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บทคัดย่อ   

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2) ศึกษาการวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 330 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ Independent 
samples t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการศึกษาพบว่า การวางแผนด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 24 - 40 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ต าแหน่งงานนักวิชาการตรวจสอบบัญชี  มีระดับรายได้ 15,001 – 25,000 บาท และ มีภาวะสุขภาพแข็งแรงดี  
และพบว่าปัจจัยด้านการวางแผนด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะ          
ด้านสุขภาพร่างกาย  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่มีอายุ  
ระดับการศึกษา  ต าแหน่งงาน  และระดับรายได้ ที่ต่างกันท าให้การวางแผนด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุ
ราชการต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีเพศ  สถานภาพสมรส และภาวะสุขภาพ ที่ต่างกันท าให้การวางแผน
ด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการไม่ต่างกัน 
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Abstract  
 The objectives of this survey research were 1) study Life Planning for Retirement of 
Bureaucrat in Cooperative Auditing Department. 2) Life Planning for Retirement of 
Bureaucrat in Cooperative Auditing Department by personal factors and. The sample group 
was including 330 employees by using questionnaire as a tool. To collect data The 
statistics used in the descriptive analysis were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. Test hypotheses with inferential statistics, including Independent samples t-test, 
One-Way ANOVA, if differences are found, will be compared in pairs by LSD method and 
Multiple Regression statistics. 
 The results showed that Retirement planning for civil servants of the Cooperative 
Auditing Department, in which most of the samples were female, aged between 24-40 years, 
single status, bachelor degree level Accounting Audit Academic Position Have an income 
level of 15,001 - 25,000 baht and have good health condition And found that the planning 
factors for retirement life in general are at a high level, especially in physical health. 
 The hypothesis test found that Personal factors of civil servants of the Cooperative 
Auditing Department, aged, education level, job position and income level. Which makes life 
planning and retirement age different And personal factors that have gender, marital status 
and health status. Which makes life planning during retirement age not different. 

Key :  Life Planning for Retirement , Bureaucrat in Cooperative Auditing Department 
 
บทน า   
 ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นทุกปี “ผู้สูงอายุ” หรือ  กลุ่ม
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี เป็นต้นไป ถือว่าเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะ ที่มีทั้งความเปราะบาง และความเสี่ยง 
ต้องการกระบวนการพิเศษในการเข้าถึงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีในขณะที่ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่ 
“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การจัดสร้างระบบและนโยบาย เพื่อรองรับประชากรกลุ่มนี้
จึงมีความส าคัญยิ่ง เพราะรัฐจ าต้องท าความเข้าใจสถิติโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงลักษณะ โดยรวมของ
กลุ่มผู้สูงอายุให้มากที่สุด เพื่อการออกแบบระบบที่สามารถช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงจากข้อมูลของสถาบันวิจัยสังคมและ
ประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ในเดือนมกราคม 2563 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ (บุคคลที่มีอายุ 
มากกว่า 60 ปี) อยู่ราว ๆ 19.98 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 30.03 ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย) แบ่งเป็น
ผู้สูงอายุเพศชาย ร้อยละ 41.46 และ ผู้สูงอายุเพศหญิง ร้อยละ 58.54 
 เนื่องจากโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งและ
รวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร นวัตกรรมต่างๆ เศรษฐกิจการเงินการค้า รวมไปถึงสังคมความเป็นอยู่
ของผู้คนทั่วโลก  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและมีความแตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมาก การวางแผนในการเกษียณอายุ
ในบั่นปลายชีวิตนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรจะเริ่มวางแผนตามช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของแต่ละคนซึ่งการวางแผนใน               
การเกษียณอายุควรจะวางแผนเกษียณตั้งแต่ที่อายุยังน้อย  เพื่อที่จะได้มีเวลาท าตามแผนตามเป้าหมายที่ต้องการ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาการวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 2. เพื่อศึกษาการวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ขอบเขตของประชากร 
 ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งใจศึกษาวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีจ านวนประชากรจ านวน 1,182 คน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยคร้ังนี้ได้มาจากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีค านวณของ Yamane (1973) ซึ่งมี 
ความคลาดเคลื่อน 0.05 จึงท าให้มีระดับความเชื่อม่ันที่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 299 ตัวอย่าง แต่เพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ผู้วิจัยจึงขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 330 ตัวอย่างและสุ่มแบบสะดวก 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จะใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการวางแผน
ด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  
ระดับรายได้  ภาวะสุขภาพ  ต าแหน่งงาน 
  ตัวแปรตาม คือ การวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการ                
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 5. ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการศึกษาวิจัย เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือน เมษายน 2563 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1.เพื่อทราบการวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 2.เพื่อทราบการวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 

