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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาวิจัยโครงการ “ สํารวจความตองการของพนักงาน  กปภ. ที่เกษียณอายุ : ศึกษากรณพีนกังาน
ที่จะเกษียณอายุตั้งแตส้ินปงบประมาณ 2552 – 2556 ” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักก็เพื่อศึกษาความตองการ
อยางแทจริงของผูที่จะเกษียณอายุในวันเกษียณอายุ วิธีการศึกษากระทําโดยการสงแบบสอบถามไปทาง
ไปรษณีย 90% และอีก 10% คณะผูศึกษาวิจัยไดนําแบบสอบถามสงใหผูที่จะเกษียณอายุในสังกัด ในสังกัด 
ปปข. 2 (สระบุรี) และปปข. 6 (ขอนแกน) รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 437 ราย จากจํานวนพนักงานที่จะ
เกษียณอายุในระยะเวลา 5 ป จํานวน 878 ราย คิดเปนเกือบ 50 % ของจํานวนพนักงานทั้งหมด 
 ผลการศึกษาวิจัยขั้นตนพบวามีพนักงานที่ตกเปนกลุมเปาหมาย ที่แบงเปนสวนกลาง รวมศูนย
ฝกอบรม 1 – 3 และ พนักงานในภาค 1 – 5 รวมทั้งสิ้น 76 ราย และสวนภูมิภาค (ปปข.1 – ปปข.10) จํานวน 
361 ราย ไดรับการตอบกลับจากสวนกลาง 40 ราย คิดเปน 52.63 % ของกลุมเปาหมาย จากสวนภูมิภาคตอบ
กลับมา 286 ราย คิดเปน 79.22 % ของกลุมเปาหมาย จากประสบการณของคณะผูศึกษาวิจัยพบวาในความ
รวมมือการตอบแบบสอบถาม สวนภูมิภาคมักจะใหความรวมมือเปนอยางดีถึงดีมากกวาพนักงานใน
สวนกลาง ซ่ึงเปนอีกหนึ่งเรื่องที่คณะผูศึกษาวิจัยจะตองหาสาเหตุ และเหตุผลใหไดในโอกาสตอไป 
 สรุปผลการศึกษาวิเคราะหความตองการของพนักงานทีจ่ะเกษียณอายใุนสิ้นปงบประมาณ  
2552 – 2556 แลว พบวา 
 1. พนักงานตองการใหจดัมีทวัรสุขภาพ ใชเวลา 3 วัน 
 2. ในวันปจฉิมนิเทศอยากใหมีการจัดงาน 1 วัน โดยมีสาระ คือตองการจัดใหมีการบรรยาย เร่ือง
สุขภาพหลังเกษียณอายุงาน และใหเจาหนาที่สหกรณแนะนําวิธีฝากเงินกับสหกรณเชนไร จึงจะไดประโยชน
สูงสุด 
 3. อยากใหจัดงานวันปจฉิมนิเทศที่สํานักงานใหญ ในเวลากลางวัน 
 4. อยากให กปภ. แจกของที่ระลึกเปนสญัญาลักษณ กปภ. (ที่มีราคา ) และใบประกาศกิตติคุณ 
 5. กิจกรรมในวันปจฉิมนิเทศ ในดานบันเทิงประกอบดวย การแสดงโชว รําอวยพร ตลก และอื่นๆ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  คณะผูศึกษาวิจัยขอขอบคุณ นายประกิต จั่นอุไร ที่ปรึกษาผูวาการ (วางแผนและลดน้ํา
สูญเสีย)  อดีตผูชวยผูวาการ (วิชาการและแผน) ที่อนุมัติใหศึกษาวิจัยโครงการนี้ และขอขอบคุณ นาย
พิชญะ  ชูช่ืน ผูอํานวยการฝายฝกอบรม อดีตผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ ที่อนุมัติใหออกไปเก็บขอมูล
เพิ่มเติมที่สํานักงานประปาในสังกัดสํานักงานประปาเขต 2 (สระบุรี) และสํานักงานประปาเขต 6 
(ขอนแกน) 

 คณะผูศึกษาวิจัยขอขอบคุณ พนักงานการประปาสวนภูมิภาคทุกทานที่ตกเปนกลุม
ตัวอยางและจะเกษียณอายุในปงบประมาณ 2552-2556 ที่กรุณาใหขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการ
ศึกษาวิจัยเชนเดียวกัน 

 ทายที่สุด คณะผูศึกษาวิจัย ขอขอบพระคุณการประปาสวนภูมิภาคที่สนับสนุน     
งบประมาณในการศึกษาครั้งนี้  

 
งานวิจยัพัฒนาธุรกิจ 

กองวิเคราะหวจิัยธุรกิจ 
                 มีนาคม  2552   
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ดวยพนักงานที่จะเกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ 2552-2556 จะมีอายุการทํางานกับ กปภ. ไม
ต่ํากวา 30ป เปน 30ปทีเปยมไปดวยประสบการณ ความเสียสละ มานะอดทน และบากบั่น ครํ่าหวอดอยู
กับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ตั้งแตเร่ิมกอตั้ง กปภ. จวบจนวันเกษียณอายุงานมาถึง เพื่อใหเปน
องคการชั้นนําของประเทศ พวกเขาเหลานี้ถือวามีคุณูปการตอ กปภ. และอนุชน กปภ. รุนตอๆ ไปอยาง
ยิ่ง 

คณะผูศึกษาวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรอันทรงคุณคาเหลานี้ จึงมีความเห็นวา  
กปภ.  ควรมีรางวัลตอบแทนคุณงานความดีของพวกเขาเหลานี้ในรูปธรรมตามความตองการของผูรับ 
(คือพนักงานที่จะเกษียณอายุงาน) เพื่อที่พวกเขาจะไดรูสึกถึงความใสใจใยดี ของ กปภ. ที่มอบใหในวัน
สุดทายของชีวิตการทํางานใน กปภ. 

เหตุผลท่ีเลือกพนักงานที่เกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ 2552-2556 
ประการแรก  พนักงานเหลานี้จะมีอายุการทํางานมากกวา 30 ป และมีอายุงานในดานประปา

มากกวาอายุของ กปภ. ในปจจุบัน เพราะเขาทํางานกอนการกอตั้งเปน กปภ. ในป 2522  
ประการที่สอง พนักงานเหลานี้สวนใหญมาจากการรวม 2 หนวยงาน คือ กองประปาชนบท 

กรมอนามัย และกองประปาสวนภูมิภาค กรมโยธาธิการ ถือไดวาเปนรุนกอตั้ง  กปภ. 
ประการที่สาม เปนการใหเกียรติพนักงานที่ไดชวยกันสรางสรรค  กปภ. ใหกาวหนาทัดเทียม

รัฐวิสาหกิจอื่นไดในทุกวันนี้ 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 เพื่อศึกษาความตองการอยางแทจริงของผูที่จะเกษียณอายุ แลวนําผลการศึกษาเสนอใหกับ
ผูบริหาร กปภ. เพื่อพิจารณาความตองการอยางแทจริงของผูที่จะเกษียณอายุในวันเกษียณอายุ 
 
3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 นอกเหนือจากผูที่จะเกษียณอายุจะไดรับสิ่งที่ตองการจาก กปภ. แลว ส่ิงที่เปนผลทางออม
ตามมาก็คือ พนักงานที่ยังอยูในวัยปฏิบัติงานไดเกิดความรูสึกถึงความจริงใจและใสใจพนักงานอยาง
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แทจริงของผูบริหาร  กปภ.  อนึ่งเมื่อพนักงานมีความรูสึกที่ดีตอ กปภ. แลว ก็พรอมที่จะทุมเทแรงกาย 
และแรงใจในการปฏิบัติหนาที่ที่ทําอยูอยางเต็มที่ 
 กปภ. จะกาวไกลไมใชอ่ืนไกลก็คือ พนักงานนี้เองเปนตัวขับเคลื่อน เมื่อ กปภ. ใหพนักงานเติม
น้ําใจใสน้ําประปาแลว  กปภ. ก็ควรเติมน้ําใจใหพนักงานดวย 
 
4. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้จะใชวิธีสุมตัวอยางจากพนักงานที่จะเกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ ตั้งแต 
2552-2556 การคัดเลือกกลุมเปาหมายจะกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่จะมีพนักงานเกษียณอายุ สําหรับ
ขนาดของกลุมตัวอยาง ประมาณ  50% ของผูที่จะเกษียณอายุในแตละป 
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บทท่ี 2 
ทฤษฏี และ แนวคิดดานการสรางความเชื่อม่ันใหแกองคกร 

 
 
