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บทคัดยอ
การวิจ ัย ครั้ง นี้ มี ว ัต ถุป ระสงคเพื ่อศึ กษาการเตรี ยมความพรอมกอนเกษียณอายุข องประชากรใน
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400
คน โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือหลักที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ และความถี่ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานดวย สถิติ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไป
เปรียบเทียบเปนรายคู โดยใช วิธีของ LSD
ผลการศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน การเตรียมพรอมดานเศรษฐกิจ มีระดับการเตรียมความพรอมอยูในระดับ
มาก ซึ่งสูงกวาดานอื่นๆ ผลการเปรียบเทียบระดับ การเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของประชากรใน
กรุงเทพ จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวนบุตร ภาระเลี้ยงดู
ครอบครัว ลักษณะที่อยู อาศัย หนี้สินที่ต องผอนชำระ และอาชีพ สามารถสรุป การวิจ ัยไดดังนี้ ปจจัยดาน
ประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา จำนวนบุตร ที่พักอาศัย และหนี้สินหรือ

ภาระผอนคาใชจายตางกัน ทำใหการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานะภาพ รายไดตอเดือน
ภาระเลี้ยงดูครอบครัว และอาชีพตางกัน ทำใหการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุไมตางกัน
คำสำคัญ: เกษียณอายุ, เตรียมพรอมกอนเกษียณ
Abstract
This independent study on Retirement Preparations in Bangkok. The purpose of this
research was to study Retirement preparations in Bangkok. The sample population in Bangkok
Area 400 peoples and questionnaires are a tool for data collection. By the statistics used in the
descriptive analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis test
were for comparison, using t-test statistics to test hypotheses with one-way ANOVA. If differences
are found, they will be compared in pairs by using LSD method.
Test results the hypothesis found as that population in Bangkok (1) An analysis of their
retirement preparations yields that mean in the high level, while a consideration of more specific
aspects shows that the economic preparations is a high level, higher than other aspects (2) The
compare the level of significance for retirement preparation in Bangkok, classified by personal
factors of the population in Bangkok, that consists of gender, age, status, education, salary,
number of children, family burden, accommodation, liability and occupation The personal
factors in the Bangkok area have different education, number of children, accommodation and
liability, causing the retirement preparations is different with statistical significance of 0.05 level
and the personal factors in the Bangkok area have different gender, age, status, salary, family
burden and occupation, causing the retirement preparations is not different.
คำสำคัญ: Retirement, Retirement Preparations

2

บทนำ
หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเติบโตอยางรวดเร็วของจำนวนผูสูงอายุซึ่งเกิดจากหลายปจจัย
เชน อัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกมีแนวโนมลดลง ประชากรมีอายุยืนขึ้นเนื่องจากการรักษาพยาบาลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และประชากรที่เกิดในยุค Baby Boomers ไดเขาสูวัยสูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศที่
พัฒนาแลว อยางเชน ประเทศฝรั่งเศส สวีเดน ญี่ปุน สิงคโปร ฯลฯ จากขอมูลขององคการอนามัยโลก (WHO) ได
มีการคาดการณวาจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 3 ตอป ซึ่งในป พ.ศ.
2560 จำนวนผูสูงอายุทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 963 ลานคน ซึ่งคิดเปนรอยละ 13 ของประชากรทั่วโลก โดยใน
ป พ.ศ. 2573 คาดวาจะมีจำนวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 พันลานคนและจะเพิ่มขึ้นถึง 2 พันลาน
คนในป พ.ศ. 2593
ประชากรสูงวัยในประเทศไทยเติบโตเปนอันดับสามในทวีปเอเชีย จำนวนผู สูงอายุในประเทศไทยมี
ตัวเลขเทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศซึ่งถือวามีอัตราการเติบโตเปนอันดับสามในทวีปเอเชียรอง
มาจากประเทศเกาหลีใต และประเทศญี่ปุน โดยประเทศไทยนั้นไดเขาใกลสังคมสูงวัยมาตั้งแตป พ.ศ. 2548
สำนักงานสถิติแหงชาติไดคาดการณวา ในป พ.ศ. 2559 จำนวนผูสูงอายุในไทยจะมีมากถึง 11.3 ลานคนจาก
ประชากรทั้งหมด 67.66 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมดและจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยาง
เต็มตัวในป พ.ศ. 2565 และในป พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมีสัดสวนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอยูที่รอยละ 26.9
ของประชากรไทย
ในอดีต รายไดหลักสวนใหญของผู สูงอายุไทยมาจากบุตรและการทำงาน สวนเล็กนอยจะมาจากเงิน
บำเหน็ จบำนาญ และเบี้ย ยั งชีพ แตในชวงปหลัง ๆ เนื่ อ งจากอัต ราศัก ยภาพเกื ้อ หนุน (potential elderly
support ratio) ซึ่งหมายถึงจำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ป ตอจำนวนประชากรสูงอายุ ไดลดลงจาก 5
คนทำงาน ตอผู สูงอายุ 1 คน ในป พ.ศ. 2553 เหลืออัตรา 4 ตอ 1 ในป พ.ศ. 2558 และจากการคาดการณ
ประชากรของประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วาในป พ.ศ.