ทบทวนวรรณกรรม   
 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการ 
 การวางแผนการด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการถือเป็นการเตรียมตัวเพื่อลดความวิตกกังวล
ช่วยท าให้มีทัศนคติที่ดีต่อวัยชรา เนื่องจากปัจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และมี                    
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร นวัตกรรมต่างๆ  
เศรษฐกิจการเงินการค้า  รวมไปถึงสังคมความเป็นอยู่ ของผู้คนทั่วโลก  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและมีความ
แตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมาก  ดังนั้นควรที่จะมีการวางแผนระยะยาวในการด าเนินชีวิตในวัยเกษียณ
ราชการเพื่อสามารถปรับตัวต่อการด ารงชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการได้อย่างมีความสขุมีคุณภาพชวีิตที่ดี
โดยค านึงถึงปัจจัยในด้านต่างๆดังนี้ 
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1.ด้านเศรษฐกิจ 
 ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2555) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจมีความส าคัญอย่างยิ่ ง
เนื่องจากเมื่อเกษียณอายุแล้วรายได้ที่เคย ได้รับจะลดน้อยลงหากไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้
ล่วงหน้าจะประสบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผู้เกษียณอายุควรมีการเตรียมความพร้อมเรื่องทรัพย์สิน เงินทอง 
ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วัยกลางคนเพราะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วโอกาสที่จะหางานที่มีรายได้สูงเป็นไปได้ยาก            
การหวังพึ่งลูกหลานในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นเรื่องค่อนข้างล าบากการมีฐานะการเงินที่มั่นคงเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ช่วยให้ผู้เกษียณอายุมีความสุขในบั้นปลายชีวิต ไม่เป็นภาระของลูกหลานรายงานการศึกษาวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศได้ข้อสรุปตรงกันว่าความรู้สกึมั่นคงเกี่ยวกับการเงินเป็นปัจจยัส าคัญของความสุขและความพอใจ
ในตัวเอง  

 ศิริวรรณ  มนอัตระผดุง และคณะ (2559) กล่าวว่า ด้านการเงินและทรัพย์สินการเตรียมตัวเพื่อ       
การเกษียณอายุของผู้บริหารของ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ โดยมี
การเตรียมตัวด้านนี้ก่อนด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต ผู้บริหารหลายคนได้เริ่มออมและมีการวางแผน
ด้านการเงินตั้งแต่อายุราชการยังน้อย ผู้บริหารบางรายได้รับการปลูกฝังนิสัยการออมมาตั้งแต่เด็กจึงเริ่มมี
การวางแผนการเก็บเงินตั้งแต่รับราชการการ ช่วง3 -5 ปีแรก เพื่อใช้ชีวิตและท าธุรกิจหลังเกษียณอายุ            
โดยเร่ิมเก็บออมจากเงินเดือนบางส่วน และหารายได้พิเศษจากการสอนพิเศษตามความรู้ความสามารถของตน 
เพื่อรองรับแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
 นวรัตน์  จั่นเพชร (2558) กล่าวว่า มีความจ าเป็นมากเนื่องจากเมื่อบุคคลเกษียณแล้วรายได้ประจ า
จะลดลงถ้าไม่มีแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุมเงินที่ได้รับอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นควรมีการเตรียมตัวเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่
วัยกลางคน เพราะเมื่อเกษียณแล้วโอกาสที่จะท างานมีรายได้สูงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีซึ่งสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบันการหวังพึ่งพารายได้จากลูกหลานเป็นเร่ืองที่หวังได้น้อย ดังนั้นควรเตรียมตัวด้าน การเงินไว้
ล่วงหน้า 

