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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุของ
ประชากรวยัท างาน ในเขตปทุมวนั กทม. (2) เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ
ของประชากรวยัท างาน ในเขตปทมุวนั กทม. จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร ์(3) เพื่อศกึษาความรูเ้ก่ียวกบัการเตรียม
ความพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ นโยบายภาครฐั และทัศนคติต่อการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุที่มีผลต่อ
ความพรอ้มดา้นการเงินเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองประชากรวยัท างาน ในเขตปทมุวนั กทม. 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ ประชากรวัยท างานในเขตปทุมวัน กทม. จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบโดยใชส้ถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างตวัแปร จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ LSD และใชส้ถิติ
ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) 
 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรวัยท างานในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้ความพร้อมด้านการเงิน ของประชากรวัยท างาน ในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ต่างกัน และประชากรวัยท างานในเขตปทุมวัน กทม. ที่มีเพศ มีโรคประจ าตัวและไม่มีโรคประจ าตวั 
ต่างกนัท าใหค้วามพรอ้มดา้นการเงิน ของประชากรวยัท างาน ในเขตปทมุวนั กทม. ไม่ต่างกนั สว่นการเตรียมความพรอ้ม
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ดา้นการเงิน ดา้นที่อยู่อาศยั ดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม นโยบายภาครฐั และทศันคติต่อ  การเตรียมความพรอ้ม มีผล
ต่อความพรอ้มดา้นการเงิน ของประชากรวยัท างาน ในเขตปทมุวนั กทม. 
ค าส าคัญ : การเตรียมความพร้อมด้านการเงนิ, สังคมสูงอายุ  
 
Abstract 

 The purposes of this research study were (1 )  to study factors affecting financial 
preparation to enter the aging society of the working-age population in Pathumwan district, Bangkok. 
(2 )  to study factors affecting financial preparation to enter the aging society of the working-age 
population in Pathumwan district, Bangkok classified by demographic factors.  (3 )  to study about 
financial preparation to enter the aging society, government policy and attitude for preparaing to enter 
the aging society that affect to financial preparation to enter the aging society of the working-age 
population in Pathumwan district, Bangkok. 

The sampling group used in this research were 4 0 0  people in Pathumwan district, 
Bangkok. The questionnaire was used for collecting data. The data collected were analyzed by using 
the frequency, percentage, mean and standard deviation (SD). The hypotheses were tested by 
Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA, (F-test), in case of its had statistical significant different 
testing a pair of variables by Least Square Difference methods (LSD) and Multiple Regression Analysis. 

The results revealed that the working-age population in Pathumwan district, Bangkok with 
differ in age,  status,  education,  occupation, income per month, making financial preparation of the 
working-age population in Pathumwan district, Bangkok differently. The working-age population in 
Pathumwan district, Bangkok with gender having a medical condition and don’t have a medical condition 
different. Making financial preparation of the working-age population in Pathumwan district, Bangkok no 
different. As for the preparation of financial, housing, technology and innovation, government policy and 
attitude affect financial preparation to enter the aging society of the working-age population in 
Pathumwan district, Bangkok. 

 
Keywords: Financial preparation, Aging Society. 
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บทน า 

 เมื่อโลกตอ้งประสบกับการระบาดหนักของ COVID-19 ทุกกลุ่มประชาชนไดร้บัผลกระทบกันถ้วนหน้า           

ไม่เพียงแต่ส่งผลใหป้ระชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิต ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนทั้งในด้าน

เศรษฐกิจและสงัคมอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะกลุม่เปราะบางที่เป็นครอบครวัที่มีผูส้งูอาย ุและจากการคาดการณ์

ขององคก์ารสหประชาชาติประเมินว่าโลกก าลงักา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายใุนศตวรรษแห่งผูส้งูอายชุ่วงปี 2001-2100 

ซึ่งแต่ละประเทศจะเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละประเทศ และประเทศในกลุ่ม

อาเซียนทัง้หมดจะเขา้สูค่วามเป็นสงัคมผูส้งูอายอุย่างสมบรูณภ์ายในปี 2030 ซึ่งประเทศที่กา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ

แลว้ คือ อนัดบั 1สิงคโปร ์ อนัดบั 2 เวียนนาม และปัจจุบนัประเทศไทยกา้วสู่สงัคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ ์(Aged 

Society) มีประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปมากกว่า 20% ของประชากรทัง้ประเทศ และอีก 9 ปีขา้งหนา้ ในปี 2574 จะ

เขา้สูส่งัคมผูส้งูอายรุะดบัสดุยอด (Super-Aged Society)  มีประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปเกินกว่า 28% ของประชากร

ทัง้ประเทศ ประเทศไทยตอ้งเตรียมพรอ้มรบัมือวางโครงสรา้งกับสงัคมผูอ้ายุระยะยาว และปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ

คือ 1.รายไดไ้ม่เพียงพอ 2.ไม่มีหลกัประกนัสขุภาพ 3.สภาพแวดลอ้มในบา้นและสงัคมไม่เอือ้ต่อการใชช้ีวิต ปัจจยั

