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บทคัดย่อ

	 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถาณการณ์ท่ีประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นส่ิงเร่ง

ด่วนที่ต้องด�าเนินการเนื่องจากผู้สูงอายุจะเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ	 การเตรียมความพร้อมก่อนการก้าวเข้าสู่วัยเกษียณจึงนับเป็นส่ิงที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	 และ

ควรกระท�าตั้งแต่ก่อนเข้าสูงวัยสูงอายุและควรกระท�าอย่างต่อเนื่อง	การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อ	

1.	 เพื่อศึกษาระดับการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ	 และ	 2.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัย

ต่างๆ	 ได้แก่	 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	 ทัศนคติต่อการเกษียณอายุต่อการ

เกษียณอายุ	 และความสมดุลในชีวิตของบุคลากรการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	กลุ่มตัวอย่าง

คือ	บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีอายุ	45	ปีขึ้นไป	จ�านวน	260	คน	สุ่มตัวอย่างด้วย

วิธีแบบหลายขั้นตอน	ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	ก�าหนดโดยใช้หลักเกณฑ์	20	เท่าของตัวแปรสังเกต	ใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูล	และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและแบบจ�าลองสมการ

โครงสร้าง	

	 ผลการวิจัยพบว่า	1.	การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ	การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	การ

รับรู้สมรรถนะแห่งตน	อยู่ในระดับมาก	ส่วนมีทัศนคติต่อการเกษียณอายุต่อการเกษียณอายุที่ดี	 และ

ลักษณะของบุคลากรมีความพร้อมดี	 2.	 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลโดยรวมต่อการเตรียมความ

พร้อมก่อนการเกษียณอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากที่สุด	 รองลงมาคือ	

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	ความสมดุลในชีวิตของบุคลากรและทัศนคติต่อการเกษียณอายุ	ตามล�าดับ	

โดยมีค่า	Chi-square/df	=	2.93	RMSEA=0.08	GFI=0.90	CFI	=0.98	PGFI=	0.59	และ	RMR=0.045	

ตามล�าดับ	 ข้อค้นพบดังกล่าวยังสามารถน�าไปก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านทรัพยากร

บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ค�าส�าคัญ:	การเกษียณอายุ	และการเตรียมความพร้อม	
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Abstract

	 The	preparation	for	encountering	the	aging	society	in	Thailand	is	an	urgent	is-

sue	because	the	seniors	will	become	significant	players	to	drive	Thai	Economics	and	

Society.	The	Retirement	Planning	before	entering	the	retirement	is	so	important	to	

start	early	and	perform	continually.	The	objectives	of	this	research	are	1.	to	study	the	

level	of	the	Retirement	Preparation	and	2.	to	study	the	influence	of	factors	that	are	

the	cognitive	performance,	the	perceived	self-efficacy,	the	attitude	towards	retirement	

and	the	characteristics	of	staffs.	The	quantitative	research	is	used	to	study	the	260	

samples	of	the	staff	in	in	Suan	Sunandha	Rajabhat	University	who	age	more	than	45	

years	old.	The	multi-stage	sampling	design	was	used	with	the	sample	size	determined	

from	20	time	of	the	observed	variable.	The	questionnaires	were	used	to	survey	and	

collect	the	date	to	be	analyzed	by	the	descriptive	statistics	and	structural	equation	

modeling.	

	 The	result	of	the	research	found	that	1.	the	level	of	retirement	preparation,	

cognitive	performance	and	the	perceived	self-efficacy	are	in	the	very	good	level	while	

the	attitude	towards	retirement	and	the	characteristics	of	staffs	are	in	the	good	level.	

2.	The	cognitive	performance	is	the	most	influence	factor	to	the	retirement	prepara-

tion.	The	next	ones	are	the	perceived	self-efficacy,	the	characteristics	of	staffs	and	the	

attitude	towards	retirement	respectively	with	the	Chi-square/df	=	2.93	RMSEA=0.08	

GFI=0.90	CFI	=0.98	PGFI=	0.59	และ	RMR=0.045.	The	research	can	be	applied	to	deter-

mine	the	strategy	for	the	human	resource	development	in	Suan	Sunandha	Rajabhat	

University.

Keyword:	Retirement	and	Preparation
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัย	(Aging	society)

ไปยังสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์	 (Aged	 society)

โดยมีสาเหตุหลัก	ได้แก่	อัตราการเกิดลดลง	(Fer-

tility	rate)	อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด	(Life	ex-

pectancy)	 และผลของยุค	 Baby	 boomer	 ดัง

นั้น	 เมื่อทั้ง	 3	 ปัจจัยเกิดข้ึนอย่างสัมพันธ์กัน	

โครงสร้างประชากรจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงและ

ส่งผลให ้สัดส ่วนจ�านวนผู ้สูงอายุต ่อจ�านวน

ประชากรวัยแรงงานเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว	 รัฐบาล

ไทยตระหนักถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงวัย	

จากการถอดบทเรียนประสบการณ์จากต่าง

ประเทศและเริ่มออกมาตรการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงในหลายมิติและทันท่วงที	