2.ด้านที่อยู่อาศัย 
 ศิริวรรณ  มนอัตระผดุง และคณะ (2559)  กล่าวว่า  ด้านที่อยู่อาศัยผู้บริหารทุกคนมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง บางส่วนเป็นบ้านที่ได้รับมรดกจากพ่อแม่ บางส่วนได้ซื้อบ้านหรือที่พักอาศัยเป็นทรัพย์สิน
ของตนเองมีการวางแผนเมื่อเกษียณอายุแล้วเพื่อที่ยูอาศัย โดยส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่บ้านของตนเองที่อยู่
ปัจจุบันซึ่งจะอยู่กับคู่สมรสมี พักอาศัยกับพี่สาวที่เกษียณอายุแล้ว และบางรายจะอยู่บ้านมีหลานมาพักอาศัย
อยู่ด้วยเพื่อดูแลหรือมีการซื้อ บ้านไว้ต่างจังหวัดเพื่อจะได้พักอาศัยร่วมกับคู่สมรสหรือครอบครัว และพี่น้อง 
เครือญาติเมื่อเกษียณได้ช่วยเหลือดูแลกัน  อย่างไรก็ดีผู้บริหารบางส่วนศึกษาหารูปแบบบ้านส าหรับผู้สูงอายุ
เพื่อการปรับปรุงบ้านให้เหมาะกับการอยู่อาศัยหลังเกษียณอายุ โดยเตรียมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลายๆ 
พื้นที่ อาทิ  ปรับเปลี่ยนห้องนอนให้โล่งโปร่ง เดินสะดวกปรับพื้นที่บ้านชั้นล่างให้สามารถพักผ่อนเรียบง่าย
แทนการไปพักผ่อนชั้นบนของบ้าน ปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านโดยปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
รวมทั้งปรับปรุงห้องน้ าให้สะดวกในการใช้โดยมีราวจับ เพื่อลดอุบัติเหตุในห้องน้ า และใช้โถสุขภัณฑ์ชักโครก 
แทนการใช้เพื่อถนอมต้นขาและเข่าของผู้สูงอายุ 
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 นวรัตน์  จั่นเพชร (2558) กล่าวว่า การเตรียมเรื่องที่อยู่อาศัยในยามสูงอายุมีความจ าเป็นและควร
เตรียมพร้อม ด้านที่อยู่อาศัยตั้งแต่อยู่วัยกลางคนก่อนที่จะเกษียณ ซึ่งควรจะมีการเตรียมในการสะสมทรัพย์
เพื่อซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเตรียมหาบ้านที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของตนเองเตรียมตัวเตรียมใจที่ 
จะหาบุคคลซึ่งอาจเป็นลูกหลานที่จะมาอยู่อาศัยด้วย และถ้าหากจ าเป็นต้องอาศัยในสถานสงเคราะห์ 
คนชรา ก็ควรที่จะศึกษาสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า 

3.ด้านสุขภาพร่างกาย 
 ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2555) กล่าวว่า ผลกระทบด้านร่างกายผู้เกษียณอายุต้องเผชิญกับปัญหา
ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบประสาทต่างๆ เสื่อมลง ตามองไม่ชัด หูตึง ระบบกระดูกเสื่อม
นอกจากนี้ ทฤษฎีเกี่ยวกับความสูงอายุด้านชีววิทยา ได้แก่ ทฤษฎีท าลายตนเอง(Autoimmunity Theory) 
และทฤษฎีระบบภูมิคุ้มกัน(Immune System Theory) กล่าวว่า เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน
ปรกติน้อยลง พร้อมๆ กับสร้างภูมิคุ้มกันชนิดท าลายตัวเองมากขึ้น ท าให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ไม่ดี 
เจ็บป่วยง่าย และเป็นรุนแรงยิ่งหากผู้เกษียณอายุขาดความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพก็จะยิ่งท าให้สุขภาพ
เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว 

 นวรัตน์  จั่นเพชร (2558)  กล่าวว่า การเตรียมตัวดูแลสุขภาพของตนเองก่อนที่จะถึงวัยเกษียณเพื่อ
เข้าสู่ความเป็นผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ควรตระเตรียมให้พร้อม เพราะภาวะสุขภาพที่ดีเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการรู้จักดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอมาตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยกลางคน 
จนกระทั่งถึงวัยผู้สูงอายุดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อสุขภาพที่ดีท าได้โดยการออกก าลังกาย การควบคุม
โภชนาการการพักผ่อนการสัมมนาการและการมีสุขภาพจิตที่ดี 

 ปิยะดา พิศาลบุตร และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ (2558) กล่าวว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการเตรียมตัวด้านสุขภาพค่อนข้างน้อยและน้อยกว่าด้านอื่นๆทุกด้าน    
แต่ปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาในการด ารงชีวิตหลังเกษียณมาก และมีผลกระทบไปยังเศรษฐกิจ การใช้เวลาว่าง
ครอบครัว และสังคมของตัวบุคลากรเองหลังเกษียณด้วย ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสถานออกก าลังกายหลายชนิด 
เช่น สนามเทนนิส สระว่ายน้ า โรงพละศึกษา ไว้ให้บริการกับบุคลากรโดยเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย นอกจากนี้
ยังมีสนามและลานออกก าลังกายที่สามารถใช้เดินหรือวิ่งออกก าลังกายได้ด้วยแต่บุคลากรที่มาใช้บริการยัง  
มีน้อยเมื่อเทียบกับบุคลากรภายนอก 

