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 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายขุองพนกังานในภาครฐั

และภาคเอกชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ไดม้าโดยการสุม่อย่างง่าย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ซึง่มคี่าความ

เชื่อมัน่เท่ากบั 0.823 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์คอื ค่าความถี ่คา่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน รวมถงึการ

เปรยีบเทยีบความแตกต่างดว้ยการทดสอบค่า Independent sample t test การวเิคราะหค์วามแปรปรวน One-way 

ANOVA ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผลการวจิยัพบว่า 1. พนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารวางแผนการเกษยีณอายุไม่แตกต่างกนั  2.พนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครทีม่อีายุ

แตกต่างกนั มกีารวางแผนการเกษยีณอายุดา้นสขุภาพและดา้นจติใจแตกต่างกนั 3. พนกังานในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารวางแผนการเกษยีณอายุไมแ่ตกต่างกนั  4. พนกังานในเขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรส แตกต่างกนั มกีารวางแผนการเกษยีณอายุไมแ่ตกต่างกนั 5. พนกังานใน

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครทีม่หีน่วยงานแตกต่างกนั มกีารวางแผนการเกษยีณอายุดา้นการเงนิแตกต่างกนั        

6. พนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มกีารวางแผนการเกษยีณอายุดา้นสขุภาพ 

ดา้นจติใจและดา้นการเงนิแตกต่างกนั 

Abstract 

This research objective is to study the factors that impact the retirement age plan of employees that work for 

public and private organization in Bangkapi District, Bangkok. 

 Samples group that are used in this research are employees in Bangkapi District, Bangkok in total 

amount of 400 people by using simple random sampling process. The material that is used in this research is 

questionnaire which has a consistency of 0.823. The statistics that are used for analyzing are frequency, 

percentage, average, standard deviation, and a comparison of the difference by testing value using 

independent sample t-test, analysis of variance: one-way ANOVA,  determining the level of statistical 

significance at 0.05.  

 

 



 The results show that: 

 1. Employees in Bangkapi District, Bangkok that have a different gender shared a similar retirement 

age plan. 

 2. Employees in Bangkapi District, Bangkok that have a dissimilar age have a different health and 

mental retirement age plan. 

 3. Employees in Bangkapi District, Bangkok that do not share a similar background education have 

an alike retirement age plan. 

 4. Employees in Bangkapi District, Bangkok that have a distint marital status have an identical 

retirement age plan. 

 5.Employees in Bangkapi District, Bangkok that work for different organizations share a dissimilar 

retirement money plan. 

 6. Employees in Bangkapi District, Bangkok that have a contrasting salary have a disparate health 

care, mental care, and money usage plan after retirement. 

หมายเหตุ : ค าส าคญั (Key Words) ไดแ้ก่ (1) การเกษยีณ (retirement) (2) การวางแผน (planning) (3) ผูส้งูอาย ุ

(older person) 

บทน า 

 ค าว่า “เกษยีณ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน มคีวามหมายว่า “สิน้ไป” ซึง่ใชเ้กีย่วกบัการก าหนด

อายุ เช่น เกษยีณอายุราชการ กจ็ะหมายถงึ การสิน้ก าหนดเวลารบัราชการหรอื การท างาน โดยสว่นใหญ่แลว้ประเทศ

ต่างๆ ในแถบเอเชยี รวมถงึประเทศไทย มกัถอืก าหนดใหบุ้คคลทีม่อีายุ 60 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งเกษยีณอายุพน้จากสภาพ

การท างานเพื่อใหร้่างกายไดพ้กัผ่อนจากการตรากตร า ท ามาหาเลีย้งชพีตลอดชว่งชวีติทีผ่่านมา 

 การเกษยีณอายุการท างาน มคีวามหมายหลายประการ คอื 1.ไดท้ างานมามาก จะไดผ้่อนพกัตระหนกัรู ้2.

