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Abstract 
กกกกกกกกThe purpose of this research is to study the factors determining life forms after 
retirement. The research methodology uses questionnaires and interviews : 53 persons are 
selected as examples. The collected data is evaluated using the SPSS program. 
กกกกกกกกThe results show that the factor effect to life forms after retirement the most is health 
factor, social and economy factor respectively. 
กกกกกกกกThis research recommends that government and organization provide welfare in 
economy, social and health to retired people. They also should create policies about retirement 
related to each job. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
กกกกกกกกประเทศไทยในปจจุบันมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรท่ีสูงขึ้นทุกป  อีกท้ังยังมีการ
ยายถ่ินของประชากรในตางจังหวัดเพ่ือเขามาทํางานในกรุงเทพมหานคร  สงผลใหประชากรในวัย
ทํางานเพ่ิมมากขึ้นจากอดีตและเกิดการจางงานท่ีเพ่ิมขึ้น  และเม่ือประชากรวัยทํางานเหลานี้เขาถึง
วัยเกษียณอายุ ซ่ึงหมายถึงระยะเวลาท่ีถูกกําหนดแลววาจะไมตองทํางานอีกตอไป หมายความวาเงิน
รายไดท่ีเคยไดรับเปนประจําจะยุติลง ทําใหชีวิตภายหลังการเกษียณอายุของแตละคนจะมีความ
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวาบุคคลผูนั้นมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับชีวิตหลังการเกษียณอายุ
มากนอยเพียงใด 
กกกกกกกกสถานการณแนนอนท่ีสุดท่ีประชากรทุกคนจะตองประสบอยางหลีกเล่ียงไมไดคือ ชีวิต
หลังวัยเกษียณจะเปนชีวิตท่ีมีความเงียบเหงา เพราะกิจวัตรประจําวันท่ีเคยปฏิบัติมาตลอดอายุการ
ทํางานจะส้ินสุดลง ไมวาจะเปนชีวิตท่ีมีการกระตือรือรนไปทํางานแตเชาและใชเวลาไปกับหนาท่ี
การงานและความรับผิดชอบของตนตลอดจนการใชเวลารวมกับเพ่ือนรวมงาน ดังนั้นเม่ือถึงวัย
เกษียณอายุท่ีไมตองทํางานแลว ทําใหหลายคนตองหางานอดิเรกทําเพ่ือแกเหงาหรือหลายคนไดมี
การเตรียมทํางานอ่ืนหลังเกษียณอาย ุท้ังนี้ขึ้นอยูกับแงคิดและมุมมองของแตละบุคคล 
กกกกกกกกอยางไรก็ตามประเด็นสําคัญท่ีจะตองคํานึงถึง คือ การเตรียมความพรอมไวรองรับชีวิต
หลังวัยเกษียณ เนื่องจากไมมีรายไดประจําตายตัวท่ีเคยไดรับ หรือบางคนอาจมีเงินบํานาญท่ีไดรับ
จากองคกรท่ีเคยทํางานอยูในแตละเดือนท่ีไมมากนัก และปจจุบันความกาวหนาทางการแพทยและ
สาธารณสุขไดพัฒนามากขึ้น ทําใหประชากรมีอายุยืนขึ้น เม่ือมีการเกษียณอายุท่ี 60 ป ทําให
ประชากรตองใชชีวิตหลังวัยเกษียณเปนเวลาท่ียาวนานมากขึ้น  
กกกกกกกกนอกจากนั้นเนื่องจากสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปทําใหการดําเนินชีวิตในปจจุบัน
สวนมากจะเปนครอบครัวเล็ก คือ มีเพียง พอแมและลูก หรือมีประชากรท่ีครองตัวเปนโสดมากขึ้น 
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ซ่ึงแตกตางจากสภาพสังคมในอดีตท่ีเปนครอบครัวใหญ  แตละครอบครัวจะอยูกับเครือญาต ิ      ซ่ึง 
ประกอบไปดวยปู ยา ตา ยาย พอ แม พ่ี ปา นา อา ทําใหมีลูกหลานเล้ียงด ูปู ยา ตา ยาย   
กกกกกกกกรูปแบบการใชชีวิตหลังเกษียณอายุนั้นมีหลายรูปแบบ ซ่ึงแตกตางกันตามสถานภาพ
และปจจัยตาง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ ไมวาจะเปนรายไดท่ีสะสม อารมณ สุขภาพ และการดูแลจาก
บุคคลภายในครอบครัว โดยการใชชีวิตหลังเกษียณอายุนั้นมีหลายรูปแบบ เชน ตองการท่ีจะทํางาน
หารายไดเพ่ิมใหแกครอบครัว  ปลูกตนไม หรือ เล้ียงสัตวอยูภายในบาน  ตองการออกไปทํา
ประโยชนใหแกชุมชน เชน การสอนหนังสือ หรือเปนวิทยากร หรือตองการศึกษาธรรมะและเขา
รวมกิจกรรมทางศาสนา ซ่ึงรูปแบบการใชชีวิตท่ีกลาวมานี้จะขึ้นอยูกับปจจัยท่ีจะกําหนดรูปแบบ
การใชชีวิตหลังเกษียณอายุท่ีแตกตางกัน   
กกกกกกกกจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยสังเขป (เพ่ือนใจ รัตตากร 2550 : 6)   แนวทางการ
คิดของแตละบุคคลจะเกี่ยว ของกับการดําเนินชีวิต และนําไปสูจุดมุงหมายซ่ึงคือความสมบูรณและ
ประสบความสําเร็จในชีวิต  ประสบการณของผูสูงอายุและความแตกตางทางวัฒนธรรมทําใหแนว
ทางการดําเนินชีวิตถูกออกแบบและถูกสรางขึ้นมา วิถีทางการดําเนินชีวิตยังกระทบตอความ 
สามารถในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ  และจะใชเพ่ือเปนแนวทางไปสูการแกตัวอยางมีความสุข  
พรอมกับคุณภาพชีวิตท่ีดี และประสบความสําเร็จ  (วรรณนิภา บุญระยอง 2547 : 24) วัยสูงอายุเปน
วัยท่ีมีการเปล่ียน แปลงตางๆ มากมาย ตั้งแตการเปล่ียนแปลงทางดานรางกายท่ีเปนการเปล่ียนแปลง
ในดานความเส่ือมลงของทุกระบบซ่ึงเปนเรื่องของธรรมชาติแตอาจทําใหเกิดปญหาทางดานรางกาย
จากการเจ็บปวยและภาวะพ่ึงพา   นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงในดานบทบาทหนาท่ี การเกษียณจาก
งานท่ีทําการมีรายไดลดลง รวมถึงสถานภาพในครอบครัวจากเดิมท่ีเคยเปนหัวหนาครอบครัวตอง
กลายเปนผูอาศัย ( ประภาศรี มานิตย 2540 : 16)  ศึกษาการปรับตัวหลังเกษียณ และเปรียบเทียบการ
ปรับตัวของบุคลากรสายอาจารยท่ีมีระยะเวลาหลังเกษียณตางกัน (กรรณิการ พงษสนิท, สุวพรรณ 
สถิโรภาส, ยุวยงค  เยาวพานนท 2537 : 4) ศึกษาการเตรียมตัวกอนเกษียณของบุคลากร ในสถาบัน
อุดม ศึกษา จังหวัดเชียงใหม     กลุมประชากรท่ีศึกษาเปนบุคลากรท่ีมีอาย ุ 55-60  ป  (ดามพวรรณ 
แชมชอย 2536 :3) ศึกษาการเตรียมตัวกอนเกษียณอาย ุ การรับรูการสนับสนุนทางสังคม และ
ความสามารถในการปฏิบัติพัฒนกิจ รวมท้ังความสัมพันธระหวางการเตรียมตัวกอนเกษียณอาย ุ
กกกกกกกกจากการศึกษางานวิจัยจากตางประเทศท่ีเกี่ยวของโดยสังเขป (Margaret von Faber 2001 
: 161) การแกชราอยางประสบความสําเร็จ คือ  การมีสภาพหนาท่ีโดยรวมเหมาะสมและมีความ
เปนอยูท่ีดี  จะเห็นไดวามีเพียงนอยคนท่ีมีความสุขกับหลักเกณฑนี้  ผูสูงอายุสวนใหญมองการ
เกษียณเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของการปรับเปล่ียนเทานั้น  (Melissa A. Hardy  1991 : 267-288) 
ศึกษาการทํางานหลังเกษียณของผูสูงอายุท้ังชายและหญิง  จากผลสํารวจแบบสุมจากประชาชนใน
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ฟลอริดาท่ีมีอายุมากกวา 55 ป แสดงใหเห็นถึงปจจัยหลายอยางท่ีมีสวนเกี่ยวของกับความตองการ
ทํางานชวงวัยหลังเกษียณอายุ  (Maximiliane E. Szinovacz 2004: 78 ) จากขอมูลจากการสํารวจ  
แสดงใหเห็นวาผูเกษียณอายุจะใชเวลากับการทํางานบานมากกวาการชวยเหลืองานทางสังคมใน
ชุมชนท่ีอาศัยอยู  
กกกกกกกกสาเหตุท่ีผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนพนักงานไปรษณียนครหลวง
ใต บริษัทไปรษณียไทยจํากัด เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาองคกรนี้เปนกลุมวิชาชีพหนึง่ท่ีมีความสําคัญตอประเทศไทยกอตั้งมา
เปนเวลานาน และเปนตัวแทนของกลุมพนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงเปนท่ีนาสนใจท่ีจะศึกษาปจจัย
กําหนดรูปแบบการใชชีวิตหลังเกษียณอายุ เปนกรณีตัวอยางแกผูท่ีตองการศึกษาคนควา เพ่ือเปน
ประโยชนตอไปในอนาคต 
กกกกกกกกจากท่ีกลาวมาขางตน  ทําใหผูวิจัยเห็นวาการวางแผนในการใชชีวิตหลังการเกษียณอายุ
นั้นเปนส่ิงท่ีจําเปนในสังคมปจจุบัน  เนื่องจากสภาวะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจทําใหบางคน
ตองการทํางานหลังเกษียณอายุ เพ่ือท่ีจะแบงเบาภาระทางครอบครัว หรือเพ่ือใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน จึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการใชชีวิต และความตองการในการ
ทํางานของประชากรเหลานี้หลังจากเกษียณอายุวาประชากรกลุมตัวอยางนี้มีความตองการท่ีจะ
ทํางานตอหรอืไม และตองการทํางานแบบใดในชวงเวลาหลังเกษียณอาย ุ
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
กกกกกก 
กกกกกกกกศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการใชชีวิตหลังเกษียณอายุการทํางาน : 
กรณีศึกษาพนักงานไปรษณียนครหลวงใต  
 
ขอบเขตการวิจัย 

 
กกกกกกกกการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เพ่ือศึกษาถึงความตองการใชชีวิตภายหลังเกษียณอายุ โดย
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนพนักงานของสํานักงานไปรษณียนครหลวงใต จํานวน 
121 คน ซ่ึงกลุมตัวอยางจะอยูในชวงอายุ 40 – 60 ป จํานวน 53 คน การศึกษาจะเนนถึงปจจัยการใช
ชีวิตภายหลังเกษียณอยางไร โดยจะทําการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามรวมกับการสัมภาษณ
โดยผูวิจัย ผลท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหขอมูลท่ีกําหนดรูปแบบการใชชีวิต
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หลังเกษียณอายุของพนักงานไปรษณียนครหลวงใต และจะทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนมีนาคม 
พ.ศ.  2551 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานสังคม 
- เพศ 
- บทบาททางสังคม 
- ความสนใจสวนบุคคล 
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ / ความสามารถพิเศษ 

ดานเศรษฐกิจ 
- ระดับรายได 
- ภาระทางครอบครัว 
- อาชีพท่ีสนใจ 

 
 

รูปแบบการใชชีวิต 
หลังเกษียณอาย ุ

ดานสุขภาพ 
- สุขภาพกาย 
- สุขภาพจิต 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
กกกกกกกกประโยชนในทางวิชาการ 
กกกกกกกกจากการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบความตองการในการใชชีวิตหลังเกษียณอายุการ
ทํางาน รวมท้ังปจจัยท่ีสงผลตอการปรับตัวหลังเกษียณอายุการทํางานของพนักงานไปรษณียนคร
หลวงใต  
 
กกกกกกกกประโยชนดานปฏิบัติ 
กกกกกกกกเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุของพนักงานไปรษณีย
นครหลวงใต และเปนประโยชนตอองคกรอ่ืน ๆ ในการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะไปเปน
แนวทางศึกษาเพ่ือประยุกตใชในองคกร 
 
นิยามศัพท 
 
กกกกกกกกการปรับตัว หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีจะดํารงชีวิตในสภาพแวดลอม และ
สถานการณใหมได  การรับรูสภาพการณของตนเอง ตลอดจนการอยูรวมกับบุคคลอ่ืนอยางเปนสุข 
 
กกกกกกกกอาชีพท่ีสนใจ หมายถึง อาชีพท่ีกลุมตัวอยางตองการทําภายหลังจากการเกษียณอายุอาจ
เนื่องมาจากรายไดไมพอตอคาใชจาย หรือจากปจจัยอ่ืน ๆ  
 
กกกกกกกกภาระทางครอบครัว หมายถึง บุตรท่ีตองใหการเล้ียงดู รวมถึงผูท่ีอยูในอุปาระภายใน
ครอบครัว 
 
กกกกกกกกสุขภาพ หมายถึง สุขภาพกายท่ีไมมีโรคเจ็บปวยเรื้อรัง หรือมีโรคท่ีตองรักษาเปนประจํา 
รวมถึงสุขภาพจิตดวย 
  
กกกกกกกกบทบาททางสังคม หมายถึง สถานภาพในการทํางานรวมถึงตําแหนงในการทํางานของ
แตละบุคคล 
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กกกกกกกกความสนใจสวนบุคคล หมายถึง ความตองการการใชชีวิตหลังเกษียณอายุการทํางาน
ตามรูปแบบท่ีสนใจ   



 

 

7

 

บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
กกกกกกกกเนื่องจากประชากรวัยเกษียณอายุมีจํานวนท่ีมากขึ้น การศึกษาพฤติกรรมความตองการ
ทํางานหลังเกษียณอายขุองประชากรวัยทํางานชวงอายุตั้งแต 40 – 60 ป จึงจําเปนตองมีการเก็บ
ขอมูลท่ีเปนระบบและมีรูปแบบท่ีชัดเจน ซ่ึงจะเกี่ยวของกบั 
กกกกกกกกทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow            
กกกกกกกกทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอาย ุ
กกกกกกกกผลกระทบของการเกษียณอาย ุ
กกกกกกกก  การปรับตัวหลังเกษียณอาย ุ

กกกกกกกกแนวคิดเรื่องการออมในวัยเกษียณ 
กกกกกกกกงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Need Theory) 
 
กกกกกกกกMaslow (Ricky W. Griffin  1987 : 23, อางถึงในทองใบ  สุดชารี 2544: 201-204)  เช่ือ
วาพฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของบุคคลในการคนหาเปา 
หมายท่ีจะทําใหชีวิตไดรับความตองการ ความปรารถนา และไดรับส่ิงท่ีมีความหมายตอตนเอง เปน
ความจริงท่ีจะกลาววากระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดย
เช่ือวามนุษยเปน “สัตวท่ีมีความตองการ” (wanting animal) และเปนการยากท่ีมนุษยจะไปถึงขั้น
ของความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow เม่ือบุคคลปรารถนา
ท่ีจะไดรับความพึงพอใจและเม่ือบุคคลไดรับความพึงพอใจในส่ิงหนึ่งแลวก็จะยังคงเรียกรองความ
พึงพอใจส่ิงอ่ืนๆ ตอไป ซ่ึงถือเปนคุณลักษณะของมนุษยซ่ึงเปนผูท่ีมีความตองการจะไดรับส่ิงตางๆ
อยูเสมอ  
กกกกกกกกMaslow กลาววาความปรารถนาของมนุษยนั้นติดตัวมาแตกําเนิดและความปรารถนา
เหลานี้จะเรียงลําดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแตขั้นแรกไปสูความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ 
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กกกกกกกกลําดับขั้นความตองการของมนุษย ( The Need –Hierarchy Conception of Human  
Motivation ) Maslow เรียงลําดับความตองการของมนุษยจากขั้นตนไปสูความตองการขั้นตอไปไว
เปนลําดับดังนี ้ 
1. ความตองการทางดานรางกาย ( Physiological needs )  
2. ความตองการความปลอดภัย ( Safety needs )  
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ ( Belongingness and love needs )  
4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ( Esteem needs )  
5. ความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริง ( Self-actualization needs )  
กกกกกกกกลําดับขั้นความตองการของ Maslow มีการเรียงลําดับขั้นความตองการท่ีอยูในขั้นต่ําสุด 
จะตองไดรับความพึงพอใจเสียกอนบุคคลจงึจะสามารถผานพนไปสูความตองการท่ีอยูในขั้นสูงขึ้น
ตามลําดับดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี ้

