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บทคัดย่อ
	 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)ศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	 ของพนักงาน

สายการพาณิชย์	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน	2)	เพื่อศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางใจกับการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	 ของพนักงานสายการพาณิชย์	 บริษัท	

การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	พนักงานสายการพาณิชย์	ของบริษัท	การบินไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	280	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ค่า

ร้อยละค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย	 (t-test)	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	

(F-test)	การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่	 (LSD)	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน	ผลการวิจัยพบว่า	ความเข้ม

แข็งทางใจ	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 โดยรวมอยู่ในระดับสูง	 และการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง	พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน	(เพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	ระดับการศึกษา	รายได้

ต่อเดือน	รายได้เสริม	การออม	ภาวะสุขภาพ	การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรม)	มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณ

อายุไม่แตกต่างกัน	 ความเข้มแข็งทางใจ	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุของพนักงาน

โดยรวมและรายด้าน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และ	4)	การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
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Abstract 
	 The	objectives	of	this	research	were	as	the	follows:	1)	to	study	level	of	hardiness,	self-ef-

ficacy	of	Employees	under	Commercial	Department	of	Thai	Airways	International	Public	Company	

Limited	2)	to	compare	the	retirement	preparation	of	Employees	under	Commercial	Department	

of	Thai	Airways	International	Public	Company	Limited	by	personal	factors	3)	to	study	the	relation-

ship	between	hardiness	and	retirement	preparation	of	Employees	under	Commercial	Department	

of	Thai	Airways	International	Public	Company	Limited	and	4)	to	study	the	relationship	between	

self	–	efficacy	and	retirement	preparation	of	Employees	under	Commercial	Department	of	Thai	

Airways	International	Public	Company	Limited.	The	samples	were	280	employees.	The	research	

tools	were	question	data	were	questionnaires	and	analyzed	by	computer	package	program.	The	

statistical	analyzes	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test,	F-test	(one	way	ANOVA),	LSD	

(Least	Significant	Difference)	and	Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient.	The	results	of	

the	study	were	as	follows:	1)	hardiness,	self	–	efficacy	were	at	high	level	and	retirement	prepara-

tion	were	at	moderate	level.	2)	Employees	who	had	different	personal	factors	(gender,	age,	mar-

ital	status,	education,	salary,	extra-income,	saving,	health	and	members)	had	no	difference	in	re-

tirement	preparation.3)	Hardiness	had	positive	correlation	with	retirement	preparation	statistically	

significance	 at	 0.01	 and	 4)	 Self	 –	 Efficacy	had	positive	 correlation	with	 retirement	preparation	

statistically	significance	at	.01

Keywords : Hardiness,	Self	-	Efficacy	,	Retirement,	Preparation

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่ส�าคัญที่สุดในศตวรรษที่	21	คือการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้สูงอายุ	

ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญ	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร	 ได้แก่	 การเปล่ียนแปลง

ทางด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 เทคโนโลยี	 และความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่	 เป็นเหตุให้มีอัตราการเจริญพันธุ์

ลดลง	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนและจ�านวนประชากรวัยเด็กลดลงอย่างรวดเร็ว	 จนน�ามาสู่การเพิ่ม

ขึ้นของสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ	 องค์การสหประชาชาติ	 ได้ให้นิยามเกี่ยวกับสังคมสูงอายุไว้ว่า	 ประเทศท่ีมี

ประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ	10	หรือมีอายุ	65	ปีขึ้นไป	มากกว่าร้อยละ	7	ของประชากรทั้งประเทศ	

แสดงว่าประเทศนั้นก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	ประเทศที่มีประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไป	มากกว่าร้อยละ	20	หรือมีอายุ	

65	ปีขึ้นไป	มากกว่าร้อยละ14	ของประชากรทั้งประเทศ	แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	และ

ประเทศที่มีประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ28	หรือมีอายุ	65	ปีขึ้นไปมากกว่า	ร้อยละ20	ของประชากรทั้ง

ประเทศ	 แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่	 ส�าหรับประเทศไทยมีจ�านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	อัตราการเติบโตเป็นอันดับ	3	ในทวีปเอเชีย	รองจากประเทศเกาหลีใต้	และประเทศญี่ปุ่น	จาก

สถิติจ�านวนประชากร	ณ.วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2563	 พบว่าประเทศไทยมีประชากรจ�านวนทั้งส้ิน	 66.2	 ล้านคน	 มี

ประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไปมากถึง	11.6	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	17.57	ของประชากรทั้งประเทศ	จังหวัดที่มีจ�านวนผู้

สูงอายุมากที่สุดคือ	กรุงเทพมหานคร	(Department	of	Provincial	Administration,	Ministry	of	Interior	,2020)
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	 	ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ	ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ	

ดังนั้นทางรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสังคมสูงอายุโดยก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ	 เพื่อเตรียมพร้อมสังคมไทยเข้าสู่

สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี	พ.ศ.2564	ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	20	ของประชากร

ทั้งหมด	 และในปี	 พ.ศ.2574	 สัดส่วนจะเพิ่มสูงถึงร้อยละ	 28	 เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มที่	 รัฐบาลได้เตรียมพร้อม

ส�าหรับการรองรับสังคมสูงอายุรวมถึงให้คนไทยมีความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ	สังคมสูงอายุไม่ใช่

เพียงเรื่องของคนสูงวัย	 แต่เป็นเรื่องของคนทุกวัยและประเด็นเร่งด่วนคือ	 ต้องสร้างความตระหนักในกลุ่มคนวัย

ท�างานถึงความส�าคัญของการออมเงินและการเตรียมตัวเองสู่การเป็นผู้สูงอายุและอยู่ในสังคมสูงอายุ	 (Depart-

ment	of	Mental	Health,	Ministry	of	Public	Health	,2020)

	 การรับรู้ความสามารถของตนเองจะช่วยให้บุคคลมีแรงจูงใจที่จะกระท�าพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 ให้บรรลุผล

ส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้	จะช่วยให้บุคคลมีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุที่เหมาะสม	สามารถรับมือและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน	 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับตัวภายหลังการเกษียณอายุจะส่งผล

ต่อพฤติกรรมการเตรียมตัวเกษียณอายุ	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุธิดา	กิติศรีวรพันธ์	 (2551)	พบว่า	การรับรู้

การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานที่่เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลจะมีการรับรู้ภาวะสุขภาพของตน	

การรับรู้สภาวะเศรษฐกิจของตน	 การรับรู้ความสามารถของตนในการปรับตัวภายหลังการเกษียณอายุและการเห็น

คุณค่าในตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการเตรียมตัวเกษียณอายุ

															การเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเพราะถือว่าเป็นการวางแผนการชีวิตที่มีเป้าหมายอยู่ที่

ความสุขในชีวิต	 (ประนอม	 โอทกานนท์,	 2554)	 หากบุคคลไม่มีการเตรียมพร้อมเพื่อไว้ล่วงหน้า	 อาจต้องเผชิญการ

เปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน	เช่น	ปัญหาสุขภาพร่างกาย	สภาพจิตใจและอารมณ์	เศรษฐกิจ	ที่อยู่อาศัย	

รวมถึงปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคมและครอบครัว	 Banlu	 Siripanich,	 (1996)	 ระยะเวลาที่เหมาะสมส�าหรับ

การเตรียมตัวเพื่อเกษียณอายุ	ควรเตรียมพร้อมโดยเร็วที่สุด	อาจเริ่มวางแผนได้ตั้งแต่อายุ	30	ปี	เพื่อให้เกิดเป็นกระ

บวนการที่ต่อเนื่องเป็นการป้องกันภาวะวิกฤติในช่วงสุดท้ายของชีวิต	(Leedy	and	Wynbrandt,	1987:	96-97)

	 พนักงานสายการพาณิชย์	 บริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 การได้รับผลดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน	 การ

ศึกษา	ความเข้มแข็งทางใจ	การรับรู้ความสามารถตนเอง	และการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	ของพนักงาน

สายการพาณิชย์	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม	เศรษฐกิจ	มีแรงใจและมีการ

ปรับตัวได้ดี	 เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การเกษียณอายุในอนาคต	 การศึกษาการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุนั้น	 ช่วยให้

พนักงานได้มีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนที่จะเกษียณอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนเป็น

แนวทางในการวางนโยบายให้กับองค์กร	 ในการให้ความรู้	 ให้ค�าแนะน�าแก่พนักงาน	 รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการ

ศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	 ของพนักงานสายการพาณิชย์	 บริษัท	

การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางใจกับการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	 ของพนักงาน

สายการพาณิชย์	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

สมมติฐานของการวิจัย
	 สมมติฐานท่ี	 1	 พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีการเตรียมพร้อมเพ่ือเกษียณอายุต่างกัน	 แบ่งออก
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เป็นสมมติฐานย่อยดังนี้

	 	 สมมติฐานที่	1.1	พนักงานที่มีเพศต่างกัน	มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุต่างกัน	

	 	 สมมติฐานที่	1.2	พนักงานที่มีอายุต่างกัน	มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุต่างกัน	

	 	 สมมติฐานที่	1.3	พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุต่างกัน	

	 	 สมมติฐานที่		1.4	พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน	มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุต่างกัน	

	 	 สมมติฐานที่	1.5		พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน	มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุต่างกัน	

	 	 สมมติฐานที่	1.6	พนักงานที่มีรายได้เสริมต่างกัน	มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุต่างกัน	

	 	 สมมติฐานที่	1.7	พนักงานที่มีการออมต่างกัน	มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุต่างกัน	

	 	 สมมติฐานที่	1.8	พนักงานที่มีภาวะสุขภาพต่างกัน	มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุต่างกัน	

	 	 สมมติฐานที่	 1.9	 พนักงานที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมต่างกัน	 มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณ

อายุต่างกัน	

	 สมมติฐานที่	2.		ความเข้มแข็งทางใจมีความสัมพันธ์กับการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	

	 สมมติฐานที่	3.		การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 Corner	and	Davidson	(2003)	ได้ให้ความหมายของความเข้มเข็งทางใจ	ไว้ว่า	เป็นความสามารถในการ

ปรับตัวที่ประสบความส�าเร็จจากอุปสรรคและความยากล�าบาก	 ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบท	

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน	 สถานการณ์ของชีวิตที่แตกต่างกัน	 ซ่ึง	 	 ความเข้มแข็งทางใจ	 เป็นลักษณะเฉพาะตัว

ของบุคคลหากบุคคลมีความเข้มแข็งทางใจสูง	 จะสามารถรับมือและจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องเผชิญได้

อย่างเหมาะสม

	 คุณลักษณะทางจิตวิทยาของความเข้มแข็งทางใจ	 ซึ่ง	 Kobasa	 (1982)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 บางบุคคลสามารถ

เผชิญกับความเครียดได้โดยไม่พบอาการเจ็บป่วยทางกายและทางใจแต่อย่างใด	 แต่ส�าหรับบางคนเมื่อต้องเผชิญกับ

ความเครียดอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยพบว่าอาการการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่	 มีอาการรุนแรงมากขึ้น	 ดังนั้นจึงได้เรียก

ลักษณะของบุคคลที่ก้าวผ่านสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดมาได้โดยไม่สภาวะเจ็บป่วยหรือการเจ็บป่วยเดิมไม่

แสดงอาการที่รุนแรงมากข้ึนว่า	 “ความเข้มแข็งทางใจ”(Hardiness)	 ซ่ึงต่อมาได้พบข้อสรุปทางวิชาการที่ชัดเจนขึ้น	

ถึงแม้ว่าความเข้มแข็งทางใจไม่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์	แต่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบิดามารดาและบุตร	รวมทั้งประสบการณ์ในวัยเด็กและระบบสนับสนุน	Kobasa	ได้ก�าหนดคุณลักษณะทาง

จิตวิทยาของความเข้มแข็งทางใจ	มี	3	องค์ประกอบ	คือ	การควบคุมสถานการณ์	(Control)	การผูกมัดตนเอง	(Com-

mitment)	และความท้าทาย	(Challenge

	 การพัฒนาความเข้มแข็งทางใจ	Kobasa	et	al	(1979)	ได้ศึกษาพัฒนาการของความเข้มแข็งทางใจภายใน

บุคคล	จากการ	ศึกษาวิจัยทางด้านจิตวิทยาอื่น	ๆ 	พบว่า	การควบคุมสถานการณ์	การผูกมัดตนเอง	และความท้าทาย	

ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความเข้มแข็งทางใจ	 พัฒนามาจากการเล้ียงดูในช่วงของชีวิตดังน้ี	 สภาพแวดล้อมที่เอื้อ

อ�านวยต่อการเรียนรู้ในระยะแรกก่อให้เกิดความมีอ�านาจควบคุม	 การส่งเสริมให้มีความสามารถในการจัดการและ

เผชิญกับเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมได้ส�าเร็จ	 จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์นั้น	ๆได้	การพัฒนาแนวทางในการฝึกความเข้มแข็งอดทน	มี	3	ขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	การพิจารณาอาการที่แสดงออกทางด้านร่างกายขณะอยู่ในภาวะตึงเครียด	การรับรู้อาการที่	แสดงออก

ทางด้านร่างกายนี้จะช่วยให้บุคคลได้ตระหนักถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดภาวะตึงเครียดได้อย่างชัดเจน	
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	 2.	 คิดทบทวนสถานการณ์ตึงเครียดท่ีผ่านมา	 ด้วยการมองสถานการณ์ที่ตึงเครียดน้ันทั้งผลดี	 และผลเสีย	

และมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีท่ียืดหยุ่น	 ในข้ันตอนน้ีบุคคลจะได้จดจ�าการเรียนรู้วิธีส้ินสุดสถานการณ์ที่ตึงเครียด

นั้นทั้งผลดีและผลเสีย	และมุ่งเน้นการแก้ปัญหา

	 3.	 การทดแทนด้วยวิธีปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น	 ในกรณีที่ไม่สามารถป้องกัน	 หลีกเล่ียง	 หรือ	 เปล่ียนแปลง

สถานการณ์ตึงเครียดที่ต้องเผชิญได้	ขั้นตอนนี้บุคคลจะต้องปรับปรุงพัฒนาตน	และมองหาส่วนที่ดีของสถานการณ์ที่

เครียด	 ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์นั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้	 ผลที่ตามมาคือบุคคลได้พัฒนา

ชีวิตในด้านอื่น	ๆ	นอกเหนือการพัฒนาที่ก�าลังด�าเนินอยู่

การรับรู้ความสามารถของตนเอง

	 Crippen	 &	 Earl	 (2007)	 ได้ให้ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง	 ไว้ว่า	 การรับรู้ความ

สามารถตนเองเป็นความเชื่อของแรงจูงใจที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานบางอย่างท�าให้บุคคลเกิดความสนใจในข้อมูลที่

เกี่ยวข้องมากขึ้น	เพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของตนในงานนั้น	ๆ

	 Kristen	(2009)	ได้ให้ความหมายของการรับรู้ความสามารถตนเอง	ไว้ว่า	การรับรู้ความสามารถของตนเอง

ถือว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญของแนวคิด	 อีกทั้งยังช่วยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	 ค�าว่า	 “ตนเอง”	 (Self)	 หมายถึง	

บุคคล	 ส่วนค�าว่า	 “ความสามารถ”	 (Efficacy)	 หมายถึง	 ความสามารถ	 ประสิทธิภาพ	 เมื่อน�าทั้งสองค�ามารวมกัน	

Self-efficacy	 จึงมีความหมายว่า	 การตระหนักถึงความสามารถของตนเองในการควบคุมการกระท�าต่าง	 ๆ	 ซึ่ง

คุณลักษณะที่ส�าคัญของการรับรู้ความสามารถของตนเองจะประกอบไปด้วยกระบวนการรับรู้	 กระบวนการทาง

อารมณ์	และการควบคุมตนเอง

การเกษียณอายุ

	 การเกษียณอายุไว้ว่า	 เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบความเป็นอยู่อาศัยหรือย้ายแผนการด�าเนินชีวิตซ่ึงปกติ

มักเกี่ยวกับบทบาท	 ค่านิยม	 และความสนใจท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 Atchley	 (1998	 อ้างถึงใน	 ประภาศรี	 มานิตย์,	

2542:9)	ให้ความหมายการเกษียณ	ไว้ว่า	เป็นกระบวนการทางสังคมในการประกอบอาชีพที่ก�าหนดให้	มีระบบการ

แทนที่ทางบทบาทและหน้าท่ีของบุคคลและยังเป็นกระบวนการให้แต่ละบุคคลจัดเตรียมชีวิตเพื่อการเริ่มแสวงหา	

เพื่อการปรับตัวหรือมีกิจกรรมอื่น	ๆ	หรือแม้แต่การปลีกตัวออกจากสังคม	สรุป	การเกษียณอายุเป็นเหตุการณ์หรือ

กระบวนการทางสังคมในการประกอบอาชีพท่ีก�าหนดให้บุคคลที่ได้รับการจ้างงานต้องหยุดท�างานที่เคยท�าอยู่เป็น

ประจ�า	 เหตุเพราะอายุครบก�าหนดที่หน่วยงานนั้นก�าหนดไว้	 และเข้าสู่ภาวการณ์เริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังจากการ

เกษียณอายุด้วยกิจกรรมอื่น	ๆ	ตามความสนใจ

	 การเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	 เป็นสิ่งที่จ�าเป็นและมีความส�าคัญเพราะการวางแผนเพื่อใช้ชีวิตหลัง

เกษียณอย่างมีคุณภาพ	 บุคคลต้องพิจารณาตนเองและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคม	 ได้แก่สุขภาพร่างกาย	

และสุขภาพจิต	การมีสัมพันธภาพร่ามกับผู้อื่น	การใช้เวลา	สถานที่อยู่อาศัย	วิถีชีวิตใหม่และฐานะการเงินที่เปลี่ยนไป	

เพื่อให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งเป็นการป้องกันภาวะวิกฤติในช่วงสุดท้ายของชีวิต		

ขอบเขตการวิจัย
	 ขอบเขตในเชิงเนื้อหา	ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางใจ	แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง	แนวคิดเกี่ยวกับการเกษียณอายุ	แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้คือ	 พนักงานสายการพาณิชย์	 บริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่มีอายุ

ระหว่าง	30	-	60	ปี	จ�านวน	928	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	16	มิถุนายน	2563)
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรนา	เรื่องความเข้มแข็งทางใจ	การรับรู้ความสามารถของตนเอง	การเตรี

ยมพร้อมเพื่อการเกษียณอายุ	 ของพนักงานสายการพาณิชย์	 บริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยด�าเนินการ

