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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัน้ี มวีตัถุประสงค ์(1) เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูลของพนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

(มหาชน) กับการเตรียมความพร้อมก่อนวยัเกษียณอายุ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมในการ

ดํารงชีวิตที่มีผลต่อการเตรยีมความพร้อมก่อนวยัเกษียณอายุของพนักงาน บรษิัท ท่าอากาศยานไทย 

จํากดั (มหาชน) (3) เพื่อศกึษาอทิธพิลของการรบัรูค้วามเขา้ใจในวยัเกษยีณอายุทีม่ผีลต่อการเตรยีมความ

พร้อมก่อนวยัเกษียณอายุของพนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) การวจิยัครัง้น้ีเป็นการ

วจิยัเชิงปรมิาณ กลุ่มตวัอย่าง คอื พนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ที่มอีายุ 41 - 60 ปี 

จาํนวน 371 คน ใชว้ธิขีองทาโร่ ยามาเน่ และมาจากการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน โดยใชแ้บบสอบถาม

ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทําการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

ไดแ้ก่ การทดสอบกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มทีเ่ป็นอสิระจากกนั การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการ

วเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู   

 ผลการวจิยั พบว่า พนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษา 

ตําแหน่งงาน และระยะเวลาปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุ

ไม่แตกต่างกนั แต่ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการเตรยีม

ความพร้อมก่อนวยัเกษียณอายุแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 พฤติกรรมในการ

ดํารงชวีติด้านการใช้เวลาว่าง ดา้นเศรษฐกจิการเงนิ ด้านที่อยู่อาศยั และด้านการปรบัตวั มอีทิธพิลต่อ

การเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) และ

การรบัรูค้วามเขา้ใจในวยัเกษียณอายุดา้นสุขภาพร่างกาย และดา้นจติใจ มอีทิธพิลต่อการเตรยีมความ

พรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุของพนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  
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Abstract 
 

 The objectives of this research were: (1) to compare the Airports of Thailand Public 

Company Limited personnel's data on a tendency for their pre-retirement preparation, (2) to 

study the influence of livelihood behavior influencing pre-retirement preparation among them, 

and (3) to study the influence of their perception of the retirees on their pre-retirement 

preparation. This study was a quantitative research. Based on Yamane’s multi-stage sampling 

method, the research participants consisted of 371 employees from Airports of Thailand Public 

Company Limited, with 41 to 60 years of age. The online questionnaire had been developed to 

be used as the instrument for collecting data. The obtained data was measured and analyzed 

with descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation. 

Inferential statistics including independent samples (t-Test), one-way ANOVA (F-test) and 

multiple regression analysis, were also implemented for testing hypothesis. 

 The result of hypotheses testing indicated that some demographic factors, including 

education level, job position, and working experience did not significantly affect their pre-

retirement preparation, whereas different gender, age, marital status, average salary showed a 

statistically significant difference when it came to their pre-retirement preparation as the 

statistically significance level of 0.05. Regarding the livelihood behaviors ranging from leisure 

activities, economy, accommodation, and adjustment, had a significant impact on how they 

prepared for their pre-retirement. The perception of the retirement age particularly their physical 

and mental health issues was also an essential factor for their pre-retirement preparation. 
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บทนํา 
        

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา     

 การเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุนัน้ ถอืเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้กบันานาประเทศทัว่โลก โดย 

เฉพาะส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมภิาคยุโรป ส่วนภูมภิาคเอเชีย ประเทศไทยมอีตัราการเติบโตของ

สดัส่วนผู้สูงอายุเป็นอนัดบั 3 รองจากประเทศญี่ปุ่น และเกาหลใีต้ โดยแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาตฉิบบัที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) มุ่งเน้นถงึการให้ความสําคญัในการเตรยีมความพรอ้มกําลงัคน

และการเสริมสร้างในศักยภาพต่อประชากรทุกช่วงวัย เพื่อยกระดับถึงคุณภาพของทุนมนุษย์

ระดบัประเทศ โดยมกีารพฒันาคนใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวยั เพือ่ใหไ้ดร้บัการเตบิโต

อย่างมคีุณภาพ และมทีกัษะจําเป็นทีส่ําคญัต่อการดาํรงชวีติในศตวรรษที ่21 สงัคมสงูอายุมใิช่เพยีงเรื่อง

ของผู้สูงวยั แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคนทุกวยัและเป็นประเด็นเร่งด่วนที่สําคญั โดยเฉพาะการสร้าง



ความตระหนักใหก้บักลุ่มคนวยัทํางานถงึความสําคญัของการวางแผนทางการเงนิและการเตรยีมตวัให้

พรอ้มสูก่ารเป็นผูส้งูอายุและการอยู่ในสงัคมสงูอายุ (กรมสุขภาพจติ, กระทรวงสาธารณสุข, 2563)  

 ในปัจจุบนัหลายคนซึง่ยงัมคีวามสุขกบัชวีติการทาํงาน จนลมืวางแผนชวีติหลงัเกษยีณ มจีาํนวน

บุคคลไม่น้อยทีไ่ม่ทนัไดม้เีวลาปรบัตวั จนกระทัง่วนัเกษยีณอายุไดม้าถงึ โดยเฉพาะผูสู้งอายุ หรอืบุคคล

ทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีบรบูิรณ์ขึน้ไป ถา้เป็นพนักงานรฐัวสิาหกจิเมื่ออายุถงึ 60 ปี กจ็ะต้องเกษยีณอายุ พน้

ภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบไปจากตําแหน่งเดมิทีเ่คยทําอยู่ หรอืการออกจากรฐัวสิาหกจิตามระเบยีบที่

กําหนดไว้โดยใช้อายุเป็นเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเกษียณอายุของผู้สูงอายุที่ประสบกบัปัญหาที่

เปลีย่นแปลงไปของสภาวการณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ การเผชญิต่อการเปลีย่นแปลงสถานภาพถงึสองสถานภาพ

ในคราวเดยีวกนั คอื สถานภาพของผู้สูงอายุที่มกีารเสื่อมสภาพการทํางานของร่างกาย และสถานภาพ

ของผู้ที่สูญเสยีตําแหน่งในบทบาททางสงัคม หน้าที่การงาน และหลกัประกนัความมัน่คงต่างๆ ในชวีติ 

การเกษียณอายุนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสงัคมที่สําคญัมากต่อผู้สูงอายุ เป็นสิง่ที่นํามาซึ่ง  

การเปลีย่นแปลงและการสูญเสยีทีส่ง่ผลต่อการดําเนินชวีติของผู้สูงอายุภายหลงัเกษยีณเพราะนอกจาก

จะเป็นการเสื่อมถอยของร่างกายตามวยัที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพทรุดโทรมแล้ว ทางด้านจิตใจ 

พบว่า มีการสูญเสยีซึ่งอํานาจเดิมที่เคยม ีได้รบัการยอมรบัจากสงัคมน้อยลง หากไม่ได้มกีารเตรยีม

ความพรอ้มมาก่อน หรอืไม่สามารถปรบัตวัได ้จะก่อให้เกดิผลกระทบต่อปัญหาด้านจติใจ บางคนอาจมี

เวลาว่างมากขึ้น จนทําให้เกดิความรูส้กึด้อยคุณค่า หมดความหมาย และขาดความพงึพอใจต่อสภาพ

ชวีติในปัจจุบนั (บรรลุ ศิรพิานิช, 2553) ทางด้านสงัคม พบว่า การเข้าสมาคมหรอืสงัคม เพื่อนฝูงลด

น้อยลง การตดิต่อกบัสงัคมภายนอก ตลอดจนการมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ลดลงเช่นกนั จงึทําให้

ผูสู้งอายุหลงัเกษียณแยกตวัออกจากสงัคม ทางดา้นการเงนิ พบว่า การเกษียณอายุทําใหร้ายไดห้ลกัที่

เคยได้รบัเป็นประจําทุกๆ เดือนหายไป รายได้ที่มอียู่ได้มาจากการออม หรอืเงนิก้อนสะสม หลงัจาก

ทาํงานมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเงนิสะสมจากเงนิชดเชยตามกฎหมาย บําเหน็จ กองทุนสํารองเลีย้ง

ชีพ เงนิเก็บสะสมจากประกันชีวติแบบสะสมทรพัย์ หรอืแบบบํานาญ เป็นต้น จึงต้องจํากัดรายจ่าย 

วางแผนถงึการใชจ่้ายอย่างมรีะเบยีบแบบแผนและรอบคอบมากยิง่ขึน้ (จารยี ์ป่ินทอง และคณะ, 2561)  

 การเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุ ถอืเป็นสิง่ทีม่คีวามสําคญัเป็นอย่างยิง่ เพราะถอืเป็น 

การวางแผนถึงการใช้ชวีติที่มเีป้าหมายอยู่ที่ความสุขในชีวติอย่างหน่ึง (ประนอม โอทกานนท์, 2554) 

หากบุคคลไม่มกีารเตรยีมความพรอ้มไวล้่วงหน้า อาจจะต้องเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงที่คาดไม่ถงึและ

ก่อใหเ้กดิปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ดา้นร่างกาย จติใจ เศรษฐกจิการเงนิ ที่อยู่อาศยั การใช้เวลาว่าง 

รวมถึงปัญหาในการปรบัตวัให้เข้ากบัครอบครวัและสงัคม (วรพนิต ศุกระแพทย์, 2559) ระยะเวลาที่

เหมาะสมต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ คือ การเตรียมความพร้อมโดยเร็วที่สุด 

เน่ืองจากเป็นกระบวนการต่อเน่ืองในการป้องกนัถงึภาวะวกิฤตใินช่วงสุดทา้ยของชวีติ และเพื่อทีจ่ะไดม้ี

เวลาในการวางแผนใชช้วีติอย่างรดักุมมากขึน้ การเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุมปีระโยชน์ใน

การช่วยลดปัญหาของผู้เกษียณ ทําให้ผู้ที่เกษียณอายุสามารถปรบัตวัต่อบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลง 

และมคีวามสุข ความพงึพอใจในการใช้ชวีติหลงัเกษียณ ซึ่งสอดคล้องกบั นิภาพนัธ์ พูนเสถียรทรพัย ์

(2559) พบว่า การเตรยีมความพรอ้มก่อนเกษยีณอายุเป็นวธิกีารสําคญัทีจ่ะช่วยใหผู้เ้กษยีณอายุทุกคน



สามารถใช้ชีวิตในวัยสูงอายุร่วมกันกับครอบครวั ชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า และมี

คุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ รวมถงึลดภาระของครอบครวัและภาครฐัทีต่อ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการดูแลผูส้งูอายุ ซึ่ง

เป็นวธิกีารป้องกนัปัญหาอนัเกดิจากวยัสงูอายุไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ซึ่งถือเป็นรฐัวสิาหกิจเมื่อปี พ.ศ.2522 อยู่ในการ

กํากบัดแูลของกระทรวงคมนาคม ไดม้กีารปรบัรปูแบบสวสัดกิารต่างๆ รวมถงึการจดัสรรเงนิบํานาญเมื่อ

เกษียณอายุเป็นสวสัดิการรูปแบบอื่น ทําให้พนักงานที่อยู่ในสงักัดบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) ไม่ได้รบับํานาญ แต่ได้รบัเงนิชดเชยหลงัการเกษียณอายุเพยีงครัง้เดียวเท่านัน้ ซึ่งต่างจาก

สวสัดกิารในรูปแบบของขา้ราชการซึ่งจะไดร้บัทัง้ในรปูเงนิบํานาญ ค่ารกัษาพยาบาลและความช่วยเหลอื