	 หลายประเทศในแถบเอเชียได ้ปรับ

นโยบายเพื่อรับมือบริบทสังคมสูงวัยโดยก�าหนด

นโยบายหลากหลายด้าน	 เช่น	 (1)	 ด้านคุณภาพ

ชีวิต	 ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานในการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันได ้อย ่างสะดวกสบาย	 หลาย

ประเทศที่เข้าสู ่สังคมผู ้สูงวัยมีการลงทุนปรับ

โครงสร้างและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	 โดย

ออกแบบโครงสร้างต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ในสังคม	 รวมถึงการบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพ

และการรักษาพยาบาล	 นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่น

และเกาหลี ใต ้ ได ้น� า เอาเทคโนโลยีป ัญญา

ประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)	มาใช้ดูและผู้

สูงอายุและอุตาสากรรมเพื่อทดแทนแรงงาน

ขาดแคลนอีกด้วย	 (2)	 ด้านเศรษฐกิจ	 ประเทศ

สิงคโปร์	 ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้	 ได้ก�าหนดนโยบาย

ขยายอายุเกษียณจาก	65	เป็น	67	ปี	นอกจากนี้

ประเทศสิงคโปร์และญ่ีปุ่น	 ได้ก�าหนดนโยบาย

เพิ่มทักษะ	 (Up-skilling)	 และเสริมทักษะใหม่	

(Re-skilling.	 เพ่ือส่งเสริมการเพิ่มทักษะแรงงาน

อย่างต่อเนื่อง	 ให้แก่แรงงาน	 (3)	 การสร้างความ

มั่นคงทางการเงินหลังวัยเกษียณของผู ้สูงอายุ	

ประเทศสิงคโปร์	 ได้มีนโยบายส่งเสริมการจ้าง

งานและเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน	 หรือ

นโยบายสร้างแรงจูงใจในหลายประเทศมักสร้าง

ควบคู่กับแนวคิดที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทาง

รายได้ของผู้สูงวัย	 (จารีย์	 ปิ ่นทอง	 และคณะ,	

2561)

	 การเตรียมความพร้อมเพื่อก ้าวสู ่วัย

เกษียณนับเป็นส่ิงส�าคัญยิ่ง	 อีกทั้งควรมีการเตรี

ยมตัวล่วงหน้าในทุกมิติทั้งทางด้านร่าย	 จิตใจ	

เศรษฐกิจ	 และสังคม	 ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ

ของทฤษฎีการถอยห่างของ	Elaine	Cummings	

และ	 Will iam	 Henry	 เ พ่ือให ้บุคลากรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเตรียมตัวใช้ชีวิต

ช่วงเวลาท่ีเหลืออยู่ให้มีความสุขและมีคุณภาพท่ี

ดีที่สุด	 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นประโยชน์โดยตรง

ส�าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 ในการ

พัฒนา	ปรับปรุง	หรือก�าหนดนโยบายการเตรียม

ความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ	 ซึ่งสอดคล้อง

กับนโยบายประเทศไทย	4.0	โดยรัฐบาลให้ความ

ส�าคัญในการปรับโครงสร้างก�าลังคน	 ได้วางเป้า

หมายที่จะสร้างความมั่นคงให้เป็นสังคมผู้สูงอายุ

ที่มีพลัง	 (Active	Aging	Society)	 เพื่อรับสถาณ

การณ์เข้าสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์	 อีกท้ังยังเป็น

ประโยชน์กับภาครัฐในการวางแผนของหน่วย

งานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้

เกษียณอายุ	 และการพัฒนาและบริหารจัดการ

โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจผู้สูงวัยต่อไป	
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการเตรียมความ

พร ้อมก ่อนการ เก ษียณอายุ ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

	 2.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	 ทัศนคติต่อ

การเกษียณอายุต่อการเกษียณอายุ	 และความ

สมดุลในชีวิตของบุคลากรท่ีมีผลต่อการเตรียม

ความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	

นิยามศัพท์

	 1.	 การเตรียมความพร ้อมก ่อนการ

เกษียณอายุ	 หมายถึง	 การวางแผนของแต่ละ

บุคคลต่อกระบวนการเกษียณอายุล่วงหน้าในทุก

มิติของบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ีมีอายุตั้งแต่	 45	 ปีขึ้นไป	 โดยมุ่งเน้นการเตรียม

ตัวในด้านต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้าน

ร่างกาย	ด้านจิตใจ	และด้านการใช้เวลา

	 2.	การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	หมายถึง	การ

เข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวกับเรื่องการเกษียณอายุผ่าน