นิยาม ของ “เกษียณอายุ” 
 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน ฉบับป พ.ศ. 2542 ไดนิยามคําวา “เกษียณไววา” ก.ส้ินไป” 
(ใชเกี่ยวกับการกําหนดอายุ) เชน เกษียณอายุราชการ1 คําๆ นี้ที่ใชในบริบทนี้ตรงกับภาษาอังกฤษวา “to 
retire” หรือ “retirement” ซ่ึง  “to withdraw from usual use or service” หรือ “เลิกจากการใชงานหรือ
การใหบริการตามปกติ” อยางไรก็ตาม จอรจ ลีสัน2 ไดใหความหมายอยางละเอียดยิ่งขึ้นของคําๆ นี้ โดย
เสนอวา การเกษียณอายุนั้นอาจเปนการเกษียณเพื่อใชช้ีวัดบั้นปลายอยางมีความสุข โดยมีรายไดประจํา
มั่นคง (บํานาญ) หรือเปนชวงเวลาที่สามารถทําอะไร ตามที่อยากทําไดอยางเต็มที่โดยไมตองมีใครมา
เปนเจานาย 
 นอกจากนี้ ลีสัน ยังเสนอวา แนวคิดเบื้องหลังการเกษียณอายุเปลี่ยนจากการพักผอน (rest) มา
เปนรางวัล (reward) และมาเปนสิทธิ (right) นั้นคือ ในยุคแรกเริ่มที่ใชมีการกําหนดการเกษียณอายุนั้น 
เกิดจากความคิดที่วาพนักงานที่ไดทํางานมาจนถึงอายุหนึ่ง ไมควรอนุญาตใหทํางานอีกตอไป เนื่องจาก
เมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถในการทํางานก็จะลดนอยลง เพราะผูสูงวัยยอมมีสภาพรางกายทรุดถอยลง 
จึงเห็นวาคนงานที่ทํางานมาถึงชวงอายุนี้สมควรไดพักผอน ซ่ึงในยุคสมัยที่เร่ิมมีการใชมาตรการบังคับ
การเกษียณอายุ ผูสูงวัยก็เปนเชนนั้นจริงโดยสวนใหญ แตเมื่อมีการพัฒนาการเกษียณอายุอยางเปนระบบ 
มีการใหส่ิงตอบแทน เชน บํานาญ และสวัสดิการอื่นๆ ทําใหมีความคิดวาแทนที่จะใหผูเกษียณอายุ 
เกษียณอายุเพื่อจะไดพักผอนก็เกิดแนวคิดวาการเกษียณอายุถือเปนรางวัล ตอบแทนคนทํางานที่ได
ทํางานอยางทุมเทใหแกราชการหรอืบริษัทมาเปนเวลานานผลตอบแทนก็คือ การเกษียณอายุ ซ่ึงเปนการ
พักผอนอยางหนึ่งแตประกอบไปดวยส่ิงตอบแทนไดแกบํานาญ และสวัสดิการตางๆ นั่นเอง แนวคิดก็
คือวาการเกษียณอายุเปนการที่ผูวาจางตอบแทนคนทํางานที่ทํางานมาอยางซื่อสัตย ซ่ึงสมควรไดมีเวลา
ใชชีวิตอยางอิสระไมตองทํางานอีกตอไป แตมีคาตอบแทนใหเพื่อใหมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต 
อยางไรก็ตามแนวความคิดก็เปลี่ยนไปอีก  กลาวคือเมื่อระบบการใหบําเหน็จ บํานาญเปนของปกติ
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 
2

 George w. Leeson  “ Cross  National Differences in Attitude to the Age of Retirement : The HSBC Future of Retirement Global         
Ageing 2005, available at   http : www.ageing forum.ozg.  
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ธรรมดาของการจางงาน ก็เกิดความคิดขึ้นมาวา การเกษียณอายุนั้นเปนสิทธิที่ผูทํางานทุกคนตองไดรับ 
และนายจางหรือราชการมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองใหสิทธิดังกลาวนี้แกผูทํางาน 
 อยางไรก็ตาม งานวิจัยช้ินนี้ศึกษาความตองการของพนักงาน กปภ. ในวันเกษียณอายุ โดยศึกษา
พนักงานที่จะเกษียณอายุ ตั้งแตส้ินปงบประมาณ 2552-2556 เพื่อจะตองสนองความตองการของ
พนักงานอยางแทจริง และหวังผลที่ตามมาก็คือ แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในรุนตอๆมา และ
เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับองคกรวาองคกรจะเขมแข็งไดเพราะศักยภาพที่ดีของพนักงาน คณะผู
ศึกษาวิจัยจะไดนําทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการสรางความเชื่อมั่นใหกับองคกรมาเปนสวนประกอบในการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 
 แรงจูงใจในการทํางาน 
 
 1. ทฤษฎี Homo economicus3   
  ทฤษฎีจูงใจคน โดยมองคนเปนมนุษยเศรษฐกิจ ทฤษฎีนี้มีขอสมมุติฐานวา คนใน
ฐานะมนุษยเศรษฐกิจนั้นกระทําใดๆดวยเหตุผลเสมอ และเลือกกระทําการตางๆก็มุงจะเอาเงินเปนหลัก 
เวลามนุษยจะทําอะไรมนุษยจะคิดกอนวาทําลงไปแลวจะไดเงินเทาไร ดังนั้นเราตองผูกประสิทธิภาพ
การผลิตไวกับเงินตรา เพราะเมื่อเปนฉะนี้แลวมนุษยจึงจะพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพราะ
ประสิทธิภาพการผลิตเปนทางผานไปสูการไดผลตอบแทนที่เปนเงินทอง  เทเลอร ไดเสนอตัวอยางเรื่อง
นี้ ซ่ึงเปนตัวอยางที่รูจักกันดีทั่วไป คือ การเพิ่มอัตราคาจางเฉลี่ยในโรงงานของบริษัทถลุงเหล็กเบชเล
เฮมจาก1.15 ดอลลาร เปน1.88 ดอลลาร แลวปรากฏวาผลผลิตเพิ่มขึ้นจากวันละ 16 ตัน เปน 49 ตัน 
 ทฤษฏีนี้มิไดหยุดแคเทเลอร ตอมาอีกก็มีคนอื่นทดสอบกันอีก เชน ในป พ.ศ. 2507 ก็มีงานของ
ผูรูอีกคนหนึ่งพิมพงานในวารสารดานการบริหาร (ในวารสาร Industrial Relation, vol. 3, 1964) เสนอ
งานวิจัยซ่ึงปรากฏผลวา ผลตอบแทนในรูปเงินตรามิไดจํากัด อยูเฉพาะในหมูคนงานในโรงงาน แม
เจาหนาที่บริหารระดับกลางโดยทั่วไป ก็มักพอใจ ที่จะไดรับผลตอบแทนเปนเงินทอง มากกวาที่จะ
ปรารถนาสมนาคุณในรูปแบบอื่น แตเร่ืองเหลานี้ โดยเฉพาะงานวิจัยนี้ ก็ทํากันในอเมริกา 
 งานวิจัยในธุรกิจ เร่ืองการสมนาคุณคนโดยจายเงินนั้นมีมาก และจากผลการศึกษายืนยันวา 
“เงิน” สําคัญมากเปนอันดับหนึ่งที่เอง ระบบการสมนาคุณจึงวางรากฐานไวกับเงินตรา เชนระบบโบนัส 
ระบบเปอรเซ็นต คาคอมมิชช่ันจากยอดขาย หรือจากการผลิตเลยเปา หรือเขาเปา เปนตน ในแงของ
คนงาน คนงานก็เพงความสนใจไปที่ยอดกําไรของบริษัท การตอรองของคนงานก็จะชี้ไปที่ยอดกําไรวา
บริษัทมีกําไรมาก ฯลฯ 
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 ผลตอบแทนในรูปเงินตราจึงดูเหมือนจะเปนของธรรมชาติไป แตก็ไมควรดวนสรุปวา เงินเปน
ส่ิงสําคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียว ในการจูงใจใหคนทํางาน การเห็นวาเงินเปนสิ่งสําคัญที่สุดเพียงประการเดยีว 
ทําใหเราลืมนึกถึงและมองขามสิ่งอื่นๆ อีกหลายอยางที่สงเสริมและจูงใจใหคนทํางาน เมื่อมองขามสิ่ง
ตางๆ เหลานี้เสียแลว ก็เทากับมองขามศักยภาพแหงการเพิ่มผลผลิตที่ควรได เงินทองนั้นใหคําตอบใน
ระดับขั้นตน แตพนไปจากนั้นเงินตอบไมได เชนบริษัท 2 บริษัท ทําธุรกิจแบบเดียวกัน ทุกอยาง “ดูๆ” ก็
เหมือนกัน และจายเงินเดือนแกพนักงานรวมทั้งผลตอบแทนในรูปเงินตราในลักษณะอื่นสูงเทากัน ทวา
ผลงานที่ออกมาไมเทากันเปนตน  
 ดวยเหตุนี้ จึงมีการคัดคานกันตอไปวา ปจจัยอ่ืนๆ เหลานั้นมีอะไรบาง คําตอบก็มีหลายอยาง 
เชนกลาวกันวาลักษณะงานนั้นเองเปนปจจัยจูงใจมากหรือจูงใจนอย บรรยากาศในที่ทํางาน ระหวาง
พนักงานดวยกันนั้นก็เปนปจจัยอีกอยางหนึ่ง ระบบงานหรือรูปแบบการบริหารงานของบริษัทก็มี
อิทธิพลตอการทํางานของลูกจาง และแมขนาดของกิจการก็มีสวนกําหนดประสิทธิภาพของคนทํางาน 
เร่ืองนี้พวกนักวิชาการ และธุรกิจเริ่มตระหนัก (หมายถึงในอเมริกา) มาตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 มี
การศึกษาคนควาเพื่อพยายามทําความเขาใจเรื่องพฤติกรรมของคนกับการทํางาน แนวทางใหมดังกลาว
นั้น เลิกมองคนเปน homo economicus และเลิกมองวาธุรกิจเปนระบบงานที่ใชเงินอยางเดียวเปน
มาตรฐานของทุกสิ่งทุกอยาง เราจึงกาวไปสูทฤษฏี แบบที่ 2 
 