อื่นๆ พนักงานรฐัวสิาหกจิเหล่าน้ีอาจได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงภายหลงัเกษียณอายุ หากมไิด้มกีาร

เตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุอย่างเหมาะสม  

 จากประเด็นปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วจิยัจึงสนใจจดัทําเป็นแนวทางการศึกษา ค้นคว้าใน

หวัข้อวิจยั การศึกษาพฤติกรรม และการรบัรู้ที่มีผลต่อการเตรยีมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ

พนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการศกึษาเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อรฐัวสิาหกจิ

ในการวางแผนเชงินโยบายเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนวยัเกษียณอายุสําหรบัพนักงาน และเป็นขอ้มูล

พืน้ฐานใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดว้างแผนจดักจิกรรมส่งเสรมิการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุ

ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเตรยีมให้ผู้เกษียณเป็นผู้สูงอายุอย่างมคีุณภาพและมี

ศกัยภาพในอนาคตอย่างยัน่ยนืตลอดไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูลของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) กบัการเตรยีม

ความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุ 

 2.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมในการดํารงชีวิตที่มผีลต่อการเตรยีมความพร้อมก่อนวยั

เกษยีณอายุของพนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

 3.  เพื่อศกึษาอทิธพิลของการรบัรูค้วามเขา้ใจในวยัเกษยีณอายุทีม่ผีลต่อการเตรยีมความพรอ้ม

ก่อนวยัเกษยีณอายุของพนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

สมมติฐานของการวิจยั 

 H1: ขอ้มลูของพนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการเตรยีม

ความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุแตกตา่งกนั  

 H2: พฤตกิรรมในการดาํรงชวีติมอีทิธพิลต่อการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุของพนกังาน

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

 H3: การรบัรูค้วามเขา้ใจในวยัเกษยีณอายุมอีทิธพิลต่อการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษียณอายุ

ของพนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

  



ขอบเขตของการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษา เรื่อง การศกึษาพฤตกิรรม และการรบัรูท้ีม่ผีลต่อการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนเกษยีณอายุของพนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ผูว้จิยัไดก้ําหนดขอบเขต
ของการศกึษา ดงัน้ี 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

      ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) จํานวน 
2,977 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทรพัยากรบุคคล บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 31 
กรกฎาคม 2564)  
  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ พนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) อยู่ในวยัผู้ใหญ่
ตอนกลางที่มีอายุระหว่าง 41 - 60 ปี โดยใช้สูตรคํานวณของ Yamane (1973) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 
95% ระดบัความคลาดเคลื่อน ±5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 353 คน แต่ผู้วจิยัป้องกนัความ
คลาดเคลื่อนจงึเกบ็กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 371 คน 

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา  

      มุ่งศึกษา การศึกษาพฤติกรรม และการรบัรู้ที่มผีลต่อการเตรยีมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ของพนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) โดยศกึษาด้านตวัแปรอสิระในประเดน็ขอ้มูล
ของพนักงาน คอื เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน ระยะเวลาปฏบิตังิาน สถานภาพ และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน  
  ส่วนประเด็นพฤติกรรมในการดํารงชีวติ มจีํานวน 4 ด้าน คอื 1) ด้านการปรบัตวั 2) ด้าน
เศรษฐกจิการเงนิ 3) ดา้นทีอ่ยู่อาศยั และ 4) ดา้นการใชเ้วลาว่าง  
  ประเด็นการรบัรูค้วามเข้าใจในวยัเกษียณอายุ มจีํานวน 2 ด้าน คอื 1) ด้านจิตใจ และ 2) 
ดา้นสุขภาพร่างกาย 
  ส่วนศึกษาด้านตัวแปรตาม คือ การเตรยีมความพร้อมก่อนวยัเกษียณอายุของพนักงาน
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

  ดาํเนินการวจิยัครัง้น้ี ตัง้แต่เดอืน สงิหาคม 2564 ถงึ มกราคม 2565 

 4. ขอบเขตด้านพื้นท่ี 

  พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการศกึษา คอื พนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ทีป่ฏบิตังิาน 
ณ สํานักงานใหญ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิท่าอากาศยานดอนเมอืง ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ท่าอากาศ
ยานแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย ท่าอากาศยานภูเกต็ และท่าอากาศยานหาดใหญ ่
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. ทฤษฎีทางจิตสงัคม 

 ทฤษฎีทางจติสงัคม โดย Atchley (1994) กล่าวว่า การปรบัตัวต่อความชราภาพ และเน้นว่า
พฒันาการของผูใ้หญ่เป็นกระบวนการต่อเน่ืองเมื่อถงึวยักลางคน ผูสู้งอายุจะพยายามแสวงหาบทบาทสงัคม
ใหม่มาทดแทนบทบาทสงัคมเก่าทีส่ญูเสยีไป ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัแรงจูงใจ สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม 
และยงัขึ้นอยู่กบัลกัษณะทางสงัคมอื่นๆ เช่น ความยดืหยุ่น หรอืขอ้จํากดัของสงัคม เช่น ผู้สูงอายุที่มี
สถานภาพทางสงัคมสูง เป็นที่ต้องการของสงัคม ย่อมต้องการที่จะมบีทบาทต่อไปในสงัคม Atchley ได้



แบ่งระยะการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุ ออกเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี ไดแ้ก่ การเตรยีมตวัระยะยาว 
(Remote Phase) โดยการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นสุขภาพร่างกาย เศรษฐกจิการเงนิ การใชเ้วลายาม
ว่างยามเกษียณหรอืวางแผนงานอดเิรก ส่วนการเตรยีมตวัระยะสัน้ (Near Phase) ซึ่งต้องการกําลงัใจ
เพือ่สรา้งทศันคตทิางบวก และการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุ 
 

