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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความตระหนักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสานัก
การคลัง กรุ ง เทพมหานคร 2) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเตรี ย มความพร้อ มการเกษี ย ณอายุ ของข้า ราชการ
กรุ งเทพมหานครสามัญ สังกัดสานักการคลัง กรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียมความพร้อม
การเกษี ยณอายุของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสานักการคลัง กรุงเทพมหานครจาแนกตามลักษณะส่วน
บุค คล และ 4) เพื่ อศึกษาอิท ธิ พ ลความตระหนัก ของข้า ราชการกรุ ง เทพมหานครสามัญ สังกัด สานัก การคลัง
กรุ ง เทพมหานครที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการเตรี ย มความพร้อ มการเกษี ย ณอายุ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ ข้อ มูล คื อ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาจากกกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 228 ราย พบว่า 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีความ
ตระหนักในการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความตระหนักด้านจิตใจมากที่สดุ
รองลงมา ได้แก่ ความตระหนักด้านสุขภาพ ความตระหนักด้านการเงิน และความตระหนักด้านที่อยู่อาศัย ตามลาดับ
2) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมด้าน
การเงิ น ด้านสุขภาพ และด้า นที่อ ยู่อ าศัย ตามลาดับ 3) ข้าราชการกรุ ง เทพมหานครสามัญที่ มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้และระดับตาแหน่งงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุ
ไม่แตกต่างกัน แต่ขา้ ราชการกรุ งเทพมหานครสามัญที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเตรียมความพร้อม
การเกษี ยณอายุที่แตกต่างกัน 4) ความตระหนักมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความตระหนักด้านสุขภาพมีอิทธิพลมากที่สดุ รองลงมา ได้แก่ ความตระหนัก
ด้านที่อยูอ่ าศัย ความตระหนัก ด้านการเงิน และความตระหนักด้านจิตใจ ตามลาดับ
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Abstract
This research aimed to: 1) study the awareness of retirement among the officials in the Finance
Department of the Bangkok Metropolitan Administration (BMA); 2) study retirement preparation behaviors
of the BMA officials; 3) study retirement preparation behaviors of the BMA officials, classified by personal
characteristics; and 4) study the influence of awareness on retirement preparation behaviors. The
research instrument used for data collection was the questionnaire. The results revealed that the overall
awareness was ranked at high level. The awareness on mental state preparation was most concerned,
followed by the awareness on health preparation, financial preparation, and residence preparation. In
terms of retirement preparation behaviors, overall behaviors were ranked at high level. The mental state
preparation was most performed, followed by financial, health, and residence preparation. Comparing
retirement preparation behaviors among different personal characteristics of the BMA officials, it was
found that the retirement preparation behaviors did not differ according to gender, age, education level,
marital status, income, and working position. However, retirement preparation behaviors differed
according to working duration. In terms of the influence of the awareness on retirement preparation
behaviors, it was found that the awareness on financial, health, mental state, and residence preparation
had a positive influence on retirement preparation behaviors at statistically-significance level of .05. The
awareness on health preparation was seen to be the most influential factor, followed by the residence,
financial, and mental state awareness.

