้อยละ 1.3 (R2 = 0.013) อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุของการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจ และดา้นการเงิน (Beta = -0.105 และ 0.116) ตามลาํดบั พบว่า 

ปัจจยัทางสังคมดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ด้านจิตใจ และปัจจยั

ทางสังคมดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ ด้านการเงิน ซ่ึง

หมายความวา่ พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ท่ีมีปัจจยัทางสังคมดา้น

สัมพนัธภาพในครอบครัวในระดบัสูง มีแนวโน้มท่ีจะสามารถเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

ดา้นจิตใจในระดบัตํ่า ขณะท่ีพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ท่ีมีปัจจยั

ทางสังคมดา้นสมัพนัธภาพในระดบัตํ่า ก็มีแนวโนม้ท่ีจะสามารถเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

ดา้นจิตใจในระดบัสูงเช่นเดียวกนั และถา้พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังาน

ใหญ่ท่ีมีปัจจยัทางสังคมดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัวในระดบัสูง มีแนวโน้มท่ีจะสามารถเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงินในระดบัสูง ขณะท่ีพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีในสาํนกังานใหญ่ท่ีมีปัจจยัทางสังคมดา้นสัมพนัธภาพในระดบัตํ่า ก็มีแนวโนม้ท่ีจะสามารถ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงินในระดบัตํ่าเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากพนกังาน

การเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ได้รับการเคารพนบัถือ พบปะพูดคุย รักและ

ห่วงใย รวมถึงสามารถช่วยเหลือดูแลพนกังานไดย้ามเจ็บป่วย และพนกังานมีสถานภาพสมรสแลว้

เป็น  ส่วนใหญ่  ซ่ึงจากเหตุผลต่าง ๆ เหล่าน้ี อาจมีส่วนช่วยให้ปัจจยัสังคมด้านสัมพนัธภาพใน

ครอบครัวของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่เป็นไปดว้ยดี และการมี

ปัจจยัสังคมดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัวท่ีดีดงักล่าวนบัว่าเป็นส่วนสําคญัในการวางแผนเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจและด้านการเงินของบุคคลตามแนวคิดของ อีวาน (Evan, 

1985: 368) ท่ีสนบัสนุนวา่ การมีสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวนั้นมีผลต่อการวางแผนเตรียมความ
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พร้อมก่อนเกษียณอายุและการตดัสินใจเกษียณของบุคคล และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจ

มา เลาหพูนรังสี (2534) ท่ีพบว่า สัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวนั้นส่งผลต่อการปรับตวัภายหลัง

เกษียณอายขุองขา้รางการ  เน่ืองจากมีโอกาสในการพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนักบั

สมาชิกในครอบครัวและญาติพี่นอ้ง 

                             4)  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน พบวา่ เม่ือเพิ่มตวัแปรน้ีเขา้ไปในสมการ

ของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบัติหน้าท่ี                     

ในสํานักงานใหญ่ด้านการเงิน โดยภาพรวม และด้านการใช้เวลาว่าง พบว่า เป็นตัวแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณของพนกังานใน 3 ดา้นดงักล่าวขา้งตน้ โดยเป็น

ปัจจยัท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดงักล่าวขา้งตน้เป็น

อนัดับท่ีสองและสาม ตามลาํดับ นั้นคือ อธิบายความผนัแปรของการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุดา้นการเงิน ไดร้้อยละ 1.4 (R2 = 0.014) อธิบายความผนัแปรของการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายุโดยภาพรวม ไดร้้อยละ 1.1 (R2 = 0.011) และอธิบายความผนัแปรของการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการใชเ้วลาวา่งไดร้้อยละ 1.6 (R2 = 0.016) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุของการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุดา้นการเงิน โดยภาพรวม และดา้นการใช้เวลาวา่ง (Beta = 0.114, 0.108 และ 0.131) 

ตามลาํดบั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ดา้นการเงิน 

โดยภาพรวม และดา้นการใชเ้วลาวา่ง ซ่ึงหมายความว่า พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ในสํานักงานใหญ่ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนในระดบัสูง มีแนวโน้มท่ีจะสามารถ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงิน โดยภาพรวม และดา้นการใช้เวลาว่างในระดบัสูง 

ขณะท่ีพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได้

ต่อเดือนในระดบัตํ่า ก็มีแนวโน้มท่ีจะสามารถเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงินโดย

ภาพรวม และด้านการใช้เวลาว่างในระดบัตํ่าเช่นเดียวกนั ทั้งอาจเน่ืองมาจากพนักงานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่เกือบทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  

มีตาํแหน่งปัจจุบนัเก่ียวกบัการบริหารทัว่ไป  ซ่ึงจากเหตุผลต่าง ๆ เหล่าน้ี อาจมีส่วนช่วยให้ระดบั

รายไดต่้อเดือนของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่อยูใ่นระดบัสูง และ
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การมีระดบัรายไดสู้งก็นับว่าเป็นส่วนท่ีสําคญัในการวางแผนเตรียมตวัเกษียณอายุของบุคคล ซ่ึง

สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศรีเรือน แก้วกังวาน (2530:.11)ใท่ีกล่าวว่า ผูท่ี้เกษียณอายุควรมีการ

เตรียมพร้อมเร่ืองทรัพยสิ์นเงินทองไวล่้วงหน้า ตั้งแต่วยักลางคนตามความเหมาะสมกบัลกัษณะ

อาชีพของบุคคล และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธาดา วิมลวตัรเวที (2543: 129 - 160) ท่ีกล่าววา่ 

ระดับรายได้ต่อเดือนมีผลต่อเจตคติการเกษียณและการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุการ

ทาํงาน  

 5)  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งปัจจุบนั พบว่า เม่ือเพิ่มตวัแปรน้ีเขา้ไปในสมการ

ของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน

สํานักงานใหญ่ดา้นการใช้เวลาว่าง พบว่าเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายุของพนกังานดา้นการใชเ้วลาวา่ง โดยเป็นปัจจยัท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของ

การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลาว่างได้ร้อยละ 1.2 (R2.=.0.012) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุของการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลาว่าง (Beta.=.-0.113) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่ง

ปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ดา้นการใชเ้วลาวา่ง ซ่ึงหมายความว่า พนกังานการเคหะ

แห่งชาติท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านตําแหน่งปัจจุบันมีค่าสูง 

(กาํหนดค่าตาํแหน่งตั้งแต่ 1 ถึง 16) มีแนวโนม้ท่ีจะสามารถเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้น

การใชเ้วลาว่างในระดบัตํ่า ขณะท่ีพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานกังานใหญ่ท่ีมี

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านตาํแหน่งปัจจุบนัมีค่าตํ่า ก็มีแนวโน้มท่ีจะสามารถเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายดุา้นการใชเ้วลาวา่งในระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่โดยส่วนใหญ่แลว้มีวุฒิการศึกษาสูงสุดตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีเป็นตน้ไป           

มีรายได้ต่อเดือนสูง ซ่ึงมีส่วนทาํให้พนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติังานในสํานักงานใหญ่                    

มีตาํแหน่งปัจจุบนัอยูใ่นค่าระดบัตํ่า (อาทิเช่น พนกังานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนกังานการเงิน

และบัญชี สถาปนิก เป็นต้น) ซ่ึงสอดคล้องกับ ธาดา วิมลวตัรเวที (2543:.129.-.160) ท่ีพบว่า 

ลักษณะสายงานตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบันมีผลต่อการเร่ิมวางแผนเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายตุ่างกนั  
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 5.2.5  การเตรียมตัวในการวางแผนการดําเนินชีวติในอนาคตของพนักงานการเคหะ          

           แห่งชาติทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นสํานักงานใหญ่ 

                         1)..ด้านร่างกาย การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านร่างกาย ถือเป็นส่ิง        

สําคัญในอันดับต้นๆของผูท่ี้ใกล้จะเกษียณอายุ เน่ืองจากเม่ืออายุเพิ่มมากข้ึนร่างกายจะมีการ

เปล่ียนแปลงมากข้ึนเช่นกนั การดูแลรักษาสุขภาพอย่างดีและต่อเน่ืองจึงเป็นส่ิงจาํเป็นต่อผูเ้ตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายุ และจากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ดา้นร่างกาย 

มีเพียงปัจจัยเดียว คือ ปัจจัยทางสังคมท่ีเก่ียวกับการรับรู้ข่าวสารการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุ ดังนั้นพนักงานการเคหะฯ ควรวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุการ

ทาํงานดา้นร่างกาย ดว้ยการมัน่ศึกษาหาความรู้ท่ีเก่ียวกบัข่าวสารดา้นโภชนาการ โดยผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ อาทิ หนงัสือพิมพ ์วารสาร นิตยสาร เวบ็ไซด ์รายการโทรทศัน์ หรือการสนทนากลุ่มระหวา่ง

เพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ เม่ือไดรั้บข่าวสารท่ีถูกตอ้งแลว้ ควรปฏิบติัตนตามคาํแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ 

อาทิ 

   (1)  การตรวจสุขภาพประจาํปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นการประเมินสุขภาพ

ของตนเอง 

   (2)  รับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบถว้น 5 หมู่ และถูกสุขลกัษณะ และไม่

ก่อใหเ้กิดภาวะนํ้าหนกัเกินเกณฑม์าตรฐาน 

   (3)  ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอและเหมาะสมกบัวยั อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 คร้ัง 

คร้ังละ 30 นาที 

    (4)  นอนหลบัพกัผอ่นอยา่งนอ้ยวนัละ 8  ชัว่โมง  

   (5)  ควรหาโอกาสไปพกัผอ่นท่องเท่ียวเพื่อการผอ่นคลายจากสภาวะการทาํงาน

อยา่งสมํ่าเสมอ   

                          2)..ดา้นจิตใจ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นจิตใจ ถือเป็นส่ิงสําคญั

เป็นอยา่งมากของผูท่ี้ใกลจ้ะเกษียณอายุ  เน่ืองจากเม่ือเกษียณอายุแลว้จะเกิดภาวะการเปล่ียนแปลง