ส่วนหนึ่งมาจากพืน้ฐานชีวิต เช่น ไดร้บัการศึกษาที่ไม่สูง ไม่รูว้ิธีการเขา้ถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ นโยบายไม่ตอบ

โจทยต่์อการด ารงชีวิตในปัจจุบนั และในอีก 20 ปีขา้งหนา้พบผูส้งูอายุมีแนวโนม้ครองโสด ไม่มีครอบครวั ไม่มีลกู 

หรือมีลกูนอ้ยลง  

 ผลกระทบและการเตรียมความพรอ้มรับมือกับสังคมผูสู้งอายุจึงมีความส าคัญ เพราะแนวโน้มสังคม

ผูส้งูอายุที่เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ ย่อมส่งผลท าใหปั้จจยัการผลิตทางดา้นแรงงานลดลง การออมลดลง รฐับาลจ าเป็นตอ้ง

เพิ่มงบประมาณค่าใชจ้่ายทางดา้นสวัสดิการและการรกัษาพยาบาล เพื่อดูแลกลุ่มผูสู้งอายุมากขึน้ ดังนั้นการ

เตรียมความพรอ้มจึงส าคัญต้องร่วมมือกันทั้งภาครฐัและเอกชน ช่วยกันกระตุ้นเพื่อให้ประชากรตระหนักถึง

ความส าคัญของการออม การร่วมมือกันในชุมชน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรูท้างดา้นสุขภาพอนามัย การ

ปรบัตวัทางดา้นสงัคมและจิตใจ เป็นตน้ 

 ดงันัน้ เพื่อรบัมือกบัการกา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุในปัจจุบนั ซึ่งคนส่วนใหญ่มกัมองขา้มปัญหานีไ้ปเพราะ

ใหน้ า้หนกัหรือเนน้กบัปัจจุบนัมากกว่าอนาคต ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อ

เขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุของประชากรวยัท างาน ในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อใหต้ระหนกัถึง ความส าคญัของ

การกา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุที่มีศกัยภาพในการด ารงชีวิต ไม่เป็นภาระใหก้บัลกูหลานและสงัคม สามารถด ารงชีวิต

อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1.เพื่อศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองประชากรวยัท างาน      ใน

เขตปทมุวนั กทม. 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพรอ้มด้านการเงินเพื่อเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุของประชากรวัยท างาน        

ในเขตปทมุวนั กทม. จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร ์  

3.เพื่อศกึษาเก่ียวกบัการเตรียมความพรอ้มเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุนโยบายภาครฐั และทศันคติต่อการเตรียม

ความพรอ้มที่มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเขา้สูส้งัคมผูส้งูอายขุองประชากรวยัท างาน ในเขตปทมุวนั กทม.  
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ขอบเขตของประชากร ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ประชากรวยัท างานในเขตปทุมวนั กทม. 

จ านวน 41,266 คน 

 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุม่ตวัอย่างคิดจากสตูรการค านวณกลุม่ตวัอย่างของ Yamne 

(1973) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างที่จะใชใ้นการศึกษา โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัไดท้ี่ 0.05 

หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5 % ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95 % ไดจ้ านวน 397 คน โดยผูว้ิจยัใชข้นาดตวัอย่าง

ในการศกึษาครัง้นี ้จ  านวน 400 คน สุม่กลุม่ตวัอย่างแบบสะดวก 

 3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพรอ้มดา้น

การเงินเพื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองประชากรวยัท างานในเขตปทมุวนั กทม. 

 4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ผูว้ิจยัท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมถึง

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการเตรียมความพรอ้มในดา้นต่างๆ นโยบายภาครฐั ทัศนคติ ความพรอ้ม

ดา้นการเงิน ซึ่งประกอบดว้ยตวัแปร ดงัต่อไปนี ้

 ตัวแปรอิสระ  (Independent variables)ประกอบดว้ย 4 ตัวแปร ดังนี ้(1) ปัจจัยประชากร ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีและไม่มีโรคประจ า (2) การเตรียมความพรอ้ม 

ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นสขุภาพร่างกายและจิตใจ ดา้นที่อยู่อาศยั ดา้นการมีส่วนร่วมในสงัคม ดา้นเทคโนโลยีและ

นวตักรรม (3) นโยบายภาครฐั (4)ทศันคติต่อการเตรียมความพรอ้ม 

 ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ ความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุของประชากร

วยัท างาน ในเขตปทมุวนั กทม. 

 5. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั ตัง้แต่เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 
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สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ประชากรวยัท างานในเขตปทุมวนั กทม. ที่มีปัจจยัประชากรต่างกนั น่าจะท าใหก้ารเตรียมความพรอ้ม

ดา้นการเงินเพื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายตุ่างกนั 

 2. การเตรียมความพรอ้มเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุนโยบายภาครฐั และทศันคติต่อการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่สงัคม

ผูส้งูอาย ุน่าจะมีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเขา้สูส้งัคมผูส้งูอายขุองประชากรวยัท างาน ในเขตปทมุวนั กทม. 

