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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งเสรมิการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการท างานของผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศกึษาแนวโน้มในการท างาน
ต่อของผูสู้งอายุหลงัวยัเกษยีณในกรุงเทพมหานคร การศกึษาครัง้นี้เป็นการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิ
ปริมาณ (Quantitative Method) โดยท าวิจ ัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทีม่อีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไปในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจ านวน 
105 คน และเป็นการศกึษาโดยวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ (Qualitative Method) ด้วยวธิกีาร
สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 5 คน  

ผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ โดย
กลุ่มตวัอย่างใหเ้หตุผลในการตดัสนิใจในการท างานต่อวา่ทีย่งัสามารถท างานได ้ตอ้งการหารายได้
หลงัเกษียณอายุการท างาน และไม่ต้องการเป็นภาระของบุคคลอื่นในสงัคม โดยงานที่ท าอาจ
เป็นงานทางดา้นการบรหิารงาน การประกอบอาชพีอสิระหรอืแมก้ระทัง่งานทีส่ามารถชว่ยเหลอื
สงัคม นอกจากนี้หากทัง้ภาคเอกชนและภาครฐับาลเหน็ถงึความส าคญัของคนหลงวยัเกษยีณถอื
ว่าเป็นเรื่องด ีการที่ส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุหลงัวยัเกษยีณไดอ้อกมาท างานยงัเป็นการช่วยลดภาระ
ในการดูแลผูสู้งอายุของลูกหลานและเป็นการหารายไดเ้สรมิให้กบัผูสู้งอายุหลงัวยัเกษียณดว้ย
เชน่กนั 
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บทท่ี  1 

บทน า 

 
1.1  ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัก้าวเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุอย่างรวดเรว็ และยงัมแีนวโน้มที่จะ
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคตจนอาจกลายเป็นสงัคมผูสู้งอายุไดโ้ดยสมบูรณ์ใน พ.ศ.2564 โดย
ในขณะนี้ทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยต่างให้ความสนใจกบัผูสู้งอายุอย่างจรงิจงัทัง้ในภาคธุรกจิ
และภาคสงัคม ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2548  โดยในรอบครึ่ง
ศตวรรษที่ผ่านมามีประชากรผู้สูงอายุเพิม่ขึน้เกอืบ 7 เท่าตวั ในปี พ.ศ. 2513 ประเทศไทยมี
ประชากรผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นเพียง 1.7 ล้านคน แต่ในปี พ.ศ. 2553 ประชากรสูงอายุได้
เพิม่ขึน้เป็นจ านวน 4 ลา้นคน และเพิม่ขึน้เป็น 11.2 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2561 อกี 20 ปีขา้งหน้า 
ในปี พ.ศ. 2581 ประชากรสูงอายุไทยจะเพิ่มจ านวนขึ้นอีกเกือบเท่าตวั คือเป็น 20 ล้านคน 
(ภาพที ่1) 
 

 
ภาพท่ี 1 จ านวนประชากรสูงอายทุีเ่พิม่ขึน้ 
ทีม่า: สสช., 2513, 2533; สคช., 2556 
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 สิ่งส าคญัที่ท าให้อตัราของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ เนื่องมาจาก
สาเหตุหลกั 2 อย่าง คอื จ านวนเดก็เกดิใหม่ในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเรว็ วถิชีวีติของคน
ไทยมกีารเปลีย่นแปลงไป คู่แต่งงานมคีวามตอ้งการมลีูกน้อยลงและทีส่ าคญัคอื ผูห้ญงิไทยในวยั
มบีุตรลดจ านวนลงอนัเป็นผลมาจากการเกดิทีล่ดลงอย่างมากในระยะเวลา 30-40 ปี ทีผ่า่นมานี้ 
จ านวนเดก็ที่เกิดน้อยลงอย่างมากในวนันี้และวนัขา้งหน้า จะยิ่งท าให้จ านวนสตรใีนวยัมบีุตร
ลดลงอย่างมากในอนาคต และนอกจากนี้คนไทยมอีายุยาวขึน้มาก เมื่อ 40-50 ปีก่อน อายุคาด
เฉลีย่เมื่อแรกเกดิของคนไทยยนืยาวไม่ถงึ 60 ปี ปัจจุบนัอายุคาดเฉลีย่ของคนไทยสูงขึน้ถงึ 77 ปี 
และจะยนืยาวขึน้ถงึ 80 ปี ในอกี 20 ปีขา้งหน้า 
 โดยกลุ่มของผูสู้งอายุภายในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมอีายุในชว่งวยัตน้ (อายุ 60-69 ปี) 
คอื รอ้ยละ 57.4 ของผูสู้งอายุทัง้หมด วยักลาง (อายุ 70-79 ปี) รอ้ยละ 29.0 และวยัปลาย (อายุ 
80 ปีขึน้ไป) ร้อยละ 13.6 ตามล าดบั ผูสู้งอายุภาคเหนือมอีตัราผูสู้งอายุ ร้อยละ 21.1 รองลงมา 
คอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 19.2 ส่วนภาคกลางและภาคใต้มอีตัราผูสู้งอายุใกลเ้คยีง
กนั (ร้อยละ 14.8 และ ร้อยละ 14.8 ตามล าดบั) และกรุงเทพมหานครมอีตัราผูสู้งอายุต ่าสุดคดิ
เป็นรอ้ยละ 12.5  
 

 
 

แผนภมิูท่ี 1 รอ้ยละของผูสู้งอายุ จ าแนกตามกลุ่มชว่งวยั 
ทีม่า: การส ารวจประชากรสูงอายภุายในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ส านกัสถติแิหง่ชาต ิ

57.4%

29%

13.6%

ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามกลุ่มช่วงวยั พ.ศ.2560

วยัตน้ (อาย ุ60-69 ปี วยักลาง (อาย ุ70-79 ปี) วยัปลาย (อาย ุ80 ปีขึน้ไป)
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แผนภมิูท่ี 2 อตัราผูสู้งอายจุ าแนกตามภาค พ.ศ.2560 
ทีม่า: การส ารวจประชากรสูงอายภุายในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ส านกัสถติแิหง่ชาต ิ

 
  จากแนวโน้มที่คนไทยมอีายุที่ยาวนานมากยิง่ขึน้ ผูสู้งอายุที่มอีตัราการเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ช่วงวยัและอตัราส่วนผู้สูงอายุจ าแนกตามภูมิภาคจึงท าให้เห็นถึงความส าคัญของ
ผูสู้งอายุมากยิง่ขึน้ทัง้ในเรื่องของในการท างานต่อ เพราะประชากรวยัท างานกม็อีตัราที่ลดลง
ดว้ยเชน่กนัจากอตัราการมบีุตรทีล่ดน้อยลง 