ของบทบาทและสถานภาพทางสังคมอยา่งฉบัพลนั ถา้ไม่มีการเตรียมตวัดา้นน้ีไวล้่วงหนา้ ก็มกัจะ

พบวา่  ผูเ้กษียณอายุมีปัญหาดา้นการปรับตวั กล่าวคือ ไม่สามารถปรับตวัได ้อาทิ ก่อให้เกิดภาวะ 
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อารมณ์หงุดหงิด วา้เหว  ่  เบื่อหน่ายชีว ิต เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัที่พบวา่ ปัจจยัที่มี

ความสาํคญัต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายขุองพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ในสาํนกังานใหญ่ดา้นจิตใจ มีถึง 3 ปัจจยัดว้ยกนั คือ ปัจจยัทางสังคมท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุปัจจยัทางสังคมท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในสังคม และปัจจยัทาง

สังคมท่ีเก่ียวกับสัมพนัธภาพในครอบครัว ตามลาํดบั ดงันั้นพนักงานท่ีเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุ ควรมัน่ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุผ่านส่ือต่างๆ มี

การปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมรอบขา้งและสังคมภายในครอบครัว  ซ่ึงผูว้ิจยัมีขอ้แนะนาํต่อการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายดุา้นการเงินท่ีสาํคญั ๆ ดงัน้ี 

  (1)  สร้างขวญักาํลงัใจท่ีใหเ้กิดแก่ตนเอง ดว้ยการศึกษาและปฏิบติัธรรม ตาม

ความเช่ือศรัทธาของตนเอง และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในครอบครัวอยา่งต่อเน่ือง เช่น             

จดักิจกรรมรวมญาติในวนัสาํคญั รับประทานอาหารร่วมกนัในทุกม้ือ เป็นตน้ 

     (2)  ฝึกตนให้เป็นคนใจกวา้ง มองโลกในแง่ดี รู้จกัปล่อยวาง เม่ือมีปัญหา

แกปั้ญหาดว้ยความมีสติและรู้จกัควบคุมตนเอง เช่น เขา้ร่วมโครงการจิตอาสาต่าง ๆ เป็นตน้ 

     (3)  มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนต่างวยั ดว้ยการทาํกิจกรรมสร้างสรรคร่์วมกนั 

เช่น กิจกรรมของหมู่บา้น กิจกรรมของกลุ่มชมรม เป็นตน้ 

     (4)  สนใจหาความรู้ ผา่นเวบ็ไซด ์หนงัสือ วทิย ุโทรทศัน์ หรือส่ืออ่ืน ๆ อยา่ง

สมํ่าเสมอ  

   3)  ดา้นการเงิน การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการเงิน จะทาํให้ผูท่ี้ใกล้

เกษียณสามารถดาํเนินชีวิตต่อไปหลังเกษียณได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวหรือลูกหลาน 

เน่ืองจากผูเ้กษียณอายุจะขาดรายไดท่ี้เคยไดรั้บประจาํ ดงันั้นถ้าไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่าง

รัดกุมแลว้ ก็อาจส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตได้ ซ่ึงเม่ือเกิดปัญหาด้านการเงินข้ึนก็จะส่งผลต่อไปยงั 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านครอบครัว และด้านอ่ืน ๆ ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีพบว่า 

ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติ                        

ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ดา้นการเงินมีดว้ยกนั 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัทางสังคมท่ีเก่ียวกบัการ

รับรู้ข่าวสารการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัรายไดต่้อเดือน และ

ปัจจยัทางสังคมท่ีเก่ียวกบัสัมพนัธภาพในครอบครัว ตามลาํดบั ดงันั้นพนกังานท่ีเตรียมความพร้อม
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ก่อนเกษียณอาย ุควรมัน่ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายผุา่นส่ือต่าง ๆ 

เป็นประจาํ โดยเฉพาะเก่ียวกบัการวางแผนดา้นรายได ้รายจ่าย และการเก็บออม นอกจากน้ีควรให้

ครอบครัวไดร่้วมวางแผนหรือรับทราบสถานะทางการเงินของผูเ้ตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

ดว้ย ซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้แนะนาํต่อการเตรียมตวัดา้นการเงินท่ีสาํคญั ๆ ดงัน้ี 

     (1)  ประเมินรายรับแต่ละเดือน โดยการวิเคราะห์แหล่งท่ีมาของรายรับภายหลงั

การเกษียณอาย ุเช่น รายรับจากเงินบาํนาญจากแหล่งต่าง ๆ และรายรับจากแหล่งพิเศษอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

จากนั้นทาํการจดัสรรรายรับออกเป็นส่วน ๆ เช่น เพื่อการดาํรงชีพในแต่ละเดือนก่อนเกษียณ และ

เพื่อการดาํรงชีพในแต่ละเดือนหลงัเกษียณ โดยอาจกาํหนดเพื่อการดาํรงชีพก่อนเกษียณร้อยละ 70 

และเพื่อการดาํรงชีพหลงัเกษียณร้อยละ 30 ของรายรับแต่ละเดือน เป็นตน้ 

     (2)..ประเมินรายจ่ายในแต่ละเดือน โดยการวิเคราะห์แหล่งท่ีมาของรายจ่าย

ภายหลังการเกษียณอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายในการผ่อนท่ีอยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