2583 อัตราศักยภาพการเกื้อหนุนจะลดลงเหลือเพียง 1 ตอ 1 ดังนั้นแหลงรายไดจากบุตรที่เคยพึ่งพิงมาในอดีตมี
แนวโนมที่จะลดบทบาทลงโดยปริยาย ขณะที่บทบาทของเบี้ยยังชีพเริ่มมีสัดสวนที่สูงขึ้น หากภาครัฐไมมีการปรับ
โครงสรางในระดับนโยบายเพื่อใหเกิดสภาวะทางการเงินการคลังที่สอดคลอง มาตรการเกื้อหนุนผูสูงอายุเหลานี้
ยอมเผชิญกับขอจำกัดทางดานสวัสดิการหลังการเกษียณ นอกจากเรื่องความเพียงพอดานการเงินของผูสูงอายุ
แลว ยังมีประเด็นสืบเนื่องที่เปนสิ่งที่นาเปนหวงสำหรับสังคมผูสูงอายุ ไดแก โรคภัยไขเจ็บที่มาพรอมกับการชรา
ภาพ เมื่อคุณเกษียณอายุหรือเริ่มเขาสูวัยสูงอายุนั้น สิ่งที่ตามมาก็คือโรคภัยไขเจ็บตางๆ ซึ่งจากการสำรวจพบวา
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โรคที่จะมาพรอมกับการเกษียณอายุสูงสุด 5 อันดับแรก คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตอมไรทอ โรคระบบ
กลามเนื้อ เสนเอ็น กระดูกและขอ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบทางเดินหายใจ ตามลำดับ จะตองใช
เงินเพื่อเปนคารักษาพยาบาลคอนขางสูง และเมื่อทานเขาสูวัยเกษียณอายุนั้น โอกาสที่จะตองเผชิญกับโรค
ดังกลาวขางตนนั้น ก็จะมีเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย
ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนนี้ ทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพรอมกอน
เกษียณอายุของประชากรในกรุงเทพมหานคร” เนื่องจากการเตรียมความพรอมกอนเกษียณ ในดานตางๆ มี
ความจำเปน เพราะบางอยางตองใชระยะเวลาในการเตรียมการ ไมวาจะเปน ทางดานรางกาย จิตใจ การเงิน ที่
อยูอาศัย และการใชเวลาวาง เพื่อรองรับและรักษามาตรฐานการดำเนินชีวิตในชวงหลังวัยเกษียณใหเทียบเทา
หรือใกลเคียงกับการดำเนินชีวิตในชวงกอน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของประชากรในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับ การเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุข องประชากรในกรุง เทพมหานคร
จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร
ขอบเขตการศึกษา
1. ประชากรและตัวอยาง คือ ประชากรที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร
2. ดานเนื้อหา คือ เปนการศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของประชากรในกรุงเทพมหานคร
โดยศึกษาปจจัยดานประชากร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวนบุตร ภาระเลี้ยงดูครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย หนี้สินที่ตองผอนชำระ และอาชีพ
2. ตัวแปรตาม ไดแก การเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมา
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ จำนวน 5 ดาน
2.1. การเตรียมความพรอมดานสุขภาพรางกาย
2.2. การเตรียมความพรอมดานพฤติกรรมจิตใจ
2.3. การเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจ
2.4. การเตรียมความพรอมดานที่อยูอาศัย
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2.5. การเตรียมความพรอมดานการใชเวลาวาง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชากรในกรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ
และเริ่มตนวางแผนการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุ เพื่อจะไดใชชีวิตหลังเกษียณไดอยางมีความสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อใหทราบถึงระดับการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดย
สามารถนำไปประยุ กตใชเปนแนวทางเพื่ อ สงเสริ มใหเกิดการเตรีย มความพรอมกอนการเกษียณอายุของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครได
ทบทวนวรรณกรรม
แอชลีย (Atchley, 1991, p.197, อางถึงใน วรวรรณ ชัยชื่อ, 2556, น. 10) ไดกลาวถึงการเกษียณอายุวา
เปนวงจรชีวิตในการประกอบอาชีพที่อยูในชวงต่ำสุดของการจางงาน ความรับผิดชอบตออาชีพ และโอกาสใน
การทำงานตางๆ จะลดต่ำลง การเกษียณอายุเปนบทบาททางสังคมที่กำหนดใหมีระบบการแทนที่บุคคลตามสิทธิ
หนาที่ และความสัมพันธกับคนอื่น นอกจากนี้การเกษียณอายุยังเปนกระบวนใหแตละบุคคลจัดเตรียมชีวิตเพื่อ
การเริ่มแสวงหาเพื่อการปรับตัวหรือมีกิจกรรมอื่นๆ หรือแมแตการปลีกตัวออกจากสังคม
วรวรรณ ชัยชื่อ ( 2556, น. 5) การที่บุคคลตองออกจากงานที่ทำ เนื่องจากบุคคลนั้นทำงานมาจนครบ
อายุสูงสุดในการทำงาน สวนใหญบุคคลจะเกษียณอายุเมื่อายุประมาณ 60-65 ป และยังมีการเกษียณอายุกอนถึง
วัย คือการที่บ ุคคลอายุการทำงานกอนถึงอายุ 60 ป สำหรับ ผู รับ ราชการตามระเบียบขาราชการพลเรือน
กำหนดใหราชการเกษียณอายุเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเมื่อมีอายุครบ 60 ป บริบูรณ
สุภาลักษณ จันทา (2560, น. 6) การเตรียมความพรอมสำหรับวัยกอนการเกษียณอายุการทำงาน ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดกลาวถึงการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุในดานตางๆ ทั้ง 5 ดาน ดังนี้ การ
เตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจ การเตรี ยมความพรอมดานที่อยู อาศัย การเตรียมความพรอมดานสุขภาพ
รางกาย การเตรียมความพรอมดานจิตใจและการเตรียมความพรอมดานการใชเวลาวาง
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จิณณรัตน วราบุญนาคภิรมย (2558, น. 7) การเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ เปนการเตรียมตัวของ
พนักงานเพื่อใชชีวิตหลังการเกษียณ ทั้งดานจิตใจ คือ การทำจิตใจใหผองใส คิดบวก มองโลกในแงดี ยอมรับการ
เปลี ่ย นแปลงตางๆ สวนทางดานรางกายก็ ต องมีการออกกำลังกายเปนประจำ ทานอาหารถูก สุ ขลักษณะ
หลีกเลี่ยงอาหารหรือสิ่งที่จะทำใหรางกายออนแอ หรือไมสบาย
วันชัย แกวสุมาลี (2552, น. 3) การเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจ เปนการเตรียมความพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงในรายรับรายจายที่จะเกิดขึ้นหลังการเกษียณอายุการทำงาน รวมถึงการเตรียมความพรอมในการ
วางแผนการใชจายเงินและเตรียมสะสมทรัพยสินเงินทอง การประเมินรายรับ - รายจายภายหลังชีวิตหลังการ
เกษียณอายุการทำงาน และภาระหนี้สินตางๆ การเตรียมสำรองเงินเพื่อไวใชจายยามเจ็บปวยหรือฉุกเฉิน การ
เตรียมอาชีพสำรองเงินเพื่อไวใชจายยามเจ็บปวยหรือฉุกเฉิน
วรรณรา ชื่นวัฒนา (2557, น. 197 ) การเตรียมความพรอมดานที่อยูอาศัย เปนการเลือกที่อยู อาศัย
ขึ้นอยู กับความตั้งใจของบุคคล สภาพการณของครอบครั ว ญาติพี่น องที่จะเอื้ออำนวย ตลอดจนสถานภาพ
การเงินของผูสูงอายุในขณะนั้น สำหรับครอบครัวไทยแลวผูสูงอายุทั่วไปนิยมอาศัยอยูกับบุตรหลาน แตผูสูงอายุที่
อยูคนเดียวควรวางแผนเรื่องที่อยูอาศัยตั้งแตเนิ่นๆ เพื่อใหเกิดความพรอมและความมั่นคงในบั้นปลายของชีวิต
Burnside, 1981 อางถึงใน สุภาลักษณ จันทา (2560, น. 22) การเตรียมความพรอมดานสุขภาพรางกาย
ในวัยหลังเกษียณอายุระบบการทำงานของรางกายตางๆ จะมีการเสื่อมลงอยางเห็นไดชัด โอกาสการเกิดโรค
คอนขางงายกวาวัยหนุมสาว และ เมื่อถาเปนแลวตองใชเวลารักษานาน รายงานการวิจัยการศึกษาสถานการณ
ความสามารถในการปฎิบัติกิจวัตรประจำวันตามความตองการและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ พบวา เรื่องปญหา
สุขภาพเปนปญหาหลักที่พบมากที่สุดในวัยผูสูงอายุ (วัยหลังเกษียณอายุ) ผูสูงอายุที่ศึกษาสวนใหญมีป ญหา
สุขภาพอยางนอย 1 ปญหา
อรรถ ดีพินิจ (2556, น. 5) การเตรียมความพรอมดานจิตใจ เปนการปรับเปลี่ยนทางสังคมใหเกิดการ
ยอมรับใหไดหลังจากการเกษียณอายุราชการซึ่งเปนการลดปญหาทางดานความเครียดทำใหปรับตัวหลังจาก
เกษียณอายุราชการไดดียิ่งขึ้น
ทฤษฎีไรภาวะผูกพันนี้ อางถึงใน วันชัย แกวสุมาลี (2552, น. 29) การเตรียมความพรอมดานการใชเวลา
วาง เชื่อวา การที่ผูสูงอายุไมเกี่ยวของกับกิจกรรมและบทบาทของสังคมนั้น เปนการถอนสถานภาพและบทบาท
ของตนใหแกคนที่จะมีบทบาทไดดีกวาในระยะแรกนั้น ผูสูงอายุจะรูสึกวิตกกังวลและมีความบีบคั้น แตในที่สุด
ผูสูงอายุก็จะยอมรับสภาพใหม คือ การไมเกี่ยวของกับสังคม
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วันชัย แกวสุมาลี (2552, น. 123 - 124) จากผลการวิเคราะหพบวา กลุ มที่มีทัศนะคติดี และกลุมที่มี
ทัศนะคติไมดีในเรื่องการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุการทำงาน มีความเชื่อในเรื่องของการเตรียมตัวกอนการ
เกษียณอายุการทำงานในแตละดานนั้นแตกตางกัน โดยแตละกลุมยอยตางๆ มีจำนวนขอความเชื่อที่ตางกันโดยมี
ขอความเชื่อที่แตกตางกันตั้งแต 1 -ขอความขึ้นไป ดังนั้นการที่เราจะปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุมบุคคลทำงานวัย
ผูใหญในเขตกรุงเทพมหานครใหมีทัศนะคติที่ดีสำหรับเรื่องของการใหกลุมตัวอยางนั้นมีพฤติกรรมการเตรียมตัว
กอนการเกษียณอายุการทำงานในแตละดานนั้น จึงตองปรับเปลี่ยนความเชื่อดังกลาวกับกลุมตัวอยางตามแตละ
ดานที่ศึกษา ไดแก ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานทรัพยสินเงินทอง เพื่อที่จะสามารถทำใหกลุมตัวอยางนั้นเกิด
ความเชื่อในเรื่องของการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุการทำงานแตละดานวา เปนเรื่องที่มีความสำคัญมากกับ