กกกกกกกก1. ความตองการทางรางกาย ( Physiological needs ) เปนความตองการขั้นพ้ืนฐาน  ท่ีมี
อํานาจมากท่ีสุดและสังเกตเห็นไดชัดท่ีสุด จากความตองการท้ังหมดเปนความตองการท่ีชวยการ
ดํารงชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร น้ําดื่ม ออกซิเจน การพักผอนนอนหลับ ความตองการทาง
เพศ ความตองการความอบอุน ตลอดจนความตองการท่ีจะถูกกระตุนอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของ
รางกายเหลานี้จะเกี่ยวของโดยตรงกับความอยูรอดของรางกายและของอินทรีย ความพึงพอใจท่ีได 
รับ ในขั้นนี้จะกระตุนใหเกิดความตองการในขั้นท่ีสูงกวาและถาบุคคลใดประสบความลมเหลวท่ีจะ
สนองความตองการพ้ืนฐานนี้ก็จะไมไดรับการกระตุนใหเกิดความตองการในระดับท่ีสูงขึ้นอยางไร 
ก็ตาม ถาความตองการอยางหนึ่งยังไมไดรับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยูภายใตความตองการนั้น
ตลอดไป ซ่ึงทําใหความตองการอ่ืนๆ ไมปรากฏหรือกลายเปนความตองการระดับรองลงไป ความ
ตองการทางดานรางกายเปนเรื่องสําคัญท่ีจะเขาใจพฤติกรรมมนุษย  

กกกกกกกก2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs)  เม่ือความตองการทางดานรางกายไดรับ
ความพึงพอใจแลวบุคคลก็จะพัฒนาการไปสูขั้นใหมตอไป ซ่ึงขั้นนี้เรียกวาความตองการความ
ปลอดภัยหรือความรูสึกม่ันคง (safety or security) Maslow กลาววาความตองการความปลอดภัยนี้
จะสังเกตไดงายในทารกและในเด็กเล็ก  ๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็กๆ ตองการความชวยเหลือและ
ตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน พลังความตองการความปลอดภัยจะเห็นไดชัดเจนเชนกันเม่ือเด็กเกิดความ
เจ็บปวย ความตองการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลตอบุคคลแมวาจะผานพนวัยเด็กไปแลว แมใน
บุคคลท่ีทํางานในฐานะเปนผูคุมครอง เชน ผูรักษาเงิน นักบัญชี หรือทํางานเกี่ยวกับการประกัน
ตางๆ และผูท่ีทําหนาท่ีใหการรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผูอ่ืน เชน แพทย พยาบาล 
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แมกระท่ังคนชรา บุคคลท้ังหมดท่ีกลาวมานี้จะใฝหาความปลอดภัยของผูอ่ืน ศาสนาและปรัชญาท่ี
มนุษยยึดถือทําใหเกิดความรูสึกม่ันคง เพราะทําใหบุคคลไดจัดระบบของตัวเองใหมีเหตุผลและ
วิถีทางท่ีทําใหบุคคลรูสึก “ปลอดภัย” ความตองการความปลอดภัยในเรื่องอ่ืนๆ จะเกี่ยวของกับการ
เผชิญกับส่ิงตางๆ เหลานี้ สงคราม อาชญากรรม น้ําทวม แผนดินไหว การจลาจล ความสับสนไม
เปนระเบียบของสังคมและเหตุการณอ่ืนๆท่ีคลายคลึงกับสภาพเหลานี ้Maslow ไดใหความคิดตอไป
วาอาการโรคประสาทในผูใหญ โดยเฉพาะโรคประสาทชนิดย้ําคิด-ย้ําทํา (obsessive-compulsive 
neurotic) เปนลักษณะเดนชัดของการคนหาความรูสึกปลอดภัย ผูปวยโรคประสาทจะแสดง
พฤติกรรมวาเขากําลังประสบเหตุการณท่ีรายกาจและกําลังมีอันตรายตางๆ จึงตองการมีใครสักคนท่ี
ปกปองคุมครองและเปนบุคคลท่ีมีความเขมแข็งซ่ึงสามารถจะพ่ึงพาอาศัยได 

กกกกกกกก3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love needs) ความ
ตองการความรักและความเปนเจาของเปนความตองการขั้นท่ี 3 ความตองการนี้จะเกิดขึ้นเม่ือความ
ตองการทางดานรางกาย และความตองการความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว บุคคลตองการ
ไดรับความรักและความเปนเจาของโดยการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน เชน ความสัมพันธภายใน
ครอบครัวหรือกับผูอ่ืน สมาชิกภายในกลุมจะเปนเปาหมายสําคัญสําหรับบุคคล กลาวคือ บุคคลจะ
รูสึกเจ็บปวดมากเม่ือถูกทอดท้ิงไมมีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไมมีเพ่ือน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเม่ือจํานวนเพ่ือนๆ ญาติพ่ีนอง สามีหรือภรรยาหรือลูก  ๆไดลดนอยลงไป การไดรับความรัก
และไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนเปนส่ิงท่ีทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา บุคคลท่ีขาด
ความรักก็จะรูสึกวาชีวิตไรคามีความรูสึกอางวางและเคียดแคน กลาวโดยสรุป Maslow มีความเห็น
วาบุคคลตองการความรักและความรูสึกเปนเจาของ และการขาดส่ิงนี้มักจะเปนสาเหตุใหเกิดความ
ของคับใจและทําใหเกิดปญหาการปรับตัวไมได และความยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บปวย
ทางดานจิตใจในลักษณะตางๆ  

กกกกกกกก4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ( Self-Esteem needs)  เม่ือความตองการไดรับ
ความรักและการใหความรักแกผูอ่ืนเปนไปอยางมีเหตุผลและทําใหบุคคล เกิดความพึงพอใจแลว 
พลังผลักดันในขั้นท่ี 3 ก็จะลดลงและมีความตองการในขั้นตอไปมาแทนท่ี กลาวคือมนุษยตองการ
ท่ีจะไดรับความนับถือยกยองออกเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปนความตองการนับถือตนเอง 
(self-respect) สวนลักษณะท่ี 2 เปนความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน (esteem from 
others) 
กกกกกกกกกกกก4.1 ความตองการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความตองการมีอํานาจ มีความ
เช่ือม่ันในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิไมตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน 
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และมีความเปนอิสระ ทุกคนตองการท่ีจะรูสึกวาเขามีคุณคาและมีความสามารถท่ีจะประสบความ 
สําเร็จในงานภารกิจตางๆและมีชีวิตท่ีเดนดัง 
กกกกกกกกกกกก4.2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน (esteem from others) คือ ความ
ตองการมีเกียรติยศ การไดรับยกยอง ไดรับการยอมรับ ไดรับความสนใจ มีสถานภาพ มีช่ือเสียงเปน
ท่ีกลาวขาน และเปนท่ีช่ืนชมยินด ี มีความตองการท่ีจะไดรับความยกยองชมเชยในส่ิงท่ีเขากระทํา
ซ่ึงทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาวาความสามารถของเขาไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน กกกกกกกกกกกd
กกกกกกกกความตองการไดรับความนับถือยกยอง ก็เปนเชนเดียวกับธรรมชาติของลําดับช้ันใน
เรื่องความตองการดานแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในจิตนั่นคือ 
บุคคลจะแสวงหาความตองการไดรับการยกยองก็เม่ือภายหลังจาก ความตองการความรักและความ
เปนเจาของไดรับการตอบสนองความพึงพอใจแลว เปนส่ิงท่ีเปนไปไดท่ีบุคคลจะยอนกลับจาก
ระดับขั้นความตองการในขั้นท่ี 4 กลับไปสูระดับขั้นท่ี 3 อีกถาความตองการระดับขั้นท่ี 3 ซ่ึงบุคคล
ไดรับไวแลวนั้นถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใด ความพึงพอใจของความตองการ
ไดรับการยกยองโดยท่ัว ๆ ไป เปนความรูสึกและทัศนคติของความเช่ือม่ันในตนเอง ความรูสึกวา
ตนเองมีคุณคา การมีพละกําลัง การมีความสามารถ และความรูสึกวามีชีวิตอยูอยางมีประโยชนและ
เปนบุคคลท่ีมีความจําเปนตอโลก ในทางตรงกันขามการขาดความรูสึกตาง  ๆ ดังกลาวนี้ยอมนําไปสู
ความรูสึกและทัศนคติของปมดอยและความรูสึกไมพอเพียง เกิดความรูสึกออนแอและชวยเหลือ
ตนเองไมได ส่ิงตางๆ เหลานี้เปนการรับรูตนเองในทางนิเสธ (negative) ซ่ึงอาจกอใหเกิดความรูสึก
ขลาดกลัวและรูสึกวาตนเองไมมีประโยชนและส้ินหวังในส่ิงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความตองการของ
ชีวิต และประเมินตนเองต่ํากวาชีวิตความเปนอยูกับการไดรับการยกยอง และยอมรับจากผูอ่ืนอยาง
จริงใจมากกวาการมีช่ือเสียงจากสถานภาพหรือการไดรับการประจบประแจง การไดรับความนับถือ
ยกยองเปนผลมาจากความเพียรพยายามของบุคคล และความตองการนี้อาจเกิดอันตรายขึ้นไดถา
บุคคลนั้นตองการคําชมเชยจากผูอ่ืนมากกวาการยอมรับความจริงและเปนท่ียอมรับกันวาการไดรับ
ความนับถือยกยอง มีพ้ืนฐานจากการกระทําของบุคคลมากกวาการควบคุมจากภายนอก 

กกกกกกกก5. ความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริง (Self-Actualization needs)  ถึงลําดับขั้น
สุดทาย ถาความตองการลําดับขั้นกอนๆ ไดทําใหเกิดความพึงพอใจอยางมีประสิทธิภาพ ความ
ตองการเขาใจตนเองอยางแทจริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบายความตองการเขาใจตนองอยางแทจริง 
วาเปนความปรารถนาในทุกส่ิงทุกอยางซ่ึงบุคคลสามารถจะไดรับอยางเหมาะสม บุคคลท่ีประสบ
ผลสําเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใชพลังอยางเต็มท่ีในส่ิงท่ีทาทายความสามารถและศักยภาพ และมีความ
ปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับจะกระทําพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน กลาว
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โดยสรุปการเขาใจตนเองอยางแทจริงเปนความตองการอยางหนึ่งของบุคคล ท่ีจะบรรลุถึงจุดสูงสุด
ของศักยภาพ ความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริงจะดําเนินไปอยางงายหรือเปนไปโดย
อัตโนมัต ิ โดยความเปนจริงแลว Maslow เช่ือวาคนเรามักจะกลัวตัวเองในส่ิงเหลานี ้ “ดานท่ีดีท่ีสุด
ของเรา ความสามารถพิเศษของเรา ส่ิงท่ีดีงามท่ีสุดของเรา พลังความสามารถ ความคิดสรางสรรค” 
(Onkvisit and Shaw 1994 :42) รูปแบบเฉพาะของการเขาใจตนเองอยางแทจริงจะมีความแตกตาง
อยางกวางขวางจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง กลาวไดวามันคือระดับความตองการท่ีแสดงความ
แตกตางระหวางบุคคลอยางยิ่งใหญท่ีสุด 

กกกกกกกกมาสโลวไดกลาวเนนวา ความตองการตาง ๆ เหลานี้ตองเกิดเปนลําดับขั้น และจะไมมี
การขามขั้น ถาขั้นท่ี 1 ไมไดรับการตอบสนอง ความตองการในลําดับขั้นท่ี 2-5 ก็ไมอาจเกิดขึ้นได 
การตอบสนองท่ีไดรับในแตละขั้นไมจําเปนตองไดรับท้ัง 100% แตตองไดรับบางเพ่ือจะไดเปน
บันไดนําไปสูการพัฒนาความตองการในระดับท่ีสูงขึ้นในลําดับขั้นตอไป 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ก 
 

ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Need Theory) 
ท่ีมา : ทอง ใบสุดชาร,ี ภาวะผูนําและการจูงใจ, พิมพครั้งท่ี 2 (อุบลราชธานี : โรงพิมพสถาบันราช
ภัฏอุบลราชธาน,ี 2544), 201 

ระดับท่ี 1 ความตองการของรางกาย 
   ( Physiological Needs ) 

ระดับท่ี 5 ความตองการบรรลุเปาหมายในชีวิต 
   ( Self – actualization ) 

ระดับท่ี 4 ความตองการการยกยอง 
   ( Esteem Needs ) 

ระดับท่ี 3 ความตองการทางสังคม 
   ( Social Needs ) 

ระดับท่ี 2 ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง  
   ( Safety Needs ) 
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กกกกกกกกจากการศึกษาทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Need 
Theory) สามารถสังเคราะหไดวา ความตองการของรางกาย( Physiological Needs ) เกี่ยวของกับ
ปจจัยดานสุขภาพ  ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง( Safety Needs ) เกี่ยวของกับตัวแปร
ทางดานเศรษฐกิจ ความตองการทางสังคม( Social Needs ) ความตองการการยกยอง( Esteem 
Needs ) และความตองการบรรลุเปาหมายในชีวิต( Self – actualization ) จะเกี่ยวของกับตัวแปร
ทางดานสังคม ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอาย ุ
 
กกกกกกกกฮารท และ คารเพนเทอร ( อัมพร เฉลิมรัตน 2545 : 11 ) ไดกลาวถึงการศึกษาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีของการสูงอายุ และไดสรุปทฤษฎีของการสูงอายุไวดังนี ้
กกกกกกกก1. ทฤษฎีวาดวยคอลลาเจน (Collagen Cross – Lineage Theory) ในทฤษฎีนี้มีความเช่ือ
วาสารท่ีเปนตัวประกอบของเนื้อเยื่อและกระดูก (Collagen Fibers) หดส้ันเขาเม่ือวัยชรา และ
กลามเนื้อเยื่อรอบ ๆ จะถูกทําลาย บริเวณนั้นจะมีรอยยนปรากฏมากขึ้นเรื่อย ๆ 
กกกกกกกก2. ทฤษฎีวาดวยความเครียด (Stress Theory) ทฤษฎีนี้กลาววาความเครียดท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันท่ีผานมากอใหเกิดการเส่ือมและการถดถอย (Wear and Tear) ในชีวิตมนุษยพบวา
บุคคลท่ีตองเผชิญกับความเครียดบอย ๆ หรืออยูกับความเครียดนาน ๆ อัตราของความเส่ือมและ
ถดถอยลง ทําใหบุคคลผูนั้นเขาสูวัยสูงอายุเร็วกวาบุคคลอ่ืนในวัยเดียวกัน 
กกกกกกกก3. ทฤษฎีวาดวยยีนส (Genetic Theory) ทฤษฎีนี้เช่ือวาการสูงอายุนั้นเปนลักษณะท่ี
เกิดขึ้นตามกรรมพันธุ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงในลักษณะโครงสรางของอวัยวะบางสวนของรางกาย
เม่ืออายุมากขึ้น เชน ลักษณะศีรษะลาน ผมหงอกเร็ว ซ่ึงลักษณะนี้เกิดขึ้นในบางคนเทานั้น 
กกกกกกกก4. ทฤษฎีวาดวยความสัมพันธของพัฒนาการขางตน (Counterpart Theory) ทฤษฎีนี้ถือ
วาความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในวัยสูงอายุ เปนผลจากการรวมกันของพัฒนาการขั้นตน และ
เกี่ยวพันหรือติดตามยอนหลังไปสูชีวิตในวัยเริ่มแรก ในทฤษฎีนี้ประกอบดวย 
กกกกกกกกกกกก4.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) 
กกกกกกกกกกกก4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับสารชีวเคมี (Biological Theory) 
กกกกกกกกกกกก4.3 ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรม (Behavioral Theory)  
กกกกกกกก5. ทฤษฎีวาดวยอุบัติการณหรือความเส่ือมถดถอย (Accidental or “Wear and Tear” 
Theory) ทฤษฎีนี้มีความเช่ือวาคุณลักษณะในวัยสูงอายุเกี่ยวของกับการรวมของอิทธิพลท่ีเกิดจาก
เหตุการณหรืออุบัติเหตุตาง ๆท่ีบุคคลนั้นไดรับในวัยท่ีผานมา มีความเช่ือวาผูท่ีมีชีวิตเต็มไปดวย
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ความวิตกกังวล ความเครียดสูง หรือทํางานหนัก เจ็บปวยบอย จะมีอัตราของการเส่ือมและถดถอย
สูง ก็จะมีลักษณะริ้วรอยของการสูงอายุปรากฏใหเห็นชัดไดมากกวาผูท่ีอยูในวัยเดียวกัน แตมี
ภาระหนาท่ีนอยกวา ความเครียดต่ํา ไมมีโรคเรื้อรังประจําตัว 
กกกกกกกกทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอาย ุ จะเกี่ยงของกับกรอบแนวคิดในการวิจัยทางปจจัยดานสุขภาพ 
ไมวาจะเปนทางดานสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพราะสุขภาพนั้นเปนส่ิงสําคัญท่ีจะสงผลกระทบ
ตอความเปนอยูของผูท่ีจะเกษียณอายุ เพราะถาหากมีโรคประจําตัว หรือเจ็บปวยเปนโรคท่ีตอง
รักษา ก็จําเปนท่ีจะตองปรับเปล่ียนรูปแบบในการใชชีวิตภายหลังเกษียณอาย ุ
 
