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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธาน ี2) 

เปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี การวิจัยเรื่องนี้ ใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ประชากรได้แก่ พนักงานของเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 

372 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบ

ค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดอุดรธาน ีในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านทรัพย์สินเงินทอง โดยส่วนใหญ่มีระดับ

ความคิดเห็นในด้านทรัพย์สินเงินทองอยู่ในเกณฑ์มาก (X = 4.07) 2) เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ 

ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ต่อเดือน และด้านจำนวนบุตรที่ต้องรับผิดชอบ พบว่า ในรายด้านทุกด้านและ

โดยภาพรวม โดยทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD ซึ่งในทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

คำสำคัญ  พฤติกรรมการเตรียมตัว, การเกษียณอายุการทำงาน 

 

Abstract 

 The purposes of this research were (1) to study the behaviors toward pre-retirement preparation 

of employees in municipalities in Udonthani province. (2) to compare personal factor that has affect to 

the behaviors toward pre-retirement preparation of employees in municipalities in Udonthani province. 

 The research was conducted by survey research methodology, using questionnaire has been 

used the employees in municipalities in Udonthani province. The purposive sampling was 372 people. The 

research instrument was a questionnaire. The analysis methods were percentage, means, standard 

deviation, t-test, f-test and LSD. 
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 The research found that: (1) the opinion level of that affect to behaviors toward pre-retirement 

preparation of employees in municipalities in Udonthani province in 3 overall factors: physical preparation, 

mental preparation, financial preparation were at high level. (2) Comparing between personal factor, sex, 

age, status, education, average income, children responsible with all factor were difference significantly 

at .05 level. 
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1. บทนำ 

 คำว ่า  “ เกษ ียณ ”  ตามพจนาน ุก รมฉบ ับ

ราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า “สิ้นไป” ซึ่งใช้เกี่ยวกับ

การกำหนดอาย ุเช่น เกษียณอายุราชการ  ก็จะหมายถึง

การสิ้นกำหนดเวลารับราชการหรือการทำงาน โดยส่วน

ใหญ่แล้วประเทศต่างๆ  ในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย 

ม ักถ ือกำหนดให ้บ ุคคลท ี่ม ีอ าย ุ 60 ป ีบ ร ิบ ูรณ ์ ต ้อ ง

เกษียณอายุพ้นจากสภาพการทำงาน เพื่อให้ร่างกายได้

พักผ่อนจากการตรากตรำ ทำมาหาเลี้ยงชีพตลอดช่วงชีวิต        

ที่ผ่านมา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) 

 เม ื่อต ้องก้าวสู่ว ัยแห่งการเกษียณแน่นอนว่า

ความค ิด ความรู้ส ึก และความหมายของการเกษ ียณ 

สำหรับแต ่ละคนย่อมม ีความแตกต่างก ันไป ขึ้นอย ู่ก ับ

ทัศนคติ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ถ้าเป็นผู้ที่มีการ

เตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดี ก็จะไม่กังวล

กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต และอาจมีความสุข

เสียด้วยซ้ำที่จะได้พ้นจากภาระหน้าที่การงานเสียท  ีแต่

สำหรับผู้ที่ขาดการเตรียมความพร้อมการเกษียณอาจส่งผล

ในทางลบมากกว่า ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ 

ตลอดจนวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย สาเหตุต่างๆ 

อาทิ การหมดอำนาจและบทบาทในทางสังคม การสูญเสีย

รายได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงิน เป็นต้น 

(มธุริน วรศักดิ์, 2550: 3) 

 ส ิ่งสำค ัญท ี่จะต ้องทำเส ียแต ่ว ันน ี้ก ็ค ือ  การ

เตรียมตัวเองให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า ในอีกหลาย ๆ ปีข้างหน้า หลังจากที่

เกษ ียณไปแล้วจะยังคงสามารถดำรงชีว ิตอยู่ได ้อย ่างม ี

ความสุข จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต เพราะสมัยนี้ด้วย

เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแนวโน้มการให้ความสำคัญ

กับการดูแลรักษาสุขภาพ ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์   มี

ระยะเวลายาวนานขึ้น และทำให ้“การเกษียณ” เป็นเรื่อง

ของการกำหนดเวลาเพื่อพ้นจากการทำงานเท่านั้น ไม่ใช่ว่า

คนอายุ 60 ปี จะต้องเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น "ผู้สูงอายุ" 

เสมอไป อย่างเช ่น ในอดีต ดังน ั้นเพ ื่อให ้การดำรงชีว ิต

ภายหลังเกษียณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข จึงควร

ใส่ใจกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 สมฤดี ธัมกิตติคุณ (2550: 3) ได้กล่าวไว้ว่าช่วง

ระยะเวลาหลังการเกษียณอายุการทำงานถือเป็นช่วงเวลาที่

ม ีความสำคัญสำหรับบุคคลทั่วไป เพราะช่วงระยะเวลา

ด ังกล ่าวถ ือว ่าเป ็นช ่วงเวลา ช ่วงส ุดท ้ายของช ีว ิตเป ็น

ช่วงเวลาที่ต้องหยุดพักจากการทำงานและเกษียณตัวเอง

ออกจากการทำงาน ทำให้บุคคลเหล่านี้ประสบปัญหาต่างๆ 

หลายด้าน ทั้งปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ การขาดเพื่อน ที่อยู่

อาศัย และปัญหาการปรับตัว โดยปัญหาที่เกิดขึ้น  มีทั้งเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในลักษณะของการเสื่อม