การดำรงชีวิตในชวงวัยเกษียณอายุการทำงาน จนสามารถทำใหความเชื่อนั้นๆ สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
กลุมบุคคลดังกลาวใหเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุการทำงานแตละดาน
ได และสามารถทำใหกลุมบุคคลดังกลาวมีพฤติกรรมในการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุการทำงานในแตละดาน
เพิ่มขึ้นไดนั่นเอง
จิณณรัตนวราบุญนาคภิรมย (2558) ไดศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมการเกษียณอายุของพนักงาน
บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส (ประเทศไทย) จำกัดมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การรับรูการเตรียมความพรอม การ
เกษียณอายุของพนักงานเจนเนอเรชั่นบี (Generation B) เจนเนอเรชั่นเอ็กซ (Generation X) และเจนเนอเรชั่น
วาย (Generation Y) บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส (ประเทศไทย) จำกัด 2) พฤติกรรมการเตรียมความพรอมการ
เกษียณอายุของพนักงานเจนเนอเรชั่นบี เจนเนอเรชั่นเอ็กซและเจนเนอเรชั่น วายบริษ ัท ยูเซ็น โลจิสติกส
(ประเทศไทย) จำกัด 3) การเปรียบเทียบพนักงานเจนเนอเรชั่นบีเจนเนอเรชั่นเอ็กซ และเจนเนอเรชั่นวาย บริษัท
ยูเซ็น โลจิสติกส (ประเทศไทย) จำกัด ตอการรับรู และพฤติกรรมการเตรียมความพรอมการเกษียณอายุ 4)
ความสัมพันธระหวางการรับรูและพฤติกรรมในการเตรียมความพรอมการเกษียณอายุ พนักงานบริษัท ยูเซ็น โลจิ
สติกส (ประเทศไทย) จำกัดในกลุมเจนเนอเรชั่นบี เจนเนอเรชั่นเอ็กซ และเจนเนอเรชั่นวาย ทั้งหมด 119 คน
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-34 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด สถานภาพ
โสดไมมีบุตรมากที่สุด จำนวนสมาชิกในครอบครัวมี 3-4 คน อีกทั้งมีภาระเลี้ยงดูครอบครัว 1-2 คน เปน เจาของ
ที่พักอาศัย สวนใหญมีหนี้สินหรือภาระผอนคาใชจาย ไมไดวางแผนดานการทำประกันสุขภาพและประกันชีวิต
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เพราะสวนใหญไมมีโ รคประจำตัว สุขภาพแข็งแรง โดยกลุ มตัวอยางมากที่สุดมีอายุงานมากกวา 11 ป เปน
พนักงานตำแหนงปฏิบัติงานสวนใหญ รายไดตอเดือนอยูที่ 10,000-20,000 บาท
อรรถ ดีพินิจ (2556) ไดทำการศึกษาเรื่อง ความตองการการเตรียมความพรอมดานสุข ภาพกอนการ
เกษียณอายุราชการของขาราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบความตองการการ
เตรียมความพรอมดานสุขภาพกอนการเกษียณอายุราชการของขาราชการพลเรือน กลุมตัวอยางคือ ขาราชการ
พลเรือนสามัญ ที่มีอายุ 50-59ป จำนวน 420 คน ผลการศึกษาพบวา ความตองการการเตรียมความพรอมดาน
สุขภาพกอนการเกษียณอายุราชการของ ขาราชการพลเรือนทุกดานอยูในระดับมาก สวน เพศ ระดับการศึกษาที่
แตกตางกันของขาราชการพลเรือน มีความตองการการเตรียมความพรอมดานสุขภาพกอนการเกษียณอายุ
ราชการไมแตกตางกัน
วรวรรณ ชัยชื่อ (2556) ไดทำการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุขาราชการทหารบก
ประจำการ ณ กรมการทหารสื่ อสาร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางปจจัยดานประชากรศาสตรกับการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของขาราชการทหารบก
ประจำการ ณ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ ขาราชการทหารบกที่มีสัญชาติไทยและ
ปฏิบัติหนาที่อยูภายในกรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 20-60 ป จำนวน 281 คน ผลการศึกษา
พบวา ขาราชการทหารบกประจำการ ณ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพรอมกอน
การเกษียณอายุในระดับมาก สวน อายุและระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการเตรียมความพรอมกอนการ
เกษียณอายุแตกตางกัน ในขณะที่ เพศและสถานภาพที่แตกตางกันสงผลตอการเตรียมความพรอมกอนการ
เกษียณอายุไมแตกตางกัน
สุภาลักษณ จันทา (2560) ไดทำการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุของพนักงาน
บริษัทผลิตอุปกรณแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเตรียมความพรอม
กอนการเกษียณอายุของพนักงานบริษัทผลิตอุปกรณกีฬาแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ประชากรที่ใช คือ พนักงาน
บริษัทผลิตอุปกรณกีฬาแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรที ี่มีชวงอายุ 30 -44 ปและชวงอายุ 45-60 ป จำนวน 1,079 คน
ชวงอายุ จากการศึกษาพบวา ชวงอายุที่แตกตางกันมีการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุในภาพรวมไม
แตกตางกัน อาจเกิดจากการที่พนักงานทั้ง 2 ชวงอายุ เริ่มหันมาตระหนักและใหความสนใจถึงการดูแลตัวเอง
และหันมาใสใจเรื่องการเตรียมความพรอมเพื่อการเกษียณอายุในดานตางๆกันมาก อีกทั้งในปจจุบันมีขาวสาร
และประเด็นที่พูดถึงการเกษียณอายุและการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้น เห็นไดจากที่ภาครัฐบาลไดจัดทำ
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แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ขึ้น โดยมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร 5 ดาน ไดแก 1) ดาน
การเตรียมความพรอมของประชาชนเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) ดานการสงเสริมผู สูงอายุ 3) ดานระบบ
คุ มครองทางสังคมสำหรับผู สูงอายุ 4) ดานการประมวลและพัฒนาองคความรู ดานผู สูงอายุ 5) การติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการรวบรวม
ขอมู ล ภาคสนามแบบวิ จ ั ย ตั ด ขวาง (Cross Sectional Studies) ใชเครื ่ อ งมื อ การวิ จ ั ย เปนแบบสอบถาม
(Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งทางผู วิจัยไมทราบ
จำนวนของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครที่แนนอน จึงใชวิธีการกำหนดกลุมตัวอยาง โดยการเปด
ตารางของ Taro Yamane (1973) เพื่อกำหนดขนาดของกลุ มตัวอยางในการวิจัย โดยทำการเลือกจากตาราง
แบบไมทราบจำนวนที่แนนอน หรือ ∞ (Infinity)โดยกำหนดคาความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได
ที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยาง พบวา ขนาดของกลุมตัวอยางที่
จะตองทำการวิจัยจำนวน 400 ตัวอยางและเลือกสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน การศึกษาในครั้งนี้จะ
อาศัยวิธีการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบสะดวก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและวิเคราะหสถิติของผูวิจัย เพื่อการตอบขอสมมติฐานของการวิจัย การวิจัยนี้เปนวิธีวิจัยเชิงสำรวจที่ใช
แบบสอบถามในลักษณะแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด โดยแบบสอบถามปลายปดจะมีตัวเลือกของ
คำตอบใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ ผูวิจัยสามารถแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี ่ย วกับ ปจจั ยดานประชากรศาสตรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวนบุตร ภาระเลี้ยงดูครอบครัว
ลักษณะที่อยูอาศัย หนี้สินที่ตองผอนชำระ อาชีพ มีคำถามจำนวน 10 ขอ เปนลักษณะคำถามแบบปลายปดมี
ตัวเลือกคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบขอละ 1 คำตอบ
สวนที่ 2 แบบสอบถามการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ ประกอบดวย (1) ดานสุขภาพรางกาย (2)
ดานพฤติกรรมจิตใจ (3). ดานเศรษฐกิจ (4). ดานที่อยูอาศัย (5). ดานการใชเวลาวาง มีจำนวนขอคำถาม 28 โดย
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แตละขอเปนคำถามวัดระดับความเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้ ระดับ 5 = มีระดับความเห็นมากที่สุด,
ระดับ 4 = มีระดับความเห็นมาก, ระดับ 3 = มีระดับความเห็นปานกลาง, ระดับ 2 = มีระดับความเห็นนอย,
ระดับ 1 = มีระดับความเห็นนอยที่สุด
ผูวิจัยไดแบงชวงของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของประชากรใน
กรุงเทพมหานครดวยการหาความกวางของอันตรภาคชั้น โดยการใชสูตรการหาความกวางของอันตรภาคชั้น
กำหนดให 1.00 – 1.80 = มีระดับความเห็นนอยที่สุด, 1.81 – 2.60 = ความเห็นนอย, 2.61 – 3.40 = มีระดับ
ความเห็นปานกลาง, 3.41 – 4.20 = มีระดับความเห็นมาก, 4.21 – 5.00 = มีระดับความเห็นมากที่สุด
สวนที่ 3 เปนขอคำถามแบบปลายเปดเพื่อใหผู ตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การ
เตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุการทำงาน” วามีความจำเปนหรือไม อยางไร จำนวน 1 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
- รอยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ใชวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
กลุ ม ในวิจัยเรื่องนี้ใชอธิบายขอมูลลักษณะปจจัยดานประชากรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวนบุตร ภาระเลี้ยงดูครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย หนี้สินที่ตองผอน
ชำระ และอาชีพ
- คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงในวิจัยเรื่องนี้ใชอธิบาย
