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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) กับการเตรียมความพร้อมก่ อนวัยเกษี ยณอายุ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพ ลของพฤติกรรมในการ
ดํารงชีว ิตที่มีผลต่ อการเตรียมความพร้อมก่ อนวัยเกษียณอายุ ของพนักงาน บริษัท ท่ าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูค้ วามเข้าใจในวัยเกษียณอายุทม่ี ผี ลต่อการเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการ
วิจยั เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ที่มอี ายุ 41 - 60 ปี
จํานวน 371 คน ใช้วธิ ขี องทาโร่ ยามาเน่ และมาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ เป็ นเครื่อ งมือ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และทํ าการวิเคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เชิ งพรรณนา ได้ แ ก่
ค่าความถี่ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุ มาน
ได้แก่ การทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มทีเ่ ป็ นอิสระจากกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า พนัก งานบริษัท ท่ าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีระดับการศึกษา
ตําแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ
ไม่แตกต่างกัน แต่ดา้ นเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 พฤติกรรมในการ
ดํารงชีวติ ด้านการใช้เวลาว่าง ด้านเศรษฐกิจการเงิน ด้านที่อยู่อาศัย และด้านการปรับตัว มีอทิ ธิพลต่อ
การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และ
การรับรูค้ วามเข้าใจในวัยเกษียณอายุดา้ นสุขภาพร่างกาย และด้านจิตใจ มีอทิ ธิพลต่อการเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (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 preretirement 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.
Keywords: Behavior, Perception, Pre-retirement Preparation, Airport
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุนัน้ ถือเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับนานาประเทศทัวโลก
่
โดย
เฉพาะส่วนใหญ่ เป็ นประเทศในภู มภิ าคยุ โรป ส่วนภูมภิ าคเอเชีย ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตของ
สัดส่วนผู้สูงอายุเป็ นอันดับ 3 รองจากประเทศญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มุ่งเน้นถึงการให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมกําลังคน
และการเสริม สร้ า งในศั ก ยภาพต่ อ ประชากรทุ ก ช่ ว งวัย เพื่ อ ยกระดับ ถึ ง คุ ณ ภาพของทุ น มนุ ษ ย์
ระดับประเทศ โดยมีการพัฒนาคนให้เป็ นไปตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัย เพือ่ ให้ได้รบั การเติบโต
อย่างมีคุณภาพ และมีทกั ษะจําเป็ นทีส่ ําคัญต่อการดํารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 สังคมสูงอายุมใิ ช่เพียงเรื่อง
ของผู้สูงวัย แต่เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกวัยและเป็ นประเด็นเร่งด่วนที่สําคัญ โดยเฉพาะการสร้าง