ถอยลงไปตามธรรมชาติ ทำให้สถานภาพและบทบาทที่มี

เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีรายได้ลดลงและ

ยังม ีรายจ่ายท ี่ต ้องใช ้ในชีว ิตประจำวันและในการดูแล

สุขภาพ  จึงต้องเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจ การออกจากงาน

ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้น เกิดปัญหาการปรับตัวเข้ากับวิถี

ชีวิตใหม่ๆ กล่าวคือผู้เกษียณจะรู้สึกตัวเองด้อยคุณค่า ไม่มี

ความสำคัญ ไม่มีประโยชน์ด้านจิตใจทำให้เกิดความรู้สึก

เหงา ว้าเหว่และซึมเศร้า เพราะขาดเพื่อน ขาดการทำงาน 

ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทางด้านสังคมก็จะ

ถูกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ซึ่งบางคนเคยมีสถานภาพสูง ก็จะ

กลายเป ็นบ ุคคลธรรมดาไม ่ม ีอำนาจใดๆ และท ี่สำค ัญ 

ทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ที่เคยได้รับจะลดลงอย่างมาก ซึ่ง

ช่วงเวลาหลังการเกษียณอายุ การทำงานนั้นอาจใช้เวลา 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

65

 

 

 

พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี 

Behaviors Toward Pre-Retirement Preparation of Employees  

in Municipalities in Udonthani Province  

 

สจี กุลธวัชวงศ์1, นภาเขตต์ พลยะเรศ2 

รุจิรา พลแพงขวา3, เกียรติพร จันโทภาส4 

พรรทิภา ชินภา5, อาวุธ วงศ์สว่าง6 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธาน ี2) 

เปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี การวิจัยเรื่องนี้ ใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ประชากรได้แก่ พนักงานของเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 

372 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบ

ค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดอุดรธาน ีในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านทรัพย์สินเงินทอง โดยส่วนใหญ่มีระดับ

ความคิดเห็นในด้านทรัพย์สินเงินทองอยู่ในเกณฑ์มาก (X = 4.07) 2) เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ 

ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ต่อเดือน และด้านจำนวนบุตรที่ต้องรับผิดชอบ พบว่า ในรายด้านทุกด้านและ

โดยภาพรวม โดยทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD ซึ่งในทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

คำสำคัญ  พฤติกรรมการเตรียมตัว, การเกษียณอายุการทำงาน 

 

Abstract 

 The purposes of this research were (1) to study the behaviors toward pre-retirement preparation 

of employees in municipalities in Udonthani province. (2) to compare personal factor that has affect to 

the behaviors toward pre-retirement preparation of employees in municipalities in Udonthani province. 

 The research was conducted by survey research methodology, using questionnaire has been 

used the employees in municipalities in Udonthani province. The purposive sampling was 372 people. The 

research instrument was a questionnaire. The analysis methods were percentage, means, standard 

deviation, t-test, f-test and LSD. 

 
  
1-6 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยสันตพล 

  

 

 

 

 The research found that: (1) the opinion level of that affect to behaviors toward pre-retirement 

preparation of employees in municipalities in Udonthani province in 3 overall factors: physical preparation, 

mental preparation, financial preparation were at high level. (2) Comparing between personal factor, sex, 

age, status, education, average income, children responsible with all factor were difference significantly 

at .05 level. 

 

Keywords:  behaviors, retirement 

 

1. บทนำ 

 คำว ่า  “ เกษ ียณ ”  ตามพจนาน ุก รมฉบ ับ

ราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า “สิ้นไป” ซึ่งใช้เกี่ยวกับ

การกำหนดอาย ุเช่น เกษียณอายุราชการ  ก็จะหมายถึง

การสิ้นกำหนดเวลารับราชการหรือการทำงาน โดยส่วน

ใหญ่แล้วประเทศต่างๆ  ในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย 

ม ักถ ือกำหนดให ้บ ุคคลท ี่ม ีอ าย ุ 60 ป ีบ ร ิบ ูรณ ์ ต ้อ ง

เกษียณอายุพ้นจากสภาพการทำงาน เพื่อให้ร่างกายได้

พักผ่อนจากการตรากตรำ ทำมาหาเลี้ยงชีพตลอดช่วงชีวิต        

ที่ผ่านมา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) 

 เม ื่อต ้องก้าวสู่ว ัยแห่งการเกษียณแน่นอนว่า

ความค ิด ความรู้ส ึก และความหมายของการเกษ ียณ 

สำหรับแต ่ละคนย่อมม ีความแตกต่างก ันไป ขึ้นอย ู่ก ับ

ทัศนคติ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ถ้าเป็นผู้ที่มีการ

เตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดี ก็จะไม่กังวล

กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต และอาจมีความสุข

เสียด้วยซ้ำที่จะได้พ้นจากภาระหน้าที่การงานเสียท  ีแต่

สำหรับผู้ที่ขาดการเตรียมความพร้อมการเกษียณอาจส่งผล

ในทางลบมากกว่า ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ 

ตลอดจนวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย สาเหตุต่างๆ 

อาทิ การหมดอำนาจและบทบาทในทางสังคม การสูญเสีย

รายได ้อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงิน เป็นต้น 

(มธุริน วรศักดิ์, 2550: 3) 

 ส ิ่งสำค ัญท ี่จะต ้องทำเส ียแต ่ว ันน ี้ก ็ค ือ  การ

เตรียมตัวเองให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า ในอีกหลาย ๆ ปีข้างหน้า หลังจากที่