2. การเตรียมความพร้อมก่อนวยัเกษียณอายุ 

 การเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุถอืเป็นการวางแผนชวีติอย่างหน่ึงทีม่เีป้าหมายอยู่ที่

การประสบความสําเรจ็และความสุขในชวีติหลงัวยัทํางาน ประนอม โอทกานนท์ (2554) กล่าวว่า ความสุข

สมบูรณ์ในชีวติ (Wellness) ซึ่งสามารถแบ่งช่วงชีวติของบุคคลออกเป็น 3 ช่วง คอื วยัเด็ก วยัผู้ใหญ่ 

และวยัสูงอายุ ซึง่ช่วงวยัสงูอายุน้ีจะเป็นยุคทองของชวีติ หากบุคคลไดม้กีารวางแผนและเตรยีมความพรอ้ม

มาเป็นอย่างด ีสําหรบัช่วงระยะเวลาการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษียณอายุที่เหมาะสมนัน้ มนีักวชิาการ

หลายๆ ท่าน ได้กําหนดไว้แตกต่างกนั ดงัน้ี วจิติร บุณยะโหตระ (2537) แนะนําว่า บุคคลควรเตรยีม

ความพร้อมล่วงหน้าประมาณ 10 ปี ก่อนวยัเกษียณอายุ Atchley (1994) ได้เสนอให้มีการเตรยีมความ

พรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุไวล้่วงหน้าอย่างน้อย 10 - 15 ปี ในขณะที ่Jack, J. Leedy & James Wynbrandt 

(1987) แนะนําให้บุคคลมกีารเตรยีมความพร้อมให้เรว็ที่สุด นลินี ทิพย์วงศ์ (2558) กล่าวว่า การเตรยีม

ความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุม ี6 ดา้น ดว้ยกนั ประกอบดว้ย ดา้นสุขภาพกาย ดา้นจติใจ ดา้นการเงนิ 

ดา้นทีอ่ยู่อาศยั ดา้นการปรบัตวั และดา้นกจิกรรมการใชเ้วลาว่าง ซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัทีค่นวยัทาํงานต้อง

มกีารเตรยีมความพร้อมเพื่อรบัมอืเมื่อเกษียณอายุ และจะส่งผลให้มกีารใช้ชีวติหลงัวยัเกษียณอย่างมี

ความสขุ ไม่เป็นภาระต่อสงัคมและชุมชน 
 

3. พฤติกรรมในการดาํรงชีวิต 

 พฤตกิรรมมนุษยเ์ป็นพฤตกิรรมและกระบวนการทางจติ ซึ่งเป็นการกระทําของบุคคลหรอืปฏกิริยิา

ภายในร่างกายทีผู่อ้ ื่นสามารถสงัเกตไดผ้่านประสาทสมัผสั หรอืใชเ้ครื่องมอืทางวทิยาศาสตร ์และประสบการณ์

สว่นบุคคลทีเ่ป็นกระบวนการภายในจติใจ ทีส่งัเกตไดท้างออ้มผ่านการกระทําหรอืการแสดงออก (หสัดนิ 

แก้ววชิิต, 2559) สําหรบั วรรณรา ชื่นวฒันา (2557) กล่าวว่าแนวคดิพฤติกรรมในการดํารงชีวติแบ่ง

ออกเป็น 4 ด้าน คอื 1) ด้านการปรบัตวั 2) ด้านเศรษฐกจิการเงนิ 3) ด้านที่อยู่อาศยั และ 4) ด้านการใช้

เวลาว่าง  
 

4. การรบัรูค้วามเข้าใจในวยัเกษียณอายุ  

 การรบัรู้เป็นกระบวนการที่เกดิขึ้นหลงัจากมสีิง่เร้ามากระตุ้นความรู้สกึ Bernstein (1999) และ

ถูกตคีวามหมาย โดยการใชค้วามรู ้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งการรบัรูเ้ป็นสิง่ที่

ตอ้งการการเรยีนรู ้ดงันัน้การรบัรูจ้ะเป็นเพยีงแค่การรบัสมัผสัเท่านัน้ จณิณรตัน์ วราบุญนาคภริมย ์(2558) 

กล่าวว่า การรบัรูเ้ป็นกระบวนการทางความคดิ (Cognitive Process) ทีส่ลบัซบัซอ้น มนุษยต์อ้งมกีารตดัสนิใจ

ก่อนทีจ่ะกระทาํสิง่ใดสิง่หน่ึงเสมอ ในการตดัสนิใจมนุษยต์้องอาศยัขอ้มลูทีต่นไดร้บัจากแหล่งต่างๆ และ

อาศยักระบวนการรู้สกึ (Sensation) การรบัรู้ความเข้าใจในวยัเกษียณอายุเป็นการรบัรู้ความสามารถ

ของตนเองในการจดัการวางแผนรบัมอืกบัการเกษียณอายุ ทัง้ทางดา้นสุขภาพกาย และดา้นสุขภาพใจ (ธรีนุช 



หา้นิรตัศิยั, 2551) การรบัรูส้ภาวะสุขภาพดา้นร่างกาย คอื การรบัรูถ้งึสมรรถภาพดา้นร่างกายตามความ

เป็นจรงิในปัจจุบันว่ามีสุขภาพอย่างไร การรบัรู้สภาวะสุขภาพด้านจิตใจ คอื การรบัรู้ถึงสมรรถภาพ

ทางดา้นจติใจว่ามคีวามสามารถในการพรอ้มรบัสถานการณ์ต่างๆ ไดใ้นระดบัไหน 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

งานวจิยั เรื่อง การศกึษาพฤตกิรรม และการรบัรูท้ีม่ผีลต่อการเตรยีมความพรอ้มก่อนเกษยีณอายุ

ของพนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัไดก้ําหนดระเบยีบวธิกีารวจิยั ดงัน้ี 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีไ่ดศ้กึษาในครัง้น้ีเป็นกลุ่มตวัอย่างประชากรทีป่ฏบิตังิานเป็นพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยาน

ไทย จํากดั (มหาชน) ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็น

พนักงานที่มอีายุ 41 - 60 ปี ปฏบิตังิานอยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ กรุงเทพฯ เชยีงใหม่ เชยีงราย สงขลา 

และภูเก็ต จํานวน 2,977 คน โดยคํานวณกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ Yamane (1973) กําหนดค่าความ 

คลาดเคลื่อน ±5% ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 353 ตวัอย่าง เพื่อป้องกันความ

คลาดเคลื่อน เพิ่มสํารองกรณีเก็บแบบสอบถามไม่ครบและแบบสอบถามไม่สมบูรณ์อีก 5% เท่ากับ  

18 คน ทําให้ขอ้มูลสมบูรณ์ยิง่ขึ้น ดงันัน้การวจิยัครัง้น้ีจะใช้กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 371 คน โดยใชว้ธิสีุ่ม

ตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1  

จํานวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัของบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 

กลุ่มธุรกจิ 
จาํนวนประชากร 

 (คน) 

จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

(คน) 

1.  สาํนกังานใหญ่ 719 90 

2.  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 1,404 175 

3.  ท่าอากาศยานดอนเมอืง 328 41 

4.  ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ 148 18 

5.  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย 90 11 

6.  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 116 14 

7.  ท่าอากาศยานภูเกต็ 172 21 

รวม 2,977 371 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 แบ่งออกเป็น  4 สว่นดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถาม

แบบสาํรวจรายการ (Check List) จาํนวน 7 ขอ้ 



 ส่วนที่ 2 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัพฤตกิรรมในการดํารงชวีติของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย 
จํากดั (มหาชน) จํานวน 27 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า กําหนดตามวธิ ี

Likert Scale แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรบัรู้ความเข้าใจในวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษัท  

ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) จํานวน 12 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า กําหนดตามวธิ ีLikert Scale แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั 

 ส่วนที่ 4 ความคดิเห็นเกี่ยวกบัการเตรยีมความพร้อมก่อนวยัเกษียณอายุของพนักงานบรษิัท       
ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) จํานวน 7 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า กําหนดตามวธิ ีLikert Scale แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั 
 

การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 ผูว้จิยัไดศ้กึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อนํามาออกแบบสอบถาม เมื่อสรา้งแบบสอบถาม
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ไดป้รกึษาอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒดิา้นการจดัการ และมกีารตรวจทาน เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถาม

ที่มคีวามถูกต้องของเน้ือหา ได้มกีารแก้ไข ปรบัเน้ือหาในแต่ละขอ้คําถามตามคําแนะนําจากอาจารย์ที่
ปรกึษา รวมถงึขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยั ก่อนทีจ่ะนําแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูล ผูว้จิยัไดนํ้า

แบบสอบถามทีจ่ดัทําขึน้ไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่า ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

มีค่าอยู่ระหว่าง 0.879 - 0.919 มากกว่า 0.70 แสดงได้ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ สามารถนํา
แบบสอบถามไปใชเ้กบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างจรงิได ้(Hair, Black, Babin, B.J., & Anderson, 2014)  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับพนักงานบริษัท  

ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) จํานวน 371 ตวัอย่าง และนําแบบสอบถามออนไลน์ดงักล่าวไป
ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูในลําดบัต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

1. ข้อมูลของพนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) วเิคราะห์โดยการแจกแจง
ค่าความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

2. ประเมินระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการดํารงชีวิต การรับรู้ความเข้าใจในวัย
เกษียณอายุของพนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) วเิคราะห์โดยคํานวณค่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. ขอ้มูลของพนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการ

เตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุแตกต่างกนั โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าท ี(t-Test) และ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมีความ

แตกต่างใหใ้ชก้ารเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ยวธิ ีLeast Significant Difference (LSD) 
4. พฤตกิรรมในการดํารงชวีติ และการรบัรูค้วามเขา้ใจในวยัเกษยีณอายุมอีทิธพิลต่อการเตรยีม

ความพรอ้มก่อนวยัเกษียณอายุของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) โดยหาค่าการ
วเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 



ผลการวิจยั 
 

 การศกึษาพฤตกิรรม และการรบัรูท้ีม่ผีลต่อการเตรยีมความพรอ้มก่อนเกษยีณอายุของพนกังาน

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในการศกึษาครัง้น้ี มขี ัน้ตอนการวเิคราะห ์ดงัต่อไปน้ี 

 ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จาํนวน 187 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.4 อายุ 41 - 45 ปี จํานวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.6 จบการศกึษา

ระดับปริญญาตรี จํานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารระดับต้น  

(L6 - L7) จํานวน 233 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.8 ระยะเวลาปฏบิตังิาน 15 - 22 ปี จาํนวน 120 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 32.3 มสีถานภาพสมรส จํานวน 237 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.9 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 

40,000 - 90,000 บาท จาํนวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.2 
 

ตาราง 2  

แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเหน็ของพฤตกิรรมในการดํารงชวีติของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั 

(มหาชน)  

พฤตกิรรมในการดาํรงชวีติ 
จาํนวนขอ้

คาํถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
X  S.D. แปลผล 

ดา้นการปรบัตวั 6 4.45 0.556 มากทีสุ่ด 

ดา้นเศรษฐกจิการเงนิ 9 4.14 0.613 มาก 

ดา้นทีอ่ยู่อาศยั 6 4.23 0.666 มากทีสุ่ด 

ดา้นการใชเ้วลาว่าง 6 4.09 0.723 มาก 

รวม  4.23 0.527 มากทีสุ่ด 
 

 จากตาราง 2 แสดงใหเ้หน็ว่า พฤตกิรรมในการดํารงชวีติของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย 