สื่อในรูปแบบต่างๆ	 ประกอบด้วยสื่อมวลชน	 สื่อ

บุคคล	และสื่อเฉพาะกิจ

	 3.	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	 หมายถึง	

การพิจารณาความสามารถของตนเองในการกระ

ท�าพฤติกรรมได้ส�าเร็จ	 ประกอบด้วย	 ทักษะด้าน

วิชาชีพ	 การช่วยเหลือตนเอง	 การช่วยเหลือผู้อื่น	

ความเป็นอิสระ	ความมีคุณค่า	และความไม่หดหู่

ใจ

	 4.	 ทัศนคติต่อการเกษียณอายุ	 หมายถึง	

วิธีคิดต่อการบริหารจัดการตนเองในการลด

บทบาทหน้าที่ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความ

สามารถของร่างกายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อ

รักษาสมดุลของมนุษย์	ประะกอบด้วย	ความเป็น

อิสระ	ความมีคุณค่า	และความไม่หดหู่ใจ

	 5.	 ความสมดุลในชีวิตของบุคลากร	

หมายถึง	 การบริหารจัดการเวลาในการด�าเนิน

ชีวิตส่วนบุคคล	และการท�างานให้เหมาะสม	รวม

ถึงการมีความสุขในชีวิตส่วนตัวและการมีความ

สุขในงาน	 ซึ่งประกอบด้วย	 สถานะทางสุขภาพ	

สัมพันธภาพในครอบครัว	 และผลตอบแทนและ

สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สมมติฐานของการวิจัย

	 1.	 การเตรียมความพร ้อมก ่อนการ

เกษียณอายุ	ขึ้นอยู่กับ	การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	

ทัศนคติต่อการเกษียณอายุต่อการเกษียณอาย	ุ

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	 และความสมดุลในชีวิต

ของบุคลากร

	 2.	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	 ขึ้นอยู่กับ	

ความสมดุลในชีวิตของบุคลากร	

	 3.	ทัศนคติต่อการเกษียณอายุ	ขึ้นอยู่กับ	

ความสมดุลในชีวิตของบุคลากร

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ผู ้ วิ จั ย ได ้ ศึ กษา เอกสาร 	 ทบทวน

วรรณกรรม	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือท�าความเข้าใจในแนวคิด	 ทฤษฎีของตัวแปร

แต่ละตัวแปรที่ท�าการศึกษา	 และค้นหาความ

สัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามใน

การน�าไปสู ่การตั้งสมมติฐาน	 ประกอบด้วย	

การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ	 การรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	 และ
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ทัศนคติต่อการเกษียณอายุ

การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ 

	 แอชเลย์	 (Atchley,1994)	 ได้เสนอว่า	

กระบวนการเกษียณอายุควรมีการเตรียมการ

ล่วงหน้าประมาณ	10	 -15	ปีเป็นอย่างน้อย	 โดย

แบ่งระยะการเตรียมตัวก่อนเกษียณเป็น	 2	 ช่วง

หลัก	 ได้แก่	 การเตรียมตัวระยะยาว	 (Remote	

Phase)	 โดยเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพ

ร่างกาย	 การเงิน	 รวมถึงการพัฒนาทักษะเสริม

เพื่อวางแผนงานอดิเรกหรือการใช้เวลาว่างยาม

เกษียณ	 ส่วนการเตรียมตัวในระยะสั้น	 (Near	

Phase)	 ซึ่งต้องการก�าลังใจ	 เพื่อสร้างทัศนะคติ

เชิงบวก	และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะ

เกิดข้ึนในทุกๆด้าน	 ดังนั้น	 การดูแลด้านจิตใจถือ

เป็นส่ิงส�าคัญย่ิง	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	

Leedy	 และ	Wynbarand	 (1987)	 ที่กล่าวถึง

การเตรียมความพร้อมเกษียณอายุทั้งในด้าน

สุขภาพ	 การเงิน	 ที่อยู ่อาศัย	 รวมถึงแผนการ

ด�าเนินชีวิตและกิจกรรมหลังเกษียณอายุ

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

	 ปัจจุบันของสื่อเข้ามามีบทบาทในชีวิต

ประจ�าวันของผู ้สูงอายุ	 โดย	 Pan	 และคณะ	

(2010)	 ได้ศึกษาเรื่องการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตของผู้

สูงอายุ	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้สูงอายุสนใจและใช้

เทคโนโลยีมากกว่าวัยรุ่น	 โดยปัจจัยด้านการใช้

งานที่ง่ายและมีสิ่งอ�านวยความสะดวก	 และการ

รับรู้ประโยชน์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ต	 เป็น

สาเหตุหลักให้ผู้สูงอายุมีความสนใจเทคโนโลยี	ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 รัตนา	 จักกะพาก	