เกษ ียณไปแล้วจะยังคงสามารถดำรงชีว ิตอยู่ได ้อย ่างม ี

ความสุข จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต เพราะสมัยนี้ด้วย

เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแนวโน้มการให้ความสำคัญ

กับการดูแลรักษาสุขภาพ ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์   มี

ระยะเวลายาวนานขึ้น และทำให ้“การเกษียณ” เป็นเรื่อง

ของการกำหนดเวลาเพื่อพ้นจากการทำงานเท่านั้น ไม่ใช่ว่า

คนอายุ 60 ปี จะต้องเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น "ผู้สูงอายุ" 

เสมอไป อย่างเช ่น ในอดีต ดังน ั้นเพ ื่อให ้การดำรงชีว ิต

ภายหลังเกษียณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข จึงควร

ใส่ใจกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 สมฤดี ธัมกิตติคุณ (2550: 3) ได้กล่าวไว้ว่าช่วง

ระยะเวลาหลังการเกษียณอายุการทำงานถือเป็นช่วงเวลาที่

ม ีความสำคัญสำหรับบุคคลทั่วไป เพราะช่วงระยะเวลา

ด ังกล ่าวถ ือว ่าเป ็นช ่วงเวลา ช ่วงส ุดท ้ายของช ีว ิตเป ็น

ช่วงเวลาที่ต้องหยุดพักจากการทำงานและเกษียณตัวเอง

ออกจากการทำงาน ทำให้บุคคลเหล่านี้ประสบปัญหาต่างๆ 

หลายด้าน ทั้งปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ การขาดเพื่อน ที่อยู่

อาศัย และปัญหาการปรับตัว โดยปัญหาที่เกิดขึ้น  มีทั้งเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในลักษณะของการเสื่อม

ถอยลงไปตามธรรมชาติ ทำให้สถานภาพและบทบาทที่มี

เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีรายได้ลดลงและ

ยังม ีรายจ่ายท ี่ต ้องใช ้ในชีว ิตประจำวันและในการดูแล

สุขภาพ  จึงต้องเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจ การออกจากงาน

ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้น เกิดปัญหาการปรับตัวเข้ากับวิถี

ชีวิตใหม่ๆ กล่าวคือผู้เกษียณจะรู้สึกตัวเองด้อยคุณค่า ไม่มี

ความสำคัญ ไม่มีประโยชน์ด้านจิตใจทำให้เกิดความรู้สึก

เหงา ว้าเหว่และซึมเศร้า เพราะขาดเพื่อน ขาดการทำงาน 

ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทางด้านสังคมก็จะ

ถูกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ซึ่งบางคนเคยมีสถานภาพสูง ก็จะ

กลายเป ็นบ ุคคลธรรมดาไม ่ม ีอำนาจใดๆ และท ี่สำค ัญ 

ทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ที่เคยได้รับจะลดลงอย่างมาก ซึ่ง

ช่วงเวลาหลังการเกษียณอายุ การทำงานนั้นอาจใช้เวลา 
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20–25 ปี ซึ่งต้องใชก้ารเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ มากมาย

โดยเฉพาะอย ่างย ิ่ง ด ้านร ่างกาย ด ้านจ ิตใจ และด ้าน

ทรัพย์สินเงินทอง เพื่อที่จะสามารถทำให้ช่วงชีวิตที่เหลืออยู่

เป็นช่วงชีวิตบั้นปลายที่มีคุณภาพและมีการใช้ชีวิต ที่ดีและ

มีคุณภาพที่สุด ดังนั้นกลุ่มผู้ที่จะเกษียณอายุการทำงานเป็น

กลุ่มบุคคล ที่สังคมต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่มากกว่า

เดิม 

 ดังนั้นสิ่งที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและควรให้ความ

สนใจเพิ่มขึ้นในการเตรียมพร้อมในการรับสภาพต่อการ

เกษียณอายุการทำงานนั้นก็คือการที่บุคคลในสังคมมีหรือไม่

ได้มีการเตรียมตัววางแผนการเกษียณอายุการทำงานดังที่ 

ธาดา วิมลวัตรเวท ี (2542: 47) กล่าวไว้ว ่าเม ื่อก ้าวส ู่ว ัย

เกษ ียณ อาย ุการทำงาน  บ ุคคลจะต ้องพบก ับความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่ได้ตั้งตัว

มาก่อน การเตรียมความพร้อมให้กับชีวิตหลังเกษียณอายุ

นั้น มีความสำคัญและจำเป็นกับบุคคล ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่

ช ่วงเวลาของชีว ิตท ี่เร ียกว่าวัยเกษียณอายุ ผู้ท ี่ไม ่ม ีการ

เตรียมก่อนการเกษียณทำงานมักจะกลายเป็นผู้ที่ต้องใช้

ชีวิตในวัยหลังเกษียณอายุการทำงานอย่างไม่มีความสุข ซึ่ง

การที่บุคคลที่กำลังจะก้าวสู่วัยเกษียณอายุนั้น ถ้าเกิดความ

ไม่พร้อมในการเตรียมตัวจนทำให้เก ิดความ คับข้องใจ 

ความไม ่ร ู้ถ ึง เป ้าหมายช ีว ิต  จ ิต ใจ  ทร ุด โทรมผ ู้ท ี่จะ

เกษียณอายุการทำงานจะไม่สามารถรับสภาพกับสภาวะ

วิกฤตดังกล่าวได้ 

 การเกษียณอายุการทำงานนั้นเป็นระยะวิกฤติ

ในชีวิตของบุคคลที่ต ้องเกษียณอายุการทำงานแต่ระยะ

วิกฤตนี้จะไม ่ส ่งผลกระทบรุนแรงถ้าบ ุคคล ผู้น ั้นม ีการ

เตรียมตัวที่ดีมาในระยะก่อนการเกษียณอายุการทำงานซึ่ง

สอดคล้องตามที่สมฤดี ธัมกิตติคุณ (2550: 3) ได้กล่าวไว้

เช ่นก ันว ่า ช ่วงเวลาเกษ ียณอาย ุน ั้นเป ็นช ่วงท ี่เก ิดการ

เปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิต เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็น