Keywords: awareness, behavior, preparation, retirement
ความเป็ นมาของปั ญหา
ปั จจุบนั โครงสร้างด้านประชากรของประเทศ
ไทยเข้าสู่การเป็ น สังคมผูส้ ูง อายุ (Ageing Society)
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขนึ ้ ไป
เป็ นสัดส่วนถึ งร้อยละ 10 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2564
ประเทศไทยจะเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์
(Complete Aged Society) โดยคาดว่าประชากรสูงอายุ
จะมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 20 และในปี พ.ศ. 2578 จะเข้าสู่
สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) จะมี
สัดส่วนประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 30 ของประชากร
ทัง้ หมด (ศิริวรรณ อรุ ณทิพย์ไพฑูรย์, 2563) การย่าง
ก้าวเข้าสูภ่ าวะสังคมผูส้ งู อายุดงั กล่าวทาให้ภาครัฐต้อง
มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการต่างๆ
ปีที่ 16 ฉบับที่ 58 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ให้แ ก่ ป ระชาชนผู้สู ง วั ย มากขึ น้ แต่ ห ากประชาชน
มี ก ารเตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ การใช้ ชี วิ ต เมื่ อ เข้ า สู่
วัยเกษี ยณอายุนอกจากจะเป็ นการช่วยลดการพึ่งพา
ภาครัฐ แล้ว ยัง จะเป็ น การสร้า งหลัก ประกัน ส าหรับ
อนาคตของตนเองเพื่อให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี อย่างไรก็ดี
จากผลส ารวจของมหาวิ ท ยาลัย หอการค้า ไทยและ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556
เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการออม การลงทุนของ
มนุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ นวั ย 40-60 ปี พบว่ า ประชาชนใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีความตระหนักในเรือ่ งการเตรียม
ความพร้อ มการเกษี ย ณอายุ น ้อ ย โดยขาดการวาง
แผนการออมเพื่อการเกษี ยณ ถ้ามีการวางแผนก็ เ ป็ น
การวางแผนที่ ช้ า เกิ น ไป ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้เ งิ น ออม
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ไม่เ พี ย งพอกับ รายจ่ า ยหลัง เกษี ย ณ ผลที่ ได้จ ากการ
ส ารวจชี ้ใ ห้เ ห็ น ว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งร้อ ยละ 36 ไม่ เ คย
วางแผนการออมเพื่ อ การเกษี ย ณ ส่วนใหญ่ วางแผน
ช้า เกิ น ไป โดยอายุ เ ฉลี่ ย เมื่ อ เริ่ ม วางแผน คื อ 42 ปี
นอกจากนีย้ งั พบว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 40
มีโอกาสที่เงินออมจะไม่เพียงพอสาหรับวัยเกษี ยณ และ
กลุม่ ผูท้ ี่มีโอกาสออมไม่พอ ประมาณร้อยละ 60 ตระหนักว่า
ตนเองยังออมไว้นอ้ ยเกินไป ที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็ น
ผูท้ ี่คิด ว่าตนเองออมเพียงพอแล้ว และผูท้ ี่ ไม่แน่ใจว่า
พอหรือไม่ (ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล, 2558)
การเตรียมพร้อมสาหรับ การเกษี ยณอายุการ
ท า ง า นเ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ทุ ก ค นค ว ร ต ร ะ หนั ก แ ละ ใ ห้
ความส าคัญ เพื่ อ ให้ส ามารถเผชิ ญ กับ สภาวะวิ ก ฤต
ต่างๆ เช่ น ปั ญ หาด้า นสุขภาพ ด้า นเศรษฐกิ จ สภาพ
อารมณ์และจิตใจ ฯลฯ อันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ บทบาทหน้าที่ และสถานภาพ
ทางสังคม จากการศึกษาของ เพ็ญประภา เบญจวรรณ
(2558) กล่าวว่า การที่ผเู้ กษี ยณอายุจะสามารถเผชิญ
กับสภาวะวิกฤตต่างๆ ได้ จาเป็ นต้องมีการเตรียมความ
พร้อมวางแผนชี วิ ตก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัย เกษี ย ณหรือ
วัยสูงอายุในด้านต่างๆ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเตรียมตัว
ด้านจิตใจ 2) การเตรียมตัวด้านร่างกาย 3) การเตรียม
ตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง 4) การเตรียมตัวด้านกิจกรรม
การใช้เ วลาว่าง 5) การเตรีย มตัวด้านสัม พัน ธภาพ
ในครอบครัว และ 6) การเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัย โดย
ควรมี ก ารปฏิ บัติ เ พื่ อ เตรี ย มตัว ด้า นต่ า งๆ เหล่า นี ใ้ ห้
สาเร็จก่อนเกษี ยณอายุการทางาน
ส าหรับ ผู้ ที่ ป ระกอบอาชี พ เป็ นข้า ราชการ
ซึ่ง เป็ น ผู้ที่ มี ร ายได้ป ระจ าและได้ร ับ สวัส ดิ ก ารต่ า งๆ
ที่ภาครัฐจัดให้นนั้ นับได้ว่าเป็ นผูท้ ี่มีสถานะทางอาชี พ