ความตระหนักให้กบั กลุ่มคนวัยทํางานถึงความสําคัญของการวางแผนทางการเงินและการเตรียมตัวให้
พร้อมสูก่ ารเป็ นผูส้ งู อายุและการอยู่ในสังคมสูงอายุ (กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, 2563)
ในปั จจุบนั หลายคนซึง่ ยังมีความสุขกับชีวติ การทํางาน จนลืมวางแผนชีวติ หลังเกษียณ มีจาํ นวน
บุคคลไม่น้อยทีไ่ ม่ทนั ได้มเี วลาปรับตัว จนกระทังวั
่ นเกษียณอายุได้มาถึง โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ หรือบุคคล
ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี บริบูรณ์ขน้ึ ไป ถ้าเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจเมื่ออายุถงึ 60 ปี ก็จะต้องเกษียณอายุ พ้น
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบไปจากตําแหน่ งเดิมทีเ่ คยทําอยู่ หรือการออกจากรัฐวิสาหกิจตามระเบียบที่
กําหนดไว้โดยใช้อายุเป็ นเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเกษียณอายุของผู้สูงอายุท่ปี ระสบกับปั ญหาที่
เปลีย่ นแปลงไปของสภาวการณ์ต่างๆ ได้แก่ การเผชิญต่อการเปลีย่ นแปลงสถานภาพถึงสองสถานภาพ
ในคราวเดียวกัน คือ สถานภาพของผู้สูงอายุท่มี กี ารเสื่อมสภาพการทํางานของร่างกาย และสถานภาพ
ของผู้ท่สี ูญเสียตําแหน่ งในบทบาททางสังคม หน้าที่การงาน และหลักประกันความมันคงต่
่
างๆ ในชีวติ
การเกษียณอายุนับว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่สําคัญ มากต่อผู้สูงอายุ เป็ นสิง่ ที่นํามาซึ่ง
การเปลีย่ นแปลงและการสูญเสียทีส่ ง่ ผลต่อการดําเนินชีวติ ของผู้สูงอายุภายหลังเกษียณเพราะนอกจาก
จะเป็ นการเสื่อมถอยของร่างกายตามวัยที่ก่อให้เกิดปั ญ หาด้านสุขภาพทรุดโทรมแล้ว ทางด้านจิตใจ
พบว่า มีการสูญ เสียซึ่งอํานาจเดิมที่เคยมี ได้รบั การยอมรับจากสังคมน้ อ ยลง หากไม่ ได้มกี ารเตรียม
ความพร้อมมาก่อน หรือไม่สามารถปรับตัวได้ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อปั ญหาด้านจิตใจ บางคนอาจมี
เวลาว่างมากขึ้น จนทําให้เกิดความรูส้ กึ ด้อยคุณค่า หมดความหมาย และขาดความพึงพอใจต่อสภาพ
ชีวติ ในปั จจุบนั (บรรลุ ศิรพิ านิช, 2553) ทางด้านสังคม พบว่า การเข้าสมาคมหรือสังคม เพื่อนฝูงลด
น้อยลง การติดต่อกับสังคมภายนอก ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ลดลงเช่นกัน จึงทําให้
ผูส้ ูงอายุหลังเกษียณแยกตัวออกจากสังคม ทางด้านการเงิน พบว่า การเกษียณอายุทําให้รายได้หลักที่
เคยได้รบั เป็ นประจําทุกๆ เดือนหายไป รายได้ท่ีมอี ยู่ได้มาจากการออม หรือเงินก้อนสะสม หลังจาก
ทํางานมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็ นเงินสะสมจากเงินชดเชยตามกฎหมาย บําเหน็จ กองทุนสํารองเลีย้ ง
ชีพ เงินเก็บสะสมจากประกัน ชีวติ แบบสะสมทรัพ ย์ หรือ แบบบํ านาญ เป็ น ต้น จึงต้อ งจํากัด รายจ่าย
วางแผนถึงการใช้จ่ายอย่างมีระเบียบแบบแผนและรอบคอบมากยิง่ ขึน้ (จารีย์ ปิ่ นทอง และคณะ, 2561)
การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ ถือเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญเป็ นอย่างยิง่ เพราะถือเป็ น
การวางแผนถึงการใช้ชวี ติ ที่มเี ป้ าหมายอยู่ท่คี วามสุขในชีวติ อย่างหนึ่ง (ประนอม โอทกานนท์, 2554)
หากบุคคลไม่มกี ารเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า อาจจะต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงที่คาดไม่ถงึ และ
ก่อให้เกิดปั ญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจการเงิน ที่อยู่อาศัย การใช้เวลาว่าง
รวมถึงปั ญ หาในการปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวและสังคม (วรพนิต ศุ กระแพทย์, 2559) ระยะเวลาที่
เหมาะสมต่ อ การเตรีย มความพร้อ มก่ อ นวัย เกษี ย ณอายุ คือ การเตรีย มความพร้อ มโดยเร็ว ที่ สุ ด
เนื่องจากเป็ นกระบวนการต่อเนื่องในการป้ องกันถึงภาวะวิกฤติในช่วงสุดท้ายของชีวติ และเพื่อทีจ่ ะได้มี
เวลาในการวางแผนใช้ชวี ติ อย่างรัดกุมมากขึน้ การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุมปี ระโยชน์ใน
การช่วยลดปั ญหาของผู้เกษียณ ทําให้ผู้ท่เี กษียณอายุสามารถปรับตัวต่อบทบาทหน้าที่ท่เี ปลี่ยนแปลง
และมีความสุข ความพึงพอใจในการใช้ชวี ติ หลังเกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับ นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพ ย์
(2559) พบว่า การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุเป็ นวิธกี ารสําคัญทีจ่ ะช่วยให้ผูเ้ กษียณอายุทุกคน