 2. ทฤษฏีความตองการ4   
  ทฤษฏนี้ช่ือทฤษฏีความตองการ เสนอโดย Maslow  บอกวามนุษยมีความตองการเปน
ลําดับขึ้นไป เรียกวาเปนขั้นเปนตอน เมื่อความตองการระดับตนๆ ไดรับการสนองเรียบรอยแลว มนุษย
ก็จะมีความตองการในขั้นตอไป และตอไป ๆ ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ มีลักษณะเปนนามธรรมยิ่งขึ้นไป
เร่ือยๆ ลําดับความตองการของมนุษยตามทฤษฏีของ Maslow  คือ 
  2.1 ความตองการทางกายภาพ เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ และ
การพักผอนนอนหลับเปนตน 
  2.2 ความตองการความปลอดภัย เชน การมีที่อยูอาศัยการปกปองใหพนจากภยันตราย
ทั้งปวง ฯลฯ เปนตน 
  2.3 ความตองการยอมรับในสังคม เชน อยากมีเพื่อนฝูง มีความรัก และมีมิตรภาพจาก
เพื่อนมนุษยดวยกัน เปนตน 
  2.4 ความตองการมีช่ือเสียง เกียรติยศ เปนตน 
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  ทฤษฏีนี้มิไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางระดับการจางงานในประเทศกับระดับการ
สนองความตองการเลย นอกจากนี้ยังไมไดแจกแจงถึงอิทธิพลตอระดับการสนองความตองการได
ทั้งสิ้น นอกจากนั้น ความตองการระดับตางๆ ที่เสนอมาก็มิใชจะครบถวน จึงไดเกิดทฤษฏีที่ 3 
 
 3. ทฤษฏี 2 ปจจัย5 ของ Herzberg  
  โดยเสนอวา แรงจูงใจในการทํางานของคน แบงออกเปน 2 ปจจัยใหญ ๆ 
  ปจจัยท่ี 1 ปจจัยนอกตัวตนของมนุษย หรือปจจัยแหงความไมพอใจ 
  ปจจัยท่ี 2  ปจจัยภายในตัวตนของมนุษย หรือปจจัยแหงความพึงพอใจ 
 
 ปจจัยท่ี 1 ปจจัยนอกตัวตนของมนุษย หรือปจจัยแหงความไมพอใจ ไดแก นโยบายการ
พนักงาน รูปแบบการดูแลบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางคนในองคกร สถานที่ทํางาน ระดับ
เงินเดือน เหลานี้ลวนอาจบรรเทาความไมพอใจได เมื่อเกิดความไมพอใจขึ้นมา 
 ปจจัยท่ี 2 ปจจัยภายในตัวตนของมนุษย หรือปจจัยแหงความพึงพอใจ ไดแก การไดตระหนัก
ถึงความสําคัญแหงตน การเปนที่ยอมรับ ความสนใจในงาน ความรับผิดชอบโอกาสที่จะกาวหนาใน
อาชีพ ตลอดจนโอกาสที่จะไดพัฒนาตัวเอง เหลานี้สวนชวยสงเสริมการทํางาน และเปนแหลงที่มาของ
ความพอใจในงาน จึงเปนปจจัยจูงใจมนุษยที่แทจริง 
 จากปจจัยที่ 2 (ปจจัยแหงความพึงพอใจ) จะเห็นไดวาสวนใหญก็ลวนเปนรายการตางๆที่ 
Maslow  เคยเสนอมาแลว ลวนเปนจุดแหงการจูงใจตามแนวของ Maslow  การมีปจจัยเปนสองแบบ คือ 
ปจจัยแหงความพึงพอใจกับปจจัยแหงความไมพอใจ ดูเหมือนวาเจาของทฤษฎีจะลําดับความสําคัญ
เอาไวทํานองวา ปจจัยท่ี1ยอมมากอนปจจัยท่ี2 กลาวคือ ควรพิจารณาปจจัยแหงความไมพอใจเสียกอน 
เชนสภาพของที่ทํางานรูปแบบการควบคุมบังคับบัญชาหรือตลอดจนถึงเงินเดือน ส่ิงเหลานี้ควรไดรับ
การเอาใจใสเปนเบื้องแรกกอนที่จะกาวไปสูปจจัยที่2 เชน การขยายขอบขายความรับผิดชอบของคนให
กวางขวางขึ้น หรือปรับปรุงใหนาสนใจขึ้น หรือการเพิ่มโอกาสกาวหนาในอาชีพ ฯลฯ เมื่อมีการ
ปรับปรุงปจจัยทั้ง2 ดังกลาวแลว คนจึงจะพึงพอใจกับงานมากขึ้น และแลวผลตอบแทนที่องคกรโดย
สวนรวมจะไดรับก็จะเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงหมายถึงอัตรากําไรเพิ่มขึ้นดวย 
 ทฤษฎี2ปจจัยก็เชนเดียวกับทฤษฎีความตองการของ Maslow  คือยังมีจุดออนอยูบางจุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถของทฤษฎีนี้ ในวันที่จะพยากรณ หรือคาดการณความพอใจ ความไม
พอใจ ในเบื้องแรกเราจะเห็นวาการแบงแยกปจจัย ที่สรางความพอใจกับความไมพอใจนั้นมีนิยามแบง
เอาไวไมชัดเจนพอในสถานการณที่2 ขอสรุปที่วาดวยมีการปรับปรุงถึงสองปจจัยจึงจะเปนการสราง

                                                           
5

 เพิ่งอาง,หนา 118. 
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แรงจูงใจโดยตรง ขอนี้ยังเปนที่นาสงสัย ทฤษฎีนี้แมจะเปนทฤษฎีที่นาสนใจ แตออกจะกวางเกินไป ที่
จะเปนพื้นฐานใหไดคําตอบที่ dynamic (active) เพื่อมาอธิบายกระบวนการมนุษยในองคกรอยางจริงจัง 
ดังนั้นจึงสูทฤษฎีที่จะเสนอในลําดับตอไปไมได 
 
 4. ทฤษฎี VIE (VIE Theory : Valence Instrumentality Expectancy Theory ) 6 
   เปนพื้นฐานของความเขาใจ เร่ืองแรงจูงใจในการทํางาน บุคคลตองมีแรงจูงใจในการ
ทํางานเพื่อที่จะไดผลตอบแทนมาก องคประกอบสําคัญของแรงจูงใจคือรายไดหรือคาตอบแทน เราตอง
ทําใหพนักงานเห็นถึงความสัมพันธระหวางผลของการทํางานกับรายได ถาบุคคลไมพยายามทํางานให
หนักผลตอบแทนที่ไดจะนอยลงดวย เชน ถาหัวหนางานบอกวา “ หลังๆนี้คุณทํางานดีมาก ดังนั้นผมจะ
เล่ือนตําแหนงใหคุณ ” บุคคลจะมีแรงดึงดูดใจของเงินที่เพิ่มขึ้นหรือการเลื่อนตําแหนงวาเปนผลมาจาก
การทํางานที่ดี แตถาหัวหนางานพูดวา “ เราจะไมขึ้นเงินใหตามความสามารถแตจะใหตามอายุงาน” 
บุคคลจะไมมีแรงจูงใจในการทํางานที่ดี Victor Vroom กลาววา คนจะเลือกทําในสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อจะทํา
เขาจะไดรับสิ่งที่คาดหวังหรือผลตอบแทนคุมคาแรงผลักดันที่มีผลตอการตัดสินใจซึ่งสัมพันธกับ VIE 
Theory  มี 3 ปจจัยดังนี้ 
  1) พนักงานจะเลือกทําในสิ่งที่คิดวาตนจะไดผลตอบแทนเปนรางวัล 
  2) พนักงานตองมั่นใจวาผลลัพธที่ไดจะนําไปสูผลลัพธอ่ืนหรือไม 
  3) พนักงานไดตัดสินใจวาผลลัพธที่ไดเพียงพอตอการการทําดีในงานหรือไมทฤษฎีนี้
ประกอบไปดวยหัวขอหลัก 5 ขอดังนี้ 
  1. ผลที่ไดจากการทํางาน (Job outcomes) คือส่ิงที่องคกรจัดหาใหได เชน คาตอบแทน
การเลื่อนตําแหนง หรือ วันหยุดพักผอน เปนตน ไมไดมีจํานวนหรือปริมาณที่ตายตัวในการให เพราะ
ถือวาเปนรางวัล หรือประสบการณในทางบวก 
  2. คุณคาของผลลัพธ (Valence) คือ ส่ิงที่ไดรับหลังจากการทํางาน และความพึงพอใจ
ในการทํางานบุคคลสามารถที่จะบงชี้ความพอใจลวงหนาถึงผลลัพธที่ตนจะไดรับในทางบวกหรือลงก็
ได ถาพนักงานคาดการณวาผลที่ไดรับจะออกมาพึงพอใจ ก็จะมีระดับความตั้งใจในการทํางานมีมากขึ้น 
แตในทางตรงกันขามก็จะทําใหระดับความตั้งใจลดลง 
 3. ความคาดหวังผลลัพธจากการดําเนินงาน (Instrumentality) คือความสัมพันธของความ
คาดหวังตอผลลัพธที่มาจากการทํางานของตนที่บรรลุผลสําเร็จ เชน ถาบุคคลตองการเงินที่มากขึ้นก็ตอง
พยายามทํางานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จคือเงินเดือนที่สูงขึ้น 