ที่ม่นั คง แต่หากขาดความตระหนักในการเตรียมพร้อม
สาหรับการเกษี ยณอายุ ก็อาจประสบปั ญหาการใช้ชีวิต
ในบั้นปลายได้ กรุ งเทพมหานครเป็ นองค์กรปกครอง
ปีที่ 16 ฉบับที่ 58 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ส่วนท้องถิ่ นรู ปแบบพิเศษซึ่งถื อเป็ นองค์กรภาครัฐที่มี
ขนาดใหญ่ และมี ขา้ ราชการในสังกัด เป็ นจานวนมาก
ในแต่ละปี จึงมีขา้ ราชการที่เกษี ยณอายุไปเป็ นจานวน
ไม่น ้อย โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ ผ่า นมา
มีผเู้ กษี ยณอายุราชการกรุ งเทพมหานคร เป็ นจานวนถึง
2,072 คน ทัง้ นี ้ แม้ว่าทางกรุ งเทพมหานครได้ตระหนัก
ถึ ง ความส าคั ญ ในการเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่
ข้า ราชการที่ ก าลัง จะเกษี ย ณอายุง าน เช่ น มี ก ารจัด
อบรมหลั ก สู ต รสั ม มนาก่ อ นเกษี ยณอายุ ร าชการ
(สานักงานประชาสัมพันธ์ กรุ งเทพมหานคร, 2562) แต่
การเตรียมพร้อมสาหรับการเกษี ยณอายุการทางานเป็ น
เรื่องที่ตอ้ งใช้เวลานานและต้องมีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนัน้ ผูท้ ี่กาลังจะเกษี ยณอายุจึงควรมีความ
ตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมความพร้อมและมี
การปฏิบตั ิเพื่อเตรียมตัวในด้านต่างๆ ให้พร้อมก่อนที่จะ
ถึง เวลาเกษี ย ณอายุ ผู้วิ จัย ในฐานะที่ เ ป็ น ข้า ราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสานักการคลัง จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนัก
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพฤติกรรมการเตรียม
ความพร้อมการเกษี ยณอายุ ซึ่งข้อค้นพบที่ได้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ขา้ ราชการ
ในหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ
เพื่อรองรับการใช้ชีวิตภายหลังจากเกษี ยณอายุราชการ
ให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็ น
การช่วยลดการพึง่ พิงครอบครัวและลดการใช้ทรัพยากร
ของรัฐ และภาคส่ว นต่ า งๆ ที่ จ ะต้อ งน ามาช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนในวัยสูงอายุ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตระหนักของข้าราชการ
กรุ งเ ทพม หานครสามั ญ สั ง กั ด ส า นั ก ก า รค ลั ง
กรุงเทพมหานคร
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเตรี ย มความ
พร้อมการเกษี ยณอายุ ของข้าราชการกรุ งเทพมหานคร
สามัญ สังกัดสานักการคลัง กรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเตรี ย ม
ค ว า ม พ ร้ อ ม ก า ร เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร
กรุ งเ ทพม หานครสามั ญ สั ง กั ด ส า นั ก ก า รค ลั ง
กรุงเทพมหานครจาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความตระหนักที่มี
ต่อพฤติ กรรมการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุ
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสานักการ
คลัง กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ก า รวิ จั ย ค รั้ ง นี ้ ไ ด้ ก า หนด ข อ บเ ข ต ข อ ง
การศึกษาในด้านต่างๆ โดยมีประชากรเป้าหมายของ
การวิจยั ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด
สานักการคลัง ขอบเขตด้านเนือ้ หาที่ศกึ ษาประกอบด้วย
1) ปั จจัย ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา สถานภาพ อายุ ง าน รายได้แ ละระดั บ
ตาแหน่งงาน และ 2) ความตระหนักในการเตรียมความ
พร้อมการเกษี ยณอายุ ได้แก่ ความตระหนักด้านการเงิน
ความตระหนักด้านสุขภาพ ความตระหนักด้านจิตใจ
และความตระหนัก ด้า นที่ อ ยู่ อ าศัย เป็ นตัว แปรต้น
สาหรับตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเตรียมความ
พร้อมเกษี ยณอายุ ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม
ด้านการเงิน ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านที่
อยู่อาศัย พืน้ ที่ของการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ สานักการคลัง
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ความตระหนัก และการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุ
ผูว้ ิจยั จึงได้นามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้
ดังนี ้
ปีที่ 16 ฉบับที่ 58 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- อายุงาน
- รายได้
- ระดับตาแหน่งงาน
ความตระหนัก