ค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีพ เป็นตน้  

     (3)  เตรียมสะสมเงินเพื่อสํารองไวใ้ชย้ามเจ็บป่วย ฉุกเฉิน หรือเม่ือมีปัญหาทาง

เศรษฐกิจ ควรเร่ิมต้นออมเป็นเวลาอย่างน้อย 10-15.ปีใก่อนการเกษียณอายุ อาทิ สะสมในรูป             

อสังหาริทรัพย ์การซ้ือพนัธบตัร การประกนัชีวติ เป็นตน้ 

   4)..ดา้นการใช้เวลาว่าง การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุดา้นการใช้เวลาว่าง

เป็นเร่ืองสําคญัอยา่งหน่ึงของผูเ้ตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ เน่ืองจากตอ้งหยุดทาํงานประจาํ

ดงันั้นผูเ้กษียณอายจุะมีเวลาวา่งมากข้ึน ฉะนั้นจึงควรหางานอดิเรกท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น 

ต่อสังคม โดยตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัส่วนบุคคลของตนเอง อาทิ รายได้และตาํแหน่งสุดทา้ยก่อน

เกษียณ เน่ืองจากงานอดิเรกบางอยา่งมีค่าใชจ่้ายสูง และมีความเหมาะสมเฉพาะบุคคล เช่น  การเล่น

กีฬากอล์ฟ เป็นตน้ ร่วมถึงมัน่ศึกษาหางานอดิเรกผ่านการรับรู้ข่าวสารในส่ือต่าง ๆ ท่ีตนช่ืนชอบ 

และการใช้เวลาว่างท่ีเป็นการมีส่วนร่วมในสังคม โดยสอดคล้องกบัผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมี

ความสาํคญัต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายขุองพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ในสํานักงานใหญ่ด้านการใช้เวลาว่าง มีด้วยกนั 4.ปัจจยั คือ ปัจจยัทางสังคมท่ีเก่ียวกบัการรับรู้

ข่าวสารการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ ปัจจยัทางสังคมท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในสังคม 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัรายได้ต่อเดือน และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตาํแหน่งงานปัจจุบนั 
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ตามลาํดบั ดงันั้น ผูว้ิจยัมีขอ้แนะนาํว่ากิจกรรมการใช้เวลาว่าง ควรเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้กษียณอายุช่ืน

ชอบ มีความถนดั และมีความเหมาะสมกบักาํลงัของตนเอง ดงัน้ี 

      (1)  ทาํงานอดิเรก เช่น เขียนหนงัสือ งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ ์                    

งานตกแต่งส่วน เป็นตน้ 

      (2)  เล่นกีฬาท่ีไม่ตอ้งในกาํลงัมาก เช่น เดิน วา่ยนํ้า กอลฟ์ เป็นตน้ 

      (3)  เขา้ร่วมกิจกรรมในสังคม หรือทาํกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นตน้ 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาทาํใหท้ราบวา่พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่

นั้นยงัมีการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุในทุก ๆ ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น จึงควร

กระตุน้และส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายใุนทุกๆ ดา้นให้สูงยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะดา้นจิตใจท่ีมีระดบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายท่ีุตํ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ 

และผลจากการศึกษาไดบ้่งช้ีวา่ ปัจจยัทางสังคมดา้นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม

ก่อนเกษียณอายุนั้น มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานมากท่ีสุด            

โดยพบว่าแหล่งขอ้มูลท่ีสําคญัคือ การไดส้นทนา/แลกเปล่ียนความเห็นกบัสมาชิกในครอบครัว  

การไดส้นทนา/แลกเปล่ียนความเห็นกบักลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน  ตลอดจนการไดรั้บข่าวสาร

เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายจุากหน่วยงานท่ีปฏิบติังานอยู ่  

 ดงันั้น ในการศึกษาน้ีจึงมีขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อให้หน่วยงานไดมี้ส่วนกระตุน้

และส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ี 

ในสํานักงานใหญ่ นอกเหนือจากการเตรียมตัวด้วยตนเอง โดยควรมุ่งเน้นท่ีกลุ่มพนักงานท่ีมี

ตาํแหน่งงานในระดบัปฏิบติัการ เช่น ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ เป็นตน้ ตลอดจนผูท่ี้มีระดบัการศึกษาท่ี

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี และกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

    1)  หน่วยงานควรมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอายใุหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร  
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    2)  ควรจดัให้มีหน่วยงานกลางเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง 

ๆ เก่ียวกับผูสู้งอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ตลอดจนข้อมูลเก่ียวกับแหล่ง

ประกอบอาชีพหลงัเกษียณและระเบียบกฎเกณฑใ์นการเขา้เป็นสมาชิกชมรมและสมาคมต่างๆดว้ย 

    3)  ควรมีการประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านผูสู้งอายุ อาทิ 

สถาบันเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ สํานักงานประกันสังคม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนกรมสุขภาพจิต เพื่อให้การวางแผนและดาํเนินงานเก่ียวกบั