 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชส้  าหรบัเตรียมความพรอ้มดา้นการเงิน เป็นแนวทางช่วยใหก้ารวางแผน

ทางการเงิน การออม และการลงทนุที่ชดัเจนและเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต  

 2. หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับการดูแลผูสู้งอายุ สามารถน าผลการวิจัยนีไ้ปปรบัใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน    

และเตรียมความพรอ้มในดา้นต่างๆ เพื่อรองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุไดอ้ย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์

 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชิกในครอบครวั ระดบั

การศกึษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ลกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนัสง่ผลใหล้กัษณะทางจิตวิทยา ต่างกนั คือ 

1. เพศ ที่ต่างกนั ท าใหแ้สดงพฤติกรรมเก่ียวกบัการติดต่อสื่อสาร ต่างกนั  

2. อาย ุสง่ผลใหม้ีความแตกต่างกนัในดา้นพฤติกรรมและความคิด  

3. การศกึษา ท าใหค้นมีทศันคติ พฤติกรรม ความคิด และค่านิยมแตกต่างกนั 

4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพทางสงัคมของ 

บคุคล (ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์2538) 
 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

พระราชบญัญัติผูส้งูอาย ุพ.ศ.2546 ก าหนดว่าบคุคลที่มีอาย ุ60 ปี บรบิรูณ ์สญัชาติไทย เป็นผูส้งูอายหุรือ

ที่เรียกกนัว่า "ผูส้งูวยั"  โดยแบ่งกลุม่ผูส้งูอายไุด ้3 กลุม่ ดงันี ้ 

 1. ผูส้งูอายวุยัตน้ (อาย ุ60-69 ปี)  สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

 2. ผูส้งูอายวุยักลาง (อาย ุ70-79ปี) เป็นวยัที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วย มีโรคประจ าตวัหรือโรค เรือ้รงั  

            3. ผูส้งูอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปี ขึน้ไป) จะมีอาการเจ็บป่วยบ่อยขึน้ อวยัวะเสื่อมสภาพ 

สงัคมสงูอายุ  ( Ageing society ) หมายถึง สงัคมที่ประชากรก าลงัมีอายุสงูขึน้ สงัเกตไดจ้าก อตัราส่วน

รอ้ยของประชากรสงูอายเุพิ่มสงูขึน้เรื่อย ๆ   
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 แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม 

 - การเตรียมความพรอ้มดา้นสขุภาพ หมายถึง การมีสขุภาพรา่งกายแข็งแรง และมีสขุภาพจิตที่ดีสามารถปฏิบติั

หนา้ที่ประจ าวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ ด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ  

 -การสรา้งเสรมิสขุภาพทางจิตใจ หมายถึง การปรบัตวัเขา้กบัสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม มีความสขุ มีจิตใจ เบิกบาน

แจ่มใสรูจ้ักควบคุมอารมณไ์ดเ้หมาะสมกับสถานการณจ์ะช่วยใหเ้มื่อเขา้สู่ วัยสูงอายุมีจิตใจมั่นคง ยอมรบัในความ

เปลี่ยนแปลงและสามารถปรบัตวั เป็นผูส้งูอายทุี่มีสขุภาพจิตที่ดี 

 -การเตรียมความพรอ้มดา้นสงัคม เป็นการรบัรูแ้ละแสวงหาแนวทางในการท าใหต้ัวเองมีความพรอ้มทางดา้น 

สงัคม เช่น การเรียนรูเ้พื่อเขา้สูว่ยัสงูอายกุารรูส้ิทธิการเขา้รว่ม กิจกรรมรวมกลุม่เพื่อประโยชนข์องตนเองและผูอ่ื้นเมื่อเขา้

สูว่ยัสงูอาย ุ

 -การเตรียมความพรอ้มดา้นการเงิน หมายถึงการมีความมั่นคงทางรายได ้การวางแผนทางการเงิน ทัง้การออม

ในรูปแบบต่าง ๆ และการลงทุน การมีเงิน ส ารองเพื่อไวใ้ชจ้่ายในยามฉุกเฉิน การบริหารจัดการทรพัยส์ิน การจัดการ

หนีส้ิน การท างานที่เพิ่มรายได ้

 -การเตรียมความพรอ้มดา้นที่อยู่อาศยัและสภาพแวดลอ้ม เป็นการตระหนกัรูใ้หค้วามส าคญั และมีแนวทางใน

การเตรียมการในดา้นที่อยู่อาศยั ที่มั่นคง แข็งแรง เพื่อการใชช้ีวิตประจ าวนัของผูส้งูอายไุดอ้ย่างเหมาะสมสามารถเขา้ถึง

บรกิารสงัคมไดอ้ย่างสะดวกสบาย 

 -การเตรียมความพรอ้มทางดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม หมายถึงการมี ความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้งต่อการน า

เทคโนโลยีและนวตักรรมมาใชป้ระโยชน ์ในชีวิตประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมอย่างรูเ้ท่าทนั ปกปอ้ง การ

ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีและผูใ้ชเ้ทคโนโลยีทางมิจฉาชีพ 
นโยบายภาครัฐทีเ่กี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