พฤติกรรมการเตรียม
ความพร้อมการ
เกษียณอายุ
- ด้านการเงิน
- ด้านสุขภาพร่างกาย
- ด้านจิตใจ
- ด้านที่อยู่อาศัย

- ด้านการเงิน
- ด้านสุขภาพ
- ด้านจิตใจ
- ด้านที่อยู่อาศัย

สมมติฐานของการวิจัย
จากกรอบแนวคิดในการวิจยั นามาสูก่ ารกาหนด
สมมติฐานของการวิจยั ดังนี ้
1. ข้าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญ สังกัด
สานักการคลัง กรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะส่วนบุคคล
แตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการเตรี ย มความพร้อ มการ
เกษี ยณอายุแตกต่างกัน
2. ความตระหนักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ สังกัดสานักการคลัง กรุงเทพมหานครส่งผลเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็ บรวบรวมข้อมูล
โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ ข้าราชการ
กรุ งเทพมหานครสามัญ สังกัดสานักการคลัง ทัง้ หมด
จานวน 9 กอง มีขา้ ราชการและพนักงานราชการ รวมทัง้ สิน้
จานวน 526 คน การก าหนดขนาดของกลุ่ม ตัว อย่า ง
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ใช้สูตรการค านวณของ Yamane (อ้างถึงใน วัลลภ
รัฐฉัตรานนท์, 2562) ณ ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95
และระดับ ความคลาดเคลื่อนที่ ย อมรับ ได้เ ท่ากับ .05
จึง ได้ตัวอย่างเป็ นจานวน 228 คน จากนัน้ ผูว้ ิจัยใช้
วิธีการสุ่มตัว อย่างแบบชั้น ภูมิโดยให้หน่วยงานระดับ
กองเป็ นชัน้ ภูมิในการสุ่มตัวอย่าง ได้ตวั อย่างในแต่ละ
ชัน้ ภูมิ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนตัวอย่างในแต่ละชัน้ ภูมิจาแนกตาม
หน่วยงานระดับกอง
ชัน้ ภูมิ
จานวน จานวนกลุ่ม
(หน่วยงานระดับกอง)
ประชากร ตัวอย่าง
สานักงานเลขานุการ
40
17
กองโรงงานช่างกล
68
30
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
42
18
กองบาเหน็จบานาญ
27
12
กองการเงิน
58
25
กองตรวจจ่าย
51
22
กองบัญชี
50
22
กองรายได้
143
62
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
47
20
รวม
526
228

2. เครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิ จั ย ได้ศึ ก ษาค้น คว้า แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบกั บ การพิ จ ารณา
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย และนามา
สร้างแบบสอบถามเพื่อเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็ นคาถาม
เกี่ ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นข้อ
คาถามในลักษณะมีรายการให้เลือกตอบ (Check list)
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับความตระหนัก เป็ นข้อ
ค าถามในลัก ษณะมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า (Rating
scale) ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเตรียม
ปีที่ 16 ฉบับที่ 58 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ความพร้อมการเกษี ยณอายุ เป็ นข้อคาถามในลักษณะ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) และส่วนที่ 4
เป็ นข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็ นคาถาม
ในลักษณะปลายเปิ ด (Open-ended question) ซึ่งมี
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วิ จั ย โดยให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาความถูกต้องตรงประเด็น
และน ามาหาค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของข้อ ค าถาม
(Index of Item Congruence: IOC) ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.50 ทุก ข้อ จากนัน้ ได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้
เพื่ อ ทดสอบความเชื่ อ ถื อ ได้ มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟา
(Cronbach Alpha reliability) อยู่ระหว่าง 0.72-0.90
ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้วา่ มีความเชื่อถือได้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จั ย ด าเนิ น การแจกแบบสอบถามไปยั ง
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในส านัก การคลัง กรุ ง เทพมหานคร
ซึ่ง มี 9 หน่วยงานย่อ ย ได้แก่ สานัก งานเลขานุก าร
กองโรงงานช่ า งกล กองทะเบี ย นทรัพ ย์สิ น และพัส ดุ
กองบ าเหน็ จ บ านาญ กองการเงิ น กองตรวจจ่ า ย
กองบัญชี กองรายได้ และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โดยด าเนิ น การเก็ บ ข้อมูลจากตัว อย่างตามสัด ส่ว นที่
คานวณได้ในแต่ละชัน้ ภูมิจนครบจานวน 228 ตัวอย่าง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในครั้ง นี ้
ประกอบด้วย
4.1 สถิติเชิงบรรยาย เพื่อใช้บรรยายลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ลั ก ษณะของความ
ตระหนัก และลักษณะของพฤติกรรมการเตรียมความ
พร้อมการเกษี ยณอายุของข้าราชการกรุ งเทพมหานคร
สามัญ ที่ เ ป็ น กลุ่ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ ค่า แจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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4.2 สถิ ติเชิงวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานของวิจยั ได้แก่ ค่าทดสอบที (t-test) ค่าทดสอบเอฟ
(F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรต้น คือ
ลักษณะส่วนบุคคลกับตัวแปรตาม ซึ่งได้แก่ พฤติกรรม
การเตรี ย มความพร้อ มการเกษี ย ณอายุ และใช้ก าร
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis)
เพื่อทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ความ
ตระหนักในการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุ กับ
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการ
เกษี ยณอายุ

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ น
ร้อยละ 80.30 ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 37.30 ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 71.90 และมีสถานภาพโสด
คิดเป็ นร้อยละ 51.80 ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีอายุงานน้อยกว่า
10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.20 ใกล้เคียงกับผูท้ ี่มีอายุงาน
ระหว่าง 10-20 ปี ซึ่งมีรอ้ ยละ 32.50 ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มี
รายได้อยู่ระหว่าง 20,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
23.20 โดยมีตาแหน่งงานเป็ นระดับชานาญงานมากที่สดุ
คิดเป็ นร้อยละ 34.20
ตารางที่ 2 ความตระหนักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ สังกัดสานักงานการคลังกรุงเทพมหานครในการ
เตรียมพร้อมการเกษี ยณอายุ
ความตระหนัก
1. ความตระหนักด้านการเงิน
2. ความตระหนักด้านสุขภาพ
3. ความตระหนักด้านจิตใจ
4. ความตระหนักด้านที่อยู่อาศัย
ภาพรวม