ผูสู้งอายสุอดคลอ้งกนั  

    4)  หน่วยงานควรมีการสํารวจปัญหาและความตอ้งการของบุคลากรตามกลุ่มอายุ

เป็นระยะๆ เพื่อจะไดข้อ้มลูท่ีเป็นปัจจุบนั ซ่ึงเอ้ือประโยชน์ต่อการจดัรูปแบบกิจกรรมและให้บริการ

ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ไดส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของบุคลากร 

    5)  ควรมีการกาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับผูท่ี้เตรียมตวัจะเกษียณอายุในระดบั

นโยบาย เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้ งน้ี ก็เพื่อ

ประโยชน์ต่อผูท่ี้เตรียมตวัเขา้สู่การเป็นผูสู้งอายุในอนาคตและท่ีสําคญัประการหน่ึง คือ เป็นการ

สร้างขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากรในการพฒันางานและประเทศชาติต่อไป 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

   1)  ศึกษาการวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม

เปรียบเทียบ เช่น กลุ่มบริหาร และกลุ่มปฏิบติัการ และอาจศึกษาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของการ

เตรียมความพร้อมในดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ดา้นสุขภาพและการประกนัสุขภาพ ดา้นท่ีอยูอ่าศยั 

ดา้นการทาํกิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

   2)  ศึกษาปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุการ

ทาํงานด้วยสมการความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลโดยตรง 

หรือ โดยออ้มต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายกุารทาํงาน  

   3)  ควรมีการติดตามประเมินผลการเตรียมตัวของพนักงานการเคหะแห่งชาติ           

ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสํานกังานใหญ่ ทั้งระยะก่อนเกษียณและภายหลงัเกษียณ เพื่อติดตามผลระยะยาว

ถึงการใชชี้วติภายหลงัเกษียณอายกุารทาํงานดว้ย 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษยีณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาต:ิ 

กรณศึีกษาพนักงานผู้ปฎบัิติหน้าทีใ่นสํานักงานใหญ่ 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 ดิฉัน นางสาวองัคณา วิชิต นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชา การบริหารการพฒันาสังคม 

คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กาํลงัดาํเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติ: 

กรณีศึกษาพนักงานผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ โดยมี รศ.ดร. สุรสิทธ์ิ  วชิรขจร เป็น

คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
 

 ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตรงตามความรู้สึกและการ

ปฏิบติัท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านเองมากท่ีสุด ขอ้มูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์กบัการศึกษาเก่ียวกบั

ปัจจยัทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายขุองพนกังานการเคหะแห่งชาติ

ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่ และจะไม่มีผลกระทบต่อท่านในแง่ใด ๆ ทั้งส้ิน อย่างไรก็ดี

ประโยชน์จะเกิดข้ึนเพียงใด ข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้งของขอ้มูลซ่ึงข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของท่าน 
 

 ดงันั้น ดิฉนัจึงขอความกรุณาจากท่านในการกรอกแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง 

ซ่ึงดิฉนัจะเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยนาํเสนอในภาพรวม โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ส่วนท่ี 2  ปัจจยัทางสังคม  

 ส่วนท่ี 3  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ  
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

เร่ือง การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษยีณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาต:ิ 

กรณศึีกษาพนักงานผู้ปฎบัิติหน้าทีใ่นสํานักงานใหญ่ 

ส่วนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

คําช้ีแจง  โปรดเติมขอ้ความในช่องวา่ง หรือใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน ( ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบั

ความเป็นจริง 

 เก่ียวกบัตวัท่านมากท่ีสุด 

 1. เพศ     (  ) ชาย (  ) หญิง  

 2.  อาย.ุ................................. (ปี) 

 3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 

  (  )  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

  (  )  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา 

  (  )  ปริญญาตรี 

  (  )  ปริญญาโท 

  (  )  ปริญญาเอก 

 4.  ตาํแหน่งปัจจุบนั 

  (  )  พนกังานวิเคราะห์นโยบายและแผน (  ) พนกังานระบบงานคอมพิวเตอร์ 

  (  )  พนกังานพสัดุ   (  ) นิติกร 

  (  )  พนกังานการเงินและบญัชี  (  )  พนกังานจดัการทรัพยสิ์น 

  (  )  สถาปนิก    (  )  วศิวกร 

  (  )  พนกังานบริหารทัว่ไป  (  )  พนกังานประชาสัมพนัธ์ 
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  (  )  พนกังานธุรการ   (  )  ช่างเทคนิค 

  (  )  พนกังานบริการ   (  )  ช่างฝีมือ 

  (  )  เศรษฐกร    (  ) พนกังานออกแบบก่อสร้าง 

   (  )  อ่ืน ๆ ............................................................ 