สรา้งสรรคง์านมาหลายประการ จะไดม้เีวลาชื่นชมผลงาน 3.ไดใ้ชช้วีติทีเ่ป็นประโยชน์ เป็นชวีติทีม่คีุณค่า 4.ไดเ้สยีสละ

ความรูค้วามสามารถใหอ้นุชนไดส้านต่อ 5.ไดเ้ป็นแบบอย่างแกเ่พื่อนร่วมอาชพี 

 คนใกลจ้ะเกษยีณอายุแบง่ไดเ้ป็น 5 ประเภท คอื 1. พวกเป็นผูใ้หญ่เตม็ตวั 2. พวกนัง่เกา้อีโ้ยก 3. พวกแกร่ง

เหมอืนเกราะ 4. พวกโทสจรติ 5. พวกเกลยีดตวัเอง ซึง่ทัง้ 5 ประเภทลว้นมคีวามแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นทางดา้น

ความคดิปละการประพฤตปิฏบิตัติน  (นาวาตร ีทองใบ หงสเ์วยีงจนัทร ์, 2532) 

 ในประเทศไทยมปีระชากรผูส้งูอายุเป็นจ านวนมาก สว่นหนึ่งเป็นประชากรทีผ่่านการเกษยีณอายุจากการ

ท างาน การไมว่างแผนในการเกษยีณอายุท าใหเ้กดิปญัหาทัง้ต่อตนเองและคนรอบขา้ง เมื่อตนเองไมม่กีารเตรยีมตวั



เตรยีมใจต่อการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ ย่อมสง่ผลใหเ้กดิความเดอืดรอ้นทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น จากปญัหาดงักล่าวท า

ใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังาน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อผูท้ีก่ าลงัท างาน ก าลงัจะเกษยีณอายุ และหน่วยงานทีต่อ้งการช่วยเหลอืและสนบัสนุนการวางแผนการ

เกษยีณอายุของพนกังานไปเป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

  เพื่อศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังานในภาครฐัและภาคเอกชน 

สมมติฐาน 

 ปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมกีารวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

ขอบเขตการวิจยั 

 ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุระหว่าง 40-60 ปี 

ทัง้หมด 22,555 คน เป็นชาย 9,707 คน และหญงิ 12,848 คน (ระบบสถติทิางการทะเบยีน, 2560) 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

 1. ตวัแปรอสิระ (independent variable) ไดแ้ก่ ปจัจยัสว่นบุคคล จ าแนกเป็น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

สถานภาพสมรส หน่วยงาน รายไดต่้อเดอืน 

 2. ตวัแปรตาม (dependent variable) ไดแ้ก่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุ จ าแนกเป็น ดา้น

สขุภาพ ดา้นการเงนิและดา้นการเงนิ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 - ไดร้บัขอ้มลูการวางแผนเกษยีณอายุของพนกังานทีท่ างานอยูใ่นหน่วยงานของภาครฐัและภาคเอกชน 

 - ไดแ้นวทางในการวางแผนเกษยีณอายุ ซึง่อาจเป็นประโยชน์ใหอ้งคก์รมสีว่นชว่ยสนบัสนุนในการวาง

แผนการเกษยีณของพนกังานในองคก์ร 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังาน 



ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 ความหมายของการเกษยีณ การเกษยีณอายุงาน (retirement) (วรวรรณ ชยัซื่อ, 2556) เป็นกระบวนการทาง

สงัคมในการประกอบอาชพีทีก่ าหนดใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัการจา้งงานตอ้งออกจากงานเมื่อถงึช่วงอายุทีก่ าหนดไว ้หรอืกล่าว

อกีนยัหนึ่ง การเกษยีณอายุ หมายถงึ การถอนตวัออกจากภาวการณ์หนึ่งไปสูภ่าวการณ์หนึ่ง จากสิง่แวดลอ้มหนึ่งไปสู่

สิง่แวดลอ้มใหม ่

 ผลกระทบจากการเกษยีณอายุ การเกษยีณอายุเป็นภาวะทีเ่กดิควบคู่กบัการเขา้สูว่ยัผูส้งูอายุ จงึท าใหผู้้

เกษยีณอายุมกีารเปลีย่นแปลงสถานภาพในขณะเดยีวกนัถงึ 2 อย่าง คอื สถานภาพเป็นผูเ้กษยีณอายุกบัสถานภาพ

เป็นผูส้งูอายุ จงึก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผูเ้กษยีณในหลายดา้น ซึง่ลว้นแต่มผีลต่อการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ 1. ผลกระทบ

ดา้นร่างกาย2. ผลกระทบดา้นจติใจ 3. ผลกระทบดา้นสงัคม 4. ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ 

 การเตรยีมความพรอ้มการเกษยีณอายุ การเกษยีณอายุจากการท างานนัน้ ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน

หลายๆดา้นไมว่่าจะเป็นปญัหาของการลดลงของรายได ้ปญัหาดา้นสขุภาพทีเ่พิม่ขึน้ และจากปญัหาทัง้สองดา้นทีก่ล่าว

มาท าใหเ้กดิปญัหาค่าใชจ้่ายทีส่งูขึน้ตามมา ดงันัน้ ผูท้ีเ่กษยีณอายุนัน้ตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มทัง้ทางร่างกาย จติใจ 

รวมทัง้เงนิ เพื่อใหส้ามารถเผชญิกบัชวีติหลงัเกษยีณไดอ้ย่างมคีุณภาพ โดยสามารถรกัษาระดบัความใกลเ้คยีงของการ

ด าเนินชวีติก่อนเกษยีณกบัหลงัเกษยีณ การเตรยีมความพรอ้มการเกษยีณอายุสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงันี้   

1. การเตรยีมความพรอ้มทางดา้นร่างกาย 2. การเตรยีมความพรอ้มทางดา้นจติใจ 3. การเตรยีมความพรอ้มทางดา้น

การเงนิ  

 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จณิณรตัน์ วราบุญนาคภริมย ์(2558) ศกึษาเรื่อง การเตรยีมความพรอ้มการเกษยีณอายุ

ของพนกังาน บรษิทั ยเูซน็ โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า การรบัรูก้ารเตรยีมความพรอ้มการเกษยีณอายขุอง

พนกังานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า การรบัรูก้ารเตรยีมความพรอ้มการ

เกษยีณอายุดา้นเศรษฐกจิ มรีะดบัการรบัรูม้าก ซึง่สงูกว่าดา้นอื่น        

 พลอยพชัร ์กจิเจรญิเกษม (2557) ศกึษาเรื่อง การเตรยีมความพรอ้มเพื่อการเกษยีณอายขุองพนกังาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า การเตรยีมความพรอ้มเพื่อการเกษยีณอายุของพนกังานธนาคารกรุงไทย 

จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู และเมื่อเปรยีบเทยีบการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการเกษยีณอายุของ

พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยร่วมกบัปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา รายไดต่้อเดอืน ภาวะสขุภาพ ความเพยีงพอของรายได ้รปูแบบครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนั พบว่าปจัจยัสว่น

บุคคลดา้นอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน ภาวะสขุภาพ ความเพยีงพอของรายได ้รปูแบบ

ครอบครวัทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้กษยีณอายุส าหรบัพนกังานรฐัวสิาหกจิพบว่า ธนาคารมี

การสง่เสรมินโยบายในการเตรยีมความพรอ้ม ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และดา้นสขุภาพแต่ขาดการสง่เสรมิดา้นจติใจ 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ (quantitative research) ท าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างใน

ช่วงเวลาเดยีว และใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากพนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท าการศกึษาจากแนวคดิและทฤษฎทีี่



เกีย่วขอ้ง ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการท าวจิยั วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ท าโดยน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่ม

ตวัอย่างวจิยั คอื พนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และน าแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู

มาตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบ แลว้น าขอ้มลูมาจดัระบบเพื่อวเิคราะหห์าค่าทางสถติเิพื่อทดสอบสมมตฐิาน

ของการวจิยัและรายงานผลการวจิยั 

การวิเคราะหข์้อมูล 

 ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมาลงรหสั และประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติโิดยวธิกีาร

วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

 1. การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส หน่วยงาน รายได้

ต่อเดอืน ใชส้ถติเิชงิพรรณนา โดยค านวณหาค่าแจกแจงความถีแ่ละค่ารอ้ยละ 

 2. การวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอาย ุใชส้ถติเิชงิพรรณนา โดยค านวณหาค่าเฉลีย่และ

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 3. วเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังานในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารทดสอบสถติ ิt-test, one-way ANOVA 

ผลการวิจยั 

 การวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังาน ในเขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 

สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงันี้ 

สว่นที ่1 ขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลสว่นบุคคล 

 จากผลวจิยัดา้นประชากรศาสตรพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิรอ้ยละ 69.5 เป็นเพศชายรอ้ยละ 30.5 ซึง่อยู่

ในสดัสว่นทีแ่ตกต่างกนั โดยสว่นใหญ่อายุระหว่าง 51-60 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 52.3 ศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็น