ระดับความตระหนัก
S.D. แปลผล
X.
3.82 0.69 มาก
3.98 0.68 มาก
4.03 0.67 มาก
3.73 0.80 มาก
3.89 0.56 มาก
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จากตารางที่ 2 ความตระหนักในการเตรียมพร้อม
การเกษี ย ณอายุ ในภาพรวมกลุ่ม ตัว อย่ า งมี ค วาม
ตระหนักอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อพิจารณา
ในแต่ ล ะด้า น พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งมี ค วามตระหนัก
ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ และด้านที่อยูอ่ าศัย
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทัง้ นี ้ ความตระหนักด้านจิตใจ
มีคา่ เฉลีย่ มากกว่าด้านอื่นๆ ( X = 4.03)
ตารางที่ 3 พฤติ ก รรมการเตรี ย มความพร้ อ มการ
เกษี ยณอายุของข้าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญ สังกัด
สานักการคลัง กรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการเตรียม
ความพร้อมการเกษียณอายุ
1. การเตรียมความพร้อมทาง
การเงิน
2. การเตรียมความพร้อมทาง
สุขภาพ
3. การเตรียมความพร้อมทาง
จิตใจ
4. การเตรียมความพร้อมทาง
ที่อยู่อาศัย
ภาพรวม

ระดับพฤติกรรม
การเตรียมความพร้อม
แปลผล
X . S.D.
3.70 1.06
มาก
3.59 0.74

มาก

3.87 0.68

มาก

3.05 0.97 ปานกลาง
3.55 0.68

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติ ก รรมการเตรีย ม
ความพร้อมการเกษี ยณอายุ ในภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างมี
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.55) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุทาง
จิตใจมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ ( X = 3.87) รองลงมา
เป็ นพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุ
ทางการเงิน ( X = 3.70 ) อยู่ในระดับมากเช่นกัน แต่มี
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมทางที่อยู่อาศัยอยู่ใน
ระดับปานกลางเท่านัน้ ( X = 3.05)
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ตารางที่ 4 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสานักการคลัง
กรุงเทพมหานคร จาแนกลักษณะส่วนบุคคล
ลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
อายุงาน
รายได้
ระดับตาแหน่ง

เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการเตรียม
ความพร้อมการเกษียณอายุ
ค่า Sig
ผลการทดสอบ
0.75
ไม่แตกต่าง
0.21
ไม่แตกต่าง
1.89
ไม่แตกต่าง
0.10
ไม่แตกต่าง
0.03*
แตกต่าง
0.10
ไม่แตกต่าง
0.22
ไม่แตกต่าง

จากตารางที่ 4 พบว่า จากการวิเคราะห์ความ
แตกต่ า งของพฤติ ก รรมการเตรี ย มความพร้ อ ม
เกษี ยณอายุจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ข้าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้และระดับ
ตาแหน่งแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเตรียมความพร้อม
เกษี ยณอายุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 แต่ขา้ ราชการกรุ งเทพมหานครสามัญที่มี
อายุงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเตรียมความพร้อม
เกษี ย ณอายุแ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุและค่า
ความทนระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ความตระหนักด้านการเงิน
ความตระหนักด้านสุขภาพ
ความตระหนักด้านจิตใจ
ความตระหนักด้านที่อยู่อาศัย

VIF
1.50
1.68
1.85
1.70
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Tolerance
0.67
0.60
0.54
0.56

จากตารางที่ 5 พบว่า ข้อตกลงเบือ้ งต้นของ
การวิ เ คราะห์ถ ดถอย จะต้อ งมี ก ารตรวจสอบปั ญ หา
ภาวะร่ว มเส้น ตรงพหุ (Multicollinearity) ก่ อ นเพื่ อ ให้
มั่นใจว่าตัวแปรอิสระไม่มีความเกี่ยวข้องกันมากเกินไป
โดยในที่นไี ้ ด้มีการพิจารณาค่า VIF (Variance Inflation
Factor) และค่า Tolerance ผลการตรวจสอบได้คา่ VIF
ต่ากว่า 10 และค่า Tolerance สูงกว่า 0.1 (Thompson,
Kim, Aloe & Becker, 2017) แสดงว่าไม่เกิดปั ญหา
ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้น
ของการวิเคราะห์ถดถอย
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุระหว่าง
ความตระหนักกับพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการ
เกษี ยณอายุ
พฤติกรรมการเตรียม
ความพร้อม
B
การเกษี ยณอายุ
ค่าคงที่ (Constant) 0.25
ความตระหนักด้าน 0.20
การเงิน (X1)
ความตระหนักด้าน 0.27
สุขภาพ (X2)
ความตระหนักด้าน 0.15
จิตใจ (X3)
ความตระหนักด้านที่ 0.23
อยู่อาศัย (X4)
R2
0.60
F
83.23**

t

Sig.