สามารถใช้ชีว ิต ในวัย สู ง อายุ ร่ว มกัน กับ ครอบครัว ชุ ม ชน สัง คมได้อ ย่ างมีค วามสุ ข มีคุ ณ ค่ า และมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ รวมถึงลดภาระของครอบครัวและภาครัฐทีต่ อ้ งเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผูส้ งู อายุ ซึ่ง
เป็ นวิธกี ารป้ องกันปั ญหาอันเกิดจากวัยสูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ท่ าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็ นรัฐวิสาหกิจเมื่อปี พ.ศ.2522 อยู่ในการ
กํากับดูแลของกระทรวงคมนาคม ได้มกี ารปรับรูปแบบสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินบํานาญเมื่อ
เกษียณอายุ เป็ นสวัสดิก ารรูป แบบอื่น ทําให้พ นัก งานที่อ ยู่ในสังกัด บริษัท ท่ าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) ไม่ได้รบั บํานาญ แต่ได้รบั เงินชดเชยหลังการเกษียณอายุเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ซึ่งต่างจาก
สวัสดิการในรูปแบบของข้าราชการซึ่งจะได้รบั ทัง้ ในรูปเงินบํานาญ ค่ารักษาพยาบาลและความช่วยเหลือ
อื่นๆ พนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่านี้อาจได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงภายหลังเกษียณอายุ หากมิได้มกี าร
เตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุอย่างเหมาะสม
จากประเด็นปั ญ หาข้างต้นที่ก ล่าวมา ผู้วจิ ยั จึงสนใจจัด ทําเป็ นแนวทางการศึก ษา ค้นคว้าใน
หัว ข้อวิจยั การศึก ษาพฤติก รรม และการรับรู้ท่ีมีผ ลต่ อ การเตรียมความพร้อ มก่ อนเกษียณอายุ ของ
พนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจ
ในการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุสําหรับพนักงาน และเป็ นข้อมูล
พืน้ ฐานให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ
ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย และเตรียมให้ผู้เกษียณเป็ นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมี
ศักยภาพในอนาคตอย่างยันยื
่ นตลอดไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) กับการเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติก รรมในการดํารงชีว ิตที่มผี ลต่อการเตรียมความพร้อมก่ อนวัย
เกษียณอายุของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูค้ วามเข้าใจในวัยเกษียณอายุทม่ี ผี ลต่อการเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
สมมติ ฐานของการวิ จยั
H1: ข้อมูลของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุแตกต่างกัน
H2: พฤติกรรมในการดํารงชีวติ มีอทิ ธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงาน
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
H3: การรับรูค้ วามเข้าใจในวัยเกษียณอายุมอี ทิ ธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ
ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษา เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม และการรับรูท้ ม่ี ผี ลต่อการเตรียมความ
พร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดขอบเขต
ของการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท ท่ าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน
2,977 คน (ข้อมู ลจากฝ่ ายทรัพ ยากรบุ ค คล บริษัท ท่ าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ณ วัน ที่ 31
กรกฎาคม 2564)
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) อยู่ในวัยผู้ใหญ่
ตอนกลางที่มีอ ายุ ระหว่าง 41 - 60 ปี โดยใช้สูต รคํานวณของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อ มัน่
95% ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 353 คน แต่ผู้วจิ ยั ป้ องกันความ
คลาดเคลื่อนจึงเก็บกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 371 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
มุ่งศึกษา การศึกษาพฤติกรรม และการรับรู้ท่ีมผี ลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยศึกษาด้านตัวแปรอิสระในประเด็นข้อมูล
ของพนักงาน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน สถานภาพ และรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน
ส่วนประเด็นพฤติกรรมในการดํารงชีวติ มีจํานวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการปรับตัว 2) ด้าน
เศรษฐกิจการเงิน 3) ด้านทีอ่ ยู่อาศัย และ 4) ด้านการใช้เวลาว่าง
ประเด็นการรับรูค้ วามเข้าใจในวัยเกษียณอายุ มีจํานวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านจิต ใจ และ 2)
ด้านสุขภาพร่างกาย
ส่ว นศึก ษาด้านตัว แปรตาม คือ การเตรียมความพร้อ มก่ อ นวัยเกษียณอายุของพนั กงาน
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ดําเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ตัง้ แต่เดือน สิงหาคม 2564 ถึง มกราคม 2565
4. ขอบเขตด้านพื้นที่
พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ณ สํานักงานใหญ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศ
ยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีทางจิตสังคม
ทฤษฎีทางจิต สังคม โดย Atchley (1994) กล่าวว่า การปรับตัวต่ อความชราภาพ และเน้ นว่ า
พัฒนาการของผูใ้ หญ่เป็ นกระบวนการต่อเนื่องเมื่อถึงวัยกลางคน ผูส้ ูงอายุจะพยายามแสวงหาบทบาทสังคม
ใหม่มาทดแทนบทบาทสังคมเก่าทีส่ ญ
ู เสียไป ซึ่งขึน้ อยู่กบั ปั จจัยแรงจูงใจ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
และยังขึ้นอยู่กบั ลักษณะทางสังคมอื่นๆ เช่น ความยืดหยุ่น หรือข้อจํากัดของสังคม เช่น ผู้สูงอายุท่ีมี
สถานภาพทางสังคมสูง เป็ นที่ต้องการของสังคม ย่อมต้องการที่จะมีบทบาทต่อไปในสังคม Atchley ได้