4.ด้านจิตใจ 
 ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2555) กล่าวว่า ผลกระทบด้านจิตใจการเกษียณอายุก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันต่อกิจวัตรประจ าวัน ผู้เกษียณอายุต้องละทิ้งบทบาททางสังคมที่เคยปฏิบัติ               
มายาวนาน สูญเสียต าแหน่งหน้าที่  อ านาจและเกียรติยศในขณะเดียวกัน การเกษียณอายุท าให้ผู้เกษียณถูก
ตีตราว่าเป็นผู้สูงอายุ  ถูกมองว่าไร้ความสามารถนอกจากนี้  ในวัยนี้ผู้สูงอายุยังต้องเผชิญกับภาวะ                      
การสูญเสียบุคคลใกล้ชิด เช่น การเสียชีวิตของคู่สมรส เพื่อนและญาติวัยเดียวกัน รวมถึงการสูญเสี ย
สัมพันธภาพในครอบครัว เนื่องจากในวัยนี้ลูกๆ มักจะมีครอบครัวและแยกย้ายไปอยู่ต่างหาก ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก ลดถอยลง ต่างคนต่างอยู่ การติดต่อสัมพันธ์หรือ มีกิจกรรมร่วมกันลดลงกว่าแต่ก่อน  
หากผู้เกษียณอายุไม่สามารถปรับตัวต่อสภาพเช่นนี้ได้จะเกิดความรู้สึกว่าตนเองไร่คุณค่า ไม่มีความหมาย 
น าไปสู่การมีอารมณ์หงุดหงิด ซึมเศร้า ระแวงท้อแท้  ผิดหวัง  โดดเดี่ยว ขาดความพึงพอใจต่อสภาพชีวิต         
ในปัจจุบันจนอาจถึงกับฆ่าตัวตายได้ 
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 ศิริวรรณ มนอัตระผดุง และคณะ (2559) กล่าวว่า ด้านจิตใจผู้บริหารส่วนใหญ่จะเตรียมตัวด้าน
จิตใจเมื่อประมาณช่วง 5 ปี ก่อนเกษียณอายุ โดยทุกคนเข้าใจว่าเมื่อเกษียณ อายุราชการแล้วจะมีคนมา
เคารพนับถือลดลง มีกิจกรรมทางสังคมลดลงไปพร้อมกับบทบาทอ านาจหน้าที่การท างาน โดยผู้บริหาร
บางส่วนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจจากแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้บริหารที่เกษียณอายุไปแล้ว ท าให้ไม่
วิตกกังวลเร่ืองอ านาจในช่วงที่รับราชการที่ตนมีอยู่ มองเห็นความสุขการการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุและได้มี
อิสระจากกฎเกณฑ์ของระบบราชการ อันเป็นช่วงชีวิตที่มี ความสุขอีกช่วงเวลา หนึ่ง หากมีการดูแล
สุขภาพจิตและสุขภาพกายให้ดีทั้งนี้ผู้บริหารส่วนใหญ่ได้น าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ มีสติในการพิจารณาชีวิตทุกชีวิตมีเกิด แก่ เจ็บตาย มีลาภมียศ เสื่อมยศ ต้องรู้จักปล่อยวางไม่
เอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและมีความพอเพียงในชีวิต 
 นวรัตน์  จั่นเพชร (2558)  กล่าวว่า การมีสุขภาพจิตดีเป็นความสามารถในการ ปรับตัวเตรียมพร้อม
และยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้โดยไม่มีความตึงเครียดทางจิตใจ มีอารมณ์
แจ่มใส ควบคุมอารมณ์ได้และมีสติอยู่เสมอ ภาวะการเกษียณถือเป็น ภาวะวิกฤตอย่างหนึ่งของชีวิตที่ท าให้เกิด
ความเครียดทางจิตใจ 