ผลการ
ทดสอบ

1.31 0.19
4.35 0.00* มีอิทธิพล
5.36 0.00* มีอิทธิพล
2.83 0.01* มีอิทธิพล
5.22 0.00* มีอิทธิพล

จากตารางที่ 6 พบว่า การวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุ พบว่า ความตระหนักด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้าน
จิตใจและด้านที่อยูอ่ าศัยมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรม
การเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (F=83.23, p = .00) เมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (ค่า b) พบว่า ความตระหนัก
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ด้า นสุข ภาพมี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการเตรีย มความ
พร้อมการเกษี ยณอายุ มากที่สดุ (b = 0.27) รองลงมา
ได้แก่ ความตระหนักด้านที่อยู่อาศัย (b =0.23) ความ
ตระหนักด้านการเงิน (b = 0.20) และความตระหนัก
ด้านจิตใจ (b = 0.15) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ สามารถนามา
เขียนเป็ นสมการพยากรณ์ได้ดงั นี ้
Y = 0.25 + 0.20X1 + 0.27X2 + 0.15X3 + 0.23X4

เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารตัด สิ น ใจ
(Coefficient of Determination) หรือค่า R2 ซึ่งเป็ นค่าที่
ระบุความแปรปรวนของตัวแปรตามที่สามารถอธิบายได้
จากตัวแปรพยากรณ์ทงั้ หมด (ชวลิต ทับสีรกั , 2555) ใน
ที่นีไ้ ด้ค่า R2 เท่ากับ 0.60 แสดงว่า ตัวแปรอิสระทุกตัว
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผันแปรของพฤติกรรม
การเตรียมความพร้อมการอายุซึ่งเป็ นตัวแปรตาม ได้
ร้อยละ 60

