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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ปัจจุบันการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เพ่ือใช้ในการดาํเนินชีวิตนั้นมีความสาํคัญเป็น

อย่างมาก ในยุคปัจจุบนัการหาตาํแหน่งท่ีว่างท่ีตรงกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคลนั้นมีอยู่ใน

วงจาํกดั ทาํใหก้ารเลือกอาชีพท่ีตอ้งการหรือตรงกบัสายท่ีจบการศึกษามานั้นเป็นไปไดย้าก  

การเลือกทาํงานในหน่วยงานของรัฐนั้นกาํลงัเป็นท่ีไดรั้บความนิยมเน่ืองจากระดับของ

เงินเดือนท่ีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนมา และสวสัดิการต่างๆ ท่ีอาํนวยประโยชน์ต่อตวัผูท้าํงานเองและ

รวมถึงครอบครัวดว้ย การทาํงานในหน่วยงานของรัฐนั้นมีหลายส่วนซ่ึงสวสัดิการของแต่ละท่ีจะมี

ไม่เหมือนกนั จึงทาํให้ไดรั้บความนิยมไม่เหมือนกนั แต่มีหน่วยงานอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีทาํงาน

ระหว่างรัฐร่วมกบัเอกชน (โดยท่ีรัฐถือหุน้มากกว่า 50%) เรียกว่า รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นั้นจะบริหารโดยรัฐ และมีบางส่วนท่ีเอกชนจะเขา้มาทาํงานในหน่วยงาน โดยจะเป็นการจดัจา้ง

เพียงชัว่คราวมีการทาํสญัญาในระยะสั้น 

การไฟฟ้านครหลวงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจและดําเนินกิจการมาเป็น

เวลานาน โดยจะทาํการจดัซ้ือกระแสไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและนาํมาจาํหน่ายสู่ครัวเรือนต่างๆ 

หารายได้จากการนําเงินไปลงทุน การรับฝากสายร่วมเสาไฟฟ้า และค่าซ่อมบาํรุงท่ีเก็บไดจ้าก

ประชาชน เป็นหน่วยงานท่ีมีกาํไรสุทธิอยู่ในระดบัตน้ๆ ของกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ระดบัเงินเดือนของ

พนักงานนั้นมีการเล่ือนข้ึนเป็นลาํดับขั้นทุกๆ ปี ซ่ึงรายได้ของพนักงานส่วนมากจะอยู่ท่ีราวๆ 

30,000 บาทข้ึนไป และในอายงุานท่ีมากๆใกลเ้กษียณอายุนั้นจะอยู่ท่ีเกือบ 50,000 บาท พนักงานมี

จาํนวนมากและมีการเกษียณอายงุานเหมือนขา้ราชการทัว่ไป 

เน่ืองจากการรายไดแ้ละสวสัดิการต่างๆ ท่ีพนักงานรัฐวิสาหกิจไดรั้บนั้นอยูใ่นระดบัท่ีสูง

เม่ือเทียบกบัขา้ราชการ แต่มีระยะเวลาการเกษียณอายท่ีุเท่ากนั การวางแผนในการออมเงินเพ่ือไวใ้ช้

ในเวลาหลงัเกษียณอาย ุไม่ว่าจะเป็นการนาํเงินไปลงทุน การนาํไปฝากเพ่ือถอนดอกกกเบ้ียมาใชจ่้าย 

จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ  

ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาเห็นว่าการวางแผนหลงัเกษียณอาย ุเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษา เพ่ือท่ีจะไดท้ราบ

และสร้างความเขา้ใจว่าการวางแผนนั้นมีความสาํคญัอย่างไร มีเคร่ืองมืออะไรท่ีจะช่วยเพ่ิมความ

ไวว้างใจใหก้บัพนกังานท่ีจะนาํเงินในอนาคตไปลงทุนหรือหาผลกาํไร เพ่ือประโยชน์และแนวทาง

ท่ีจะเพ่ิมโอกาสใหก้บัพนกังานท่ีกาํลงัคิดวางแผนชีวิตในวยัหลงัเกษียณอาย ุ
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วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายขุองพนกังานการไฟฟ้านครหลวง เขต

บางเขน  

 

ขอบเขตการศึกษา 

 1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 ศึกษาการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ พนกังานการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน โดย 

ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยผลท่ีไดน้ี้จะนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือนาํไปวิเคราะห์การ

วางแผนการใชชี้วติหลงัเกษียณอายขุองพนกังาน 

2. ขอบเขตดา้นประชากร 

ทาํการรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน โดยจะเลือก

เฉพาะผูท่ี้อยูใ่นวยัใกลเ้กษียณอาย ุซ่ึงมีอายตุั้งแต่ 40-60 ปี  

 3. ขอบเขตดา้นเวลา 

  ทาํการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน สิงหาคม 2553 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ภาระทางครอบครัว 

- ระดบัการศึกษา 
 

การวางแผนการใช้ชีวติ 

หลงัเกษยีณอาย ุ

- ดา้นสงัคม 

- ดา้นเศรษฐกิจ 

- ดา้นสุขภาพ 
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ระยะเวลาในการศึกษา 

     ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552  ถึง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     ทราบถึงระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายขุองพนกังานการไฟฟ้านครหลวง 

เขตบางเขน 

      

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การวางแผนการใชชี้วิต 

 1.1 การวางแผนการใช้ชีวิตด้านสังคม หมายถึง การเตรียมความพร้อมสําหรับการ

เกษียณอายุท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต มีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนๆ เช่น ครอบครัว และเพ่ือน

ร่วมงาน ท่ีจะส่งผลต่อชีวิตของผูเ้กษียณอาย ุ

 1.2  การวางแผนชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การเตรียมความพร้อมสําหรับการ

เกษียณอายท่ีุกาํลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต ในเร่ืองรายได ้รายรับและรายจ่าย รวมถึงการสะสมเงินไวใ้ช้

หลงัเกษียณอาย ุ

 1.3 การวางแผนชีวิตทางด้านสุขภาพ หมายถึง การเตรียมความพร้อมสําหรับการ

เกษียณอายท่ีุกาํลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต ในเร่ืองสุขภาพร่างกายและจิตใจ 

1.3.1 สุขภาพกาย หมายถึง ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายท่ีมีเพียงพอท่ีจะ 

สนุบสนุนใหท้าํงานต่อ หลงัจากการเกษียณอาย ุเช่น ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ เป็นตน้ 

1.3.2 สุขภาพจิต หมายถึง ภาวะความมัน่คงทางอารมณ์และจิตใจท่ีไม่ตึงเครียด 

หรือความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยไม่มีการขดัแยง้กนัภายใน

จิตใจท่ีจะทาํใหส้ามารถทาํงานต่อหลงัเกษียณอายไุด ้เช่น คนท่ีมีสุขภาพจิตดี ไม่เครียด เป็นตน้ 

2. พนกังาน หมายถึง พนกังานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน 

3. การปรับตวั หมายถึง ความสารถของบุคคลท่ีจะสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียน 

    ไปได ้ 

4. ภาระทางครอบครัว หมายถึง ผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารอุปการะ เช่น บุตร และบุคคลภายในครอบครัว 

5. อาชีพท่ีสนใจ หมายถึง อาชีพท่ีอาจจะทาํหลงัจากเกษียณอายเุน่ืองจากตอ้งการหารายไดเ้สริม  

    หรือใชเ้ป็นค่าใชจ่้าย 

6. บทบาททางสงัคม หมายถึง สถานภาพในการทาํงาน รวมถึงตาํแหน่งงานของแต่ละบุคคล 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 เน่ืองจากประชากรในวยัเกษียณอายุมีจาํนวนท่ีมากข้ึน การศึกษาพฤติกรรมและความ

ตอ้งการทาํงานหลงัเกษียณอายขุองประชากรวยัทาํงานช่วงอายุตั้งแต่ 40 – 60 ปี จึงจาํเป็นตอ้งมีการ

เก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบและมีรูปแบบท่ีชดัเจน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกนัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 1.ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow 

 2. การวางแผนชีวิต 

 3. นโยบาย การบริการทางดา้นสวสัดิการสงัคม หรือการช่วยเหลือผุสู้งอาย ุ

 4. การปรับตวัหลงัเกษียณอาย ุ

5. ความสาํคญัของการทาํงานหลงัเกษียณอาย ุ

6. แนวคิดการออมในวยัเกษียณ 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.ทฤษฎีลาํดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Need Theory) 

 Maslow (Maslow’s Hierarchy of Need Theory อา้งถึงใน ทองใบ สุดชาลี 2544 : 201-

204) มีความเห็นว่า ทุกคนมีความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มีท่ีส้ินสุด เม่ือไดรั้บการตอบสนองความ

ตอ้งการอยา่งหน่ึงแลว้ ความตอ้งการอยา่งอ่ืนจะเขา้มาแทนท่ี ความตอ้งการของคนมีลกัษณะเป็นลาํดบั

ขั้นจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 

  1.   ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน

ของมนุษยเ์พ่ือการอยูร่อด ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร อากาศ นํ้าด่ืม ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค 

การพกัผ่อน ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของคนก็ต่อเม่ือความต้องการทั้งหมดของคนไม่ได้รับการตอบสนองเลย ช้ีให้เห็นว่าบุคคลใดก็

ตามท่ียงัอยู่ในภาวการณ์ขาดแคลนอาหาร ความปลอดภยั การเขา้สังคมและความมีช่ือเสียง ย่อมไม่

ส่งผลดีต่อพฤติกรรมการทาํงาน 

  2. ความตอ้งการความปลอดภยั  (Security Needs)  เป็นความตอ้งการใหต้นเองปลอดภยั

จากอนัตรายทุกด้าน ความต้องการความมัน่ใจในการทํางาน ตลอดจนความมัน่คงทางฐานะและ

เศรษฐกิจ และเม่ือพิจารณาจากทัศนะของฝ่ายบริหารแลว้ ความต้องการด้านความปลอดภัยจะ

หมายถึง การใหค้วามแน่นอนหรือการรับประกนัความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน และการส่งเสริมเพ่ือให้

เกิดความมัน่คงทางดา้นการเงินแก่ผูป้ฏิบติังานมากยิง่ข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีจะเห็นไดว้า่ความตอ้งการของ



5 
 

ฝ่ายแรงงานท่ีมีต่อฝ่ายบริหาร นอกจากความตอ้งการเก่ียวกบัการเพ่ิมผลตอบแทนทางดา้นการเงินให้

สูงข้ึนแลว้ ยงัมีความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของงานและประโยชน์พิเศษอ่ืนๆ อีกดว้ย 

  3. ความต้องการทางสังคม (Social and Belonging Needs) เป็นความต้องการท่ีจะให้

ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน ตามปกติคนมีนิสัยชอบอยู่รวม

เป็นกลุ่ม ดงันั้นความตอ้งการทางดา้นสงัคมจึงเป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนั และไดรั้บการ

ยอมรับจากบุคคลอ่ืน และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสงัคมอยู่เสมอ เพราะ

คนตอ้งการเพ่ือนไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนบา้นหรือเพ่ือนร่วมงาน 

  4.   ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงหรือฐานะทางสังคม (Esteem and Status Needs) 

เป็นความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป ตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง มีอิสระใน

การตัดสินใจ ความสําเร็จ ความรู้ ความสามารถ การนับถือความเป็นอิสระและเสรีภาพ รวมถึง 

ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับนับถือของคนทั้งหลาย การมีตาํแหน่งในองคก์าร หรือ

การท่ีสามารถเขา้ใกลชิ้ดกบับุคคลสาํคญัๆ ลว้นแต่ทาํใหฐ้านะของคนเด่นเป็นท่ียกยอ่งในสงัคม   

  5.   ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิด (Self-Actualization or Self 

Realization) เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์เช่น ความตอ้งการอยากเป็นหัวหนา้สูงสุดของ