ช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุดช่วงวัยหนึ่ง ที่เราจะต้องอยู่ในวัย

นี้นาน 10–20 ปี หรือมากกว่า หากผู้ที่จะเกษียณปรารถนา

ที่จะอยู่อย่างมีความสุข ใช้ชีวิตอย่างมีความคุ้มค่า มั่นใจใน

ความปลอดภัย ไม่ต้องหวาดหวั่นต่อสิ่งที่ที่จะต้องเผชิญใน

อนาคต 

 ในปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยท่ีเพลิดเพลินอยู่กับ

การทำงานจนลืมไปว่าวันข้างหน้านั้นหลังจากที่เกษียณอายุ

การทำงานตนเองจะทำอย่างไร หรือบางคนที่คิดถึงอยู่บ้าง 

แต่ก็ลืมวางแผนไว้ว่าหลังเกษียณจะทำอย่างไรต่อไป และ

เมื่อเริ่มต ้นจะคิดถึงเรื่องการเตรียมตัวเกษียณอายุการ

ทำงาน เวลาของการเกษ ียณอายุก ็มาถึงแล้ว จึงทำให ้          

บางคนไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ซี่งเป็นผลกระทบต่อจิตใจ

ของตนเอง และอาจส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวและบุคคล

ที่ใกล้ชิดเป็นปัญหาบานปลายและยากต่อการแก้ไขปัญหา

ได ้มธุริน วรศักดิ์ (2550:2) ดังนั้นเพื่อการดำเนินชีวิตที่มี

ประสิทธิภาพและมีความสุขได้แนะนำถึงการเตรียมสำหรับ

การใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุให้มีความสุขและมีคุณค่า

เอาไว้ว่าการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุการ

ทำงานนั้น บุคคลควรจะมีการเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน

หรือถ้าเป็นไปได้ในสมัยปัจจุบัน ควรต้องมีการเตรียมตัว

ตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะถ้าชีวิตของคนเรานั้นมีการได้เตรียม

ตัวล่วงหน้าได้เป็นช่วงระยะเวลาที่นานพอ เมื่อเกษียณอายุ

ไปแล ้วป ญั หาต ่างๆ  ท ี่จะ เก ิดข ึ้นน ั้นจะม ีลดน ้อยลง           

การเริ่มต้นวางแผนการเกษียณอายุการทำงานไว้ตั้งแต่อายุ 

30 ปี เพื่อให้บุคคลนั้นได้มีการเตรียมตัวและเตรียมใจใช้

ช ีว ิตภายหล ังเกษ ียณอาย ุการทำงานอย ่างม ีความส ุข

เนื่องจากเตรียมเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุการทำงานเป็น

สิ่งสำคัญที่ช่วย ให้ผู้เกษียณอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วง

สุดท้ายของชีวิตประกอบกับการให้ความสำคัญกับชีวิตหลัง

เกษียณในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ ที่ห ันมาให้ความสนใจใน

เรื่องของคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ที่

อยู่ในวัยนี้มีการปรับตัว และการวางแผนหลังเกษียณมาก

ยิ่งขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการ

เกษ ียณอาย ุการทำงานของพน ักงานเทศบาลจ ังหว ัด

อุดรธานี  

 2. เพ ื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียมตัว

ก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

3. สมมติฐาน 

 ป ัจจ ัยล ักษณะข ้อม ูลท ั่วไปต ่างก ัน  ม ีความ

ค ิด เห ็น เก ี่ย วก ับพ ฤต ิก รรมการ เต ร ียมต ัวก ่อนการ

เกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

อุดรธานี แตกต่างกัน 

 

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 การว ิจ ัย ในคร ั้งน ี้เป ็นการว ิจ ัย เช ิงสำรวจ 

(Survey Research) เพื่อศึกษา พฤติกรรมการเตรียมตัว

ก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดอุดรธานี โดยมีวิธีการศึกษาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  1. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษา

ว ิจ ัย  กล ุ่มประชากร ค ือ  พน ักงานเทศบาลในจ ังหว ัด

อุดรธาน ีมีจำนวนทั้งสิ้น 5,277 คน (บรรยายสรุปป ี2559 

กลุ่มงานข้อม ูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลาง

จังหวัดอ ุดรธานี, 2559) สามารถคำนวณหาขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ส ูตรคำนวณของ ทาโร่ ยามาเน  ่(เอกชัย    

อภิศักดิ์กุล, 2551: 56) ได้จำนวน 372 คน  

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ค ือ  แบบสอบถามพฤต ิกรรมการเตร ียมต ัวก ่อนการ

เกษียณอายุของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ  

   - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก ่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

