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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชนใน
จงัหวดันนทบรีุ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัด้านประชากร ปัจจยัด้านเศรษฐกิจและสงัคม กบัการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุ 3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านจิตวิทยา 
ปัจจยัด้านการสนบัสนนุทางสงัคม และปัจจยัด้านปัญหา/อปุสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายกุบัการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุ  และ 4) สร้างรูปแบบและแนวทางการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุได้อยา่งเหมาะสม  ใช้ระเบียบวิธีการวิจยัทัง้เชิงปริมาณและ
เชิงคณุภาพ  การศึกษาเชิงปริมาณประชากรได้แก่ครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุ เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 
360 คน  โดยใช้สตูรของยามาเน่ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง  ซึ่งคดัเลือกจากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน  
แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุคือ ช่วงอายุก่อนใกล้เกษียณ (อายุไม่เกิน 55 ปี)  และช่วงอายุใกล้เกษียณ (อายุ 55 ปีขึน้ไป) เก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยการแจกแบบสอบถามให้ตอบเอง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ 
คา่เฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนF-test  และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ
เพียร์สนั  ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพใช้วิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการกับครูโรงเรียนเอกชน สมาชิกในครอบครัว และ
เจ้าหน้าที่จากส านกังานเขตการศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอาย ุและน า
รูปแบบที่สร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คนพิจารณาความเหมาะสมด้วยวิธีการสนทนากลุม่ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ใน
ภาพรวมครูโรงเรียนเอกชนมีคะแนนเฉลีย่การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายใุนระดบัปานกลาง  โดยผู้ที่อยูใ่นช่วงอายุ
ก่อนใกล้เกษียณมีคะแนนเฉลี่ยการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุในระดบัปานกลาง  ส่วนช่วงอายุใกล้เกษียณมี
คะแนนเฉลี่ยการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุในระดบัสงู 2) ปัจจัยด้านอาย ุสถานภาพสมรส และระดบัรายได้ที่
แตกต่างกนัสง่ผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายใุนภาพรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
ในขณะท่ีเพศ ภาวะสขุภาพ และความเพียงพอของรายได้ที่แตกตา่งกนัสง่ผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายใุน
ภาพรวมไมแ่ตกต่างกนัแตกต่างกนั  3) ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายใุนภาพรวมของ
ครูโรงเรียนเอกชน คือ การรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอาย ุทศันคติเก่ียวกบัการเตรียม

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1  ม.ค.-มิ.ย.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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ความพร้อมเพื่อเกษียณอายรุาชการ และการสนบัสนนุทางสงัคม มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เกษียณอายุ  สว่นปัญหา/อปุสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายมุีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเกษียณอายรุาชการ 4) รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในแต่ละช่วงอายมุี
ความคล้ายคลงึกัน คือผู้ที่จะเกษียณอายุทุกช่วงอายุต้องเตรียมความพร้อมทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศยั ด้าน
สขุภาพร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านการใช้เวลา โดยครอบครัวต้องสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุทุก
ด้านในเร่ืองอารมณ์/ความรู้สกึ ด้านข้อมลูขา่วสาร และด้านวตัถ/ุสิ่งของ  ในขณะที่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องสนบัสนนุการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายทุกุด้านในเร่ืองการให้ความรู้ ค าแนะน าข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม
เพื่อเกษียณอายแุละการจดักิจกรรมเพื่อสนบัสนนุ/สง่เสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ 

ค าส าคัญการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอาย ุ  ผู้สงูอาย ุ  เกษียณอาย ุ

Abstract 

This research aims 1) To study the differentiations of retirement plans of private teachers 

in Nonthaburi education service area 2) To compare the differentiation between 

demographic-socio-economic factors and retirement preparation of those 3) To study about 

psychological, social support, challenges and problems in relationship with retirement 

preparation and 4) To developing retirement plans which will fit with the different age groups 

of them.  This research employs both quantitative and qualitative methods.  The quantitative 

part involves The questionnaires used in this research were distributed among 360 private 

teachers in Nonthaburi education service who are subsequently divided into two age groups; 

the lower age group (under 55 years old) and the elderly age group (over 55 years old).  The 

sample population was asked to self-report via filling out the questionnaire. The answers 

were then analyzed by using frequencies, percentage, mode, mean, standard deviation, t-test, 

F-test, and Pearson’s absolute co-efficient. In term of the qualitative study involves group 

discussions among teachers each age group and their family for 30 people in order to build a 

retirement preparation plan and present the model sets to 5 specialists to consider the suitable 

set by group discussion. The research findings are as followed; 1.) In the hold picture, those 

teachers have a mean of the retirement preparation in the medium value.  The lower age 

group has a medium retirement preparation value and the elderly age group has high 

retirement preparation value. 2) The differences in term of age, married status and income 

have an impact of differentiation for the retirement preparation plan with the significant at 

0.05, while the different of gender, health – condition, and the sufficient of income do not 

have an impact of differentiation for the retirement preparation plan. 3) Factors that have 

relationships with retirement preparation are media absorption through retirement preparation 

model, attitude towards retirement preparation, and social support have a positive relationship 

with retirement preparation, while, the challenges and problems in retirement preparation has 

a negative relationships with the retirement preparation. 4) Private teachers in all age groups 

share the same retirement preparation plan i.e. they have to prepare economically, housing, 

physical and mental health, and time management.  Family must support this retirement 

preparation in all areas whether emotionally, information, and materials, whereas 
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administration office and the government must support the retirement preparation in 

disseminating knowledge, giving consulting services, and arranging activities to support and 

promote retirement preparation. 

Keyword(s) :  retirement preparation   aging, retired 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติได้นิยามว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปเป็นสัดส่วนเกิน  

ร้อยละ 10 หรืออาย ุ65 ปีขึน้ไป  เกินร้อยละ 7 ของประชากรทัง้ประเทศ ถือว่าประเทศนัน้ได้ก้าวเข้าสูส่งัคม

ผู้สงูอายุ และจะเป็นสงัคมผู้สงูอายโุดยสมบรูณ์ เป็นสดัส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ไป เพิ่มเป็นร้อยละ 20 

และอายุ65 ปีขึน้ไป เพิ่มเป็นร้อยละ 14 จากข้อมูลพบว่ามีจ านวนผู้ สูงอายุได้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและ

ตอ่เน่ืองจาก (สถาบนัวิจัยประชากรมหาวิทยาลยัมหิดล, 2550) และคาดว่าในปี 2573 ประชากรวยัสงูอายุ

จะเพิ่มขึน้ เป็น  2 เท่าของกลุ่ม  เด็ก หรือประมาณ  1 ใน  5 ของประชากรทัง้ประเทศ Thetruemate 

(ออนไลน์).(2552) สืบค้นจาก : http://www.thetruemate.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 

539099610 [25 เมษายน 2557] ปัจจยัเหล่านีเ้ป็นผลความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ท าให้มีการป้องกนัดแูลรักษาโรคเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัการมีมาตรฐานการด าเนินชีวิตสงูขึน้ 