ผลกระทบของการเกษียณอายุ 
 
กกกกกกกกการเกษียณอายุกอใหเกิดผลกระทบตอผูท่ีจะเกษียณอายุในหลาย ๆดาน ซ่ึงลวนแตมีผล
ตอความพึงพอใจในชีวิตของผูเกษียณอายุ และการดําเนินชีวิตอยางมากมาย  ส่ิงกระทบเหลานี้ 
ไดแก 
กกกกกกกก1. ดานรางกาย ผูเกษียณอายุนั้นเปนผูสูงอายุดวย ดังนั้นจึงตองพบกับความเส่ือมของ
อวัยวะตาง ๆ เชน ระบบกระดูกเส่ือมลง ทําใหมีปญหาในการเดินหรือระบบประสาทตาง ๆ เส่ือม
ลงทําใหผูสูงอายุท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงของรางกายไมได เกิดความทอแทใจตอชีวิต และถา
ผูสูงอายุขาดความรูในการดูแลดวย ก็จะทําใหมีสุขภาพท่ีเส่ือมลงอยางรวดเร็ว 
กกกกกกกก2. ดานจิตใจ การเกษียณอายุทําใหผูเกษียณถูกมองวาไมมีความสามารถ โดยเฉพาะบาง
คนท่ีเคยมีอํานาจอยูหมดไป ส่ิงเหลานี้ถาผูเกษียณอายุปรับตัวไมไดจะทําใหหงุดหงิด ทอแท 
ซึมเศรา คิดวาตนหมดความหมาย ไมมีคุณคา ขาดความพึงพอใจตอสภาพชีวิตในปจจุบัน 
กกกกกกกก3. ดานสังคม การเกษียณอายุเปนการถอนบทบาททางสังคมภายนอกออก ทําใหผู
เกษียณอายุมีแตสังคมภายในบาน ขาดการพบปะกับเพ่ือนรวมงาน อํานาจตาง ๆ ท่ีเคยมีไปหมดไป 
สงผลใหผูเกษียณคิดวาตนหมดคุณคา ขาดการเคารพยกยอง กอใหเกิดปญหาทางจิตใจ มีความเหงา
และวาเหว ถาไมมีบทบาทใหมมาทดแทนจะทําใหไมเกิดความพึงพอใจในชีวิต 
กกกกกกกก4. ดานเศรษฐกิจ เม่ือออกจากงานจึงทําใหรายไดลดลง แตในขณะเดียวกันรายจายกลับ
เพ่ิมมากขึ้น ตองมีรายจายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพท่ีเส่ือมลงมากขึ้นจากเดิม ทําใหเกิดปญหา
ทางดานเศรษฐกิจ 
กกกกกกกกผลกระทบของการเกษียณอายจุะเกี่ยวของกับกรอบแนวคิดในการวิจัยทางดาน ความ
สนใจสวนบุคคล ระดับรายได สุขภาพกาย และสุขภาพจิต เนื่องจากการใชชีวิตเกษียณอายุนั้นจะ
ขึ้นอยูกับความสนใจของแตละบุคคล ซ่ึงจะดูจากรายไดท่ีไดรับ และสุขภาพของตนเองประกอบกัน 
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การปรับตัวหลังเกษียณอายุ 
 
กกกกกกกกปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูสูงอายุ ไดแก 
กกกกกกกก1.  อายุ หรือชวงระยะเวลาภายหลังการเกษียณ อายุไดสงผลตอการปรับตัวหรือความพึง
พอใจในชีวิตของผูสูงอายุหลังเกษียณ โดยเฉพาะผูท่ีเพ่ิงเกษียณคอนขางจะมีปญหาในการปรับตัว 
และพบวาแนวโนมปญหาการปรับตัวนี้จะลดลงเม่ือระดับอายุเพ่ิมขึ้น (ดวงสมร เหววิพัฒน 2542 : 
28) 
กกกกกกกก2. เพศ เปนปจจัยท่ีแสดงถึงคานิยมท่ีบงบอกถึงคุณภาพ พลังอํานาจ และความสามารถ
ตามธรรมชาติของบุคคลตามปจจัยทางกรรมพันธุ (พันตํารวจโทหญิงดวงสมร เหววิพัฒน 2542 : 
28) พบวา ผูสูงอายุเม่ือมีเพศแตกตางกันเม่ือเกษียณอายุตางก็มีพฤติกรรมการปรับตัว ความพึงพอใจ
ในชีวิต อารมณ ความรูสึกแตกตางกันไป โดยเฉพาะอารมณซึมเศรา และอารมณเครียดมักพบใน
ผูสูงอายุท่ีเปนหญิงมากกวาผูสูงอายุชาย ผูสูงอายุหญิงจะรูสึกเหงา วาเหวมากกวาผูสูงอายุชาย ท้ังนี้
ผูสูงอายุท่ีเปนหมายจะเปนหญิงมากกวาชาย  
กกกกกกกก3. สถานภาพสมรส เปนตวับงช้ีถึงการสนับสนุนทางสังคม (ดวงสมร เหววิพัฒน 2542 : 
28) การมีปฏิสัมพันธทางสังคมจะทําใหบุคคลไดรับความชวยเหลือทางวัตถุ มีความรักใครผูกพัน 
และมีความภาคถูมิใจ บุคคลท่ีมีชีวิตคูจะไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากและการสนับสนุนทาง
สังคมมาก ซ่ึงจะเปนเครื่องกั้นและดูดซับความเครียดทําใหบุคคลมีสุขภาพจิตดี สถานภาพสมรสมี
ผลตอผูสูงอายุท้ังการปรับตัว สภาพจิตและสภาพสังคม ความเปนหมายอาจมีผลตอความเครียด ไม
มีความสุข สูญเสีย ความนับถือตนเอง และถอนตนออกจากสังคม สวนผูท่ียังอยูกับคูสมรสอาจมี
สวนดานกําลังใจท่ีจะชวยการปรับตัวไดดีขึ้น และสําหรับผูสูงอายุหญิงโสดมักปรับตัวไดดีกวาผูท่ี
หยาราง หมาย หรือผูสูงอายุชายโสด  
กกกกกกกก4. ฐานะและเศรษฐกิจ เปนตัวบงช้ีถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถทํานาย
งานอาชีพ และการศึกษาของบุคคลนั้นดวย กลาวคือ บุคคลท่ีมีการศึกษาสูง จะมีรายไดดี ในขณะท่ี
คนท่ีการศึกษานอยมักมีรายไดนอย นอกจากนี้รายไดยังเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต  
สามารถตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานได ผูสู งอายุท่ี มีฐานะดีจะปรับตัวเขากับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไดดีกวาผูสูงอายุท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา โดยเฉพาะในผู
เกษียณอายุ เพราะนอกจากจะมีเงินพอใชโดยไมเดือดรอนแลว ยังมีบุตรหลานมาปรนนิบัติเอาใจ 
(ดวงสมร เหววิพัฒน 2542 : 29) ผูสูงอายุท่ีมีรายไดเปนของตนเองจะเกิดความม่ันใจในคุณคาของ
ตนเอง และรูสึกวาตนเองสามารถทําประโยชนใหครอบครัวและสังคมได  
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กกกกกกกก5. ภาวการณมีบุตร ในประเทศไทยผูสูงอายุสวนใหญยังคงคาดหวังท่ีจะอาศัยอยูกับบุตร
และพ่ึงพาบุตรในดานตาง ๆ ดังนั้นประวัติการมีบุตรของคูสมรสจึงมีความสําคัญในแงการใหความ
ม่ันคงกับคูสมรสเม่ือยางเขาสูวัยสูงอายุ ถาจะประเมินศักยภาพการมีผูเล้ียงดูของผูสูงอายุ ขอมูลที่
เกี่ยวของอยางมาก คือ จํานวนบุตรท่ียังมีชีวิตอยู 
กกกกกกกก6. ความเปนอยูในครอบครัว การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในสังคม ทําใหสถานภาพของ
ผูสูงอายุในครอบครัวและสังคมลดต่ําลง โดยเฉพาะในเขตเมือง (ดวงสมร เหววิพัฒน 2542 : 29) 
ความเคารพนับถือท่ีผูสูงอายุเคยไดรับเต็มท่ีท้ังในครอบครัวและสมาชิกอ่ืนในชุมชนเริ่มลดนอยลง 
ซ่ึงผูสูงอายุในเมืองอาจปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงของสังคมไดโดยอาศัยสถานสงเคราะห
คนชรา แตผูสูงอายุในชนบทยังคงอยูกับลูกหลานในครอบครัวได ก็อาจปรับตัวโดยพ่ึงพาเครือญาติ 
หรือเพ่ือนบาน 
กกกกกกก7. ระดับการศึกษา การศึกษาเปนส่ิงสําคัญตอการพัฒนาความรู ทักษะ และมีทัศนคติท่ีดี
ตอการดูแลตนเอง เพราะการศึกษาสูงจะทําใหบุคคลมีทักษะในการแสวงหาขอมูล การซักถาม
ปญหา ตลอดจนการใชแหลงประโยชนตาง ๆ ไดดีกวาบุคคลท่ีมีการศึกษานอย (ดวงสมร เหว
วิพัฒน 2542 : 29) ระดับการศึกษามีสายสัมพันธกับทัศนคติท่ีเกี่ยวกับการเกษียณอายุ ท้ังนี้เพศชายท่ี
มีการศึกษาในระดับสูง จะมีความรูสึกท่ีไมเต็มใจหรือทัศนคติท่ีไมดีตอการเกษียณอายุ เชนเดียวกับ
เพศหญิงท่ีมีการศึกษาสูง และมีถานภาพในการทํางานดี จะมีความสนใจท่ีจะทํางานตอมากกวาการ
เกษียณอายุไปตามเวลา 
กกกกกกกก8. อาชีพและตําแหนงงาน เปนปจจัยท่ีจะทําใหผูสูงอายุปรับตัวไดดีเพียงใด เพราะอาชีพ
จะนํามาซ่ึงรายไดประจํา และการมีงานทํา ทําใหตัวเองมีคุณคา เปนประโยชนตอครอบครัวและ
สังคม แตละบุคคลจะมีความรูสึกตอการทํางานแตกตางกัน ซ่ึงจะสงผลตอทัศนคติของบุคคลนั้นท่ีมี
ตอภาวะของการเกษียณอายุ (ดวงสมร เหววิพัฒน 2542 : 30) ไดเสนอแนวคิดวา คนบางคนจะมี
ความรูสึกวางานท่ีทําเปนส่ิงยุงยากวุนวาย ในขณะท่ีบางคนมองวา งานทําใหชีวิตมีคุณคาทําใหเกิด
ความหวัง ถาบุคคลใดมีความสุขกับการทํางานจะทําใหความสนใจตอการเกษียณอายุมากกวาบุคคล
ท่ีเบ่ือหนายอยูกับการทํางาน ดังนั้นอาจกลาวไดวาลักษณะทัศนคติตอการทํางานจะเปนส่ิงท่ีชวย
ตัดสินใจไดวาบุคคลนั้นจะมีความคิดเห็นเชนไรกับการเกษียณอายุ 
กกกกกกกก9. ภาวะดานสุขภาพ สุขภาพและความเจ็บปวย ตลอดจนปญหาตาง ๆ อันเนื่องมาจาก
การเจ็บปวย พิการ หรือไรความสามารถท่ีผูสูงอายุประสบ นับเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งของผูสูงอายุ 
จากการวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุในประเทศไทยตางใหผลตรงกันวาปญหาดานสุขภาพอนามัยเปน
ปญหาสําคัญปญหาหนึ่งของผูสูงอายุ (เนาวรัตน พลายนอย 2547 : 21) ในบุคคลท่ีมีอายุเกิน 65 ป 
จะพบปญหาสุขภาพของผูสูงอายุคือ อาการปวดเขามากท่ีสุด รองลงมาคือ ปญหาการเคี้ยวอาหาร
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ลําบาก แตในทํานองเดียวกันเม่ือใหผูสูงอายุประเมินสุขภาพตนเอง พบวาสวนใหญจะประเมินวา
สุขภาพแข็งแรงดี และดีมาก ท้ังนี้เนื่องจากการประเมินภาวะสุขภาพของผูสูงอายุมีความเช่ือมโยง
กับสมรรถนะในการทําหนาท่ีของอวัยวะในรางกาย เชน ยังรูสึกวาตนเองสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันไดโดยไมตองใหผูอ่ืนชวยเหลือ ผูสูงอายุจึงประเมินวาสุขภาพของตนเองด ี
กกกกกกกกการปรับตัวหลังเกษียณอายุ มีความเกี่ยวของกับกรอบแนวคิดในการวิจัยในปจจัยทุก ๆ
ดาน ไมวาจะเปนทางดานสังคม เศรษฐกิจ และดานสุขภาพ เนื่องจากการปรับตัวหลังเกษียณอายุ
ของแตละบุคคลนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยทางดานตาง ๆ ตอการใชชีวิตหลังเกษียณอายุวาจะเปนไป
อยางไร 
 