และระวี	สัจจโสภณ	(2554)	ได้เสนอว่า	ผู้สูงอายุ

ผู ้สูงอายุในเขตเมืองจะเปิดรับสื่อประเภทสื่อ

โทรทัศน์มากที่สุด	โดยให้สนใจข้อมูลด้านสุขภาพ

อนามัยและการนันทนาการ	ด้านการปรับตัวด้าน

สังคมและการพัฒนาจิตใจ	 ด้านเศรษฐกิจและ

การออม	ด้านกฎหมายและสวัสดิการสังคม	และ

ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้สูง

อายุ	

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน

		 Albert	 Bandura	 (1997)	 ได้เสนอ

ทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน	 (Self-Efficacy	 Theo-

ry)	เป็นส่วนหนึ่ง	ของทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม	

(Social	 Learning	 Theory)	 โดยแบนดูรากล่าว

ว่า	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนเป็นการพิจารณา

ความสามารถของตนเองในการกระท�าพฤติกรรม

ได้ส�าเร็จ	 ซึ่งการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีผลต่อ

พฤติกรรมของบุคคล	 โดยอธิบายถึงพฤติกรรม

ของบุคคลโดยใช้แนวคิด	2	ประการดังนี้	1.	การ

รับรู้สมรรถนะแห่งตน	 (Perceived	Self-effica-

cy)	 เป็นการตัดสินของบุคคลเกี่ยวกับความ	

สามารถของตนเองในการกระท�าพฤติกรรมได้

ส�าเร็จ	 ตามจุดมุ ่งหมาย	 2.	 ความคาดหวังใน

ผลลัพธ์	 (Outcome	 Expectancies)	 เป็นการ

ตัดสินว่าการกระท�าพฤติกรรม	 จะน�าไปสู่ผลลัพธ์

ที่ต้องการ	(สุปราณี	หมื่นยา,	2560)

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติต่อการเกษียณอายุ

	 เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นคร้ังแรกในปี	 1961	

โดย	Elaine	Cummings	และ	William	Henry	ผู้

คิดค้นทฤษฎีแยกตนเองหรือทฤษฎีการถอยห่าง	

(Disengagement	 Theory)	 โดยมีแนวคิดว่า	 ผู้

สูงอายุจะลดบทบาทหน้าที่ลงอย่างค่อยเป็นค่อย

ไปตามความสามารถของร่างกายที่ไม่อาจหลีก

เลี่ยงได้เพื่อรักษาสมดุลของมนุษย์	โดยจะแยกตัว

ออกจากสังคมทีละน้อย	 ซึ่งระยะแรกอาจมีความ

วิตกกังวลอยู ่บ้างในบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
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และจะค่อยๆปรับตัวทางด้านร่างกาย	จิตใจ	และ

อารมณ์	จนสามารถยอมรับได้ในที่สุด	ซึ่งมีปัจจัย

ของการถอยห่างของผู้สูงอายุ	ได้แก่	กระบวนการ

ชราที่มีความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล	 สภาพ

สังคม	และความเชื่อมโยงของอายุที่เพิ่มขึ้น	เมื่อผู้

สูงอายุสามารถปรับตัวได้จะท�าให้มีความสุขและ

เป็นอิสระมากขึ้น	 (เลิศวัลลภ	 ศรีษะพลภูสิทธ	ิ

และธมนพัชร์	ศรีษะพลภูสิทธิ,	2561)

ความสมดุลในชีวิตของบุคลากร

	 ขนิญร์นัสท์	อินทุลักษณ์	และอารีย์วรรณ	

อ่วมตานี	 (2557)	 ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหา	พบว่า	สมดุลชีวิตกับงาน	หมาย

ถึง	การบริหารจัดการเวลาในการด�าเนินชีวิตส่วน

บุคคล	 และการท�างานให้เหมาะสม	 โดยการใช้

ชีวิตอย่างมีความสุขบนความพอดีและอยู่อย่าง

พอเพียง	 นอกจากนี้การสร้างสมดุลชีวิตกับงาน	

ประกอบด้วย	 การมีความสุขในชีวิตส่วนตัวและ

การมีความสุขในงาน	 ส�าหรับการมีความสุขใน

ชีวิตส่วนตัว	ประกอบด้วย	2	ประเด็นย่อย	ได้แก่

การใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยตนเอง	 และการ

เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน	 ของสมาชิกในครอบครัว	

ส ่วนการมีความสุขในงานประกอบด ้วย	 4	

ประเด็นย่อย	 ได้แก่	 ความสุขในงานที่เกิดจาก

ตนเอง	 การจัดการ	 ความเครียดที่เกิดจากงาน	

การมีผู้ร่วมงานสนับสนุน	และการได้รับสวัสดิการ

ที่เพียงพอจากองค์การ

	 จากการทบทวนแนวคิด	 ทฤษฎี	 และ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม

การเกษียณอายุ	การวิจัยของนักวิชาการต่าง	ๆ	ที่

ได้น�าไปทดลองปฏิบัติในองค์การต่าง	 ๆ	 จน

ประสบความส�าเร็จ	 ผู้วิจัยได้ค้นพบปัจจัยส�าคัญ	

ท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ	

ได้	 4	 ประการคือ	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านร่างกาย	

ด้านจิตใจ	 ด้านการใช้เวลา	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุทั้ง	 4	

ประการ	ผู้วิจัยได้น�ามาก�าหนดเป็นตัวแปรต้น	ที่มี

ผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ	 ซึ่ง

จะเป็นตัวแปรตาม	 ตัวแปร	 4	 ตัวมีลักษณะเป็น

ตัวแปรแฝง	(latent	variables)	ซึ่งผู้วิจัยได้น�าตัว

ชี้วัดของปัจจัยทั้ง	 4	 ตัวที่ได้จากการทบทวน

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมมาก�าหนดเป็น

ตัวแปรประจักษ์	 (manifest	variable)	ดังแสดง

ตามกรอบแนวคิดการวิจัย	ตามภาพ	1

ขอบเขตของการวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่อง	 การเตรี

ยมความพร้อมการเกษียณอายุของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ผู้วิจัยได้ก�าหนด