และจำนวนบุตรที่ต้องรับผิดชอบของผูต้อบแบบสอบถาม

ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี 

   - ส ่วนท ี่ 2 แบบสอบถาม เก ี่ย วก ับ

พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ ด้านทรัพย์สินเงิน 

   - ส่วนท่ี 3 คำถามปลายเปิดข้อเสนอแนะ

พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี 

  3. ส ถ ิต ิท ี่ใช ้ใน ก า ร ว ิเค ร า ะ ห ์ ผ ู้ว ิจ ัย           

นำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห  ์โดยวิธีทางสถิติที่

นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

   3.1 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ส่วนบุคคล

ของกลุ่มตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และนำเสนอ

ในรูปตาราง  

   3.2 วิเคราะห์พฤติกรรมการเตรียมตัว

ก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดอุดรธานี วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนำเสนอ

ในรูปตาราง  

   3.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียม

ตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดอ ุดรธาน ี จำแนกตามป ัจจ ัยพ ื้นฐานส่วนบ ุคคล 

ว ิเคราะห ์โดยใช ้สถ ิต ิเช ิงอน ุมาน  (Inferential) ได ้แก ่          

(t-test) และ (F-test) ทำการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD 

 

5. ผลการวิจัย  

 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อน

การเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

อุดรธานี สรุปผลได้ดังนี้  

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 

372 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.20 มี

อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.20 สถานภาพ

สมรสเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 61.60 มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.67 รายได้ต่อเดือนมากกว่า 

50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.20 และส่วนใหญ่ มีบุตรที่

ต้องรับผิดชอบ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 48.12     

  2. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ

พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงาน

ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธาน ีพบว่า  พฤติกรรม

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดอุดรธานี ลำดับแรก คือ ด้านทรัพย์สิน 

เงินทอง (X =4.07)  จัดอยู่ในเกณฑ์มาก รองลงมา คือ 

ด้านจิตใจ ( X =3.95) จัดอยู่ในเกณฑ์มาก  และพฤติกรรม

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดอุดรธานีลำดับสุดท้าย คือ ด้านร่างกาย 

(X =3.51) จัดอยู่ในเกณฑ์มาก ตามลำดับ  
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20–25 ปี ซึ่งต้องใชก้ารเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ มากมาย

โดยเฉพาะอย ่างย ิ่ง ด ้านร ่างกาย ด ้านจ ิตใจ และด ้าน

ทรัพย์สินเงินทอง เพื่อที่จะสามารถทำให้ช่วงชีวิตที่เหลืออยู่

เป็นช่วงชีวิตบั้นปลายที่มีคุณภาพและมีการใช้ชีวิต ที่ดีและ

มีคุณภาพที่สุด ดังนั้นกลุ่มผู้ที่จะเกษียณอายุการทำงานเป็น

กลุ่มบุคคล ที่สังคมต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่มากกว่า

เดิม 

 ดังนั้นสิ่งที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและควรให้ความ

สนใจเพิ่มขึ้นในการเตรียมพร้อมในการรับสภาพต่อการ

เกษียณอายุการทำงานนั้นก็คือการที่บุคคลในสังคมมีหรือไม่

ได้มีการเตรียมตัววางแผนการเกษียณอายุการทำงานดังที่ 

ธาดา วิมลวัตรเวท ี (2542: 47) กล่าวไว้ว ่าเม ื่อก ้าวส ู่ว ัย

เกษ ียณ อาย ุการทำงาน  บ ุคคลจะต ้องพบก ับความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่ได้ตั้งตัว

มาก่อน การเตรียมความพร้อมให้กับชีวิตหลังเกษียณอายุ

นั้น มีความสำคัญและจำเป็นกับบุคคล ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่

ช ่วงเวลาของชีว ิตท ี่เร ียกว่าวัยเกษียณอายุ ผู้ท ี่ไม ่ม ีการ

เตรียมก่อนการเกษียณทำงานมักจะกลายเป็นผู้ที่ต้องใช้

ชีวิตในวัยหลังเกษียณอายุการทำงานอย่างไม่มีความสุข ซึ่ง

การที่บุคคลที่กำลังจะก้าวสู่วัยเกษียณอายุนั้น ถ้าเกิดความ

ไม่พร้อมในการเตรียมตัวจนทำให้เก ิดความ คับข้องใจ 

ความไม ่ร ู้ถ ึง เป ้าหมายช ีว ิต  จ ิต ใจ  ทร ุด โทรมผ ู้ท ี่จะ

เกษียณอายุการทำงานจะไม่สามารถรับสภาพกับสภาวะ

วิกฤตดังกล่าวได้ 

 การเกษียณอายุการทำงานนั้นเป็นระยะวิกฤติ

ในชีวิตของบุคคลที่ต ้องเกษียณอายุการทำงานแต่ระยะ

วิกฤตนี้จะไม ่ส ่งผลกระทบรุนแรงถ้าบ ุคคล ผู้น ั้นม ีการ

เตรียมตัวที่ดีมาในระยะก่อนการเกษียณอายุการทำงานซึ่ง

สอดคล้องตามที่สมฤดี ธัมกิตติคุณ (2550: 3) ได้กล่าวไว้

เช ่นก ันว ่า ช ่วงเวลาเกษ ียณอาย ุน ั้นเป ็นช ่วงท ี่เก ิดการ

เปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิต เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็น

ช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุดช่วงวัยหนึ่ง ที่เราจะต้องอยู่ในวัย