5.ด้านการใช้เวลาว่างและสังคม 
 ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2555) กล่าวว่า ผลกระทบด้านสังคม การเกษียณอายุเป็นการถอนบทบาท
ทางสังคมภายนอก ท าให้ผู้เกษียณมีสังคมแต่ภายในบ้าน ขาดการพบปะกับเพื่อนร่วมงาน บทบาททางสังคมลดลง 
อ านาจต่างๆ ที่เคยมีก็หมวดไป ส่งผลให้ผู้เกษียณเกิดความรู้สึกว่าตนเองหมดคุณค่า ขาดคนเคารพยกย่อง 
รู้สึกเหงาและว้าเหว่ ซึ่งหากไม่มีบทบาทใหม่มาทดแทนจะก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจได้ การปลดเกษียณเป็น
ภาวะที่กระทบกระเทือนจิตใจของผู้เกษียณอายุเนื่องจากภายหลังเกษียณบุคคลจะมีเวลาว่างมากถ้าปล่อย
เวลาว่างนั้นไปเฉยๆ จะเป็นสิ่งที่ท าลายชีวิตของผู้เกษียณอายุอย่างดังค ากล่าวที่ว่า“Leisure is even more 
dangerous for the old than the young” วิธีป้องกันปัญหาดัง กล่าวคือผู้เกษียณอายุต้องไม่ปล่อยให้
ตัวเองมีเวลาว่างดังนั้นการมีกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เกษียณอายุมีความพึงพอใจในชีวิต นอกจากนี้การร่วมใน
กิจกรรมบางประเภทยังเป็นการทดแทนบทบาทหน้าที่ที่สูญเสียไปจากการเกษียณอายุ  
 นวรัตน์  จั่นเพชร (2558)  กล่าวว่า มีความจ าเป็นมากส าหรับผู้ที่จะเกษียณเพราะภายหลังเกษียณ
ไปแล้วจะมีเวลาว่างมากเนื่องจากหยุดงานประจ าการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ท าให้ได้มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์กับบุคคลต่างวัยหรือในวัยเดียวกันจะช่วยในการปรับตัวด้านอารมณ์และสังคมของผู้เกษียณ ได้เป็น
อย่างดีนอกจากนี้ยังท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเป็นที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับของ สังคมซึ่งจะช่วย
ท าให้ชีวิตมีความสุขท าให้เกิดความพึงพอใจและอัตมโนทัศน์ต่อตนเองดีขึ้นดังนั้นผู้ที่ จะเกษียณจึงควรจะได้
มีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณ วางแผนที่จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอก บ้านทั้งนี้เพื่อรักษาให้คงไว้          
ซึ่งความสุขและสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นิภาพร เกิดมาลัย และคณะ (2560) กล่าวว่า จากการศึกษางานวิจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเกษียณอายุของข้าราชการครูในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ                 
การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ มีด้วยกันทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม
ด้านการเงิน  การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ  การเตรียมความพร้อม
ด้านที่อยู่อาศัย  และการเตรีนมความพร้อมด้านการใช้เวลาว่าง  จากการท าแบบสอบถามพบว่า  เพศหญิงที่มี
อายุช่วง 40-50 ปี  สมรสแล้ว  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  รายได้ต่อเดือนมากกว่า  35,500 บาท การออมต่อเดือน 
3,001- 4,000 บาท  รายจ่ายต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  และได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
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ก่อนเกษียณอายุ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงจากมากไปน้อย ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการเตรียม
ความพร้อมด้านการเงินและด้านร่างงกายเป็นอันดับแรก  รองลงมาด้านที่อยู่อาศัย  ด้านจิตใจ  และด้านการใช้เวลา
ว่างตามล าดับ 
 นวรัตน์  จั่นเพชร (2558) กล่าวว่า จากการศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อวัยสูงอายุ        
ที่มีคุณภาพของกรมควบคุมโรค ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพต าแหน่ง  ระดับต าแหน่ง  รายได้ต่อเดือน หลักประกันรายได้จากหน่วยงาน ที่แตกต่างกัน มีระดับ
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 
ขณะเดียวกันเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพ ระดับต าแหน่ง รายได้ต่อเดือนที่พักอาศัย
หลักประกันรายได้จากหน่วยงานที่แตกต่างกันมีระดับปัญหาและ และอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัย
ตัดขวาง คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีประชากรจ านวน 1,182 คน
จึงใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยที่ทางผู้วิจัยได้ก าหนดค่า 