ประเด็นที่น�าเสนอ	ดังนี้

ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 การวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาถึงแนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ	 การเตรียมความ

พร้อมการเกษียณอายุทั้งด้านเศรษฐกิจ	 ร่างกาย	

จิตใจ	การใช้เวลา	และปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียม

ความพร้อมการเกษียณอายุ	ได้แก่	ความสมดุลใน

ชีวิตของบุคลากร	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	

ทัศนคติต่อการเกษียณอายุ	 และการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรในการศึกษา	 ค ร้ังนี้ 	 คือ	

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีอายุ	

45	 ปีขึ้นไป	 นับถึงวันที่	 21	 เดือนมกราคม	พ.ศ.	

2562	จ�านวน	459	คน	กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	260	

คน

ขอบเขตพื้นที่และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
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ภาพ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 สถานที่ในการศึกษา	 คือ	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา	 โดยท่ีระยะเวลาในการ

ด�าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการวิจัย	

ตั้งแต่เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2561	–	เดือนกรกฎาคม	

พ.ศ.	2561

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยได้น�าวิธีวิทยาการ

วิจัยเชิงปริมาณ	 เริ่มต้นด้วยการก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่าง	 วิธีการสุ่มตัวอย่าง	 และสถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์

	 1.	การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 โดยผู้

วิจัยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	 (Strati-

fied	Random	Sampling)	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้	

	 	 1.1	การแบ่งประชากรออกเป็น

ช้ันภูมิ	 โดยแบ่งประชากรเป็น	 4	 ชั้นภูมิ	 (Stra-

tum)	 โดยชั้น ภูมิ 	 คือ 	 หน ่วยงานหลักใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 ได้แก่	 คณะ	

วิทยาลัย	โรงเรียนสาธิต	และหน่วยงานภายใน	

	 	 1.2	 การค�านวณขนาดตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัย

	 ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	

n	 ซึ่งผู้วิจัย	 ก�าหนดด้วยการกระจาย	 n	 แบบให้

เป็นสัดส่วนกับขนาดชั้นภูมิ	 (Proportional	 al-

location)	 หาได้จากสูตรท่ี	 (1)	 และในแต่ละชั้น

ภูมิจะสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	

Random	Sampling)	โดยขนาดของตัวอย่าง	ใน

แต่ละชั้นภูมิ	 คือ	 n
h
	 หาได้จากสูตรที่	 (2)	 โดยที่

สูตรในการหาขนาดตัวอย่างทั้งหมด	

	 	 	 	 ............(1)
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จะได้	n	=	 459(115)		 =	253

		 	(459)2	(0.000651.+115))

เมื่อก�าหนดให้

	 n	 แทน	ขนาดตัวอย่าง

	 N	 แทน	ขนาดประชากร

 N
h
	 แทน	 ขนาดประชากรในชั้นภูมิ

ที่	h	,	h	=	1,2,3

	 Ph	 แทน	 สัดส่วนของนักศึกษาใน

ชั้นภูมิที่	h,	h	=	1,2,3	การวิจัยครั้งนี้ใช้	Ph=	0.5	

	 Q
h
	 เท่ากับ	1-	P

h

	 D	 แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของตัวประมาณค่า

	 จ�านวนบุคลากรตัวอย่างทั้งหมด	 253	

คน	 และเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 ผู ้วิจัยจึงได้ปรับค่าให้จ�านวนนักศึกษา

ตัวอย่างทั้งหมดเป็น	 260	 คน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	

Jackson,	 2003;	 Hair	 Ringle,	 &	 Sarstedt,	

2011	ที่กล่าวว่า	ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมี

จ�านวนไม่น้อยกว่า	20	เท่าของตัวแปรสังเกต	เมื่อ

ค�านวณแล้วจะกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	260	ตัวอย่าง	

จากนั้นจึงค�านวณจ�านวนบุคลากรในแต่ละกลุ่ม

	 	 1 .3 . 	 สู ตร ในการหาขนาด

ตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ	(n
h
.)

	 	 	 ............(2)

เมื่อก�าหนดให้	

	 n
h
	แทน	ขนาดตัวอย่างในชั้นภูมิที่	h,	h	

=	1,2,3,4

 N
h
	แทน	ขนาดประชากรในชั้นภูมิที่	h	,	

h	=	1,2,3,4

	 จึงได้จ�านวนบุคลากรตัวอย่างจากแต่ละ

กลุ่มดังตารางที่	1

	 2.	วิธีการสุ่มตัวอย่าง	

	 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ัน

ตอน	 (multistage	 random	 Sampling)	 โดยผู้

วิจัยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	 (Strati-

fied	Random	Sampling)	แบ่งประชากรเป็น	4	

ชั้นภูมิ	(Stratum)	หลังจากนั้นใช้การสุ่มแบบง่าย	

โดยใช้วิธีการจับสลาก	 ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด	260	คน