หน่วยงาน ความตอ้งการอยากเด่นทางใดทางหน่ึงโดยเฉพาะตามความนึกคิดของตนเอง ความตอ้งการ

ชนิดน้ีจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่ก ับความสําเร็จท่ีเขาได้รับในลาํดับชั้นต้นๆ ท่ีผ่านมาเพราะถา้

บุคคลไดร้ับความสําเร็จในลาํดบัชั้นตอนๆ ที่ผา่นมาก็จะเกิดความมานะ มองเห็นว่า ความ

ตอ้งการในลาํดบัถดัไปเป็นส่ิงทา้ทายท่ีจะตอ้งเอาชนะให้ได ้เช่น ความนึกคิดท่ีอยากจะเป็นผูน้ ํา

องคก์าร 

 Maslow ไดก้ล่าวเนน้ว่า ความตอ้งการต่างๆ เหล่าน้ีตอ้งเกิดเป็นลาํดบัขั้น และจะไม่มี

การขา้มขั้น ถา้ขั้นท่ี 1 ไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการ ลาํดบัขั้น ท่ี 2-5 ก็ไม่อาจเกิดข้ึนได ้

การตอบสนองท่ีไดรั้บในแต่ละขั้นไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บทั้ง 100% แต่ตอ้งไดรั้บบา้งเพ่ือเป็นบนัได

ไปสู่การพฒันาความตอ้งการในลาํดบัท่ีสูงข้ึนในลาํดบัขั้นต่อไป 

 

ระดบัท่ี 5 ความตอ้งการบรรลุเป้าหมายในชีวิต 

ระดบัท่ี 4 ความตอ้งการการยกยอ่ง 

ระดบัท่ี 3 ความตอ้งการทางสังคม 

ระดบัท่ี 2 ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง 

ระดบัท่ี 1 ความตอ้งการของร่างกาย 
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 จากการศึกษาทฤษฎีลาํดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Need 

Theory) สามารถสังเคราะห์ไดว้่า ความต้องการของร่างกาย (Physiological Needs) เก่ียวขอ้งกับ

ปัจจยัดา้นสุขภาพ ความตอ้งการความปลอดภยัและคววามมัน่คง (Safety Needs) เก่ียวขอ้งกบัตวัแปล

ทางด้านเศรษฐกิจ ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem 

Needs) และความต้องการบรรลุเป้าหมายในชีวิต (Self-Actualization) จะเก่ียวข้องกับตัวแปล

ทางดา้นสงัคม ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

2. การวางแผนชีวติ 

              เม่ือแต่ละคนได้วางเป้าหมายของชีวิตของแต่ละคนไว้แล้วส่ิงท่ีจะต้องคาํนึงถึงก็คือ 

เป้าหมายของชีวิตท่ีกาํหนดข้ึนจะต้องสอดคลอ้งกับความสามารถและลกัษณะของแต่ละคน 

อย่างไรก็ตาม โดยรวมแลว้ ลกัษณะสาํคัญของธรรมชาติมนุษยท่ี์มีเหมือนๆ กนัก็คือ มนุษยจ์ะมี

ลกัษณะของธรรมชาติท่ีตรงกนั 4 ประการคือ 

          1. ลกัษณะของความไม่เท่าเทียม การท่ีรัฐบาลหรือนกัคิด เช่นเศรษฐศาสตร์จะมีความพยายาม

ท่ีจะทาํให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั ทั้งในดา้นสถานะทางเศรษฐกิจสังคม จึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไป

ไม่ได ้ดงันั้นแต่ละบุคคลเม่ือไม่มีความเท่าเทียมกนัจะตอ้งมาพิจารณาดูความเป็นไปไดก่้อนกาํหนด

เป้าหมายชีวติของตน ซ่ึงจะไม่สามารถลอกเลียนหรือเอาอย่างใครได ้แต่ก็อาจจะคิดวางเป้าหมาย

ชีวิตท่ีเหมือนกนัไดซ่ึ้งความแตกต่างจะอยูท่ี่ระดบัและวิธีการ 

          2. ผลกระทบภายนอก เป็นลักษณะท่ีมนุษยจ์ะได้รับผลกระทบจากผูอ่ื้น นอกเหนือจาก

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในตวัของแต่ละบุคคล เน่ืองจากมนุษยจ์ะตอ้งอยู่ในสังคม ในการวางแผน

ชีวิตจึงต้องมีความระวงัในจุดน้ี เพราะอาจจะทาํให้บัน่ทอนความสุข หากผลกระทบภายนอกมี

อิทธิพลมากเกินไป 

          3. คุณค่าหรือรสนิยม ท่ีมนุษยจ์ะมีความแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละกลุ่มเผา่พนัธุ ์ในแต่ละ 

สงัคม และเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงตลอด 

          4. การเกลียดความสูญเสีย มนุษยจ์ะเกลียดการสูญเสียมากกว่า การไดม้าการวางแผนชีวิตเพ่ือ 

ความสุข ควรจะคาํนึงถึงความย ัง่ยนื มากกว่าการชดเชยหรือการเพ่ิมการไดม้า ท่ีเป็นนโยบายปฏิบติั

ของผูป้กครองในสงัคมหน่ึงๆ           

          5. พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง เน่ืองจากมนุษยส่์วนใหญ่ขาดความเขา้ใจในการวางแผน ไม่ว่า

ในการครองชีวิตหรือการทาํงาน ทาํใหโ้อกาสในการดาํเนินชีวิตผดิพลาดและอาจทาํให้พฤติกรรม

ต่างๆเปล่ียนแปลง 
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3. นโยบาย การบริการทางด้านสวสัดิการสังคม หรือการช่วยเหลือผุ้สูงอายุ 

 การจดับริการสวสัดิการสังคมท่ีเหมาะสมสําหรับผูสู้งอาย ุเวิร์ด (อา้งใน จุลเทพ  ธีระ

ธาดา.2537 : 22-23) อธิบายถึงบริการท่ีจัดให้แก่ผูสู้งอายุและสามารถบรรเทาปัญหาและความ

ตอ้งการของผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดี ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

 1. เป็นบริการท่ีเก่ียวข้องกับการปรับตัวเข้าสู่ว ัยสูงอายุ (Adjustive and Integrative 

Service) เป็นการจดับริการท่ีมีจุดมุ่งหมายไปท่ีผูก้าํลงัเขา้สู่วยัท่ีจะตอ้งเขา้มาอยูใ่นสงัคมใหม่ และ

ปรับตวัต่อบทบาทและสถานการณ์ใหม่ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริการดา้นน้ีไดแ้ก่ การให้คาํปรึกษา

แนะนาํเก่ียวกบัรายไดแ้ละความทุกขใ์จ กงัวลใจต่าง ๆ และการชกัชวนผูสู้งอายเุขา้ร่วมกิจกรรมทาง

สงัคม เป็นตน้ 

 2. บริการท่ีใหก้ารสนบัสนุน (Supportive Service) บริการประเภทน้ีมีจุดมุ่งหมายไปท่ี

ผูสู้งอายท่ีุอายมุากแลว้ เพ่ือช่วยเหลือใหส้ามารถดาํเนินชีวิตไดต้ามปกติ เช่น การเยีย่มเยยีนบา้นเพ่ือ

ใหบ้ริการดูแลรักษาสุขภาพ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํในเร่ืองต่างๆและการจดักิจกรรมเพ่ือให้เกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นตน้ 

 3. บริการดา้นท่ีพกัอาศยั (Congregate and Shelter Care Service) เป็นการจดัท่ีพกัอาศยั

และให้การดูแลอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้ผูสู้งอายุสามารถดาํเนินชีวิตในชุมชนได้อย่างมี

ความสุข 

 4. บริการทางด้านการป้องกนัและรักษาความปลอดภยั (Protective Service) เป็นการ

จดับริการทางด้านการป้องกันรักษาความปลอดภัย รักษาสิทธิและสวสัดิการ กิจกรรมบริการ

ประเภทน้ี ไดแ้ก่ บริการดา้นกฎหมาย การใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองการจดัการดา้นการเงิน เป็นตน้ 

 5. บริการทางดา้นอาํนวยความสะดวกในการดูแลรักษา (Care Facilities and Service) 

บริการประเภทน้ีจะมีจุดมุ่งหมายท่ีผูสู้งอายุท่ีเจ็บป่วยให้ไดรั้บความสะดวกในดา้นการรับบริการ

รักษาพยาบาล 

 จากแนวคิดการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุดงักล่าว จุลเทพ ธีระธาดา (2537, น. 23-24) ได้

จาํแนกการใหบ้ริการตามลกัษณะกิจกรรมท่ีจะจดับริการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุซ่ึงดาํเนินการอยูใ่นประเทศ

ไทย เป็นดา้นต่างๆ เช่น  

 -  บริการดา้นสุขภาพอนามยั เช่น บริการคลินิกผูสู้งอายุ บริการอาสาสมคัรสาธารณสุข 

บริการส่งเสริมสุขภาพ การออกกาํลงักาย บริการฟ้ืนฟูสุขภาพดา้นกายภาพบาํบดั บริการบตัรสุขภาพ 

รักษาพยาบาลฟรี เป็นตน้ 

 - บริการด้านการศึกษา เช่น การจัดสัมมนาและบรรยายเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อ            

ผูสู้งอาย ุการฝึกอาชีพเพ่ือเป็นรายได ้หรือเพ่ือเป็นกิจกรรมเวลาว่าง ฯลฯ 
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 - บริการดา้นนันทนาการ วฒันธรรมและสังคม เช่น การจดักิจกรรมเพ่ือความบนัเทิง     

การแสดง การร้องรําทาํเพลง การจดักิจกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนา การจดักิจกรรมพฒันาสงัคม ฯลฯ 

 - ด้านการบริการให้การช่วยเหลือและให้ค ําปรึกษาแก่ผูสู้งอายุในด้านต่างๆ เป็น

ศูนยบ์ริการทางสงัคมสงเคราะห์ราษฎรประจาํหมู่บา้น ฯลฯ 

 - ด้านบริการท่ีพกัอาศยั เป็นกิจกรรมดา้นการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ เช่น การจัดสถาน

สงเคราะห์ หรือบา้นพกัฉุกเฉิน เป็นตน้ 

 บริการสังคมท่ีจดัให้แก่ผูสู้งอายุในสังคมไทยท่ีกล่าวมาบางดา้น ไดมี้การจดัให้บริการ

มายาวนานแลว้ บางดา้นเพ่ิงเร่ิมให้บริการเม่ือไม่นานมาน้ี ส่วนใหญ่เป็นบริการท่ีจดัโดยภาครัฐ    

นอกจากด้านสุขภาพและท่ีพกัอาศยัท่ีเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการเพิ่มมากข้ึนใน

ปัจจุบนั 

 

 มทันา พนานิรามยั (2546) สังเคราะห์รายงานเก่ียวกบัผูสู้งอายุ 5 ประเทศในอาเซียน  คือ 

มาเลเซีย เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย ในเร่ืองนโยบายและทิศทางนโยบายดา้นผูสู้งอายุ   ใน

อนาคต (National Policy And Future Direction) และการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว (Long-Term Care 

For The Elderly)  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ประเทศมาเลเซีย 

 ประเทศมาเลเชียมีสดัส่วนของประชากรผูสู้งอายตุ่อประชากรทั้งหมดราว 6.4 จะไม่มี

นโยบายดา้นผูสู้งอายท่ีุแน่ชดั  บริการท่ีรัฐเป็นผูจ้ดัหาให ้เช่น การดูแลภายในสถาบนั มีจาํนวนนอ้ย

มากเพราะถือว่าการดูแลผูสู้งอายุควรเป็นหนา้ท่ีของครอบครัวโดยมีสงัคมเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือ  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1995 รัฐบาลไดป้ระกาศนโยบายแห่งชาติว่าด้วยเร่ืองผูสู้งอายุ เพ่ือสร้างความพึง