ศึกษาตามล�าดับขั้นตอนดังนี้

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประชากรในการศึกษา	คือ	พนักงานสายการพาณิชย์	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)	จ�านวน	928	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	16	มิถุนายน	2563)	กลุ่มตัวอย่าง	การค�านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	

(Sample	size)	ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	พนักงานสายการพาณิชย์	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	

928	 คนโดยใช้วิธีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ	 Yamane	 (1973)	 ที่ระดับความเชื่อม่ัน	 95%	 กลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีจ�านวน	280	คน				การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ	(Stratified	Random	Sampling)	โดยใช้

ประชากรของพนักงาน	แต่ละชั้นภูมิจะท�าการสุ่มตามสัดส่วนตามสัดส่วน	(Proportional	Sampling)

ตารางที่ 1	จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจ�าแนกตามหน่วยงาน

สังกัด จ�านวนประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง

ส�านักงาน	ฝ่ายการพาณิชย์ 124 37

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ลูกค้า 141 43

ฝ่ายบริหารรายได้และบริการการพาณิชย์			 166 50

ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธ์การพาณิชย์ 26 8

ฝ่ายการพาณิชย์ดิจิทัล	การตลาดรายได้เสริมองค์กร 37 11

ฝ่ายขาย 434 131

รวม 928 280

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์มาจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงทฤษฎีต่าง	ๆ 	ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	โดยน�าแนวคิดของ	Leedy	and	Wynbrandt	(1987)	มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง

แบบสอบถามเพื่อวัดระดับการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	 โดยแบ่งเป็น	4	ด้าน	ดังนี้	ด้านร่างกายและจิตใจ	ด้าน

การเงิน	ด้านที่อยู่อาศัย	ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	โดยมีลักษณะเป็นข้อค�าถามเชิงบวก	มีจ�านวนข้อค�าถาม	

24	ข้อ	ลักษณะแบบสอบถามเป็น	แบบประเมินค่า	(Rating	Scale)	ก�าหนดให้เลือกตอบได้	4	ระดับ	การตรวจสอบ

หาความเที่ยงตรงของเนื้อหา	(Content	Validity)	การตรวจสอบความเชื่อมั่น	(Reliability)

	 โดยน�าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา	 มาทดลองก่อนเก็บข้อมูลจริง	 กับ

พนักงานสายการพาณิชย์	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	30	คน	ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง	จากนั้นน�ามา

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นด้วยเป็นรายข้อ	 รายด้าน	 และโดยรวม	 โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาร์ค	

(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)

	 สถิติส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	ได้แก่	ความถี่	(	Frequency)	ร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(x)	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	ค่าต�่าสุด	(Minimum)	ค่าสูงสุด	(Maximum)	ค่า	t-test	ส�าหรับการ
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ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม	ซึ่งจ�าแนกออกตามตัวแปรอิสระสองกลุ่ม	การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว	(Oneway	Analysis	of	Variance	หรือค่า	F-test)	ซึ่งจ�าแนกออกตามตัวแปรอิสระตั้งแต่	

3	กลุ่มเป็นต้นไปและ	LSD	(Least	Significant	Difference)	ส�าหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ

ตัวแปรตามเป็นรายคู่	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์	 (Correlation	 Coefficient)	 ค�านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระ	และ	ตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณทั้งสองตัวแปร

ผลการวิจัย
	 1.เปรียบเทียบการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	 ของพนักงานสายการพาณิชย์	 บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)	จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 2 สรุปผลเปรียบเทียบการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	ของพนักงานสายการพาณิชย์	บริษัท	การบินไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้

1	 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีการเตรียมพร้อมเพื่อ

เกษียณอายุต่างกัน	แบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้

1.1	 พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน	 มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ

ต่างกัน



1.2	 พนักงานที่มีอายุต่างกัน	 มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ

ต่างกัน



1.3	 พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน	 มีการเตรียมพร้อมเพื่อ

เกษียณอายุต่างกัน



1.4	 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีการเตรียมพร้อมเพื่อ

เกษียณอายุต่างกัน



1.5	 พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน	 มีการเตรียมพร้อมเพื่อ

เกษียณอายุต่างกัน



1.6	 พนักงานที่มีรายได้เสริมต่างกัน	 มีการเตรียมพร้อมเพื่อ

เกษียณอายุต่างกัน



1.7	 พนักงานที่มีการออมต่างกัน	 มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณ

อายุต่างกัน



1.8	 พนักงานที่มีภาวะสุขภาพต่างกัน	 มีการเตรียมพร้อมเพื่อ

เกษียณอายุต่างกัน



1.9	 พนักงานที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมต่างกัน	 มีการเตรียม

พร้อมเพื่อเกษียณอายุต่างกัน
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สมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้

2.	 	 ความเข้มแข็งทางใจมีความสัมพันธ์กับการเตรียมพร้อมเพื่อ

เกษียณอายุ



3.	 	 การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับการเตรี

ยมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ



	 2.ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางใจกับการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	 ของพนักงานสายการ

พาณิชย์	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	พบว่า

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	ของพนักงาน	พบว่า	พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	

มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ค่าเฉลี่ย	66.18	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบ

ว่า	เตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	ด้านร่างกายและจิตใจ	มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ	17.19	รองลงมา	ด้านการเงิน	มีค่าเฉลี่ย	

16.67	รองลงมา	ด้านที่อยู่อาศัย	มีค่าเฉลี่ย	16.43	และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	มีค่าเฉลี่ย	15.89	ซึ่งทุก

ด้านอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 2	ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุของพนักงาน

(n=280)

การรับรู้ความ

สามารถของ

ตนเอง

การเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ

ร่างกายและ

จิตใจ
การเงิน อยู่อาศัย

การเข้าร่วม 

กิจกรรม ทาง

สังคม

โดยรวม

r p r p r p r p r p

1.	ความยากของ

พฤติกรรม

.376**		 .000    .351** .000    .315**		 .000    .393**		 .000    .436**			 .000    

2.	การเชื่อมโยง

ประสบการณ์

.291**		 .000    .281**		 .000    .258**		 .000    .267** .000    .333**		 .000    

3.	ความมั่นใจของ

บุคคล

367**		 .000    .313**		 .000    .296**			 .000    .356**		 .000    .404**			 .000    