นี้นาน 10–20 ปี หรือมากกว่า หากผู้ที่จะเกษียณปรารถนา

ที่จะอยู่อย่างมีความสุข ใช้ชีวิตอย่างมีความคุ้มค่า มั่นใจใน

ความปลอดภัย ไม่ต้องหวาดหวั่นต่อสิ่งที่ที่จะต้องเผชิญใน

อนาคต 

 ในปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยท่ีเพลิดเพลินอยู่กับ

การทำงานจนลืมไปว่าวันข้างหน้านั้นหลังจากที่เกษียณอายุ

การทำงานตนเองจะทำอย่างไร หรือบางคนที่คิดถึงอยู่บ้าง 

แต่ก็ลืมวางแผนไว้ว่าหลังเกษียณจะทำอย่างไรต่อไป และ

เมื่อเริ่มต ้นจะคิดถึงเรื่องการเตรียมตัวเกษียณอายุการ

ทำงาน เวลาของการเกษ ียณอายุก ็มาถึงแล้ว จึงทำให ้          

บางคนไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ซี่งเป็นผลกระทบต่อจิตใจ

ของตนเอง และอาจส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวและบุคคล

ที่ใกล้ชิดเป็นปัญหาบานปลายและยากต่อการแก้ไขปัญหา

ได ้มธุริน วรศักดิ์ (2550:2) ดังนั้นเพื่อการดำเนินชีวิตที่มี

ประสิทธิภาพและมีความสุขได้แนะนำถึงการเตรียมสำหรับ

การใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุให้มีความสุขและมีคุณค่า

เอาไว้ว่าการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุการ

ทำงานนั้น บุคคลควรจะมีการเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน

หรือถ้าเป็นไปได้ในสมัยปัจจุบัน ควรต้องมีการเตรียมตัว

ตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะถ้าชีวิตของคนเรานั้นมีการได้เตรียม

ตัวล่วงหน้าได้เป็นช่วงระยะเวลาที่นานพอ เมื่อเกษียณอายุ

ไปแล ้วป ญั หาต ่างๆ  ท ี่จะ เก ิดข ึ้นน ั้นจะม ีลดน ้อยลง           

การเริ่มต้นวางแผนการเกษียณอายุการทำงานไว้ตั้งแต่อายุ 

30 ปี เพื่อให้บุคคลนั้นได้มีการเตรียมตัวและเตรียมใจใช้

ช ีว ิตภายหล ังเกษ ียณอาย ุการทำงานอย ่างม ีความส ุข

เนื่องจากเตรียมเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุการทำงานเป็น

สิ่งสำคัญที่ช่วย ให้ผู้เกษียณอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วง

สุดท้ายของชีวิตประกอบกับการให้ความสำคัญกับชีวิตหลัง

เกษียณในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ ที่ห ันมาให้ความสนใจใน

เรื่องของคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ที่

อยู่ในวัยนี้มีการปรับตัว และการวางแผนหลังเกษียณมาก

ยิ่งขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการ

เกษ ียณอาย ุการทำงานของพน ักงานเทศบาลจ ังหว ัด

อุดรธานี  

 2. เพ ื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียมตัว

ก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

3. สมมติฐาน 

 ป ัจจ ัยล ักษณะข ้อม ูลท ั่วไปต ่างก ัน  ม ีความ

ค ิด เห ็น เก ี่ย วก ับพ ฤต ิก รรมการ เต ร ียมต ัวก ่อนการ

เกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

อุดรธานี แตกต่างกัน 

 

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 การว ิจ ัย ในคร ั้งน ี้เป ็นการว ิจ ัย เช ิงสำรวจ 

(Survey Research) เพื่อศึกษา พฤติกรรมการเตรียมตัว

ก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดอุดรธานี โดยมีวิธีการศึกษาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  1. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษา

ว ิจ ัย  กล ุ่มประชากร ค ือ  พน ักงานเทศบาลในจ ังหว ัด

อุดรธาน ีมีจำนวนทั้งสิ้น 5,277 คน (บรรยายสรุปป ี2559 

กลุ่มงานข้อม ูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลาง

จังหวัดอ ุดรธานี, 2559) สามารถคำนวณหาขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ส ูตรคำนวณของ ทาโร่ ยามาเน  ่(เอกชัย    

อภิศักดิ์กุล, 2551: 56) ได้จำนวน 372 คน  

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ค ือ  แบบสอบถามพฤต ิกรรมการเตร ียมต ัวก ่อนการ

เกษียณอายุของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ  

   - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก ่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

และจำนวนบุตรที่ต้องรับผิดชอบของผู้ตอบแบบสอบถาม

ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี 

   - ส ่วนท ี่ 2 แบบสอบถาม เก ี่ย วก ับ

พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี ได้แก  ่ด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ ด้านทรัพย์สินเงิน 

   - ส่วนท่ี 3 คำถามปลายเปิดข้อเสนอแนะ

พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี 

  3. ส ถ ิต ิท ี่ใช ้ใน ก า ร ว ิเค ร า ะ ห ์ ผ ู้ว ิจ ัย           

นำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห  ์โดยวิธีทางสถิติที่

นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

   3.1 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ส่วนบุคคล

ของกลุ่มตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี ่

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และนำเสนอ

ในรูปตาราง  

   3.2 วิเคราะห์พฤติกรรมการเตรียมตัว

ก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดอุดรธานี วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนำเสนอ

ในรูปตาราง  

   3.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียม

ตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดอ ุดรธาน ี จำแนกตามป ัจจ ัยพ ื้นฐานส่วนบ ุคคล 

ว ิเคราะห ์โดยใช ้สถ ิต ิเช ิงอน ุมาน  (Inferential) ได ้แก ่          

(t-test) และ (F-test) ทำการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD 

 