แนวคิดเร่ืองการออมในวัยเกษียณ 
 
กกกกกกกกมีการคาดการณกันไววา ในป 2578 ประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ 
โดยจะมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปถึง 1 ใน 4 ของประชากรท้ังประเทศ ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะผลพวง
ของการประกาศใชนโยบายประชากรในป พ.ศ.2513 แผนการคุมกําเนิดท่ีไดผลเกินคาดและประสบ
ความสําเร็จอยางตอเนื่อง ทําใหอัตราการเพ่ิมประชากรลดลง สงผลตอภาวการณเจริญพันธุโดยรวม
ลดลงตามไปดวย   ขณะท่ีปจจัยดานระบบสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทยเจริญรุดหนา  
ทําใหผูคนมีอายุยืนยาวขึ้นกวาแตกาลกอนมากมายหลายเทา เม่ือประเทศชาติเขาสู สังคมผูสูงอายุ 
หากมองอยางผิวเผินแลวอาจรูสึกวาเปนสังคมท่ีอบอุน ทุกอยางจะดูชาลง ชีวิตคงดําเนินไปดวย
ความเรียบงาย แตในความเปนจริงแลว การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุนั้น ตองมีการเตรียมการหลาย
ดาน ท้ังเรื่องสวัสดิการ การออม ภาษี ระบบสาธารณสุข เพ่ือรองรับความเปนสังคมผูสูงอายุโดย
ไมใหสังคมตองแบกรับปญหา ซ่ึงแนนอนวารัฐตองเปนเจาภาพในการตระเตรียมความพรอมเพ่ือ
การนี้ แตในฐานะท่ีตัวเราเองก็จะตองกลายเปนผูสูงอายุในวันขางหนาก็คงไมอาจปดความ
รับผิดชอบได แนนอนท่ีสุด การออมเพ่ือวัยเกษียณ จึงเขามามีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งสําหรับคนทํางาน
ในวันนี้ สําหรับคนท่ีเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว การจัดวินัยทางการเงินของ
ตนเองยอมเปนส่ิงท่ีไมยากเกินไปท่ีจะทํา  แตอยางท่ีทราบกันดีวา สังคมไทยยังไมคอยให
ความสําคัญเรื่องการออม ดังนั้น การท่ีคนเราแกตัวลงโดยไมมีหลักประกันทางการเงินเลย ยอมเปน
เรื่องท่ีนาเปนหวงตอไปสําหรับอนาคต  
กกกกกกกกแนวโนมอัตราการออมของคนไทยยังถือวาอยูในระดับท่ีต่ํา และมีแนวโนมท่ีจะลดลง
อยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ในอดีตเม่ือป 2542 คนไทยมีอัตราการออมอยูท่ีรอยละ 13.7 ของรายไดบุคคล 
และลดลงอยูท่ีรอยละ 6.3 ในป 2545 ซ่ึงจริงๆ แลวคนไทยนาจะมีแนวโนมการออมท่ีเพ่ิมขึ้นจาก
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รายไดท่ีสูงขึ้นในแตละป ท่ีไมเปนเชนนั้นอาจจะเกิดจากสถานการณเศรษฐกิจท่ียังไมจูงใจให
ประชาชนทําการออมไดมากเทาท่ีควร ท้ังนี้ ในชวงท่ีผานมาภาครัฐไดพยายามสงเสริมการออมมา
โดยลําดับ โดยนําทฤษฎีระบบบํานาญแบบ Multi-pillar ของธนาคารโลกมาอางอิง ดังจะเห็นไดจาก
การกําหนดใหผูทํางานในภาคเอกชนสงเงินสะสมเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพและกองทุน
ประกันสังคม ในขณะท่ีขาราชการสงเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ นอกจากนี้ รัฐ
ยังมีมาตรการทางภาษีท่ีชวยสนับสนุนใหประชาชนเพ่ิมระดับการออมใหมากขึ้น อาทิ  การ
ลดหยอนภาษีใหกับบุคคลผูทําประกันชีวิต (ท่ีมีอายุสัญญาตั้งแต 10 ปขึ้นไป) หรือการลดหยอน
ภาษีสําหรับผูท่ีออมเงินผานกองทุนเพ่ือการออมแบบผูกพันไมวาจะเปนกองทุนประกันสังคม 
รวมท้ังการลดหยอนภาษีใหกับผูท่ีซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund) หรือ
กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long-term Equity Fund) ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมใหประชาชนหันมาออมเงิน
เพ่ือการเกษียณอายุกันมากขึ้น การท่ีสังคมไทยกาวเขาสูสังคมของ ผูสูงอายุ ปจจัยอยางหนึ่งท่ีท้ัง
ภาครัฐและตัวประชาชนเองควรตระหนักและใหความสําคัญก็คือ การออมของบุคคล เนื่องจาก
อัตราการออมท่ีคอนขางต่ําของคนไทยจะเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมของปญหาคุณภาพชีวิต
หลังวัยเกษียณอายุ ดังนั้นทุกภาคสวนในสังคมจึงควรใหความสําคัญและรวมมือกันออมเพ่ือทําวัย
เกษียณของเราใหเปนการใชชีวิตในบ้ันปลายอยางมีความสุขและมีศักดิ์ศรี (วิสิฐ ตันติสุนทร 2550 : 
22) 
กกกกกกกกแนวคิดเรื่องการออมในวัยเกษียณมีความเกี่ยวของกับกรอบแนวคิดในการวิจัยทางดาน
ระดับรายได และ ภาระทางครอบครัวเนื่องจากการท่ีจะเก็บออมเงินของแตละบุคคลนั้นจะขึ้นอยูกับ
เงินเดือนท่ีไดรับ วาเพียงพอตอคาใชจายหรือไม และตองเล้ียงดูสมาชิกภายในครอบครัวดวย
หรือไม 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
กกกกกกกกเพ่ือนใจ รัตตากร (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาแนวทางการคิดของผูสูงอายุเกี่ยวกับ
ภาพลักษณของ “ความชรา” เพ่ืออธิบายการนยิามและตัดสินการแบงอายุ โดยแปลความหมายและ
ประเมินตนเองของผูสูงอายุ  และเพ่ือศึกษาเง่ือนไขหลักในการสนับสนุนหรือกีดขวางความชราจาก
แนวคิดของผูสูงอายุ  ศึกษาโดยการใชวิธี qualitative research methods  ผลลัพธแสดงถึงแนว
ทางการคิดของแตละบุคคลจะเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต และนําไปสูจุดมุงหมายซ่ึงคือความ
สมบูรณและประสบความสําเร็จในชีวิตประสบการณของผูสูงอายุและความแตกตางทางวัฒนธรรม
ทําใหแนวทางการดําเนินชีวิตถูกออกแบบและถูกสรางขึ้นมา  วิถีทางการดําเนินชีวิตยังกระทบตอ
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ความสามารถในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ  และจะใชเพ่ือเปนแนวทางไปสูการแกตัวอยางมี
ความสุข  พรอมกับคุณภาพชีวิตท่ีดี และประสบความสําเร็จ   
กกกกกกกกนิยามของคําวาชราอยางประสบความสําเร็จ คือกระบวนการความคิดผานประสบการณ
ชีวิต  ผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จตองปรับเปล่ียนบทบาท  ควรรูวาอะไรท่ีเหมาะสมกับความ 
สามารถ  ความตองการของตัวเองอาจเปล่ียนเปนความตองท่ีจะใหผูอ่ืน  ชราอยางประสบความ 
สําเร็จควรมีการดูแลตัวเองอยางดีในทุกๆทาง ท้ังสุขภาพทางรางกายและจิตใจ  การพ่ึงพาตนเอง  
การตระหนักถึงคุณภาพชีวิต  การเตรียมพรอมตอการเปล่ียนแปลงท้ังรางกายและทางสังคม รอบรู
ท้ังดานสังคมและเศรษฐกิจ  มีประสบการณ ความรูความสามารถ  ความเปนผูนํา เครงครดัใน
ศีลธรรม  มีความเมตตากรุณาตอคนรอบขาง  ทํางานเพ่ือชุมชนและสังคมเพ่ือประโยชนสวนรวม  
ทุกส่ิงนี้นําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นในชวงสุดทายของชีวิต  ตัวแปรท่ีชวยใหชราอยางประสบ
ความสําเร็จคือสุขภาพท่ีดีท้ังรางกายและความคิด  ความม่ันคงของชีวิต  การยอมรับทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอมท่ีจะสราง “ตัวตน” ของผูสูงอายุ  ยิ่งไปกวานั้นยังเปนกิจกรรมท่ีจะชวยใหทุกคนมุงไปสู
การรับรูถึงความสามารถของตนเองอีกดวย 
 
กกกกกกกกมาลี สุขสวัสดิ ์(2544 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวม
โครงการเกษียณอายุกอนกําหนดของขาราชการ กรมการปกครอง กรณีศึกษา : ขาราชการกรมการ
ปกครอง ในจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของขาราชการกรมการปกครอง
ในจังหวัดชลบุรี ท่ีมีตอ โครงการเปล่ียนเสนทางชีวิตเกษียณกอนกําหนด 2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตอโครงการเปล่ียนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนดของขาราชการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ในจังหวัดชลบุรี ประชากรท่ีศึกษา ไดแก ขาราชการฝายปกครองในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี จํานวน 100 
คน ผลการศึกษาพบวา ประชากรท่ีศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีอายุเฉล่ีย 42 ป สวนใหญจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และมีประสบการณการทํางานระหวาง 10 – 20 ป มี
รายไดต่ํากวา 15,000 บาท การศึกษาความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของโครงการเปล่ียนเสนทาง
ชีวิต : เกษียณกอนกําหนดของขาราชการกรมการปกครองกระทรวง มหาดไทย ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชลบุร ี พบวามีความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของโครงการอยูในระดับปานกลาง และเม่ือศึกษา
สภาพแวดลอมในหนวยงาน พบวาขาราชการกรมการปกครองเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง โดย
เห็นวาหนวยงานใชระบบอุปถัมภในการเล่ือนขั้นเงินเดือนและเล่ือนตําแหนงมากกวาใชความรู
ความสามารถ สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอโครงการเปล่ียนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนดของ
ขาราชการกรมการปกครอง พบวาเพศ อายุ ตําแหนง ความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของโครงการ 
และสภาพแวดลอมในหนวยงานไมมีผลตอโครงการเปล่ียนเสนทางชีวิตและจากการสัมภาษณ
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ความคิดเห็นของขาราชการท่ีเขารวมโครงการเปล่ียนเสนทางชีวิต 3 คน พบ วาผูท่ีเขารวมโครงการ
สวนใหญมีความประสงคจะลาออกจากชีวิตขาราชการอยูแลวดวยเหตผุลหลาย ๆ ประการ ซ่ึงสิทธิ
ประโยชนท่ีโครงการมอบใหไมใชแรงจูงใจแตอยางใดท่ีจะโนมนาวใหลาออก ท้ังนี้เนื่องจาก
คาตอบแทนตาง ๆ ท่ีไดรับนอยมาก 
 
กกกกกกกกสุนีย โสภณ (2544 : บทคัดยอ) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ
เปล่ียนเสนทางชีวิต:เกษียณกอนกําหนด ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
3 ดาน ไดแก ปจจัยทางดานผลประโยชนตอบแทน ปจจัยในเรื่องงาน และปจจัยในเรื่องสวนตัว 
โดยการใชกลุมตัวอยางในการวิจัยจากขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ี
มีคุณสมบัติในการเขารวมโครงการฯ กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie และ Morgan ได
จํานวน 92 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญตัดสินใจไมเขารวมโครงการฯ ลักษณะผลประโยชนตอบแทนท่ีมีผลตอการจูงใจ
ในทัศนะของกลุมตัวอยางตามลําดับ คือ การไดรับเงินบําเหน็จหรือบํานาญ และเงิน ช.ร.บ. หลังจาก
เกษียณอายุ ถัดมาคือ การไดรับเงินขวัญถุง ในอัตรา 7 เทาของอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย  

 
กกกกกกกกประภาศรี มานิตย (2540 : บทคัดยอ)ศึกษาการปรับตัวหลังเกษียณ และเปรียบเทียบการ
ปรับตัวของบุคลากรสายอาจารยท่ีมีระยะเวลาหลังเกษียณตางกัน สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม กลุมตัวอยางเปนบุคลากรสายอาจารยท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีเกษียณในปพ.ศ. 2536 ถึง 
2541 มีการรับรูเวลา สถานท่ี และบุคคลปกติ จํานวน 120 ราย สุมตัวอยางโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบประเมินการปรับตัวซ่ึงสรางโดย ฐิติมาน แกวขาว 
ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล แบบประเมินการปรับตัวดานสรีรวิทยา ซ่ึงมีคาความ
เช่ือม่ันระหวางผูสังเกตเทากับ 1 และแบบสอบถามการปรับตัวดานสรีรวิทยา ดานอัตมโนทัศน ดาน
บทบาทหนาท่ีและดานการพ่ึงพาระหวางกัน ผลการศึกษาพบวา การปรับตัวโดยรวมของกลุม
ตัวอยาง สวนใหญมีคะแนนระดับสูงกลุมตัวอยางท้ังหมดมีการปรับตัวหลังเกษียณ ดานสรีรวิทยา 
ดานบทบาทหนาท่ีและดานการพ่ึงพาระหวางกันอยูในระดับเหมาะสม สวนการปรับตัวดานอัตมโน
ทัศนกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับเหมาะสม คะแนนเฉล่ียการปรับตัวหลังเกษียณในแตละ
ชวงเวลาของกลุมตัวอยางท้ังโดยรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน ผลการวิจัยในครั้งนี ้
สามารถนําไปใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการวางแผนการคงไวซ่ึงการปรับตัวหลังเกษียณท่ีเหมาะสม
ตอไป 
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กกกกกกกกกรรณิการ พงษสนิท, สุวพรรณ สถิโรภาส, ยุวยงค  เยาวพานนท (2537 : บทคัดยอ)
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้มุงเนนท่ีจะศึกษาการเตรียมตัวกอนเกษียณของบุคลากร ในสถาบันอุดม 
ศึกษา   จังหวัดเชียงใหม     กลุมประชากรท่ีศึกษาเปนบุคลากรท่ีมีอาย ุ 55-60  ป  ในป  พ.ศ.  2537   
และทํางานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยแมโจ  สถาบันราชภัฏเชียงใหม  และสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ   กลุมตัวอยางใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย  ประกอบดวย
บุคลากรจากสถาบันการศึกษาดังกลาว   จํานวน  164  คน    เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลของการวิจัยพบวา   กลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง  มีอายุเฉล่ีย  57  ป   สภานภาพสมรสคู   นับถือศาสนาพุทธ   และมิไดมีภูมิลําเนา
อยูในจังหวัดเชียงใหม   ในดานการศึกษาสวนใหญเปนอาจารยระดับปริญญาตร ี   มีรายไดจาก
เงินเดือนประจําซ่ึงพอเปนคาใชจายในแตละเดือน การเตรียมตัวกอนเกษียณ  กลุมตัวอยางมีการ
เตรียมตัวดีเกือบทุกดาน   ยกเวนในเรื่องการรับประทานอาหาร   ภาวะสุขภาพและความเจ็บปวย  
การออกกําลังกายท่ีถูกตองและเหมาะสมและการมีอารมณเปล่ียนแปลงงาย  ซ่ึงแกไขไดดวยการ
ปรึกษาผูท่ีไววางใจ  ปรึกษาแพทย  และพ่ึงศาสนา โดยท่ัวไปกลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดเห็นดวยกับ
การเตรียมตัวกอนเกษียณ   โดยเฉพาะการเตรียมตัวดานรางกาย   กลุมตัวอยางไมไดวางแผน
ประกอบอาชีพหลังเกษียณสําหรับการวางแผนศึกษาภายหลังเกษียณจะเปนการศึกษาในสาขา
การเกษตร  ทําอาหาร  และศาสนา 
 
กกกกกกกกดามพรรณ แชมชอย (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาการเตรียมตัวกอนเกษียณอาย ุ การรับรู
การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการปฏิบัติพัฒนกิจ รวมท้ังความสัมพันธระหวางการ
เตรียมตัวกอนเกษียณอาย ุ การรับรูการสนับสนุนทางสังคมกับความสามารถในการปฏิบัติพัฒนกิจ
ของขาราชการบํานาญในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ีกลุมตัวอยางคือ ขาราชการบํานาญอายุ 60 
- 65 ป ท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 86 คน ซ่ึงสุมมาโดยวิธีการสุมตัวอยาง
อยางงาย เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีโครงสรางกําหนดไวอยางแนนอน 
เก็บขอมูลโดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ผลการวิจัยพบวา ขาราชการบํานาญมีการเตรียม
ตัวกอนเกษียณอายุในดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ โดยมีการเตรียมตัวกอน
เกษียณ ดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยหลังเกษียณมากท่ีสุด และมีการเตรียมตัวกอนเกษียณดาน
จิตใจเกี่ยวกับการสูญเสียท่ีตองเผชิญ เม่ือเกษียณอายุนอยท่ีสุด มีการรับรูการสนับสนุนทางสังคมใน
ดานอารมณ ดานส่ิงของ แรงงาน เงินทอง ดานขอมูลขาวสาร และดานการประเมินเปรียบเทียบ โดย
มีการรับรูการสนับสนนุทางสังคม ดานการประเมินเปรียบเทียบเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการแสดง
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ความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืนมากท่ีสุด และมีการรับรูการสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน ท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุนอยท่ีสุด  
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยการใชชีวิตหลังเกษียณอายุการทํางานของพนักงาน
ไปรษณียนครหลวงใตท่ีมีชวงอายุระหวาง 40 - 60 ป โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Methodology) ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี ้
กกกกกกกกประชากรและกลุมตัวอยาง 
กกกกกกกกเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
กกกกกกกกการทดสอบความนาเช่ือถือของเครื่องมือ 
กกกกกกกกการเก็บรวบรวมขอมูล 
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูล 
กกกกกกกกแผนงานและระยะเวลางานวิจัย 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 
กกกกกกกกประชากร 
กกกกกกกกประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนพนักงานของสํานักงานไปรษณียนครหลวง
ใต จํานวน 121 คน (สถิติขอมูลไปรษณียไทย : 2551) 
 