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 จึงท าให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปิด
ตาราง พบว่าจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องท าการศึกษา อยู่ที่ 299 ตัวอย่าง แต่เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ผู้วิจัยจึงขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 330 ตัวอย่าง และสุ่มแบบสะดวก 
 แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น             
3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้านต าแหน่งงาน 
ด้านระดับรายได้ และด้านภาวะสุขภาพ มีจ านวน ค าถามทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ 
เท่านั้น 
 ส่วนที่ 2 การวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านการใช้เวลาว่างและ
สังคม มีจ านวนข้อค าถามทั้ งหมด 21 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิด                   
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแต่ 1 ค าตอบเท่านั้น 
จ านวน 12 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด เกณฑ์การให้คะแนนระดับส าคัญ คือ มีระดับส าคัญมากที่สุด 
= 5,มีระดับส าคัญมาก = 4,มีระดับส าคัญปานกลาง = 3,มีระดับส าคัญน้อย = 2,และมีระดับส าคัญน้อยที่สุด = 1 
 ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิดที่ถามเกี่ยวกับการวางแผนด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ 
จ านวน 1 ข้อ 
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 โดยแบ่งความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ เพื่อใช้ในการตีความหมายของค่าเฉลี่ยที่ ใช้ในการวิเคราะห์
ค่าในส่วนที่ 2 ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีระดับความส าคัญในระดับน้อยที่สุด,ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีระดับ
ความส าคัญในระดับน้อย,ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีระดับความส าคัญในระดับปานกลาง,ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีระดับ
ความส าคัญในระดับมาก และค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดับ           
การวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ด้านเพศ ด้านอายุ                    
ด้านสถานภาพสมรส  ด้านระดับการศึกษา ด้านต าแหน่งงาน ด้านระดับรายได้ และด้านภาวะสุขภาพ และ          
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ การวางแผนด าเนินชีวิต
วัยเกษียณอายุราชการ 
 2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาการวางแผนด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร เพศ จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์
ข้อมูล และเพื่อการวางแผนด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ าแนกตาม
ปัจจัยด้านประชากร ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้านต าแหน่งงาน ด้านระดับรายได้ 
และด้านภาวะสุขภาพ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 
หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย วางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์การวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจ                  
บัญชีสหกรณ์ โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย                
ด้านการใช้เวลาว่างและสังคม  ด้านจิตใจ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ                       
 2. ผลการเปรียบเทียบการวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ จ าแนกตามด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้านต าแหน่งงาน  
ด้านภาวะสุขภาพ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ข้าราชกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระดับรายได้   
ที่ต่างกัน ท าให้การวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยรวมต่างกัน 
  2.2 ข้าราชกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ที่มีเพศ สถานภาพสมรส ภาวะสุขภาพ ที่ต่างกัน             
ท าให้การวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยรวม                
ไม่ต่างกัน 