ส่งผลให้ประชาชนมีอายยืุนยาวขึน้  ประเทศไทยถือเอาอาย ุ60 ปี เป็นเกณฑ์ในการเกษียณอาย ุซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีประชุมสมชัชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุให้ผู้สงูอายุ60ปีขึน้ไปเป็นผู้สงูอายดุงันัน้ ผู้ เกษียณอายุจึง

เป็นกลุ่มคนท่ีต้องเผชิญกบัปัญหาหลายๆด้าน  ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะของการเปล่ียนแปลงในลกัษณะการ

สูญเสีย ท าให้ผู้ เกษียณอายุต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างกะทันหัน เช่น 

สญูเสียต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ถูกลดบทบาทและสถานภาพในสงัคม ได้รับการยอมรับจากสงัคมน้อยลง 

โอกาสในการพบปะ/สมาคมกับผู้ อ่ืนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆลดลง ผู้ เกษียณอายุจะรู้สึกเหงา 

ว้าเหว ่เบื่อหน่าย รู้สึกว่าตนเองไร้คณุคา่ ไม่มีประโยชน์ เป็นภาระของผู้ อ่ืนก่อปัญหาด้านจิตใจตามมา โดย

จะเกิดภาวะตึงเครียด เศร้าหมอง วิตกกังวน ซึมเศร้า(บรรลุ ศิริพานิช , 2551: 3-4 ; ศรีเรือน แก้วกังวาน: 

2553; 573; Atchley, 1994: 202 - 203) นอกจาก ปัญ หาสุขภ าพทั ง้ ร่างกายและด้านจิ ต ใจแ ล้ ว  

ผู้ เกษียณอายุยงัต้องเผชิญปัญหาส าคญัอีก 2 ประการ คือ ปัญหาการใช้เวลาและเศรษฐกิจ ด้านการใช้

เวลา เม่ือเกษียณอายุบทบาทท่ีท่ีเคยท ามาตลอดจะยุติลง จะมีเวลาว่างมากขึน้ หากไม่ได้วางแผนไว้

ลว่งหน้าวา่จะใช้เวลาท่ีเหลืออยา่งไร จะเกิดความเหงา ว้าเหว ่คบัข้องใจ รู้สกึตวัเองไร้คณุคา่ น าไปสู่ปัญหา

ด้านจิตใจตอ่ไป ส่วนด้านเศรษฐกิจ การออกจากงาน จะท าให้ขาดรายได้ แม้จะเป็นรายได้จากสวสัดิการ
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ตา่งๆ แตก็่ลดลงมาก  ผลกระทบจากการเกษียณอายนุอกจากจะท าให้เกิดปัญหาตอ่สขุภาพร่างกาย จิตใจ 

เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ เกษียณอายุ ปัญหาดงักล่าวยังส่งผลกระทบไปถึง

ครอบครัว และสงัคมอีกด้วย ด้านครอบครัวต้องรับภาระดผูู้สูงอายท่ีุสขุภาพร่ายกายเส่ือมลง สภาพจิตใจ

เปล่ียนแปลงไปอาจเกิดปัญหาการปรับตวัระหว่างผู้ เกษียณอายุกบับตุรหลาน ซึ่งส่งผลตอ่สมัพนัธภาพใน

ครอบครัวได้ ด้านสงัคม รัฐต้องรับภาระการดแูลผู้สงูอายท่ีุไมส่ามารถดแูลตวัเอง หรือครอบครับไม่สามารถ

ดแูลได้ ซึ่งนบัวนัจะมีมากขึน้ สิ่งท่ีส าคญัท่ีสขุท่ีจะช่วยแก้ปัญหาเหลา่นีก็้คือตวัผู้ เกษียณอายเุอง ท่ีจะต้องมี

การเตรียมความพร้อมเพ่ือใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างเหมะสมไว้ล่วงหน้า (บรรลุ ศิริพานิช , 2551: 3-4 ;  

ศรีเรือน แก้วกังวาน: 2553; 573; Atchley, 1994: 202 - 203)การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุ

ถือว่าเป็นการวางแผนชีวิต  เพ่ือน าไปสู่ประโยชน์ในการช่วยลดปัญหาของผู้ เกษียณ น าให้ผู้ เกษียณอายุ

ปรับตัวต่อบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงได้ และมีความพึงพอใจในชีวิตหลังเกษียณ สอดคล้องกับการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยพบว่าการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุเป็นวิธีการส าคัญท่ีจะช่วยให้ 

ผู้ เกษียณอายุสามารถใช้ชีวิตในวัยสูงอายุร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข มีศักดิ์ศรี  

มีคณุค่า รวมทัง้ลดภาระทางครอบครัว และรัฐบาลได้ตระหนกัถึงข้อเท็จจริงนีจ้ึงได้บรรจุยทุธศาสตร์ด้าน

การเตรียมความพร้อมของประชากรวยัสงูอายท่ีุมีคณุภาพไว้แผนผู้สงูอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 

2564) โดยมีมาตรการส าคญัคือการส่งเสริมหลักประกันรายได้เพ่ือวยัสูงอายุ การส่งเสริมและจดับริหาร

การศกึษาอย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศัย 

เพ่ือความเข้าใจในชีวิต และการพัฒนาในแต่ละวัย และเพ่ือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยท่ีเหมาะสม  

ซึ่งผลการศกึษาครัง้นีจ้ะน าไปสู่การสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายสุ าหรับครูโรงเรียน

เอกชน ซึ่งสามารถขยายผลไปยงัผู้ประกอบอาชีรับจ้างในภาคเอกชลทัว่ไปได้รวมทัง้เป็นข้อมูลพืน้ฐานให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้วางแผนจดักิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายไุด้ตรงตาม

ความต้องการของกลุม่เป้าหมายตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

นนทบุรีที่มปีัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมตา่งกัน 
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัด้านหารสนบัสนุนทางสงัคม และ

ปัจจยัด้านปัญหา/อปุสรรคในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายกุบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ

เกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุ 

4. เพ่ือสร้างรูปแบบและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชนใน

จงัหวดันนทบรีุได้อยา่งเหมาะสม 

นิยามศัพท์ 

1. รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ หมายถึง การเสนอแนวทาง ข้อแนะน าการด าเนิน

ชีวิตท่ีผู้ ท่ีจะเกษียณอายุควรต้องปฏิบัติ หรือมีการเตรียม/วางแผนปฏิบตัิก่อนเกษียณอายุ เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการด าเนินชีวิตในวยัสูงอายุ 5 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านท่ีอยู่อาศยั ด้านสุขภาพ

ร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านการใช้เวลา 

 2. ครูโรงเรียนเอกชน หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพเป็นครูในโรงเรียนเอกชน สงักัดเขตพืน้ท่ีการศึกษา

จงัหวดันนทบรีุ โดยแบง่เป็น 2 ชว่งอาย ุคือ 

 - ช่วงอายุก่อนใกล้เกษียณ หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพครูในโรงเรียนเอกชน สงักดัเขตพืน้ท่ีการศึกษา