ดงันัน้ การศกึษาค้นคว้าอสิระนี้เลยน าเรื่องของผู้สูงอายุขึน้มาศกึษาในเรื่องของการ
ท างานต่อหลงัวยัเกษียณเพื่อค้นหาว่าปัจจยัใดบ้างที่จะท าให้กลุ่มประชากรผู้สูงอายุตดัสนิใจ
ท างานต่อ และปัจจยัใดบ้างที่จะส่งเสรมิให้คนกลุ่มนี้สามารถท างานต่อได ้เพื่อชดเชยการคาด
แคลนของแรงาน 
 
1.2 วตัถปุระสงค ์
 

1. เพื่อศกึษาการท างานของผูสู้งอายุหลงัวยัเกษยีณในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการท างานของผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศกึษาแนวโน้มในการท างานต่อของผูสู้งหลงัวยัเกษยีณในกรุงเทพมหานคร 
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1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 กลุ่มประชากรที่มีอายุตัง้แต่ 50 ปี ขึ้นไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยก าหนด
ชว่งเวลาในการศกึษาตัง้แต่ มกราคม-มนีาคม 2563 
 
1.4  แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการแจกแบบสอบถามให้ผู้ที่ก าลังเข้าสู่ว ัย
เกษียณและผู้สูงอายุที่มอีายุตัง้แต่ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 105 คน (โดยกลุ่มตวัอย่างได้มาจาก
วธิกีารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป) 
โดยวธิีการสมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่างโดยตรง (Face to Face Interview) ถึงปัจจยัที่ส่งเสรมิ
การท างานต่อและไม่ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ และสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) กลุ่ม
ตวัอย่างที่มอีายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 5 คน (ซึ่งกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวได้มาจากวธิกีารสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป) 

2. ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) จากบทความ วทิยานิพนธ ์งานวจิยั เผยแพร่โดย
แหล่งขอ้มูลและหน่วยงานต่างๆ เชน่ มูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย, ส านกังานสถติิ
แห่งชาตกิระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เป็นตน้ 
 
1.5  วิธีการศึกษา 
 

1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการท างานของผู้สูงอายุ โดย
ทบทวนวรรณกรรมๆทีเ่กีย่วขอ้งภายในประเทศ 

2. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและหน่วยงานต่างๆ เช่น มูลนิธิสถาบัน
สถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย, ส านักงานสถติแิห่งชาตกิระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม เป็นตน้ 

3. ศกึษาเชงิปรมิาณโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามผูสู้งอายุใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุตัง้แต่ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 105 คน โดยวธิีการสมัภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างโดยตรง (Face to Face Interview) 

4. ศกึษาข้อมูลเชงิคุณภาพโดยการเก็บข้อมูลสมัภาษณ์เชงิลึกกบัผู้สูงอายุในพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่มอีายุตัง้แต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งกลุ่มตวัอย่างได้มาจากวธิีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
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1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่มีส่วนในการตดัสินใจของผู้สูงอายุที่จะท างานต่อหรอืไม่
ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ 

2. เพื่ อ ให้ทราบถึงแนวโน้มในการท างานต่อของผู้สูงอายุหลังว ัยเกษียณใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการวางแผนนโยบายส าหรบัการท างานของ
ผูสู้งอายุในองคก์รต่างๆ 
 



บทท่ี  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาปัจจยัที่ส่งเสรมิการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณมแีนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีม่ี
การศกึษาในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งแบ่งเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ ส่วนทีห่นึ่ง การทบทวนทฤษฎแีละแนวคดิ
ทีเ่กีย่วในการศกึษา ส่วนทีส่อง การทบทวนงานวจิยัทีผ่า่นมาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการท างาน
ของผูสู้งอายุหลงัวยัเกษยีณ 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 การทบทวนแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งในการศกึษาปัจจยัที่ส่งเสรมิการท างานต่อ
หลงัวยัเกษียณสามารถจ าแนกแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ทฤษฎีวฏัจกัรชวีติ ทฤษฎี
กจิกรรม โดยมรีายละเอยีดของละแนวคดิดงันี้ 

2.1.1  ทฤษฎวีฏัจกัรชวีติ 
แฟรงโก โมดกิลอิานี อลัเบริต์ แอนโด และรชิารด์ บรูมเบริก์ (Franco Modigliani, 

Albert Ando, and Richard Brumberg) ไดเ้สนอทฤษฎกีารบรโิภคภายใตส้มมุตฐิานวฏัจกัรชวีติ 
(Life-Cycle Hypothesis) ไวว้า่ “ รายไดใ้นชว่งแรกและชว่งปลายของชวีติจะต ่ากวา่เมื่อเทยีบกบั
รายไดใ้นชว่งอื่นๆ ในขณะทีก่ารบรโิภคจะเพิ่มขึน้อย่างคงที ่” ซึ่งเขยีนเป็นกราฟไดด้งันี้ 

 
ภาพท่ี 2 การบรโิภคและรายไดต้ลอดอายุขยัทีค่าดการณ์ 

 
จากภาพที ่2 กล่าวไดว้า่ ในชว่งแรกของชวีติ (0 ถงึ t1) ผูบ้รโิภคจะมกีารบรโิภค

มากกว่ารายได้ ช่วงชวีตินี้จะมกีารกูเ้งนิเพื่อการบรโิภค เช่น กู้เพื่อเรยีนหนงัสอื กู้เพื่อน าไปใช้
จ่ายเพื่อเลี้ยงดูบุตร ในช่วงกลางของอายุตัง้แต่ (t1 ถงึ t2) ผูบ้รโิภคมรีายได้มากขึน้เรื่อยๆ จน
มากกว่าการบริโภคช่วงชีวิตนี้จะมีการน าเงินที่เหลือไปใช้หนี้เงินกู้ และออมเงินวยัใช้หลงั
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เกษยีณ ในชว่งปลายของอายุตัง้แต่ (t2 ถงึ T) ผูบ้รโิภครายไดล้ดลงมาก จนน้อยกวา่การบรโิภค
อกีครัง้ ชว่งชวีตินี้จะน าเงนิออมออกมาใชใ้นชว่งยามชรา เมื่อรายไดสู้งขึน้เรื่อยๆ จะพบวา่ APC 
มคี่าลดลง นัน่คอื เรากล่าวไดว้า่ MPC จะมคี่าน้อยกวา่ APC เสมอ สมมุตฐิานวฏัจกัรชวีติกล่าว
ว่า เราไม่สามารถทราบรายได้ในอนาคตที่แน่นอนได้ นัน่คือ การค านวณมูลค่าปัจจุบนัของ
รายได ้(PVt) จรงิๆแลว้คอืการคาดการณ์รายได ้(Expected Income) นัน่เอง ดงันัน้จงึเรยีกใหม่
ว่า “ การบริโภคขึ้นอยู่กบัการคาดการณ์ของรายได้ ” กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการบริโภคตาม
สมมุติฐานของวฏัจักรชีวิตอธิบายว่า การบริโภคขึ้นอยู่ก ับรายได้และสินทรัพย์ที่มีอยู่ ถ้า
ผูบ้รโิภคมสีนิทรพัย์มากขึน้ การบรโิภคจะมากขึน้ โดยเส้นการบรโิภคจะเคลื่อนสูงขึน้ทัง้เส้น 
และถา้ผูบ้รโิภคมทีรพัยส์นิลดลง เสน้การบรโิภคจะเคลื่อนลงทัง้เสน้ 