พอใจและความรู้สึกมีศกัด์ิศรีและมีโอกาสไดรั้บหลกัประกนัและบริการอยา่งทัว่ถึง 

 ทั้งน้ีเน่ืองจากหลักประกันได้รายได้ของผูสู้งอายุ รัฐได้จัดให้มีข้ึนเฉพาะในกลุ่ม 

ขา้ราชการพลเรือนและทหาร ในรูปของเงินบาํนาญรายเดือน โดยท่ีขา้ราชการเหล่าน้ีไม่ตอ้งจ่ายเบ้ีย

ประกนัและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพในกลุ่มลูกจา้งเอกชนซ่ึงลูกจา้งตอ้งจ่ายเงินสมทบร้อยละ 12 เงิน

สมทบจะถูกนาํไปออมไวใ้นนามของลูกจา้งในระบบบญัชี 3 ประเภท โดยมีวตัถุประสงค์ของการ

ออมเพ่ือการลงทุน การซ้ือบา้นและการรักษาพยาบาล ส่วนเงินท่ีเหลือจากกิจกรรม               ทั้งสาม

ประเภทผูป้ระกนัตนสามารถถอนออกไปไดเ้ม่ือเกษียณอาย ุแต่โครงการดงักล่าวยงั     ครอบคลุม

ลูกจา้งเอกชนไดไ้ม่มากนกั 

 ระบบประกันสุขภาพยงัไม่แพร่หลายในประเทศมาเลเซียมากนัก ผูสู้งอายุจะเป็นผู ้

รับภาระค่าใชจ่้ายของตนเองถึงร้อยละ 75  ดงันั้นนโยบายของประเทศในอนาคตจึงมุ่งเนน้การเพ่ิม
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หลกัประกนัดา้นรายไดแ้ละการแกปั้ญหาดา้นการเขา้ถึงบริการขั้นพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อผูสู้งอาย ุเป็น

สาํคญั 

  

ประเทศเกาหล ี

 นโยบายการพฒันาประเทศเกาหลีในอดีตมุ่งเน้นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจมากว่าดา้น

สงัคม ประกอบกบัวฒันธรรมประเพณีในประเทศเกาหลีเองท่ีเคารพนบัถือบรรพบุรุษ ดงันั้นสงัคม

และบุตรหลานจึงมีหน้าท่ีในการดูแลผูสู้งอายุ มาตรการและนโยบายของรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการ

จดับริการเพ่ือผูสู้งอายท่ีุยากจน และเป็นโครงการเพ่ือแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการมุ่งเน้น

การป้องกนัหรือแผนระยะยาว จึงส่งผลใหปั้ญหาผูสู้งอายุทวีความรุนแรงข้ึนในปัจจุบนั รัฐบาลจึง

ไดก้าํหนดนโยบายสวสัดิการสงัคมเพ่ือผูสู้งอายใุน 4 ลกัษณะคือ การประกนัรายได ้การบริการดา้น

สุขภาพ หลกัประกนัดา้นท่ีอยูอ่าศยั และบริการอ่ืนๆ 

 หลักการประกันรายได้ของเกาห ลีมีอยู่  5 ประเภทคือ (1) บํานาญ ของรัฐ ซ่ึง

ประกอบด้วยบํานาญท่ีจ่ายให้แก่ขา้ราชการทั่วไปและครูโรงเรียนเอกชน และเปิดโอกาสให้ผู ้

ประกอบอาชีพอิสระสามารถเข้าสู่การประกนัดังกล่าวไดโ้ดยการจ่ายเงินสมทบเป็น 2 เท่าของ

ลูกจา้งทัว่ไป และลูกจา้งในภาคเกษตรและประมงจะจ่ายเงินสมทบร่วมกบัรัฐในอตัราคงท่ีอตัรา

หน่ึง (2) โครงการความช่วยเหลือของรัฐ  เพ่ือช่วยเหลือชาวเกาหลีให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดต้าม

มาตรฐานขั้นตํ่า โดยผูสู้งอายุท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐจะตอ้งเป็นผูข้าดการอุปการะหรือผู ้

อุปการะมีรายไดต้ ํ่ากว่าเส้นความยากจน โดยจะไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางร้อยละ 80 

รัฐบาลทอ้งถ่ินร้อยละ 20 (3) บาํนาญแสดงความเคารพต่อผูสู้งอาย ุโดยจะให้ความช่วยเหลือเฉพาะ

กลุ่มท่ีมี  รายไดต้ ํ่าเท่านั้น (4) โครงการให้เกียตริผูสู้งอายุ โดยให้นายจา้งตอ้งจ่ายเงินเข้ากองทุน        

เกษียณอายุปีละหน่ึงเดือนของค่าจ้างทุกปีสําหรับลูกจ้างท่ีทาํงานเต็มเวลาไม่ตํ่ากว่า 1 ปี และจะ

จ่ายเงินกอ้นน้ีให้แก่ลูกจา้งเม่ือเกษียณอาย ุ(5) โครงการเพ่ือสร้างรายได ้เป็นการส่งเสริมใหผู้สู้งอายุ

มีโอกาสทาํงานต่อไปได ้ เช่น การสร้างศูนยอ์าํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูสู้งอายท่ีุตอ้งการทาํงานเป็นตน้ 

 บริการสวสัดิการสงัคมท่ีจดัข้ึนในประเทศเกาหลีมกัมุ่งเนน้การบริการไปท่ีผูสู้งอายท่ีุมี

ฐานะยากจน เช่น โครงการประกนัสุขภาพแห่งชาติ โครงการสงเคราะห์ซ่ึงมีตั้งแต่การใหบ้ริการฟรี

จนถึงการให้กูเ้งินโดยไม่คิดอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  โครงการตรวจสุขภาพ เป็นต้น โดยยงัไม่มี

หลกัประกันสําหรับผูสู้งอายุท่ีมีฐานะระดับปานกลาง ซ่ึงมักจะประสบปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย 

เน่ืองจากขนาดของครอบครัวท่ีเล็กลงและความเส่ือมลงของคุณค่าของความกตญั�ูต่อครอบครัว

และผูสู้งอาย ุ
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ประเทศสิงคโปร์ 

 ปรัชญาพ้ืนฐานของสิงคโปร์คือ การเนน้การพ่ึงพาตนเองมากกว่ารัฐ ดงันั้นโยบายดา้น

ผูสู้งอายจึุงมุ่งเน้นความมีศกัด์ิศรีและการดูแลผูสู้งอายุจากครอบครัว โดยการออกกฎหมายและ

ส่งเสริมใหบุ้ตรตอ้งดูแลพ่อแม่ ผูสู้งอายตุอ้งอาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกบับุตรหรือคู่สมรสของบุตร

ใหม้ากท่ีสุด และสนับสนุนใหบุ้ตรไดมี้บา้นพกัอาศยัท่ีอยูใ่นละแวกเดียวกบัพ่อแม่ โดยรัฐจะเป็นผู ้

จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่บุตรท่ีดูแลพ่อแม่ ลดภาษีให้กบัผูท่ี้ดูแลผูสู้งอาย ุและลดค่าเช่าบา้นใหแ้ก่บุตร

ท่ีพกัอยูล่ะแวกเดียวกบัพ่อแม่เป็นตน้ 

 ในดา้นหลกัประกนัดา้นรายไดข้องผูสู้งอายคืุอ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยแรงงานชาว

สิงคโปร์จะต้องสะสมเงินในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใน 3 บัญชี คือ บัญชีทั่วไป บญัชีเฉพาะและ

บญัชีเพ่ือการรักษาพยาบาล ซ่ึงเงินสะสมใน 2 บญัชีแรกจะสามารถแบ่งถอนออกมาเพ่ือใชใ้นการ

ลงทุน ซ้ือท่ีอยูอ่าศยัและเพ่ือการศึกษาของบุตรไดบ้างส่วน และสามารถถอนออกไดห้มดเม่ือมีอาย ุ

55 ปี ส่วนในบญัชีรักษาพยาบาลนั้นมกัไม่เพียงพอกบัค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งจ่ายจริง นอกจากน้ี

รัฐบาลยงัให้ความช่วยเหลือโดยการจดัตั้งโครงการช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่าและคน

ยากจนท่ีไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลไดอี้กดว้ย 

 การเขา้ถึงบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นของสิงคโปร์จะเน้นให้มีการนาํเงินออมของตนเอง

ออกมาใชก่้อน หากไม่เพียงพอก็สามารถใชป้ระกันสุขภาพและการสงเคราะห์ไดต้ามลาํดบัและ

สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการอิสระสามารถออมเขา้กองทุนค่ารักษาพยาบาลไดโ้ดยสมคัรใจ   

 เน่ืองจากโครงการสร้างประชากรผูสู้งอายใุนอนาคตของสิงห์คโปร์มีแนวโนม้จะเป็น       

ผูท่ี้มีการศึกษาสูงข้ึน ฐานะดีและความคาดหวงัในคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน นโยบายด้านผูสู้งอายุใน

อนาคตจึงหันมามุ่งเน้นการสร้างระบบ ตลอดจนบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกบั

ผูสู้งอาย ุและการจดัสวสัดิการท่ีตรงกบัผูสู้งอายท่ีุเป็นกลุ่มเป้าหมายใหเ้พ่ิมมากข้ึน และจาํนวนบุตร

ท่ีจะดูแลผูสู้งอายุจะมีจาํนวนลดลงจึงตอ้งพิจารณาการให้น้องดูแลพ่ีหรือญาติดูแลญาติแทนการ

ดูแลผูสู้งอายจุากบุตรใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

 

  ประเทศฮ่องกง 

 นโยบายดา้นสวสัดิการสงัคมสาํหรับผูสู้งอายเุม่ือคร้ังฮ่องกงอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ

องักฤษ มกัมุ่งเน้นการจัดบริการในเร่ืองท่ีผูสู้งอายุขาดแคลน แต่ขาดการประสานงานในการ

จดับริการดังกล่าวในเชิงการบูรณาการ และเม่ือฮ่องกงกลบัไปอยู่ใต้การปกครองของจีนในปี     

ค.ศ. 1997 จึงไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการผูสู้งอายข้ึุน โดยมุ่งเนน้การจดับริการเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัและ

ดา้นการรักษาพยาบาลเป็นสาํคญั โดยรัฐทาํหน้าท่ีเป็นผูผ้ลิตบริการดา้นสาธารณสุขรายใหญ่ของ
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ประเทศ และให้บริการในราคาถูก ประกอบกบัผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มกัมีการศึกษาตํ่า มีเงินออมน้อย 

ไม่ไดท้าํงานและไม่มีเงินบาํนาญ แมจ้ะได้รับเบ้ียยงัชีพจากรัฐบาลอยู่บ้างก็ยงัมีจาํนวนผูไ้ด้รับ

บริการเพียงเลก็น้อยและเงินท่ีไดก้็มีจาํนวนไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้

บริการสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐจนก่อให้เกิดการขาดแคลนบริการดา้นสาธารณสุขอยา่งมาก

ในฮ่องกง 

 ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูสู้งอายชุาวฮ่องกงมีความมัน่คงในชีวิต มีสุขภาพท่ีดีและมีคุณค่า นโยบาย

ดา้นผูสู้งอายุในอนาคตจึงมุ่งเน้นให้ตนเองและครอบครัวมีบทบาทสาํคัญในการสร้างความัน่คง   

ดงักล่าว โดยมีรัฐเป็นผูส้นับสนุนโดบการบังคับให้มีการจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพ่ือเป็น

หลกัประกนัดา้นรายได ้และการใหเ้งินอุดหนุนแก่ครอบครัวท่ีดูแลผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

 