 แผนผูส้งูอายแุห่งชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561  

 แผนผูส้งูอายฯุ ฉบบัปรบัปรุงนีแ้บ่งยทุธศาสตรอ์อกเป็น 5 ยทุธศาสตร ์ดงันี ้ 

 1. ยทุธศาสตรด์า้นการเตรียมความพรอ้มของประชากรเพื่อวยัสงูอายทุี่มีคณุภาพ  

 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิและพฒันาผูส้งูอาย ุ 

 3. ยทุธศาสตรด์า้นระบบคุม้ครองทางสงัคมส าหรบัผูส้งูอายุ 

 4. ยุทธศาสตรด์า้นการบริหารจัดการเพื่อพฒันางานดา้นผูส้งูอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ  และพฒันา

บคุลากรดา้นผูส้งูอาย ุ 

 5. ยุทธศาสตรด์้านการประมวลผล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินการตามแผนผูส้งูอายุ  
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 แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที ่3 (พ.ศ.2566-2580) 

 ประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติการย่อย 4 แผน ได้แก่ แผนปฏิบัติการย่อยที่  1 เตรียมความพร้อมของ

ประชากรก่อนวัยสูงอายุ แผนปฏิบติัการย่อยที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุทุกมิติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

แผนปฏิบติัการย่อยที่ 3 ปฏิรูปและบูรณาการ ระบบบริหารเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมีคณุภาพ และแผนปฏิบติั

การย่อยที่ 4 เพิ่มศกัยภาพการวิจยั การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมรองรบัสงัคมสงูวยั 
 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 
 มาตรา 11 ผูส้งูอายมุีสิทธิไดร้บัการคุม้ครอง การสง่เสรมิ และการสนบัสนนุในดา้นต่างๆ 

  (1) การบริการทางการแพทยแ์บะการสาธารณสุขที่จัดไวโ้ดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่

ผูส้งูอายุเป็นกรณีพิเศษ (2) การศึกษา การศาสนา และขอ้มลูข่าวสารที่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินชีวิต  (3) การ

ประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม (4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การ

รวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายหรือชุมชน (5) การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผูสู้งอายุใน

อาคาร สถานที่ ขานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน (6) การช่วยเหลือดา้นค่าโดยสารยานพาหนะตามความ

เหมาะสม (7) การยกเวน้ค่าเขา้ชมสถานที่ของรฐั (8) การช่วยเหลือผูสู้งอายุซึ่งไดร้บัอันตรายจากการถูกทารุณ

กรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือถูกทอดทิง้  (9) การใหค้ าแนะน า ปรกึษา ด าเนินการ

อ่ืนที่เก่ียวขอ้งในทางคดี หรือในทางการแกไ้ขปัญหาครอบครวั (10) การจดัที่พกัอาศยั อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้

ตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง (11) การจ่ายเบีย้ยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (11/1) การจ่ายเงิน

สงเคราะหเ์พื่อการยังชีพแก่ผูสู้งอายุที่มีรายไดน้้อยตามมาตรา 15/3 (12) การสงเคราะหใ์นการจัดการศพตาม

ประเพณี (13) การอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

   ทศันคติ คือ ตวัตดัสิน พฤติกรรม เป็นสภาวะจิตใจหรือความรูส้ึก ในการพรอ้มที่จะส่งผลกระทบเชิงบวก

หรือเชิงลบต่อ การตอบสนองของบุคคล วัตถุ หรือสถานการณ์นั้นๆ โดยที่ทัศนคตินีส้ามารถเรียนรูไ้ดโ้ดยผ่าน 

ประสบการณ ์(Gibson, Ivancevich, Donnelly, & Konopaske 2006) 

 ทศันคติมี 3 องคป์ระกอบ แนวคิดนีจ้ะระบวุ่า ทศันคติมี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1) องคป์ระกอบดา้นปัญญา (Cognitive Component) ประกอบดว้ยความเชื่อ ความรู ้ความคิดและความคิดเห็น 

2) องคป์ระกอบดา้นอารมณ ์ความรูส้กึ (Affective Component) หมายถึงความรูส้กึชอบ - ไม่ชอบ  

3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนม้หรือความพรอ้มที่บุคคลจะปฏิบัติ มี

นกัจิตวิทยาที่สนบัสนุนการแบ่งทัศนคติออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ Kretch, Crutchfield , Pallachey (1962) และ Triandis 

(1971) 
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 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ณัฐฐาวรี ศรีวฒันไชย  (2563) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนงัาน บริษัท 

หลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากัด ผลการศึกษาพบว่าพนักงานบริษัทหลกัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากัด มีลกัษณะ

ปัจจัยส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ค่าใชจ้่าย

เฉลี่ยต่อเดือน ท าใหก้ารวางแผนทางการเงินสว่นบคุคลแตกต่างกนั  

 ธัญวรตัน ์สุวรรณะ (2564) การเตรียมความพรอ้มทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของแรงงานนอกระบบ ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าแรงงานนอกระบบ มากกว่ารอ้ยละ 80 ไม่เคยวางแผน

ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ไม่ท าบญัชีรายรบั-รายจ่ายประจ าวัน และมีพฤติกรรมในการออมเงินเมื่อมีเงินเหลือ