2.1.2  ทฤษฎกีจิกรรม  
พฒันาขึ้นโดย Robert Havighurst ซึ่งได้อธิบายถึงสถานภาพทางสงัคมของ

ผูสู้งอายุ ซึ่งเน้นความสมัพนัธ์ในทางบวกระหว่างการปฏบิตักิจิกรรมกบัความพงึพอใจในชวีติ
ของผูสู้งอายุ กล่าวคอืเมื่อบุคคลมอีายุมากขึน้ สถานภาพ และบทบาททางสงัคมจะลดลง แต่
บุคคลยงัมีความต้องการทางสงัคมเหมอืนบุคคลวยักลางคน ทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู้สูงอายุมคีวาม
ตอ้งการทีจ่ะเขา้ร่วม      

กจิกรรมเพื่อความสุขและการมชีวีติทีด่เีช่นเดยีวกบัวยัผูใ้หญ่ ซึ่งค าว่ากจิกรรม
ตามแนวคดินี้หมายถงึ กจิกรรมทีน่อกเหนือจากกจิกรรมทีบุ่คคลปฏบิตัติ่อเอง นัน่คอืกจิกรรมที่
ปฏบิตัติ่อบุคคลอื่น เช่น เพื่อน สงัคม หรอืชุมชน โดยกจิกรรมต่างๆที่ผูสู้งอายุปฏบิตัจิะท าให้
ผูสู้งอายุรู้สกึว่าตนเองยงัมคีุณค่า และยงัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม นอกจากนี้ทฤษฎีกจิกรรมยงั
เชือ่วา่ ผูสู้งอายุจะมคีวามสุข ความพงึพอใจเมื่อไดท้ ากจิกรรมทีต่่อเนื่องจากทีเ่คยท างานในอดตี
จนเป็นวถิชีวีติในปัจจุบนั สาระของทฤษฎนีี้อธบิายได้โดยสรุปวา่ การมกีจิกรรมของผูสู้งอายุจะ
มกัความสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจในชวีติของผูสู้งอายุ ดงันัน้การทีผู่สู้งอายุมกีจิกรรมที่
เหมาะสมกบัตนเองจงึเป็นสิง่ทีม่คีุณค่าและจ าเป็น 

ทฤษฎีกิจกรรมจึงอธิบายความต้องการท างานของผู้สูงอายุได้ว่า สาเหตุที่
ผูสู้งอายุยงัมคีวามตอ้งการท างานเพราะยงัตอ้งการรกัษาสถานภาพทางสงัคมของตนเองไว ้โดย
การท ากจิกรรมทีม่กีารเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา ทัง้กจิกรรมทีก่ระท าต่อเพื่อน สงัคม ชมุชน และ
ต่อสมาชกิในครอบครวั รวมถงึการท างานไม่ว่าจะเป็นงานที่สร้างรายได้ให้กบัตนเองหรอืงาน
อดเิรก ซึ่งการท ากจิกรรมเหล่านี้จะท าใหผู้สู้งอายุมคีวามสุขทัง้ทางด้านร่างกายและจติใจ ท าให้
การด าเนินชวีติในสงัคมด าเนินไปอย่างมีความสุขและมีความรู้สึกว่าตนเองยงัมีคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อสงัคม 
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2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
ปิยพฒัน์ ประทุมธารารตัน์ (2559) ศกึษาเรื่อง “การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการขยาย

อายุเกษยีณการท างาน กรณีศกึษา บรษิทั ซีพอีอลล ์จ ากดั(มหาชน)” ผลการศกึษา พบว่า หาก
บรษิทัมกีารขยายอายุเกษยีณการท างาน (มากกว่า55ปี) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการท างาน
ต่อ ทัง้นี้ ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจในการท างานต่อหรอืไม่ท างานต่อ คือ สถานภาพสมรส 
ต าแหน่งงาน ประเภทอาชพี อายุการท างานในบรษิทั ภาระหนี้สนิและปัญหาสุขภาพ กล่าวคอื  
ผูท้ี่มสีถานภาพโสด หย่าร้าง และหม้าย หรอืผูท้ีม่ตี าแหน่งงานสูง ผูท้ี่ประกอบอาชพีในสายงาน
ธุรกจิ หรอืผูท้ีม่ภีาระหนี้สนิมาก ตอ้งการใหบ้รษิทัขยายอายุเกษยีณการท างาน (มากกวา่ 55 ปี) 
เพื่อที่จะได้ท างานอยู่ต่อไป ส่วนผูท้ี่มปีระสบการณ์การท างานมาเป็นระยะเวลานาน  หรอืผูท้ี่มี
ปัญหาสุขภาพ ไม่ต้องการท างานต่อไปหลงัอายุ 55 ปี ส าหรบัปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจจ้าง
พนักงานสูงอายุท างานต่อไปหลงัอายุ 55 ปี คอื ประสบการณ์ ความสามารถ และความคุ้นเคย
ต่อวฒันธรรมองค์กร โดยกลุ่มตวัอย่างที่น ามาศกึษาคอืพนักงานในส านักงานใหญ่ของบรษิทั   
ซีพ ีออลล์ จ ากดั(มหาชน) จ านวนทัง้หมด 11,258 คน เกบ็ขอ้มูลจ านวน 386 ชุด เลอืกเฉพาะ
พนกังานทีม่อีายุ 40-55 ปี ผูบ้รหิารของบรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั(มหาชน) จ านวน 4 คน ทีท่ างาน
ด้านการก าหนดนโยบายองค์กร และสามารถให้ความรู้ และค าแนะที่เกี่ยวข้องวเิคราะห์ด้วย
ขอ้มูลทางสถติดิ้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิ(SPSS) ใชว้ธิวีเิคราะหห์าความถี่ (Frequency) 
รอ้ยละ(Percentage) และหาค่าเฉลีย่ (Mean) วเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive Method)  