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ ไดแก ดานสุขภาพรางกาย ดานพฤติกรรม
จิตใจ ดานเศรษฐกิจ ดานที่อยูอาศัย และดานการใชเวลาวาง ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
- เพื่อศึกษา เพศ และภาระหนี้สินหรือภาระผอนคาใชจาย ตางกันมีผลตอการเตรียมความพรอมกอน
เกษียณอายุของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test
- เพื่อศึกษาประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, รายได, จำนวนบุตร,
ภาระเลี้ยงดูครอบครัว, ที่พักอาศัย, อาชีพ ตางกันมีผลตอการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุตางกัน โดยใช
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสู
การเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD
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ผลการวิจัย
ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 34 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รายไดตอเดือนต่ำวา 20,000 บาท ไมมีบุตร ไมมีภาระเลี้ยงดูครอบครัว พักอาศัยอยูกับครอบครรัว มี
หนี้สิน และประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน
การเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ โดยรวมอยู ในระดับมาก มีค าเฉลี่ยเทากับ 3.48 และคา S.D.
เทากับ 0.78 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.63
ผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของประชากรในกรุงเทพ จำแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวนบุตร ภาระเลี้ยงดูครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย หนี้สินที่
ตองผอนชำระ และอาชีพ สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้
- ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา จำนวนบุตร ที่พัก
อาศัย และหนี้สินหรือภาระผอนคาใชจายตางกัน ทำใหการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุตางกัน
- ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานะภาพ รายไดตอ
เดือน ภาระเลี้ยงดูครอบครัว และอาชีพตางกัน ทำใหการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุไมตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใน
ระดับ มาก สอดคลองกับ ผลการวิ จัย ของ วรวรรณ ชั ย ชื ่น (2556) ที่ ไ ดศึ กษาการเตรี ยมความพรอมกอน
เกษียณอายุของขาราชการทหารประจำการ ณ กรมทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร พบวา ความแตกตางระหวาง
ปจจัยดานประชากรศาสตรกับการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของขาราชการทหารบกประจำการ ณ
กรมการทหารสื่อสารกรุงเทพ ในดานการเตรียมความพรอมดานการเงิน การเตรียมความพรอมดานที่อยูอาศัย
การเตรียมความพรอมดานเวลา ทำใหรู ระดับ ความสำคัญ ในการเตรีย มความพรอมกอนเกษียณอายุ ของ
ขาราชการทหารประจำการ ณ กรมทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งแมขาราชการจะมีระบบการออมเพื่อการ
เกษียณ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ แตไมสามารถตอบสนองความตองการของผูตอบแบบสอบถาม
ได เพราะผูตอบแบบสอบถามยังคงใหความสำคัญในดานการเตรียมความพรอมดานการเงิน และการเตรียมความ
พรอมดานที่อยูอาศัย โดยใหความสำคัญอยูในระดับแรก รองลงมาคือการเตรียมความพรอมดานเวลา การเตรียม
ความพรอมดานจิตใจ และการเตรียมความพรอมดานสุขภาพรางกาย ตามลำดับ
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2. ผลการศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของประชากรในกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
2.1 ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน ทำใหการเตรียม
ความพรอมกอนเกษียณอายุ โดยรวมไมตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ วันชัย
แกวสุมาลี (2552) ไดศึกษาเรื่องบุคคลทำงานวัยผูใหญในเขตกรุงเทพมหานครเพศหญิงและเพศชาย มีการเตรียม
ตัวกอนการเกษียณอายุการทำงานในดานจิตใจ และดานทรัพยสินเงินทองไมแตกตางกัน เนื่องมาจากรูปแบบและ
วิถีการดําเนินชีวิตของทั้งเพศหญิงและเพศชายในเขตชุมชนเมืองหลวงนั้น มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ไมแตกตาง
2.2 ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครทีมีอายุตางกันทำใหการเตรียมความ
พรอมกอนเกษียณอายุ โดยรวมไมตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ จิณณรัตน วรา
บุญนาคภิรมย (2558) ไดทำการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพรอมการเกษียณอายุของพนักงาน บริษัทยูเซ็น โลจิ