แบ่งระยะการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ ออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี้ ได้แก่ การเตรียมตัวระยะยาว
(Remote Phase) โดยการเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพร่างกาย เศรษฐกิจการเงิน การใช้เวลายาม
ว่างยามเกษียณหรือวางแผนงานอดิเรก ส่วนการเตรียมตัวระยะสัน้ (Near Phase) ซึ่งต้องการกําลังใจ
เพือ่ สร้างทัศนคติทางบวก และการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ
2. การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษี ยณอายุ
การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุถอื เป็ นการวางแผนชีวติ อย่างหนึ่งทีม่ เี ป้ าหมายอยู่ท่ี
การประสบความสําเร็จและความสุขในชีวติ หลังวัยทํางาน ประนอม โอทกานนท์ (2554) กล่าวว่า ความสุข
สมบู รณ์ ในชีวติ (Wellness) ซึ่งสามารถแบ่งช่วงชีวติ ของบุคคลออกเป็ น 3 ช่วง คือ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่
และวัยสูงอายุ ซึง่ ช่วงวัยสูงอายุน้ีจะเป็ นยุคทองของชีวติ หากบุคคลได้มกี ารวางแผนและเตรียมความพร้อม
มาเป็ นอย่างดี สําหรับช่วงระยะเวลาการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุท่เี หมาะสมนัน้ มีนักวิชาการ
หลายๆ ท่าน ได้กําหนดไว้แตกต่างกัน ดังนี้ วิจติ ร บุณยะโหตระ (2537) แนะนํ าว่า บุคคลควรเตรียม
ความพร้อมล่ วงหน้ าประมาณ 10 ปี ก่ อนวัยเกษียณอายุ Atchley (1994) ได้เสนอให้มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเกษียณอายุไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 - 15 ปี ในขณะที่ Jack, J. Leedy & James Wynbrandt
(1987) แนะนํ าให้บุคคลมีการเตรียมความพร้อมให้เร็วที่สุด นลินี ทิพย์วงศ์ (2558) กล่าวว่า การเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุมี 6 ด้าน ด้วยกัน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านการเงิน
ด้านทีอ่ ยู่อาศัย ด้านการปรับตัว และด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญทีค่ นวัยทํางานต้อง
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือเมื่อเกษียณอายุ และจะส่งผลให้มกี ารใช้ชีวติ หลังวัยเกษียณอย่างมี
ความสุข ไม่เป็ นภาระต่อสังคมและชุมชน
3. พฤติ กรรมในการดํารงชีวิต
พฤติกรรมมนุษย์เป็ นพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต ซึ่งเป็ นการกระทําของบุคคลหรือปฏิกริ ยิ า
ภายในร่างกายทีผ่ อู้ ่นื สามารถสังเกตได้ผ่านประสาทสัมผัส หรือใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และประสบการณ์
ส่วนบุคคลทีเ่ ป็ นกระบวนการภายในจิตใจ ทีส่ งั เกตได้ทางอ้อมผ่านการกระทําหรือการแสดงออก (หัสดิน
แก้ววิชิต, 2559) สําหรับ วรรณรา ชื่นวัฒนา (2557) กล่ าวว่าแนวคิด พฤติก รรมในการดํารงชีวติ แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการปรับตัว 2) ด้านเศรษฐกิจการเงิน 3) ด้านที่อยู่อาศัย และ 4) ด้านการใช้
เวลาว่าง
4. การรับรูค้ วามเข้าใจในวัยเกษี ยณอายุ
การรับรู้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากมีสงิ่ เร้ามากระตุ้นความรู้สกึ Bernstein (1999) และ
ถูกตีความหมาย โดยการใช้ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งการรับรูเ้ ป็ นสิง่ ที่
ต้องการการเรียนรู้ ดังนัน้ การรับรูจ้ ะเป็ นเพียงแค่การรับสัมผัสเท่านัน้ จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์ (2558)
กล่าวว่า การรับรูเ้ ป็ นกระบวนการทางความคิด (Cognitive Process) ทีส่ ลับซับซ้อน มนุษย์ตอ้ งมีการตัดสินใจ
ก่อนทีจ่ ะกระทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่งเสมอ ในการตัดสินใจมนุ ษย์ต้องอาศัยข้อมูลทีต่ นได้รบั จากแหล่งต่างๆ และ
อาศัยกระบวนการรู้สกึ (Sensation) การรับรู้ความเข้าใจในวัยเกษียณอายุเป็ นการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการจัดการวางแผนรับมือกับการเกษียณอายุ ทัง้ ทางด้านสุขภาพกาย และด้านสุขภาพใจ (ธีรนุ ช

ห้านิรตั ศิ ยั , 2551) การรับรูส้ ภาวะสุขภาพด้านร่างกาย คือ การรับรูถ้ งึ สมรรถภาพด้านร่างกายตามความ
เป็ นจริงในปั จจุบันว่ามีสุขภาพอย่างไร การรับรู้สภาวะสุขภาพด้านจิต ใจ คือ การรับรู้ถึงสมรรถภาพ
ทางด้านจิตใจว่ามีความสามารถในการพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ในระดับไหน
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
งานวิจยั เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม และการรับรูท้ ม่ี ผี ลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดระเบียบวิธกี ารวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีไ่ ด้ศกึ ษาในครัง้ นี้เป็ นกลุ่มตัวอย่างประชากรทีป่ ฏิบตั งิ านเป็ นพนักงานบริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ น
พนักงานที่มอี ายุ 41 - 60 ปี ปฏิบตั งิ านอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย สงขลา
และภูเก็ต จํานวน 2,977 คน โดยคํานวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1973) กําหนดค่าความ
คลาดเคลื่อน ±5% ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ก ลุ่มตัวอย่างจํานวน 353 ตัวอย่าง เพื่อป้ องกันความ
คลาดเคลื่อน เพิ่มสํารองกรณี เก็บแบบสอบถามไม่ ครบและแบบสอบถามไม่ สมบู รณ์ อีก 5% เท่ ากับ
18 คน ทําให้ขอ้ มูลสมบูรณ์ ยงิ่ ขึ้น ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้จะใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 371 คน โดยใช้วธิ สี ุ่ม
ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Stratified Random Sampling) ดังตาราง 1
ตาราง 1
จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สํานักงานใหญ่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ท่าอากาศยานภูเก็ต
รวม