	 3.	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

	 สถิติที่ ใช ้ ในการวิ เคราะห ์ข ้อมูลเชิง

ปริมาณ	

	 1.	 สถิติเชิงพรรณนา	 ประกอบด้วย	 ค่า

เฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 เพื่อเป็นการ

ตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ	1	

		 2.	 สถิ ติ เชิงอนุมาน	 ใช ้สถิ ติ ในการ

วิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงการ	(Structur-

al	Equation	Model	:	SEM)	และทดสอบโมเดล

ที่พัฒนาขึ้น	 เพื่อเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์

ข้อที่	2	

	 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ	 ผู ้ วิ จั ย ใช ้

แบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาตามโครงสร้าง

ตามกรอบแนวคิด	 เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย	 โดย

การสร้างมาตรวัดตัวแปรด้วยการประมาณค่า	 5	

ระดับ	 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	 ตรวจสอบเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไข	 จากนั้นจึงตรวจสอบความเท่ียง

ตรง	หาค่า	IOC	เมื่อค�าถามผ่านทุกข้อแล้ว	จึงน�า

แบบสอบถามไปทดลองใช ้กับกลุ ่มตัวอย ่าง	

จ�านวน	 30	 คนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ ่ม

ตัวอย ่าง	 เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น	 โดยหา

สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค	 (Cronbach‘s	

alpha	coefficient)	 เท่ากับ	0.984หลังจากที่ได้
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ตาราง 1 จ�านวนประชากรและตัวอย่าง

ชั้นภูมิ จ�านวนประชากร จ�านวนตัวอย่าง

คณะ 182 103

วิทยาลัย 123 70

โรงเรียนสาธิต 31 17

หน่วยงานภายใน 123 70

รวม 459 260

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	จ�าแนกตามองค์ประกอบ

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ด้านเศรษฐกิจ 4.01 0.79

ด้านร่างกาย 4.09 0.73

ด้านจิตใจ 4.00 0.71

ด้านการใช้เวลา 3.99 0.73

ภาพรวม 4.02 0.64

แบบสอบถามที่มีคุณภาพแล้ว	 จึงด�าเนินการเก็บ

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้ก�าหนด	 ซึ่งผู้วิจัย

เก็บข้อมูลจริง	ได้จ�านวนคน	260	คน	

ผลการวิจัย

	 1.	 การเตรียมความพร ้อมก ่อนการ

เกษียณอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบคือ	(1)	

ด้านเศรษฐกิจ	 (2)	 ด้านร่างกาย	 (3)	 ด้านจิตใจ	

และ	(4)	ด้านการใช้เวลา	บุคลากรในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา	มีการเตรียมความพร้อมก่อน

การเกษียณอายุในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 มีการเตรียมความ

พร้อมก่อนการเกษียณอายุในภาพรวมอยู ่ใน

ระดับมากทุกด้าน	 โดยมีการเตรียมความพร้อม

ด้านร่างกายมากกว่าด้านอื่น	 รองลงมาคือ	 ด้าน

เศรษฐกิจ	 ด้านจิตใจ	 และด้านการใช้เวลา	 ราย

ละเอียดดังตารางที่	2

	 2.	 อิทธิพลของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	ทัศนคติต่อการเกษียณ

อายุต่อการเกษียณอายุ	 และความสมดุลในชีวิต

ของบุคลากรที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อม

ก่อนการเกษียณอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา	

	 ผู้วิจัยปรับปรุงแบบจ�าลอง	 เพื่อได้แบบ

จ�าลองที่เหมาะสมเข้ากับข้อมูลได้ดีที่สุด	 ซ่ึงใน
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ตาราง 3	ค่าดัชนีการเข้าได้ดีกับข้อมูล	จ�าแนกตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด เกณฑ์ของอัตราเข้าได้ดีกับข้อมูล ค่าที่ได้จากแบบจ�าลอง

Chi-square/df น้อยกว่า	3.00 2.93

RMSEA น้อยกว่า	0.08 0.08

GFI มีค่าตั้งแต่	0.90	ขึ้นไป 0.90

CFI มีค่าตั้งแต่	0.90	ขึ้นไป 0.98

PGFI มีค่าตั้งแต่	0.50ขึ้นไป 0.59

Standardized	RMR น้อยกว่า	0.05 0.045

ภาพ 3	 แบบจ�าลองการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา	

กระบวนการปรับปรุงแบบจ�าลองนี้	พิจารณาจาก

ดัชนีการปรับเปล่ียนแบบจ�าลอง	 (modification	

indices)	พบว่า	ตัวชี้วัดการเข้าได้ดีกับข้อมูล	เป็น

ไปตามเกณฑ์ของอัตราเข้าได้ดีกับข้อมูล	 ราย

ละเอียดดังตารางที่	3

	 ผลจากการวิเคราะห์ภายหลังปรับปรุง

แบบจ�าลอง	เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วพบว่า	ตัวชี้

วัดการเข้าได้ดีกับข้อมูลทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่า

ก่อนปรับปรุงแบบจ�าลอง	 และผ่านเกณฑ์ของ

อัตราเข้าได้ดีกับข้อมูลตามท่ีนักวิชาการที่พัฒนา

เกณฑ์เหล่านี้ได้ก�าหนดไว้ทั้งสิ้น	 หมายความว่า

ข้อมูลเชิงประจักษ์กับแบบจ�าลองเข้ากันได้ด	ี

(good	 fit)	 ผู้วิจัยจึงได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปแบบสมการ

โครงสร้าง	(structural	equations)

	 1.	 การเตรียมความพร ้อมก ่อนการ

เกษียณอายุ	ขึ้นอยู่กับ	การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	

ทัศนคติต ่อการเกษียณอายุ	 การรับรู ้ข ้อมูล
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ข่าวสาร	 และ	 ความสมดุลในชีวิตของบุคลากร	

สามารถเขียนเป็นสมการโครงสร้าง	ดังนี้

READINES = 0.35*COMPTNCY + 

  (0.086)

	 	 4.05

 0.22*ATTITUDE + 0.56*INFMTION 

	 (0.083)		 (0.12)

	 2.47	 	 4.75

 - 0.12*CHARACT, Errorvar.= 0.17 , R² = 

0.83

	 (0.21)	 	 (0.036)	

	 -0.57	 	 4.72

	 ผลการวิเคราะห์	พบว่า	การเตรียมความ

พร้อมก่อนการเกษียณอายุ	 ขึ้นอยู่กับ	 การรับรู้

สมรรถนะแห่งตน	 ทัศนคติต่อการเกษียณอายุ	

และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	 แต่ไม่ข้ึนอยู่กับความ

สมดุลในชีวิตของบุคลากร	 โดยสามารถอธิบาย

การผันแปรของการเตรียมความพร้อมก่อนการ

เกษียณอายุ	ได้ร้อยละ	83

	 2.	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	 ข้ึนอยู่กับ	

ความสมดุลในชีวิตของบุคลากร	 สามารถเขียน

เป็นสมการโครงสร้าง	ดังนี้

COMPTNCY = 0.80*CHARACT,

  (0.063)

	 	 12.85

 Errorvar.= 0.36 , R² = 0.64

	 	 (0.053)	

		 	 6.85

	 ผลจากการวิเคราะห์	 พบว่า	 การรับรู ้

สมรรถนะแห่งตน	 ขึ้นอยู่กับ	 ความสมดุลในชีวิต

ของบุคลากร	โดยสามารถอธิบายการผันแปรของ

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	ได้ร้อยละ	64

	 3.	ทัศนคติต่อการเกษียณอายุ	ขึ้นอยู่กับ	

ความสมดุลในชีวิตของบุคลากร	 สามารถเขียน

เป็นสมการโครงสร้าง	ดังนี้

ATTITUDE = 0.84*CHARACT,

  (0.067)

	 	 13.28

 Errorvar.= 0.34 , R² = 0.70 

		 	 (0.061)	

	 	 5.64	

	 ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 ทัศนคติต่อการ

เกษียณอายุ	 ขึ้นอยู่กับ	 ความสมดุลในชีวิตของ

บุคลากร	 โดยสามารถอธิบายการผันแปรของ	

ทัศนคติต่อการเกษียณอายุ	ได้ร้อยละ	70

	 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลโดยรวม

ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มากที่สุด	รองลงมาคือ	การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	

ความสมดุลในชีวิตของบุคลากร	 และทัศนคติต่อ

การเกษียณอายุ	 ตามล�าดับ	 แต่เมื่อพิจารณา

เฉพาะปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อการรับรู ้ข้อมูล

ข่าวสารมีอิทธิพลโดยรวมต่อการเตรียมความ

พร ้อมก ่อนการเกษียณอายุของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	พบว่า	การรับรู้

ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลมากที่สุด	 รองลงมาคือ	

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	 และทัศนคติต่อการ

เกษียณอายุ	 ขณะที่ความสมดุลในชีวิตของ

บุคลากร	ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเตรียมความ

พร ้อมก ่อนการเกษียณอายุของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 รายละเอียดดัง

ตารางที่	3

อภิปรายผลการวิจัย

	 การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณ

อายุในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยมี
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การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายมากกว่าด้าน

อื่น	 รองลงมาคือ	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านจิตใจ	 และ

ด้านการใช้เวลา	 เป็นไปตามแนวคิดของ	แอชเลย์	

(1994)	 โดยเตรียมความพร้อมทั้งการเตรียมตัว

ในระยะยาวและระยะสั้นในด้านสุขภาพร่างกาย	

การเงิน	 รวมถึงการพัฒนาทักษะเสริมเพื่อ

วางแผนงานอดิเรก	

	 การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณ

อายุ	ขึ้นอยู่กับ	การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	ทัศนคติ

ต่อการเกษียณอายุ	 และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	

เป็นไปตามทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน	 (Bandura,	

1997)	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวรรณ	มน

อัตระผดุงและ	 พิทักษ์	 ศิริวงศ์	 (2559)	 พบว่า	

การเตรียมตัวเกษียณอายุขึ้นอยู่กับ(1)	 วางแผน

การเกษียณอายุด้านการเงินและทรัพย์สิน	 (2)	