การอภิปรายผล 
ผลการวิจัยการวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1.ผลการศึกษาการวางแผนด าเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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  1.1 ด้านเศรษฐกิจ ของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า  ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนใหญ่มีการวางแผนเกี่ยวกับออมเงินไว้ล่วงหน้าอย่าง
เหมาะสม  ค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ  โดยประมาณการรายจ่ายในแต่ละเดือนเพื่อวิเคราะห์
รายจ่ายที่คาดว่าจะต้องใช้ภายหลังเกษียณ  เตรียมหางานส ารองเพื่อเพิ่มรายได้หลังเกษียณ รวมถึงหาความรู้
ในเรื่องการลงทุนเพื่อให้ทรัพย์สินงอกเงย  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2555) และ 
นวรัตน์  จั่นเพชร (2558) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเรื่องเศรษฐกิจมีความจ าเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เมื่อบุคคลเกษียณอายุแล้วจะมีรายได้ลดลงถ้าไม่มีการวางแผนอย่างรัดกุม เงินที่ได้รับอาจจะไม่เพียงพอและ 
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นเรื่องค่อนข้างล าบากการมีฐานะการเงินที่มั่นคงเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ช่วยให้                 
ผู้เกษียณอายุมีความสุขในบั้นปลายชีวิต  ดังนั้นจึงควรจะวางแผนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วัยกลางคน  
  1.2 ด้านที่อยู่อาศัย  ของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัย            
มีความเห็นว่า ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนใหญ่มีการเตรียมเรื่องที่อยู่อาศัยในวัยเกษียณมี              
การวางแผนซ่อมแซม  ซึ่งรวมถึงการเตรียมในการสะสมทรัพย์เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับ
สุขภาพร่างกายของตนเองและเตรียมจะหาบุคคลซึ่งอาจเป็นลูกหลานมาอยู่อาศัยเพื่อดูแล รวมถึงศึกษา
สภาพที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆถ้าหากจ าเป็นต้องอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
นวรัตน์  จั่นเพชร (2558) และ ศิริวรรณ มนอัตระผดุง และคณะ (2559) กล่าวว่า การเตรียมเร่ืองที่อยู่อาศัย
ในยามสูงอายุมีความจ าเป็นและควรเตรียมพร้อม ด้านที่อยู่อาศัยตั้งแต่อยู่วัยกลางคนก่อนที่จะเกษียณ            
ซึ่งควรจะมีการเตรียมในการสะสมทรัพย์เพื่อซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเตรียมหาบ้านที่เหมาะสมกับ
สุขภาพร่างกายของตนเอง เช่น ปรับห้องนอนให้โล่งโปร่งเดินสะดวก  ปรับปรุงพื้นที่บ้านให้ร่มรื่น ปรับปรุง
ห้องน้ าให้มีราวจับ 
  1.3 ด้านสุขภาพร่างกาย  ของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด    
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า  ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนใหญ่การวางแผนการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ
ร่างกายเหมาะสม โดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ ท าประกันสุขภาพ การควบคุมโภชนาการ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2555) และ ศิริวรรณ  มนอัตระผดุง และคณะ (2559) กล่าวว่า 
เมื่ออายุมากข้ึนร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันน้อยลง  พร้อมๆกับสร้างภูมิคุ้มกันชนิดท าลายตนเองมากขึ้น ควรมี
การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพร่างกาย โดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ  ท าประกันสุขภาพ 
รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพและเป็นแผนส ารองการดูแลสุขภาพใน
อนาคต  
  1.4 ด้านจิตใจ ของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัย                   
มีความเห็นว่า ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนใหญ่การวางแผนในการที่จะมีสุขภาพจิตดี เตรียมพร้อม
ปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้โดยไม่มีความตึงเครียดทางจิตใจ           
มีอารมณ์แจ่มใส ควบคุมอารมณ์ได้และมีสติอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด นวรัตน์ จั่นเพชร (2558) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) กล่าวว่า ช่วงหลังเกษียณอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย   
ทั้งทางร่างกายจิตใจ ทางสังคม  การมีสุขภาพจิตดีเป็นความสามารถในการปรับตัวเตรียมพร้อมและยอมรับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวหลังเกษียณ
อย่างมีความสุข 
  1.5 ด้านการใช้เวลาว่างและสังคม ของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในระดับ 
มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนใหญ่มีการวางแผนที่จะมีกิจกรรมใน
การใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมภายในครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและงานอดิเรก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2555) 
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และวจิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์ (2558) กล่าวว่า การเกษียณอายุเป็นสิ่งที่คงท างานหลีกเลี่ยงไม่ได้            
การเกษียณอายุคือการยุติบทบาทหน้าที่การท างานประจ าอันอาจมีสาเหตุจากข้อบังคับ กฎระเบียบของ
หน่วยงานที่ตนสังกัด ท าให้ผู้เกษียณมีสังคมแต่ภายในบ้าน ขาดการพบปะกับเพื่อนร่วมงาน หากไม่มีบทบาท
ใหม่มาทดแทนจะก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจได้  วิธีป้องกันปัญหาดังกล่าวคือผู้เกษียณอายุต้องไม่ปล่อยให้
ตัวเองมีเวลาว่างดังนั้นการมีกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เกษียณอายุมีความพึงพอใจในชีวิต 
 2.ผลการศึกษาการวางแผนการด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่มีเพศต่างกัน ท าให้การวางแผนด าเนินชีวิตวัย
เกษียณอายุราชการ โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีเพศ
ต่างกันมีการวางแผนการด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ ไม่ต่างกัน ซึ่งเพศที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นตัว
ก าหนดการวางแผนการด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2555) 
และ นวรัตน์  จั่นเพชร (2558) กล่าวว่า เพศที่ต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุที่
ต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบันสภาพสังคมอาจเปลี่ยนแปลงมากขึ้นส่งผลให้เพศชายและเพศหญิง         
มีความเท่าเทียมกัน 