  

 5.  รายไดต่้อเดือนในปัจจุบนั............................................. (บาท) 

 6.  สถานภาพสมรส 

  (  )  โสด (  )  สมรส 

  (  )  หยา่ร้าง  (  )  หมา้ย 

  (  )  แยกกนัอยู ่

 7.  จาํนวนบุตร 

  (  )  มีบุตรจาํนวน.................คน    (  )   ไม่มีบุตร 

 8.  จาํนวนปีก่อนเกษียณอาย.ุ.....................ปี 
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ส่วนที ่2 ปัจจัยทางสังคม  

 

คําช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องทา้ยขอ้ความของแต่ละขอ้ ท่ีท่านเห็นวา่ใกลเ้คียงหรือ

ตรงกบัการ 

     กระทาํของท่านเพียงช่องเดียวในแต่ละขอ้ และโปรดตอบคาํถามทุกขอ้ โดยมีขอ้ความเพื่อ

การประเมิน 

 ใหท้่านเลือกตอบ ดงัน้ี 

จริงทีสุ่ด หมายถึง   ตรงกบัการกระทาํและความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด 

จริง  หมายถึง  ตรงกบัการกระทาํและความรู้สึกของท่านมาก 

ค่อนข้างจริง หมายถึง  ตรงกบัการกระทาํและความรู้สึกของท่านค่อนขา้งมาก 

ค่อนข้างไม่จริง หมายถึง  ไม่ตรงกบัการกระทาํและความรู้สึกของท่านอนขา้งมาก 

ไม่จริง  หมายถึง  ไม่ตรงกบัการกระทาํและความรู้สึกของท่าน  

 

ปัจจัย จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง 

ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุ 

     

1. ท่านอ่านบทความจากหนงัสือพิมพ ์

วารสาร นิตยสาร 

     

2. ท่านอ่านหนงัสือคู่มือการเตรียมความ

พร้อมเพื่อการเกษียณอาย ุ

     

3. ท่านไดรั้บเอกสารเผยแพร่ความรู้จาก

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

     

4. ท่านดูรายการโทรทศัน์เก่ียวกบัการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ
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ปัจจัย จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง 

ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุ (ต่อ) 

     

5. ท่านฟังรายการวทิยเุก่ียวกบัการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ

     

6. ท่านเขา้เวบไซด ์หรือเวบบอร์ดต่าง ๆ ใน

อินเทอร์เนต เก่ียวกบัการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอาย ุ

     

7. ท่านไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายจุากหน่วยงานท่ี

ปฏิบติั งานอยู ่

     

8. ท่านไดส้นทนา/แลกเปล่ียนความเห็นกบั

สมาชิกในครอบครัว 

     

9. ท่านไดส้นทนา/แลกเปล่ียนความเห็นกบั

กลุ่มเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 

     

10. ท่านไดส้นทนา/แลกเปล่ียนความเห็นกบัผู ้

ท่ีเกษียณอายไุปแลว้ 

 

     

11. ท่านไดป้รึกษาหารือผูท้รงคุณวฒิุดา้น

ผูสู้งอาย ุ
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 ปัจจัย จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง 

1. ท่านเป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มกิจกรรม

ต่าง ๆ 

     

2. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการบาํเพญ็

ประโยชน์เพื่อสังคม 

     

3. ท่านทาํงานอาสาพฒันาต่าง ๆ      

4. ท่านทาํงานในคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการในโครงการชุมชน 

     

5. ท่านเขา้ร่วมเป็นกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเคหะ เช่น สมาคมเคหะชุมชนต่าง ๆ 

     

6. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมในสังคมท่ีพนกังาน

สามารถเขา้ร่วมได ้ทั้งก่อนและหลงั

เกษียณอาย ุ

     

7. ท่านเป็นวทิยากรผูบ้รรยาย หรือสาธิตให้

ความรู้แก่ผูฝึ้กอบรมในโครงการต่าง ๆ 

     

8. ท่านสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลต่างวยั 

และวยัเดียวกนั 

     

9. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์

ระหวา่งผูท่ี้กาํลงัจะเกษียณอายแุละ                        

ผูท่ี้เกษียณอายไุปแลว้ 
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ปัจจัย จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง 

ปัจจัยสัมพนัธภาพในครอบครัว      

1. สมาชิกในครอบครัวใหค้วามเคารพนบัถือ

ท่าน 

     

2. สมาชิกในครอบครัวสนใจเขา้พบปะพดูคุย

กบัท่าน 

     

3. สมาชิกในครอบครัวรักและห่วงใยในตวั

ท่าน 

     

4. สมาชิกในครอบครัวมาขอคาํแนะนาํ

ปรึกษาจากท่าน 

     

5. สมาชิกในครอบครัวมาขอความช่วยเหลือ

จากท่านในดา้นต่าง ๆ 

     

6. สมาชิกในครอบครัวสามารถเป็นท่ีปรึกษา

แก่ท่านได ้

     

7. สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยเหลือ

ดูแลท่านไดย้ามเจบ็ป่วย 

     

8. ท่านมีโอกาสเขา้ร่วมตดัสินใจเก่ียวกบั

ปัญหาในครอบครัว 

     

9. ท่านไดพ้บปะพดูคุยกบัสมาชิกใน

ครอบครัวอยา่งสมํ่าเสมอ 

     

10. ท่านรู้สึกวา่ท่านมีความห่างเหินกบับุคลใน

ครอบครัว 

     

11. ท่านใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกใน

ครอบครัวดา้นการเงิน 
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ปัจจัย จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง 

ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมจากเพือ่นร่วมงาน      

1. เพื่อนร่วมงานเป็นบุคคลท่ีใหก้าํลงัใจใน

การเตรียมตวัเก่ียวกบัการเกษียณอาย ุ            

ของท่าน 

     