จํานวนประชากร
(คน)
719
1,404
328
148
90
116
172
2,977

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน)
90
175
41
18
11
14
21
371

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนด้วยกัน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถาม
แบบสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 7 ข้อ

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในการดํารงชีวติ ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) จํานวน 27 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า กําหนดตามวิธี
Likert Scale แบ่งระดับการวัดเป็ น 5 ระดับ
ส่ ว นที่ 3 ความคิด เห็ น เกี่ย วกับ การรับ รู้ค วามเข้าใจในวัย เกษี ย ณอายุ ข องพนั ก งานบริษั ท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 12 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า กําหนดตามวิธี Likert Scale แบ่งระดับการวัดเป็ น 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 7 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า กําหนดตามวิธี Likert Scale แบ่งระดับการวัดเป็ น 5 ระดับ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อนํามาออกแบบสอบถาม เมื่อสร้างแบบสอบถาม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ปรึกษาอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ นการจัดการ และมีการตรวจทาน เพื่อให้ได้แบบสอบถาม
ที่มคี วามถูกต้องของเนื้อหา ได้มกี ารแก้ไข ปรับเนื้อหาในแต่ละข้อคําถามตามคําแนะนํ าจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา รวมถึงข้อคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั ก่อนทีจ่ ะนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้นํา
แบบสอบถามทีจ่ ดั ทําขึน้ ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่า ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบั
์
ค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
มีค่ าอยู่ ระหว่ าง 0.879 - 0.919 มากกว่ า 0.70 แสดงได้ว่ าแบบสอบถามมีค วามเชื่อ มัน่ สามารถนํ า
แบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ (Hair, Black, Babin, B.J., & Anderson, 2014)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ ว ิจ ัย ใช้ แ บบสอบถามออนไลน์ ใ นการดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กับ พนั ก งานบริษั ท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 371 ตัวอย่าง และนํ าแบบสอบถามออนไลน์ ดงั กล่าวไป
ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลในลําดับต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ข้อมูลของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ประเมิน ระดับ ความคิด เห็ น ต่ อ พฤติ ก รรมในการดํ า รงชี ว ิต การรับ รู้ค วามเข้า ใจในวัย
เกษียณอายุ ของพนัก งานบริษัท ท่ าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยคํานวณค่ าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ข้อมูลของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุแตกต่างกัน โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และ
ทดสอบค่ า เอฟ (F-test) ด้ ว ยการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมีค วาม
แตกต่างให้ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี Least Significant Difference (LSD)
4. พฤติกรรมในการดํารงชีวติ และการรับรูค้ วามเข้าใจในวัยเกษียณอายุมอี ทิ ธิพลต่อการเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยหาค่าการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิ จยั
การศึกษาพฤติกรรม และการรับรูท้ ม่ี ผี ลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงาน
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในการศึกษาครัง้ นี้ มีขนั ้ ตอนการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
ผลการวิจยั พบว่ า พนั กงานบริษัท ท่ าอากาศยานไทย จํ ากัด (มหาชน) ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
จํานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.4 อายุ 41 - 45 ปี จํานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.6 จบการศึกษา
ระดับ ปริญ ญาตรี จํ า นวน 186 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 50.1 ปฏิบัติง านในตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริห ารระดับ ต้ น
(L6 - L7) จํานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.8 ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน 15 - 22 ปี จํานวน 120 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.3 มีสถานภาพสมรส จํานวน 237 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.9 และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนระหว่าง
40,000 - 90,000 บาท จํานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.2
ตาราง 2
แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมในการดํารงชีวติ ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)

พฤติกรรมในการดํารงชีวติ
ด้านการปรับตัว
ด้านเศรษฐกิจการเงิน
ด้านทีอ่ ยู่อาศัย
ด้านการใช้เวลาว่าง
รวม

จํานวนข้อ
คําถาม
6
9
6
6

X

4.45
4.14
4.23
4.09
4.23

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
0.556
มากทีส่ ุด
0.613
มาก
0.666
มากทีส่ ุด
0.723
มาก
0.527
มากทีส่ ุด