4. การปรับตวัหลงัเกษยีณอายุ 

 นิวการ์เตนและคณะ (บุษยมาส สินธุประมา. 2539 : 48) กล่าวถึงบุคลิกภาพและ

การปรับตวัของผูสู้งอายไุว ้8 ประเภท ดงัน้ี 

1. Reorganizer เป็นพวกหากิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือมาแทนท่ีกิจกรรมท่ีสูญเสียไป 

2. Focusal  เป็นพวกช่างเลือกในการทาํกิจกรรม พวกน้ีจะหยดุทาํกิจกรรมบางอยา่ง ใน

ขณะเดียวกนัก็จะจูจ้ี้ในการท่ีจะเลือกกิจกรรมใหม่ 

3. Disengaged  เป็นพวกท่ีดึงตวัเองออกมาจากบทบาทความรับผดิชอบท่ีมีอยูเ่ดิม  โดย

สมคัรใจ 

4. Holding – on   พวกท่ีพยายามจะอยูใ่กลชิ้ดกบัคนวยักลางคน 

5. Constricted  เป็นพวกท่ีพยายามจะปิดตัวเองจากโลกภายนอกมากข้ึนเร่ือย ๆ         

(ไม่ยุง่เก่ียวกบัโลก) 

6. Succorance – seeking  เป็นพวกท่ีมีความพอใจในชีวิตตนเอง ตราบท่ีสามารถหาคน

เป็นท่ีพ่ึงพาได ้พวกน้ีตอ้งการคนมาช่วยดูแลและเอาใจใส่ 

7. Apathetic เป็นพวกดึงตัวเองออกมา จะหยุดคิดหรือหมดหวงัในชีวิตค่อนข้างเร็ว      

ตั้งแต่เน่ิน ๆ ไม่เคยเปล่ียนความเช่ือแบบทาํร้ายตนเอง ว่าตนเองไม่สามารถท่ีจะจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ของตนเองได ้

8. Disorganized เป็นพวกมีกิจกรรมต่างๆ นอ้ยและมีสภาพจิตไม่เป็นปกติ 

กลุ่มหมายเลข 1-3 เป็นพวกท่ีความพึงพอใจในชีวิตสูง มีบุคลิกภาพท่ีมัน่คง หมายเลข 

6 - 8 เป็นพวกมีความพึงพอใจในชีวิตนอ้ย 
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5. ความสําคญัของการทํางานหลงัเกษียณอายุ 

 คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูสู้งอายแุห่งชาติไดจ้ดัทาํแผนผูสู้งอายุ

แห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2564) ไดก้าํหนดให้แผนฉบบัน้ีเป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 หมวด 

ไดแ้ก่ 

1 .ยุท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ าน ก าร เต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร เพ่ื อ วัย สู ง อ ายุ ท่ี มี 

                 คุณภาพ 

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมผูสู้งอาย ุ

3. ยทุธศาสตร์ดา้นระบบคุม้ครองทางสงัคมสาํหรับผูสู้งอาย ุ

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือการพฒันางานดา้นผูสู้งอายรุะดบัชาติ และการพฒันา 

                 บุคลากรดา้นผูสู้งอาย ุ

5. ยุทธศาสตร์การประมวลและพฒันาองค์ความรู้ดา้นผูสู้งอายแุละการติดตามประเมินผล 

                 การดาํเนินการตามแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ 

ยทุธศาสตร์ทั้ง 5 หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสวสัดิการผูสู้งอายปุรากฎอยูใ่น 

3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเม่ือว ัยสูงอายุท่ี มี 

คุณภาพ ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมผูสู้งอายแุละยุทธศาสตร์ดา้นระบบคุม้ครองทางสังคมสาํหรับ

ผูสู้งอาย ุ

  

6. แนวคดิการออมในวยัเกษียณ 

ช่องทางการออมระยะยาวเพ่ือชีวิตหลงัเกษียณ ในประเทศไทยในปัจจุบนัมีหลายช่องทาง    

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการออมผ่านรูปแบบกองทุน  การออมระยะยาวในกรณีน้ี  จะได้สิทธิ

ประโยชน์ทางดา้นภาษีเงินไดห้ลายประการ 

1. กองทุนประกนัสงัคมกรณีชราภาพ 

กองทุนประกนัสังคมกรณีชราภาพจดัเป็นการออมภาคบงัคบั    และเป็นการออม

สาํหรับคนท่ีทาํงานในวงกวา้ง โดยปัจจุบนัครอบคลุมลูกจา้งในสถานประกอบการเอกชนท่ีมีลูกจา้ง

ตั้งแต่  1  คนข้ึนไป    ในการออมแต่ละเดือนนายจา้งและลูกจา้งจะจ่ายเงินเขา้กองทุนฝ่ายละร้อยละ 

3  ของเงินเดือน   และรัฐบาลจ่ายสมทบอีกร้อยละ 1 ของเงินเดือน  โดยมีเพดานเงินเดือน 15,000 

บาท   เงินออมท่ีลูกจา้งจ่ายเขา้กองทุนประกนัสงัคม      สามารถนาํไปหักลดหยอ่นไดต้ามท่ีจ่ายจริง

แต่ไม่เกินปีละ 5,400  บาท 
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2. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ    เป็นกองทุนภาคบังคับสําหรับขา้ราชการ           

ทุกประเภท (ยกเวน้ขา้ราชการเมือง) ในการออมแต่ละเดือนขา้ราชการจะจ่ายเงินเขา้กองทุนในอตัรา

ร้อยละ 3  ของเงินเดือน   และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบ  และเงินชดเชยใหอี้กร้อยละ  3  และ   2     ของ

เงินเดือน  ตามลาํดบั    เงินออมสะสมท่ีขา้ราชการจ่ายเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนท่ี    

ไม่เกิน  300,000 บาท  ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้

3. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  จัดเป็นกองทุนท่ีจัดตั้ งข้ึนด้วยความสมคัรใจระหว่าง

นายจา้งและลูกจา้ง         โดยเป็นการออมเพ่ือสร้างหลกัประกนัและสวสัดิการให้แก่พนักงานใน

ยามท่ีออกจากงาน    ในการออมลูกจา้งจะออมในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 2  แต่ไม่เกินร้อยละ 15   

ของเงินเดือนและนายจา้งตอ้งจ่ายเงินสมทบในอตัราไม่ตํ่ากว่าลูกจา้ง     เงินออมสะสมท่ีลูกจา้งจ่าย

เขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสามารถนาํไปหกัลดหยอ่นในการคาํนวณภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีจ่ายจริง

แต่ไม่เกิน    ปีละ 10,000  บาท    สําหรับส่วนท่ีเกิน 10,000 บาท  แต่ไม่เกินร้อยละ 15   ของ

เงินเดือน   และไม่เกิน 290,000  บาท   เป็นเงินไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

4. กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเป็นกองทุนรวมประเภทหน่ึงท่ีจัดตั้ งข้ึนเพ่ือเป็น        

ทางเลือกในการออมระยะยาวเพ่ือการเล้ียงชีพ      โดยนโยบายลงทุนเหมือนกบักองทุนรวมทัว่ไป   

การออมเป็นแบบสมคัรใจท่ีทางการใหก้ารสนบัสนุนโดยใหสิ้ทธิประโยชน์ภาษีแก่ผูล้งทุนเพ่ือเป็น

แรงจูงใจ    ซ่ึงผูล้งทุนตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การออมแบบสมํ่าเสมอ   โดยซ้ือหน่วยลงทุนไม่

น้อยกว่าปีละ  1  คร้ัง   และไม่ระงบัการซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่า  1  ปีติดต่อกนั     ภายใตเ้ง่ือนไข

อตัราออมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ   3  ของรายไดใ้นแต่ละปี    หรือไม่ตํ่ากว่า  5,000 บาท   กองทุนประเภท

น้ีเพ่ิงเร่ิมเปิดขายให้แก่ผูล้งทุนเม่ือปลายปี   2544     เงินออมท่ีผูอ้อมลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ สามารถนาํไปหักลดหย่อนภาษีเงินไดไ้ม่เกินร้อยละ  15  ของเงินได ้ 

โดยเม่ือรวมเงินออมกบักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  หรือกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการแลว้ตอ้งไม่

เกิน  300,000  บาท 

หากผูอ้อมลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนทั้ง    4    ประเภท    เงินออม     และ 

ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากกองทุน  จะได้รับสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได ้ เพราะเหตุเกษียณอายุ    หรือ

สูงอาย ุ   ทุพพลภาพ   หรือตาย   ทั้งน้ีภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกองทุนแต่ละประเภท 
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แนวคิดเร่ืองการออมในวยัเกษียณมีความเก่ียวขอ้งกบักรอบแนวคิดในการวิจัย

ทางดา้นระดบัรายได ้และภาระทางครอบครัว เน่ืองจากการท่ีจะเก็บเงินออมของแต่ละบุคคลนั้นจะ

ข้ึนอยู่กบัเงินเดือนท่ีได้รับ ว่าเพียงพอต่อค่าใชจ่้าย และต้องเล้ียงดูสมาชิกภายในครอบครัวดว้ย

หรือไม่ 

 

7. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 สุนีย ์โสภณ (2552 : บทคดัย่อ) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้ร่วมโครงการเปล่ียนเส้นทาง

ชีวิต : เกษียณอายุก่อนกาํหนด ของขา้ราชการสังกดัสาํนักงานปรัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นผลประโยชน์ตอบแทน ปัจจยัในเร่ืองงาน และปัจจยัในเร่ืองส่วนตวั โดยการใช้

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจากขา้ราชการสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีมีคุณสมบติัเขา้

ร่วมโครงการ ก ําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ได้จาํนวน 92 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

ตดัสินใจไม่เขา้ร่วมโครงการ ลกัษณะผลประโยชน์ตอบแทนท่ีมีผลต่อการจูงใจในทศัน์ของกลุ่ม

ตวัอย่างตามลาํดบั คือการไดรั้บเงินบาํเหน็จหรือบาํนาญ และเงิน ช.ร.บ. หลงัจากเกษียณอายุ ถดัมา

คือการไดรั้บเงินขวญัถุง ในอตัรา 7 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 

เพ่ือนใจ รัตตากร (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาแนวทางเก่ียวกบัแนวคิดของภาพลกัษณ์ของ 

“ความชรา” เพ่ืออธิบายการนิยามและแบ่งอาย ุโดยแปลความหมายและประเมิณตนเองของผูสู้งอาย ุ

และเพ่ือนศึกษาเง่ือนไขหลกัในการสนบัสนุนหรือกีดขวางความชราจากแนวคิดของผูสู้งอาย ุศึกษา

โดยใช้วิธี Qualitative Research Methods ผลลัพธ์แสดงถึงแนวทางการคิดของแต่ละบุคคลจะ

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต  และนาํไปสู่จุดหมายซ่ึงคือความสมบูรณ์และประสบความสาํเร็จใน

ชีวิตประสบการณ์ของผูสู้งอายแุละความแตกต่างทางวฒันธรรมทาํให้แนวทางการดาํเนินชีวิตถูก

ออกแบบและถูกสร้างข้ึนมา วิถีทางการดาํเนินชีวิตยงักระทบต่อความสามารถในการดาํเนินชีวิต

ของผูสู้งอายุ และจะใชเ้พ่ือเป็นแนวทางไปสู่การแก่ตวัอย่างมีความสุข พร้อมกบัคุณภาพชีวิตท่ีดี

และประสบความสาํเร็จ 

 นิยามของคาํว่าชราอย่างประสบความสาํเร็จคือกระบวนการความคิดผ่านประสบการณ์

ชีวิต ผูสู้งอายุท่ีประสบความสาํเร็จตอ้งเปล่ียนบทบาท ควรรู้ว่าอะไรท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ 

ความตอ้งการของตนเองอาจเปล่ียนเป็นความตอ้งการท่ีจะใหผู้อ่ื้น  การชราอยา่งประสบความสาํเร็จ

ควรมีการดูและตวัเองอยา่งดีในทุกๆทาง ทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจ การ่ึงพาตนเองการตระหนัก