จํากดั (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.23) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่

มคี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นการปรบัตวั อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.45) รองลงมา ดา้นที่อยู่อาศยั อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด (X = 4.23) และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ดา้นการใชเ้วลาว่าง อยู่ในระดบัมาก (X = 4.09) 

ตามลําดบั 
 

ตาราง 3  

แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเหน็ของการรบัรูค้วามเขา้ใจในวยัเกษยีณอายุของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยาน

ไทย จํากดั (มหาชน)  

การรบัรูค้วามเขา้ใจในวยัเกษยีณอายุ 
จาํนวนขอ้

คาํถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
X  S.D. แปลผล 

ดา้นจติใจ 6 4.40 0.581 มากทีสุ่ด 

ดา้นสุขภาพร่างกาย 6 4.25 0.616 มากทีสุ่ด 

รวม  4.33 0.548 มากทีสุ่ด 
 



 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความเข้าใจในวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษัท  

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.33) และเมื่อพจิารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านจิตใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.40) รองลงมา ด้าน

สุขภาพร่างกาย อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.25) ตามลําดบั  
 

ตาราง 4  
แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความคดิเห็นของการเตรยีมความพร้อมก่อนวยัเกษียณอายุของพนักงานบริษัท  

ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)  

การเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุ 
จาํนวนขอ้

คาํถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
X  S.D. แปลผล 

รวม 7 3.89 0.799 มาก 
 

 จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า การเตรยีมความพร้อมก่อนวยัเกษียณอายุของพนักงานบรษิัท  

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.89)  
 

ตาราง 5  

ผลการทดสอบความแตกต่างของขอ้มลูพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ทีม่ตีอ่การเตรยีมความพรอ้มกอ่นวยัเกษยีณอาย ุ

ขอ้มลูพนกังาน t/F-test Sig ผลการทดสอบ 

เพศ 3.241 0.001* แตกต่างกนั 

อายุ 3.069 0.028* แตกต่างกนั 

ระดบัการศกึษา 1.841 0.139 ไม่แตกต่างกนั 

ตําแหน่งงาน 1.545 0.189 ไม่แตกต่างกนั 

ระยะเวลาปฏบิตังิาน 0.220 0.882 ไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพ 16.938 0.000* แตกต่างกนั 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 4.036 0.003* แตกต่างกนั 

*มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

 จากตาราง 5 พบว่า พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีเพศ อายุ 

สถานภาพ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุ 

แตกต่างกนั ส่วนพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ทีม่รีะดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน

และระยะเวลาปฏบิตังิาน ทีแ่ตกตา่งกนั สง่ผลต่อการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุ ไม่แตกต่างกนั 
 

  



ตาราง 6  
แสดงค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรพยากรณ์ พฤตกิรรมในการดํารงชวีติมอีทิธพิลต่อการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษียณอายุของพนักงาน
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 

ตวัแปรพยากรณ์ B S.E. β t Sig. 

(Constant) -0.562 0.244  -2.302 0.022 
ดา้นการใชเ้วลาว่าง (X4) 0.425 0.057 0.384 7.394 0.000* 
ดา้นเศรษฐกจิการเงนิ (X2) 0.277 0.061 0.213 4.539 0.000* 
ดา้นทีอ่ยู่อาศยั (X3) 0.233 0.062 0.194 3.752 0.000* 
ดา้นการปรบัตวั (X1) 0.130 0.060 0.091 2.167 0.031* 

R = 0.749, R2 = 0.561, R2
adj = 0.557, S.E.est = 0.53218, F = 117.159 

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

 จากตาราง 6 แสดงค่าสมัประสทิธิข์องพฤติกรรมในการดํารงชีวติที่เป็นตวัแปรพยากรณ์ การ
เตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษียณอายุของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) พบว่า 
พฤติกรรมในการดํารงชีวิตด้านการใช้เวลาว่าง ด้านเศรษฐกิจการเงนิ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านการ
ปรบัตวัมอีทิธพิลต่อการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษียณอายุของพนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย 
จาํกดั (มหาชน) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึสนับสนุนสมมตฐิานที ่2 สามารถสรา้งสมการ
พยากรณ์ในรปูแบบคะแนนดบิ ดงัน้ี 

 Ŷ = -0.562 + 0.425 X4 + 0.277 X2 + 0.233 X3 + 0.130 X1   
 สมการพยากรณ์ในรปูแบบคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 

 Ẑ = 0.384 Z4 + 0.213 Z2 + 0.194 Z3 + 0.091 Z1 
 

ตาราง 7  
แสดงค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรพยากรณ์ การรบัรูค้วามเขา้ใจในวยัเกษียณอายุมอีทิธพิลต่อการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุของ
พนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 

ตวัแปรพยากรณ์ B S.E. β t Sig. 

(Constant) -0.017 0.255  -0.068 0.946 
ดา้นสุขภาพร่างกาย (X6) 0.666 0.070 0.513 9.516 0.000* 
ดา้นจติใจ (X5) 0.245 0.074 0.178 3.296 0.001* 

R = 0.647, R2 = 0.419, R2
adj = 0.415, S.E.est = 0.61116, F = 132.430 

*มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

 จากตาราง 7 แสดงค่าสมัประสทิธิข์องการรบัรูค้วามเขา้ใจในวยัเกษยีณอายุทีเ่ป็นตวัแปรพยากรณ์ 
การเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า 
การรบัรู้ความเขา้ใจในวยัเกษียณอายุด้านสุขภาพร่างกาย และด้านจติใจมอีิทธพิลต่อการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนวยัเกษียณอายุของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึสนบัสนุนสมมตฐิานที ่3 สามารถสรา้งสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดบิ ดงัน้ี 