จงัหวดันนทบรีุ ท่ีมีชว่งอาย ุ 18-55 ปี 

- ชว่งอายใุกล้เกษียณ หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพครูในโรงเรียนเอกชน สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดั

นนทบรีุ ท่ีอาย5ุ5 ปีขึน้ไป 

3. ปัจจยัสว่นบคุคลแบง่ออกเป็น 3 ด้านคือ 

3.1 ด้านประชากรได้แก่ 
-เพศแบง่เป็น 2 กลุม่คือชายและหญิง 
-สถานภาพสมรสแบง่เป็น 4 กลุม่คือโสดสมรสหม้ายหยา่/แยก 
- ภาวะสขุภาพหมายถึงการประเมินสุขภาพในปัจจบุนัของครูโรงเรียนเอกชนโดยแบ่งเป็น  3ระดบั

คือสขุภาพแข็งแรงดีเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยและสขุภาพไมแ่ข็งแรงป่วยบอ่ย 
3.2 ด้านเศรษฐกิจสงัคมได้แก ่

-ระดบัการศกึษาหมายถึงการศกึษาสงูสดุของครูโรงเรียนเอกชน 
- รายได้หมายถึงจานวนเงินรายได้ทัง้หมดก่อนหกัคา่ใช้จ่ายของครูโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับปัจจบุนั

ตอ่เดือนทัง้เงินเดือนประจ าและรายได้พิเศษอ่ืนๆ 
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 - ความเพียงพอของรายได้หมายถึงการประเมินความสมดุลในรายรับและรายจ่ายโดยเฉล่ียต่อ

เดือนของครูโรงเรียนเอกชนโดยแบ่งเป็น  4 ระดับคือเพียงพอจนเหลือเก็บเพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ 

ไมแ่นน่อนและไมเ่พียงพอจนมีหนีส้ิน 

3.3 ด้านจิตวิทยาได้แก่ 
- การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายหุมายถึงความบ่อยครัง้ต่อเดือน

ของโอกาสการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุจากแหล่งต่างๆได้แก่
หนงัสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสารหนงัสือ/ คูมื่อเอกสารเผยแพร่ความรู้ตา่งๆวิทยโุทรทศัน์เว็บไซต์หน่วยงานท่ี
ปฏิบตัิงานการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกในครอบครัวกลุ่มเพ่ือนผู้ ท่ีเก ษียณอายุไปแล้ว
และการปรึกษาหารือกบัผู้ทรงคณุวฒุิด้านผู้สงูอายุ 

- ทศันคติตอ่การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายหุมายถึงความคดิเห็นความรู้สกึและพฤตกิรรม
โน้มเอียงท่ีมีต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุใน  5 ด้านคือด้านเศรษฐกิจด้านท่ีอยู่อาศยัด้าน
สขุภาพร่างกายด้านจิตใจและด้านการใช้เวลา 

4. การสนับสนุนทางสังคมหมายถึงการได้รับการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ

ทางด้านอารมณ์ข้อมลูขา่วสารวตัถสุิ่งของจากครอบครัวกลุม่เพ่ือนและหนว่ยงานต้นสงักดั 

5. ปัญหา/อุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายหุมายถึงความคิดเห็นและความรู้สึกว่า

เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุได้แก่การขาดการสนับสนุน /

ช่วยเหลือจากครอบครัวการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวการมีบตุรหลานแตไ่ม่ได้รับการดแูลการมีภาระ

เลีย้งดผูู้ อ่ืนการทางานจนไม่มีเวลาคิดเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุการไม่มีท่ีพกัอาศยัเป็น

ของตนเองการมีเงินออมไม่เพียงพอการมีหนีส้ินการมีสขุภาพร่างกายไม่แข็งแรงการมีความวิตกกงัวลหรือ

ความเครียดการไม่ได้รับความรู้เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตของผู้สงูอายแุละการขาดการสนบัสนนุจากหนว่ยงาน

ต้นสงักดั 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 1. เพ่ือให้ครูโรงเรียนเอกชนและผู้ประกอบอาชีพรับจ้างในภาคเอกชนได้ตระหนกัถึงความจ า เป็นของ

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ และเร่ิมต้นวางแผนการด าเนินชีวิตภายหลงัเกษียณ เพ่ือจะได้ใช้

ชีวิตหลงัเกษียณได้อยา่งมีความสขุ มีคณุคา่ และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
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 2. ผลการศกึษาครัง้นีไ้ด้รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางใน

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุห้แก่ประชาชนทัว่ไปท่ีประกอบอาชีพรับจ้างในภาคเอกชนได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 

 3. ผลการศึกษาครัง้นีเ้ป็นข้อมูลพืน้ฐานและแนวทางให้หน่วยงานต้นสังกัด(ภาคเอกชน) และ

หน่วยงานภาครัฐใช้วางแผนสนับสนุนและจัดโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือท่ีจะส่งเสริมการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือเกษียณอายไุด้ตรงตามความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research)  เพ่ือมุ่งศึกษารูปแบบการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชนจงัหวดันนทบุรี  โดยใช้วิธีการวิจยัทัง้เชิงปริมาณ

และเชิงคณุภาพ  เพ่ือให้ได้ภาพทัง้ในเชิงกว้างและลึก อนัจะน าไปสู่การสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อม

เพ่ือเกษียณอายไุด้อยา่งเหมาะสมซึง่มีวิธีด าเนินการวิจยั  ดงันี ้

1.  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 ชว่งท่ี 1  การศกึษาการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดันนทบรีุ  ซึ่งประกอบด้วยเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบรีุ

เขต 1 จ านวน  2  อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมือง  อ าเภอบางกรวย  และเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2  

จ านวน  4  อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอบางใหญ่  อ าเภอปากเกร็ด  อ าเภอบางบัวทองและอ าเภอไทรน้อย   

ปีการศกึษา 2553 มีจ านวนครูทัง้สิน้ 3,529  คน  การศกึษาเชิงปริมาณ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นครูโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดนนทบุรี  สังกัดเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 1 ได้แก่ อ าเภอเมือง  และเขตพืน้ท่ี

การศึกษานนทบุรี เขต 2  ได้แก่  อ าเภอปากเกร็ด  และอ าเภอบางบวัทอง  ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ด้วยความเช่ือมัน่  95%  ค่าความคาดเคล่ือนเท่ากับ .05  โดยใช้สูตรส าหรับค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ของยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2534: 51)  จากการค านวณ ขนาด

กลุม่ตวัอย่างจากสตูรของยามาเน ่ปรากฏวา่ได้กลุม่ตวัอยา่ง 360 คน โดยกลุม่ตวัอยา่งได้จากการสุม่หลาย