                                                           
6

 Michael J Marquardt ผูเขียน, บดินทร วิจเรศ ผูแปล, การพัฒนาองคการ แหงการเรียนรู (กรุงเทพฯ : ธรรกมลการพิมพ, 2548)     
   หนา 52-53. 
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 4. ความคาดหวัง (Expectancy) คือ ความสัมพันธของความพยายามตอผลงานที่คาดหวัง บาง
งานอาจเปนความสัมพันธระหวางคนที่ทํางานหนักกับสิ่งที่ไดจะตองดีกวาที่ทําดังนั้น ทั้งคุณคาของ
ผลลัพธ และความคาดหวังของผลลัพธจากการดําเนินงาน เปนสวนประกอบที่กอใหเกิดความตองการ 
ความคาดหวังในงานของแตละคน 
 5. แรงเสริม (Force) คือ แรงจูงใจที่ทําใหเกิดความพยายามหรือความกดดันของแตละบุคคล ส่ิง
ที่ควรระวัง เชน ผลตอบแทนจะตองทําใหเกิดความพึงพอใจที่สูง, ระบบและระเบียบสําหรับแรงจูงใจ
ตองสามารถอธิบายได และบุคคลจะตองเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมเพื่อใหผลการ
ปฏิบัติงานออกมาเพื่อผลตอบแทน 
  ทฤษฏีแรงจูงในทั้งหมดก็เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน รวมทั้งมีคาตอบแทน
พวงไปดวย นอกจากนี้ยังมีเหตุปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดแรงจูงใจและมีความพึงพอใจในการทํางาน ก็
คือ การมีสวนรวมในงานและความผูกพันในองคกร 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
  
 1.แผนดาํเนินการวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการศึกษาวิเคราะหการสรางความเชื่อมั่นใหแกองคกรโดยการ
สํารวจความตองการของพนักงาน กปภ. ที่เกษียณอายุงานตั้งแต ส้ินปงบประมาณ 2552-2556 
 
 2.วิธีการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 
  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
  2.1ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลสําคัญที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยมาจาก
แบบสอบถามที่สงไปยังผูจะเกษียณอายุงานโดยทางไปรษณีย และสัมภาษณจากการออกภาคสนาม
บางสวน คิดเปนตัวอยางเกือบ 50% ของผูจะเกษียณอายุงานทั้งหมดตั้งแตส้ินปงบประมาณ2552-2556 
  2.2ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data ) เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมคนควาเอกสาร
ทางวิชาการตางๆที่เผยแพรจากหนวยงานของภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของ เชน กกจ. ปปข. ป. เว็บไซต 
และหองสมุดเปนตน 
 
 3. พื้นท่ีและกลุมตัวอยางวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้จะพยายามไดขอมูลในหลากหลายพืน้ทีข่อง ป.ทั้ง 228 ประปา ถา
เปนไปไดรวมทั้ง ปปข. และสํานักงานใหญ กลุมตัวอยางจะเปนพนักงานที่จะเกษยีณอายุงานตั้งแตส้ิน
ปงบประมาณ 2552-2556 โดยแยกเปนรายปๆละประมาณไมเกนิ 50% ของผูที่จะเกษยีณอายุในปนัน้ๆ   
 
 4. การวิเคราะห และนําเสนอขอมูล 
  เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคของการศึกษาวจิัย จึงแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 
สวน คือ 
  1. สวนที่เกี่ยวของกับพนักงานที่จะเกษียณอายุงานตั้งแตส้ินปงบประมาณ 2552-2556 
ซ่ึงประกอบดวย 2 สวนไดแก 
  สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป ของพนักงานที่จะเกษียณอายุงานประกอบดวย เพศ อายุ 
การศึกษา การดํารงตําแหนงชั้น หนวยงานที่สังกัด และจังหวัด 
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  สวนท่ี 2  ความตองการของพนักงาน กปภ. ที่เกษียณอายุงาน ประกอบดวย ความ
ตองการของพนักงานที่จะใหกปภ. จัดกิจกรรมไหน กอนวันปจฉิมนิเทศ และในวันปจฉิมนิเทศ ตองการ
ใหจัดรูปแบบใด ทั้งรูปแบบดานวิชาการ และพีธีการ 
  2. สวนที่เกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจอื่น โดยการสัมภาษณเจาหนาที่ในหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการจัดงานวันเกษียณอายุงาน โดยสัมภาษณแบบเจาะลึก (Intensive-interviews) เพื่อนําผล
การสัมภาษณ มาศึกษา เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพนักงาน กปภ. โดยการสัมภาษณ
พนักงานรัฐวิสาหกิจอื่น จะเลือกรัฐวิสาหกิจที่มีโครงสรางของสิ้นคาหรือกิจการเหมือน กปภ. คือ กปน. 
รัฐวิสาหกิจที่มีสํานักงานใหญในสวนกลาง และมีสาขาอยูในจังหวัด และอําเภอทั่วประเทศ เชน กฟภ. 
และบริษัทไปรษณีย จํากัด  เปนตน 
 การวิเคราะหขอมูลทําโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Deceptive Statistics) ใชรอยละคาเฉลี่ย และ
นําเสนอขอมูลโดยตรง โดยนําเอาขอคิดเห็น และความตองการของพนักงานสวนใหญ โดยจําแนกตาม
ความตองการที่มีตัวแปรหลักคือระดับชั้น พนักงาน ตัวแปรรองคือ การศึกษา และอายุ รวมท้ังขอมูลที่
ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาที่ที่จัดงานเกษียณงานของรัฐวิสาหกิจอื่น มาวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) แตละประเด็นที่พบในการสัมภาษณไดจัดรวมอยูแตละแนวคิด (Themes) หรือแตละ
ปจจัย ซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกันสามารถนับรวมเปนปจจัยในประเภทเดียวกันได 
 
 5. การประมวลขอมูล 
  เมื่อคณะผูศึกษาวิจัยได รับแบบสอบถามครบตามความตองการแลว  จะทําให
แบบสอบถามมีความเปนกลางสําหรับผูที่วิเคราะห คือ จะตองไมรูวาแบบสอบถามนั้นสงมาจากผูใด 
เพื่อไมใหเกิดความลําเอียง (bias) หรือเปนการชี้นําในการวิเคราะหขอมูลจากนั้นนําขอมูลไปคํานวณ
คาสถิติที่ตองการ และทําการวิเคราะหเนื้อหาตอไป 
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บทท่ี 4 
ขอมูลพนักงานที่ใชในการวจัิย 

 
 
 ในบทนีก้ลาวถึงขอมูลพนักงาน กปภ. ทั้งหมดที่จะเกษียณอายุงานตั้งแตส้ินปงบประมาณ 
2552-2556 โดย จัดลงตารางจําแนกตามปงบประมาณ และระดับชัน้ของพนักงานแตละชั้น แตละป ดังนี ้
 ตารางที่ 1 แสดงจํานวนพนกังานที่จะเกษยีณอายุงานตั้งแต ส้ินปงบประมาณ 2552-2556 โดย
จําแนกตามลําดับชั้นพนกังาน และปงบประมาณทั้ง 5 ป 
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 
ลําดับชั้น จํานวนพนักงาน 

(คน) 
จํานวนพนักงาน 

(คน) 
จํานวนพนักงาน 

 (คน) 
จํานวนพนักงาน 

 (คน) 
จํานวนพนักงาน 

(คน) 

รวม 
(คน) 

12 2 - 1 2 1 6 
11 1 - 1 - 1 3 
10 2 1 3 2 4 12 
9 27 31 31 21 26 136 
8 48 49 45 64 56 262 
7 17 17 22 22 15 93 
6 19 22 21 22 22 106 
5 32 45 37 44 42 200 
4 7 10 5 7 16 45 
3 - 1 2 2 3 8 
2 - - 1 1 2 4 
1 1 1 1 - - 3 

รวม 156 177 170 187 188 878 

 
 จากจํานวนพนักงานที่จะเกษียณอายุงานตั้งแตส้ินปงบประมาณ 2552-2556 จํานวน 878 คน 
คณะผูศึกษาวิจัยไดนํามารวมเปนหนึ่งเดียว แลวใชวิธีสุมโดยวิธีจับฉลาก ฉนั้นโอกาสที่พนักงานที่จะ
เกษียณอายุงาน จึงเทาๆ กัน ในการตกเปนกลุมเปาหมายเกือบ 50% ของผูที่จะเกษียณอายุงาน จํานวน 
437 คน หรือ คิดเปน เปอรเซนตจริงของผูที่จะเกษียณอายุงาน เทากับ 49.77% คณะผูศึกษาไดดําเนินการ 
จัดคัดแยก (เมื่อไดรายช่ือทั้ง 437 คน แลว) เปนสังกัดสํานักงานใหญ ปปข. 1-10 และสังกัดภาค 1-5 ตาม
ตารางที่ 2 
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 ตารางที่ 2 แสดงจํานวนพนักงานตามลําดับชั้น จําแนกตามตนสังกัด : สํานักงานใหญ ปปข.1-
10, ปฏิบัติการภาค 1-5 

จํานวนพนักงาน (คน) 