2. เพื่อนร่วมงานเป็นผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการ

เตรียมตวัเร่ืองการเกษียณการทาํงานของ

ท่าน 

     

3. เม่ือท่านเจบ็ป่วย เพื่อนร่วมงานของท่านจะ

คอยดูแลช่วยเหลือท่านเสมอ 

     

4. เพื่อนร่วมงานของท่านคอยเตือนเร่ืองการ

ดูแลสุขภาพของตวัท่านเอง 

     

5. เพื่อนร่วมงานของท่านเคยใหว้ตัถุส่ิงของ

เพื่อใชส่้งเสริมสุขภาพของท่าน 

     

6. ท่านไม่สามารถพดูคุยกบัเพื่อนท่ีจะ

เกษียณอายเุพือ่สอบถามแนวทาง                   

การดาํเนินชีวติได ้

     

7. เม่ือท่านมีปัญหาดา้นสุขภาพ ท่านไม่

สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อน

ร่วมงานได ้
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ส่วนที ่3 การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ 

คําช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องทา้ยขอ้ความของแต่ละขอ้ ท่ีท่านเห็นวา่ใกลเ้คียงหรือ

ตรงกบัการ 

 กระทาํของท่านเพียงช่องเดียวในแต่ละขอ้ และโปรดตอบคาํถามทุกขอ้ โดยมีขอ้ความเพื่อ

การประเมิน 

 ใหท้่านเลือกตอบ ดงัน้ี 

  5  หมายถึง มีระดบัความพร้อมในการเตรียมตวั มากท่ีสุด 

  4  หมายถึง มีระดบัความพร้อมในการเตรียมตวั มาก 

  3  หมายถึง มีระดบัความพร้อมในการเตรียมตวั ปานกลาง 

  2  หมายถึง มีระดบัความพร้อมในการเตรียมตวั นอ้ย 

  1  หมายถึง มีระดบัความพร้อมในการเตรียมตวั นอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อคําถาม 5 4 3 2 1 

ข้อที ่1.  การเตรียมตัวด้านร่างกาย      

1. ท่านรับประทานอาหารเยน็เพียง

เล็กนอ้ย 

     

2. ท่านรับประทานเน้ือหมู เน้ือววั เน้ือ

ไก่  

     

3.  ท่านรับประทานอาหารประเภท

ไขมนั 

     

4. ท่านรับประทานอาหารประเภทแป้ง      

5. ท่านรับประทานอาหารรสเผด็ 

 

 

     



145 

 

ข้อคําถาม 5 4 3 2 1 

ข้อที ่1.  การเตรียมตัวด้านร่างกาย (ต่อ) 

 

     

6. ท่านรับประทานอาหารรสเค็ม      

7. ท่านรับประทานอาหารผกัมากข้ึน

กวา่เดิม 

     

8. ท่านรับประทานผลไมม้ากข้ึน

กวา่เดิม 

     

9. ท่านด่ืมนํ้าอยา่งนอ้ยวนัละ 8-12 แกว้ 

 

     

10. ท่านด่ืมนมเป็นประจาํ 

 

     

11. ท่านศึกษาหลกัโภชนาการสาํหรับ

ผูสู้งอาย ุ

     

12. ท่านฟังวทิยหุรือดูโทรทศัน์เก่ียวกบั

รายการท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัสุขภาพ 

     

13.  ท่านตรวจสุขภาพร่างกายประจาํปี 

 

     

14. เม่ือท่านมีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ

ร่างกาย ท่านจะรักษา หรือปรึกษา

โดยแพทย ์ 

     

15. เม่ือแพทยน์ดัทาํการตรวจ ท่านพบ

แพทย ์

     

16. ท่านสนใจเก่ียวกบัสุขภาพปากและ

ฟัน 
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ข้อคําถาม 5 4 3 2 1 

ข้อที ่1.  การเตรียมตัวด้านร่างกาย (ต่อ)      

17. ท่านสนใจเก่ียวกบัสุขภาพสายตา 

 

     

18. ท่านสนใจเก่ียวกบัระบบการไดย้นิ 

 

     

19. ท่านนอนหลบัอยา่งนอ้ย 6-8 ชัว่โมง

ต่อคืน 

     

20. ท่านออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 

 

 

     

ข้อที ่2.  การเตรียมตัวด้านจิตใจ      

1. ท่านไดศึ้กษาหาความรู้เก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงดา้นจิตใจเม่ือเขา้สู่วยั

สูงอาย ุ 

     

2. ท่านฝึกสมาธิ ศึกษาธรรมะ เพื่อเป็น

การสงบสติอารมณ์ 

     

3. ท่านไปวดั โบสถ ์หรือปฏิบติัธรรม 

เพื่อเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ 

     

4. ท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

เช่น งานผา้ป่า งานกฐิน งานบวช 

เป็นตน้ 
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ข้อคําถาม 5 4 3 2 1 

ข้อที ่2.  การเตรียมตัวด้านจิตใจ (ต่อ)      

5. ท่านเป็นคนชอบทาํบุญ 

 

     