ขัน้ตอน (Multi-Stage Stratified) โดยมีขัน้ตอนในการสุม่กลุม่ตวัอยา่งดงันี ้

 ขัน้ท่ีหนึ่ง   สุม่อ าเภอในเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดันนทบรีุ  ร้อยละ 50 ของอ าเภอในแตล่ะเขตพืน้ท่ี
การศึกษา จากทัง้หมด  6 อ าเภอมา  3  อ าเภอ  ได้แก่ เขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรีเขต1 คืออ าเภอเมือง  
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และเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 2  คืออ าเภอปากเกร็ด และอ าเภอบางบวัทอง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย 
 ขัน้ท่ีสอง  สุ่มรายช่ือโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 อ าเภอ  อ าเภอเมือง จ านวน 1 

โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามญัศกึษา และเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบรีุ เขต 2 อ าเภอปากเกร็ดและอ าเภอบาง

บวัทอง อ าเภอละ 1 โรงเรียน ได้  2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชลประทานวิทยา และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

บางบวัทอง  โดยใช้วิธีการสุม่อยา่งง่าย ได้ทัง้สิน้  3  โรงเรียน  จ านวนครู 360 คน 

 ขัน้ท่ีสาม  เม่ือสุ่มได้รายช่ือโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างแล้ว  ผู้ วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)  โดยติดต่อกับโรงเรียนเพ่ือขอข้อมูลครูในโรงเรียน  โดยแบง่ครูออกเป็น 2 

ชว่งอายคืุอ ชว่งอายกุ่อนใกล้เกษียณ (อายไุมเ่กิน 55 ปี)  กบัชว่งอายใุกล้เกษียณ (อาย ุ55 ปีขึน้ไป)   

 ช่วงท่ี 2  การสร้างรูปแบบและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุของครูโรงเรียน

เอกชนในจงัหวดันนทบรีุได้อยา่งเหมาะสม 

 - ประชากร  ท่ีใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างรูปแบบและแนวทางการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชน ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวดันนทบุรีท่ีใช้

ศึกษาเชิงปริมาณทัง้ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสามัญศึกษา โรงเรียนชลประทานวิทยา และโรงเรียน 

สารสาสน์วิเทศบางบวัทองท่ีสมัครใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ได้แก่  สมาชิกในครอบครัวของครูท่ีเข้าร่วมประชุมฯ  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และตวัแทนจากส านกังาน

เขตการศกึษา  จ านวน 30 คน  โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ตามชว่งอาย ุคือ อายกุ่อนใกล้เกษียณ (อายไุม่เกิน 

55 ปี)  กบัอายใุกล้เกษียณ (อาย ุ55 ปีขึน้ไป)  แตล่ะกลุ่มจะประกอบด้วยครูท่ีอยู่ในช่วงอายตุามท่ีก าหนด 

สมาชิกในครอบครัวของตนเอง และตวัแทนจากส านกังานเขตการศกึษา  

 - ประชากร  ท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนโดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group )  ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญท่ีมี

ประสบการณ์และความสนใจเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุจ านวน 3 ท่าน  และตวัแทนจาก

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาซึ่งดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับสวสัดิการของครูโรงเรียนเอกชน จ านวน 2 ท่าน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 1.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม และประเด็นค าถามในการประชมุเชิงปฏิบตักิาร 

 2.การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 3.การทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
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 ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ดงันี ้

 1. น าแบบสอบถามและแนวค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คนตรวจสอบ  

เพ่ือให้เคร่ืองมือมีความตรงทางเนือ้หา (Content Validity)  ในสิ่งท่ีต้องการวัดและน าไปปรับปรุงแก้ไข 

 2. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนอมัพรไพศาล จ านวน 30 

ราย  และน าแบบสอบถามสว่นท่ี 2 - 6 มาหาความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยการหาความสอดคล้องภายใน

ด้วยสูตรสัมประสิท ธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Coefficient Alpha)และหาอ านาจจ าแนก (Power of 

Discrimination)  โดยการทดสอบค่า t-test  ส่วนประเด็นค าถามเพ่ือการระดมสมองในการจดัประชุมเชิง

ปฏิบตัิการน ามาตรวจสอบปัญหาและอปุสรรคในด้านการส่ือสาร ความเข้าใจ และความตรงประเด็น เพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

 ผลการทดลองใช้แบบสอบถามได้คา่ความเช่ือมัน่ดงันี ้

- การสนบัสนนุทางสงัคม  มีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า  .8673 

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ  มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

แอลฟ่า  .8880 

- ทศันคตติอ่การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า  .9427 

- การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า  .9144 

- ปัญหาและอปุสรรคในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า .9437 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขัน้ตอนในการด าเนินการ คือการเตรียมการ

ก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  และการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้ข้อมลู

เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  SPSS for 

Windows Version 16  ในการวิเคราะห์ข้อมลู  และข้อมูลเชิงคณุภาพใช้การสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการ

การประชุมเชิงปฏิบตัิการ และการสนทนากลุ่มเพ่ือสร้างรูปแบบและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอาย ุ

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า 

1.   ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
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กลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาเป็นครูโรงเรียนเอกชนสงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดันนทบรีุ จ านวน 360

คน  ซึ่งแยกวิเคราะห์ตามกลุ่มอายุ  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มช่วงอายุก่อนใกล้เกษียณ (อายุไม่เกิน 

55 ปี) พบว่ากลุ่มช่วงอายุก่อนใกล้เกษียณทัง้หมดไม่เคยได้รับการอบรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอาย ุ และส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 90.11 เห็นด้วยกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุ โดยเห็นว่า

ควรเร่ิมเตรียมความพร้อมเม่ืออายุประมาณ 40 ปี ร้อยละ 35.34  ผู้ ให้ข้อมูลเห็นว่าครอบครัวจ าเป็นต้องมี

บทบาทสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุร้อยละ 89.75  และหนว่ยงานต้นสงักดัจ าเป็นต้องมี

บทบาทในการสง่เสริมและสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุร้อยละ 90.46  สว่นใหญ่คือ ร้อย

ละ 65.72 คิดและเร่ิมวางแผนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุแล้ว  ประมาณคร่ึงหนึ่งคือ ร้อยละ 

51.24  ไม่ได้รับการสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุจากครอบครัว  ร้อยละ 81.63 ไม่ได้รับ

การสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายจุากหน่วยงานต้นสงักดั  ผู้ให้ข้อมลู ร้อยละ 88.34 คิดว่า

ภายหลงัเกษียณอายแุล้วจะไม่เป็นภาระแก่ผู้ อ่ืน  และกลุ่มช่วงอายุใกล้เกษียณ  ผู้ให้ข้อมลูสว่นใหญ่ไมเ่คย

ได้รับการอบรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุร้อยละ 94.81  เห็นด้วยกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอาย ุร้อยละ 88.31 โดยเห็นว่าควรเร่ิมเตรียมเม่ืออายปุระมาณ 50 ปี ร้อยละ 37.66  เห็นว่าครอบครัว

จ าเป็นต้องมีบทบาทสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ ร้อยละ 88. และเห็นว่าหน่วยงานต้น

สงักดัจ าเป็นต้องมีบทบาทในการสง่เสริมและสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุร้อยละ 83.12  