ลําดับชั้นพนักงาน ตนสังกัด 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

รวม 

สํานักงานใหญ 3 3 4 10 23 9 0 3 1       56 

สํานักงานประปาเขต 1 (ชลบุรี)     1 12 10 3 3 16 2       47 

สํานักงานประปาเขต 2 (สระบุรี)       7 11 5 5 11 3 2 2   46 

สํานักงานประปาเขต 3 (ราชบุรี)     1 8 7 3 4 11   1 1   36 

สํานักงานประปาเขต 4 (สุราษฎรธานี)     1 3 5 1 6 6 3       25 

สํานักงานประปาเขต 5 (สงขลา)       4 5 3 7 7         26 

สํานักงานประปาเขต 6 (ขอนแกน)       5 9 2 4 12 1 1     34 

สํานักงานประปาเขต 7 (อุดรธานี)       8 6 1 7 9 3   1   35 

สํานักงานประปาเขต 8 (อุบลราชธานี)       5 7 3 5 7 1       28 

สํานักงานประปาเขต 9 (เชียงใหม)       7 16 3 6 12   1     45 

สํานักงานประปาเขต 10 (นครสวรรค)     1 5 10   4 14 4   1   39 

ปฏิบัติการภาค 1     1   1 1             3 

ปฏิบัติการภาค 2         3               3 

ปฏิบัติการภาค 3       2 3 2             7 

ปฏิบัติการภาค 4       1 2               3 

ปฏิบัติการภาค 5     1 1 2               4 

รวม 3 3 10 78 120 36 51 108 18 5 5   437 

 
 จากกลุมตัวอยาง ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง (ช้ัน 10-12) จํานวน 16 คน คิดเปน 14 % ของ
จํานวนตัวอยางทั้งหมด ผูบริหารระดับกลาง (ช้ัน 9) จํานวน 78 คน คิดเปน 18 %  ผูบริหารระดับตน 
(ช้ัน 8) จํานวน 120 คน คิดเปน 27 %  และพนักงานระดับปฏิบัติงาน (ช้ัน 1-7) จํานวน 223 คน คิดเปน 
51 %  ถือไดวา กลุมปฏิบัติงานเปนกลุมสวนใหญ ซ่ึงเปนจุดประสงคของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ของ
คณะผูศึกษาวิจัยที่จะตองการทราบความเห็น และความรูสึกของพนักงานสวนใหญวาตองการให กปภ. 
จัดอะไรใหในวันเกษียณอายุงานมาถึง และมีความคิดเห็นอยางไรในการจัดงานวันเกษียณอายุ คณะผู
ศึกษาวิจัยหวังเปนเพียงสื่อกลางนําเสนอความเห็นและความตองการของผูที่จะเกษียณอายุงานตั้งแตส้ิน
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ปงบประมาณ 2552-2556 ตอผูบริหาร กปภ. ไดเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของบุคลากรเหลานี้ และ
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามเปนเชนไรนั้น จะนําเสนอในบทตอไป พรอมทั้งจะนําการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจอื่น ที่จัดงานวันเกษียณอายุพนักงานขององคกรนั้น ๆ มาพิจารณาดวย 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
 
สรุปผลการวิจัย 
  
 ในบทนี้จะนําเสนอผลการสํารวจขอมูล ที่ดําเนินการเฉพาะพนักงานที่จะเกษียณอายุงานตั้งแต 
ปงบประมาณ 2552-2556 และตกเปนกลุมตัวอยางประมาณเกือบ 50 % ของผูที่จะเกษียณอายุจริง คือ 
437 คน จากพนักงานที่จะเกษียณอายุงานทั้งสิ้น 878 คน การสํารวจขอมูลใชวิธีสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย และสัมภาษณโดยตรงบางสวน การสุมตัวอยางใชวิธีจับฉลากจากผูที่จะเกษียณอายุในแตละป 
เมื่อถึงเวลาที่กําหนดการสงแบบสอบถามกลับ มีจํานวนทั้งสิ้น 326 ราย คิดเปน74.60 % ของจํานวน
ตัวอยางทั้งหมด คณะผูศึกษาวิจัยจะแบงการนําเสนอเปน 2 สวนคือ 
 สวนที่ 1 ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 เปนความตองการของพนักงาน กปภ. ที่จะเกษยีณอายุงาน ประกอบดวย 
  2.1 ตองการให กปภ. จัดกิจกรรมไหนกอนวันปจฉิมนิเทศ 
  2.2 ในวนัปจฉมินิเทศตองการใหจัดในรูปแบบใด 
   - ดานวิชาการ 
   - พิธีการ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  ประกอบดวย 
  ขอ 1 ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 247 คน หรือ 75.80% เพศหญิง  
  68 คน หรือ 20.80% ไมยอมระบุเพศ 11 คน หรือ 3.4 % 
 

ตารางที่ 3. เพศ   

รายการ จํานวน รอยละ 
ชาย 247 75.8 
หญิง 68 20.8 
ไมตอบ 11 3.4 
รวม 326 100 
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แผนภูมิท่ี 1 เพศ

หญงิ

20.8%

ไมตอบ

3.4%

ชาย

75.8%

 
  ขอ 2 อายุ คณะผูศึกษาวิจัย พยายามกระจายจํานวนคน ตอบแบบสอบถามให 
  เกือบจะเทากันในแตละป คือประมาณปละ 20 % แตชวงอายุที่เหลืออายุ  
 การทํางานมากกวาทุกป กลับสงแบบสอบถามคืนมานอยกวาทุกป คือ   
 15.10 % ของจํานวนแบบสอบถามที่สงออกไปทั้งหมด และชวงอายุ 56 ป   
 คือจะเกษียณในปงบประมาณ 2555 ตอบแบบสอบถามกลับมามากที่สุด   
 คือ 23.60 % 
 

  ตารางที่ 4. อาย ุ   

รายการ จํานวน รอยละ 
อายุ     55  ป 49 15.1 
อายุ     56  ป 77 23.6 
อายุ     57  ป 64 19.6 
อายุ     58  ป 66 20.2 
อายุ     59  ป 69 21.2 
ไมตอบ 1 0.3 
รวม 326 100 
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แผนภูมิท่ี 2 อายุ

อายุ     56  ป

23.6%

อายุ     57  ป

19.6%

อายุ     58  ป

20.2%

อายุ     59  ป

21.2%

ไมตอบ

0.3% อายุ     55  ป

15.1%

 
ขอ 3  ระดับการศึกษา พนักงานที่จะเกษียณอายุในปงบประมาณ 2552-2556 นั้น 

  จํานวน 37.40 % มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รองลงมาคือระดับ  
 ปริญญาตรี คือ 21.20 % สวนระดับการศึกษาที่มีจํานวนนอยที่สุด คือสูง           
 กวาปริญญาตรี 4% 

 

  ตารางที่ 5. ระดับการศึกษา   

รายการ จํานวน รอยละ 
ประถม 63 19.3 
มัธยม 122 37.4 

อนุปริญญา 51 15.6 
ปริญญาตรี 69 21.2 

สูงกวาปริญญาตรี 13 4 
อ่ืนๆ 2 0.7 
ไมตอบ 6 1.8 
รวม 326 100 
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แผนภูมิท่ี 3 ระดับการศึกษา

อืน่ๆ

0.7สูงกวาปรญิญาตรี

4.0%

ปรญิญาตรี

21.2%

อนุปรญิญา

15.6%

ไมตอบ

1.8%

มัธยม

37.4%

ประถม

19.3%

 
ขอ 4  ตําแหนงชั้น ในสิ้นปงบประมาณ 2552-2556 จะมีพนักงาน กปภ. เกษียณอายุ

งานในทุกระดับชั้น คือช้ัน 3-12 โดยมีพนักงานระดับปฏิบัติงาน (ช้ัน 3-7) 
มากที่สุดคือ 54.60 % ของพนักงานที่ตกเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 

  ตารางที่ 6. ตาํแหนงชั้น   

รายการ จํานวน รอยละ 
ช้ัน 1-4 26 8 
ช้ัน 5-7 152 46.6 
ช้ัน 8 78 23.9 
ช้ัน 9 60 18.5 
ช้ัน 10 6 1.8 

ช้ัน 11-12 4 1.2 
รวม 326 100 
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แผนภูมิท่ี 4 ตําแหนงช้ัน

ชั้น 1-4

8.0%

ชั้น 11-12

1.2%
ชั้น 10

1.8%ชั้น 9

18.5%

ชั้น 8

23.9%
ชั้น 5-7

46.6%

 
 สวนท่ี 2 เปนความตองการของพนักงานทีจ่ะเกษียณอายุงาน 
  2.1 ตองการให กปภ. จัดกิจกรรมไหนกอนวันปจฉิมนิเทศ 

2.1.1 จัดทัวรเชิงสุขภาพใชเวลา 3 วัน มผีูตองการใหจดัที่มีประเภทนี้  
50 % อีก 35.90 % ไมตองการ และ14.10 % ไมตอบ 
 

  ตารางที่ 7 จัดทัวรเชิงสุขภาพใชเวลาประมาณ 3 วัน  

รายการ จํานวน รอยละ 
ตองการ 163 50 

ไมตองการ 117 35.9 
ไมตอบ 46 14.1 
รวม 326 100 
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แผนภูมิท่ี 6.1 จดัทัวรเชิงสุขภาพใชเวลาประมาณ 3วัน

ไมตองการ

35.9%

ไมตอบ

14.1%

ตองการ

50.0%

 
2.1.2 จัดทัวรไปประเทศเพื่อนบานใกลๆใชเวลา 3 วัน มผูีตอบวา ตองการนอย 

กวาผูตอบวา ไมตองการ คือ 43.20 % และ 44.80 % ตามลําดับไมตอบ 12.00 % 
 

  ตารางที่ 8 จัดทัวรไปประเทศเพื่อนบานใกลๆใชเวลาประมาณ 3 วัน 

รายการ จํานวน รอยละ 
ตองการ 141 43.2 

ไมตองการ 146 44.8 
ไมตอบ 39 12 
รวม 326 100 
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แผนภูมิท่ี 6.2 จดัทัวรไปประเทศเพ่ือนบานใกลๆใชเวลาประมาณ 3วัน