กกกกกกกกกลุมตัวอยาง 
กกกกกกกกกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เลือกมาจากพนักงานไปรษณียนครหลวงใต ท่ีมี
อายรุะหวาง 40 - 60 ป จํานวน 53 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดและขอเสนอแนะมาสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการใชชีวิตหลังภายหลังเกษียณอาย ุ
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 
กกกกกกกกเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในงานวิจัยนีก้คือกแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชชีวิตหลัง
เกษียณอายุท่ีผูวิจัยสรางขึ้นประกอบกับการสัมภาษณ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปน
แนวทางในการออกแบบสอบถามกโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี ้
 
กกกกกกกกสวนทีก่1กเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวยกเพศกอายกุสถานภาพสมรส ภาระทางครอบครัวกระดับการศึกษากรายได ท่ีอยูอาศัย 
คาใชจาย  สถานภาพ / ตําแหนงการทํางาน  ความสามารถพิเศษ และโรคประจําตัว มีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการก(Check List) จํานวน 15 ขอ 
กกกกกกกกสวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ
ของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีท้ังหมด 21 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับความคิดเห็น คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอย
ท่ีสุด โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
กกกกกกกกกกกก1 คะแนน  หมายถึง ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณอาย ุ   
                                                             อยูในระดับนอยท่ีสุด 
กกกกกกกกกกกก2 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณอาย ุ  
                                                              อยูในระดับนอย 
กกกกกกกกกกกก3 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณอาย ุ
                                                              อยูในระดับปานกลาง 
กกกกกกกกกกกก4 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณอาย ุ
                                                              อยูในระดับมาก 
กกกกกกกกกกกก5 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณอาย ุ
                                                              อยูในระดับมากท่ีสุด 
 กกกกกกกกสวนที ่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิต
หลังการเกษียณอายุ ของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีท้ังหมด 14 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับความคิดเห็น คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย และนอยท่ีสุดโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
กกกกกกกกกกกก1 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณ       
                                                              อายุอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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กกกกกกกกกกกก2 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณ  
                                                              อายุอยูในระดับนอย 
กกกกกกกกกกกก3 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณ  
                                                              อายุอยูในระดับปานกลาง 
กกกกกกกกกกกก4 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณ  
                                                              อายุอยูในระดับมาก 
กกกกกกกกกกกก5 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณ  
                                                              อายุอยูในระดับมากท่ีสุด 
กกกกกกกกสวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอายุ 
ของผูตอบแบบสอบถาม มีท้ังหมด 9 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
แบงออกเปน 5 ระดับความคิดเห็น คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการ
ใหคะแนนดังนี ้
กกกกกกกกกกกก1 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณ  
                                                              อายุอยูในระดับนอยท่ีสุด 
กกกกกกกกกกกก2 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณ  
                                                              อายุอยูในระดับนอย 
กกกกกกกกกกกก3 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณ  
                                                              อายุอยูในระดับปานกลาง 
กกกกกกกกกกกก4 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณ  
                                                              อายุอยูในระดับมาก 
กกกกกกกกกกกก5 คะแนน  หมายถึง  ปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณ  
                                                              อายุอยูในระดับมากท่ีสุด 
  
การทดสอบความถูกตองของเคร่ืองมือ 
 
กกกกกกกกแบบสอบถามท่ีผูทําการวิจัยสรางเสร็จแลวกจะนํามาทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
แบบสอบถาม กอนท่ีจะนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ท้ังนี้เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือ
และตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้   ผูศึกษาจึงไดใหอาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญตรวจสอบ   
เนื้อหาก ความเหมาะสมของภาษา และโครงสรางของแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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ในงานวิจัย กอนท่ีจะนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง เพ่ือการศึกษา
คนควาตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
กกกกกกกก1. ผูวิจัยไดออกแบบสอบถามเพ่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีผาน
การทดสอบความถูกตองแลว และขอความรวมมือจากองคกรของกลุมตัวอยางเพ่ือทําการรวบรวม
ขอมูล 
กกกกกกกก2.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยเดินทางไปสํานักงานไปรษณีย
นครหลวงใต เพ่ือแจกแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะแจกแบบสอบถามแก
พนักงานไปรษณียนครหลวงใตท่ีมีอายุระหวาง 40 – 60 ป โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน 2551  
กกกกกกกก3.    นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดไปทําการวิเคราะหและสรุปผลเพ่ือนําเสนอตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
กกกกกกกกเม่ือทําการสัมภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดแลว ผูวิจัยจะตรวจความสมบูรณ
ของขอมูล และนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาทําการเรียบเรียงและตีความหมาย เพ่ือใหได
ขอมูลตรงตามกรอบวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว จากนั้นจึงนําขอมูลท้ังหมดมาลงรหัสโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิSPSS  for  Windows  มาทําการวิเคราะห ดังนี ้
 
กกกกกกกก1. คารอยละ (Percentage) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ 2531 : 59) 
   

100
จํานวนเต็ม

บเทียบองการเปรียจํานวนท่ีตคารอยละ   

 
 
 
 

 

 จํานวนท้ังหมด 
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กกกกกกกก2. คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรตันะ 2534 : 40) 
 
  สูตร      

n
X

X i  
   โดยท่ี      X       คาเฉล่ียของคะแนน 
          iX      ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
             n      จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
                                                                i         กลุมตัวอยางแตละคน 
 
กกกกกกกก3. คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศ
รัตนะ 2534 : 40)    
 

    สูตร          
n

XX
S i 


2

 

      โดยท่ี      X       คาเฉล่ียของคะแนน 
           iX      คะแนนของกลุมตัวอยางแตละคน 
             n       จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
                                                                i         กลุมตัวอยางแตละคน 
 
กกกกกกกกตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปวิเคราะหโดยการหาคารอยละ(Percentage) 
เพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
กกกกกกกกตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการ
เกษียณอายุ  ผูวิจัยทําการวิเคราะห  โดยการหาคาเฉล่ีย  (Mean)   และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ใชอธิบายปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ
โดยใชเกณฑการแปลความหมาย(วัฒนา สุนทรธัย 2546 : 251) ดังนี้  
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  4.50 – 5.00  หมายถึง  ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลัง 
                                                                              การเกษียณอายมุากท่ีสุด 
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  3.50 – 4.49  หมายถึง  ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลัง 
                                                                              การเกษียณอายมุาก 
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  2.50 – 3.49  หมายถึง  ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลัง 
                                                                              การเกษียณอายปุานกลาง 
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กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  1.50 – 2.49  หมายถึง  ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลัง 
                                                                              การเกษียณอายนุอย 
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  1.00 – 1.49  หมายถึง  ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลัง 
                                                                              การเกษียณอายนุอยท่ีสุด 
กกกกกกกกตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการ
เกษียณอายุ ผูวิจัยทําการวิเคราะห  โดยการหาคาเฉล่ีย  (Mean)   และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ใชอธิบายปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ  
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต 4.50 –  5.00  หมายถึง  ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิต 
                                                                              หลังการเกษียณอายมุากท่ีสุด 
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  3.50 – 4.49  หมายถึง  ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิต 
                                                                              หลังการเกษียณอายมุาก 
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  2.50 – 3.49  หมายถึง  ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิต 
                                                                              หลังการเกษียณอายปุานกลาง 
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  1.50 – 2.49  หมายถึง  ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิต 
                                                                              หลังการเกษียณอายนุอย 
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  1.00 – 1.49  หมายถึง  ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิต 
                                                                              หลังการเกษียณอายนุอยท่ีสุด 
กกกกกกกกตอนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการ
เกษียณอายุ ผูวิจัยทําการวิเคราะห  โดยการหาคาเฉล่ีย  (Mean)   และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ใชอธิบายปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  4.50 – 5.00  หมายถึง  ปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิต 
                                                                              หลังการเกษียณอายมุากท่ีสุด 
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  3.50 – 4.49  หมายถึง  ปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิต                   
                                                                              หลังการเกษียณอายมุาก 
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  2.50 – 3.49  หมายถึง  ปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิต 
                                                                              หลังการเกษียณอายปุานกลาง 
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  1.50 – 2.49  หมายถึง  ปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิต 
                                                                              หลังการเกษียณอายนุอย 
กกกกกกกกคาเฉล่ียตั้งแต  1.00 – 1.49  หมายถึง  ปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิต 
                                                                              หลังการเกษียณอายนุอยท่ีสุด 
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กกกกกกกกการใหคะแนนของแบบทดสอบ ซ่ึงมีขอคําถามท้ังเชิงบวกและเชิงลบ โดยมีเกณฑการ
ใหคะแนน ดังนี ้
 

คําตอบ เชิงบวก เชิงลบ 
 มากท่ีสุด    5    1 
 มาก     4    2 
 ปานกลาง    3    3 
 นอย     2    4 
 นอยท่ีสุด    1    5 
 
กกกกกกกกตอนที่  5  แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูตอบแบบสอบถาม 
 
แผนงานและระยะเวลางานวิจัย 
 
 
 

                           ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.    ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.    ธ.ค.    ม.ค. 
                             51       51        51        51       51         51       51       51        51        51       51       52 
  
1.  รวบรวมขอมูล 
2. คนควางานวิจัย 
3. ทําแบบสอบถาม 
4. ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 
5. วิเคราะหขอมูล 
6. สรุปและนําเสนอ 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 

กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย  เพ่ือศึกษาปจจัยกําหนดรูปแบบการใชชีวิตหลัง
เกษียณอายุ ของพนักงานไปรษณียนครหลวงใต ท่ีมีชวงอายุระหวาง 40 -60 ป ในการนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังนี้ 
กกกกกกกกสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูล 
กกกกกกกกผลการวิเคราะหขอมูล 
กกกกกกกก สรุปผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
กกกกกกกกในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี ้
กกกกกกก  กn แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง  
กกกกกกกก X  แทน คาเฉล่ีย  (Mean) 
กกกกกกกกS.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาปจจัยกําหนดรูปแบบการใชชีวิตหลังเกษียณอายุ  ในครั้งนี้  
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  แบงออกเปน  5  สวน  ดังนี้ 
กกกกกกกกสวนท่ี  1  จํานวนและรอยละเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนก
ตาม เพศ  อายุ   สถานภาพ    ภาระทางครอบครัว    ระดับการศึกษา    รายไดเฉล่ียตอเดือนของทาน
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  สถานท่ีอยูอาศัย     ภาระคาใชจายโดยประมาณตอเดือน     รายไดเสริมนอกเหนือจากงานประจํา
โดยประมาณ    สถานภาพในการทํางาน   ตําแหนงการทํางาน    ประสบการณ / ความสามารถใน
ดานใดเปนพิเศษ     อาชีพท่ีสนใจทําภายหลังเกษียณอายุ    มีโรคประจําตัวหรือไม และ ตองการใช
ชีวิตรูปแบบใดภายหลังเกษียณอายุ 
กกกกกกกกสวนท่ี  2  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานคาเฉล่ียของปจจัยการใชชีวิตหลัง 
เกษียณอายุ   
กกกกกกกกสวนท่ี  3  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิต
หลังการเกษียณอายุ  รายขอ 
กกกกกกกกสวนท่ี  4  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใช
ชีวิตหลังการเกษียณอายุ  รายขอ 
กกกกกกกกสวนท่ี  5  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใช
ชีวิตหลังการเกษียณอายุ  รายขอ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  
กกกกกกกกการศึกษาขอมูลเพ่ือศึกษาปจจัยการใชชีวิตหลังเกษียณอายุ    ในครั้งนี้  ผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําอธิบาย  ซ่ึงรายละเอียดปรากฏดังตาราง  ดงันี้ 
ตอนที่   1   ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่  1   แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 ตัวแปร จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 24 45.3 
 หญิง 29 54.7 
 รวม 53 100.00 
สถานภาพ โสด 8 15.1 
 หมาย 3 5.7 
 แยกกันอยู 1 1.9 
 สมรส 40 75.5 
 หยาราง 1 1.9 
 รวม 53 100.00 
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 ตัวแปร จํานวน รอยละ 
ภาระทางครอบครัว ผูท่ีอยูในอุปการะ 1 1.9 
 มีบุตร 34 64.2 
 ไมมีบุตร 18 34.0 
 รวม 53 100.00 
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา - - 
 มัธยมศึกษา 6 11.3 
 ปวช./ปวส. 6 11.3 
 อนุปริญญา หรือเทียบเทา 3 5.7 
 ปริญญาตร ี 32 60.4 
 สูงกวาปริญญาตร ี 6 11.3 
 อ่ืนๆ...... - - 
 รวม 53 100.00 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 10,000 บาท - - 
 10,001 – 20,000 บาท 7 13.2 
 20,001 – 30,000 บาท 7 13.2 
 30,001 – 40,000 บาท 10 18.9 
 40,001 บาทขึ้นไป 29 54.7 
 รวม 53 100.00 
สถานที่อยูอาศัย บานของทานเอง 46 86.8 
 คอนโด / อพารทเมนต 6 11.3 
 บานเชา 1 1.9 
 อ่ืนๆ - - 
 รวม 53 100.00 
ภาระคาใชจายโดย ไมเกิน 10,000 บาท 9 17.0 
ประมาณตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 12 22.6 
 20,001 – 30,000 บาท 13 24.5 
 30,001 บาทขึ้นไป 19 35.8 
 รวม 53 100.00 
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 ตัวแปร จํานวน รอยละ 
รายไดเสริมนอกเหนือจาก ต่ํากวา 5,000 บาท 5 9.4 
งานประจําโดยประมาณ 5,001 – 10,000 บาท 11 20.8 
 10,001 -20,000 บาท 3 5.7 
 20,001  บาทขึ้นไป 2 3.8 
 ไมไดประกอบอาชีพเสริม 32 60.4 
 รวม 53 100.00 
สถานภาพในการทํางาน พนักงาน 52 98.1 
 ลูกจางประจํา 1 1.9 
 ลูกจางรายวัน - - 
 รวม 53 100.00 
ตําแหนงการทํางาน หัวหนาฝาย 5 9.4 
 พนักงานธุรการ 13 24.5 
 พนักงานไปรษณีย 13 24.5 
 พนักงานขับรถ 2 3.8 
 พนักงานพิมพดีด 2 3.8 
 พนักงานการบัญชี – การเงิน 13 24.5 
 อ่ืนๆ...... 5 9.4 
 รวม 53 100.00 
ประสบการณ / ความ ดานเทคโนโลยี/สารสนเทศ 12 22.6 
สามารถพิเศษ ดานดนตร ี 4 7.5 
 ดานการทําอาหาร 16 30.2 
 ดานกีฬา 12 22.6 
 ดานศิลปกรรมแขนงตางๆ 4 7.5 
 อ่ืนๆ... 5 9.4 
 รวม 53 100.00 
อาชีพที่สนใจทําภายหลัง คาขาย 21 39.6 
เกษียณอาย ุ รับจางท่ัวไป - - 
 ไมสนใจประกอบอาชีพภายหลัง

เกษียณอายุ 
13 24.5 
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 ตัวแปร จํานวน รอยละ 
 เปดกิจการเปนของตนเอง/ครอบครัว 18 34.0 
 อ่ืนๆ 1 1.9 
 รวม 53 100.00 
โรคประจําตัว ไมมี 43 81.1 
 มี 10 18.9 
 รวม 53 100.00 
ตองการใชชีวิตรูปแบบใด
ภายหลงัเกษียณอาย ุ

ศึกษาธรรมะหรือเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนา 

8 15.1 

 ปลูกตนไม / ตกแตงบาน / เล้ียงสัตวใน 
ท่ีพักอาศัย 

22 41.5 

 เปนอาสาสมัครในองคกรการกุศล 4 7.5 
 สอนหนังสือ / เปนวิทยากรใหแก

หนวยงานตางๆ 
2 3.8 

 ทํางานหาอาชีพเสริมรายไดใหแก
ครอบครัว 

15 28.3 

 อ่ืนๆ..... 2 3.8 
 รวม 53 100.00 
 
กกกกกกกกจากตาราง  1 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง เปนจํานวนรอยละ 
54.7  รองลงมาคือ   เพศชาย  เปนจํานวนรอยละ  45.3  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญคือ  สมรส  คิดเปนรอยละ  75.5  รองลงมาคือ โสด คิดเปนรอยละ  15.1  ภาระทางครอบครัว
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ  มีบุตร คิดเปนรอยละ 64.2  รองลงมาคือ  ไมมีบุตร  คิดเปน
รอยละ 34.0  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ  ปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 60.4  
รองลงมา  คือมัธยมศึกษา  ปวช./ปวส.  และสูงกวาปริญญาตรี  โดยท้ังสามระดับนี้มีจํานวนเทากัน  
คิดเปนรอยละ 11.3  รายไดเฉล่ียตอเดือนของทานประมาณของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ 
40,001 ขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 54.7  รองลงมา  คือ  30,001 – 40,000 บาท  คิดเปนรอยละ 18.9   
สถานท่ีอยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ  บานของตนเอง  คิดเปนรอยละ 86.8  
รองลงมาคือ  คอนโด / อพารทเมนต  คิดเปนรอยละ  11.3   ภาระคาใชจายโดยประมาณตอเดือน  
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ  30,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 35.8  รองลงมาคือ  20,001 
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– 30,000  คิดเปนรอยละ  24.5    รายไดเสริมนอกเหนือจากงานประจําโดยประมาณ  ของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญคือ  ไมไดประกอบอาชีพเสริม  คิดเปนรอยละ 60.4 รองลงมา คือ  5,001 – 
10,000 บาท  คิดเปนรอยละ 20.8  สถานภาพในการทํางานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ  
พนักงาน  คิดเปนรอยละ 98.1  รองลงมาคือ  ลูกจางประจํา  คิดเปนรอยละ  1.9    ตําแหนงการ
ทํางานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ  พนักงานธุรการ  พนักงานไปรษณีย  และพนักงาน
บัญชี  การเงิน  โดยท้ังสามตําแหนงนี้มีจํานวนเทากัน  คิดเปนรอยละ 24.5  รองลงมา คือ หัวหนา
ฝาย  และ   อ่ืนๆ  โดยท้ังสองตําแหนงมีจํานวนเทากัน  คิดเปนรอยละ  11.3     ประสบการณ / ความ 
สามารถพิเศษของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ  ดานการทําอาหาร  คิดเปนรอยละ  30.2  
รองลงมาคือ ดานเทคโนโลย/ีสารสนเทศ  และดานกีฬา  โดยสองดานนี้มีจํานวนเทากัน  คิดเปนรอย
ละ 22.6   อาชีพท่ีสนใจทําภายหลังเกษียณอายุ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ  คาขาย  คิด
เปนรอยละ  39.6  รองลงมาคือ  เปดกิจการของตนเอง/ครอบครัว  34.0    โรคประจําตัวของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญคือ  ไมมี  คิดเปนรอยละ 81.1 และท่ีมีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 18.9    
และ ความตองการใชชีวิตรูปแบบใดภายหลังเกษียณอายุ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ  
ปลูกตนไม / ตกแตงบาน / เล้ียงสัตวในท่ีพักอาศัย  คิดเปนรอยละ  41.5 รองลงมา คือ ทํางานหา
อาชีพเสริมรายไดใหแกครอบครัว  คิดเปนรอยละ  28.3 
 
ตอนที่  2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาเฉลี่ยของปจจัยการใชชีวิตหลังเกษียณอายุ 
ตารางที่  2   แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการใชชีวิตหลังเกษียณอายุ   
     รายดาน 
 

ดานปจจัย X  S.D. ระดับ 
1 ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอรูปแบบการใชชีวิตหลังการเกษียณอายุ 3.39 .35 ปานกลาง 

2 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอรูปแบบการใชชีวิตหลังการเกษียณอายุ 3.21 .50 ปานกลาง 

3 ปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอรูปแบบการใชชีวิตหลังการเกษียณอายุ 3.44 .49 ปานกลาง 
รวม 3.30 .38 ปานกลาง 
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กกกกกกกกจากตาราง 2  พบวา ปจจัยการใชชีวิตหลังเกษียณอายุ  อยูในเกณฑระดับปานกลาง   
( X  = 3.30 ) โดยปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแก ปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการ
เกษียณอายุ  ( X  = 3.44 )  รองลงมาไดแก  ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอายุ  
( X  = 3.30 )  ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอายุ( X = 3.21) ตามลําดับ 
 
ตอนที่  3   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการใชชีวิตหลังการ 
                เกษียณอายุ   
ตารางที่   3  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการใช    
                   ชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ รายขอ 
 

ปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ N  = 53 
X  S.D. ระดับ 

ทานมีความกังวลใจในชีวิตหลังเกษียณอาย ุ 3.15 1.18 ปานกลาง 
ทานรูสึกวาสมาชิกในครอบครัวทําใหทานรูสึกอบอุนใจ   3.94 .77 มาก 
ทานมีความพึงพอใจในสภาพความเปนอยูของครอบครัว 4.06 .66 มาก 
ทานเตรียมการยอมรับการเปนสมาชิกในครอบครัวแทนการ
เปนหัวหนาครอบครัวเม่ือเกษียณอาย ุ

3.64 .83 มาก 

ทานรูสึกวาไดรับความสําเร็จสมหวังในหนาท่ีการงาน 3.75 .95 มาก 
ทานยอมรับตอการเปล่ียนแปลงในตําแหนงหนาท่ีการงาน
ภายหลังการเกษียณอาย ุ

3.68 .85 มาก 

ทานคิดวาการเกษียณอายุทําใหขาดเพ่ือนพบปะสังสรรค 3.36 0.96 ปานกลาง 
ทานจะพบวาบอยครั้งทานขาดความอดทน  และไมอยากอยู
รวมกับผูอ่ืน 

3.53 .95 มาก 

ทานไมอยากเกษียณอายุเนื่องจากหนาท่ีการงานมีความ
เจริญกาวหนา 

2.79 1.18 ปานกลาง 

ทานทําประโยชนใหแกสังคมและสวนรวม 3.32 .77 ปานกลาง 
ทานมีความตองการท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนมากกวาอยูเพียงลําพัง 3.47 .89 ปานกลาง 
ทานคิดวาระดับการศึกษาสงผลตอการใชชีวิตภายหลัง 
เกษียณอายุ 

3.06 1.16 ปานกลาง 

ทานตองการเขารวมกิจกรรมผูสูงอายุหลังเกษียณอาย ุ 3.00 .89 ปานกลาง 
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ปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ N  = 53 

X  S.D. ระดับ 
ทานตองการศึกษาธรรมะ  ปาฐกถา  หรือเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาภายหลังเกษียณอาย ุ

3.38 .98 ปานกลาง 

ทานตองการทํางานอดิเรกในยามวาง เชน ปลูกตนไม  เล้ียงสัตว
ภายหลังเกษียณอาย ุ

3.74 1.00 มาก 

ทานตองการทํางานอาสาสมัครใหแกองคกรการกุศลภายหลัง
เกษียณอายุ 

2.75 .99 ปานกลาง 

ทานตองการพบปะสังสรรคกับเพ่ือนๆ  วัยเดียวกันภายหลัง
เกษียณอายุ 

3.32 .85 ปานกลาง 

ทานตองการออกไปทําประโยชนใหแกชุมชน เชน  การสอน
หนังสือ  หรือเปนวิทยากรภายหลังเกษียณอาย ุ

2.87 1.02 ปานกลาง 

ทานตองการทํางาน  หรือหาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ครอบครัวภายหลังเกษียณอาย ุ

3.26 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.39 0.35 ปานกลาง 
 
กกกกกกกกจากตาราง 3 พบวา ปจจัยการใชชีวิตหลังเกษียณอายุ ดานปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการ
ใชชีวิตหลังการเกษียณอายุ  อยูในเกณฑระดับปานกลาง  ( X   = 3.39 ) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด
ไดแก  ผูตอบแบบสอบถามรูสึกวาสมาชิกในครอบครัวทําใหรูสึกอบอุนใจ  ( X  = 3.94 )  รองลงมา
ไดแก  รูสึกวาไดรับความสําเร็จสมหวังในหนาท่ีการงาน  (  X  = 3.75 )  สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียนอย
กวาขออ่ืนๆ ไดแก  ผูตอบแบบสอบถามตองการทํางานอาสาสมัครใหแกองคกรการกุศลภายหลัง
เกษียณอายุ ( X   = 2.75) โดยมีคําถามขอ1 ขอ7 และขอ 8 เปนคําถามเชิงลบ 
 
สรุปผลการวิเคราะห 
กกกกกกกกสวนท่ี 3  การวิเคราะหปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอายุ  ตาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย ทางดานเพศ จะสังเกตไดวากลุมตัวอยางจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
ซ่ึงจะมีความตองการทํางานอดิเรกในยามวาง เชน ปลูกตนไม  เล้ียงสัตวภายหลังเกษียณอายุ มาก
ท่ีสุด ทางดานบทบาททางสังคมพบวาสวนใหญจะทํางานในตําแหนงงานท่ีเปนลูกจางประจํา  สวน
ใหญจะสมรส  ซ่ึงบุคคลกลุมนี้ก็พรอมท่ีจะยอมรับการเปนสมาชิกในครอบครัวแทนท่ีจะเปนหัว 
หนาครอบครัว ถึงแมวาสวนใหญจะรูสึกวาไดรับความสําเร็จจากหนาท่ีการงานแตก็ยอมรับตอการ
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เปล่ียนแปลงทางหนาท่ีการงานหลังเกษียณอายุ ทางดานอาชีพท่ีสนใจทําภายหลังเกษียณอายุ
บางสวนจะอยากเปดกิจการ หรือคาขาย เพราะถึงแมเงินเดือนท่ีไดจะมากแตคาใชจายก็มีมากเชนกัน 
อีกท้ังกลุมตัวอยางสวนใหญมิไดประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากงานประจํา  แตก็มีบางสวนท่ีไม
อยากประกอบอาชีพเสริมหลังเกษียณอายุเนื่องจากไดรับเงินบําเหน็จภายหลังเกษียณอายุท่ีคอนขาง
สูง  ทางดานระดับการศึกษาสวนใหญจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีซ่ึงสวนใหญไมคิดวา
การศึกษาจะสงผลกระทบตอชีวิตภายหลังเกษียณอายุมากนัก เพราะสวนใหญจะมีประสบการณ 
หรือความสามารถพิเศษทางดานการทําอาหาร ซ่ึงสามารถท่ีจะนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ภายหลังเกษียณอายุไดมากกวา 

 
ตอนที่  4   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการใชชีวิตหลังการ 
                เกษียณอายุ   
ตารางที่  4   แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการ 
                  ใชชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ รายขอ 
 

ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ N = 53 
X  S.D. ระดับ 

ทานมีการฝากเงินประจําทุกเดือน 3.66 .91 มาก 
ทานมีความพึงพอใจในอาชีพของทาน   3.94 .74 มาก 
ทานทํางานอ่ืนนอกจากงานประจํา  หรือหาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายไดใหแกครอบครัวเนื่องจากรายไดไมพอกับรายจาย 

2.43 1.15 นอย 

ทานคิดวาสมาชิกภายในครอบครัวของทานมีจํานวนท่ีเหมาะสม 3.66 .87 มาก 
ทานมีภาระตองเล้ียงดูสมาชิกภายในครอบครัว 3.26 1.00 ปานกลาง 
ทานมีความพึงพอใจในเงินเดือนท่ีไดรับจากการทํางาน 3.72 .71 มาก 
ทานมีความตองการท่ีจะเปล่ียนอาชีพใหมเพ่ือความม่ันคงในหนาท่ี
การงาน 

2.15 1.08 นอย 

สมาชิกภายในครอบครัวของทานสามารถทํางานหารายไดไดดวย
ตนเอง 

3.26 1.05 ปานกลาง 

ทานตองการซ้ือบาน  หรือหาท่ีอยูอาศัยใหมภายหลังเกษียณอาย ุ 2.62 1.33 ปานกลาง 
ทานคิดวารายไดท่ีไดรับภายหลังเกษียณอายุเพียงพอตอคาใชจาย 3.19 1.02 ปานกลาง 
ครอบครัวของทานมีรายไดประจําจากการทําธุรกิจสวนตัว 2.62 1.16 ปานกลาง 
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ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ N = 53 

X  S.D. ระดับ 
ทานไมตองกูยืมเงินจากธนาคาร  สหกรณ หรือจากแหลงเงินทุน
ตางๆ  สําหรับใชจายภายในครอบครัว 

3.72 1.30 มาก 

ทานไมมีหนี้สินท่ีตองรับผิดชอบ 3.42 1.37 ปานกลาง 
รวม 3.21 .50 ปานกลาง 

 
กกกกกกกกจากตาราง 4 พบวา ปจจัยการใชชีวิตหลังเกษียณอายุ ดานปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ
การใชชีวิตหลังการเกษียณอายุ  อยูในเกณฑระดับปานกลาง( X  = 3.21 ) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด
ไดแก  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในอาชีพ  ( X  = 3.94 )  รองลงมาไดแก  มีความพึง
พอใจในเงินเดือนท่ีไดรับจากการทํางาน  และไมตองกูยืมเงินจากธนาคาร  สหกรณ หรือจากแหลง
เงินทุนตางๆ  สําหรับใชจายภายในครอบครัว  ( X  = 3.72 )  สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยกวาขออ่ืนๆ 
ไดแก  ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการท่ีจะเปล่ียนอาชีพใหม  เพ่ือความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 
( X   = 2.15) 
 
สรุปผลการวิเคราะห 
กกกกกกกกสวนท่ี 4  การวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอายุ  
ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ทางดานระดับรายไดพบวาพนักงานไปรษณียนครหลวงใตท่ีมีอายุ 40 
ปขึ้นไป จะมีรายไดท่ีคอนขางสูงจึงทําใหมีความพึงพอใจในอาชีพท่ีทําอยู และสงผลใหมีการฝาก
เงินเปนประจําทุกเดือน และทําใหกลุมตัวอยางไมสนใจท่ีจะประกอบอาชีพเสริมเพ่ือหารายไดเล้ียง
ครอบครัว ทางดานภาระทางครอบครัว กลุมตัวอยางสวนใหญจะสมรสแลว และมีบุตรดวย ซ่ึง
จําเปนตองเล้ียงดูบุตรและสมาชิกภายในครอบครัว แตเนื่องจากเงินเดือนท่ีคอนขางสูง และสมาชิก
ภายในครอบครัวบางสวนก็สามารถหารายไดดวยตนเองได จึงไมสงผลตอคาใชจายมากนัก ซ่ึง
สังเกตไดจากกลุมตัวอยางจะไมตองกูยืมเงินจากธนาคาร  สหกรณ หรือจากแหลงเงินทุนตางๆ  
สําหรับใชจายภายในครอบครัว   ทางดานอาชีพท่ีสนใจ กลุมตัวอยางจะมีความพึงพอใจในอาชีพท่ี
ตนทําอยูมาก และไมมีความสนใจท่ีจะเปล่ียนหรือมองหาอาชีพใหม 
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ตอนที่  5   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางสุขภาพที่มีผลตอการใชชีวิตหลังการ 
                เกษียณอายุ  รายขอ 
ตารางที่  5   แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางสุขภาพที่มีผลตอการใช 
                  ชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ รายขอ 
 

ปจจัยทางสุขภาพที่มีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ N = 53 
X  S.D. ระดับ 

ทานมีการตรวจสุขภาพประจําป  และศึกษาความรูเกีย่วกับการดูแล
สุขภาพ 

3.57 .88 มาก 

ทานเลือกอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ  และตรงตามวัยท่ีไดรับ 3.25 1.03 ปานกลาง 
ทานควบคุมน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 3.13 .98 ปานกลาง 
ทานตองการบริการดานสุขภาพจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีจัด
ใหแกผูเกษียณอาย ุ

3.75 .95 มาก 

เม่ือทานเจ็บปวย  ทานตองการไดรับการดูแลจากบุตรหลาน   3.83 .95 มาก 
ทานไดเตรียมใจท่ีจะเผชิญกับความเส่ือมของรางกายเม่ือทานอายุมาก  3.81 .81 มาก 
ทานปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  หลีกเล่ียงอาหาร
ประเภทไขมัน  ท่ีจะทําใหเกิดโรค  ภายหลังการเกษยีณอาย ุ

3.45 .86 ปานกลาง 

ทานจะออกกําลังการสมํ่าเสมอ 3.17 1.06 ปานกลาง 
ทานรูสึกวาตนเองแกชรา  และออนแอ  ไมกระฉับกระเฉงเหมือนเดิม 3.08 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.44 .49 ปานกลาง 
 