เกือบทัง้หมดคือ ร้อยละ 90.91 คิดและเร่ิมวางแผนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุแล้ว  เกินกว่า

คร่ึงหนึ่งคือ ร้อยละ 67.53  ได้รับการสนับสนุนการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุจาก

ครอบครัว แต่มีเพียงร้อยละ 11.69 เท่านัน้ท่ีได้รับการสนบัสนุน  การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายจุาก

หนว่ยงานต้นสงักดั  และสว่นใหญ่ร้อยละ 88.31 คดิวา่ภายหลงัเกษียณอายแุล้วจะไมเ่ป็นภาระแก่ผู้ อ่ืน  

2. การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งปัจจยัด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจและสงัคม กบัการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ 

 2.1  การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งชว่งอายกุบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบว่าช่วงอาย ุซึ่งแบง่เป็น 2 ชว่งคือ ช่วงอายกุ่อนใกล้เกษียณ  กบั
ชว่งอายใุกล้เกษียณท่ีแตกตา่งกนัจะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายแุตกตา่งกนัหรือไม่ โดยใช้สถิต ิ
t-test  ได้ผลดงันี ้  

 ชว่งอายท่ีุแตกตา่งกนัส่งผลตอ่การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนภาพรวมแตกตา่ง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (P=.000)  โดยผู้ ให้ข้อมูลท่ีอยู่ในช่วงอายุใกล้เกษียณมีการ
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เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุมากกว่าผู้ ให้ข้อมูลท่ีอยู่ช่วงอายุก่อนใกล้เกษียณ  เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดของการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนแตล่ะด้านจะพบว่า ช่วงอายท่ีุแตกตา่งกนัส่งผล

ตอ่การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนด้านท่ีอยู่อาศยั ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านการ

ใช้เวลาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  โดยผู้ให้ข้อมลูท่ีอยูใ่นชว่งอายใุกล้เกษียณมีการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายมุากกวา่ผู้ให้ข้อมลูท่ีอยูใ่นชว่งอายกุ่อนใกล้เกษียณในทกุด้าน  แตพ่บว่า 

ช่วงอายุท่ีแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุด้านเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าช่วงอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมด้าน

เศรษฐกิจไมแ่ตกตา่ง 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา ด้านการสนับสนุนทางสังคม และด้านปัญหา/

อปุสรรคในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายกุบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุ  

ในภาพรวม  ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุ 

ทศันคตติอ่การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุ การสนบัสนนุทางสงัคม  มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ส่วนปัญหา/อุปสรรคในการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือเกษียณอายุมีความสมัพนัธ์เชิงลบกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิต ิ

 4.  รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนภาพรวม 

ผู้วิจยัได้น าข้อมลูเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถาม และข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้มาจากการประชมุ

เชิงปฏิบตัิกับครูโรงเรียนเอกชน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ตวัแทนจากส านกังานเขตการศกึษา และสมาชิก

ในครอบครัวของครูโรงเรียนเอกชน  มาวิเคราะห์เพ่ือสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ

ของครูโรงเรียนเอกชน  โดยจ าแนกตามชว่งอาย ุคือ ช่วงอายกุ่อนใกล้เกษียณ กบัช่วงอายใุกล้เกษียณ  และ

น ารูปแบบดงักลา่วไปให้ผู้ เช่ียวชาญให้ข้อคดิเห็นและพิจารณาความเหมาะสมหากน ารูปแบบดงักล่าวไปใช้  

ซึง่แนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุมีรายละเอียดดงันี ้

4.1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านเศรษฐกิจ 

บุคคลควรเร่ิมเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจไว้ตัง้แต่อายุยังน้อย หรือตัง้แต่เร่ิมท างาน

เพราะการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจต้องอาศยัระยะเวลายาวนานถ้าหากมีการเตรียมตวัตัง้แตเ่นิ่นๆ
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ก็จะท าให้เม่ือเกษียณอายุไปแล้วมีความสบายใจว่ายังมีหลักประกันในชีวิต มีเงินเพ่ือใช้จ่ายในสิ่งท่ี

ต้องการ  

ตวัผู้ ท่ีจะเกษียณอายคุวรด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านเศรษฐกิจ ดงันี  ้
  1) ฝึกตนเองให้มีนิสยัประหยดั อดออม ไมฟุ่้ งเฟ้อ 
  2) ออมเงินในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การออมเงินเป็นรายเดือนกับธนาคาร สหกรณ์ออม
ทรัพย์  การซือ้หุ้นสหกรณ์  ซือ้ฉลากออมสิน  การท าประกันชีวิต การสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนส ารองทุน
เลีย้งชีพ  

3) การวางแผนการใช้จา่ยเงินโดยการท าบญัชีรายรับ-จา่ยครัวเรือน  เพ่ือให้ทราบถึง
รายรับรายจา่ยในแตล่ะเดือน เป็นการเตือนตวัเองไมใ่ห้ใช้เงินเกินรายรับด าเนินชีวิตโดยยึดหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

  4) หาความรู้เก่ียวกบัการลงทนุเพ่ือให้ทรัพย์สินงอกเงยเช่น การซือ้พนัธบตัรรัฐบาล 
  5) ศกึษาหาความรู้และเตรียมหาชอ่งทางประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพิ่มรายได้ 
  6) ปลดหนีใ้ห้หมดก่อนเกษียณอาย ุ 

สมาชิกทกุคนในครอบครัว  ให้การสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ดงันี ้
1) ด้านอารมณ์/ความรู้สึก  มีความรับผิดชอบชว่ยกนัใช้จ่ายเงินอย่างประหยดั  ให้ความรัก 

ความเข้าใจ เป็นก าลงัใจในการประกอบอาชีพ  
2) ด้านข้อมลูขา่วสาร ให้ค าปรึกษา แนะน า เก่ียวกบัวิธีการออมเงิน  การเข้าถึงแหลง่เงินทนุ

ตา่งๆ  การลงทนุท่ีเหมาะสมกบัชว่งวยั  การวางแผนการใช้จา่ยเงิน การประกอบอาชีพเสริม 
3) ด้านวตัถ ุสิ่งของชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัด้านคา่ใช้จา่ยภายในครอบครัว   

ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น หน่วยงานต้นสงักัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ควรให้
การสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ดงันี ้

1) การให้ความรู้ ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัวิธีการออมเงิน  การเข้าถึงแหลง่เงินทนุตา่งๆ  การ