ด้านที่อยู่อาศัยและด้านสุขภาพร่างกาย	 (3)	 การ

ปรับตัวให้เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภาย

หลังเกษียณอายุ	 (4)	 การพ่ึงตนเองได้	 ไม่เป็น

ภาระผู้อื่น	(5)	ยึดหลักศาสนายึดเหนี่ยวทางจิตใจ	

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอีกช่วง

ชีวิตการท�างาน

	 การสร ้ า งความสมดุล ใน ชีวิ ต เป ็น

รากฐานส�าคัญในชีวิตที่มีความสุข	หากบุคลกรใน

มหาวิทยาลัยมีจิตใจมั่นคง	 มีความสุขในชีวิตส่วน

ตัวและการมีความสุขในงาน	 ย่อมส่งผลโดยตรง

ต ่อศักยภาพในตน	 หมายรวมถึงการ รับ รู ้

สมรรถนะแห่งตน	 และทัศนคติที่ดี	 เป็นการ

เตรียมตัวทางอ้อมในระยะยาวเพ่ือเข้าสู ่การ

เกษียณ	 จึงมีทัศนะคติต่อการเกษียณทางบวก

และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อย

ไปตามแนวคิดของทฤษฎีการถอยห่าง	 (Elaine	

Cummings	 และ	William	 Henry,	 1961)	 ซึ่ง

กล่าวไว้ว ่า	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการถอยห่างใน

กระบวนการเกษียณอายุของแต่ละบุคคล	 ขึ้นอยู่

กับสภาพสังคม	และความเชื่อมโยงของอายุที่เพิ่ม

ขึ้น	 เมื่อผู้สูงอายุสามารถปรับตัวได้จะท�าให้มี

ความสุขและเป็นอิสระมากขึ้น

	 ปัจจุบันเป็นยุคที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

ง่าย	 และรวดเร็ว	 การท่ีผู้สูงอายุได้รับข่าวสารท้ัง

จากหน่วยงานภาครัฐที่ ให ้นโยบายเพื่อเอื้อ

ประโยชน์แก่ผู้เกษียณ	ทั้งด้านสุขภาพ	 เศรษฐกิจ	

สังคม	 ส่งผลให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพล

โดยรวมต่อการเตรียมความพร้อมก่อนการ

เกษียณอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทามากท่ีสุด	 รองลงมาคือ	 การรับรู้

สมรรถนะแห ่งตน	 ความสมดุลในชีวิตของ

ตาราง 3	อิทธิพลทางตรง	อิทธิพลทางอ้อม	และอิทธิพลรวมของปัจจัยต่าง	ๆ	ที่ศึกษา

อิทธิพลของตัวแปร
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล

ทางตรง ทางอ้อม ผลรวม

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	 0.35 - 0.35

ทัศนคติต่อการเกษียณอายุ 0.22 - 0.22

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 0.56 - 0.56

ความสมดุลในชีวิตของบุคลากร -0.12 0.47 0.35
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บุคลากร	 และทัศนคติต่อการเกษียณอายุ	 ตาม

ล�าดับ	

สรุผลการวิจัย

	 1.	 ผลการวิจัยพบว่า	 การรับรู ้ข ้อมูล

ข่าวสารมีอิทธิพลโดยรวมต่อการเตรียมความ

พร ้อมก ่อนการเกษียณอายุของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากท่ีสุด	 โดย

ช่องทางสื่อมวลชน	ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่สามารถ

ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม

ก่อนการเกษียณอายุ	 และผลกระทบของการ

เกษียณอายุ	 ไปสู่กลุ่มบุคคลต่าง	 ๆ	 ได้มากที่สุด	

แต่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	

กลับรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่ือมวลชนน้อยที่สุด	

ดังนั้น	 ภาครัฐควรเผยแพร่ข่าวสารต่าง	 ๆ	 ที่

เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

เกษียณอายุให้เพียงพอ

	 2 . 	 ผู ้ บ ริหารมหาวิทยา ลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาควรมีการพัฒนาบุคลากรที่ใกล้วัย

เกษียณอายุ	ทั้งด้านวิชาการ	และด้านอื่น	ๆ	เพื่อ

ให้บุคลากรเหล่านั้นมีความรู้	 ความสามารถ	 เมื่อ

บุคลากรเหล่านี้มีความรู้	ความสามารถ	ก็จะมอง

ว่าตนเองมีคุณค่า	 มีประโยชน์ต่อสังคม	 ส่งผลให้

บุคลากรมีการเตรียมความพร ้อมก ่อนการ

เกษียณอายุ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต

	 การวิจัยคร้ังต่อไปควรเป็นการศึกษา

การเตรียมตัวเกษียณอายุของบุคลากรรูปแบบ

การวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก	 รวม

ทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคในการเตรียมตัวการ

เกษียณอายุของบุคลากร	 รวมถึงติดตามขยายผล

หลังจากบุคลกรเกษียณอายุไปแล้ว
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