ศภุชยั ศรีสุชาติ (2558) ศกึษาเรื่อง “ การขยายอายุการท างานในภาคเอกชนที่เป็น
แรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลกีฯ ภาคอุตสาหกรรมโรงแรมและภตัตาคาร 
ผลการศกึษา พบวา่ สถานประกอบการส่วนใหญ่ยงัคงไม่ไดม้กีารจดัการสภาพการท างานใหก้บั
ผูสู้งอายุโดยเฉพาะ การจา้งแรงงานสูงอายุของสถานประกอบการตวัอย่างในระดบัปฏบิตักิารยงั
อยู่ในระดบัทีไ่ม่สูงมาก และในขณะเดยีวกนัการขลาดแคลนแรงงานแมว้า่เป็นชอ่งทางทีด่ใีนการ
สนับสนุนประเดน็ของการจา้งแรงงานสูงอายุต่อ แต่ในทางปฏบิตั ิสถานประกอบการส่วนใหญ่
ยังไม่ได้ใช้แรงงานสูงอายุเพื่อแก้ปัญหานี้  แต่เลือกการบริหารจัดการด้วยวิธีอื่นๆ  ในการ
แก้ปัญหา ภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้มกีารวางแผนที่เกี่ยวกบัการเกษียณ การ
ท างานต่อหรอืออกจากโรงงานส่วนใหญ่มทีศันคตทิีด่ตี่อการท างานของแรงงานสูงอาย ุในกรณทีี่
คาดว่าจะเกษียณ แรงงานจะเลือกท างานนอกระบบมากกว่าที่จะอยู่ในลักษณะในระบบ
เหมอืนเดมิรวมถงึการทีแ่รงงานไม่ท างานใดๆ ประเดน็ดา้นสุขภาพยงัคงเป็นประเดน็ส าคญัของ
การตดัสนิใจของแรงงานทีจ่ะท าต่อหรอืไม่ รวมถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัครอบครวัยงัเป็นปัจจยัที่
มผีลต่อการตดัสนิใจของแรงงาน ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจในการจ้างแรงงานสูงอายุหรือมี
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นโยบายมี่เกี่ยงขอ้งกบัแรงงานสูงอายุ คอื สภาพแวดล้อมของการท างาน หากกจิการมกีารจดั
สภาพแวดลอ้มบางส่วนใหม้คีวามแตกต่างระหวา่งแรงงานสูงอายุกบัแรงงานปกตจิะแสดงถงึการ
ทบีรษิทัมแีนวนโยบายทีจ่ะขยายการท างานใหแ้รงงานสูงอายุ 
 ทะนงศกัด์ิ ย่ิงรตันสขุ (2556) ศกึษาเรื่อง “ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสามารถใน
การท างานของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จงัหวดัชลบุรี” ผลการวจิยัพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความสามารถในการท างานระดบัปานกลาง ร้อยละ 46.65 ระดบัดี ร้อยละ 34.40 
ระดบัไม่ด ีรอ้ยละ 9.91 และระดบัดเีลศิ รอ้ยละ 9.04 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสามารถใน
การท างานได้แก่ อายุ จ านวนโรคที่เป็น ชัว่โมงการท างานและรายได ้ส าหรบั เพศ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา และงานทีท่ าในปัจจุบนัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการท างาน 
จงึมขีอ้เสนอแนะว่าควรให้การสนับสนุนด้านการส่งสุขภาพแก่ผูสู้งอายุที่มีโรคประจ าตวั และ
ส่งเสรมิใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ เพื่อเพิม่ระดบัความสามารถในการท างานของผูสู้งอายุ เครื่องมอืทีใ่ช้
วธิกีารวเิคราะหค์อืวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่ สถติไิคสแควร ์และสถติสิหสมัพนัธ์ของเพยีรสนั 

ธาราทิพย ์ พ่วงเชียง (2555) ศกึษาเรื่อง ”ความตอ้งการท างานของผูสู้งอายุไทย พ.ศ.
2550” ผลการศกึษา พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นตวัอย่างร้อยละ 38.2 มีความต้องการท างานภาย
หลงัจากที่อายุครบ 60 ปีแล้ว ผลการวเิคราะห์การถดถอยโลจสิตกิทวภิาคแบบง่ายพบว่า เพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส ภาคทีอ่ยู่อาศยั เขตทีอ่ยู่อาศยัประวตักิารรบัราชการหรอื
รฐัวสิาหกจิ ภาวะสุขภาพ การเป็นเจ้าของบ้าน สถานการณ์อยู่อาศยัในครวัเรอืน ภาวะหนี้สนิ 
รายได้ ความเพยีงพอของรายได้ การออมหรือมทีรพัย์สนิอื่น จ านวนบุตร จ านวนสมาชกิใน
ครวัเรอืน  การอ่านออกเขยีนได้ และความคาดหวงัในการได้รบัความช่วยเหลอืด้านการเงนิมี
อทิธพิลต่อความต้องการท างานแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนการวเิคราะห์
การถดถอยโลจสิตกิทวภิาคแบบพหุ พบว่าที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 ตวัแปรทัง้ 18 ตวั
ขา้งต้นร่วมกนัอธบิายการแปรผนัของความต้องการท างานของผูสู้งอายุได้ร้อยละ 27.6 (R2 = 
0.276) โดยวธิทีีใ่ชส้ าหรบัวเิคราะหใ์ชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวเิคราะห์
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง ความต้องการท างานของผูสู้งอายุ ได้แก่ อตัราร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด และใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยโลจสิตกิทวภิาค (Binary 
Logistic Regression Analysis) ในการวเิคราะหต์วัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความต้องการท างานของ
ผูสู้งอายุ 



บทท่ี  3  
วิธีการด าเนินงาน 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษา 
 
 ประชากรผู้ที่ก าลังเข้าสู่ว ัย เกษียณและผู้สูงอายุที่มีอายุตัง้แต่  50 ปีขึ้นไปใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้จ านวน 105 ตวัอย่าง และก าหนดกลุ่มตวัอย่างอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลอืกเฉพาะผูท้ีม่อีายุตัง้ 50 ปีขึน้ไปในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
   