ลงทนุท่ีเหมาะสมกบัชว่งวยั  การวางแผนการใช้จา่ยเงิน การประกอบอาชีพเสริม  

2) จดักิจกรรมเพื่อสนบัสนนุ สง่เสริมการเตรียมความพร้อม 

- สง่เสริมการออมตัง้แตว่ยัท างานลดหยอ่นภาษีเพ่ือสง่เสริมการออม 
- โครงการปลดเปลือ้งหนีส้ินให้แก่ผู้ ท่ีใกล้จะเกษียณอายุ 
- ตัง้กองทนุเพ่ือสนบัสนนุให้ผู้สงูอายไุด้ประกอบอาชีพภายหลงัเกษียณอายุ 
- สง่เสริมการท าธุรกิจชมุชนเพ่ือให้สมาชิกผู้สงูอายไุด้ใช้เวลาหารายได้เสริม 
- จดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ถกูส าหรับการกู้ ไปลงทนุในอาชีพเสริม 
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3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประสานงานกันในการให้ความรู้และจดักิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการ
เตรียมความพร้อม เช่นกระทรวงการคลัง กรมประชาสัมพันธ์ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่างๆ
เผยแพร่ความรู้ ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัวิธีการออมเงิน  การเข้าถึงแหล่งเงินทนุตา่งๆ  การลงทนุท่ีเหมาะสม
กบัช่วงวยั  การวางแผนการใช้จ่ายเงิน  ส านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
จดัท าหลกัสตูรการการศกึษาในส่วนท่ีเก่ียวข้อง และให้ความรู้/การศกึษาผา่นส่ืออย่างหลากหลายช่องทาง  
กรมพฒันาฝีมือแรงงานให้ความรู้/จดัอบรมเก่ียวกบัการประกอบอาชีพเสริมภายหลงัเกษียณอาย ุกรมการ
จดัหางาน มีมาตรการให้สิ่งจูงใจแก่สถานประกอบการท่ีจ้างผู้ สูงอายุเข้าท างาน  ภาคธุรกิจ เอกชน ให้
ความร่วมมือในการจ้างผู้สงูอายทุ างานตอ่ตามวยัเพ่ือจะมีรายได้ตอ่ไป 

 4.2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านท่ีอยูอ่าศยั 
บุคคลควรเร่ิมเตรียมความพร้อมด้านท่ีอยู่อาศยัให้พร้อมตัง้แต่ยังอยู่ในวัยกลางคน ในการ

เตรียมด้านท่ีอยูอ่าศยันัน้สิ่งท่ีต้องค านงึได้แก่ สถานท่ีตัง้สภาพท่ีอยูอ่าศยั และการเลือกผู้อยูร่่วมด้วย 
ตวัผู้ ท่ีจะเกษียณอายคุวรด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านท่ีอยู่อาศยั ดงันี ้
1) ศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัสภาพท่ีพกัอาศยัให้เหมาะสมกบัวยัสงูอายุ 
2) ซือ้/สร้างท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง ซึง่ต้องค านงึถึงสถานท่ีตัง้และสภาพแวดล้อมด้วย 
3) ปรับปรุงสภาพท่ีอยูอ่าศยัให้เหมาะสมกบัวยัสงูอายุ 

4) วางแผนวา่หลงัเกษียณอายแุล้วจะพกัอาศยัร่วมกบัผู้ใด 
5) สร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในครอบครัวด้วยการอยู่กันด้วยความรักใคร่ 

หว่งใย ดแูล 
สมาชิกทกุคนในครอบครัว  ให้การสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านท่ีอยู่

อาศยั ดงันี ้

1) ด้านอารมณ์/ความรู้สึก  สร้างและรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสมาชิกในครอบครัว  ด้วยการ
อยูก่นัด้วยความรักใคร่ ห่วงใย ดแูลเอาใจใส ่ช่วยเหลือเกือ้กลู เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ซ่ือสตัย์ และเห็นคณุคา่ของ
กนัและกนั 

2) ด้านข้อมลูขา่วสาร ให้ค าปรึกษา แนะน า ร่วมกนัวางแผนการซือ้หรือสร้างท่ีอยูอ่าศยัการ
ปรับปรุงสภาพท่ีอยู่อาศยัให้เหมาะสมกบัวยัสงูอายุ 

3) ด้านวตัถ ุสิ่งของร่วมกนัรับผิดชอบการผอ่นช าระและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ  
ส าหรับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนว่ยงานต้นสงักดั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรให้การ

สนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านท่ีอยู่อาศยั ดงันี ้
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1) การให้ความรู้ ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการเจ้าถึงแหล่งเงินกู้ เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  การปรับปรุง
สภาพท่ีอยูอ่าศยัให้เหมาะสมกบัวยัสงูอาย ุ

2) จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเช่นจัดหาแหล่งเงินกู้ ดอกเบีย้
ราคาถูกเพ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศัยหลังแรกเพ่ือสนับสนุนให้บุคคลได้มีท่ีพักอาศัยเป็นของตนเอง  มีมาตรการ
ลดหย่อนภาษีเพ่ือช่วยให้บุคคลได้มีท่ีพักอาศัยเป็นของตนเอง  จัดหาแหล่งเงินกู้ ดอกเบีย้ถูกให้ผู้ ใกล้
เกษียณอายุน าไปปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยั  จดัสถานท่ีพกัอาศยัรองรับส าหรับผู้ ท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศยัเป็น
ของตนเองและไม่มีบุตรหลานให้พึ่งพิง  รณรงค์ ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประสานงานกนัในการให้ความรู้และจดักิจกรรม  
 4.3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านสขุภาพร่างกาย 

สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องดูแลเอาใจใส่มาอย่างสม ่าเสมอตัง้แต่วัยเด็กตัวผู้ ท่ีจะ
เกษียณอายคุวรด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านสขุภาพร่างกาย ดงันี ้

1) ศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัการดแูลรักษาสขุภาพอนามยัและการดแูลสขุภาพในวยัสงูอายุ 
2) มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ เลือกรับประทาน

อาหารท่ีมีประโยชน์ พกัผอ่นให้เพียงพอ  
3) การตรวจสุขภาพประจ าปี หากมีโรคประจ าตวัต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าของแพทย์อย่าง

เคร่งครัด 
4) ท าประกนัสขุภาพ ประกนัอบุตัเิหต ุ
สมาชิกทุกคนในครอบครัว  ให้การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุด้าน

สขุภาพร่างกาย ดงันี ้
1) ด้านอารมณ์/ความรู้สึก  ดูแล ช่วยเหลือยามเจ็บป่วย เป็นก าลังใจและชักชวนกันท า

กิจกรรมเพื่อการสง่เสริมสขุภาพ เช่น การออกก าลงักาย การรับประทานมงัสวิรัติ 
2) ด้านข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา แนะน าเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพ การมีพฤติกรรม

สขุภาพท่ีเหมาะสม  และการดแูลสขุภาพในวยัสงูอาย ุ
3) ด้านวัตถุ สิ่งของร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ  ซือ้/จัดหาสิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่สขุภาพมาให้สมาชิกในครอบครัว  
ส าหรับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนว่ยงานต้นสงักดั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรให้การ

สนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านสขุภาพร่างกาย ดงันี ้
1) การให้ความรู้ ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการดแูลรักษาสขุภาพอนามยั  
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2) จดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุ ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเช่นจดัให้มีโครงการตรวจสขุภาพ
ประจ าปีอย่างมีคณุภาพ โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายแก่ประชาชน  จดัให้มีสถานท่ีออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกับทุก
ชว่งวยัและความสนใจของแตล่ะบคุคล 

3) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนตา่ง ในการให้ความรู้และจดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนุน
การเตรียมความพร้อม เช่น โรงพยาบาล กรมการแพทย์ ชมรมผู้สูงอายุ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
 4.4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านจิตใจ 

ตวัผู้ ท่ีจะเกษียณอายคุวรด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านจิตใจ ดงันี ้
 1) การศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัการรักษาสขุภาพจิต 
 2) การฝึกท าจิตใจให้สงบ โดยการศกึษาธรรมะ ปฏิบตัติามหลกัธรรม 
 3) ท ากิจกรรมร่วมกนักบักลุม่เพ่ือน 
 4) ท ากิจกรรมร่วมกนักบัสมาชิกในครอบครัว 
 5) มองโลกเชิงบวก ท าจิตใจให้ร่าเริงแจม่ใส 
 6) พดูคยุ ขอค าแนะน าจากญาตผิู้ใหญ่ ผู้ ท่ีเกษียณอายไุปแล้ว 

7) ท าตนให้มีคณุคา่ เป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว ชมุชนและสงัคม 
 8) ท าตนให้เป็นคนมีศีลธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

สมาชิกทกุคนในครอบครัว  ให้การสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านจิตใจ 
ดงันี ้

1) ด้านอารมณ์/ความรู้สึก ให้ความรัก ให้ก าลังใจ เอือ้เฟื้อ เสียสละ ช่วยเหลือกัน มีความ
เข้าใจยอมรับความคดิเห็นของกนัและกนั มีเวลาให้กนัและกนั 

2) ด้านข้อมลูขา่วสาร ให้ค าปรึกษา แนะน าเร่ืองการดแูลรักษาสขุภาพสขุภาพจิต   
3) ด้านวตัถุ สิ่งของร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในครอบครัว  

ซือ้/จดัหาสิ่งของตา่งๆให้แก่สมาชิกในครอบครัว  
ส าหรับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนว่ยงานต้นสงักดั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรให้การ

สนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านจิตใจดงันี ้
1) การให้ความรู้ ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการดแูลรักษาสขุภาพจิต 
2) จดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนุน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเช่น จดักิจกรรมสนัทนาการเพ่ือ

สง่เสริมการรักษาสขุภาพจิต  จดักิจกรรมการปฏิบตัธิรรม  จดัตัง้ชมรมผู้สงูอาย ุ 
3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประสานงานกันในการให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการ

เตรียมความพร้อม เชน่ โรงพยาบาล กรมสขุภาพจิต  
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 4.5 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านการใช้เวลา 
ตวัผู้ ท่ีจะเกษียณอายคุวรด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านการใช้เวลา ดงันี ้

 1) หางานอดเิรกท่ีตรงกบัความถนดัและความสนใจ 
 2) หาความรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ 
 3) เข้าร่วมกิจกรรม ชมรมท่ีสนใจ 
 4) เข้ารับการศกึษา/อบรมการท างานอดเิรกท่ีตนเองสนใจ 

สมาชิกทุกคนในครอบครัว  ให้การสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านการ
ใช้เวลา ดงันี ้

1) ด้านอารมณ์/ความรู้สกึ มีเวลาให้กนัและกนั ใช้เวลาวา่งในการท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั 
2) ด้านข้อมลูขา่วสาร ให้ค าปรึกษา แนะน าเร่ืองการใช้เวลา   
3) ด้านวตัถ ุสิ่งของร่วมกนัรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการท ากิจกรรมตา่งๆ  
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องประสานงานกนัในการให้ความรู้และจดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุการเตรียม

ความพร้อม เช่น ต้นสงักัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยให้การสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เกษียณอายดุ้านการใช้เวลาดงันี ้

1) การให้ความรู้ และข้อมูลระเบียบ กฎเกณฑ์ในการเข้าเป็น ชมรม สมาคมต่างๆ เพ่ือให้
สามารถค้นหาได้ตามความสนใจ 

2) จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการ
รวมกลุม่เพ่ือท ากิจกรรมตา่งๆ จดัฝึกอบรมเก่ียวกบังานอดเิรก 

3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ  ในการให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือ
สนบัสนนุการเตรียมความพร้อม โดยการสนบัสนนุให้ภาคตา่งๆ ของสงัคมท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั  

 
บทสรุป 

1. ช่วงอายุท่ีแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ โดยผู้ ท่ีอยู่ในช่วงอายุใกล้เกษียณมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอายมุากกวา่ผู้ ท่ีอยูช่ว่งอายกุ่อนใกล้เกษียณในทกุด้าน   

2. ปัจจัยด้าน  ด้านเพศพบว่าเพศท่ีต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ

แตกต่างกัน  โดยผู้ ให้ข้อมูลเพศหญิงมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุในภาพรวม  ในแต่ละด้าน

มากกว่าผู้ ให้ข้อมลูเพศชายในทกุด้าน ด้านสถานภาพสมรสพบวา่สถานภาพสมรสท่ีตา่งกนัสง่ผลตอ่การ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากกลุ่มท่ีใช้ศึกษาครัง้นีมี้
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การศกึษาระดบัใกล้เคียงกนั  มีอาชีพท่ีมัน่คง  และมีรายได้เป็นของตนเอง  ท าให้มีศกัยภาพพอท่ีจะเตรียม

ความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุได้ด้วยตวัเอง  จึงท าให้ผู้ มีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันมีคะแนนการความ

พร้อมเพ่ือเกษียณอายไุม่แตกต่างกัน ด้านภาวะสุขภาพ  พบว่าภาวะสุขภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายแุตกตา่งกนั โดย กลุม่ท่ีภาวะสขุภาพแข็งแรงดี  และกลุม่ท่ีภาวะสขุภาพ

เจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุมากกว่ากลุ่มภาวะสุขภาพไม่แข็งแรง

เจ็บป่วยบ่อย ด้านระดับการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม

เพ่ือเกษียณอายุแตกต่างกัน โดยท่ีจบการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีจะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอายตุ ่ากวา่กลุ่มท่ีจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีในทกุด้าน  ด้านระดับรายได้และความเพียงพอ

ของรายได้พบว่าความเพียงพอของรายได้ท่ีแตกตา่งกนัส่งผลตอ่การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุน

ภาพรวม ด้านท่ีอยู่อาศยั  ด้านสุขภาพร่างกาย  และด้านจิตใจแตกต่างกัน แต่ไม่พบรายได้คู่ใดท่ีมีการ

เตรียมความพร้อมในภาพรวม และด้านจิตใจแตกต่างกนั ในขณะท่ีพบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เพียงพอจนเหลือ

เก็บมีการเตรียมความพร้อมด้านท่ีอยู่อาศยัน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีความเพียงพอของรายได้เพียงพอแตไ่ม่เหลือ

เก็บ  และกลุ่มท่ีมีรายได้เพียงพอจนเหลือเก็บมีการเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพร่างกายน้อยกวา่กลุม่ท่ีมี