 Ŷ = -0.017 + 0.666 X6 + 0.245 X5 
 สมการพยากรณ์ในรปูแบบคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 

 Ẑ = 0.513 Z6 + 0.178 Z5 



อภิปรายผล 
 

 ผลการวจิยั เรื่อง การศกึษาพฤตกิรรม และการรบัรูท้ีม่ผีลต่อการเตรยีมความพรอ้มก่อนเกษยีณอายุ

ของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) สามารถสรุปและอภปิรายผลตามวตัถุประสงค์

ของการวจิยั ดงัน้ี 

 1. พนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ที่มรีะดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน และ

ระยะเวลาปฏิบตังิานที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการเตรยีมความพร้อมก่อนวยัเกษียณอายุไม่แตกต่างกนั 

กล่าวไดว้่า บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ไดป้รบัเปลีย่นรูปแบบการดําเนินธุรกจิจากภาครฐั

เป็นรฐัวสิาหกจิ ทําใหพ้นักงานในปัจจุบนัไม่ไดร้บับํานาญเหมอืนขา้ราชการ ดงันัน้จงึใหค้วามสําคญัต่อการ

เตรยีมความพร้อมก่อนวยัเกษียณอายุมากขึ้น สอดคล้องกบั นัทธณัญช์ คําสาวงษ์ (2561) พบว่า ระดบั

ตําแหน่งและระยะเวลาปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามต้องการการเตรยีมความพรอ้มก่อนเกษยีณอายุ

ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากพนักงานไม่ว่าจะมตีําแหน่งสูงหรอืระยะเวลาปฏบิตังิานนาน ต้องเผชญิกบัการ

เข้าสู่วยัเกษียณเช่นเดียวกัน จึงต้องมีการเตรยีมความพร้อมและยอมรบัต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่จะ

เกดิขึน้ในอนาคต 

  พนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ที่มเีพศ อายุ สถานภาพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุแตกต่างกัน จาก

ผลการวจิยั พบว่า พนักงานเพศชายมกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุมากกว่าเพศหญิง อาจ

ดว้ยบทบาทของการเป็นผูนํ้าครอบครวั จงึต้องวางแผนการใชช้วีติ เพื่อเป็นหลกัใหก้บัครอบครวัและคน

รอบขา้งได้ สอดคลอ้งกบั สจ ีกุลธวชัวงศ์ และคณะ (2560) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอายุ 

ดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศกึษา ดา้นรายไดต้่อเดอืน และจํานวนบุตรที่ตอ้งรบัผดิชอบต่างกนั มผีล

ต่อพฤตกิรรมการเตรยีมตวัก่อนการเกษยีณอายุการทาํงาน แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากการใชช้วีติและ

การมคีรอบครวัเป็นตวัแปรสาํคญัทีจ่ะตอ้งมกีารดแูล และการใชช้วีติในสงัคมปัจจุบนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

 2. พฤตกิรรมในการดํารงชวีติด้านการใช้เวลาว่าง ด้านเศรษฐกิจการเงนิ ด้านที่อยู่อาศยั และ

ดา้นการปรบัตวั มอีทิธพิลต่อการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยาน

ไทย จํากดั (มหาชน) เน่ืองจากการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุถอืเป็นการวางแผนชวีติอย่าง

หน่ึง หากพนักงานมกีารเตรยีมความพรอ้มจะส่งผลใหพ้นักงานมคีวามมัน่คงในชวีติ คุณภาพชีวติที่ด ี

และโดยส่วนใหญ่พนักงานมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้มีภาระหน้ีสินหลังเกษียณอายุ จึงควรมีการวางแผนทาง

การเงนิเพื่อลงทุน หรอืหารายไดเ้พิม่เตมิ เพื่อรองรบัในยามเกษยีณอายุ สอดคลอ้งกบั ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ 

(2559) พบว่า กจิกรรมการใช้เวลาว่างเป็นปัจจยัที่มผีลต่อการปรบัตวัของผู้เกษียณอายุราชการ การมี

กิจกรรมใหม่ๆ มาทดแทนบทบาทหน้าที่เดิมหลงัเกษียณ สามารถนํามาชดเชยภาระหน้าที่ที่สูญเสียไป 

ส่งผลให้ผู้เกษียณตระหนักถึงคุณค่าของตนและมีการปรับตัวได้ดี และสอดคล้องกับ วราลักษณ์  

ลิม่กาญจนา และคณะ (2563) พบว่า ปัจจยัด้านภาวะเงนิเฟ้อมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีม

ความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณ จากความผนัผวนทางเศรษฐกจิในปัจจุบนั ทําใหพ้นักงานจําเป็นต้อง

เพิม่ความระมดัระวงัในการใชจ่้าย และรูจ้กัเกบ็ออมเงนิมากขึน้ เพือ่ใหม้เีงนิไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉินและเพยีงพอ

สําหรบัค่าใช้จ่ายหลงัเกษียณ นอกจากน้ีสอดคล้องกบั วชากร นพนรนิทร์ (2563) พบว่า การมทีี่อยู่อาศยั



เป็นของตนเองเป็นหน่ึงในปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเตรยีมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงวยัอย่างมีคุณภาพ 

เน่ืองมาจากทีอ่ยู่อาศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัสีท่ีม่คีวามสําคญัยิง่ต่อมนุษย ์หากบุคคลมทีี่อยู่อาศยัทีม่ ัน่คงเป็น

ของตนเอง และสอดคล้องกับ การิตา เธียรถาวร (2563) พบว่า พฤติกรรมปรบัตัวในการดําเนินชีวิตมี

ความสมัพันธ์เชิงบวกกับรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ซึ่งพฤติกรรมการปรบัตัว