สติกส (ประเทศไทย) จำกัด พบวาพนักงานแตละเจนเนอเรชั่นมีการรับรูการเตรียมความพรอมการเกษียณอายุไม
แตกตางกัน เนื่องจากการรับรูการเตรียมความพรอมการเกษียณอายุเปนสิ่งที่ทุกคนทราบโดยทั่วกัน ไมไดมี
ขอจำกัดหรือการไมเขาถึงขอมูลในเรื่องนี้
2.3 ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพตางกันทำใหการ
เตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ โดยรวมไมตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองผลการวิจัยของวรว
รรณ ชัยชื่น (2556) พบวาสถานภาพที่แตกตางกันไมสงผลตอการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุในภาพรวม
แตกตางกันของขาราชการทหารบกประจำการ ณ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานครเนื่องจากบุคลากรไมวา
จะโสด สมรส หมาย หรือหยาราง ตางตองมีการเผชิญกับการเขาสู วัยเกษียณเชนเดียวกัน และเตรียมพรอม
สำหรับชีวิตบั้นปลายทั้งในดานรางกาย ดานจิตใจ ดานการเงิน และการดำเนินชีวิตใหมากขึ้น เพื่อความเปนอยูใน
อนาคตที่ดีและมีความสุข
2.4 ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกันทำให
การเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ โดยรวมตางกัน เปนไปตามสมมติฐานสอดคลองผลการวิจัยของ วรวรรณ
ชัยชื่น (2556) พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุในภาพรวม
แตกตางกันของขาราชการทหารบกประจำการ ณ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร เนื่องจากบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาดีหรือสูงจะรูจักแสวงหาขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเองจากแหลงสื่อตาง ๆ จาก
เพื่อนรวมงานที่เกษียณอายุทำงานแลว หรือจากการที่เคยไดรับการอบรมในเรื่องการเตรียมความพรอมกอนการ
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เกษียณอายุจากหนวยงานอื่น ๆ มาบางแลว สวนคนที่มีการศึกษาไมสูงจะมีการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณนอยใน
ทุกดาน รวมถึงไมคอยเล็งเห็นความสำคัญ หากไมใกลเขาสูวัยเกษียณ
2.5 ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดตอเดือนตางกันทำใหการ
เตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ โดยรวมไมตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ วัน
ชัย แกวสุมารี (2552) ไดทำการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรมในการเตรียมตัวกอนการ
เกษียณอายุการทำงานในบางกลุมมีคาความสัมพันธในระดับต่ำมากจนไมมีนัยสำคัญ กลุมที่ชัดเจนคือ กลุมรายได
5,000 – 10,000 บาท และรายได 10,001 – 20,000 บาท ซึ่งอาจเปนเพราะในเรื่องการเตรียมตัวทางดาน
ทรัพยสินเงินทองที่กลุมบุคคลดังกลาวยังคงไมไดใหความสำคัญมากนัก เนื่องจาก กลุมบุคคลดังกลาวนั้นมีสภาพ
คลองทางดานการเงินนอยมาก ซึ่งสงผลใหไมสามารถมีเงินใชจายไดสะดวกสบาย และไมสามารถมีเงินเหลือใน
การออมเงินจนไมสามารถวางแผนการใชจายเงินและเก็บออมทรัพยสินได
2.6 ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครทีมีจำนวนบุตรตางกันทำใหการ
เตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ โดยรวมตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองผลการวิจัยของ สจี กุลธวัช
วงศ และคณะ (2560) ศึกษาการเปรียบเทียบปจจัยลักษณะขอมูลทั่วไปแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเตรียม
ตัวกอนการเกษียณอายุการทำงานแตกตางกัน พบวา พนักงานของเทศบาลในจังหวัดอุดรธานีมีป จจัยสวนบุคคล
ที่แตกตางกัน อาจเนื่องมาจากการใชชีวิตและการมีครอบครัวเปนตัวแปรสำคัญที่จะตองมีการดูแลบุตรหลาน ใน
การสงเสียเลาเรียน การใชชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไป
2.7 ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีภาระเลี้ยงดูครอบครัวตางกันทำ
ใหการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ โดยรวมไมตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน ของ สจี กุลธวัชวงศ และ
คณะ (2560) ศึกษาการเปรียบเทียบปจจัยลักษณะขอมูลทั่วไปแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเตรียมตัวกอน
การเกษียณอายุการทำงานแตกตางกัน พบวา พนักงานของเทศบาลในจังหวัดอุดรธานีมีป จจัยสวนบุคคลที่
แตกตางกัน อาจเนื่องมาจากการใชชีวิตและการมีครอบครัวเปนตัวแปรสำคัญที่จะตองมีการดูแลบุตรหลาน ใน
การสงเสียเลาเรียน การใชชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไป
2.8 ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครทีมีที่พักอาศัยตางกันทำใหการ
เตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ โดยรวมตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ผลการวิจัยของ สจี กุลธวัชวงศ และ
คณะ (2560) ศึกษาการเปรียบเทียบปจจัยลักษณะขอมูลทั่วไปแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเตรียมตัวกอน
การเกษียณอายุการทำงานแตกตางกัน พบวา พนักงานของเทศบาลในจังหวัดอุดรธานีมีป จจัยสวนบุคคลที่
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แตกตางกัน อาจเนื่องมาจากการใชชีวิตและการมีครอบครัวเปนตัวแปรสำคัญที่จะตองมีการดูแลบุตรหลาน ใน
การสงเสียเลาเรียน การใชชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไป
2.9 ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครทีมีหนี้สินหรือภาระผอนคาใชจาย
ตางกันทำใหการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ โดยรวมตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองผลการวิจัย
ของ วรวรรณ ชัยชื่น (2556) พบวารายจายเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการเตรียมความพรอมกอน
เกษียณอายุในภาพรวมแตกตางกันของขาราชการทหารบกประจำการ ณ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร
2.10 ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครทีมีอาชีพตางกันทำใหการเตรียม
ความพรอมกอนเกษียณอายุ โดยรวมไมตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรใน
กรุงเทพมหานครมีอาชีพที่แตกตางกัน ไมเปนตัวกำหนดระดับการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ สอดคลอง
สอดคลองกับทฤษฎีการถดถอยจากสังคม (disengagement theory) ที่กลาวเกี่ยวกับ ผูสูงอายุจึงหาทางออก
โดยการแสวงหาตำแหนงงานที่พวกเขาเปนผูนำโดยผูสูงอายุจะพยายามหลีกเลี่ยง หลีกหนีจากความกดดัน และ
ความตึงเครียดจากการถอนตัวออกมาจากสังคม อางถึงใน วันชัย แกวสุมาลี (2552, น. 29)
ขอเสนอแนะ
1.การเตรียมความพรอมกอนเกษียณของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก
ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานเศรษฐกิจ และดานที่พักอาศัย ยกเวนดานการใชเวลาวางที่มีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลางเทานั้น เพื่อใหการเตรียมพรอมกอนเกษียณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในทุกดาน ตัวประชากรควร
ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ และเริ่มตนวางแผนการดำเนินชีวิตภายหลัง
เกษียณอายุ เพื่อจะไดใชชีวิตหลังเกษียณไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะเดียวกับหนวยงานหรือ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ควรมีนโยบายหรือมาตรการเพื่อสนับสนุนใหประชากรในกรุงเทพมหานครตระหนัก
ถึงความสำคัญของการเตรียมความพรอมกอนเกษียณ เชน มีการจัดทำคู มือการเตรียมความพรอมกอนการ
เกษียณอายุแจกใหแกวัยหนุมสาวที่เริ่มเขาสูวัยทำงาน หรือจัดใหมีการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการเตรียม
ความพรอมกอนการเกษียณอายุใหแกประชากรในกรุงเทพมหานคร เชน ความรูเกี่ยวกับการลงทุนและออมเงิน
ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริม การใชเวลาวางใหเปนประโยชน และความรูเกี่ยวกับแหลงเงินกูดอกเบี้ย
ต่ำเพื่อการซื้อที่อยูอาศัย
2. ผลการเปรี ยบเทียบการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุข องประชากรในกรุงเทพ ปจจัยดาน
ประชากรศาสตรของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา จำนวนบุตร ที่พักอาศัย และหนี้สินหรือ
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ภาระผอนคาใชจายตางกัน ทำใหการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุต างกัน ดังนั้นควรใหความสนใจกับ
ประชากรกลุมดังกลาวเปนพิเศษ ในดานความรูตางๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุสำหรับกลุม
ที่มีการเตรียมตัวกอนเกษียณนอยๆ เชน กลุมประชากรที่มีการศึกษานอย หรือมีปญหาเรื่องภาระครอบครัว และ
หนี้สินสงผลตอการเตรียมความพรอมกอนเกษียณในระดับที่ต่ำกวาประชากรกลุมอื่นๆ เพื่อชวยประชากรกลุม
ดังกลาวลดความวิตกกังวล มีทัศนคติที่ดีต อผูสูงอายุ สามารถปรับตัวตอการดำรงชีวิตภายหลังเกษียณอายุได
อยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งลดภาระของครอบครัวและของรัฐที่จะตองเสียคาใชจายในการดูแลผู
เกษียณอายุ
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