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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี 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
เทศบาลในจังหวัดอุดรธานี 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 ซึ่งในทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 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.
Keywords: behaviors, retirement
1. บทนำ
คำว่า “เกษ ีย ณ ” ตามพ จน าน ุก รมฉบ ับ
ราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า “สิ้นไป” ซึ่งใช้เกี่ยวกับ
การกำหนดอายุ เช่น เกษียณอายุราชการ ก็จะหมายถึง
การสิ้น กำหนดเวลารับ ราชการหรือ การทำงาน โดยส่วน
ใหญ่แล้วประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย
มัก ถือ กำหนดให้บ ุค คล ที่ม ีอ ายุ 60 ปีบ ริบ ูร ณ ์ ต้อ ง
เกษีย ณอายุพ ้น จากสภาพการทำงาน เพื่อ ให้ร ่า งกายได้
พักผ่อนจากการตรากตรำ ทำมาหาเลี้ยงชีพตลอดช่วงชีวิต
ที่ผ่านมา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554)
เมื่อ ต้อ งก้า วสู่ว ัย แห่ง การเกษีย ณแน่น อนว่า
ความคิด ความรู้ส ึก และความหมายของการเกษีย ณ
สำหรับ แต่ล ะคนย่อ มมีค วามแตกต่า งกัน ไป ขึ้น อยู่ก ับ
ทัศนคติ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ถ้าเป็นผู้ที่มีการ
เตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดี ก็จะไม่กังวล
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต และอาจมีความสุข
เสีย ด้ว ยซ้ำ ที่จ ะได้พ ้น จากภาระหน้า ที่ก ารงานเสีย ที แต่
สำหรับผู้ที่ขาดการเตรียมความพร้อมการเกษียณอาจส่งผล
ในทางลบมากกว่า ทั้ง ในด้า นสุข ภาพร่า งกายและจิต ใจ
ตลอดจนวิถ ีช ีวิต ที่ต ้อ งเปลี่ย นแปลงไปด้ว ย สาเหตุต ่างๆ
อาทิ การหมดอำนาจและบทบาทในทางสังคม การสูญเสีย
รายได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงิน เป็นต้น
(มธุริน วรศักดิ,์ 2550: 3)
สิ่ง สำคัญ ที่จ ะต้อ งทำเสีย แต่ว ัน นี้ก ็ค ือ การ
เตรียมตัวเองให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า ในอีกหลาย ๆ ปีข้างหน้า หลังจากที่
เกษีย ณไปแล ้ว จะยัง คงสามารถดำรงชีว ิต อยู่ไ ด้อ ย่า งมี
ความสุข จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต เพราะสมัยนี้ด้วย
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแนวโน้มการให้ความสำคัญ

กับการดูแลรักษาสุขภาพ ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ มี
ระยะเวลายาวนานขึ้น และทำให้ “การเกษียณ” เป็นเรื่อง
ของการกำหนดเวลาเพื่อพ้นจากการทำงานเท่านั้น ไม่ใช่ว่า
คนอายุ 60 ปี จะต้องเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น "ผู้สูงอายุ"
เสมอไป อย่า งเช่น ในอดีต ดัง นั้น เพื่อ ให้ก ารดำรงชีว ิต
ภายหลังเกษียณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข จึงควร
ใส่ใจกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
สมฤดี ธัมกิตติคุณ (2550: 3) ได้กล่าวไว้ว่าช่วง
ระยะเวลาหลังการเกษียณอายุการทำงานถือเป็นช่วงเวลาที่
มีค วามสำคัญ สำหรับ บุค คลทั่ว ไป เพราะช่ว งระยะเวลา
ดัง กล ่า วถือ ว่า เป็น ช่ว งเวล า ช่ว งสุด ท้า ยของชีว ิต เป็น
ช่วงเวลาที่ต้องหยุดพักจากการทำงานและเกษียณตัวเอง
ออกจากการทำงาน ทำให้บุคคลเหล่านี้ประสบปัญหาต่างๆ
หลายด้าน ทั้งปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ การขาดเพื่อน ที่อยู่
อาศัย และปัญหาการปรับตัว โดยปัญหาที่เกิดขึ้น มีทั้งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในลักษณะของการเสื่อม
ถอยลงไปตามธรรมชาติ ทำให้สถานภาพและบทบาทที่มี
เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีรายได้ลดลงและ
ยัง มีร ายจ่า ยที่ต ้อ งใช้ใ นชีว ิต ประจำวัน และในการดูแ ล
สุขภาพ จึงต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ การออกจากงาน
ทำให้ม ีเวลาว่างมากขึ้น เกิด ปัญ หาการปรับ ตัวเข้ากับ วิถี
ชีวิตใหม่ๆ กล่าวคือผู้เกษียณจะรู้สึกตัวเองด้อยคุณค่า ไม่มี
ความสำคัญ ไม่มีป ระโยชน์ด้านจิตใจทำให้เกิดความรู้สึก
เหงา ว้าเหว่และซึมเศร้า เพราะขาดเพื่อน ขาดการทำงาน
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทางด้านสังคมก็จะ
ถูกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ซึ่งบางคนเคยมีสถานภาพสูง ก็จะ
กลายเป็น บุค คลธรรมดาไม่ม ีอ ำนาจใดๆ แล ะที่ส ำคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ที่เคยได้รับจะลดลงอย่างมาก ซึ่ง
ช่วงเวลาหลังการเกษียณอายุ การทำงานนั้น อาจใช้เวลา

65

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

20–25 ปี ซึ่งต้องใช้การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ มากมาย
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ด้า นร่า งกาย ด้า นจิต ใจ แล ะด้า น
ทรัพย์สินเงินทอง เพื่อที่จะสามารถทำให้ช่วงชีวิตที่เหลืออยู่
เป็นช่วงชีวิตบั้นปลายที่มีคุณภาพและมีการใช้ชีวิต ที่ดีและ
มีคุณภาพที่สุด ดังนั้นกลุ่มผู้ที่จะเกษียณอายุการทำงานเป็น
กลุ่มบุคคล ที่สังคมต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่มากกว่า
เดิม
ดังนั้นสิ่งที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและควรให้ความ
สนใจเพิ่ม ขึ้น ในการเตรีย มพร้อ มในการรับ สภาพต่อ การ
เกษียณอายุการทำงานนั้นก็คือการที่บุคคลในสังคมมีหรือไม่
ได้มีการเตรียมตัววางแผนการเกษียณอายุการทำงานดังที่
ธาดา วิม ลวัต รเวที (2542: 47) กล ่า วไว้ว ่า เมื่อ ก้า วสู่ว ัย
เกษีย ณ อายุก ารทำงาน บุค คล จะต้อ งพบกับ ความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่ได้ตั้งตัว
มาก่อน การเตรียมความพร้อมให้กับชีวิตหลังเกษียณอายุ
นั้น มีความสำคัญและจำเป็นกับบุคคล ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่
ช่ว งเวลาของชีว ิต ที่เรีย กว่า วัย เกษีย ณอายุ ผู้ท ี่ไ ม่ม ีก าร
เตรียมก่อ นการเกษียณทำงานมัก จะกลายเป็น ผู้ท ี่ต ้อ งใช้
ชีวิตในวัยหลังเกษียณอายุการทำงานอย่างไม่มีความสุข ซึ่ง
การที่บุคคลที่กำลังจะก้าวสู่วัยเกษียณอายุนั้น ถ้าเกิดความ
ไม่พ ร้อ มในการเตรีย มตัว จนทำให้เกิด ความ คับ ข้อ งใจ
ความไม่ร ู้ถ ึง เป้า หมายชีว ิต จิต ใจ ทรุด โทรมผู้ท ี่จ ะ
เกษียณอายุการทำงานจะไม่สามารถรับ สภาพกับ สภาวะ
วิกฤตดังกล่าวได้
การเกษียณอายุการทำงานนั้นเป็นระยะวิกฤติ
ในชีว ิต ของบุค คลที่ต ้อ งเกษีย ณอายุก ารทำงานแต่ร ะยะ
วิก ฤตนี้จ ะไม่ส ่ง ผล กระทบรุน แรงถ้า บุค คล ผู้น ั้น มีก าร
เตรียมตัวที่ดีมาในระยะก่อนการเกษียณอายุการทำงานซึ่ง
สอดคล้องตามที่สมฤดี ธัมกิตติคุณ (2550: 3) ได้กล่าวไว้
เช่น กัน ว่า ช่ว งเวล าเกษีย ณอายุน ั้น เป็น ช่ว งที่เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิต เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็น
ช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุดช่วงวัยหนึ่ง ที่เราจะต้องอยู่ในวัย
นี้นาน 10–20 ปี หรือมากกว่า หากผู้ที่จะเกษียณปรารถนา
ที่จะอยู่อย่างมีความสุข ใช้ชีวิตอย่างมีความคุ้มค่า มั่นใจใน
ความปลอดภัย ไม่ต้องหวาดหวั่นต่อสิ่งที่ที่จะต้องเผชิญใน
อนาคต
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ในปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่เพลิดเพลิน อยู่กับ