รวมทุกด้าน .388** .000   354** .000 .326** .000 .380** .000   .439** .000   

**	หมายถึงมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางใจกับการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณ

อายุของพนักงาน	 ในตารางท่ี	 20	 พบว่า	 การรับรู้ความสามารถตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเตรียมพร้อม

เพื่อเกษียณอายุ	(อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01)	และพิจารณารายด้านดังนี้

ตารางที่ 2 (ต่อ)
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	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 ด้านความยากของพฤติกรรมท�ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเตรียม

พร้อมเพื่อเกษียณอายุ	ด้านร่างกายและจิตใจ	ด้านการเงิน	ด้านที่อยู่อาศัย	ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	(อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01)

	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 ด้านการเชื่อมโยงประสบการณ์	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเตรียม

พร้อมเพื่อเกษียณอายุ	ด้านร่างกายและจิตใจ	ด้านการเงิน	ด้านที่อยู่อาศัย	ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	(อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01)

	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 ด้านความมั่นใจของบุคคล	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเตรียมพร้อม

เพื่อเกษียณอายุ	ด้านร่างกายและจิตใจ	ด้านการเงิน	ด้านที่อยู่อาศัย	ด้านการเข้าร่วมนกิจกรรมทางสังคม	(อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01)

สรุปผลการวิจัย
	 ความเข้มแข็งทางใจ	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 โดยรวมอยู่ในระดับสูง	 และการเตรียมพร้อมเพื่อ

เกษียณอายุโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน	 (เพศ	 อายุ	 สถานภาพสมรส	

ระดับการศึกษา	รายได้ต่อเดือน	รายได้เสริม	การออม	ภาวะสุขภาพ	การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรม)	มีการเต

รียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุไม่แตกต่างกัน	 ความเข้มแข็งทางใจ	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเตรียมพร้อมเพื่อ

เกษียณอายุของพนักงานโดยรวมและรายด้าน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และ	4)	การรับรู้ความสามารถ

ของตนเองมีความสัมพันธ์	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

อภิปรายผล
 1. เปรียบเทียบการเตรียมพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ ของพนักงานสายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน) จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน	พบว่า

	 พนักงาน	มีระดับการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 66.18)		

เมื่อพิจารณาการเตรียมพร้อมเพ่ือเกษียณอายุรายด้าน	 พบว่าพนักงาน	 มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุด้าน

ร่างกายและจิตใจมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด		(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	17.19)	รองลงมาด้านการเงิน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	16.67)		ด้านที่อยู่

อาศัย	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	16.43)	และต�่าที่สุดด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	15.89)	จะเห็นได้ว่า

ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง		เมื่อวิเคราะห์การเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุรายด้านจะพบว่า

	 ด้านร่างกายและจิตใจ	 พนักงานมีการเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้และเข้าใจถึงความเสื่อมของร่างกาย	 และ

เตรียมใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเม่ือมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น	 มีการดูแลตนเองและปรึกษาแพทย์เมื่อเจ็บ

ป่วย	รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ	ซึ่งระดับการเตรียมพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง	เนื่องจากพนักงาน

อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นวัยท�างาน	ที่จะต้องท�างานหนัก	มีภาระครอบครัวที่ต้องดูแล	เมื่อสุขภาพร่างกายยังแข็งแรง	

อาจไม่ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง	 หรือการป้องกันความเส่ียงจากการเจ็บป่วยที่สามารถ

เกิดขึ้นได้	 เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยจะหลีกเลี่ยงการพบแพทย์	 	 จึงท�าให้การเตรียมพร้อมด้านร่างกายและจิตใจอยู่ใน

ระดับปานกลาง

	 ด้านการเงิน	พนักงานมีการเตรียมตัววางแผนด้านการเงิน	ในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	มีการท�าประกันชีวิตและ

ประกันสุขภาพ	มีการลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)			พนักงานสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงาน	 บริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัด	 เพื่อออมเงิน	 โดยผลตอบแทนจากดอกเบ้ียเงินฝากสูงกว่าธนาคาร

พาณิชย์	ซึ่งเป็นแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการออม	และสวัสดิการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(Provident	Fund)	เป็นกองทุน
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ที่บริษัทฯ	 และพนักงานร่วมกันจัดตั้งข้ึนด้วยความสมัครใจ	พนักงานจะได้รับเงินเม่ือเกษียณอายุ	 เพื่อไว้ใช้จ่ายหลัง

เกษียณ	 	 มีการศึกษาความรู้ด้านสวัสดิการการช่วยเหลือต่าง	 ๆ	 ที่จะสามารถพึ่งพาได้หลังเกษียณอายุจึงเป็นปัจจัย

หนึ่งที่ส่งผลต่อการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุของพนักงาน	 ถึงแม้ว่าองค์กรจะสนับสนุนเรื่องการวางแผนการเงิน	

แต่พนักงานมีการเตรียมพร้อมด้านการเงินอยู่ในระดับปานกลาง	 อาจเนื่องจาก	 พนักงานไม่ได้ตระหนักถึงความ

ส�าคัญในการออมเงินอย่างแท้จริง	 	 ยังมีคงปัจจัยภายนอกอื่น	 ๆ	 ของแต่ละคนที่เข้ามาท�าให้มีผลต่อเรื่องการเงินได้	

อาทิ	ค่าใช้จ่ายในครอบครัว	ค่าใช้จ่ายของบุตร	หรือภาระหนี้สิน	เป็นต้น

	 ด้านที่อยู่อาศัย	 พนักงานยังคงให้ความส�าคัญในเรื่องการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมให้

เหมาะส�าหรับช่วงวัยเกษียณ	 โดยมีความปลอดภัย	 และสะดวกต่อการเดินทางไปท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 พนักงานส่วน

ใหญ่อาจคิดว่ายังมีเวลาอีกนานที่จะถึงเกษียณอาย	ุ ในด้านของการเตรียมที่อยู่อาศัย	 อาจมีการวางแผนหรือคิดไว้

บ้างแต่ยังไม่ลงมือท�า	เช่น	การปรับสภาพบ้านให้เหมาะกับวัยสูงอายุ	เมื่อบุคคลยังไม่เห็นถึงปัญหาของการเดินขึ้นไป

พักชั้นสอง	 อาจไม่ปรับปรุงในตอนนี้	 แต่มีความคิดที่จะวางแผนไว้ในอนาคต	 	 จึงท�าให้การเตรียมพร้อมด้านที่อยู่