5. ผลการวิจัย  

 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อน

การเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

อุดรธานี สรุปผลได้ดังนี้  

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 

372 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.20 มี

อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.20 สถานภาพ

สมรสเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 61.60 มกีารศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.67 รายได้ต่อเดือนมากกว่า 

50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.20 และส่วนใหญ่ มีบุตรที่

ต้องรับผิดชอบ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 48.12     

  2. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ

พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงาน

ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธาน ีพบว่า  พฤติกรรม

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดอุดรธานี ลำดับแรก คือ ด้านทรัพย์สิน 

เงินทอง (X =4.07)  จัดอยู่ในเกณฑ์มาก รองลงมา คือ 

ด้านจิตใจ ( X =3.95) จัดอยู่ในเกณฑ์มาก  และพฤติกรรม

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดอุดรธานีลำดับสุดท้าย คือ ด้านร่างกาย 

(X =3.51) จัดอยู่ในเกณฑ์มาก ตามลำดับ  
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  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ

สมมติฐาน ปัจจัยลักษณะข้อมูลทั่วไปของพนักงานเทศบาล

ในจังหวัดอุดรธานีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเตรียม

ตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานที่แตกต่างกัน จากการ

ศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยลักษณะข้อมูลทั่วไป ด้านเพศ ด้าน

อาย  ุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้าน

รายได้ต่อเดือน และจำนวนบุตรที่ต้องรับผิดชอบแตกต่าง

กันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งหมายความว่า เพศ 

อาย  ุสถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

และ จำนวนบ ุตรท ี่ต ้องร ับผ ิดชอบต ่างก ันจะม ีผลต ่อ

พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานที่

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ตั้งไว้ 

 

6. อภิปรายผล 

 ผลการศ ึกษาระด ับความค ิดเห ็นท ี่ม ีผลต ่อ

พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานีในภาพรวมทั้ง 3  ด้าน 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านทรัพย์สินเงินทอง พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดอุดรธานีในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห ็นเก ี่ยวกับด้านทรัพย์ส ินเงินทองเป ็นลำดับที่หน ึ่ง 

รองลงมาคือ ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ อารีรัตน ์เอ่นนู (2552 ) ที่พบว่า สภาพการ

เตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ด้านเศรษฐกิจ อยู่ใน

ระดับมาก นอกจากนั้นกระแส ชนะวงศ์ และคณะ (2559) 

ยังระบุว่าคุณสมบัติภาวะผู้นำของผู้สูงอายุที่พึงตระหนัก

ได ้แก ่ เพ ิ่มค ่าและความหมายของผ ู้อ ื่น เพ ิ่มค ่าและ

ความหมายของงานที่ทำ เพิ่มค่าและความหมายให้ตนเอง 

อันประกอบด้วย ใส่ใจให้ความรัก เปิดใจมองการณ์ไกล ยิ้ม

แย้มแจ่มใส      รักหมู่คณะประทับใจในมิตรภาพ 

 การเปรียบเท ียบปัจจัยล ักษณะข้อม ูลท ั่วไป

แตกต ่างก ันม ีผลต ่อพฤต ิกรรมการเตร ียมต ัวก ่อนการ

เกษียณอายุการทำงานแตกต่างกัน พบว่า มีปัจจัยลักษณะ

ข้อมูลทั่วไปในทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 

ซึ่งหมายความว่า พนักงานของเทศบาลในจังหวัดอุดรธานีมี

ปัจจัยส่วนบุคคล  ที่แตกต่าง อาจเนื่องมาจากการใช้ชีวิต 

และการมีครอบครัวเป็นตัวแปรสำคัญที่จะต้องมีการดูแล

บุตรหลาน ในการส่งเสียเล่าเรียน การใช้ชีวิตในสังคมที่

เปลี่ยนไป สุขภาพร่างกายที่เมื่อมีอายุมากขึ้นทำให้ต้องดูแล

สุขภาพของตนเองมากขึ้น ที่ทำให้พนักงานของเทศบาลมี

ความคิดเห็นแตกต่างกัน 

 

7. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจ ัยในครั้งน ี้ ผู้ศ ึกษาวิจ ัยจำแนก

ข้อเสนอแนะดังนี้  

  1. ด ้านร ่างกาย  ควรให ้พน ักงานม ีการ

เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย เช่น มีการตรวจสุขภาพ

ประจำ หรือส ่งเสร ิมให ้พน ักงานเห ็นความสำค ัญของ

สุขภาพในวัยใกล้เกษียณเพื่อเตรียมพร้อมทางด้านร่างกาย 

มีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

พัฒนาการทางสังคม เพื่อยังประโยชน์ในการช่วยเหลือ

สังคมต่อไปได้   

  2. ด้านจิตใจ ควรจัดและสนับสนุนให้เข้า

ร่วมกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น เพ ื่อให ้พนักงานได้ฝ ึก

ปฏิบัติทางจิตใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลัง

การเกษ ียณอาย  ุเพ ื่อเป ็นการลดความแปรปรวนทาง

อารมณ ์และผ่อนคลายความเครียด และเพื่อเตรียมตัวลด

บทบาททางหน ้าท ี่ก ารงานบ างอย ่างล งใน ว ัย ใกล ้

เกษียณอายุการทำงาน 

  3. ด ้านทรัพย ์ส ินเง ินทอง ควรม ีการจ ัด

กิจกรรมและส่งเสริมให้พนักงานใกล้เกษียณได้รู้จ ักการ

วางแผนทางการเงิน การจัดการภาระหนี้ส ิน และการ

จัดสรรเงินไว้ใช้หลังเกษียณ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย 

และการสะสมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เพ ื่อให ้พน ักงาน

สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุการ

ทำงาน 

 

8. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ในการศ ึกษ าคร ั้งต ่อ  ควรม ีก ารศ ึกษ า

พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงาน

ของหน่วยงานอื่น และในระดับจังหวัดอื่นเพื่อนำผลการ
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  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ

สมมติฐาน ปัจจัยลักษณะข้อมูลทั่วไปของพนักงานเทศบาล

ในจังหวัดอุดรธานีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเตรียม

ตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานที่แตกต่างกัน จากการ

ศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยลักษณะข้อมูลทั่วไป ด้านเพศ ด้าน

อายุ  ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้าน

รายได้ต่อเดือน และจำนวนบุตรที่ต้องรับผิดชอบแตกต่าง

กันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งหมายความว่า เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

และ จำนวนบ ุตรท ี่ต ้องร ับผ ิดชอบต ่างก ันจะม ีผลต ่อ

พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานที่

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ตั้งไว้ 

 

6. อภิปรายผล 

 ผลการศ ึกษาระด ับความค ิดเห ็นท ี่ม ีผลต ่อ

พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานีในภาพรวมทั้ง 3  ด้าน 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านทรัพย์สินเงินทอง พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดอุดรธานีในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห ็นเก ี่ยวกับด้านทรัพย์ส ินเงินทองเป ็นลำดับที่หน ึ่ง 

รองลงมาคือ ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ อารีรัตน์ เอ่นนู (2552 ) ที่พบว่า สภาพการ

เตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ด้านเศรษฐกิจ อยู่ใน

ระดับมาก นอกจากนั้นกระแส ชนะวงศ์ และคณะ (2559) 

ยังระบุว่าคุณสมบัติภาวะผู้นำของผู้สูงอายุที่พึงตระหนัก

ได ้แก ่ เพ ิ่มค ่าและความหมายของผ ู้อ ื่น เพ ิ่มค ่าและ

ความหมายของงานที่ทำ เพิ่มค่าและความหมายให้ตนเอง 

อันประกอบด้วย ใส่ใจให้ความรัก เปิดใจมองการณ์ไกล ยิ้ม

แย้มแจ่มใส      รักหมู่คณะประทับใจในมิตรภาพ 

 การเปรียบเท ียบปัจจัยล ักษณะข้อม ูลท ั่วไป

แตกต ่างก ันม ีผลต ่อพฤต ิกรรมการเตร ียมต ัวก ่อนการ

เกษียณอายุการทำงานแตกต่างกัน พบว่า มีปัจจัยลักษณะ

ข้อมูลทั่วไปในทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 

ซึ่งหมายความว่า พนักงานของเทศบาลในจังหวัดอุดรธานีมี

ปัจจัยส่วนบุคคล  ที่แตกต่าง อาจเนื่องมาจากการใช้ชีวิต 

และการมีครอบครัวเป็นตัวแปรสำคัญที่จะต้องมีการดูแล

บุตรหลาน ในการส่งเสียเล่าเรียน การใช้ชีวิตในสังคมที่

เปลี่ยนไป สุขภาพร่างกายที่เมื่อมีอายุมากขึ้นทำให้ต้องดูแล

สุขภาพของตนเองมากขึ้น ที่ทำให้พนักงานของเทศบาลมี

ความคิดเห็นแตกต่างกัน 

 

7. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจ ัยในครั้งน ี้ ผู้ศ ึกษาวิจ ัยจำแนก

ข้อเสนอแนะดังนี้  

  1. ด ้านร ่างกาย  ควรให ้พน ักงานม ีการ

เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย เช่น มีการตรวจสุขภาพ

ประจำ หรือส ่งเสร ิมให ้พน ักงานเห ็นความสำค ัญของ

สุขภาพในวัยใกล้เกษียณเพื่อเตรียมพร้อมทางด้านร่างกาย 

มีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

พัฒนาการทางสังคม เพื่อยังประโยชน์ในการช่วยเหลือ

สังคมต่อไปได้   

  2. ด้านจิตใจ ควรจัดและสนับสนุนให้เข้า

ร่วมกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น เพ ื่อให ้พนักงานได้ฝ ึก

ปฏิบัติทางจิตใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลัง

การเกษ ียณอาย  ุเพ ื่อเป ็นการลดความแปรปรวนทาง

อารมณ ์และผ่อนคลายความเครียด และเพื่อเตรียมตัวลด

บทบาททางหน ้าท ี่ก ารงานบ างอย ่างล งใน ว ัย ใกล ้

เกษียณอายุการทำงาน 

  3. ด ้านทรัพย ์ส ินเง ินทอง ควรม ีการจ ัด

กิจกรรมและส่งเสริมให้พนักงานใกล้เกษียณได้รู้จ ักการ

วางแผนทางการเงิน การจัดการภาระหนี้ส ิน และการ

จัดสรรเงินไว้ใช้หลังเกษียณ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย 

และการสะสมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เพ ื่อให ้พน ักงาน

สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุการ

ทำงาน 

 

8. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ในการศ ึกษ าคร ั้งต ่อ  ควรม ีก ารศ ึกษ า

พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงาน

ของหน่วยงานอื่น และในระดับจังหวัดอื่นเพื่อนำผลการ

 

 

 

ศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ต่อไป  

 2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงาน ซึ่ง

เป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานและ

ยังผลถึงสำเร็จขององค์กรต่อไป 
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