การทำงานจนลืมไปว่าวันข้างหน้านั้นหลังจากที่เกษียณอายุ
การทำงานตนเองจะทำอย่างไร หรือบางคนที่คิดถึงอยู่บ้าง
แต่ก็ลืมวางแผนไว้ว่าหลังเกษียณจะทำอย่างไรต่อไป และ
เมื่อ เริ่ม ต้น จะคิด ถึง เรื่อ งการเตรีย มตัว เกษีย ณอายุก าร
ทำงาน เวลาของการเกษีย ณอายุก ็ม าถึง แล้ว จึง ทำให้
บางคนไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ซี่งเป็นผลกระทบต่อจิตใจ
ของตนเอง และอาจส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวและบุคคล
ที่ใกล้ชิดเป็นปัญหาบานปลายและยากต่อการแก้ไขปัญหา
ได้ มธุริน วรศักดิ์ (2550:2) ดังนั้นเพื่อการดำเนินชีวิตที่มี
ประสิทธิภาพและมีความสุขได้แนะนำถึงการเตรียมสำหรับ
การใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุให้มีความสุขและมีคุณ ค่า
เอาไว้ว่าการเตรีย มความพร้อ มก่อ นการเกษีย ณอายุก าร
ทำงานนั้น บุคคลควรจะมีการเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน
หรือถ้าเป็น ไปได้ในสมัยปัจจุบ ัน ควรต้องมีก ารเตรียมตัว
ตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะถ้าชีวิตของคนเรานั้นมีการได้เตรียม
ตัวล่วงหน้าได้เป็นช่วงระยะเวลาที่นานพอ เมื่อเกษียณอายุ
ไปแล้ว ปัญ หาต่า งๆ ที่จ ะเกิด ขึ้น นั้น จะมีล ดน้อ ยล ง
การเริ่มต้นวางแผนการเกษียณอายุการทำงานไว้ตั้งแต่อายุ
30 ปี เพื่อให้บ ุคคลนั้น ได้มีการเตรียมตัวและเตรียมใจใช้
ชีว ิต ภายหลัง เกษีย ณอายุก ารทำงานอย่า งมีค วามสุข
เนื่องจากเตรียมเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุการทำงานเป็น
สิ่งสำคัญ ที่ช่วย ให้ผู้เกษียณอายุมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีในช่วง
สุดท้ายของชีวิตประกอบกับการให้ความสำคัญกับชีวิตหลัง
เกษีย ณในยุค ศตวรรษที่ 21 นี้ ที่ห ัน มาให้ค วามสนใจใน
เรื่องของคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ที่
อยู่ในวัยนี้มีการปรับตัว และการวางแผนหลังเกษียณมาก
ยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการ
เกษีย ณอายุก ารทำงานของพนัก งานเทศบาลจัง หวัด
อุดรธานี
2. เพื่อ เปรีย บเทีย บพฤติก รรมการเตรีย มตัว
ก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลใน
จังหวัดอุดรธานี
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3. สมมติฐาน
ปัจ จัย ล ัก ษณะข้อ มูล ทั่ว ไปต่า งกัน มีค วาม
คิด เห ็น เกี่ย วกับ พ ฤติก รรม การเตรีย ม ตัว ก่อ น การ
เกษีย ณอายุก ารทำงานของพนัก งานเทศบาลในจัง หวัด
อุดรธานี แตกต่างกัน
4. วิธีการดำเนินงานวิจัย
การวิจ ัย ในครั้ง นี้เ ป ็น การวิจ ัย เชิง สำรวจ
(Survey Research) เพื่อ ศึก ษา พฤติก รรมการเตรีย มตัว
ก่อนการเกษียณอายุก ารทำงานของพนัก งานเทศบาลใน
จังหวัดอุดรธานี โดยมีวิธีการศึกษาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษา
วิจ ัย กล ุ่ม ประชากร คือ พนัก งานเทศบาล ในจัง หวัด
อุดรธานี มีจำนวนทั้งสิ้น 5,277 คน (บรรยายสรุปปี 2559
กล ุ่ม งานข้อ มูล สารสนเทศแล ะการสื่อ สาร ศาลากลาง
จัง หวัด อุด รธานี, 2559) สามารถคำนวณหาขนาดกลุ่ม
ตัว อย่า งโดยใช้ส ูต รคำนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (เอกชัย
อภิศักดิ์กุล, 2551: 56) ได้จำนวน 372 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามพฤติก รรมการเตรีย มตัว ก่อ นการ
เกษียณอายุของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
และจำนวนบุตรที่ต้องรับผิดชอบของผู้ตอบแบบสอบถาม
ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี
- ส่ว น ท ี่ 2 แบ บ สอบ ถาม เกี่ย วกับ
พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของ
พนัก งานเทศบาลในจังหวัด อุด รธานี ได้แ ก่ ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านทรัพย์สินเงิน
- ส่วนที่ 3 คำถามปลายเปิดข้อเสนอแนะ
พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของ
พนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี
3. ส ถ ิต ิท ี่ใ ช ้ใ น ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์ ผ ู้ว ิจ ัย
นำข้อ มูล มาประมวลผลและวิเคราะห์ โดยวิธ ีท างสถิต ิท ี่
นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

3.1 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และนำเสนอ
ในรูปตาราง
3.2 วิเคราะห์พ ฤติกรรมการเตรียมตัว
ก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลใน
จังหวัดอุดรธานี วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนำเสนอ
ในรูปตาราง
3.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียม
ตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลใน
จัง หวัด อุด รธานี จำแนกตามปัจ จัย พื้น ฐานส่ว นบุค คล
วิเ คราะห์โ ดยใช้ส ถิต ิเ ชิง อนุม าน (Inferential) ได้แ ก่
(t-test) และ (F-test) ทำการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD
5. ผลการวิจัย
การศึก ษาเรื่อ ง พฤติก รรมการเตรีย มตัวก่อ น
การเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
อุดรธานี สรุปผลได้ดังนี้
1. ข้อมูล เกี่ยวกับลักษณะข้อมูล ทั่วไปของ
ผู้ต อบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามจำนวน
372 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.20 มี
อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็น ร้อยละ 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. ข้อ มูล เกี่ย วกับ ระดับ ความคิด เห็น ของ
พฤติก รรมการเตรีย มตัวก่อ นการเกษีย ณอายุก ารทำงาน
ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี พบว่า พฤติกรรม
การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดอุดรธานี ลำดับแรก คือ ด้านทรัพย์สิน
เงิน ทอง ( X =4.07) จัด อยู่ในเกณฑ์ม าก รองลงมา คือ
ด้านจิตใจ ( X =3.95) จัดอยู่ในเกณฑ์มาก และพฤติกรรม
การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดอุดรธานีล ำดับสุดท้าย คือ ด้านร่างกาย
( X =3.51) จัดอยู่ในเกณฑ์มาก ตามลำดับ
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3. ผลการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน ปัจจัยลักษณะข้อมูลทั่วไปของพนักงานเทศบาล
ในจังหวัดอุดรธานีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเตรียม
ตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานที่แตกต่างกัน จากการ
ศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยลักษณะข้อมูลทั่วไป ด้านเพศ ด้าน
อายุ ด้า นสถานภาพสมรส ด้า นระดับ การศึก ษา ด้า น
รายได้ต่อเดือน และจำนวนบุตรที่ต้องรับผิดชอบแตกต่าง
กันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึก ษา รายได้ต ่อ เดือ น
และ จำนวนบุต รที่ต ้อ งรับ ผิด ชอบต่า งกัน จะมีผ ล ต่อ
พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ตั้งไว้
6. อภิปรายผล
ผล การศึก ษาระดับ ความคิด เห็น ที่ม ีผ ล ต่อ
พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของ
พนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานีในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านทรัพย์สินเงินทอง พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดอุดรธานีในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิด เห็น เกี่ย วกับ ด้า นทรัพ ย์ส ิน เงิน ทองเป็น ลำดับ ที่ห นึ่ง