รอ้ยละ 66.5 มสีถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 66.8 สว่นใหญ่ประกอบอาชพีในหน่วยงานภาคเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 

51.0 มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 20,000-35,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 48.0 

สว่นที ่2  ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุ 

 1.ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมี

ระดบัการวางแผนอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ทกุดา้นอยู่ในระดบัการวางแผนระดบัมาก โดย

เรยีงล าดบัดงันี้ ระดบัการวางแผนมากทีส่ดุอยู่ในดา้นสขุภาพ อนัดบัที่ 2 คอื ดา้นจติใจ อนัดบัที ่3 คอื ดา้นการเงนิ 

 1.1 ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดา้นสขุภาพ 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครมกีารวาง

แผนการเกษยีณอายุอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 1 ขอ้ คอื การตรวจสขุภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ระดบัมาก 5 ขอ้ 



ไดแ้ก่ การออกก าลงักายเพื่อสขุภาพหลงัวยัเกษยีณ การหาความรูด้า้นอาหารและโภชนาการทีเ่หมาะสมกบัวยัเกษยีณ 

การหาความรูเ้กีย่วกบัการออกก าลงักายทีเ่หมาะสมกบัวยัเกษยีณ เช่น การเดนิ โยคะ ร าไทเก๊ก การหาความรูเ้กีย่วกบั

การเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกาย การหาความรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกาย 

 1.2 ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดา้นการเงนิ 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครมกีารวาง

แผนการเกษยีณอายุอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 1 ขอ้ คอื การปลดเปลือ้งหนี้สนิใหห้มดก่อนวยัเกษยีณ ระดบัมาก 6 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ออมเงนิส ารองส าหรบัค่ารกัษาพยาบาลในวยัเกษยีณ หาอาชพีเสรมิทีเ่หมาะกบัผูส้งูอายุเพื่อเพิม่รายไดห้ลงัการ

เกษยีณ ท าประกนัชวีติในวยัเกษยีณ เช่น ประกนัสขุภาพผูส้งูอายุ,ประกนัอุบตัเิหตุ ลดการใชจ้่ายหลงัเกษยีณ 

เตรยีมการใชจ้่ายก่อนเกษยีณอายุ ท าบญัชปีระเมนิรายรบั-รายจ่ายเพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัวยัเกษยีณ 

 1.3 ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังานในเขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร ดา้นจติใจ 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คอื หาความรูเ้กีย่วกบั

สขุภาพจติในวยัหลงัเกษยีณ หากจิกรรมทีจ่ะท าในยามว่างหลงัจากเกษยีณ เช่น อ่านหนงัสอื, ท าสวน, พบปะเพื่อนฝงู 

หาความสขุในชวีติหลงัเกษยีณ เช่น การไปเทีย่วพกัผ่อน, การเขา้วดั, จติอาสาเพื่อสงัคม  

อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังาน ในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้คอื ปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมกีารวางแผนการ

เกษยีณอายุของพนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 จากสมมตฐิานดงักล่าว สามารถอภปิรายผลเกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุของ

พนกังาน ในเขตบางกะปิ กรงุเทพมหานครของกลุ่มตวัอย่างไดด้งัต่อไปนี้ 

 1. ปจัจยัสว่นบคุคลทีแ่ตกต่างกนัมกีารวางแผนการเกษยีณอายขุองพนกังานในเขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

 จากการวจิยัพบว่า พนกังาน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครทีม่อีายุ หน่วยงานและรายไดต่้อเดอืน ที่

แตกต่างกนัมกีารวางแผนการเกษยีณอายุทีแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พลอยพชัร ์กจิเจรญิเกษม (2557) 

การเตรยีมความพรอ้มเรื่องการเกษยีณอายุของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ปจัจยัสว่นบุคคลดา้น

อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน ภาวะสขุภาพ ความเพยีงพอของรายได ้รปูแบบครอบครวัที่

แตกต่างกนัมผีลต่อการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้กษยีณอายุส าหรบัพนกังานรฐัวสิาหกจิ 

 2. การวางแผนการเกษยีณอายขุองพนกังาน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า การวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังาน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อยูใ่น

ระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นสขุภาพ ดา้นจติใจ ดา้นการเงนิ โดยมผีลสรุปแต่ละดา้น