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถนามาอภิปรายผลได้
ดังนี ้
1. การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเตรี ย ม
ความพร้อมการเกษี ยณอายุจาแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล พบว่า ข้าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญ สังกัด
สานัก การคลัง กรุ ง เทพมหานครที่ มี เ พศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา สถานภาพ รายได้แ ละระดับ ต าแหน่ ง ที่
แตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการเตรีย มความพร้อ มการ
เกษี ยณอายุไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจยั ที่ได้ทาการศึกษาไว้
ก่ อ นหน้า นี ้ ได้แ ก่ ผลการศึก ษาของ วรวรรณ ชัย ซื่ อ
(2556) ที่พบว่า ข้าราชการทหารบกประจาการ ณ กรมการ
ทหารสื่อสาร กรุ งเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการ
เตรียมความพร้อมก่ อนการเกษี ยณอายุไม่แตกต่างกัน
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และผลการศึ กษาของ จิ ณ ณรัต น์ วราบุญ นาคภิ ร มย์
(2558) ที่พบว่า เจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกันของพนักงาน
บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด ไม่มีผลต่อ
การรับรู ก้ ารเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุ และ
พฤติ ก รรมการเตรี ย มความพร้อ มการเกษี ย ณอายุ
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ นิภาพร เกิดมาลัย และ
มนัสสินี บุญมีศรีสง่า (2558) ที่พบว่า ระดับการศึกษา
ที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ มี ผ ลต่ อ การเตรี ยมความพร้อมก่ อน
เกษี ยณอายุ ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร ค รู ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา และผลการศึกษาของ บงการ น้อยศรี
(2560) ที่พบว่า พนักงานกลุม่ บริษัท จีเอเบิล จากัด ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการเตรียมความพร้อม
ก่ อ นเกษี ยณอายุ ท างานไม่ แ ตกต่ า งกั น และผล
การศึกษาของ เพ็ญประภา อริยะสุข (2553) ที่พบว่า
พนัก งานที่ มีร ายได้ต่างกัน มี แรงจูงใจในการเข้า ร่ว ม
โครงการเกษี ยณอายุก่อนกาหนดไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี ้
สามารถอภิ ป รายเหตุ ผ ลได้ ว่ า อาจเนื่ อ งมาจาก
ข้า ราชการกรุ ง เทพมหานครเป็ นผู้ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ รายได้ และระดับตาแหน่งเป็ นอย่างไรต่างมี
รู ปแบบการด าเนิน ชี วิต เช่น หน้าที่ การท างาน ความ
รับ ผิด ชอบต่อครอบครัว และวิ ถีชี วิ ตที่ ไม่แตกต่างกัน
เท่าใดนัก และทุกคนต้องเกษี ยณอายุการทางานเมื่อ
อายุครบ 60 ปี ตามระเบียบราชการฯ เหมือนกันทุกคน
อย่างไรก็ ตาม ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการ
กรุ งเ ทพม หานครสามั ญ สั ง กั ด ส า นั ก ก า รค ลั ง
กรุงเทพมหานครที่มีอายุงาน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การเตรี ย มความพร้อ มการเกษี ย ณอายุแ ตกต่า งกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Nyoro and Otieno (2016) ที่ศึกษา
เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ในการท านายการเตรีย มความพร้อ ม
เกษี ยณอายุของพนักงานในภาครัฐในเมืองมอมบาซา
(Mombasa) ประเทศเคนยา ซึ่งพบว่าประสบการณ์
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ท างานเป็ นปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลและสามารถท านาย
พฤติกรรมการเตรียมพร้อมเกษี ยณอายุได้ ทัง้ นี ้ สามารถ
อภิ ปรายความเกี่ ยวข้องของอายุง านของข้า ราชการ
กรุ งเทพมหานครสามัญ กับพฤติกรรมการเตรียมความ
พร้อมเกษี ยณอายุได้วา่ ผูท้ ี่มีอายุการทางานมากย่อมมี
เงินเดือนหรือรายได้มากตามไปด้วย จึงทาให้มีโอกาส
ที่จะมีเงิ นเหลือหลังจากการใช้จ่ายสาหรับเก็ บออมได้
มากกว่าผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย
2. อิทธิ พลของความตระหนักต่อพฤติ กรรม
การเตรีย มความพร้อ มการเกษี ย ณอายุ พบว่า ความ
ตระหนักด้านการเงิน ด้านจิตใจ ด้านสุขภาพ และด้าน
ที่อยูอ่ าศัย ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเตรียมความ
พร้อมการเกษี ย ณอายุ ณ ระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 โดยผลการวิจัยชี ใ้ ห้เห็นว่า ยิ่งข้าราชการ
กรุ งเทพมหานคร มี ค วามตระหนั ก เพิ่ ม มากขึ ้ น
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุก็จะ
เพิ่มมากขึน้ ตามไปด้วย ในทางกลับกันหากข้าราชการ
กรุ ง เทพมหานครสามัญ มี ค วามตระหนัก ลดน้อ ยลง
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุก็ลด
น้อยลงเช่นเดียวกัน ข้อค้นพบดังกล่าวนีส้ อดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์ (2558) เรือ่ ง
การเตรียมความพร้อ มการเกษี ย ณอายุข องพนัก งาน
กรณีศึกษา บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่พบว่า การรับรูก้ ารเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเตรียมความ
พร้อ มการเกษี ย ณอายุ ในด้า นจิ ต ใจ ร่า งกาย และ
เศรษฐกิจ นอกจากนัน้ ผลการศึกษาที่ได้นีย้ งั เป็ นไปใน
ทิศทางเดี ยวกันกับการศึก ษาของ Righter (2017)
ศึ ก ษาถึ ง ความตระหนัก ทางการเงิ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เตรียมความพร้อมเกษี ยณอายุของลูกจ้างในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยพบว่าผูท้ ี่มีความตระหนักทางการเงิน
ส่ง ผลเชิ งบวกต่อ การเตรีย มความพร้อ มเกษี ยณอายุ
และยัง เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ การศึ ก ษาของ
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Rameli & Marimuthu (2018) เกี่ยวกับผลของทัศนคติ
ต่อ ความตั้งใจและพฤติ ก รรมในการออมสาหรับ การ
เกษี ย ณอายุที่ พ บว่า การที่ บุค คลเกิ ด ทัศ นคติ ต่อ การ
เตรียมพร้อมสาหรับการเกษี ยณอายุการทางานนาไปสู่
ความตัง้ ใจในการออมและพฤติกรรมการวางแผนการ
ออมเพื่อการเกษี ยณอายุในท้ายที่สดุ ทัง้ นีอ้ าจกล่าวได้ว่า
ความตระหนัก ถื อ เป็ นปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ น าไปสู่ ก ารเกิ ด
พฤติกรรมของบุคคล การที่บคุ คลเกิดความตระหนักต่อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก บ่งชีใ้ ห้เห็นว่าเรื่องนัน้ มีความสาคัญ
ต่อบุคคลนัน้ และส่งผลให้เกิ ดแนวโน้ม ในการแสดง
การกระทาหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บคุ คลนัน้
เห็นว่าเรือ่ งนัน้ ๆ เป็ นเรือ่ งสาคัญหรือจาเป็ นต้องกระทา