กกกกกกกกจากตาราง 5 พบวา ปจจัยการใชชีวิตหลังเกษียณอายุ ดานปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอ
การใชชีวิตหลังการเกษียณอายุ  อยูในเกณฑระดับปานกลาง  ( X   = 3.44 )  โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูง
ท่ีสุดไดแก  เม่ือเจ็บปวยตองการไดรับการดูแลจากบุตรหลาน  ( X  = 3.83 )  รองลงมาไดแก  ผูตอบ
แบบสอบถามไดเตรียมใจท่ีจะเผชิญกับความเส่ือมของรางกายเม่ืออายุมากขึ้น  ( X  = 3.81 )  
สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยกวาขออ่ืนๆ ไดแก  รูสึกวาตนเองแกชรา  และออนแอ  ไมกระฉับกระเฉง
เหมือนเดิม ( X  = 2.15) 
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สรุปผลการวิเคราะห 
กกกกกกกกสวนท่ี 5  การวิเคราะหปจจัยทางดานสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิตหลังการเกษียณอายุ  
ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย พบวาทางดานสุขภาพกายสวนใหญจะไมมีโรคประจําตัว เพราะมีการ
ตรวจสุขภาพประจําป และศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และเลือกท่ีจะรับประทาน
อาหารใหเหมาะสมตามวัย  อยางไรก็ดีก็มีความตองการใหภาครัฐและเอกชนใหบริการดานสุขภาพ
แกผูเกษียณอายุ ทางดานสุขภาพจิตกลุมตัวอยางจะไมอยากอยูเพียงลําพัง แตอยากมีสังคมอยูรวมกับ
ผูอ่ืนมากกวา 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
กกกกกกกก1. ดานสังคม ปจจัยทางสังคมท่ีสงผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณอายุของพนักงาน
ไปรษณียนครหลวงใต โดยปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ปจจัยทางสุขภาพ รองลงมาไดแกปจจัย
ทางสังคม และปจจัยทางเศรษฐกิจตามลําดับ  ซ่ึงปจจัยยอยทางดานสังคมท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดไดแก
ปจจัยทางดานความสนใจสวนบุคคล  ดานสังคมประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ไดแก เพศ  บทบาททาง
สังคม ความสนใจสวนบุคคล  ระดับการศึกษา และประสบการณ / ความสามารถพิเศษ ซ่ึงสามารถ
สรุปเปนรายขอไดดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกกก1.1 เพศ พบวาพนักงานไปรษณียนครหลวงใตท่ีมีอายุระหวาง 40 – 60 ป แยกเปน
เพศหญิง จํานวนรอยละ 54.7 และเพศชายจํานวนรอยละ 45.3 ปจจัยทางดานเพศสงผลตอรูปแบบ
การใชชีวิตหลังเกษียณอายุแตกตางกันไป จากการศึกษาพบวาเพศหญิงสวนใหญมีความตองการใช
ชีวิตและทํากิจกรรมอยูกับครอบครัว และใชเงินบําเหน็จท่ีไดรับภายหลังการเกษียณอายุเล้ียงดู
ตนเองรวมท้ังใชจายภายในครอบครัว ขณะท่ีเพศชายสวนใหญมีความตองการออกท่ีจะออกไป
ทํางานหารายไดเสริมใหแกครอบครัว และศึกษาธรรมะ เพราะเพศชายจะมีความรูสึกวาเปนเพศท่ี
เปนผูนําครอบครัวและไมตองการท่ีจะอยูบานเฉย ๆ เหมือนกับเพศหญิง 
กกกกกกกกกกกก1.2 บทบาททางสังคม  พบวาสถานภาพในการทํางานของกลุมตัวอยางจะเปน
พนักงานประจําของสํานักงานไปรษณียนครหลวงใต  ประจําอยูตามฝายตาง ๆ  ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีมี
ตําแหนงตางกันมีความเห็นท่ีแตกตางกันออกไป ผูท่ีเปนหัวหนาผายหรือพนักงานท่ีมีเงินเดือนสูง
จะมีความตองการทํางานหลังเกษียณอายุเพ่ือหารายไดเสริมนอยกวาพนักงานท่ีมีเงินเดือนต่ํา จาก
การศึกษาพบวาพนักงานมีความรูสึกวาไดรับความสําเร็จและสมหวังในหนาท่ีการงาน และยอมรับ
ตอการเปล่ียนแปลงในตําแหนงหนาท่ีการงานภายหลังเกษียณอายุ โดยมีเพียงรอยละ 2.70 คิดวาการ
เกษียณอายุจะทําใหขาดเพ่ือนพบปะสังสรรค  
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กกกกกกกกกกกก1.3 ความสนใจสวนบุคคล  พบวารอยละ 41.5 มีความตองการท่ีจะใชชีวิตภาย 
หลังเกษียณอายุโดยการปลูกตนไม ตกแตงบาน และเล้ียงสัตวภายในท่ีพักอาศัยมากท่ีสุด รองลงมา
รอยละ 28.3 มีความสนใจท่ีจะหาอาชีพเสริมเพ่ือสรางรายไดใหแกครอบครัว นอกจากนี้แลวสภาพ
ความเปนอยูของแตละครอบครัวท่ีมีความแตกตางกันทําใหความสนใจสวนบุคคลแตกตางกัน
ออกไป 
กกกกกกกกกกกก1.4 ระดับการศึกษา  พบวารอยละ 60.4 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอย
ละ 11.3 สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. สูงกวาปริญญาตรี และรอยละ 5.7 สําเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จากการศึกษากลุมตัวอยางไมคิดวาระดับการศึกษาสงผล
ตอการใชชีวิตหลังเกษียณอายุมากนัก เนื่องจากทํางานท่ีสํานักงานไปรษณียนครหลวงใตมาเปน
เวลานานและไดรับเงินเดือนประจําสูง อีกท้ังภายหลังเกษียณอายุมีความตองการท่ีจะอยูกับ
ครอบครัว  จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองนําความรูมาใชประโยชนในการประกอบอาชีพภายหลัง
เกษียณอายุ  
กกกกกกกกกกกก1.5 ประสบการณ / ความสามารถพิเศษ  พบวารอยละ 30.2  มีประสบการณ / 
ความสามารถพิเศษในดานการทําอาหาร ซ่ึงจากความสามารถพิเศษในดานนี้ทําใหเกี่ยวเนื่องกับ
อาชีพท่ีสนใจทําภายหลังเกษียณอายุของกลุมตัวอยาง คือการคาขาย 
กกกกกกกก2. ดานเศรษฐกิจ  ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีสงผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณอายุของ
พนักงานไปรษณียนครหลวงใตอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงปจจัยยอยทางดานเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพล
มากท่ีสุดไดแกปจจัยทางดานรายไดและภาระทางครอบครัว ดานเศรษฐกิจประกอบดวยปจจัยตาง ๆ  
ไดแก ระดับรายได ภาระทางครอบครัว  อาชีพท่ีสนใจ ซ่ึงสามารถสรุปเปนรายขอไดดังตอไปนี ้
กกกกกกกกกกกก2.1 ระดับรายได  พบวารายไดเฉล่ียตอเดือนจะอยูในชวง 40,000 บาทขึ้นไป และ
รอยละ 86.8 พักอาศัยอยูท่ีบานของตนเอง และแมวากลุมตัวอยางจะมีรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีคอนขาง
สูง แตก็มีภาระคาใชจายท่ีสูงเชนกัน คือ 30,001 บาทขึ้นไปตอเดือนโดยเฉล่ีย ซ่ึงสงผลตอรูปแบบ
การใชชีวิตหลังเกษียณอายุแตกตางกัน  โดยกลุมตัวอยางท่ีมีระดับรายไดตอเดือนคอนขางต่ําและมี
ภาระคาใชจายสูง ตองการทํางานเพ่ือหารายไดใหแกครอบครัวภายหลังเกษียณอายุ   
กกกกกกกกกกกก2.2 ภาระทางครอบครัว  พบวารอยละ 75.5 จะมีสถานภาพสมรส ซ่ึงกลุมตัวอยาง
รอยละ 64.2 ท่ีมีบุตร หรือผูท่ีอยูในอุปการะท่ีมีงานและไดเงินเดือนประจําสูงเลือกท่ีจะใชชีวิต
ภายหลังเกษียณอายุโดยอยูบานและทํากิจกรรมกับครอบครัวเนื่องจากสมาชิกภายในครอบครัว
สามารถหารายไดใหแกครอบครัว  แตรอยละ 34.0 ท่ีไมมีบุตรภายหลังเกษียณอายุก็จําเปนท่ีจะตอง
มีรูปแบบในการใชชีวิตหลังเกษียณอายุโดยการหาอาชีพเสริมเพ่ือสรางรายไดใหแกครอบครัว โดย
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ผูท่ีตองอุปการะเล้ียงดูสมาชิกภายในครอบครัวตองการหางานพิเศษทําเพ่ือหารายได แตผูท่ีไมตอง
อุปการะเล้ียงดูสมาชิกภายในครอบครัวก็ไมสนใจท่ีจะประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ 
กกกกกกกกกกกก2.3 อาชีพที่สนใจ  พบวารอยละ 17.0 ท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีไมสูงนักและมี
ภาระทางครอบครัวท่ีตองดูแลจะมีความสนใจในอาชีพคาขายภายหลังเกษียณอายุ หรือเปดกิจการ
เปนของตนเองและครอบครัว แตรอยละ 24.5 ไมสนใจท่ีจะประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ
เนื่องมาจากไดรับเงินบําเหน็จท่ีสูง มีเงินเก็บในธนาคาร หรือจากสุขภาพท่ีไมอํานวยตอการ
ประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอาย ุจากการศึกษาพบวารอยละ 60.4 ไมตองการทํางานอ่ืนภายหลัง
เกษียณอายุเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัว 
กกกกกกกก3. ดานสุขภาพ  ปจจัยทางสุขภาพท่ีสงผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณอายุของพนักงาน
ไปรษณียนครหลวงใตอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงปจจัยยอยทางดานสุขภาพท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด
ไดแกปจจัยทางดานสุขภาพกาย  ดานสุขภาพประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ไดแก สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต ซ่ึงสามารถสรุปเปนรายขอไดดังตอไปนี ้
กกกกกกกกกกกก3.1 สุขภาพกาย  พบวารอยละ 81.2 ไมมีโรคประจําตัว และผูท่ีมีโรคประจําตัวมี
รอยละ 18.9 กลุมตัวอยางมีการตรวจสุขภาพประจําป ศึกษาความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และมี
การเตรียมใจท่ีจะเผชิญกับความเส่ือมของรางกายเม่ืออายุมากขึ้น จากการศึกษาพบวาตองการไดรับ
การดูแลจากบุตรหลานเม่ือเจ็บปวย นอกจากนี้สุขภาพกายยังสงผลตอรูปแบบการใชชีวิตภายหลัง
เกษียณอายุแตกตางกันไปตามความแข็งแรงของสภาพรางกาย ผูท่ีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณดี
ก็จะสามารถทํางานหารายไดภายหลังเกษียณอายุได แตผูท่ีสภาพรางกายไมเอ้ืออํานวยก็จําเปนตอง
อยูบานไมสามารถประกอบอาชีพหลังเกษียณอาย ุ
กกกกกกกกกกกก3.2 สุขภาพจิต  พบวากลุมตัวอยางจะไมอยากอยูเพียงลําพัง แตอยากมีสังคมอยู
รวมกับผูอ่ืนมากกวา ผูท่ีมีสุขภาพจิตดีก็สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนหรือประกอบอาชีพภายหลัง
เกษียณอายุการทํางานเพ่ือหารายไดเสริม ซ่ึงสงผลตอการใชชีวิตภายหลังเกษียณไดอยางเปนสุข 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
กกกกกกกกจากการวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยการใชชีวิตหลังเกษียณอายุ : กรณีศึกษา พนักงาน
ไปรษณียนครหลวงใต ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูลจากตัวอยางพนักงานไปรษณียนครหลวงใตท่ีมี
อายุระหวาง 40 – 60 ป ครอบคลุมดวยเนื้อหาสาระดังนี ้
กกกกกกกก1.กสรุปผลการวิจัย 
กกกกกกกก2.กอภิปรายผลการวิจัย 
กกกกกกกก3.กขอจํากัดในการวิจัย 
กกกกกกกก4.กขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
กกกกกกกกการศึกษาปจจัยการใชชีวิตหลังเกษียณอายุของพนักงานไปรษณียนครหลวงใต แบง
ออกเปนหัวขอตาง ๆ ดังนี ้
กกกกกกกก1. ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 
กกกกกกกกกลุมตัวอยางท้ังหมด 53 คน อยูในชวงอายุระหวาง 40 – 60 ป เปนเพศชายรอยละ 45.3 
เพศหญิงรอยละ 54.7 สถานภาพสมรสแลวรอยละ 75.5 และมีบุตรรอยละ 64.2  ทางดานการศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดรอยละ 60.4 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป
รอยละ 54.7 ทางดานสถานท่ีอยูอาศัยจะเปนบานของตนเองมากท่ีสุดรอยละ 86.8 และมีภาระ
คาใชจายโดยประมาณตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไปรอยละ 35.8  ไมไดประกอบอาชีพเสริมรอยละ 
60.4 สถานภาพในการทํางานเปนพนักงานรอยละ 98.1 และมีตําแหนงการทํางานเปนพนักงาน
ธุรการ พนักงานไปรษณีย และพนักงานบัญชี – การเงิน รอยละ 24.5 เทากัน มีประสบการณ / 
ความสามารถพิเศษในการทําอาหารรอยละ 30.2 อาชีพท่ีสนใจทําภายหลังเกษียณอายุคือคาขายรอย
ละ 39.6 ผูท่ีไมโรคประจําตัวรอยละ 81.1 และมีโรคประจําตัวรอยละ 18.9 มีความตองการปลูก
ตนไม / ตกแตงบาน / เล้ียงสัตวในท่ีพักอาศัย ภายหลังเกษียณอายุรอยละ 41.5  
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กกกกกกกก2. ดานปจจัยดานสังคม 
กกกกกกกกจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางรูสึกวาสมาชิกภายในครอบครัวทําใหตนเองรูสึก
อบอุนใจสงผลใหพอใจในสภาพความเปนอยูของครอบครัว รูสึกไดรับความสําเร็จสมหวังใน
หนาท่ีการงานและยอมรับการเปนสมาชิกในครอบครัวแทนการเปนหัวหนาครอบครัวและยอมรับ
ตอการเปล่ียนแปลงในตําแหนงหนาท่ีการงานภายหลังเกษียณอายุ  
กกกกกกกก3. ดานปจจัยดานเศรษฐกิจ 
กกกกกกกกจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการฝากเงินในธนาคารเปนประจํา มีความพึงพอใจใน
อาชีพของตนเองและพอใจในเงินเดือนท่ีไดรับจากการทํางาน ทําใหไมตองกูยืมเงินจากธนาคาร 
สหกรณ หรือแหลงเงินทุนตาง ๆ   และคิดวาสมาชิกภายในครอบครัวมีจํานวนท่ีเหมาะสมไมมาก
หรือนอยเกินไป 
กกกกกกกก4. ดานปจจัยดานสุขภาพ 
กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการตรวจสุขภาพประจําป และศึกษาความรูเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ โดยท่ีตองการบริการดานสุขภาพจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีจัดใหแกผู
เกษียณอายุ มีการเตรียมใจท่ีจะเผชิญกับความเส่ือมของรางกายเม่ืออายุมากขึ้น และเม่ือเจ็บปวย
ตองการไดรับการดูแลจากบุตรหลาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
กกกกกกกกจากการศึกษาปจจัยการใชชีวิตหลังเกษียณอายุของพนักงานไปรษณียนครหลวงใต 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้
กกกกกกกกผลการศึกษาทําใหทราบปจจัยท่ีสงผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณวาจะเปนไปในรูปแบบ
ใด โดยตัวแปรท่ีสงผลมากท่ีสุดคือดานสุขภาพเนื่องจากในปจจุบันประชากรหันมาใสใจในการ
ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทางภาครัฐ เอกชน หรือผูท่ีเกี่ยวของควรมีการจัดการตรวจสุขภาพประจําป 
ลดคาใชจายในการรักษา หรือสวัสดิการในเรื่องการดูแลสุขภาพของผูเกษียณอายุ เพราะเม่ือมี
สุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรงก็จะทําใหสามารถดํารงชีวิตตามแบบท่ีตองการหรือทํางานเพ่ือหาอาชีพ
เสริมเพ่ือสรางรายไดเล้ียงตนเองและครอบครัวได  ปจจัยทางดานเพศและระดับการศึกษาของกลุม
ตัวอยางไมสงผลตอการใชชีวิตหลังเกษียณอายุมากเทาใดนัก   นอกจากนี้ยังทราบผูท่ีตองการ
ประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุทําใหเตรียมมองหางานสําหรับผูเกษียณอายุเพ่ือลดปญหาในการ
วางงานและสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัวได 
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กกกกกกกกการศึกษากลุมตัวอยางท่ีมีเงินเดือนสูงสนใจท่ีจะอยูกับครอบครัวหรือทําในส่ิงท่ีตนเอง
สนใจภายหลังเกษียณอายุมากกวาท่ีจะออกไปหาอาชีพเสริมเนื่องจากเม่ือทํางานจะไดรับเงินเดือน
ประจําท่ีสูงแลวเม่ือเกษียณอายุจะไดรับเงินบําเหน็จท่ีสูงเชนกัน สําหรับผูท่ีมีเงินเดือนต่ําบางสวนก็
จะมองหางานท่ีจะทําภายหลังเกษียณอายุโดยอาศัยความสามารถของตนเองในการประกอบอาชีพ  
เนื่องจากมีคาใชจายในแตละเดือนท่ีคอนขางสูง  แตสวนมากจะไมไดกูเงินจากธนาคาร สหกรณ 
หรือแหลงเงินทุนตาง ๆ ทําใหไมกอใหเกิดหนี้สินท่ีตองใชภายหลังเกษียณอายุของพนักงาน
ไปรษณียนครหลวงใต 
 