3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ขอ้มูลที่ใชใ้นการศกึษาปัจจยัที่ส่งเสรมิการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ จะท าการศกึษา
และรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่งดงันี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามด้วย
วธิกีารสมัภาษณ์โดยตรง (Face to Face Interview)จากกลุ่มตวัอย่างผูท้ี่ก าลงัเขา้สู่วยัเกษียณ
และผู้สูงอายุที่มีอายุตัง้แต่ 50 ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร จ านวน 105 คน และส่วนที่สอง  
ท าการเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) ผูสู้งอายุทีม่อีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้
ไป จ านวน 5 คน 

2. ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เกบ็รวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้จาก
เอกสารที่เกี่ยงขอ้ง เช่น บทความ วทิยานิพนธ์งานวจิยั เป็นต้นซึ่งเผยแพร่ได้โดยแหล่งขอ้มูล
และหน่วยงานต่างๆ เชน่ ส านกังานสถติแิห่งชาตกิระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม, มูลนิธิ
สถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย เพื่อน ามาใชใ้นการอา้งองิและอภปิลายผลการศกึษา 
 
3.3  การวิเคราะหข้์อมูล 

 
ท าการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยการน าข้อมูลจาก

แบบสอบถามที่ท าการเกบ็รวบรวมไว ้ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์โดยตรงจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูท้ี่
ก าลังเข้าสู่วยัเกษียณและผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
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(Descriptive Method) เพื่อท าการอธบิายผลสรุปที่ได้จากการสมัภาษณ์ ซึ่งสามารถวเิคราะห์
แบบสอบถามไดด้งันี้ 
 แบบสอบถามส่วนที่  1 ขอ้มูลทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ลกัษณะของ
ค าถามจะเป็นค าถามแบบค าตอบหลายตวัเลอืก(Multiple Choice) จ านวน 9 ขอ้ โดยใชว้ธิกีาร
วเิคราะหห์าค่าความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 
 แบบสอบถามส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัความตอ้งการท างานของกลุ่มตวัอย่างและปัจจยั
ที่เป็นตวัก าหนดการตดัสนิใจท างานต่อและไม่ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ ลกัษณะของค าถามจะ
เป็นค าถามแบบค าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choice) โดยใชว้ธิกีารวเิคราะห์หาค่าความถี่ 
(Frequency) รอ้ยละ (Percentage)  
 
3.4  สถิติท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้น าข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามมา
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS ในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยน าสถติเิชงิพรรณนา 
(Descriptive Statistics) มาใช้ในการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยที่เป็นตัว
ก าหนดการตดัสนิใจท างานต่อและไม่ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ โดยใชว้ธิวีเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน 
เพื่อทราบลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างและการแจกแจงตวัแปร ไดแ้ก่ ความถี ่(Frequency) รอ้ยละ 
(Percentage)  
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศกึษาเรื่องปัจจยัทีส่่งเสรมิการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการศกึษา 
2 ส่วน คอื ส่วนทีห่นึ่ง เป็นการศกึษาวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณ (Quantitative  Method) ซึ่งท า
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยวิธีการ
สมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่างโดยตรง (Face to Face Interview) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล  
โดยกลุ่มตวัอย่างที่ได้มาจากวธิีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างที่มอีายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 105 คน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนที่สองเป็น
การศกึษาโดยวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ (Qualitative Method) ด้วยวธิีการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(In-Depth Interview) กลุ่มตวัอย่างที่มอีายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 3 คน ซึ่งกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว
ได้มาจากวธิกีารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และน าขอ้มูลจากการสมัภาษณ์
มาวเิคราะห์เชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยมีข ัน้ตอนการวเิคราะห์และน าเสนอผล
การศกึษา ดงันี้ 

4.1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
4.2 ปัจจยัทีผ่ลต่อการตดัสนิใจท างานต่อหรอืไม่ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ 
4.3 การวเิคราะหเ์ชงิพรรณนาจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

 
4.1  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์
 
 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษาสูงสุด อาชพี การออมและการลงทุน รายได้ต่อเดอืน ภาระหนี้สนิ และปัญหาสุขภาพ 
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยวธิกีารแจกแจงค่าความถี่และค่าร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที่ต้องการ
ท างานต่อและไม่ท างานต่อหลังว ัยเกษียณ โดยจะน าเสนอรายละเอียดของข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์

ข้อมูลของ
กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด  
(105 คน) 

กลุ่มตวัอย่างท่ี
ต้องการท างานต่อ
หลงัเกษียณ (85 

คน) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่
ต้องการท างานหลงั

เกษียณ 
 (20 คน) 

สดัส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ี
ต้องการ

ท างานหลงั
เกษียณ 

สดัส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่

ต้องการท างาน
หลงัเกษียณ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 35 33.3 30 35.3 5 25 85.71 14.29 

หญงิ 70 66.7 55 64.7 15 75 78.57 21.43 

รวม 105 100.0 85 100.0 20 100     

อายุ  

50-55 20 19.0 15 17.6 5 25 75.00 25.00 

56-60 27 25.7 24 28.2 3 15 88.89 11.11 

61-65 31 29.5 27 31.8 4 20 87.10 12.90 

66-70 12 11.4 10 11.8 2 10 83.33 16.67 

71 ขึน้ไป 15 14.3 9 10.6 6 30 60.00 40.00 

รวม 105 100.0 85 100.0 20 100     

สถานภาพ 

โสด 15 14.3 11 12.9 4 20 73.33 26.67 

สมรส 73 69.5 61 71.8 12 60 83.56 16.44 

หย่ารา้ง 3 2.9 2 2.4 1 5 66.67 33.33 

หมา้ย 12 11.4 10 11.8 2 10 83.33 16.67 

แยกกนัอยู่/เลกิ
กนั 

2 1.9 1 1.2 1 5 50.00 50.00 

รวม 105 100.0 85 100.0 20 100     
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ตารางที ่1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์(ต่อ) 

ข้อมูลของ
กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 
 (105 คน) 

กลุ่มตวัอย่างท่ี
ต้องการท างานต่อ
หลงัเกษียณ (85 

คน) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่
ต้องการท างานต่อ
หลงัเกษียณ (20 คน) 

สดัส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ี
ต้องการ

ท างานต่อหลงั
เกษียณ 

สดัส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่

ต้องการท างาน
ต่อหลงัเกษียณ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ไม่เคยศกึษา 3 2.9 2 2.4 1 5 66.67 33.33 

ประถมศกึษา 41 39.0 29 34.1 12 60 70.73 29.27 

มธัยมศกึษา
ตอนต้น 

17 16.2 16 18.8 1 5 94.12 5.88 

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย/

ปวช. 
12 11.4 10 11.8 2 10 83.33 16.67 

อนุปรญิญา/
ปวส. 