ไมตองการ

44.8%

ไมตอบ

12.0%

ตองการ

43.2%

 
2.1.3 จัดทัวรในประเทศใชเวลา 3 วัน มีผูตอบวา ตองการ 43.20 %  ไม

ตองการ 38.40 % และ ไมตอบ 18.40 %  
 

  ตารางที่ 9 จัดทัวรในประเทศใชเวลาประมาณ 3 วัน  

รายการ จํานวน รอยละ 
ตองการ 141 43.2 

ไมตองการ 125 38.4 
ไมตอบ 60 18.4 
รวม 326 100 
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แผนภูมิ ท่ี 6.3 จัดทัวรในประเทศใชเวลา ประมาณ 3 วัน

ตองการ

43.2%

ไมตองการ

38.4%

ไมตอบ

18.4%

 
 การจัดทัวรเชิงสุขภาพเปนความตองการของพนักงานมากที่สุด สําหรับพนักงานที่ไมเลือกทัวร
หนึ่งทัวรใด ใหเหตุผลวาสุขภาพไมดีไมเหมาะกับการเดินทาง และกลุมนี้ถาไมติดตอเร่ืองการเงินในวัน
เกษียณอายุงาน ก็จะไมเขารวมกิจกรรมวันปจฉิมนิเทศในสวนกลาง  สวนพนักงานที่ไมเลือกทัวร
ประเทศเพื่อนบานใกลๆเพราะไมอยากให กปภ. ตองใชเงินมาก กลัว กปภ. จะขาดทุน 
  2.2 ในวนัปจฉมินิเทศทานตองการใหจดัรูปแบบใด (ดานวิชาการ) 

2.2.1 ภาคเชา  บรรยายเรื่องจัดการอยางไรกับเงินกอนสุดทายให เกิด           
ประโยชนสูงสุด และเปดโอกาสใหซักถามจนเปนที่เขาใจ 

         ภาคบาย จัดใหมีการบรรยายเกีย่วกับการใชชีวิตหลังเกษยีณอายุงาน (ใช
เวลา 1 วัน) 
 ในขอนี้มีพนักงานมีความตองการจนถึงตองการมากถึง 60.40% อีก 14.7 % มีความตองการ
นอย และไมแสดงความคิดเห็น 24.80 % 

  ตารางที่ 10  ในวันปจฉิมนิเทศทานตองการใหจัดรูปแบบใด 

รายการ จํานวน รอยละ 
ตองการมาก 94 28.8 
ตองการ 103 31.7 

ตองการนอย 48 14.7 
ไมตอบ 81 24.8 

รวม 326 100 
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แผนภูมิท่ี 7.1 ในวันปจฉิมนิเทศทานตองการใหจัดรูปแบบใด

ตองการ

31.7%

ตองการนอย

14.7%

ไมตอบ

24.8%
ตองการมาก

28.8%

 
2.2.2 ภาคเชา บรรยายเรื่องสุขภาพวามีวิธีรักษาสุขภาพหลังเกษียณอายุงาน

เชนไรใหโรคภัยมารบกวนนอยที่สุด และแนะวิธีเขารับการรักษาพยาบาลโดยใชสิทธิผูสูงอายุ เชนไร 
เพราะนับแตนี้ตอไป กปภ. ไมไดดูแลทานแลว  

         ภาคบาย ใหเจาหนาที่สหกรณ กปภ. แนะนําวิธีฝากเงินกับสหกรณเชน
ไรจึงจะไดประโยชนสูงสุด (ใชเวลา 1 วัน) 
 ในขอนี้มีพนักงานมีความตองการถึงตองการมากจํานวน 71.40 % อีก 10.40% มีความตองการ
นอย และ 18.10 % ไมแสดงความคิดเห็น 
 

  ตารางที่ 11  ในวันปจฉิมนิเทศทานตองการใหจัดรูปแบบใด 

รายการ จํานวน รอยละ 
ตองการมาก 108 33.2 
ตองการ 125 38.3 

ตองการนอย 34 10.4 
ไมตอบ 59 18.1 

รวม 326 100 
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แผนภูมิท่ี 7.2 ในวันปจฉิมนิเทศทานตองการใหจัดรูปแบบใด

ตองการ

38.3%

ตองการนอย

10.4%

ไมตอบ

18.1% ตองการมาก

33.2%

 
   2.2.3 ภาคเชา แนะวิธีจัดการกับเงินกอนสุดทายอยางไรใหเกิดประโยชน
สูงสุดและแนะวิธีรักษาสุขภาพอยางไร ใหอยูดีมีสุขในบั่นปลายชีวิต(ใชเวลา ½ วัน) 
 ในขอนี้มีพนักงาน มีความตองการถึงตองการมากจํานวน 62.50% มีความตองการนอย 14.70 % 
และไมแสดงความคิดเห็น 22.40% 
 

  ตารางที่ 12  ในวันปจฉิมนิเทศทานตองการใหจัดรูปแบบใด 

รายการ จํานวน รอยละ 
ตองการมาก 106 32.5 
ตองการ 99 30.4 

ตองการนอย 48 14.7 
ไมตอบ 73 22.4 

รวม 326 100 
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แผนภูมิท่ี 7.3 ในวันปจฉิมนิเทศทานตองการใหจัดรูปแบบใด

ตองการ

30.4%

ตองการนอย

14.7%

ไมตอบ

22.4% ตองการมาก

32.5%

 
  กลาวโดยสรุปจากความคิดเห็นของพนักงานที่จะเกษียณอายุในป 2552-2556 มีความ
คิดเห็นวาตองการใหในวันปจฉิมนิเทศมีการบรรยายเรื่องสุขภาพหลังการเกษียณอายุงาน และให
เจาหนาท่ีสหกรณ  แนะนําวิธีฝากเงินกับสหกรณเชนไรจะไดประโยชนสูงสุด 
  2.3 วันปจฉิมนิเทศรูปแบบที่เปนพิธีการ 
   2.3.1 ทานคิดวาควรจะจัดงานวันปจฉิมนิเทศที่ใด 
    40.50% ตอบวาอยากใหจัดท่ีสํานักงานใหญ มีหลายคนใหเหตุผลวา 
ตลอดชีวิตการทํางานไมเคยเขามารูจักสํานักงานใหญเลย เพราะมีตําแหนงเล็กๆ ทํางานประจําอยูการ
ประปามาโดยตลอดโอกาสที่จะเขาสวนกลางก็ไมมี เมื่อแรกเขาที่ใดก็ประจําอยูที่นั้นจนเกษียณอายุงาน 
จะไดเขามาสํานักงานใหญก็จะเปนวันสุดทายของชีวิตการทํางาน และถาจัดงานฯที่โรงแรมก็ไมมี
โอกาสเห็นสํานักงานใหญอยูดี อีก 36.50 % อยากใหจัดท่ีโรงแรมเพราะเห็นวาเคยจัดท่ีโรงแรมก็ใหจัดท่ี
โรงแรมตอไป สะดวกดี 15.60 % อยากใหจัดที่ประปาที่ตนทํางานอยู หรือจัดที่สํานักงานประปาเขตก็ได  
ตอบวาอื่นๆ แลวแตจะเห็นสมควร 0.3 % ไมใหความคิดเห็นเลย 7.10 % 
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  ตารางที่ 13. สถานที่จัดงานปจฉิมนิเทศ   

รายการ จํานวน รอยละ 
โรงแรม 119 36.5 

สํานักงานใหญ 132 40.5 
ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน 51 15.6 

อ่ืนๆ 1 0.3 
ไมตอบ 23 7.1 
รวม 326 100 

แผนภูมิท่ี 8 สถานท่ีจดังานปจฉมินิเทศ

สํานักงานใหญ

40.5%

ในพื้นที่ที่ปฏิบัตงิาน

15.6%

อืน่ๆ

0.3%

ไมตอบ

7.1%

โรงแรม

36.5%

 
 
   2.3.2 ทานอยากให กปภ. แจกอะไรในวันเกษียณ 
    49.00 % ตอบวาอยากไดของท่ีระลึกท่ีมีสัญญลักษณ กปภ. มากที่สุด 
16.90 % อยากไดโล 16.00 % อยากไดใบประกาศกิตติคุณ และตอบอื่นๆนอกเหนือจากนี้18.10% อาทิ 
เชนอยากไดทอง อยากไดเงินเดือนเพิ่มอีก 1 ขั้น อยากไดเสื้อแจ็คเกตโลโก กปภ. ฯ เปนตน 
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  ตารางที่ 14. ทานอยากให กปภ. แจกอะไรทานในวันเกษียณ 

รายการ จํานวน รอยละ 
โล 55 16.9 

ใบประกาศกิตคิุณ 52 16 
ของที่ระลึกมีสัญญลักษณ กปภ. 160 49 

ไมตอบ 59 18.1 
รวม 326 100 

แผนภูมิท่ี 9 ทานอยากให กปภ. แจกอะไรทานในวันเกษียณ

ใบประกาศกิติคุณ
16%

ของที่ระลึกมี
สัญญลักษณ กปภ.