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมในการดํารงชีวติ ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.23) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการปรับตัว อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.45) รองลงมา ด้านที่อยู่อาศัย อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.23) และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ด้านการใช้เวลาว่าง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.09)
ตามลําดับ
ตาราง 3
แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของการรับรูค้ วามเข้าใจในวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน)

การรับรูค้ วามเข้าใจในวัยเกษียณอายุ
ด้านจิตใจ
ด้านสุขภาพร่างกาย
รวม

จํานวนข้อ
คําถาม
6
6

X

4.40
4.25
4.33

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
0.581
มากทีส่ ุด
0.616
มากทีส่ ุด
0.548
มากทีส่ ุด

จากตาราง 3 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การรับ รู้ค วามเข้า ใจในวัย เกษี ย ณอายุ ข องพนั ก งานบริษั ท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.33) และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่ า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย สูง สุ ด คือ ด้านจิต ใจ อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด ( X = 4.40) รองลงมา ด้าน
สุขภาพร่างกาย อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.25) ตามลําดับ
ตาราง 4
แสดงค่าเฉลีย่ และค่ าเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับ ความคิดเห็น ของการเตรีย มความพร้อ มก่ อ นวัย เกษี ย ณอายุ ข องพนั กงานบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ
รวม

จํานวนข้อ
คําถาม
7

ระดับความคิดเห็น
X
S.D.
แปลผล
3.89
0.799
มาก

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89)
ตาราง 5
ผลการทดสอบความแตกต่างของข้อมูลพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทีม่ ตี อ่ การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ

ข้อมูลพนักงาน
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตําแหน่งงาน
ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
สถานภาพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

t/F-test
3.241
3.069
1.841
1.545
0.220
16.938
4.036

Sig
0.001*
0.028*
0.139
0.189
0.882
0.000*
0.003*

ผลการทดสอบ
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน

จากตาราง 5 พบว่ า พนั ก งานบริษั ท ท่ า อากาศยานไทย จํ า กัด (มหาชน) ที่ มี เ พศ อายุ
สถานภาพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ
แตกต่างกัน ส่วนพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทีม่ รี ะดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน
และระยะเวลาปฏิบตั งิ าน ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ ไม่แตกต่างกัน

ตาราง 6
แสดงค่าสัมประสิทธิข์ องตัวแปรพยากรณ์ พฤติกรรมในการดํารงชีวติ มีอทิ ธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงาน
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

ตัวแปรพยากรณ์
B
S.E.
β
(Constant)
-0.562
0.244
ด้านการใช้เวลาว่าง (X4)
0.425
0.057
0.384
ด้านเศรษฐกิจการเงิน (X2)
0.277
0.061
0.213
ด้านทีอ่ ยู่อาศัย (X3)
0.233
0.062
0.194
ด้านการปรับตัว (X1)
0.130
0.060
0.091
R = 0.749, R2 = 0.561, R2adj = 0.557, S.E.est = 0.53218, F = 117.159
*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

t
-2.302
7.394
4.539
3.752
2.167

Sig.
0.022
0.000*
0.000*
0.000*
0.031*

จากตาราง 6 แสดงค่าสัมประสิทธิข์ องพฤติกรรมในการดํารงชีวติ ที่เป็ นตัวแปรพยากรณ์ การ
เตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า
พฤติก รรมในการดํารงชีว ิต ด้านการใช้เวลาว่าง ด้านเศรษฐกิจการเงิน ด้านที่อ ยู่อาศัย และด้านการ
ปรับตัวมีอทิ ธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 สามารถสร้างสมการ
พยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้
Ŷ = -0.562 + 0.425 X4 + 0.277 X2 + 0.233 X3 + 0.130 X1
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Ẑ = 0.384 Z4 + 0.213 Z2 + 0.194 Z3 + 0.091 Z1
ตาราง 7
แสดงค่าสัมประสิทธิข์ องตัวแปรพยากรณ์ การรับรูค้ วามเข้าใจในวัยเกษียณอายุมอี ทิ ธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของ
พนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

ตัวแปรพยากรณ์
B
S.E.
t
β
(Constant)
-0.017
0.255
-0.068
ด้านสุขภาพร่างกาย (X6)
0.666
0.070
0.513
9.516
ด้านจิตใจ (X5)
0.245
0.074
0.178
3.296
R = 0.647, R2 = 0.419, R2adj = 0.415, S.E.est = 0.61116, F = 132.430
*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

Sig.
0.946
0.000*
0.001*

จากตาราง 7 แสดงค่าสัมประสิทธิของการรั
์
บรูค้ วามเข้าใจในวัยเกษียณอายุทเ่ี ป็ นตัวแปรพยากรณ์
การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า
การรับรู้ความเข้าใจในวัยเกษียณอายุด้านสุขภาพร่างกาย และด้านจิตใจมีอิทธิพลต่อการเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้
Ŷ = -0.017 + 0.666 X6 + 0.245 X5
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Ẑ = 0.513 Z6 + 0.178 Z5