8 7.6 7 8.2 1 5 87.50 12.50 

ปรญิญาตร ี 18 17.1 16 18.8 2 10 88.89 11.11 

ปรญิญาโทและ
สูงกว่า 

6 5.7 5 5.9 1 5 83.33 16.67 

รวม 105 100.0 85 100.0 20 100     

อาชีพ 

ขา้ราชการ/
รฐัวสิาหกจิ 

6 5.7 4 4.7 2 10 66.67 33.33 

พนักงาน
เอกชน 

15 14.3 13 15.3 2 10 86.67 13.33 

ธุรกจิส่วนตวั 39 37.1 33 38.8 6 30 84.62 15.38 

อาชพีอสิระ 42 40.0 33 38.8 9 45 78.57 21.43 

แม่บา้น 3 2.9 2 2.4 1 5 66.67 33.33 

รวม 105 100.0 85 100.0 20 100     

 

 



15 

  

ตารางที ่1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์(ต่อ) 

ข้อมูลของ
กลุ่ม

ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด  
(105 คน) 

กลุ่มตวัอย่างท่ี
ต้องการท างานต่อ
หลงัเกษียณ (85 

คน) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่
ต้องการท างานต่อ
หลงัเกษียณ (20 คน) 

สดัส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ี
ต้องการ

ท างานต่อหลงั
เกษียณ 

สดัส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่

ต้องการท างาน
ต่อหลงัเกษียณ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

การออมและการลงทุน 

ไม่มกีารออม
หรอืการ
ลงทุนใดๆ 

25 23.8 17 20.0 8 40 68.00 32.00 

มใีนรูปแบบ
ต่างๆ เช่น 
เงนิฝาก/เงนิ

ลงทุน 

46 43.8 38 44.7 8 40 82.61 17.39 

มใีนรูปของ
อสงัหารมิทรั

พย ์
10 9.5 9 10.6 1 5 90.00 10.00 

มใีนรูปแบบ
ต่างๆ เช่น 
เงนิฝาก/เงนิ
ลงทุน, มใีน
รูปของ

อสงัหารมิทรั
พย ์

24 22.9 21 24.7 3 15 87.50 12.50 

รวม 105 100.0 85 100.0 20 100     

รายได้ต่อเดือน  

1,000-
10,000 

46 43.8 35 41.2 11 55 76.09 23.91 

10,001-
20,000 

24 22.9 18 21.2 6 30 75.00 25.00 

20,001-
30,000 

20 19.0 18 21.2 2 10 90.00 10.00 

30,001ขึน้ไป 15 14.3 14 16.5 1 5 93.33 6.67 

รวม 105 100.0 85 100.0 20 100     
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ตารางที ่1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์(ต่อ) 

ข้อมูลของ
กลุ่ม

ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 
 (105 คน) 

กลุ่มตวัอย่างท่ี
ต้องการท างานต่อ
หลงัเกษียณ (85 

คน) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่
ต้องการท างานต่อ
หลงัเกษียณ (20 คน) 

สดัส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ี
ต้องการ

ท างานต่อหลงั
เกษียณ 

สดัส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่

ต้องการท างาน
ต่อหลงัเกษียณ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ภาระหน้ีสิน 

ไม่มภีาระ
หนี้สนิ 

72 68.6 57 67.1 15 75 79.17 20.83 

มภีาระ
หนี้สนิ 

33 31.4 28 32.9 5 25 84.85 15.15 

รวม 105 100.0 85 100.0 20 100     

ปัญหาสุขภาพ 

ไม่มปัีญหา
สุขภาพ 

43 41.0 36 42.4 7 35 83.72 16.28 

มปัีญหา
สุขภาพ 

62 59.0 49 57.6 13 65 79.03 20.97 

รวม 105 100.0 85 100.0 20 100     

 
ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างทางด้านประชากรศาสตร์  ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี การออมและการลงทุน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ภาระหนี้สนิ 
และปัญหาสุขภาพ ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธิกีารแจกแจงค่าความถี่และค่าร้อยละของกลุ่ม
ตวัอย่างทีต่อ้งการท างานต่อและไม่ตอ้งการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 จ าแนกตามเพศ 
 จากตารางที ่1 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
66.7 ซึ่งมากกว่าเพศชายที่มจี านวน  35 คน คดิเป็นร้อยละ 33.3 โดยกลุ่มตวัอย่างที่ต้องการ
ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ เป็นเพศหญงิจ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.7 และเพศชาย จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และในกลุ่มที่ไม่ต้องการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ เป็นเพศหญิง
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และเพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อท าการ
วเิคราะห์สดัส่วนภายใน พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่เป็นเพศชาย ร้อยละ 85.71 มีความต้องการ
ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ มากกวา่กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นเพศหญงิรอ้ยละ 21.43 
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 จ าแนกตามอาย ุ
 จากตารางที ่1 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุระหวา่ง 61-65 ปี จ านวน 31 คน คดิ
เป็นร้อยละ 29.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 56-60 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 อายุ
ระหวา่ง 50-55 ปี จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19 อายุ 71 ปีขึน้ไป จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 14.3 และอายุระหว่าง 66-70 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 ตามล าดบั โดยกลุ่ม
ตวัอย่างทีต่อ้งการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ ส่วนใหญ่มอีายุระหวา่ง 60-65 ปี จ านวน 27 คน คดิ
เป็นร้อยละ 31.8 รองลงมามอีายุระหว่าง 55-60 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2  อายุ
ระหวา่ง 50-55 ปี จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.6 อายุระหวา่ง 66-70 ปี จ านวน 10 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 11.8 และอายุ 71 ปีขึน้ไป จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.6 ตามล าดบั และในกลุ่ม
ทีไ่ม่ตอ้งการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ ส่วนใหญ่มอีายุ 71 ปีขึน้ไป จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
30 รองลงมามีอายุระหว่าง 50-55 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อายุระหว่าง 61-65 ปี 
จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 อายุระหวา่ง 56-60 ปี จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 และอายุ
ระหวา่ง 66-70 ปี จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 ตามล าดบั เมื่อวเิคราะหส์ดัส่วนภายในพบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างที่มอีายุ 56-60 ปี ร้อยละ 88.89 มีความต้องการท างานหลงัวยัเกษียณมากที่สุด 
รองลงมาคอื กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุระหวา่ง 61-65 ปี รอ้ยละ 87.10 อายุระหวา่ง 66-72 ปี รอ้ยละ 
83.33 อายุระหวา่ง 50-55 ปี รอ้ยละ 75 และอายุ 71 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 60 ตามล าดบั 
 จ าแนกตามสถานภาพ 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส จ านวน 73 คน คดิเป็น
ร้อยละ 69.5 รองลงมามสีถานภาพโสด จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 14.3 สถานภาพหม้าย 
จ านวน  12 คน คดิเป็นร้อยละ 11.4 สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 2.9 และ
สถานภาพแยกกนัอยู่/เลกิกนั จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอย่างที่
ต้องการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส จ านวน  61 คน คดิเป็นร้อยละ 
71.8 รองลงมามสีถานภาพโสด จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 12.9 สถานภาพหม้าย จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 สถานภาพ
แยกกนัอยู่เลกิกนั จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 1.2 และในกลุ่มที่ไม่ต้องการท างานต่อหลงัวยั
เกษียณ ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 60 รองลงมามสีถานภาพ
โสด จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 สถานภาพหม้าย จ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 5 และสถานภาพแยกกนัอยู่/เลกิกนั จ านวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อวเิคราะห์สดัส่วนภายใน พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มสีถานภาพสมรส  
ร้อยละ 83.56 มีความต้องการท างานหลงัวยัเกษียณมากที่สุด รองลงมาคอื กลุ่มตวัอย่างที่มี
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สถานภาพหมา้ย รอ้ยละ 83.33 สถานภาพโสด รอ้ยละ 73.33  สถานภาพหย่ารา้ง รอ้ยละ 66.67 
และสถานภาพแยกกนัอยู่เลกิกนั รอ้ยละ 50 ตามล าดบั 
 
 จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศกึษา 
จ านวน 41 คน คดิเป็นร้อยละ 39 รองลงมามกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 ระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.4 ระดบัอนุปรญิญา/ปวส. จ านวน 
8 คน คดิเป็นร้อยละ 7.6 ระดบัปรญิญาโทและสูงกว่า จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 5.7 และไม่
เคยศกึษา จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.9 โดยกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ 
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 
รองลงมาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 18.8 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.8  มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
11.8 อนุปรญิญา/ปวส. จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 8.2 ปรญิญาโทและสูงกว่า จ านวน 6 คน 
คดิเป็นร้อยละ 5.9 และไม่เคยศกึษา จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดบั และในกลุ่ม
ตวัอย่างที่ไม่ต้องการท างานต้องการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาอยู่ใน
ระดบัประถมศกึษา จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60 รองลงมาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 2 
คน คดิเป็นร้อยละ 10 มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 10  ปรญิญา
โทและสูงกว่า จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 5 อนุปรญิญา/ปวส.จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 5 
มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 และไม่เคยศกึษา จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 5 ตามล าดบั เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาอยู่ในระดบั 
มธัยมศกึษาตอนต้น ร้อยละ 94.2 มคีวามต้องการท างานหลงัวยัเกษียณมากทีสุ่ด รองลงมาอยู่
ในระดบัปรญิญาตร ีร้อยละ 88.89  อนุปรญิญา/ปวส. ร้อยละ 87.5 ระดบัปรญิญาโทและสูงกวา่ 
ร้อยละ 83.33 มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวส. ร้อยละ 83.33 ระดบัประถมศกึษา ร้อยละ 70.73 
และไม่เคยศกึษา รอ้ยละ 66.67 ตามล าดบั 
 
 จ าแนกตามอาชีพ 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 42 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 40 รองลงมาประกอบธุรกจิส่วนตวั จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.1 พนกังาน
เอกชน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ จ านวน 6 คน  
คดิเป็นร้อยละ 5.7 และแม่บ้าน จ านวน 3 คน คดิเป็นรอยละ 2.9 โดยกลุ่มตวัอย่างที่ต้องการ
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ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีอสิระ จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 และ
ประกอบธุรกจิส่วนตวั จ านวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 38.8 ตามล าดบั รองลงมาประกอบอาชพี
พนกังานเอกชน จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.3 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และแม่บ้าน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดบั และในกลุ่ม
ตวัอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีอิสระ จ านวน 9 คน  
คดิเป็นร้อยละ 45 รองลงมาประกอบธุรกจิส่วนตวั จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 30 พนักงาน
เอกชน จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 2 คน คดิเป็น
ร้อยละ 10 และแม่บ้าน จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 5 ตามล าดบั เมื่อวเิคราะห์สดัส่วนภายใน
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างทีป่ระกอบอาชพีพนกังานเอกชน รอ้ยละ 86.67 มคีวามตอ้งการท างานหลงั
วยัเกษียณมากที่สุด รองลงมาประกอบธุรกจิส่วนตวั ร้อยละ 84.62 อาชพีอสิระ ร้อยละ 78.57 
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ รอ้ยละ 66.67 และแม่บา้น รอ้ยละ 66.67 ตามล าดบั 
 