รายได้ไมแ่นน่อน 

3. รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ให้ข้อมูลทุกท่านมี

ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่าการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายเุป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็น เพ่ือจะ

ได้ใช้ชีวิตภายหลงัเกษียณได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงได้  เบือ้งต้นหน่วยงาน

ต้นสงักัดและหน่วยงานภาครัฐควรมีบทบาทส าคญัในการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบตัิงานตระหนกัถึงความส าคญั

ของการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุ โดยการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอายุแก่ผู้ปฏิบตัิงานในทุกช่วงอายุเร่ิมตัง้แต่ปฐมนิเทศเข้าท างาน จดัท าเป็นคู่มือหรือซีดีแจกด้วย  

และควรเปิดโอกาสให้คูส่มรสหรือครอบครัวเข้าร่วมรับการอบรมด้วย  เน่ืองจากการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอายุจะประสบความส าเร็จได้ดียิ่งขึน้ถ้าครอบครัวร่วมกันวางแผนและด าเนินกิจกรรมการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือเกษียณอายอุย่างเคร่งครัด  ตลอดจนมีนโยบายส่งเสริม/สนบัสนุนการเตรียมความพร้อม

เพ่ือเกษียณอายอุย่างตอ่เน่ืองผู้ ให้ข้อมลูในทกุช่วงอายมีุรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุทัง้

ท่ีด าเนินการโดยตวัเอง และต้องการได้รับการสนบัสนนุจากครอบครัวและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องคล้ายคลึง

กนัในทกุด้าน ซึ่งอาจเป็นเพราะการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายเุป็นการวางแผนชีวิตอย่างหนึ่ง การ
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ด าเนินการต่างๆ เป็นกระบวนการท่ีด าเนินต่อเน่ือง โดยต้องเร่ิมตัง้แต่อยู่ในวยัหนุ่มสาวหรือวยั (บรรลุ ศิริ

พานิช, 2551: 3)  ดงันัน้ กระบวนการดงักล่าวจึงมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนัก  โดยอาจต้องมีการเตรียม

ความพร้อมเพิ่มเติมหรือพฒันาการเตรียมความพร้อมไปสู่อีกขัน้หนึ่งเม่ืออายุมากขึน้ เช่น ด้านเศรษฐกิจ 

เม่ืออายมุากขึน้จะต้องระวงัการก่อหนีแ้ละควรใช้หนีใ้ห้หมดก่อนเกษียณอาย ุเป็นต้น 

ส่วนของสมาชิกในครอบครัวสามารถให้การสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ

ได้ทัง้ในด้านการให้ข้อมูล ข่าวสาร แนะน าท่ีเป็นประโยชน์  การให้ความรัก ความเข้าใจ มีน า้ใจต่อกัน 

ช่วยเหลือ เอือ้เฟือ้ตอ่กนั  รวมถึงสนบัสนนุด้านเงินทอง วตัถสุิ่งของ  ส าหรับการสนบัสนุนการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือเกษียณอายุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต้นสังกัด หน่วยงานราชการ หรืออ่ืนๆ  พบว่า ทุก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความส าคญักบัการสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุห้มากขึน้ 

และประสานความร่วมมือกัน  โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตให้กับผู้ ท่ีจะเกษียณอาย ุ 

โดยให้การสนบัสนนุทัง้ในรูปการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและจดักิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมคณุภาพชีวิต  

และปัจจยัส าคญัประการหนึ่งในการเตรียมความพร้อมท่ีทัง้ตวัผู้ ท่ีจะเกษียณ ครอบครัว และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องต้องด าเนินการคือ  “ความรู้เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ”  ซึ่งตัวผู้ ท่ีจะ

เกษียณอายตุ้องศกึษาหาความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ  และต้องการ

ได้รับข้อมลูขา่วสารทัง้จากครอบครัวและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ตวัผู้ ท่ีจะเกษียณอาย ุ จากผลการวิจยัพบวา่ ผู้ให้ข้อมลูในชว่งอายกุ่อนใกล้เกษียณมีคะแนน

เฉล่ียการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนภาพรวมและแตล่ะด้านดบัปานกลางเทา่นัน้  ดงันัน้ เพ่ือให้

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายเุป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตวัผู้ ท่ีจะเกษียณอายคุวรเร่ิมวางแผน

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนทกุด้านแตเ่นิ่นๆ  โดยให้ความสนใจศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายตุัง้แตย่งัอยูใ่นช่วงอายนุ้อย  ซึง่อาจท าโดยการศกึษาหาข้อมลูด้วย

ตวัเองจากเอกสารและส่ือตา่งๆ จากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และจากผู้ เกษียณอายไุปแล้ว  รวมถึงการเข้า

รับการอบรมเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุ เพราะการเตรียมความพร้อมในทกุด้าน  

โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ  ด้านท่ีอยูอ่าศยั  และด้านสขุภาพร่างกายต้องเร่ิมด าเนินการตัง้แตอ่ายยุงัไมม่าก 

เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีต้องใช้ระยะเวลานาน  และต้องมีการด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง  สว่นการ
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เตรียมความพร้อมด้านจิตใจและด้านการใช้เวลาหากได้มีการเตรียมความพร้อมเร็วเท่าไรก็จะท าให้คุ้นชิน

กบัความคิดเก่ียวกบัการเกษียณอายมุากยิ่งขึน้ 

 2. ครอบครัว  ครอบครัวถือเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อภาวะจิตใจท่ีสุด  เพราะ

เป็นสถาบนัท่ีให้ความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ ดงันัน้ บุคคลในครอบครัว ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา/

มารดา ตลอดจนญาติพ่ีน้องจึงมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุใน

ทกุชว่งอาย ุ ทัง้ในด้านการสนบัสนนุทางอารมณ์ โดยการให้ความรัก ความเอาใจใส ่เอือ้อาทร เป็นก าลงัใจ  

การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุในทุกด้าน ร่วม

ปรึกษาหารือ วางแผนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ และด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อม

เพ่ือเกษียณอายุร่วมกนั  รวมถึงการสนบัสนุนด้านวตัถุสิ่งของเพ่ือช่วยให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 3. หน่วยงานต้นสังกัด/ภาครัฐ  จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ ให้ข้อมูลในช่วงอายุก่อนใกล้เกษียณมี

คะแนนเฉล่ียการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนภาพรวมและแตล่ะด้านดบัปานกลางเท่านัน้  แสดง

ให้เห็นวา่ในช่วงวยัดงักล่าวความตระหนกัและการลงมือปฏิบตัิเพ่ือการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ

งานยงัไมม่ากนกั  ดงันัน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจงึควรมีการให้ความรู้และจดักิจกรรมส่งเสริม/สนบัสนนุการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุเพ่ือให้ผู้ ท่ีอายยุงัไมม่ากได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือเกษียณอายุ  และกระตุ้ นให้มีการวางแผนและด า เนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมอย่าง

ตอ่เน่ือง   
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