อาศัยอยู่ในระดับปานกลาง

	 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม		พนักงานมีการเตรียมตัวหางานอดิเรกที่น่าสนใจ	เริ่มมีการวางแผนท�า

กิจกรรมกับครอบครัวและเพื่อน		มีการเตรียมตัวเข้าชมรมเพื่อท�าประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม	การเข้าร่วมกิจกรรม

ทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง	 อาจเน่ืองจากวัยท�างานมีส่ิงที่ต้องรับผิดชอบมาก	และยังคงต้องจัดสรรเวลาให้กับ

งานและครอบครัว	 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอาจเป็นแผนในระยะยาวเมื่อเกษียณของบุคคล	 อาจมีการเตรียม

ตัวหาข้อมูลเพื่อหาสิ่งที่สนใจบ้าง	 แต่อาจไม่ใช่สิ่งที่บุคคลต้องจดจ่อในช่วงวัยท�างาน	 จึงท�าให้การเตรียมพร้อมด้าน

การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง

	 บุคคลแต่ละกลุ่มช่วงวัยจะมีการตระหนักถึงองค์ประกอบการเตรียมพร้อมเกษียณอายุ	โดยให้ความส�าคัญ

ในระดับที่แตกต่างกัน	Maslow	(1970)	ได้กล่าวไว้ว่า		มนุษย์จะมีความต้องการอยู่เสมอ		และความต้องการก็จะเป็น

ไปตามล�าดับขั้น	โดยสิ่งแรกที่มนุษย์ต้องการคือ	ด้านร่างกาย	ความปลอดภัย	ความรักและการเป็นเจ้าของ	และการ

ได้ยอมรับจากผู้อื่นตามล�าดับ	 เม่ือบุคคลมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ	 ก็จะพยายามหาส่ิงตอบสนองด้าน

อื่น	ๆ	Atchley	(1988)	ได้กล่าวถึงระบวนการที่บุคคลจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลง	โดยระยะก่อนการเกษียณจะ

แบ่งออกเป็น	2	ช่วง	คือ	ระยะก่อนเกษียณนาน	ๆ	ที่บุคคลจะยังไม่วิตกกังวล	หรือมีการเตรียมพร้อม	กับระยะที่ใกล้

จะเกษียณอายุ	 บุคคลในระยะนี้ถ้ามีการเตรียมตัวจะมีความพร้อมที่จะเกษียณอายุ	 โดยไม่วิตกกังวลต่อการเกษียณ

หรือมีความวิตกกังวลเพียงเล็กน้อย	 ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของแต่ละบุคคล	 	 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า	 การเตรียม

พร้อมเพื่อเกษียณอายุของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางใจกับการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ ของพนักงานสาย

การพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) พบว่า

	 พนักงานที่มีเพศต่างกัน	มีการเตรียมพร้อมเกษียณอายุโดยรวมและรายด้านโดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่

เป็นไปตามสมมติฐาน	อาจเนื่องจากในปัจจุบัน	เพศชายและเพศหญิงมีบทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบที่ใกล้เคียงกัน	

ตามที่พรบ.ความเท่าเทียมกันทางเพศ	 ท�าให้เพศหญิงเร่ิมมีบทบาททางสังคมเพิ่มมากขึ้น	 มีทางเลือกที่หลากหลาย	

ท�าให้ความแตกต่างระหว่างเพศลดลง	มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น	จึงท�าให้การเตรียมพร้อมการเกษียณอายุโดยรวม

ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับ	มธุริน	วรศักดิ์	(Mathurin	Worasak	,2007)		เพศที่แตกต่างกัน	มีการเตรียมความ

พร้อมเกษียณอายุไม่แตกต่างกัน	ตรงข้ามกับ	นิภาพร	เกิดมาลัย		(Nipaporn	Kerdmalai	,2017)	สุพรรณี	รัตนานนท์	

(2557)		พบว่า	เพศที่แตกต่างกัน	มีผลต่อการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ
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	 พนักงานที่มีอายุต่างกัน	 มีการเตรียมพร้อมเกษียณอายุโดยรวมโดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน	 	 อาจเนื่องจากปัจจุบันมีการเข้าถึงข้อมูลต่าง	 ๆ	 ในทุกช่วงอายุ	 	 บุคคลมีความตระหนักถึงแนวโน้มที่จะ

ต้องเตรียมตัวในการดูแลตัวเองยามเกษียณมากขึ้น	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น	เริ่มมีการวางแผนการเงินต่าง	ๆ 	เพื่อใช้ใน

วัยเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย	 ในรูปแบบที่หลากหลายเพราะเป้าหมายในการเกษียณอายุของแต่ละคนอาจจะไม่เท่า

กัน			Havighurst	(1960)	ได้แบ่งพัฒนาการวัยกลางคนช่วงอายุ	35-60	ปี	ซึ่งเป็นช่วงที่พร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะยอมรับ

และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของร่างกาย	และจากผลการวิจัยพบว่า	พนักงานที่มีอายุระหว่าง	

30	–	40	ปี	มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	โดยเฉลี่ยแตกต่างจากพนักงานที่

มีอายุระหว่าง	41	–	50	ปี	และพนักงานที่มีอายุระหว่าง	51	–	60	ปี

	 การศึกษาระดับปริญญาตรีน้ันถือว่าเป็นระดับพื้นฐานของการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างานในองค์กร	 ใน

ปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงขึ้น	ฐานเงินเดือนของบริษัทฯ	จึงเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจของประเทศ	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังมี

ค่าวิชาชีพเฉพาะ	และ	ค่าล่วงเวลาในการท�างาน		จึงท�าให้มีฐานเงินเดือนอยู่ในระดับสูงกว่าภาครัฐอื่น	ๆ		ดังนั้นการ

ออมและการบริหารจัดการด้านการเงินของพนักงานจึงเป็นส่ิงที่ส�าคัญ	Banlu	 Siripanich,	 (1996)	 ได้กล่าวไว้ว่า	

การเตรียมเรื่องการเงินและทรัพยสินเป็นสิ่งจ�าเป็นในการวางแผน	การเตรียมเรื่องการเงินไว้	เพื่อความรอบคอบและ