6. ท่านเป็นคนชอบฟังเทศน์      

7. ท่านอ่านหนงัสือเก่ียวกบัผูสู้งอายุ

เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ 

 

     

8. ท่านอ่านหนงัสือเก่ียวกบัจริยธรรม 

เช่น คาํสอนทางศาสนา หรือ

หนงัสือธรรมะ เป็นตน้ 

 

     

9. ท่านฟังวทิยหุรือดูโทรทศัน์เก่ียวกบั

รายการทางดา้นจิตใจ เช่น รายการ

ธรรมะ เป็นตน้ 

 

     

10. ท่านคุยกบัเพื่อนรุ่นเดียวกนัเพื่อ

เตรียมใชชี้วิตหลงัเกษียณอายุ     

           

     

ข้อที ่3.  การเตรียมตัวด้านการเงิน      

1. ท่านไดท้าํการประเมินเก่ียวกบั

รายรับ-รายจ่ายภายหลงัเกษียณอายุ

ไวแ้ลว้ 
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ข้อคําถาม 5 4 3 2 1 

ข้อที ่3.  การเตรียมตัวด้านการเงิน (ต่อ)      

2. ท่านไดท้าํบญัชีรายรับ-รายจ่าย 

ภายในครอบครัว 

     

3. ท่านเตรียมสะสมเงินไวใ้ชจ่้าย

ภายหลงัเกษียณอาย ุเป็นจาํนวน              

ท่ีเพียงพอ 

     

4. ท่านเตรียมสะสมทรัพยใ์นรูปแบบ

การฝากสะสมไวบ้า้งแลว้ เช่น การ

ซ้ือพนัธบตัร การประกนัสุขภาพ 

การเล่นหุน้ การทาํประกนัชีวติ 

รูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้ 

     

5. ท่านเตรียมวางแผนการใชเ้งิน

บาํเหน็จบาํนาญไวเ้ป็นอยา่งดีแลว้ 

     

6. ท่านเตรียมวางแผนหางานทาํเพื่อให้

มีรายไดภ้ายหลงัเกษียณอายไุวแ้ลว้ 

     

7. ท่านมีรายไดอ่ื้นนอกเหนือจาก

เงินเดือนประจาํเป็นจาํนวนเพียงพอ 

เช่น เงินปันผล ดอกเบ้ียเงินฝากหรือ

เงินค่าเช่า เป็นตน้ 
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ข้อคําถาม 5 4 3 2 1 

ข้อที ่3.  การเตรียมตัวด้านการเงิน (ต่อ)      

8. ท่านมีอาชีพเสริมทาํนอกเหนือจาก

งานประจาํเพื่อใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 

เช่น คา้ขาย เป็นท่ีปรึกษาของ

หน่วยงานต่าง ๆ หรือทาํงานพิเศษ

ตามท่ีท่านมีความถนดัหรือมี

ความสามารถ เป็นตน้ 

     

9. ท่านเตรียมวธีิลดรายจ่ายท่ีฟุ่มเฟือย

ภายหลงัเกษียณอายไุวแ้ลว้ 

 

     

ข้อที ่4.  การเตรียมตัวด้านการใช้เวลาว่าง      

1. ท่านเตรียมวางแผนท่ีจะทาํกิจกรรม

ในแต่ละวนัภายหลงัเกษียณอายไุว้

แลว้ 

     

2. ท่านเตรียมทาํงานท่ีอยากทาํ แต่ไม่

เคยมีโอกาสหรือไม่มีเวลาทาํมาก่อน

ไวท้าํภายหลงัเกษียณอายแุลว้ 

     

3. ท่านไดเ้ตรียมทาํงานอดิเรกภายหลงั

เกษียณอายไุวแ้ลว้ เช่น ปลูกตน้ไม ้

ดอกไม ้เล้ียงสัตว ์เขียนหนงัสือ วาด

รูป ร้องเพลง สะสมแสตมป์ เป็นตน้ 
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ข้อคําถาม 5 4 3 2 1 

ข้อที ่4.  การเตรียมตัวด้านการใช้เวลาว่าง

(ต่อ) 

     

4. ท่านเตรียมวางแผนจะร่วมกิจกรรม

สังคมภายหลงัเกษียณอายไุวแ้ลว้ 

เช่น เป็นสมาชิกชมรมกีฬา ชมรม

ศาสนา หรือ ร่วมกิจกรรม

อาสาสมคัร เป็นลูกเสือชาวบา้น 

พฒันาชุมชน กลุ่มอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

     

5. ท่านเตรียมเวลาสาํหรับพบปะเพือ่น

ฝงูภายหลงัเกษียณอายไุวแ้ลว้ 

     

6. ท่านคิดวา่ท่านคงมีเวลาไปเยี่ยม

ญาติ-พีน่อ้งมากข้ึนภายหลงั

เกษียณอาย ุ

     

7. ท่านคิดวา่ท่านคงมีเวลาไปพกัผอ่น

ตามสถานท่ีต่าง ๆ มากข้ึน ภายหลงั

เกษียณอาย ุ

     

8. ท่านคิดวา่ท่านคงมีเวลาอยูก่บั

ครอบครัวเพิ่มมากข้ึนภายหลงั

เกษียณอาย ุ
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