ถึงคุณภาพชีวิต การเตรียมพร้องต่อการเปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกายและทางสังคม รอบรู้ทั้งด้าน

สังคมและเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผูน้าํ เคร่งครัดในศิลธรรม มี
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ความเมตตากรุณาต่อคนรอบข้าง ทาํงานเพ่ือชุมชนสังคมและเพ่ือนประโยชน์ส่วนรวมทุกส่ิงน้ี

นาํไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในช่วงสุดทา้ยของชีวิต ตวัแปรท่ีช่วยให่ชราอยา่งประสบความสาํเร็จคือ

สุขภาพท่ีดีทั้งกายและความคิด ความมัน่คงของชีวิต การยอมรับทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีจะ

สร้าง “ตัวตน” ของผูสู้งอายุ ยิ่งไปกว่านั้นยงัเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยให้ทุกคนมุ่งไปสู่การรับรู้ถึง

ความสามารถของตนเองอีกดว้ย 
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บทที่ 3 

วธิีดําเนินการศึกษา 

 

ในการศึกษาปัจจยัการวางแผนชีวิตหลงัเกษียณอายขุองพนกังานรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษา 

 พนกังานการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน เป็นการวิจยัแบบผสม (Mix Methodology) โดย

รายละเอียดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 5. ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 

 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษคร้ังน้ี เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน 

จาํนวน 240 คน (การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน : 2553) 

 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเลือกมาจากพนกังานการไฟฟ้านครหลวงเขต

บางเขน ท่ีมีอายรุะหว่าง 40–60 ปี จาํนวน 170 คนโดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งอยา่งเจาะจง (Purposive -

Sampling) เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดแ้ละขอ้เสนอแนะมาสรุปเก่ียวกบัการใชชี้วติหลงัเกษียณอาย ุ

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลงานวจิยัน้ี คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัการใชชี้วติหลงั

เกษียณอายท่ีุผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการออกแบบ

สอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ภาระทางครอบครัว ระดบัการศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม

แบบตรวจสอบรายการ(Check List) จาํนวน 13 ขอ้ 
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 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทางสงัคมท่ีมีผลต่อการใชชี้วติหลงัเกษียณอายขุอง

ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีทั้งหมด 13 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบสแบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบัความคิดเห็นคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  1 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

  2 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบันอ้ย 

  3 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  4 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบัมาก 

  5 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการใชชี้วิตหลงั

เกษียณอาย ุของผูต้อบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 11 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบสแบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบัความคิดเห็นคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 

และนอ้ยท่ีสุด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  1 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

  2 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบันอ้ย 

  3 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  4 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบัมาก 

  5 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสุขภาพท่ีมีผลต่อการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายขุองผูต้อบ

แบบสอบถาม มีทั้งหมด 9 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบสแบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบัความคิดเห็นคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  1 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

  2 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบันอ้ย 

  3 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  4 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบัมาก 

  5 คะแนน หมายถึง ระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

        อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

การทดสอบความถูกต้องของเคร่ืองมือ 

 แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างสาํเร็จแลว้ จะนาํมาทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของ

แบบสอบถาม ก่อนท่ีจะนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งน้ีเพ่ือนท่ีจะใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความ

น่าเช่ือถือและตรงกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ี ผูศึ้กษาจึงไดใ้หอ้าจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถ

ในดา้นนน้ีเป็นท่ีปรึกษา คอยตรวจสอบเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษา และโครงสร้างของ

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยั ก่อนท่ีจะนาํแบบสอบถามไปใชใ้นกรเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งเพ่ือการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

 

 

การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการศึกษา ดงัน้ี 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูศึ้กษาไดใ้ห้ผูท้รงคุณวุฒิ ได่แก่ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ตรวจสอบเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษา (Content Validity) และโครงสร้างแบบสอบถาม 

(Construct Validity) 



19 

 

การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการนาํเอาแบบสอบถามไปทดสอบก่อนกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา และนาํขอ้มูลท่ีไดม้า

ทดสอบความเช่ือมัน่โดยการหาค่าสมัประสิทธ ์อลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ปรากฏว่าไดค้วามเช่ือมัน่ สมัประสิทธ ์อลัฟ่า เท่ากบั 

0.8028 ซ่ึงมีความหมายวา่แบบสอบถามน้ีมีความน่าเช่ือถือ สามารถใชใ้นการเก็บขอ้มูลได ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ และขอความร่วมมือจากองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือขอความร่วมมือใน

การรวบรวมขอ้มูล 

 2. ผูว้ิจยัดาํเนินเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยทาํกานเก็บขอ้มูลท่ี สาํนกังานการไฟฟ้านครหลวง

เขตบางเขน เพ่ือนแจกแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการแจกแบบสอบถาม

ใหแ้ก่ผูท้าํวิจยั แบบเลือกเฉาพะกลุ่ม (Purposive Sampling) โดยเลือกผูท้าํวจิยัท่ีมีอาย ุตั้งแต่ 40-60 

ปี ใชร้ะยะเวลาในช่วงเดือนสิงหาคม 2553 

 3.นาํขอ้มูลทั้งหมดไปทาํการวิเคระห์และสรุปผลเพ่ือนาํเสนอต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือทาํการสมัภาษณ์และเก็บขอ้มูลทั้งหมดแลว้ ผูว้ิจยัจะทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของขอ้มูล และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาทาํการเรยบเรียงตีความหมาย เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ี

ตรงตามกรอบวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้จากนั้นจึงนาํขอ้มูลทั้งหมดมาลงรหสัโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows มาทาํการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

 

 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตร (ลว้น สายยศ 2531 : 59) 

 

 

 

 

  

  

 

ค่าร้อยละ =                                                      × 100 จาํนวนท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ 

จาํนวนทั้งหมด 
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2. ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ 2534 : 40) 

 ��  

สูตร  ���                  = 

โดยท่ี                  =      ค่าเฉล่ียของคะแนน 

  =      ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    n        =       จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

    i         =       1 - n 

 

 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์

รัตนะ 2534 : 40) 

 

   สูตร         S          = 

โดยท่ี                  =      ค่าเฉล่ียของคะแนน 

  =      คะแนนของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละคน 

    n        =       จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

    i         =       1 - n 

 

 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

เพ่ืออธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการวางแผนทางสังคมท่ีมีผลต่อการใช้ชีวิตหลงั

เกษียณอายุ ผูว้ิจ ัยทําการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

(Standard Deviation) ใชอ้ธิบายระดบัการวางแผนทางสังคมท่ีมีผลต่อการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายุ

โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางสังคมในการใช้ชีวิต 

หลงัการเกษียณอาย ุมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางสังคมในการใช้ชีวิต 

หลงัการเกษียณอาย ุมาก 
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  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางสังคมในการใช้ชีวิต 

หลงัการเกษียณอาย ุปานกลาง 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางสังคมในการใช้ชีวิต 

หลงัการเกษียณอาย ุนอ้ย 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางสังคมในการใช้ชีวิต 

หลงัการเกษียณอาย ุนอ้ยท่ีสุด 

  

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการวางแผนทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการใชชี้วิตหลงั

เกษียณอายุ ผูว้ิจ ัยทําการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

(Standard Deviation) ใช้อธิบายระดับการวางแผนทางเศรษฐกิจท่ี มีผลต่อการใช้ชีวิตหลัง

เกษียณอายโุดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางเศรษฐกิจในการใชชี้วิต 

หลงัการเกษียณอาย ุมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางเศรษฐกิจในการใชชี้วิต 

หลงัการเกษียณอาย ุมาก 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางเศรษฐกิจในการใชชี้วติ 

หลงัการเกษียณอาย ุปานกลาง 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางเศรษฐกิจในการใชชี้วติ 

หลงัการเกษียณอาย ุนอ้ย 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางเศรษฐกิจในการใชชี้วติ 

หลงัการเกษียณอาย ุนอ้ยท่ีสุด 

 

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับระดบัการวางแผนทางสุขภาพท่ีมีผลต่อการใชชี้วิตหลงั

เกษียณอายุ ผูว้ิจ ัยทําการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

(Standard Deviation) ใชอ้ธิบายระดบัการวางแผนทางสุขภาพท่ีมีผลต่อการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายุ

โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางสุขภาพในการใชชี้วิต

หลงัการเกษียณอายมุากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางสุขภาพในการใชชี้วิต 

หลงัการเกษียณอายมุาก 
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  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางสุขภาพในการใชชี้วิต 

หลงัการเกษียณอายปุานกลาง 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางสุขภาพในการใชชี้วิต 

หลงัการเกษียณอายนุอ้ย 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดบัการวางแผนทางสุขภาพในการใชชี้วิต 

หลงัการเกษียณอายนุอ้ยท่ีสุด 

  

เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบทดสอบ ซ่ึงเป็นขอ้คาํถามเชิงบวก โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 

ระดบัความคิดเห็น เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอ้ย 2 

นอ้ยมาก 1 

 

 ตอนที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

แผนงานและระยะเวลางานวจิยั 

 

 

เม.ย. 

53 

พ.ค. 

53 

ม.ิย. 

53 

ก.ค. 

53 

ส.ค. 

53 

1. รวบรวมขอ้มูล      

2. คน้ควา้งานวจิยั      

3. ทาํแบบสอบถาม      

4. ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล      

5. วิเคราะห์ขอ้มูล      
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายุของ

พนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 40 – 60 ปี ในการนาํเสนอผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

 • สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 • การวิเคราะห์ขอ้มูล  

• ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 • สรุปผลการวิเคราะห์ใขอ้มูลในภาพรวมตามกรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกนั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

  n     แทน  จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 x     แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 

S.D.  แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือศึกษาระดบัการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายใุนคร้ังน้ี ผูว้ิจยั

ไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 จาํนวนและร้อยละท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนก

ตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ภาระทางครอบครัว ระดบัการศึกษา   

 ส่วนที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และ สุขภาพในการ

วางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ
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ส่วนที่ 1 ผลการวเิคระห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ภาระ

ทางครอบครัว และระดับการศึกษา 

ตารางที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

    เพศชาย 

    เพศหญิง 

 

96 

45 

 

68.10 

31.90 

รวม 141 100 

2. อายุ 

    40 – 45 ปี 

    46 - 50 ปี 

    มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

 

71 

42 

28 

 

50.35 

29.80 

19.85 

รวม 141 100 

3. สถานภาพ 

   โสด 

   สมรส 

   หมา้ย 

   หยา่ร้าง 

 

18 

110 

10 

3 

 

12.80 

78.00 

7.10 

2.10 

รวม 141 100 

4. ภาระทางครอบครัว 

    มีบุตร 

   ไม่มีบุตร 

 

110 

31 

 

78.00 

22.00 

รวม 141 100 

5. ระดับการศึกษา 

    ปวช./ปวส. หรือตํ่ากว่า 

    ปริญญาตรี 

    สูงกว่าปริญญาตรี 

 

78 

56 

7 

 

55.30 

39.70 

5.00 

รวม 141 100 
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จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 1. เพศ แสดงใหเ้ห็นว่าพนกังานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

141 คน คิดเป็นร้อยละ 100  เม่ือพิจารณาตามเพศ พบว่า มีเพศชายจาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ

68.10 ส่วนเพศหญิงมีจาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 

 2. อายุ เม่ือพิจารณาตามอายุ พบว่าพนกังานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขนมีจาํนวนมาก

สุดอยูท่ี่ช่วงอาย ุ40-45 ปี จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 50.35 ช่วงอาย ุ46 – 50 ปี จาํนวน 42 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.80  และมีอายมุากกว่า 50 ปีข่ึนไป จาํนวน 28 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 19.85 

 3. สถานภาพ เม่ือพิจารณาตามสถานะภาพ พบว่า พนกังานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน 

มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 78  รองลงมาคือ โสด จาํนวน 18 คน  

คิดเป็นร้อยละ12.80 หมา้ย จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 และมีสถานภาพหยา่ร้างจาํนวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.10 

 4. ภาระทางครอบครัว เม่ือพิจารณาตามภาระทางครอบครัว พบว่า  พนกังานการไฟฟ้านคร

หลวงเขตบางเขน ส่วนมากมีบุตร จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 78 และไม่มีบุตร จาํนวน 31 คน 

คิดเป็นร้อยละ 22 

 5. ระดับการศึกษา เม่ือพิจารณาตามระดบัการศึกษา พบว่า พนกังานการไฟฟ้านครหลวง

เขตบางเขน มีระดบัการศึกษาใน ปวช./ปวส.หรือตํ่ากว่า จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 มี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 และมีการศึกษาในระดบัท่ีสูง

กว่าปริญญาตรี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
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ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัระดบัความคดิเห็นของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง  

เขตบางเขน ที่มต่ีอด้าน สังคม เศรษฐกจิและสุขภาพ ในการใช้ชีวติหลงัเกษียณอาย ุ

ตารางที่ 2 ระดบัการวางแผนดา้นสงัคมในการใชชี้วติหลงัเกษียณอาย ุ

การวางแผนด้านสังคมในการใช้

ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุ

ระดับความคดิเห็น  

ค่า 

เฉลีย่ 

 

S.D. แปรผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

1. ท่านไม่มีความกงัวลใจในชีวิต 

    ภายหลงัเกษียณอายุ                                          

18 

(12.77) 

51 

(36.17) 

52 

(36.88) 

12 

(8.51) 

8 

(5.67) 
3.42 .840 ปานกลาง 

2. ท่านเตรียมพร้อมในเร่ือง 

    สถานภาพความเป็นอยู่ของ 

    ครอบครัวหลงัเกษียณอายุ 

20 

(14.18) 

56 

(39.72) 

57 

(40.43) 

5 

(3.66) 

3 

(2.13) 
3.60 .974 มาก 

3. ท่านเตรียมตวัเป็นสมาชิกใน 

    ครอบครัวแทนการเป็น 

    หวัหน้าครอบครัว 

18 

(12.77) 

46 

(32.62) 

59 

(41.84) 

11 

(7.80) 

7 

(4.96) 
3.40 .833 ปานกลาง 

4. ท่านยอมรับต่อการสละ 

    ตาํแหน่งภายหลงัจาก 

    เกษียณอายุ 

42 

(29.79) 

63 

(44.68) 

62 

(22.70) 

2 

(1.42) 

2 

(1.42) 
4.00 1.153 มาก 

5. ท่านคิดว่าการเกษียณอายุ 

    ไม่ไดท้าํใหท่้านขาดเพ่ือน 

     พบปะสังสรรค ์

19 

(13.48) 

47 

(33.33) 

57 

(40.43) 

12 

(8.51) 

6 

(4.26) 
3.43 .827 ปานกลาง 

6. ท่านไม่กงัวลในเร่ืองการงาน 

    ท่ีกาํลงัมีความเจริญกา้วหนา้ 

     หากท่านตอ้งเกษียณอายุ 

27 

(19.15) 

41 

(29.08) 

55 

(39.01) 

13 

(9.22) 

5 

(3.55) 
3.51 .775 มาก 

7. ท่านจะทาํประโยชนใ์หแ้ก ่

    สังคมและส่วนรวมหลงัจาก 

    เกษียณอายุ 

22 

(15.60) 

44 

(31.21) 

67 

(47.52) 

7 

(4.96) 

1 

(0.71) 
3.56 .912 มาก 

8. ท่านมีความตอ้งการท่ีจะอยู่ 

    ร่วมกบัผูอ่ื้นมากกว่าอยู่ตาม 

    ลาํพงัหลงัเกษียณอายุ 

17 

(12.06) 

36 

(25.53) 

74 

(52.48) 

10 

(7.09) 

4 

(2.84) 
3.37 .902 ปานกลาง 

9. ท่านคิดวา่ระดบัการศึกษา 

    ส่งผลต่อการใชชี้วิตหลงั 

    เกษียณอายุ 

12 

(8.51) 

29 

(20.57) 

66 

(46.81) 

25 

(17.73) 

9 

(6.38) 
3.07 .730 ปานกลาง 

10. ท่านจะนาํความสามารถ 

     พิเศษท่ีมีไปใชห้ลงั 

     เกษียณอายุ 

20 

(14.18) 

40 

(28.37) 

67 

(47.52) 

11 

(7.80) 

3 

(2.13) 
3.45 .855 ปานกลาง 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

การวางแผนด้านสังคมในการใช้

ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุ

ระดับความคดิเห็น  

ค่า 

เฉลีย่ 

 

S.D. แปรผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

11. ท่านตอ้งการร่วมกจิกรรม 

     ผูสู้งอายุหลงัเกษียณอายุ 

10 

(7.09) 

26 

(24.82) 

78 

(55.32) 

11 

(7.80) 

7 

(4.96) 
3.21 .953 ปานกลาง 

12. ท่านตอ้งการทาํงานอดิเรก 

     ในยามว่างเช่น ปลูกตน้ไม ้  

     เล้ียงสัตวห์ลงัเกษียณอายุ 

27 

(19.15) 

51 

(36.17) 

52 

(36.88) 

9 

(6.38) 

2 

(1.42) 
3.65 .887 มาก 

13. ท่านตอ้งการพบปะเพ่ือนๆ  

     วยัเดียวกนัหลงัเกษียณอายุ 

20 

(14.18) 

37 

(26.24) 

74 

(52.48) 

6 

(4.26) 

4 

(2.84) 
3.45 .923 ปานกลาง 

รวม 3.47 .890 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 2 สามารถอธบิายได้ดังนี ้

 1. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีความกงัวลใจหลงัจากเกษียณอายอุยูใ่นระดบั ปานกลาง 

ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.88 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 

 2. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีความเตรียมพร้อมในเร่ืองสถานภาพความเป็นอยู่ของ

ครอบครัวหลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40.43 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 

 3. พนักงานการไฟฟ้านครหลวงมีการเตรียมตวัเป็นสมาชิกในครอบครัวแทนการเป็น

หวัหนา้ครอบครัวอยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.84 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 

4. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงยอมรับต่อการสละตาํแหน่งภายหลงัจากเกษียณอาย ุ

อยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 44.70 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 

5. พนักงานการไฟฟ้านครหลวงคิดว่าการเกษียณอายุจะทําให้ท่านขาดเพ่ือนพบปะ   

สงัสรรคอ์ยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40.40 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 

6. พนักงานการไฟฟ้านครหลวงมีความกงัวลในเร่ืองการงานท่ีกาํลงัมีความเจริญกา้วหนา้ 

หากท่านตอ้งเกษียณอายอุยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 39.00 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 

7. พนักงานการไฟฟ้านครหลวงมีแนวคิดจะทําประโยชน์ให้แก่สังคมและส่วนรวม

หลงัจากเกษียณอายอุยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 47.50 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 

8. พนักงานการไฟฟ้านครหลวงมีความตอ้งการท่ีจะอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นมากกว่าอยู่ตามลาํพงั 

หลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 52.50 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 
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9. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงคิดว่าระดบัการศึกษาส่งผลต่อการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายุ

อยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 46.80 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 

10. พนักงานการไฟฟ้านครหลวงมีความคิดท่ีจะนําความสามารถพิเศษท่ีมีไปใช้หลัง

เกษียณอายอุยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 47.50 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 

11. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงตอ้งการร่วมกิจกรรมผูสู้งอายหุลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั 

ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 55.30 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 

12. พนักงานการไฟฟ้านครหลวงต้องการทํางานอดิเรกในยามว่างเช่น ปลูกต้นไม ้   

เล้ียงสตัวห์ลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.90 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 

13. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีความตอ้งการพบปะเพ่ือนวยัเดียวกนัหลงัเกษียณอาย ุ

อยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 52.50 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 

 

ตารางที่ 3 ระดบัการวางแผนดา้นเศรษฐกิจในการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

การวางแผนด้านเศรษฐกจิใน

การใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุ

ระดับความคดิเห็น  

ค่า 

เฉลีย่ 

 

S.D. แปรผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

14. ท่านมีการสะสมเงินเพ่ือ 

     นาํไปไวใ้ชห้ลงัเกษียณอายุ 

25 

(17.73) 

53 

(37.59) 

54 

(38.30) 

5 

(3.55) 

4 

(2.84) 
3.64 .926 มาก 

15. ท่านกาํลงัหางานอ่ืนนอกจาก 

     งานประจาํเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

     ใหแ้กค่รอบครัวหลงัเกษียณ 

18 

(12.77) 

36 

(25.53) 

61 

(43.26) 

18 

(12.77) 

8 

(5.67) 
3.27 .728 ปานกลาง 

16. ท่านคิดว่าท่านสามารถเล้ียง 

     ดูครอบครัวไดห้ลงัจาก 

     เกษียณอายุ 

21 

(14.89) 

51 

(36.17) 

62 

(43.97) 

5 

(3.55) 

2 

(1.42) 
3.60 .948 มาก 

17. ท่านมีภาระท่ีตอ้งคอยเล้ียงดู 

     ครอบครัว 

24 

(17.02) 

32 

(22.70) 

65 

(46.10) 

13 

(9.22) 

7 

(4.96) 
3.38 .778 ปานกลาง 

18. ท่านมีความตอ้งการท่ีจะ 

     เปล่ียนอาชีพใหม่เพ่ือความ 

     มัน่คงหลงัเกษียณอายุ 

11 

(7.80) 

26 

(17.73) 

51 

(43.26) 

27 

(19.15) 

17 

(12.06) 
2.90 .638 ปานกลาง 

19. ท่านจะใชจ่้ายเงินนอ้ยลง 

     หลงัเกษียณอายุ 

19 

(13.48) 

47 

(33.33) 

60 

(42.55) 

12 

(8.51) 

3 

(2.13) 
3.48 .856 ปานกลาง 

20. ท่านเตรียมอาชีพเสริมไว ้

     สาํหรับหลงัเกษียณอายุ 

13 

(9.22) 

30 

(21.28) 

72 

(51.06) 

17 

(16.06) 

9 

(6.38) 
3.15 .823 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

การวางแผนด้านเศรษฐกจิใน

การใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุ

ระดับความคดิเห็น  

ค่า 

เฉลีย่ 

 

S.D. แปรผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

21. ท่านคิดว่ารายไดห้ลงั    

     เกษียณอายุเพียงพอต่อ 

     ค่าใชจ่้าย 

9 

(6.38) 

33 

(23.40) 

78 

(55.32) 

17 

(12.06) 

4 

(2.84) 
3.18 .936 ปานกลาง 

22. ท่านเตรียมความพร้อมใน 

     การใชจ่้ายเงินบาํเหน็จท่ี 

     ได้รับจากการเกษียณอายุ 

20 

(14.18) 

41 

(29.08) 

69 

(48.94) 

7 

(4.96) 

4 

(2.84) 
3.47 .896 ปานกลาง 

23. ท่านคิดว่าดอกผลจากเงิน 

     ลงทุนเพียงพอต่อการใชจ่้าย 

     หลงัเกษียณอายุ 

9 

(6.38) 

31 

(21.99) 

72 

(51.06) 

26 

(18.44) 

3 

(2.13) 
3.12 .837 ปานกลาง 

24. ท่านจะนาํเงินบาํเหน็จไป 

     ลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลกาํไร 

17 

(12.06) 

20 

(14.18) 

78 

(55.32) 

16 

(11.35) 

10 

(7.09) 
3.13 .875 ปานกลาง 

รวม 3.30 .840 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 3 สามารถอธบิายได้ดังนี ้