หลงัหกัค่าใชจ้่ายเท่านัน้ ปัจจยัที่มีความสมัพนัธท์างบวกต่อการเตรียมพรอ้มทางการเงินเพื่อวยัเกษียณ คือ ปัจจยั

ดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัดา้นความรูท้างการเงินเพื่อการวางแผนเกษียณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัที่มี 

การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคมุตวัแปรใดๆ เป็นการรวบรวมขอ้มลู

ภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บขอ้มลูในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียง

ครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายส่ง

แบบสอบถามออนไลน ์(Google From)เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลู 

ขอ้มลู แบ่งออกเป็น 6 สว่น ดงันี ้

 ส่วนที่ 1ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ ซึ่งข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัย

ประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และมี/ไม่มีโรคประจ าตวั รวม 7 ขอ้ โดยให้

ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการเตรียมความพรอ้ม จ านวน 30 ขอ้ ประกอบดว้ย (1) ดา้นการเงิน (2) 

ดา้นสขุภาพรา่งกายและจิตใจ (3) ดา้นที่อยู่อาศยั (4) ดา้นการมีสว่นรว่มในสงัคม (5) ดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม     โดย

แต่ละขอ้ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มาก

ที่สดุ=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยที่สดุ=1 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับอิทธิพลนโยบายภาครฐัที่เก่ียวกับผูสู้งอายุ จ านวน 5 ขอ้โดยแต่ละข้อ

ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่าความส าคญั 5 ระดบั (Rating Scale) คือ มีอิทธิพลมากที่สดุ=5,  

มีอิทธิพลมาก=4, มีอิทธิพลปานกลาง=3, มีอิทธิพลนอ้ย=2, มีอิทธิพลนอ้ยที่สดุ=1 

 สว่นที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติต่อการเตรียมความพรอ้ม จ านวน 5 ขอ้ โดยแต่ละขอ้ประกอบดว้ย
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ค าถามในลกัษณะเป็นมาตรวดัประเมินค่าความส าคญั 5 ระดบั (Rating Scale) คือ มากที่สดุ=5, มาก=4,     ปาน

กลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยที่สดุ=1 

 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุของประชากรวัยท างาน 

ในเขตปทุมวัน กทม. จ านวน 4 ข้อ โดยแต่ละข้อประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า

ความส าคญั 5 ระดบั (Rating Scale) คือ มากที่สดุ=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยที่สดุ=1 

 สว่นที่ 6 เป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอื่นๆ เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุของประชากรวยัท างาน ในเขตปทมุวนั 

กทม. จ านวน 1 ขอ้ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถามออนไลนใ์หแ้ก่กลุม่ตวัอย่าง ซึ่งหลงัจากการเก็บ

รวบรวมจนครบ 400 ชดุแลว้ จึงไดน้ าขอ้มลูไปวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS 

 

การวิเคราะหข์้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี ้

 1.1 ใชค่้ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูปัจจยัสว่นบคุคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีและไม่มีโรคประจ าตวั 

 1.2 ใชค่้าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด

เชิงปรมิาณไดแ้ก่ การเตรียมความพรอ้ม (ดา้นการเงิน, ดา้นสขุภาพรา่งกายและจิตใจ, ดา้นที่อยู่อาศยั, ดา้นการมี

ส่วนร่วมในสงัคม, ดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม) นโยบายภาครฐั ทัศนคติต่อการเตรียมความพรอ้ม และความ

พรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองประชากรวยัท างานในเขตปทมุวนั กทม.  

2. สถิติเชิงอนมุาน (Inference Statistics) ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี ้

 2.1 ความพรอ้มดา้นการเงินของประชากรวัยท างาน จ าแนกตามเพศ มีและไม่มีโรคประจ าตัว จะใชก้าร

วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติการทดสอบ t-test  

 2.2 ความพรอ้มดา้นการเงินของประชากรวัยท างาน จ าแนกตาม อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน จะใชก้ารวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ

แตกต่างระหว่างตวัแปร จะน าไปสูก่ารเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี LSD 

 2.3 การเตรียมความพรอ้ม (ดา้นการเงิน, ดา้นสขุภาพร่างกายและจิตใจ, ดา้นที่อยู่อาศยั, ดา้นการมีส่วน
ร่วมในสงัคม, ดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม) นโยบายภาครฐั ทศันคติต่อการเตรียมความพรอ้ม และความพรอ้ม
ดา้นการเงินเพื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองประชากรวยัท างานในเขตปทมุวนั กทม. จะใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ
ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย 
สว่นที่ 1 ผลการวิเคราะห ์
 ปัจจยัประชากร 
 ผลการวิเคราะหจ์ านวนและค่ารอ้ยละของปัจจัยประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน  มีโรคประจ าตวัและไม่มีโรคประจ าตวั พบว่า ประชากรวยัท างานในเขตปทมุวนั 
กทม. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพรับ
ราชการ/รฐัวิสาหกิจ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท และไม่มีโรคประจ าตวั 
 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเตรียมความพรอ้ม นโยบายภาครฐั 

ทัศนคติที่เก่ียวขอ้งต่อการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุพบว่า ประชากรวัยท างานในเขตปทุมวัน กทม.   

มีระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77  และค่า S.D. เท่ากบั 0.69 เมื่อพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ดา้นทศันคติต่อการเตรียมความพรอ้ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 
 ความพร้อมด้านการเงนิ 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพรอ้มดา้นการเงินมีระดบัการเตรียมความ

พรอ้มดา้นการเงิน พบว่า ประชากรวยัท างานในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานครมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการเตรียมความ

พรอ้มดา้นการเงินโดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และค่า S.D. เท่ากับ 1.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ลดการใชจ้่ายที่ฟุ่ มเฟือยและไม่จ าเป็น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 

ส่วนที ่2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ประชากรวยัท างานในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจยัประชากรต่างกนัน่าจะท าให้

ความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายตุ่างกนั สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้

 - ประชากรวยัท างานในเขตปทมุวนั ที่มีอาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต่างกนั ท า

ใหค้วามพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายตุ่างกนั 

 - ประชากรวยัท างานในเขตปทมุวนั ที่มีเพศ มีและไม่มีโรคประจ าตวั ต่างกนั ท าใหค้วามพรอ้มดา้น

การเงินเพื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายไุม่ต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 การเตรียมความพรอ้ม (ดา้นการเงิน, ดา้นสขุภาพรา่งกายและจิตใจ, ดา้นที่อยู่อาศยั, ดา้น

การมีสว่นรว่มในสงัคม, ดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม) นโยบายภาครฐั และทศันคติต่อการเตรียมความพรอ้ม 

น่าจะมีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองประชากรวยัท างานในเขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยั ไดด้งันี ้
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- การเตรียมความพรอ้มดา้นการเงิน ดา้นที่อยู่อาศยั ดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม  นโยบายภาครฐั และ

ทศันคติต่อการเตรียมความพรอ้ม มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองประชากรวยัท างาน 

ในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

 

อภปิรายผล 

 ผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความพรอ้มด้านการเงินเพิ่มเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุของประชากรวัยท างาน       

ในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลตามวตัถปุระสงค ์ไดด้งันี ้

1.ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุของประชากรวยัท างาน

ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมประชากรวัยท างานมีความพรอ้มดา้นการเงินในระดับมาก โดยมี

ทศันคติต่อการเตรียมความพรอ้มสงูที่สดุ อภิปรายผลไดด้งันี ้

- การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุของ

ประชากรวัยท างาน ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าประชากรวัยท างานจะตอ้งมีการท าบญัชีรายรบั-รายจ่าย ลดค่าใชจ้่ายที่

ฟุ่ มเฟือยและไม่จ าเป็น มีการออมเงินไว้กับสถาบันทางการเงินต่างๆ  มีการลงทุน/สะสมเงินในรูปแบบต่างๆ 

สอดคลอ้งกับจิราวรรณ ชาลี (2563) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้สู่วัยผูสู้งอายุของ

ประชากรในเขตดินแดง กทม. พบว่า ดา้นเศรษฐกิจ มีการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้สู่วัย ผูส้งูอายุของประชากร

ในเขตดินแดง กทม. อยู่ในระดับมาก ประชากรในเขตดินแดง ส่วนใหญ่มีการเตรียมความพรอ้มดา้นเศรษฐกิจ

อย่างดีจากการที่มีการวางแผนลดค่าใชจ้่ายที่ฟุ่ มเฟือยและไม่จ าเป็น  

- การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ไม่มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงิน เนื่องจาก

ในแบบสอบถามค าถามเป็นลกัษณะเชิงป้องกัน ซึ่งกลุ่มประชากรตัวอย่างใหค้วามส าคัญกับการดูแลและใส่ใจ

สขุภาพร่างกายและจิตใจเป็นอย่างดี จึงท าใหไ้ม่มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงิน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัจิราวรรณ ชา

ลี (2563) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้สู่วัยผูส้งูอายุของประชากรในเขตดินแดง กทม. 

พบว่า ดา้นสขุภาพรา่งกาย/จิตใจ มีการเตรียมความพรอ้มอยู่ในระดบัมาก ประชากรในเขตดินแดง กทม.สว่นใหญ่

มีการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้สู่วัยผูส้งูอายุดา้นสขุภาพร่างกาย/จิตใจ เป็นอย่างดีจากการออกก าลงักาย การ

รบัประทานอาหารการด่ืมน า้และการที่สขุภาพรา่งกายที่แข็งแรงก็สง่ผลต่อจิตใจดว้ย  

- การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุของ

ประชากรวัยท างาน สอดคลอ้งกับยุวัลดา ชูรกัษ์ (2562) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับการเตรียมความพรอ้มของ

ประชาชนเพื่อรองรบัการเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุในจงัหวัดตรงั พบว่า ดา้นที่อยู่อาศยัในภาพรวมประชาชนในจังหวัด

ตรงัมีการเตรียมความพรอ้มในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าประชาชน
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จะเตรียมความพรอ้มในประเด็นการจดัสภาพแวดลอ้มภายในบา้นที่สะดวกต่อผูส้งูอายมุีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ( = 4.44).