อภิ ปรายผล
ผลการวิจยั เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม และการรับรูท้ ม่ี ผี ลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สามารถสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ดังนี้
1. พนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ที่มรี ะดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน และ
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุไม่แตกต่างกัน
กล่าวได้ว่า บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบการดําเนินธุรกิจจากภาครัฐ
เป็ นรัฐวิสาหกิจ ทําให้พนักงานในปั จจุบนั ไม่ได้รบั บํานาญเหมือนข้าราชการ ดังนัน้ จึงให้ความสําคัญต่อการ
เตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุมากขึ้น สอดคล้องกับ นัทธณั ญช์ คําสาวงษ์ (2561) พบว่า ระดับ
ตําแหน่ งและระยะเวลาปฏิบตั งิ าน ทีแ่ ตกต่างกัน มีความต้องการการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานไม่ว่าจะมีตําแหน่ งสูงหรือระยะเวลาปฏิบตั งิ านนาน ต้องเผชิญกับการ
เข้าสู่วยั เกษียณเช่ นเดียวกัน จึงต้อ งมีก ารเตรียมความพร้อ มและยอมรับ ต่ อ สถานการณ์ ต่ างๆ ที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคต
พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ที่มเี พศ อายุ สถานภาพ และรายได้
เฉลี่ย ต่ อ เดือ นที่แ ตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ การเตรีย มความพร้อ มก่ อ นวัย เกษี ย ณอายุ แ ตกต่ างกัน จาก
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานเพศชายมีการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุมากกว่าเพศหญิง อาจ
ด้วยบทบาทของการเป็ นผูน้ ําครอบครัว จึงต้องวางแผนการใช้ชวี ติ เพื่อเป็ นหลักให้กบั ครอบครัวและคน
รอบข้างได้ สอดคล้องกับ สจี กุลธวัชวงศ์ และคณะ (2560) พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ
ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ต่อเดือน และจํานวนบุตรที่ตอ้ งรับผิดชอบต่างกัน มีผล
ต่อพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทํางาน แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากการใช้ชวี ติ และ
การมีครอบครัวเป็ นตัวแปรสําคัญทีจ่ ะต้องมีการดูแล และการใช้ชวี ติ ในสังคมปั จจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
2. พฤติกรรมในการดํารงชีวติ ด้านการใช้เวลาว่าง ด้านเศรษฐกิจการเงิน ด้านที่อยู่อาศัย และ
ด้านการปรับตัว มีอทิ ธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) เนื่องจากการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุถอื เป็ นการวางแผนชีวติ อย่าง
หนึ่ง หากพนักงานมีการเตรียมความพร้อมจะส่งผลให้พนักงานมีความมันคงในชี
่
วติ คุณภาพชีวติ ที่ดี
และโดยส่วนใหญ่ พนักงานมีเป้ าหมายเพื่อไม่ ให้มีภาระหนี้ ส ินหลังเกษียณอายุ จึงควรมีการวางแผนทาง
การเงินเพื่อลงทุน หรือหารายได้เพิม่ เติม เพื่อรองรับในยามเกษียณอายุ สอดคล้องกับ ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ
(2559) พบว่า กิจกรรมการใช้เวลาว่างเป็ นปั จจัยที่มผี ลต่อการปรับตัวของผู้เกษียณอายุราชการ การมี
กิจกรรมใหม่ๆ มาทดแทนบทบาทหน้ าที่เดิมหลังเกษียณ สามารถนํ ามาชดเชยภาระหน้ าที่ท่ีสูญ เสียไป
ส่ ง ผลให้ ผู้ เ กษี ย ณตระหนั ก ถึง คุ ณ ค่ า ของตนและมีก ารปรับ ตัว ได้ ดี และสอดคล้อ งกับ วราลัก ษณ์
ลิม่ กาญจนา และคณะ (2563) พบว่า ปั จจัยด้านภาวะเงินเฟ้ อมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียม
ความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทําให้พนักงานจําเป็ นต้อง
เพิม่ ความระมัดระวังในการใช้จ่าย และรูจ้ กั เก็บออมเงินมากขึน้ เพือ่ ให้มเี งินไว้ใช้จ่ายยามฉุ กเฉินและเพียงพอ
สําหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ นอกจากนี้สอดคล้องกับ วชากร นพนรินทร์ (2563) พบว่า การมีท่อี ยู่อาศัย