 14. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีการสะสมเงินเพ่ือนาํไปไวใ้ชห้ลงัเกษียณอยูใ่นระดบั 

มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 38.30 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 

15. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงกาํลงัหางานอ่ืนนอกจากงานประจาํเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ 

ครอบครัวหลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43.26 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 

16. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงท่ีคิดว่าท่านสามารถเล้ียงดูครอบครัวไดห้ลงัจาก 

เกษียณอายอุยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43.97 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 

17. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีภาระท่ีตอ้งคอยเล้ียงดูครอบครัวอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 46.10 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 

18. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนอาชีพใหม่เพ่ือความมัน่คง 

หลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43.26 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 

19. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีความตอ้งการท่ีจะใชจ่้ายเงินนอ้ยลงหลงัเกษียณอายอุยู่

ในระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 42.55 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 
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20. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงเตรียมอาชีพเสริมไวส้าํหรับหลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั 

ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 51.06 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 

21. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีแนวคิดว่ารายไดห้ลงัเกษียณอายเุพียงพอต่อค่าใชจ่้ายอยู่

ในระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 55.32 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 

22. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีการเตรียมความพร้อมในการใชจ่้ายเงินบาํเหน็จท่ีไดรั้บ

จากการเกษียณอายอุยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 48.94 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 

23. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีความคิดว่าดอกผลจากเงินลงทุนเพียงพอต่อการใชจ่้าย 

หลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 51.06 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 

24. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงจะนาํเงินบาํเหน็จไปลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลกาํไรอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 55.32 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 

 

ตารางที่ 4 ระดบัการวางแผนดา้นสุขภาพในการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

การวางแผนด้านสุขภาพในการ

ใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุ

ระดับความคดิเห็น  

ค่า 

เฉลีย่ 

 

S.D. แปรผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

25. ท่านจะตรวจสุขภาพ 

     ประจาํปีเป็นประจาํหลงั 

     เกษียณอายุ 

37 

(26.24) 

59 

(41.84) 

41 

(29.08) 

4 

(2.84) 

0 

(0.00) 
3.91 1.051 มาก 

26. ท่านวางแผนทางดา้น 

     ประกนัสุขภาพไวส้าํหรับ 

     หลงัเกษียณอายุ 

31 

(21.99) 

44 

(31.21) 

58 

(41.13) 

6 

(4.26) 

2 

(1.42) 
3.68 .888 มาก 

27. ท่านวางแผนควบคุมนํ้าหนกั 

    ใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

28 

(19.86) 

31 

(21.99) 

76 

(53.90) 

4 

(2.84) 

2 

(1.42) 
3.56 .957 มาก 

28. ท่านใหค้วามสาํคญักบั 

    บริการดา้นสุขภาพของรัฐ 

    หรือเอกชนท่ีจดัใหแ้กผู่ ้

    เกษียณอายุ 

24 

(17.02) 

44 

(31.21) 

61 

(43.26) 

10 

(7.09) 

2 

(1.42) 
3.55 .853 มาก 

29. ถา้หากท่านเจ็บป่วยท่าน 

    สามารถดูแลตนเองได ้เพ่ือลด 

    ภาระบุตรหลาน 

18 

(12.77) 

54 

(38.30) 

62 

(43.97) 

7 

(4.96) 

0 

(0.00) 
3.59 .979 มาก 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

การวางแผนด้านสุขภาพในการ

ใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุ

ระดับความคดิเห็น  

ค่า 

เฉลีย่ 

 

S.D. แปรผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

30. ท่านไดเ้ตรียมใจเกีย่วกบัการ 

     เส่ือมของร่างกายเม่ืออายุ 

     มากข้ึน 

28 

(19.86) 

61 

(43.26) 

47 

(33.33) 

4 

(2.84) 

1 

(0.71) 
3.79 1.025 มาก 

31. ท่านวางแผนปรับเปล่ียน 

    พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  

    หลีกเล่ียงอาหาร ประเภทแป้ง  

    และไขมนั 

20 

(14.18) 

48 

(34.04) 

68 

(48.23) 

3 

(2.13) 

2 

(1.42) 
3.57 .971 มาก 

32. ท่านมกัจะออกกาํลงักาย 

    อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ 

    เตรียมพร้อมใหมี้สุขภาพท่ีดี 

22 

(15.60) 

37 

(26.24) 

72 

(51.06) 

8 

(5.67) 

2 

(1.42) 
3.49 .902 ปานกลาง 

33. ท่านไม่รู้สึกว่าตวัเองแกช่รา  

    อ่อนแอไม่กระฉบักระเฉง 

    เหมือนเดิม 

15 

(10.64) 

42 

(29.79) 

68 

(48.23) 

13 

(9.22) 

3 

(2.13) 
3.38 .878 ปานกลาง 

รวม 3.61 .945 มาก 

 

จากตารางที่ 4 สามารถอธบิายได้ดังนี ้

25. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีความตอ้งการท่ีจะตรวจสุขภาพประจาํปีเป็นประจาํหลงั

เกษียณอายอุยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.84 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 

 26. พนักงานการไฟฟ้านครหลวงมีการวางแผนทางด้านประกนัสุขภาพไวส้ําหรับหลงั 

เกษียณอายอุยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.26 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 

27. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีการวางแผนควบคุมนํ้ าหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานอยู่

ในระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 53.90 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 

28. พนักงานการไฟฟ้านครหลวงให้ความสาํคญักบับริการดา้นสุขภาพของรัฐหรือเอกชน   

ท่ีจดัใหแ้ก่ผูเ้กษียณอายอุยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43.26 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 

29. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงจะสามารถดูแลตนเองไดเ้ม่ือเจ็บป่วย เพ่ือลดภาระบุตร

หลานอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43.97 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 
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30. พนักงานการไฟฟ้านครหลวงไดเ้ตรียมใจเก่ียวกับการเส่ือมของร่างกายเม่ืออายุมาก

ข้ึนอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43.26 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 

31. พนักงานการไฟฟ้านครหลวงมีการวางแผนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  

หลีกเล่ียงอาหารประเภทแป้ง และไขมันอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 48.23 และมี 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 

32. พนักงานการไฟฟ้านครหลวงมีแนวคิดท่ีจะออกกําลังกายอย่างสมํ่ าเสมอเพ่ือ

เต รีย ม พ ร้อ ม ให้ มี สุ ข ภ าพ ท่ี ดี อ ยู่ ใน ร ะ ดับ  ป าน ก ล าง ซ่ึ ง คิ ด เป็ น ร้อ ย ล ะ  51 .06แ ล ะ มี 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 

33. พนกังานการไฟฟ้านครหลวงไม่มีความรู้สึกว่าตวัเองแก่ชรา และอ่อนแอ ไม่กระฉบักระเฉง

เหมือนเดิมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 48.23 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ือง การวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายขุองพนกังานการไฟฟ้า

นครหลวง เขตบางเขน ไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะข้อมูลทั่วไปของ พนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน พบว่า มีผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด 170 คน ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน 141 ชุด และไม่สมบูรณืจาํนวน 

29 ชุด ในจาํนวน 141 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย 96 คน คิดเป็นร้อยละ 68.10 และเป็นเพศ หญิง 

จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 45 ปี จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อย

ละ 50.35 มีสถานภาพสมรสเป็นส่วนมาก จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 โดยส่วนมากจะมี

บุตรแลว้จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดบั ปวช./ปวส. 

จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 รองลงมาคือ มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีจาํนวน 56 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.70 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง 

เขตบางเขน ท่ีมีต่อดา้น สงัคม เศรษฐกิจและสุขภาพ ในการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีความกงัวลใจหลงัจากเกษียณอายอุยูใ่นระดบั  

ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.88 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 มีความเตรียมพร้อมในเร่ืองสถานภาพ

ความเป็นอยูข่องครอบครัวหลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40.43 และมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.60 มีการเตรียมตวัเป็นสมาชิกในครอบครัวแทนการเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.84 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ยอมรับต่อการสละตาํแหน่งภายหลงั

จากเกษียณอายุอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 44.70 และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 คิดว่าการ

เกษียณอายุจะทาํให้ท่านขาดเพ่ือนพบปะสังสรรค์อยู่ในระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40.40 

และมี ค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  3 .43  มี ความกังวลใน เร่ือ งการงาน ท่ี ก ําลังมีค วามเจ ริญ ก้าวห น้ า 

หากท่านต้องเกษียณอายุอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 39.00 และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51มี

แนวคิดจะทาํประโยชน์ให้แก่สังคมและส่วนรวมหลงัจากเกษียณอายุอยู่ในระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 47.50 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 มีความตอ้งการท่ีจะอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นมากกว่าอยู่ตามลาํพงั 

หลงัเกษียณอายุอยู่ในระดับ ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 52.50 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 คิดว่า

ระดบัการศึกษาส่งผลต่อการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 46.80 

และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 
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มีความคิดท่ีจะนาํความสามารถพิเศษท่ีมีไปใชห้ลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อย

ละ 47.50 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 ตอ้งการร่วมกิจกรรมผูสู้งอายหุลงัเกษียณอายอุยู่ในระดบั ปาน

กลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 55.30 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ตอ้งการทาํงานอดิเรกในยามว่างเช่น ปลูก

ตน้ไม ้เล้ียงสตัวห์ลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.90 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 

มีความตอ้งการพบปะเพ่ือนวยัเดียวกนัหลงัเกษียณอายุอยู่ในระดับ ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

52.50 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 

  พนักงานการไฟฟ้านครหลวงมีการสะสมเงินเพ่ือนําไปไวใ้ชห้ลงัเกษียณอยู่ใน

ระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 38.30 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64  กาํลงัหางานอ่ืนนอกจากงานประจาํ

เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวหลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43.26 และมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 คิดว่าท่านสามารถเล้ียงดูครอบครัวไดห้ลงัจากเกษียณอายอุยูใ่นระดบั มาก ซ่ึง

คิดเป็นร้อยละ 43.97 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 มีภาระท่ีตอ้งคอยเล้ียงดูครอบครัวอยู่ในระดบั ปาน

กลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 46.10 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 มีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนอาชีพใหม่เพ่ือ

ความมัน่คงหลงัเกษียณอายุอยู่ในระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43.26 และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

2.90 มีความตอ้งการท่ีจะใชจ่้ายเงินน้อยลงหลงัเกษียณอายุอยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

42.55 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 เตรียมอาชีพเสริมไวส้าํหรับหลงัเกษียณอายอุยู่ในระดบั ปานกลาง 

ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 51.06 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 มีแนวคิดว่ารายไดห้ลงัเกษียณอายุเพียงพอต่อ

ค่าใชจ่้ายอยู่ในระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 55.32 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 มีการเตรียม

ความพร้อมในการใชจ่้ายเงินบาํเหน็จท่ีไดรั้บจากการเกษียณอายอุยู่ในระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 48.94 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 มีความคิดว่าดอกผลจากเงินลงทุนเพียงพอต่อการใชจ่้าย 

หลงัเกษียณอายอุยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 51.06 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 จะนาํเงิน

บาํเหน็จไปลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลกาํไรอยู่ในระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 55.32 และมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.13 

พนกังานการไฟฟ้านครหลวงมีความตอ้งการท่ีจะตรวจสุขภาพประจาํปีเป็นประจาํ

หลงัเกษียณอายุอยู่ในระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.84 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 มีการวางแผน

ทางดา้นประกนัสุขภาพไวส้าํหรับหลงัเกษียณอายอุยู่ในระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.26 และมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 มีการวางแผนควบคุมนํ้ าหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานอยู่ในระดบั มาก ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 53.90 และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 ให้ความสําคัญกับบริการด้านสุขภาพของรัฐหรือ

เอกชนท่ีจดัให้แก่ผูเ้กษียณอายอุยู่ในระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43.26 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 