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี ้ พบว่ า ข้ า ราชการ
กรุ งเทพมหานครสามัญที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ รายได้แ ละระดับ ต าแหน่ ง แตกต่ า งกั น
มี พ ฤติ ก รรมการเตรี ย มความพร้ อ มเกษี ยณอายุ
ไม่แ ตกต่า งกันอย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05
แต่ ข ้า ราชการกรุ ง เทพมหานครสามั ญ ที่ มี อ ายุ ง าน
แตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการเตรี ย มความพร้ อ ม
เกษี ย ณอายุแ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 ผลจากการศึกษาบ่งชีใ้ ห้เห็นว่าพฤติกรรม
การเตรี ย มความพร้อ มส าหรับ การเกษี ย ณอายุก าร
ทางานของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันตามปั จจัยพืน้ ฐาน
ของแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา
สถานภาพ ฯลฯ นอกจากนัน้ ความตระหนักเป็ นปั จจัย
สาคัญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การแสดงพฤติ ก รรมของบุค คล
โดยในที่ นี ้ ความตระหนัก ในด้า นการเงิ น ด้า นจิ ต ใจ
ด้านสุขภาพ และด้านที่อยู่อาศัย มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษี ยณอายุ ของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กล่าวคือ ยิ่งบุคคลมี
ความตระหนักในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากขึน้ จะส่งผลให้มี
แนวโน้มที่จะมีการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
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ดังกล่าวมากตามไปด้วย ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจยั ครัง้ นี ้
เป็ นประโยชน์เพื่อให้บุคคลเกิดการเตรียมความพร้อม
ในการใช้ชีวิตภายหลังการเกษี ยณอายุการทางาน และ
ยังเป็ นประโยชน์ต่อ ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ จะได้มี ก ารเตรีย มความพร้อ มในการ
ดาเนิ นงานต่างๆ เพื่อ รองรับ การเข้า สู่สังคมผูส้ ูงอายุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
บุคคลต่างๆ ที่ยงั อยู่ในวัยทางานไม่ว่าจะเป็ น
บุคลากรของภาครัฐหรือเอกชน สามารถนาข้อค้นพบ
ที่ได้จากการวิจยั นีไ้ ปใช้ในวางแผนการดาเนินชีวิตและ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีภายหลังจากเกษี ยณอายุการทางาน และหน่วยงาน
ต่ า งๆ สามารถน าผลการวิ จั ย นี ้ไ ปใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล
ประกอบการพิ จ ารณาหาแนวทางในการสร้า งความ
ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ในการเตรี ย มความพร้อ ม
สาหรับ ชี วิ ตหลัง เกษี ยณอายุก ารท างาน เพื่ อ ช่ ว ยลด
ภาระของภาคส่ว นต่า งๆ ในการดูแลผู้สูง อายุซึ่ง เป็ น
ผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขนึ ้ ไป (ผูเ้ กษี ยณการทางาน) ซึ่งจะทาให้
มีการจัดสรรการใช้ทรัพ ยากรต่างๆ ในสังคมได้อย่า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรทาการศึก ษาเกี่ ย วกับ กลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ
ที่เป็ นผูท้ ี่มีอาชีพและรายได้ไม่แน่นอน เช่น กลุม่ เกษตรกร
กลุ่มชาวประมง กลุ่มพ่อค้าแม่คา้ กลุ่มผูร้ บั จ้างงาน
อิสระ เป็ นตัน เพื่อจะได้รบั ทราบถึงข้อมูลหรือความ
ต้องการของกลุ่มบุคคลต่างๆ เกี่ยวกับความตระหนัก
และการเตรียมความพร้อ มภายหลังจากเกษี ยณอายุ
การทางาน เพื่อที่จ ะได้น าผลการวิจัย นัน้ ๆ ไปพัฒนา
หรือช่วยเหลือกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและ
ตรงกับความต้องการให้ได้มากที่สุด และควรขยาย
ขอบเขตพืน้ ที่ในการทาวิจยั ไปยังพืน้ ที่อื่นๆ นอกเหนือจาก
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ในกรุ งเทพมหานคร เช่น พืน้ ที่เขตปริมณฑล หรือพืน้ ที่
ต่ า งจัง หวัด เพื่ อ ที่ จ ะได้ร ับ ทราบข้อ มูล เกี่ ย วกับ การ
เตรี ย มพร้อ มเกษี ย ณอายุ ก ารท างานได้ค รอบคลุ ม
ประชากรกลุม่ ต่างๆ ในประเทศไทย
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