เป็ นของตนเองเป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็ นผู้สูงวัยอย่ างมีคุ ณ ภาพ
เนื่องมาจากทีอ่ ยู่อาศัยเป็ นหนึ่งในปั จจัยสีท่ ม่ี คี วามสําคัญยิง่ ต่อมนุ ษย์ หากบุคคลมีท่อี ยู่อาศัยทีม่ นคงเป็
ั่
น
ของตนเอง และสอดคล้องกับ การิตา เธียรถาวร (2563) พบว่ า พฤติกรรมปรับตัวในการดํ าเนิ นชีว ิต มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ รูปแบบการเตรียมความพร้อ มก่อ นเกษียณอายุ ซึ่งพฤติก รรมการปรับตัว
แสดงออกให้เห็นผ่านทางด้านร่างกาย เพือ่ รักษาการมีสุขภาพทีด่ ี ด้านจิตใจ มีความมันคงทางอารมณ์
่
มี
ความเชื่อมัน่ หรือมองเห็นคุณค่าของตน และด้านบทบาทหน้าที่ เพือ่ คงไว้ซง่ึ ความมันคงทางสั
่
งคม
3. การรับรู้ความเข้าใจในวัยเกษียณอายุด้านสุขภาพร่างกาย และด้านจิตใจ มีอทิ ธิพลต่อการ
เตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) กล่าวคือ
การที่ผู้เกษียณอายุต้องเผชิญกับสภาวการณ์การดํารงชีวติ ที่แตกต่างจากคนวัยทํางาน จําเป็ นจะต้องมี
การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ ขึน้ อยู่กบั การรับรูค้ วามเข้าใจทางด้านสุขภาพร่างกาย ควร
ต้องใส่ใจอย่างมาก มีการปรับสุขภาพอนามัย ออกกําลังกายที่สมํ่าเสมอ รับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม
กับวัย และการรับรูค้ วามเข้าใจทางด้านจิตใจ เป็ นการยอมรับถึงการเปลีย่ นแปลง สร้างขวัญกําลังใจที่ดี
ให้กบั ตนเอง สอดคล้องกับ อาภารัตน์ อิงคภากร และนาถ พันธุมนาวิน (2562) พบว่า ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วยั สูงอายุของประชาชนวัยทํางาน ด้านสุขภาพร่างกาย ประชาชนที่
เห็นประโยชน์ ของการเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพตนเอง และมีการรับรู้นโยบายเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมเมื่อเข้าวัยสูงอายุ จะทําให้มกี ารเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพร่างกาย ประกอบ
กับอาชีพก็มสี ่วนสําคัญทีท่ าํ ให้เกิดการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ เพราะการทํางานรับราชการและ
รัฐวิสาหกิจจะมีความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จในระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อด้านจิตใจ และสอดคล้องกับ ปาริชาติ
อดกลัน้ , อรมน ปั ้นทอง และรัชฎาพร บุญเรือง (2564) พบว่า ความตระหนักด้านจิตใจ และด้านสุขภาพ
ส่งผลเชิงบวกต่ อพฤติก รรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ กล่าวคือ ยิ่งข้าราชการกรุงเทพ
มหานครมีความตระหนักเพิม่ มากขึน้ พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุกจ็ ะเพิม่ มากขึ้น
ตามไปด้วย ในทางกลับกัน หากข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมีความตระหนักลดน้อยลง พฤติกรรม
การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุกล็ ดน้อยลง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั ควรมีการส่งเสริมและวางแผนให้มกี จิ กรรมทีจ่ ะสนับสนุ นให้
เกิดการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการดูแล
สุขภาพร่างกายและจิตใจ การประกอบอาชีพเสริม การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ รวมถึงการนําหน่ วยงาน
มาให้ความรูเ้ กีย่ วกับการลงทุนและการออมเงิน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินควรมีนโยบายส่งเสริมการให้ขอ้ มูล
ข่าวสารทางการเงิน ตลอดจนความรูเ้ กี่ยวกับการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ
3. หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถนําผลการวิจยั นี้ไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
หาแนวทางในการสร้างความตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ เพื่อช่วย
ลดภาระของภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลผูส้ งู อายุซง่ึ เป็ นผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป

ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของการดํารงชีวติ หลังการเกษียณของพนักงาน เพือ่ นําไปเป็ น
แนวทางให้บุคคลทีก่ ําลังเตรียมความพร้อมเกษียณอายุ เพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับมือกับปั ญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ภายหลังเกษียณได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
2. การทําวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษากับกลุ่มที่มรี ายได้ไม่แน่ นอน เช่น กลุ่มรับจ้างทัวไป
่ กลุ่ ม
อุตสาหกรรม กลุ่มค้าขาย เป็ นต้น หรือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทีท่ ํางานในภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลความต้องการทีก่ ลุ่มบุคคลต่างๆ เห็นว่า เป็ นเรื่องสําคัญกับการเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเกษียณ เพื่อจะได้นําผลการวิจยั นัน้ ไปพัฒนาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการ
มากทีส่ ุด
3. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ควรนํ าสถิตติ วั อื่นมาใช้ในการวิเคราะห์
ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ เชิงลึก และการจัดการสัมภาษณ์ แบบกลุ่ม
ควบคู่กบั การแจกแบบสอบถามเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ กว่าเดิม
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