รองลงมา คือการเตรียมความพรอ้มในการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งน า้ที่สะดวกต่อผูส้งูอาย ุ( = 4.38) 

- การเตรียมความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมในสังคม ไม่มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเข้าสู่

สงัคมผูส้งูอายโุดยรวมของประชากรวยัท างานท างาน เนื่องจากกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ30- 40 ปี ยงั

ไม่ค่อยใหค้วามส าคัญเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในสังคมมากนัก ไม่สอดคลอ้งกับวชากร นพนรินทร ์(2563) ได้

ท าการศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพรอ้มสูก่ารเป็นผูส้งูวยัอย่างมีคณุภาพของประชาชน ใน

อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า แรงสนบัสนุนทางสงัคมมีความสมัพนัธก์บัการเตรียมความพรอ้มสู่การเป็นผู้

สงูวยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

-การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สู่

สงัคมผูส้งูอายขุองประชากรวยัท างาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัอารีย ์มยงัพงษ ์และเกือ้กลู ตาเย็น (2559) ไดท้ าการศึกษา

เก่ียวกบัปัจจยัที่สงุผลต่อความตอ้งการเรียนรูส้ื่อเทคโนโลยีของผูส้งูอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี  พบว่า ปัจจยั

ดา้นการยอมรบัเทคโนโลยีของผูส้งูอายุที่ส่งผลต่อความตอ้งการเรียนรูส้ื่อเทคโนโลยีในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี มี

ระดบัความคิดเห็นโดยเฉลี่ยรวมทกุประเด็นอยู่ในระดบัมาก  

นโยบายภาครัฐ มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงิน ของประชากรวยัท างาน ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าความพรอ้ม

ดา้นการเงินเก่ียวขอ้งกับนโยบายภาครฐั ทัง้ดา้นสวัสดิการ สิทธิประโยชนต่์างๆที่จะไดร้บั สอดคลอ้งกับธาริกา 

ศักดิ์เศรษฐ (2558) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับการน านโยบายดา้นการจัดสวัสดิการใหแ้ก่ผูสู้งอายุไปปฏิบัติของ

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่าปัจจยัที่สง่ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติั

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเพื่อพิจารณาเป็นรายดา้นการปฏิบติัที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ไดร้บัสวัสดิการ

ดา้นผูส้งูอายจุากหน่วยงานภาครฐัครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด  

ทัศนคติต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินของ

ประชากรวยัท างาน ซึ่งสอดคลอ้งกบั ดลนภา ไชยสมบติั และบวับาน ยะนา (2562) ไดท้ าการศกึษาเก่ียวกบัปัจจยั

ที่มีความสมัพนัธต่์อการเตรียมตวัเขา้สูว่ยัสงูอายขุองประชากรวยัก่อนสงูอาย ุพบว่า ทศันคติต่อการเขา้สูว่ยัสงูอายุ 

มีความสมัพนัธก์บัการเตรียมตวัเขา้สูว่ยัสงูอายุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 2. ผลการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุของประชากรวยัท างาน

ในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัประชากร สามารถสรุปไดด้งันี ้

 2.1 ประชากรวัยท างาน ที่มีเพศแตกต่างกันมีความพรอ้มดา้นการเงินไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตัง้ไวท้ัง้นีอ้าจเนื่องจากสงัคมปัจจุบนัเพศชายและเพศหญิงมีบทบาททางสงัคมเท่าเทียมกันจึงมีการ

เตรียมความพรอ้มในการต่างๆ ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบักริช เกียรติญาณ และธนสัถา โรจนตระกลู (2564) 

ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาต าบลวัดไทรย์ อ าเภอเมือง
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นครสวรรค ์จังหวัดนครสวรรค ์พบว่าประชากรที่มีเพศต่างกัน มีการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ ไม่

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 2.2 ประชากรวัยท างาน ที่มีอายุแตกต่างกันมีความพรอ้มดา้นการเงินแตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

อายใุนช่วงมากกว่า 50 ปี มีความพรอ้มดา้นการเงินมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบั วรวรรณ ชยัชื่อ (2556) ได้

ท าการศึกษาเก่ียวกบัการเตรียมความพรอ้มก่อนเกษียณอายุของขา้ราชการทหารบกประจ าการ ณ กรมการทหาร

สื่อสาร กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกันสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ มี

ความสมัพนัธก์นัที่ระดบันยัส าคญั 0.05  

 2.3 ประชากรวัยท างาน ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความพรอ้มดา้นการเงินแตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดใหค้วามส าคัญกับปัจจุบันมากกว่าอนาคตจึงไม่ไดว้างแผนการใชจ้่ายอย่าง

ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับจิราวรรณ ชาลี (2563) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าสู่วัย

ผูส้งูอายุของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรในเขตดินแดง ที่ มีสถานภาพต่างกนัท าให้

การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้สูว่ยัผูส้งูอายุโดยรวมไม่ต่างกนั 

 2.4 ประชากรวัยท างาน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพร้อมด้านกา รเงินแตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับวรวรรณ ชัยชื่อ (2556) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ

ขา้ราชการทหารบกประจ าการ ณ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน

สมัพนัธก์บัการเตรียมความพรอ้มก่อนเกษียณ มีความสมัพนัธก์นัที่ระดบันยัส าคญั 0.05 

 2.5 ประชากรวัยท างาน ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพร้อมด้านการเงินแตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่ ม

ตวัอย่างสว่นใหญ่รบัราชการ / รฐัวิสาหกิจ ซึ่งกลุม่อาชีพนีม้ีเงินสวสัดิการ ประกอบกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโควิด-19 กลุ่มอาชีพอ่ืนไดร้บัผลกระทบจากการเลิกจา้งเป็นจ านวนมาก ซึ่งสอดคลอ้งกับดลนภา ไชยสมบติั 

และบวับาน ยะนา (2562) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อการเตรียมตัวเขา้สู่วัยสูงอายุของ

ประชากรวัยก่อนสูงอายุ พบว่า การประกอบอาชีพ มีความสัมพันธ์กับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 2.6 ประชากรวัยท างาน ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพรอ้มดา้นการเงินแตกต่างกัน  ซึ่ง

สอดคล้องกับชนัญญา ปัญจพล (2558) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

กรณีศึกษาส านักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) พบว่า ระดับเงินเดือนที่ต่างกันมีค่าเฉลี่ยของการ

เตรียมความพรอ้มแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 2.7 ประชากรวยัท างาน ที่มีและไม่มีโรคประจ าตวั มีความพรอ้มดา้นการเงินไม่แตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัวและประกอบอาชีพรบัราชการซึ่งมีสิทธิเบิกค่ารกัษาพยาบาล จึงมีการเตรียมความ

พรอ้มดา้นการเงินที่ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัดลนภา ไชยสมบติั และบวับาน ยะนา (2562) ไดท้ าการศึกษา
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เก่ียวกบัปัจจยัที่มีความสมัพนัธต่์อการเตรียมตวัเขา้สูว่ยัสงูอายุของประชากรวยัก่อนสงูอาย ุพบว่า มีโรคประจ าตวั

กบัไม่มีโรคประจ าตวั ไม่สมัพนัธก์บัการเตรียมตวัเขา้สูว่ยัผูส้งูอายอุย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 

 1. ประชากรวยัท างานควรจะมีการวางแผนการใชจ้่ายในแต่ละเดือนดว้ยการท าบญัชีรายรบั-รายจ่าย ลด

การใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็นก็จะมีเงินเหลือเก็บไวใ้ชจ้่ายในอนาคตเมื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ 

 2. ประชากรวัยท างาน ควรจะมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับเทคโนโลยีต่างๆ สามารถเรียนรูแ้ละน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

 3. ประชากรวัยท างานควรมีความรูเ้ก่ียวสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะไดร้บัเมื่อเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ และ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรจะเขา้มาประชาสมัพนัธห์รือแจง้ข่าวสารใหผู้ส้งูอายุไดร้บัทราบถึงสิทธิประโยชนต่์างๆ ที่

ทกุคนควรจะไดร้บัโดยเท่าเทียมกนั 

 4. จากการศกึษาความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สู่สงัคมผูส้งูอาย ุประชากรวยัท างานมีความพรอ้มดา้นการเงิน

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยการปรบัพฤติกรรมการใชเ้งินของตวัเอง ลด ละ เลิก รายจ่ายต่างๆ ที่ฟุ่ มเฟือย ไม่จ าเป็น 

มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ  ย่อมส่งผลใหป้ระชากรวยัท างานมีเงินเก็บไวเ้พื่อใชจ้่ายและด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุเมื่อเขา้สูว่ยั

สงูอาย ุไม่เป็นภาระกบัลกูหลาน และสงัคม 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 เพื่อใหก้ารศกึษาครัง้นีส้ามารถน าไปประยกุตใ์ช ้เกิดประโยชนส์งูสดุมากย่ิงขึน้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อ

การวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี ้

 1. ควรศึกษาเก่ียวกบัการเตรียมความพรอ้มดา้นอ่ืนที่สง่ผลต่อความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ  

เพื่อขยายผลการศึกษาและเป็นขอ้เสนอแนะกบัใหก้ับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นการวางแผนและเตรียมความ

พรอ้มในทกุๆ ดา้นเพื่อรองรบัสงัคมผูส้งูอายใุนอนาคต 

 2. ควรศึกษาเก่ียวกับความพรอ้มดา้นการเงินเชิงลึกเป็นรายดา้นและท าการวิเคราะหผ์ลเพื่อติดตามผลการ

เปลี่ยนแปลงของความพรอ้มดา้นการเงินอย่างต่อเนื่อง 

 3. การศึกษาครัง้นีไ้ดศ้ึกษาเพียงประชากรวยัท างานในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เท่านัน้ ควรขยายขอบเขต

การศึกษาใหก้วา้งออกไป เช่น ทุกเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบ ซึ่งผลอาจมีความ

แตกต่างกนัมากนอ้ย ก็สามารถน ามาปรบัใชแ้ละเตรียมพรอ้มในการวางแผนรองรบัสถานการณส์งัคมผูส้งูอายุที่ก าลงั

เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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