ขอจํากัดในการวิจัย 
  
กกกกกกก1. การท่ีไมไดจําแนกชวงอายุของกลุมตัวอยางเปนวัยทํางาน วัยกลางคนวัยใกล
เกษียณอายุ ทําใหขอมูลท่ีไดรับเปนขอมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะของคนในวัยใกลเกษียณเทานั้น 
กกกกกกกก2. การท่ีไมสามารถเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณโดยตรงของกลุมตัวอยางไดท้ังหมดทํา
ใหไดรับผลของขอมูลไมสมบูรณ 
 
ขอเสนอแนะ 
 
กกกกกกกกขอเสนอแนะในเชิงวิชาการ 
กกกกกกกกในการศึกษาปจจัยการใชชีวิตหลังเกษียณอายุของพนักงานไปรษณียนครหลวงใต มี
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี ้
กกกกกกกก1. การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางเปนพนักงานไปรษณียนครหลวงใต 
บริษัทไปรษณียไทยจํากัด เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ผลการศึกษาจึงอาจไมคลอบคลุมในกลุมวิชาชีพอ่ืน ๆ ผูท่ีสนใจศึกษาครั้งตอไปควรมีการ
วิจัยเกี่ยวกับปจจัยกําหนดรูปแบบการใชชีวิตและการเตรียมตัวสําหรับชีวิตหลังเกษียณอายุของกลุม
วิชาชีพท่ีหลากหลายมากขึ้น   
กกกกกกกก2. ตัวแปรในดานตาง ๆ อาจยังไมครอบคลุมปจจัยท่ีสงผลตอรูปแบบการใชชีวิตหลัง
เกษียณอายุมากเทาใดนัก การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของมาทําการศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือเปนประโยชนตอไป เชน คานิยมสมัยใหม  หรือเทคโนโลย ี
กกกกกกกก3. เพ่ือใหการวิจัยเปนประโยชนกวางขวางมากขึ้น ควรมีการศึกษาชวงอายุของกลุม
ตัวอยางท่ีแตกตางกันเพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีแตกตางกัน 
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กกกกกกกกขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
กกกกกกกก1. การเตรียมพรอมกอนการเกษียณอายุ สําหรับกลุมตัวอยางท่ีตองการทํางานภายหลัง
เกษียณอายุ ทางภาครัฐหรือหนวยงานอาจจัดฝกอบรมทางดานการประกอบอาชีพ หรือการใชชีวิต
หลังเกษียณเพ่ือใชชีวิตไดอยางเปนสุข   
กกกกกกกก2. สําหรับผูท่ีตองการทํางานภายหลังเกษียณอายุ ทางองคการหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ
อาจใหการชวยเหลือเพ่ือเปนการสรางรายไดใหผูเกษียณอายุดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกกก2.1 ปรับเปล่ียนอายุการเกษียณจาก 60 ป เปน 65 ป 
กกกกกกกกกกกก2.2 มีการจางงานผูเกษียณอายุท่ีตองการทํางาน เชน การจางงานแบบเต็มเวลา การ
จางงานนอกเวลา หรือการจางเฉพาะงาน 
กกกกกกกก3. นโยบายสวัสดิการของผูเกษียณอายุ  
กกกกกกกกกกกก3.1 ดานเศรษฐกิจ ภาครัฐและองคกรอาจใหเบ้ียยังชีพ เงินสวัสดิการ หรือคา ใช
จายสําหรับผูเกษียณอายุนอกจากเงินบําเหน็จ 
กกกกกกกกกกกก3.2 ดานสังคม จัดหางานใหผูท่ีตองการทํางานภายหลังเกษียณอายุโดยเลือก
ลักษณะงานท่ีตรงกับความสนใจเพ่ือผูเกษียณอายุจะสามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและไม
เปนภาระแกสังคม 
กกกกกกกกกกกก3.3 ดานสุขภาพ ทางองคกรควรจัดสวัสดิการทางดานสุขภาพใหแกผูท่ีเกษียณอายุ  
อาจเปนการตรวจสุขภาพฟรีประจําป หรือดูแลคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
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ชุดท่ี……. 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาปจจัยการใชชีวิตหลังเกษียณอาย ุ
 
วัตถุประสงค 
กก ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการใชชีวิตหลังเกษียณอายุการทํางาน : 
กรณีศึกษาพนักงานไปรษณียนครหลวงใต  
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามชุดนี้ใชรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางจากกรณีศึกษาพนักงานไปรษณีย
นครหลวงใต  

2.   ลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 
  สวนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชชีวิต             
               หลังการเกษียณอาย ุ
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการใช                  
               ชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ

  สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางสุขภาพท่ีมีผลตอการใชชีวิต 
     หลังการเกษียณอาย ุ

3. ขอมูลท่ีไดรับจากแตละทานถือเปนความลับ และจะนําเสนอขอมูลในภาพรวมเทานัน้ 
4. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน [  ] หนาคําตอบท่ีตรงกับขอมูลของทานมากท่ีสุดเพียง 

คําตอบเดียว 
5. ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทานท่ีใหขอมูลในครั้งนี ้
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สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ  
[  ]  ชาย   [  ] หญิง              
 

2. อายุ 
[  ] 20 – 29 ป  [  ] 40 – 60  ป 
[  ] 30 – 39 ป  [  ] 60 ปข้ึนไป   
  

3. สถานภาพ 
[  ] โสด   [  ] สมรส 
[  ] หมาย   [  ] หยาราง 
[  ] แยกกันอยู  

 
4. ภาระทางครอบครัว  

  [  ] ไมมีบุตร   [  ] มีบุตร (โปรดระบุ).................คน  
  [  ]  ผูท่ีอยูในอุปการะ (โปรดระบุ)………………คน 
 

5. ระดับการศึกษา 
[  ] ประถมศึกษา  [  ] ปริญญาตรี 
[  ] มัธยมศึกษา  [  ] สูงกวาปริญญาตร ี  
[  ] ปวช. / ปวส.  [  ] อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................            
[  ] อนุปริญญา หรือเทียบเทา      

       
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของทานประมาณ 

[  ] ไมเกิน 10,000 บาท  [  ] 30,001 – 40,000 บาท 
[  ] 10,001 –  20,000 บาท  [  ] 40,001 บาทข้ึนไป 
[  ] 20,001 – 30,000 บาท 

 
7. สถานท่ีอยูอาศัย 

[  ] บานของทานเอง  [  ] บานเชา 
[  ] คอนโด / อพารทเมนต [  ] อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................... 
 

8. ทานมีภาระคาใชจายโดยประมาณเทาใดตอเดือน 
[  ] ไมเกิน 10,000 บาท  [  ] 20,001 – 30,000 บาท 
[  ] 10,001 –  20,000 บาท [  ] 30,001 บาทข้ึนไป 
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9. ทานมีรายไดเสริมนอกเหนือจากงานประจําโดยประมาณ 
[  ] ตํ่ากวา 5,000 บาท  [  ] 20,001 บาทข้ึนไป 
[  ] 5,001 – 10,000 บาท [  ] ไมไดประกอบอาชีพเสริม 
[  ] 10,001 – 20,000 บาท 
 

10. สถานภาพในการทํางาน 
[  ] พนักงาน   [  ] ลูกจางประจํา 
[  ] ลูกจางรายวัน     

 
11. ตําแหนงการทํางาน 

[  ] หัวหนาฝาย   [  ] พนักงานพิมพดีด 
[  ] พนักงานธุรการ   [  ] พนักงานบัญชี - การเงิน 
[  ] พนักงานไปรษณีย   [  ] อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................. 
[  ] พนักงานขับรถ 
 

12. ทานมีประสบการณ / ความสามารถในดานใดเปนพิเศษ 
[  ] ดานเทคโนโลยี /สารสนเทศ  [  ] ดานกีฬา  
[  ] ดานดนตรี   [  ] ดานศิลปกรรมแขนงตาง ๆ 
[  ] ดานการทําอาหาร   [  ] อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................... 
 

13. อาชีพท่ีทานสนใจทําภายหลังเกษียณอาย ุ
[  ] คาขาย   [  ] เปดกิจการของตนเอง / ครอบครัว 
[  ] รับจางท่ัวไป  [  ] อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................... 
[  ] ไมสนใจประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ  
 

14. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม 
[  ] ไมมี     [  ] มี (โปรดระบุ)........................... 

     
15. ทานตองการใชชีวิตรูปแบบใดภายหลังเกษียณอายุ 

[  ] ศึกษาธรรมะ หรือเขารวมกิจกรรมทางศาสนา     
[  ] ปลูกตนไม / ตกแตงบาน / เลี้ยงสัตวในท่ีพักอาศัย 
[  ] เปนอาสาสมัครใหองคกรการกุศล 
[  ] สอนหนังสือ / เปนวิทยากรใหแกหนวยงานตางๆ  
[  ] ทํางานหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว   
[  ] อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
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สวนที่ 2 ปจจัยทางสังคมในการใชชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

คําถาม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ทานมีความกังวลใจในชีวิตภายหลังเกษียณอาย ุ      
2. ทานรูสึกวาสมาชิกในครอบครัวทําใหทานรูสึกอบอุนใจ      
3. ทานมีความพึงพอใจในสภาพความเปนอยูของครอบครัว      
4. ทานเตรียมการยอมรับการเปนสมาชิกในครอบครัวแทนการเปนหัวหนา
ครอบครัวเม่ือเกษียณอายุ 

     

5. ทานรูสึกวาไดรับความสําเร็จสมหวังในหนาท่ีการงาน      
6. ทานยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงหนาท่ีการงานภายหลังการ
เกษียณอาย ุ

     

7. ทานคิดวาการเกษียณอายุทําใหขาดเพื่อนพบปะสังสรรค      
8 ทานสามารถควบคุมอารมณไดดี มีสติ มองโลกในแงดี และอารมณแจมใส
อยูเสมอ 

     

9. ทานพบวาบอยครั้งทานจะขาดความอดทน และไมอยากอยูรวมกับผูอื่น      
10. ทานไมอยากเกษียณอายุเนื่องจากหนาท่ีการงานมีความเจริญกาวหนา      
11. ทานทําประโยชนใหแกสังคมและสวนรวม      
12. ทานมีความตองการท่ีจะอยูรวมกับผูอื่นมากกวาอยูเพียงลําพัง      
13. ทานคิดวาระดับการศึกษาสงผลตอการใชชีวิตภายหลังเกษียณอายุ      
14. ทานมีประสบการณหรือความสามารถพิเศษ ท่ีจะนํามาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุได 

     

15. ทานตองการเขารวมกิจกรรมผูสูงอายุภายหลังเกษียณอาย ุ      
16. ทานตองการศึกษาธรรมะ ปาฐกถา หรือเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
ภายหลังเกษียณอายุ 

     

17. ทานตองการทํางานอดิเรกในยามวาง เชน ปลูกตนไม เลี้ยงสัตวภายหลัง
เกษียณอาย ุ

     

18. ทานตองการทํางานอาสาสมัครใหแกองคกรการกุศลภายหลังเกษียณอาย ุ      
19. ทานตองการพบปะสังสรรคกับเพื่อน ๆ วัยเดียวกันภายหลังเกษียณอายุ        
20. ทานตองการออกไปทําประโยชนใหแกชุมชน เชน การสอนหนังสือ หรือ
เปนวิทยากรภายหลังเกษียณอาย ุ

     

21. ทานตองการทํางาน หรือหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว
ภายหลังเกษียณอายุ 
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สวนที่ 3 ปจจัยทางเศรษฐกิจในการใชชีวิตหลังการเกษยีณอาย ุ
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 
คําถาม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
22. ทานมีการฝากเงินเปนประจําทุกเดือน      
23. ทานมีความพึงพอใจในอาชีพของทาน      
24. ทานทํางานอื่นนอกจากงานประจํา หรือหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได
ใหแกครอบครัวเนื่องจากรายไดไมพอกับรายจาย 

     

25. ทานคิดวาสมาชิกภายในครอบครัวของทานมีจํานวนท่ีเหมาะสม      
26. ทานมีภาระตองเลี้ยงดูสมาชิกภายในครอบครัว      
27. ทานมีความพึงพอใจในเงินเดือนท่ีไดรับจากการทํางาน      
28. ทานมีความตองการท่ีจะเปลี่ยนอาชีพใหม เพื่อความม่ันคงในหนาท่ีการ
งาน 

     

29. สมาชิกภายในครอบครัวของทานสามารถทํางานหารายไดไดดวยตนเอง      
30. ทานตองการซื้อบาน หรือหาท่ีอยูอาศัยใหมภายหลังเกษียณอายุ      
31. ทานคิดวารายไดท่ีไดรับภายหลังเกษียณอายุเพียงพอตอคาใชจาย      
32. ครอบครัวของทานมีรายไดประจําจากการทําธุรกิจสวนตัวของครอบครัว      
33. ทานไปเท่ียวพักผอนหยอนใจกับครอบครัวเปนประจํา      
34. ทานไมตองกูยืมเงินจากธนาคาร สหกรณ หรือจากแหลงเงินทุนตาง ๆ
สําหรับใชจายภายในครอบครัว 

     

35. ทานไมมีหนี้สินท่ีตองรับผิดชอบ      
 
 

สวนที่ 4 ปจจัยทางสุขภาพในการใชชีวิตหลังการเกษียณอาย ุ
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 

คําถาม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

36. ทานมีการตรวจสุขภาพประจําป และศึกษาความรูเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ 

     

37. ทานเลือกทานอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ และตรงตามวัยท่ีควรไดรับ      
38. ทานควบคุมน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑมาตรฐาน      
39. ทานตองการบริการดานสุขภาพจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีจัด
ใหแกผูเกษียณอาย ุ
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คําถาม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

40. เม่ือทานเจ็บปวย ทานตองการไดรับการดูแลจากบุตรหลาน      
41. ทานไดเตรียมใจท่ีจะเผชิญกับความเสื่อมของรางกายเม่ือทานอายุมากข้ึน      
42. ทานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารประเภท
ไขมัน ท่ีจะทําใหเกิดโรค ภายหลังการเกษียณอาย ุ

     

43. ทานจะออกกําลังกายสมํ่าเสมอ      
44. ทานรูสึกวาตนเองแกชรา และออนแอ ไมกระฉับกระเฉงเหมือนเดิม      
 
 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
55

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
56

ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล  นายภูริพงษ  แสงแกววัฒนา 
ที่อยู 929 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10600 
E-Mail   poky_poks_s@hotmail.com  
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2541  สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนแสงอรุณ จังหวัด 
   กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2547 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สายศิลป - คํานวณ โรงเรียน
ทวีธาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  2551 ศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 
 
 