49%

ไมตอบ
18.1%

โล
16.9%

 
   2.3.3 ทานตองการให กปภ.  จัดงานเลี้ยงในรูปแบบใด 
    65.30 % ตองการใหจัดงานเลี้ยงในตอนกลางวัน ใหเหตุผลวาการ
เดินทางกลับจะไดไมลําบาก คนอายุ 60 ป แลวไมอยากนอนดึก 30.10 % อยากใหเล้ียงตอนกลางคืน 
เพราะไมมีปญหาเรื่องสุขภาพ และงานฉลองควรจะจัดกลางคืนจึงจะเหมาะกวา และ อีก 4.60 % ไม
แสดงความคิดเห็น 
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  ตารางที่ 15. ทานตองการให กปภ. จัดงานเลี้ยงในรปูแบบใด 

รายการ จํานวน รอยละ 
งานเลี้ยงตอนกลางวัน 213 65.3 
งานเลี้ยงตอนกลางคืน 98 30.1 

ไมตอบ 15 4.6 
รวม 326 100 

แผนภูมิท่ี 10 ทานตองการให กปภ.จดังานเลี้ยงในรูปแบบใด

งานเล้ียงตอนกลางวนั
65.3%

งานเลี้ยงตอนกลางคืน

30.1%

ไมตอบ
4.6%

 
  ขอสรุปในขอนี้ก็คือ วันปจฉิมนิเทศพนักงานอยากใหจัดท่ีสํานักงานใหญตลอดงาน 
ของท่ีอยากให  กปภ.  จัดใหคือของท่ีระลึกท่ีมีสัญญลักษณ  กปภ.  และขอใหเปนเวลากลางวัน 
  2.4 รูปแบบของงานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ทานตองการแบบใด (ขอใหแสดงความ
คิดเห็นที่ใจตองการ) เชนการรําอวยพร (โดยพนักงานหรือมืออาชีพ) การแสดงโชว หรือจําอวด (โดย
พนักงาน หรือมืออาชีพ) 
  ในขอนี้คณะผูศึกษาวิจัยปรารถนาที่จะใหผูตอบมีอิสระในการตอบเพื่อตองการความ
หลากหลาย และรวมกลุมความตองการของพนักงานอยางแทจริง โดยไมกําหนดวาจะตองตอบถึง 3 ขอ 
จะตอบเพียง 1 ขอ เราก็ตองการ 
  ผลของการประมวลขอมูลในขอนี้ผูตอบวาตองการใหมีการแสดงโชวยอมรับท้ังนั้นวา
จะเปนมืออาชีพหรือนักงาน กปภ. เปนจํานวน 48.51 % ของผูตอบในขอนี้รองลงมาตองการใหมีการรํา
อวยพรในงานดวย จํานวน 34.65 % นอกนั้นจะเปนการฟงธรรม Talk Show การแสดงดนตรี จําอวด 
(ตลก) และโคโยตี้  
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 สรุปปดทาย และเสนอแนะ 
  ผูตอบแบบสอบถามกลับมามากที่สุดจะเปนชวงอายุที่จะเกษียณอายุงานในป 2555 
หรือผูที่เกิดในป พ.ศ. 2495 หรือเกิดหลัง 2 ตุลาคม  2494 สวนใหญ และชวงอายุที่ตอบนอยที่สุดคือ
พนักงานที่จะเกษียณในปงบประมาณ 2556 สําหรับเรื่องนี้มีเหตุใหพิจารณาไดวา พนักงานที่จะ
เกษียณอายุป 2552-2554 ไมคิดวาผลการวิจัยนี้ จะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบวันเกษียณอายุงานจาก
เดิมๆ ได และคิดวาจะตองใชเวลาเปลี่ยนแปลงอีกนาน สําหรับผูที่จะเกษียณอายุในสิ้นป งบประมาณ 
2555 เปนรุนที่มีความหวังโดยหวังวาถาตอบแบบสอบถามนี้แลวนาจะมีผลการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไม
มากก็นอย สําหรับผูที่จะเกษียณอายุในสิ้นป งบประมาณ 2556 เปนชวงอายุทายสุดของกลุมตัวอยางการ
ศึกษาวิจัย  พนักงานในชวงอายุนี้สวนใหญมีความเห็นวายังอยูไกลนัก  จึงไมสนใจที่จะตอบ
แบบสอบถาม 
  ในสวนระดับชั้น และการศึกษา เปนขอบงชี้วาพนักงานที่จะเกษียณอายุสวนใหญอยู
ในระดับชั้น 3-7 มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมและประถม 56.70% พนักงานเหลานี้สวนใหญมีที่มาอยางไร 
แรกเริ่มกอตั้ง กปภ. เมื่อป 2522  มีการรวมลูกจาง และขาราชการ กองประปาสวนภูมิภาค กรมโยธาธิ
การ และกองประปาชนบท กรมอนามัย ซ่ึงจะเปนลูกจางประจํา ที่จางมาจากในพื้นที่ที่ประปานั้นตั้งอยู 
โดยมากจะเปนระดับปฏิบัติงาน คือพนักงานผลิตน้ํา อานมาตร ซอมมาตร วางทอ ขุดทอประปา 
การศึกษาจึงนอย แตอาศัยความรูความชํานาญที่ทํางานในหนาที่นั้นๆ เปนเวลานาน จึงไดเล่ือนชัน้ เล่ือน
ขั้นตามลําดับ จนถึงระดับหนึ่ง โอกาสที่จะเลื่อนชั้นก็นอย เงินเดือนไมขึ้นจวบจนกระทั้งวันเกษียณอายุ
งานมาถึง ในป 2552 พนักงานที่จะเกษียณอายุงานในป 2552 ก็จะมีอายุการทํางานกับ กปภ.  มา 30 ป 
และพนักงานที่จะเกษียณในปตอๆ ไปจนถึงป 2556 ก็จะมีอายุการทํางาน 31, 32, 33, 34  ป ตามลําดับ 

สรุปรวม  จากการศึกษาวิ เคราะหความตองการของพนักงานที่จะเกษียณอายุในสิ้น
ปงบประมาณ 2552-2556 แลวพบวา 
  1. พนักงานตองการใหจัดมีทัวรสุขภาพ ใชเวลา 3 วัน 

2. ในวันปจฉิมนิเทศอยากใหมีการจัดงาน 1 วันโดย มีสาระ คือการจัดใหมีการบรรยาย
เร่ืองสุขภาพหลังเกษียณอายุงาน และใหเจาหนาที่สหกรณแนะนําวิธีฝากเงินกับ
สหกรณเชนไรจึงจะไดประโยชนสูงสุด 

  3. อยากใหจัดงานวันปจฉิมนิเทศที่สํานักงานใหญ ในเวลากลางวัน 
4. อยากให กปภ. แจกของที่ระลึกเปนสัญญลักษณ กปภ. (ที่มีราคา) และใบประกาศ
กิตติคุณ 