29 สามารถดูแลตนเองไดเ้ม่ือเจ็บป่วย เพ่ือลดภาระบุตรหลานอยู่ในระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

43.97 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 
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ไดเ้ตรียมใจเก่ียวกบัการเส่ือมของร่างกายเม่ืออายุมากข้ึนอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43.26 

แล ะมี ค่ า เฉ ล่ี ย เท่ ากับ  3 .79  มี ก าร วางแ ผ น ป รั บ เป ล่ี ย น พ ฤ ติ ก ร รม ก ารบ ริ โภ ค อ าห าร  

หลีกเล่ียงอาหารประเภทแป้ง และไขมันอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 48.23 และมี 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 มีแนวคิดท่ีจะออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือเตรียมพร้อมให้มีสุขภาพท่ีดีอยู่

ในระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 51.06 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ไม่มีความรู้สึกว่าตวัเองแก่

ชรา และอ่อนแอ ไม่กระฉบักระเฉงเหมือนเดิมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 48.23 และมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขนมีการวางแผนชีวิตหลัง

เกษียณอายใุนดา้นต่างๆอยูใ่นระดบั ปานกลาง ถึง มาก อาจมีผลมาจากการคิดว่าการเกษียณอายนุั้น

เป็นเร่ืองท่ีไกลตวั และยงัไม่ถึงเวลาท่ีจะตอ้งเตรียมตวั ในดา้นของปัจจยัทางสังคมในการใชชี้วิต

หลงัเกษียณอายุพนักงานให้ความสาํคัญอยู่ในระดบัปานกลาง ยอมรับต่อการสละตาํแหน่งท่ีจะ

เกิดข้ึนได ้มีความตอ้งการท่ีจะทาํงานอดิเรกต่างๆ หลงัจากเกษียณอายไุปแลว้ และยงัตอ้งการท่ีจะ

เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะทาํใหต้วัของพนกังานเองไม่รู้สึกทอดท้ิงจากองคก์รท่ีเคยทาํงานมาก่อน 

ในดา้นของเศรษฐกิจ พนกังานใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีการสะสมเงินออมทรัพยเ์พ่ือ

ไวใ้ช้หลงัเกษียณอายแุลว้เป็นส่วนมาก และ มีการวางแผนเงินบาํเหน็จเอาไวล่้วงหน้าแลว้ว่าจะ

จดัสรรเงินในอนาคตอย่างไงอยู่ในระดบัปานกลาง ในดา้นสุขภาพพนักงานมีการเตรียมพร้อมใน

ระดบัมาก พนกังานมีสุขภาพจิตท่ีดีพร้อมท่ีจะยอมรับและเตรียมตวัเตรียมใจสาํหรับการเกษียณและ

อายุท่ีมากข้ึน มีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตวัออกกาํลงักายและทานอาหาร เพ่ือสุขภาพท่ี

แข็งแรงในอนาคต และมีขอ้เสนอจากพนกังานเองว่าควรไดรั้บการดูแลทางดา้นสุขภาพร่างกายและ

จิตใจเหมือนตอนท่ียงัคงสภาพการเป็นพนกังานอยู ่

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า พนักงานมีการวางแผนการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายุไวเ้ป็นอย่างดี

แลว้ แต่ยงัขาดการดูแลและการให้คาํแนะนําจากองค์กร พนักงานควรไดรั้บการดูแลในระยะยาว 

เร่ิมตั้งแต่ยงัคงสภาพการเป็นพนักงานอยู่ไปจนถึงหลงัเกษียณอายุแลว้ ควรมีการจดัตั้งฝ่ายดูแลผู ้

เกษียณอายเุพ่ือคอยจดัการเร่ืองต่างๆ ของพนักงานท่ีเกษียณอายใุห้เกิดความสะดวกสบายเหมือนท่ี
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เคยไดรั้บการดูแลในเวลาทาํงาน และควรมีการดูแลทางร่างกายและจิตใจของพนักงานท่ีเกษียณไป

แลว้ เพ่ือท่ีจะสร้างความรู้สึกว่าไม่ถูกทอดท้ิงจากองคก์รท่ีตนเองเคยทาํงานมาก่อน 

 

 2. ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

 ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความเตรียมพร้อมในการใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุเช่น เพศ 

อายุ การศึกษา สถานะ ภาระหน้าท่ี เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงความแตกต่างอย่างชดัเจน ควรเพ่ิมจาํนวน

ประชากรและขยายช่วงอายใุนการตอบแบบสอบถาม เพ่ือท่ีจะทราบถึงการวางแผนในทุกๆช่วงอาย ุ

ควรเลือกองคก์รท่ีพนักงานสามารถกรอกแบบสอบถามไดค้รบทุกคนเพราะในบางท่ีมีการทาํงาน

แบบสาํนกังานและภาคสนาม 
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ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายขุองพนกังานการไฟฟ้านครหลวง 

 

วตัถุประสงค์  

              เพ่ือศึกษาการวางแผนการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายขุองพนกังานการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน 

คาํชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1. แบบสอบถามชุดน้ีใชร้วบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจากพนกังานการไฟฟ้า   

                 นครหลวงเขตบางเขน 

 2. ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

  ส่วนที่ 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการวางแผนทางดา้นสงัคมการวางแผน 

                                         การใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการวางแผนทางดา้นเศรษฐกิจในการวางแผน 

                                         การใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ

  ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการวางแผนทางดา้นสุขภาพในการวางแผน 

                                         การใชชี้วิตหลงัเกษียณอาย ุ  

3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูก้รอกแบบสอบถามจะเป็นความลบั และจะนาํเสนอขอ้มูลในภาพรวม 

                  เท่านั้น 

 4. ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงในการร่วมกรอกแบบสอบถามคร้ังน้ี 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กรอกแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน [   ] หนา้คาํตอบท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 

1. เพศ 

 [   ]  ชาย   [   ]  หญิง 

2. อาย ุ

 [   ]  40 – 45 ปี  [   ]  46 – 50  ปี 

 [   ] มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพ 

 [   ]  โสด   [   ]  สมรส 

 [   ]  หมา้ย   [   ]  หยา่ร้าง 

 [   ]  แยกกนัอยู ่

4. ภาระทางครอบครัว 

 [   ]  มีบุตร      [   ]  ไม่มีบุตร 

5. ระดบัการศึกษา 

 [   ]  ปวช./ปวส. หรือตํ่ากว่า [   ]  ปริญญาตรี 

  [   ]  สูงกว่าปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

ส่วนที่ 2 การวางแผนทางด้านสังคมในการใช้ชีวติหลงัเกษยีณอาย ุ

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุด 

คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

1. ท่านไม่มีความกงัวลใจในชีวติภายหลงัเกษียณอาย ุ      

2. ท่านเตรียมพร้อมในเร่ืองสถานภาพความเป็นอยูข่องครอบครัว 

    หลงัเกษียณอาย ุ

     

3. ท่านเตรียมตวัเป็นสมาชิกในครอบครัวแทนการเป็นหวัหนา้ 

    ครอบครัว 

     

4. ท่านยอมรับต่อการสละตาํแหน่งภายหลงัจากเกษียณอาย ุ      

5. ท่านคิดว่าการเกษียณอายไุม่ไดท้าํใหท่้านขาดเพ่ือนพบปะ   

    สงัสรรค ์

     

6. ท่านไม่กงัวลในเร่ืองการงานท่ีกาํลงัมีความเจริญกา้วหนา้ 

      หากท่านตอ้งเกษียณอาย ุ

     

7. ท่านจะทาํประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมและส่วนรวมหลงัจาก 

      เกษียณอาย ุ

     

8. ท่านมีความตอ้งการท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นมากกว่าอยูต่ามลาํพงั 

      หลงัเกษียณอาย ุ

     

9. ท่านคิดว่าระดบัการศึกษาส่งผลต่อการใชชี้วติหลงั 

      เกษียณอาย ุ

     

10. ท่านจะนาํความสามารถพิเศษท่ีมีไปใชห้ลงัเกษียณอาย ุ      

11. ท่านตอ้งการร่วมกิจกรรมผูสู้งอายหุลงัเกษียณอาย ุ      

12. ท่านตอ้งการทาํงานอดิเรกในยามว่างเช่น ปลูกตน้ไม ้  

      เล้ียงสตัวห์ลงัเกษียณอาย ุ

     

13. ท่านตอ้งการพบปะเพ่ือนๆ วยัเดียวกนัหลงัเกษียณอาย ุ      
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ส่วนที่ 3 การวางแผนทางด้านเศรษฐกจิในการใช้ชีวติหลงัเกษียณอาย ุ

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุด 

คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

14. ท่านมีการสะสมเงินเพ่ือนาํไปไวใ้ชห้ลงัเกษียณ      

15. ท่านกาํลงัหางานอ่ืนนอกจากงานประจาํเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ 

      ครอบครัวหลงัเกษียณอาย ุ

     

16. ท่านคิดว่าท่านสามารถเล้ียงดูครอบครัวไดห้ลงัจาก 

      เกษียณอาย ุ

     

17. ท่านมีภาระท่ีตอ้งคอยเล้ียงดูครอบครัว      

18. ท่านมีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนอาชีพใหม่เพ่ือความมัน่คง 

      หลงัเกษียณอาย ุ

     

19. ท่านจะใชจ่้ายเงินนอ้ยลงหลงัเกษียณอาย ุ      

20. ท่านเตรียมอาชีพเสริมไวส้าํหรับหลงัเกษียณอาย ุ      

21. ท่านคิดว่ารายไดห้ลงัเกษียณอายเุพียงพอต่อค่าใชจ่้าย      

22. ท่านเตรียมความพร้อมในการใชจ่้ายเงินบาํเหน็จท่ีไดรั้บจาก 

      การเกษียณอาย ุ

     

23. ท่านคิดว่าดอกผลจากเงินลงทุนเพียงพอต่อการใชจ่้าย 

      หลงัเกษียณอาย ุ

     

24. ท่านจะนาํเงินบาํเหน็จไปลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลกาํไร      
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ส่วนที่ 4 การวางแผนทางด้านสุขภาพในการใช้ชีวติหลงัเกษียณอาย ุ

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุด 

คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

25. ท่านจะตรวจสุขภาพประจาํปีเป็นประจาํหลงัเกษียณอาย ุ      

26. ท่านวางแผนทางดา้นประกนัสุขภาพไวส้าํหรับหลงั 

      เกษียณอาย ุ

     

27. ท่านวางแผนควบคุมนํ้ าหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน      

28. ท่านใหค้วามสาํคญักบับริการดา้นสุขภาพของรัฐหรือเอกชน   

       ท่ีจดัใหแ้ก่ผูเ้กษียณอาย ุ

     

29. ถา้หากท่านเจ็บป่วยท่านสามารถดูแลตนเองได ้เพ่ือลดภาระ 

      บุตรหลาน 

     

30. ท่านไดเ้ตรียมใจเก่ียวกบัการเส่ือมของร่างกายเม่ืออายมุากข้ึน      

31. ท่านวางแผนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  

       หลีกเล่ียงอาหารประเภทแป้ง และไขมนั 

     

32. ท่านมกัจะออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือเตรียมพร้อมใหมี้ 

      สุขภาพท่ีดี 

     

33. ท่านไม่รู้สึกว่าตวัเองแก่ชรา และอ่อนแอ ไม่กระฉบักระเฉง 

      เหมือนเดิม 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

- ขอขอบคุณท่ีใหข้อ้มูล – 
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ประวตัผิู้ทําวจิยั

ช่ือ – สกลุ นายจกัรพงค ์  สอนอาจ 

ที่อยู่ เลขท่ี 38/43 หมู่ท่ี 2 ซอยพหลโยธิน 49/1 ถนนพลหโยธิน แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

ประวตักิารศึกษา 

พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาแผนการเรียนศิลป์ – คาํนวน โรงเรียนสารวิทยา 

กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ  

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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