2.2 ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่มีอายุต่างกันท าให้มีการวางแผนการด าเนินชีวิต
วัยเกษียณอายุราช โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์               
มีอายุต่างกัน มีการวางแผนการด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราช ที่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ 
วจิณณรัตน์  วราบุญนาคภิรมย์ (2558) และวรวรรณ ชัยชื่น กล่าวว่า อายุที่ต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
ในการเกษียณอายุที่ไม่ต่างกัน เนื่องจากการวิเคราะห์ผลความแตกต่างระหว่างเจนเนอเรชั่นกับพฤติกรรม
การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุที่แตกต่างกัน พบว่า เจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุโดยไม่มีความแตกต่างในทางสถิติ 

2.3 ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่มีสถานภาพสมรสต่างกันท าให้การวางแผน                 
การด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราช โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ข้าราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์  มีสถานภาพสมรสต่างกัน ท าให้การวางแผนการด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการไม่ต่างกัน  
สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดการวางแผนการด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ                
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทยณฐ  ชวนไชยสิทธิ์ (2555) กล่าวว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันส่งผลต่อ  
การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุไม่แตกต่างกัน  อาจเนื่องมากจากกลุ่มที่ใช้ศึกษาครั้งนี้มีการศึกษาระดับ
ใกล้เคียงกัน  มีอาชีพที่มั่นคง  และมีรายได้เป็นของตนเอง  ท าให้มีศักยภาพพอที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อ
เกษียณอายุได้ด้วยตัวเอง และนวรัตน์  จั่นเพชร (2558) กล่าวว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุในภาพรวมแตกต่างกัน 

2.4 ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันท าให้มีการวางแผน
ด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ข้าราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการวางแผนด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ ต่างกัน ซึ่งระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวก าหนดการวางแผนด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2555) และนวรัตน์  จั่นเพชร (2558) กล่าวว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุแตกต่างกันในภาพรวม แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มคนที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าจะสามารถเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรดีกว่าที่มี ระดับการศึกษาน้อยกว่าท าให้เป็น
ต้นทุนต่างกันในการเตรียมความพร้อม  
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2.5 ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ที่มีต าแหน่งงานต่างกันท าให้การวางแผนด าเนิน
ชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
มีต าแหน่งงานต่างกัน เป็นตัวก าหนดการวางแผนด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการต่างกัน เนื่องจาก 
ต าแหน่งงานที่ต่างกันอยู่ในสายอาชีพที่ต่างกันท าให้มีทัศนคติ ความชอบที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ นิศารัตน์  กุลกชพร (2554)  กล่าวว่า ต าแหน่งหน้าที่การท างานของข้าราชการท าให้การท า
กิจกรรมเมื่อเกษียณอายุแตกต่างกัน และนวรัตน์  จั่นเพชร (2558) กล่าวว่า สถานภาพต าแหน่งที่แตกต่าง
กันมีระดับปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพแตกต่างกัน 

2.6 ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่มีระดับรายได้ต่างกันท าให้มีการวางแผนด าเนิน
ชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระดับรายได้ต่างกันเป็นตัวก าหนดการวางแผน
ด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการต่างกัน เนื่องจากระดับรายได้ที่ ต่างกันท าให้มีแผนการด าเนินชีวิตความ
ต้องการในการใช้จ่ายที่ต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2555) และนวรัตน์  จั่นเพชร (2558) 
กล่าวว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุในภาพรวมแตกต่างกัน  

2.7 ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่มีภาวะสุขภาพต่างกันท าให้มีการวางแผนด าเนิน
ชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ข้าราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์  มีภาวะสุขภาพต่างกัน การวางแผนด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ ไม่ต่างกัน ภาวะสุ ขภาพที่
ต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดการวางแผนด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
ทยณฐ  ชวนไชยสิทธิ์ (2555) กล่าวว่า สถานภาพทางสุขภาพที่ต่างกันส่งผลต่อการเตรียมตัวเกษียณอายุของ
ข้าราชการไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้อายุยังไม่มาก ประกอบกับส่วนใหญ่เข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ ท าให้รู้จักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองจึงส่งผลให้มีคะแนน
การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุไม่แตกต่างกัน  

ข้อเสนอแนะการน าไปใช ้
จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้ประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับการวางแผน

ด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังนี้ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่มีอายุ  สถานภาพสมรส  

ต าแหน่งงาน  และระดับรายได้ต่างกัน ท าให้การวางแผนด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการต่างกัน ดังนั้น
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงควรมีการวางแผนการด าเนินชีวิตวัยเกษียณตั้งแต่อายุน้อยๆ เพราะ
เนื่องจาก การวางแผนด าเนินชวีิตวัยเกษียณอายุราชการตั้งแต่อายุน้อยๆจะท าให้บรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้
โดยเร็ว 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาประชากรข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เท่านั้น เพื่อให้การวิจัย
ในครั้งต่อไปควรขยายพื้นที่ ที่จะศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น ในสังกัดกรมอื่นๆ  เพื่อท าการศึกษาการวางแผน
ด าเนินชีวิตวัยเกษียณอายุราชการของกลุ่มข้าราชการกลุ่มใหม่  เพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ในการศึกษาที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้นและเกิดความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ควรน าสถิติตัวอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์  
ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษเชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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