วางแผนเมื่อยามเกษียณอายุ	บริษัทฯ	มีสวัสดิการให้พนักงานตรวจสุขภาพประจ�าปี	มีการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อส่ง

เสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร	 จึงมีส่วนให้พนักงานได้ดูแลตนเองด้านสุขภาพ	 มีผลให้

พนักงานส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�าตัว	และทุก	ๆ	ปี	บริษัทฯ	ได้มีการจัดอบรมเรื่องการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุและ

การใช้ชีวิตหลังเกษียณให้กับพนักงาน	วันชัย	แก้วสุมาลี	Wanchai	Kaew	Sumalee	,2009)	กล่าวไว้ว่า	ในช่วงวัย

กลางคน	เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย	ซึ่งการเตรียมตัวทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ควรให้ความส�าคัญ

และตระหนักถึงการรู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง	 เพ่ือให้บุคคลได้เตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณอายุด้วยสุขภาพดีทั้งกาย

และใจ	และมีชีวิตที่ผาสุกในช่วงวัยสูงอายุได้

	 บุคคลจะมีการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุในด้านต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายและจิตใจ	 ด้านการเงิน	

ด้านที่อยู่อาศัย	และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	ในรูปแบบการพัฒนาทางจิตสังคมของ	Erikson	ขั้นที่	7	เป็น

พัฒนาการทางจิตสังคมก่อนและหลังท่ีจะเกษียณอายุ	 พบว่าถ้าบุคคลสามารถที่จะรู้จักการแก้ปัญหา	 มีความรับผิด

ชอบต่อสังคม	สามารถยอมรับความเป็นจริง	 	และมีความมั่นคงทางจิตใจ	รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น	ก็

จะมีการปรับตัวในยามเกษียณได้	(Erikson,	1968)	กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	(Elderly	Potential	Promotion	

Division	,2019)	ได้กล่าวถึง	การควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์		การยอมรับในความเปลี่ยนแปลงและ

สามารถปรับตัวได้เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพทางจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้น		อุไร	สุทธิแย้ม	(2562)	พบ

ว่า	 การเกษียณแบบมีความสุขจะต้องดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง	 	 เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง	 มีความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิต	 มีทักษะหรือความสามารถที่ท�าให้มีรายได้ตามศักยภาพ	 ใช้ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด

ประสบการณ์	หาโอกาสท�าประโยชน์แก่สังคม	รวมถึงฝึกจิตใจให้เข้มแข็งอยู่สม�่าเสมอ	เพื่อที่จะสามารถปรับตัวให้กับ

การเปลี่ยนแปลงช่วงหลังเกษียณได้	อัมพร	เบญจพลพิทักษ์	(Amphon	Benchapolpitak	,2012)		พบว่า	วิธีการเต

รียมความพร้อมกายใจ	ก่อนเข้าสู่วัยเกษียณอายุด้วยการสร้างสุข	5	มิติ	โดยดูแลสุขภาพให้แข็งแรง	สามารถตัดสินใจ

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ด้วยตนเอง		รู้สึกพึงพอใจในชีวิต	มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น	มีความสามารถในการคิดแบบมี

เหตุผล	สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาและจัดการกับสิ่งต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จะสามารถเตรียมตัวเกษียณได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 การรับรู้ความสามารถของตนเองของพนักงาน	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณ

อายุโดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าการรับรู้ความสามารถ
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ของตนเองด้านความยากของพฤติกรรม	พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวในชีวิตประจ�าวันกับสถานการณ์ที่

มีการเปลี่ยนแปลงได้		ด้านการเชื่อมโยงประสบการณ์	พบว่าพนักงานสามารถน�าประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นต้นแบบ

ในการจัดการด้านต่าง	ๆ	 รวมถึงน�ามาเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่คล้ายกัน	 รวมถึงน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างานและชีวิต	

มีความมั่นใจ	 สามารถปรับตัวและรับมือต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป	 	 และด้านความมั่นใจของบุคคล	 พบว่า	 พนักงานมี

ความมั่นใจว่าจะปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ท�าให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ	 และ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับได้	 	 หากมีการรับรู้ความสามารถสูง	 จะส่งผลให้พนักงานมีการวางแผนที่เหมาะสม	 รับมือ

และปรับตัวกับวัยเกษียณได้	เมื่อถึงวัยเกษียณจะไม่เป็นภาระของครอบครัวและรัฐบาล	

	 การเตรียมพร้อมการเกษียณอายุเป็นเหตุการณ์ที่คาดเดาได้ว่าบุคคลน้ันจะเกษียณอายุเม่ือไหร่	 และ

จ�าเป็นต้องวางแผนให้รอบคอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด	Bandura	(1997)	ได้กล่าวไว้ว่า	การรับรู้ความสามารถ

ของตนเองเป็นการพิจารณาความสามารถของตนเองในการกระท�าพฤติกรรม	 ซึ่งอิทธิพลที่มีผลคือ	 กระบวนการคิด

ของบุคคล	ความคาดหวังต่อผลที่จะเกิดขึ้น	 	ถ้าบุคคลมีการรับรู้หรือมีความเชื่อในความสามารถของตนเองสูง	และ

เมื่อท�าได้ตามคาดหวัง	บุคคลมีแนวโน้มที่จะท�าสูง	ในการเตรียมพร้อมเกษียณอายุมีการเตรียมพร้อมในด้านร่างกาย

และจิตใจ	ด้านการเงิน	ด้านที่อยู่อาศัย	รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	เมื่อวิธีการเตรียมพร้อมต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะ

เป็น	 การออกก�าลังกาย	 การวางแผนตรวจสุขภาพ	 	 การวางแผนด้านการเงิน	 	 เป็นสิ่งท่ีบุคคลสามารถเข้าถึงได้ใน

ปัจจุบัน	มีแบบอย่างเปรียบเทียบ	มีการประชาสัมพันธ์ถึงความส�าคัญของการเตรียมพร้อม	เมื่อบุคคลได้รับอิทธิพลที่

ส่งเสริมในการรับรู้ความสามารถของตนเอง	 จึงสามารถเตรียมพร้อมส�าหรับการเกษียณอายุได้	 	 วันชัย	 แก้วสุมาล	ี

(Wanchai	Kaew	Sumalee	,2009)	พบว่า	การที่บุคคลจะมีการเตรียมตัวพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุ	จะใช้เวลามาก

หรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบรวมกัน	 เช่น	ความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวในวัยเกษียณอายุ	 	การวางแผน

เตรียมความพร้อม	 ลักษณะรูปแบบงานขององค์กรก็เป็นส่วนหน่ึงของสวัสดิการหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ	 ยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Florence	Nansubuga	(2018)	พบว่า	การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ส่งผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ	ปิยดา	วงศ์วิวัฒน์	(2562)	พบว่า	การรับรู้ความสามารถของ

ตนมีผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ	พบว่า	การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลทางบวกกับการ

เกษียณอายุ

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
	 การศึกษาความเข้มแข็งทางใจ	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 และการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุ	

ของพนักงานสายการพาณิชย์	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ค้นพบปัจจัยทางด้าน	เพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	

ระดับการศึกษา	รายได้ต่อเดือน	รายได้เสริม	การออม	ภาวะสุขภาพ	การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรม	มีการเต

รียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุไม่แตกต่างกัน	 ความเข้มแข็งทางใจ	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเตรียมพร้อมเพื่อ

เกษียณอายุของพนักงานโดยรวมและรายด้าน	 ที่จะเป็นข้อมูลส�าคัญต่อการวางแผนการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณ

อายุ	หน่วยงานที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้และบริหารองค์กรต่อไป

ข้อเสนอแนะ
	 1.	จากผลการวิจัย	พบว่า	การเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง		ดัง

นั้นบริษัทฯ	ควรจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุในด้านต่าง	ๆ	การให้ค�าปรึกษาเพื่อ

เตรียมความพร้อม	 ข้อมูลข่าวสารในเรื่องทีเก่ียวข้อง	 	 มีการอบรมเรื่องวางแผนการเงิน	 เรื่องการลงทุนในสินทรัพย์

ประเภทต่าง	ๆ		วิธีการดูแลสุขภาพตนเอง	รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม	เช่น	งานอาสาสมัคร	



Journal of the Association of Researchers Vol. 26 No.1 January – March 2021

Page | 207ปีที่ 26 ฉบับที่ 1  มกราคม - มีนาคม  2564วารสารสมาคมนักวิจัย

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	 และตรงกับความต้องการของพนักงาน	 นอกจากนี้ควรมีการจัดอบรมหรือท�าคู่มือให้แก่ผู้ท่ี

เริ่มเข้ามาท�างาน	 เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส�าคัญและการวางแผนถึงการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม

กับตนเอง	 หน่วยงานส่วนใหญ่มักจะจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุให้แก่ผู้ที่จะเกษียณในปีสุดท้าย

ก่อนการเกษียณ	ซึ่งจะช่วยได้เพียงเรื่องจิตใจและพัฒนาทัศนคติเท่านั้น	แต่ไม่สามารถช่วยเหลือในด้านการเงิน	ที่อยู่

อาศัย	 และสุขภาพแก่ผู้เกษียณอายุได้	 เพราะเรื่องเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานและต้องท�าอย่าง

สม�่าเสมอ

	 2.	จากผลการวิจัย	พบว่า	พนักงานที่มีการออมแตกต่างกัน	มีการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุในด้านการ

เงินที่ต่างกัน	 แสดงให้เห็นว่าการออมเงินส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ	 ดังนั้นหน่วยงานหรือ

องค์กรต่าง	ๆ	ควรที่จะส่งเสริมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน		การได้รับผลตอบแทนที่ต้องการ	การรับ

ความเสี่ยงของการวางแผนการเงิน	 ซ่ึงแต่ละรูปแบบการออมก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน	 ควรที่จะให้ความรู้เพื่อ

ให้พนักงานในองค์กรสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสมรรถภาพของตนเองได้

	 3.	 จากผลการวิจัย	 พบว่า	 พนักงานท่ีมีการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมแตกต่างกัน	 มีการเตรียมพร้อม

เพื่อเกษียณอายุด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่แตกต่างกัน	 ในส่วนนี้บริษัทฯ	 ควรให้ความส�าคัญในกิจกรรม

ทางสังคมต่าง	 ๆ	 ปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนักถึงการเข้าร่วม	 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายภายในองค์กร	

เพ่ือให้พนักงานค้นหาสิ่งที่ตนเองเหมาะสมและสามารถท�าเป็นงานอดิเรกเพ่ิมเติมได้	 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานได้

แสดงออกถึงความสามารถท่ีมีอยู่หรือมีประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามา	 เมื่อมีโอกาสได้ท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 อาจท�าให้

พนักงานมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นและมีแนวทางของกิจกรรมทางสังคมเมื่อถึงวัยเกษียณอายุได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มของพนักงานสายการพาณิชย์	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		

ซึ่งอาจท�าให้การศึกษาไม่ครอบคลุม	 ดังน้ันการศึกษาครั้งต่อไปควรท�าในกลุ่มประชากรอื่น	 ๆ	 เพื่อให้ผลการศึกษา

ครอบคลุม	 และสามารถดูปัจจัยของอาชีพได้ว่ามีการเตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหน	 เช่น	 บุคคลที่มีอาชีพรายได้ไม่

ประจ�า	เกษตรกร	ค้าขาย	เป็นต้น	ซึ่งจะสามารถน�าข้อมูลไปสู่การพัฒนาการเตรียมความพร้อมของประชากรอื่น	ๆ	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 2.	ควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลรวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยาในด้านอื่น	ๆ	เพิ่มเติมที่อาจจะส่งผลต่อการเตรียม

พร้อมในการเกษียณอายุ	 ของพนักงานสายการพาณิชย	์ บริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 	 เช่น	 จ�านวนคนใน

ครอบครัว	ภาระหนี้สิน	การลงทุนในประเภทต่าง	ๆ		รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม	

	 3.	 ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจมีการศึกษาการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุของพนักงานสายการพาณิชย์	

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ควรเป็นการศึกษา	การเตรียมตัวเกษียณอายุในรูปแบบ	การวิจัยเชิงคุณภาพ	เพื่อ

ให้ได้ข้อมูลเชิงลึก	 รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคในการเตรียมตัวเพื่อ	 เกษียณอายุของพนักงาน	 เพื่อที่จะเป็น

ประโยชน์ให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ต่อไป	รวมถึงการติดตามขยายผล	หลังจากเกษียณอายุไปแล้ว
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