แสดงออกใหเ้หน็ผ่านทางดา้นร่างกาย เพือ่รกัษาการมสีุขภาพทีด่ ีดา้นจติใจ มคีวามมัน่คงทางอารมณ์ มี

ความเชื่อมัน่ หรอืมองเหน็คุณค่าของตน และดา้นบทบาทหน้าที ่เพือ่คงไวซ้ึง่ความมัน่คงทางสงัคม  

 3. การรบัรู้ความเข้าใจในวยัเกษียณอายุด้านสุขภาพร่างกาย และด้านจติใจ มอีทิธพิลต่อการ

เตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) กล่าวคอื 

การที่ผู้เกษียณอายุต้องเผชญิกบัสภาวการณ์การดํารงชวีติที่แตกต่างจากคนวยัทํางาน จําเป็นจะต้องมี

การเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษียณอายุ ขึน้อยู่กบั การรบัรูค้วามเขา้ใจทางดา้นสุขภาพร่างกาย ควร

ต้องใส่ใจอย่างมาก มกีารปรบัสุขภาพอนามยั ออกกําลงักายที่สมํ่าเสมอ รบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม

กบัวยั และการรบัรูค้วามเขา้ใจทางดา้นจติใจ เป็นการยอมรบัถงึการเปลีย่นแปลง สรา้งขวญักําลงัใจที่ดี

ใหก้บัตนเอง สอดคลอ้งกบั อาภารตัน์ องิคภากร และนาถ พนัธุมนาวนิ (2562) พบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อการเตรยีมความพรอ้มเพื่อเขา้สู่วยัสูงอายุของประชาชนวยัทํางาน ดา้นสุขภาพร่างกาย ประชาชนที่

เห็นประโยชน์ของการเตรยีมความพร้อมทางด้านสุขภาพตนเอง และมกีารรบัรู้นโยบายเกี่ยวกบัการ

เตรยีมความพรอ้มเมื่อเขา้วยัสูงอายุ จะทําใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นสุขภาพร่างกาย ประกอบ

กบัอาชพีกม็สี่วนสําคญัทีท่าํใหเ้กดิการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นจติใจ เพราะการทํางานรบัราชการและ

รฐัวสิาหกจิจะมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิในระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อดา้นจติใจ และสอดคลอ้งกบั ปารชิาต ิ

อดกลัน้, อรมน ปั้นทอง และรชัฎาพร บุญเรอืง (2564) พบว่า ความตระหนักด้านจติใจ และด้านสุขภาพ

ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเตรยีมความพร้อมการเกษียณอายุ กล่าวคือ ยิ่งข้าราชการกรุงเทพ 

มหานครมคีวามตระหนักเพิม่มากขึน้ พฤตกิรรมการเตรยีมความพรอ้มการเกษยีณอายุกจ็ะเพิม่มากขึ้น

ตามไปดว้ย ในทางกลบักนั หากขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญัมคีวามตระหนักลดน้อยลง พฤตกิรรม

การเตรยีมความพรอ้มการเกษยีณอายุกล็ดน้อยลง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้  

 1.  ฝ่ายทรพัยากรบุคคลของบรษิทัควรมกีารส่งเสรมิและวางแผนใหม้กีจิกรรมทีจ่ะสนับสนุนให้

เกดิการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเกษยีณอายุอย่างต่อเน่ือง เช่น การสง่เสรมิใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการดูแล

สุขภาพร่างกายและจติใจ การประกอบอาชพีเสรมิ การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ รวมถงึการนําหน่วยงาน

มาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการลงทุนและการออมเงนิ  

 2.  สหกรณ์ออมทรพัย ์ธนาคารพาณิชย ์หรอืสถาบนัการเงนิควรมนีโยบายส่งเสรมิการให้ขอ้มูล

ขา่วสารทางการเงนิ ตลอดจนความรูเ้กี่ยวกบัการวางแผนทางการเงนิยามเกษยีณอายุ  

 3.  หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน สามารถนําผลการวจิยัน้ีไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณา

หาแนวทางในการสรา้งความตระหนักถงึความสาํคญัในการเตรยีมความพรอ้มการเกษยีณอายุ เพื่อช่วย

ลดภาระของภาคสว่นต่างๆ ในการดแูลผูส้งูอายุซึง่เป็นผูท้ีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป  



ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรศกึษาปัญหาและอุปสรรคของการดํารงชวีติหลงัการเกษยีณของพนกังาน เพือ่นําไปเป็น

แนวทางให้บุคคลทีก่ําลงัเตรยีมความพร้อมเกษียณอายุ เพื่อให้สามารถเตรยีมตวัรบัมอืกบัปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ ภายหลงัเกษยีณไดอ้ย่างมคีุณภาพต่อไป 

 2.  การทําวจิยัครัง้ต่อไปควรศึกษากับกลุ่มที่มรีายได้ไม่แน่นอน เช่น กลุ่มรบัจ้างทัว่ไป กลุ่ม

อุตสาหกรรม กลุ่มคา้ขาย เป็นตน้ หรอืศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มทีท่ํางานในภาครฐัและภาคเอกชน 

เพื่อจะได้ทราบถงึขอ้มูลความต้องการทีก่ลุ่มบุคคลต่างๆ เหน็ว่า เป็นเรื่องสําคญักบัการเตรยีมความพรอ้ม

ก่อนวยัเกษยีณ เพื่อจะไดนํ้าผลการวจิยันัน้ไปพฒันาช่วยเหลอืไดอ้ย่างรวดเรว็และตรงกบัความต้องการ

มากทีสุ่ด 

 3.  เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่หลากหลายและชดัเจนมากยิง่ขึ้น ควรนําสถติติวัอื่นมาใช้ในการวเิคราะห์

ร่วมกบัการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก และการจดัการสมัภาษณ์แบบกลุ่ม

ควบคู่กบัการแจกแบบสอบถามเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่กว่าเดมิ  
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