รองลงมาคือ ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อารีรัตน์ เอ่นนู (2552 ) ที่พบว่า สภาพการ
เตรีย มตัวก่อ นเกษีย ณอายุราชการ ด้านเศรษฐกิจ อยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนั้นกระแส ชนะวงศ์ และคณะ (2559)
ยังระบุว่าคุณ สมบัต ิภ าวะผู้น ำของผู้สูงอายุท ี่พ ึงตระหนัก
ได้แ ก่ เพิ่ม ค่า แล ะความหมายของผู้อ ื่น เพิ่ม ค่า แล ะ
ความหมายของงานที่ทำ เพิ่มค่าและความหมายให้ตนเอง
อันประกอบด้วย ใส่ใจให้ความรัก เปิดใจมองการณ์ไกล ยิ้ม
แย้มแจ่มใส รักหมู่คณะประทับใจในมิตรภาพ
การเปรีย บเทีย บปัจ จัย ลัก ษณะข้อ มูล ทั่ว ไป
แตกต่า งกัน มีผ ล ต่อ พฤติก รรมการเตรีย มตัว ก่อ นการ
เกษียณอายุการทำงานแตกต่างกัน พบว่า มีปัจจัยลักษณะ
ข้อมูล ทั่วไปในทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05
ซึ่งหมายความว่า พนักงานของเทศบาลในจังหวัดอุดรธานีมี
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ปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่าง อาจเนื่องมาจากการใช้ชีวิต
และการมีครอบครัวเป็นตัวแปรสำคัญ ที่จะต้องมีการดูแล
บุต รหลาน ในการส่งเสีย เล่าเรีย น การใช้ช ีว ิต ในสังคมที่
เปลี่ยนไป สุขภาพร่างกายที่เมื่อมีอายุมากขึ้นทำให้ต้องดูแล
สุขภาพของตนเองมากขึ้น ที่ทำให้พนักงานของเทศบาลมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน
7. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การศึก ษาวิจ ัย ในครั้ง นี้ ผู้ศ ึก ษาวิจ ัย จำแนก
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้า นร่า งกาย ควรให้พ นัก งานมีก าร
เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย เช่น มีการตรวจสุขภาพ
ประจำ หรือ ส่ง เสริม ให้พ นัก งานเห็น ความสำคัญ ของ
สุขภาพในวัยใกล้เกษียณเพื่อเตรียมพร้อมทางด้านร่างกาย
มีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
พัฒ นาการทางสัง คม เพื่อ ยัง ประโยชน์ในการช่ว ยเหลือ
สังคมต่อไปได้
2. ด้านจิต ใจ ควรจัด และสนับ สนุน ให้เข้า
ร่ว มกิจ กรรมทางศาสนามากขึ้น เพื่อ ให้พ นัก งานได้ฝ ึก
ปฏิบัติทางจิตใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลัง
การเกษีย ณอายุ เพื่อ เป็น การลดความแปรปรวนทาง
อารมณ์ และผ่อนคลายความเครียด และเพื่อเตรียมตัวลด
บ ท บ าท ท างห น ้า ท ี่ก ารงาน บ างอย่า งล งใน วัย ใกล ้
เกษียณอายุการทำงาน
3. ด้า นทรัพ ย์ส ิน เงิน ทอง ควรมีก ารจัด
กิจ กรรมและส่งเสริม ให้พ นัก งานใกล้เกษีย ณได้ร ู้จ ัก การ
วางแผนทางการเงิน การจัด การภาระหนี้ส ิน และการ
จัด สรรเงิน ไว้ใช้ห ลังเกษีย ณ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
แล ะการสะสมทรัพ ย์ใ นรูป แบบต่า งๆ เพื่อ ให้พ นัก งาน
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุการ
ทำงาน
8. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ใน การศึก ษ าครั้ง ต่อ ควรมีก ารศึก ษ า
พฤติก รรมการเตรีย มตัวก่อ นการเกษีย ณอายุก ารทำงาน
ของหน่วยงานอื่น และในระดับ จังหวัด อื่น เพื่อ นำผลการ
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ศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ต่อไป
2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงาน ซึ่ง
เป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานและ
ยังผลถึงสำเร็จขององค์กรต่อไป

6.

เอกชัย อภิศักดิ์กุล. (2551) การวิจัยการตลาด.
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แมค กรอ-ฮิล.
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