โดยสามารถอภปิรายไดด้งันี้ 



 2.1 ดา้นสขุภาพ พบว่า การวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังาน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นสขุภาพอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 1 ขอ้ ไดแ้ก่ การตรวจ

สขุภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ อยู่ในระดบัมาก 6 ขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ออกก าลงักายเพื่อ

สขุภาพหลงัวยัเกษยีณ การหาความรูด้า้นอาหารและโภชนาการทีเ่หมาะสมกบัวยัเกษยีณ การหาความรูเ้กีย่วกบัโรค

และการป้องกนัโรคทีอ่าจเกดิขึน้ในวยัเกษยีณ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ จณิณรตัน์ วราบญุนาคภริมย ์(2558) 

ศกึษาเรื่อง การเตรยีมความพรอ้มการเกษยีณอายขุองพนกังาน บรษิทั ยเูซน็ โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผลวจิยั

พบว่า การรบัรูก้ารเตรยีมความพรอ้มการเกษยีณอายขุองพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 2.2 ดา้นการเงนิ พบว่า การวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังาน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่สว่นใหญ่จะใหค้วามส าคญักบัการปลดเปลือ้งหนี้สนิใหห้มดก่อนวยัเกษยีณ เน่ืองจาก

ภายหลงัจากเกษยีณอายุแลว้รายไดท้ีเ่คยมจีะลดลง ท าใหค้นทีอ่ยู่ในวยัใกลเ้กษยีณจ าเป็นตอ้งปลดเปลือ้งหนี้สนิใหห้มด

ก่อนเกษยีณเพื่อไม่ใหเ้กดิปญัหาภายหลงัจากเกษยีณอายุไปแลว้ จากผลวจิยัจะเหน็ไดว้่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมกีาร

วางแผนดา้นเงนิทีไ่มแ่ตกต่างกนั ซึง่ท าใหเ้หน็ไดว้่าคนวยัเกษยีณไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดต่างใหค้วามส าคญัดา้น

การเงนิเหมอืนกนั 

 2.3 ดา้นจติใจ พบว่า การวางแผนการเกษยีณอายุของพนกังาน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ภายหลงัจากเกษยีณอายทุ าใหผู้เ้กษยีณมเีวลาว่างเพิม่มากขึน้เนื่องจากไม่มงีานทีต่อ้ง

รบัผดิชอบ ท าใหบ้างคนอาจรูส้กึไม่มคีุณค่าตวัเอง ผลการวจิยัในดา้นจติใจโดยเฉลีย่จงึอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ท าให้

จ าเป็นตอ้งหากจิกรรมทีจ่ะท าในยามว่างหลงัจากเกษียณ เช่น อ่านหนงัสอื ท าสวน พบปะเพื่อนฝงู  

ข้อเสนอแนะ 

 1.หน่วยงานควรจดัอบรมใหค้วามรูเ้พื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัผูส้งูอายุ โดยใหค้วามส าคญักบัสขุภาพ

ร่างกาย เน้นใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคและการป้องกนัโรคทีอ่าจเกดิในวยัสงูอาย ุ

 2.หน่วยงานใหก้ารช่วยเหลอืในการวางแผนทางดา้นการเงนิ โดยควรมกีารจดัท าแผนการบรหิารเงนิและ

ทรพัยส์นิต่างๆ เช่น จะใชจ้่ายเงนิอย่างไรหรอืน าไปลงทุนเพื่อใหเ้กดิรายไดอ้ย่างไร 

 3. หน่วยงานรณรงคใ์หผู้ใ้กลเ้กษยีณอายุจดัท าบญัชรีายรบั-รายจ่ายส าหรบัชวีติหลงัเกษยีณ 

 4. หน่วยงานจดัท าโครงการเพื่อใหค้วามรูเ้รื่องการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพชวีติในวยัเกษยีณ โดยการเชญิ

วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นเขา้มาใหค้วามรู ้

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 

 ควรท าการศกึษาปจัจยัดา้นอื่นๆทีส่ง่ผลต่อการวางแผนการเกษยีณอายุเพิม่เตมิ เช่น ดา้นทีอ่ยู่อาศยั       

ดา้นเศรษฐกจิ และควรท างานวจิยัโดยการเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ 

 



กิตติกรรมประกาศ 
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