  5. กิจกรรมในวันปจฉิมนิเทศ ในดานบันเทิงประกอบดวย 
- การแสดงโชว รับไดทั้งนั้นวาจะมาจากมืออาชีพหรือพนักงาน กปภ .       
แสดงกันเอง 
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 - การรําอวยพร 
  - และอื่นๆ เชน ฟงธรรม Talk show ดนตรี จําอวด (ตลก) เปนตน 
แลวรัฐวิสาหกิจอ่ืนเขาเปนเชนไร 
 คณะผูศึกษาวิจัยไดสอบถามแบบเจาะลึกไปยังหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีรูปแบบการบริหาร 
และธุรกิจคลายคลึงกับ กปภ. เชน การประปานครหลวง(กปน.) บริษัทไปรษณียไทย บริษัททีโอที และ
การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนตน ผลที่ไดรับโดยสรุป ทั้ง 4 หนวยงาน ใหความสําคัญกับพนักงานที่จะ
เกษียณอายุไวมาก เพราะองคกรเหลานี้ถือวาบุคลากรมีคุณูปการตอหนวยงานมาก องคกรจะกาวไกล
ไมไดถามีพนักงานไมมีคุณภาพ และ ภักดีตอหนวยงาน ผูบริหารขององคกรเหลานั้น ตองการให
พนักงานในองคกรตระหนักวา องคกรหรือผูบริหารนั้นเห็นคุณคาพนักงานมากแคไหน จึงจัดงานวัน
เกษียณอายุใหสมเกียรติในขณะเดียวกันก็ตองการใหพนักงานรักและภักดีตอองคกรมากขึ้น 
 ทั้ง 4 หนวยงานรัฐวิสาหกิจจะมีหนวยงานที่รับผิดชอบพนักงานที่จะเกษียณอายุงานในปนั้นๆ 2 
หนวยงานคือ หนวยงานที่เกี่ยวกับบุคลากร หรือหนวยงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวกับการฝกอบรม โดยใหหนวยงานแรกจัดทําของที่ระลึก อาทิเชน พระเหล่ียมทองคํา สําหรับคนที่
นับถือศาสนาพุทธ สวนศาสนาอื่นใหเปนทองคําเชนเดียวกัน ของที่ใหเนนวาตองมีราคา เพราะหลังจาก
เกษียณอายุแลวสวนใหญจะไมมีรายไดอยางอื่นอีก ของที่ระลึกนี้อาจมีประโยชนบางสักวันในอนาคต 
การแจกของที่ระลึกไมจําเปนตองใหในวันงานเกษียณอายุแตจะสงใหหนวยงานตนสังกัดที่มีพนักงาน
จะเกษียณอายุในปนั้นๆ หนวยงานตอมาเกี่ยวของกับการฝกอบรม จะทําหนาที่จัดงานปจฉิมนิเทศโดย
จะจัดขึ้น 2 คร้ัง คือคร้ังแรกจัดใหมีการทัวรเชิงสุขภาพ หรือจัดสัมมนาพนักงานที่จะเกษียณอายุ เพือ่รวม
กิจกรรมและฟงการบรรยายเรื่องสุขภาพ และสันทนาการ คร้ังที่ 2 คือจัดงานวันปจฉิมนิเทศมีการแสดง
และบันเทิงตางๆ พรอมทั้งแจกในประกาศเกียรติคุณ และแนะวิธีการดูแลสุขภาพและฝากเงินกอน
สุดทายอยางไรใหเกิดประโยชน จัดงาน 1 วันในเวลากลางวัน บางหนวยงาน เชน กปน. จะใหเงินเปน
คายังชีพหลังเกษียณอายุงานปละ 2,000 บาทตอคน แบบใหเปลาถาพนักงานคนนั้นเปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพย กปน.  กปน.เร่ิมทําโครงการนี้ในปงบประมาณ2551และใหสมาชิกทุกคนที่เกษียณอายุ
จนกวาจะสิ้นชีวิตหรือลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ 
 การมอบสิ่งดีๆแกพนักงานที่จะเกษียณอายุงาน เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ และประทับใจ เชน 
การจัดหาสิ่งของใหหรือการจัดงานใหญใหสมเกียรติ เพราะองคกรเหลานี้ถือวาไมใชเร่ืองของความ
ส้ินเปลือง แตนี้ก็คือส่ิงจําเปนเพราะบุคลากร คือสวนหนึ่งที่เปนตนทุนขององคกร และเปนตนทุนที่จะ
นํามาซึ่งผลประโยชนทางออมที่เปนนามธรรมในหลายรูปแบบ เชน การปกปององคกร ความจงรักภักดี
เหลานี้จะตราตรึงอยูในจิตสํานึกของพนักงานเหลานี้ และลูกหลานของเขาตอไป แลวคนเหลานี้ก็จะ
กลายเปนนักประชาสัมพันธมือฉมังของหนวยอีกดวย 
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 นอกจากนั้นหนวยงานหลายแหงยังถือวาบุคลากรที่เกษียณ สวนหนาเปนบุคคลที่เยี่ยมไปดวย
ประสบการณยาวนาน และพรอมที่จะเปดชองใหบุคลากรที่มีคุณภาพเหลานี้ไดมีโอกาสกลับเขามา
ทํางานรวมกับพนักงานรุนหลังๆ ในรูปแบบของลูกจาง,จางเหมา,หรือผูเชี่ยวชาญ อยางนอยเพื่อให
สามารถเพิ่มระยะเวลาการถายทอดความรูและประสบการณที่ผานมาใหกับพนักงานรุนหลัง และเปน
การสานตอปฏิสัมพันธอันดีตอผูอาวุโสอีกดวยซ่ึงแนนอนวาพนักงานที่เกษียณอายุเหลานี้จะรูสึก
ภาคภูมิใจที่หนวยงานและเพื่อนพนักงานรุนหลังยังดูแล และใหเกียรติ 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถาม 

 

เรื่อง      โครงการสํารวจความตองการของพนักงาน กปภ.ท่ีเกษียณอายุ : ศึกษากรณีพนักงานที่จะ      

   เกษียณอายุงานตั้งแตสิ้นปงบประมาณ 2552-2556 
 

คําชี้แจง    แบบสอบถามนี้ ใชสอบถามความตองการของพนักงานที่จะเกษียณอายุงานในวันสิ้น

ปงบประมาณ 2552-2556 จึงขอใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามความตองการของทาน
อยางแทจริง และอาน แบบสอบถามใหครบทุกขอ และตอบทุกขอเพราะความตองการของ
ทานจะเปนสวนสําคัญของ โครงการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ อนึ่งคณะผูวิจัยมีความตั้งใจวาจะ
พยายามผลักดันผลการวิจัยใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมตอไปในอนาคต 

 

สวนที่ 1. ขอมูลท่ัวไป 
 
 1. เพศ [  ] ชาย [  ] หญิง 
 

 2. อายุ [  ] 55ป [  ] 56ป [  ] 57ป [  ] 58ป          [  ] 59ป 
 

 3. การศึกษา [  ] ประถมศึกษา  [  ] มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
    [  ] อนุปริญญาหรือเทียบเทา [  ] ปริญญาตรี 
    [  ] สูงกวาปริญญาตรี  [  ] อ่ืนๆ 
 

 4. ทานดํารงตําแหนงชั้น [  ] ช้ัน 1-4 [  ] ช้ัน 5-7 [  ] ช้ัน 8  

     [  ] ช้ัน 9 [  ] ช้ัน 10 [  ] ช้ัน 11-12 
 

 5. หนวยงานที่ทานสังกัด.....................................................จังหวัด................................ 
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สวนที่ 2. ความตองการของพนักงาน กปภ.ท่ีเกษียณอายุงาน 
 
 6. ทานตองการให กปภ.จัดกิจกรรมไหน กอนวันปจฉิมนเิทศ 
      
 6.1 จัดทัวรเชิงสุขภาพใชเวลาประมาณ 3 วนั 

  [  ] ตองการ  [  ] ไมตองการ 
 เหตุผล
................................................................................................................................................. 
 รูปแบบของการจัดกิจกรรม (เชน คาใชจาย ,วิธีการ) 
 ...................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 6.2 จัดทัวรไปประเทศเพื่อนบานใกลๆใชเวลาประมาณ 3 วัน 

  [  ] ตองการ  [  ] ไมตองการ 
 เหตุผล
................................................................................................................................................. 
 รูปแบบของการจัดกิจกรรม (เชน คาใชจาย ,วิธีการ)
 .......................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 6.3 จัดทัวรในประเทศใชเวลาประมาณ 3 วนั  

  [  ] ตองการ  [  ] ไมตองการ 
 เหตุผล
................................................................................................................................................. 
 รูปแบบของการจัดกิจกรรม (เชน คาใชจาย ,วิธีการ) 
 ...................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 6.4 อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ) .......................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
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 7. ในวันปจฉมินิเทศทานตองการใหจัดรปูแบบใด(ดานวิชาการ) 
 

                                        รูปแบบ                       ตองการมาก    ตองการ   ตองการนอย 

1. ภาคเชา บรรยายเรื่องจัดการอยางไรกับเงินกอน
สุดทายใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปดโอกาสให
ซักถามจนเปนที่เขาใจ ภาคบาย จัดใหมกีารบรรยาย
เกี่ยวกับการใชชีวิตหลังเกษยีณอายุงาน(ใชเวลา 1 วัน) 

   

2. ภาคเชา บรรยายเรื่องสุขภาพวาจะมวีิธีรักษาสุขภาพ
หลังเกษยีณอายุงานเชนไร ใหโรคภยัมารบกวนนอย
ที่สุด และแนะวิธีเขารับการรักษาพยาบาลโดยใชสิทธิ
ผูสูงอายุเชนไร เพราะนับแตนี้ตอไป กปภ.ไมไดดูแล
ทานแลว ภาคบาย ใหเจาหนาที่สหกรณ กปภ.แนะนํา
วิธีฝากเงินกับสหกรณ เชนไรจึงจะไดประโยชนสูงสุด
(ใชเวลา 1 วัน) 

   

3. ภาคเชา แนะวิธีจดัการกบัเงินกอนสุดทายอยางไรให
เกิดประโยชนสูงสุด และแนะวิธีรักษาสขุภาพอยางไร
ใหอยูดีมีสุขในบั้นปลายชวีติ(ใชเวลาครึ่งวัน) 

   

หมายเหต ุรูปแบบในขอ7. ปรารถนาใหผูที่เกษียณอายุงานไดรับประโยชนสูงสุดโดยใชเวลาเพียง 
     วันเดียว หรือคร่ึงวัน ซ่ึงขึ้นอยูกับความตองการของทาน 
 
วันปจฉิมนิเทศรูปแบบที่เปนพิธีการ 
 

 8. ทานคิดวาควรจะจัดงานวันปจฉิมนิเทศที่ใด 

  [  ] โรงแรม   [  ] สํานักงานใหญ 
  [  ] ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน [  ] อ่ืนๆ........................................... 
 9. ทานอยากให กปภ.แจกอะไรทานในวันเกษียณอายุ 

  [  ] โล            [  ] ใบประกาศกิติคุณ 

  [  ] ของที่ระลึกมีสัญญลักษณ กปภ.      [  ] อ่ืนๆ........................................... 
 10. ทานตองการให กปภ. จัดงานเลี้ยงในรูปแบบ 

  [  ] งานเลี้ยงตอนกลางวัน [  ] งานเลี้ยงตอนกลางคืน 
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 11. รูปแบบของงานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ทานตองการแบบใด(ขอใหแสดงความคิดเห็นที่ใจ     
       ตองการ) เชน การรําอวยพร (โดยพนักงานหรือมืออาชีพ) การแสดงโชว หรือจําอวด  
                   (โดยพนกังานหรือมืออาชีพ)  
  1 )........................................................................................................................ 
  2 )........................................................................................................................ 
  3 )........................................................................................................................ 
 

ปดทาย  คณะผูศึกษาวจิัยขอขอบพระคุณทกุคําตอบของทานที่จะเกิดประโยชนตอโครงการ  
 ศึกษาวจิัยช้ินนี้ และหวังวาผลของการศึกษาวิจยัจะไดนาํมาซึ่งความตองการของพวก 

ทานทุกคน เพราะทานคือ บคุลากรที่ทรงคุณคายิ่งตอ กปภ. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