 จ าแนกตามเงินออมและการลงทุน 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารออมหรอืการลงทุนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น เงินฝาก/เงินลงทุน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาไม่มกีารออมหรอืการ
ลงทุนใดๆ จ านวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 23.8 มกีารออมหรอืการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เงนิฝาก/เงนิลงทุน,มใีนรูปของอสงัหารมิทรพัย์ จ านวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 22.9 และมกีาร
ออมหรอืการลงทุนในรูปของอสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ตามล าดบั โดย
กลุ่มตวัอย่างที่ต้องการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ ส่วนใหญ่มกีารออมหรอืการลงทุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เงนิฝาก/เงนิลงทุน จ านวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมามกีารออมหรอืการ
ลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินฝาก/เงินลงทุน,มีในรูปของอสงัหาริมทรพัย์ จ านวน 21 คน  
คดิเป็นร้อยละ 24.7 ไม่มกีารออมหรอืการลงทุนใดๆ จ านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 20 และมี
การออมหรอืการลงทุนในรูปของอสงัหารมิทรพัย์ จ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 10.6 ตามล าดบั 
และในกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ตอ้งการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ ส่วนใหญ่มกีารออมหรอืการลงทุนใน
รูปแบบต่างๆ เชน่ เงนิฝาก/เงนิลงทุน จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 และไม่มกีารออมหรอืการ
ลงทุนใดๆ จ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 40 รองลงมามกีารออมหรอืการลงทุนในรูปแบบต่างๆ 
เชน่ เงนิฝาก/เงนิลงทุน จ านวน 3 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 15 และมกีารออมหรอืการลงทุนในรูปของ
อสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 เมื่อวเิคราะหส์ดัส่วนภายในพบวา่ กลุ่มตวัอย่าง
ที่มกีารออมหรอืการลงทุนในรูปของอสงัหารมิทรพัย ์ร้อยละ 90 มคีวามต้องการท างานหลงัวยั
เกษียณมากที่สุด รองลงมามกีารออมหรอืการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงนิฝาก/เงนิลงทุน,   
มใีนรูปของอสงัหารมิทรพัย์ ร้อยละ 87.50 มกีารออมหรอืการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงนิ
ฝาก/เงนิลงทุน รอ้ยละ 82.61 และไม่มเีงนิออมหรอืการลงทุนใดๆ รอ้ยละ 68 ตามล าดบั 
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 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 1,000-10,000  บาท 
จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 รองลงมามรีายไดต้่อเดอืน 10,001-20,000 บาท จ านวน 24 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.9  รายไดต้่อเดอืน 20,001-30,000 บาท จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19 
และรายได้ต่อเดือน 30,001 ขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มี
ความตอ้งการท างานหลงัวยัเกษยีณ ส่วนใหญ่มรีายไดต้่อเดอืน 1,000-10,000 บาท จ านวน 35 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.2 รองลงมามรีายไดต้่อเดอืน 10,001-20,000 บาท จ านวน 18 คน คดิเป็น
ร้อยละ 21.2 รายได้ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 21.2 รายได้
ต่อเดอืน 30,001  ขึน้ไป จ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 16.5 ตามล าดบั และในกลุ่มตวัอย่างที่
ไม่ตอ้งการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ ส่วนใหญ่มรีายไดต้่อเดอืน 1,000-10,000 บาท จ านวน 11 
คน คดิเป็นร้อยละ 55 รองลงมามรีายได้ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท จ านวน 6 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 30 รายไดต้่อเดอืน 20,001-30,000 บาท จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 และรายไดต้่อ
เดือน 30,001 ขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดบั เมื่อวเิคราะห์สดัส่วนภายใน
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดต้่อเดอืน 30,001 ขึน้ไป รอ้ยละ 93.33 มคีวามตอ้งการท างานหลงั
วยัเกษียณมากที่สุด รองลงมามีรายได้ต่อเดอืน 20,001-30,000  บาท ร้อยละ 90 รายได้ต่อ
เดอืน 1,000-10,000 รอ้ยละ 76.09 และรายไดต้่อเดอืน 10,001-20,000 บาท รอ้ยละ 75 ตามล าดบั 
 
 จ าแนกตามภาระหน้ีสิน 
 จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มภีาระหนี้สนิ จ านวน 72 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 68.6 ซึ่งมากกวา่กลุ่มตวัอย่างที่มภีาระหนี้สนิ จ านวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 31.4  โดย
กลุ่มตวัอย่างที่ต้องการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ ส่วนใหญ่ไม่มีภาระหนี้สิน จ านวน 57 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 67.1 ซึ่งมากกวา่กลุ่มตวัอย่างทีม่ภีาระหนี้สนิ จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.9 
และในกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ตอ้งการท างานต่อกลงัวยัเกษยีณ ส่วนใหญ่ไม่มภีาระหนี้สนิ จ านวน 15 
คน คดิเป็นร้อยละ 75 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่ภีาระหนี้สนิ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 
เมื่อวเิคราะห์สดัส่วนภายในพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มภีาระหนี้สนิ ร้อยละ 84.85 มคีวามต้องการ
ท างานหลงัเกษยีณมากกวา่กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่มภีาระหนี้สนิ รอ้ยละ 79.17 
 
 จ าแนกตามปัญหาสขุภาพ 
 จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มปัีญหาสุขภาพ จ านวน 62 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 59 ซึ่งมากกวา่กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่มปัีญหาสุขภาพ จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41 โดย
กลุ่มตวัอย่างที่ต้องการท างานตอหลงัวยัเกษียณ ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพ จ านวน 49 คน  
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คดิเป็นรอ้ยละ 57.6 ซึ่งมากกวา่กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่มปัีญหาสุขภาพ จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
42.4 และในกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อหลังวยัเกษียณ ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพ 
จ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 65 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตวัอย่างที่ไม่มปัีญหาสุขภาพ จ านวน 7 คน 
คดิเป็นร้อยละ 35 เมื่อวเิคราะหส์ดัส่วนภายในพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่มปัีญหาสุขภาพ ร้อยละ 
83.72 มคีวามตอ้งการท างานหลงัวยัเกษยีณมากกวา่กลุ่มทีม่ปัีญหาสุขภาพ รอ้ยละ 79.03 
 
4.2 ปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อหลงัวยัเกษียณ 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ 
 
ตารางที ่2 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ 

 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท างานต่อ ร้อยละ 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

ยงัสามารถท างานได ้ 41.6 
รูส้กึเบือ่เมือ่อยู่เฉยๆ 26.8 
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 31.6 

รวม 100 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ตอ้งการหารายไดห้ลงัเกษยีณอายุการท างาน 47.2 
ไมม่เีงนิออมไวใ้ชใ้นวยัชรา 22.7 
รายไดห้ลงัเกษยีณไมพ่อใช ้ 9.8 
ไมม่สีทิธไิดร้บัรายไดอ้ืน่ๆ จากการเกษยีณ เชน่ รายไดส้วสัดกิารสงัคม 
เงนิกองทนุเลีย้งชพี 

20.2 

รวม 100 
ปัจจยัทางสงัคม 

ตอ้งการรกัษาสถานภาพทางสงัคม 36.9 
ไมต่อ้งการเป็นภาระของบุคคลอืน่ในสงัคม 45 
ไมม่บีุตรหลานทีต่อ้งดูแล 11.3 
ไมม่สีาม/ีภรรยา ทีต่อ้งดูแล 6.9 

รวม 100 
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จากการส ารวจขอ้มูลปัจจยัทีส่่งผลต่อการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ พบวา่ สามารถแบ่ง
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณได ้3 ปัจจยั ดงัตารางที ่2 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ยงัสามารถท างานได้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 41.6 รองลงมาคอื ตอ้งการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ คดิเป็นรอ้ยละ 31.6 และ
รูส้กึเบื่อเมื่อยู่เฉยๆ คดิเป็นรอ้ยละ 26.8 

2. ปัจจยัทางเศรษฐกจิ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ต้องการหารายได้
หลังเกษียณอายุการท างาน คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมาคือ ไม่มีเงินออมไว้ใช้ในวยัชรา  
คิดเป็นร้อยละ22.7 ไม่มีสิทธิได้รบัรายได้อื่นๆ จากการเกษียณ เช่น รายได้สวสัดิการสงัคม 
เงินกองทุนเลี้ยงชพี คิดเป็นร้อยละ 20.2 และรายได้หลงัเกษียณไม่พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 9.8 
ตามล าดบั 

3. ปัจจยัทางสงัคม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลวา่ ไม่ตอ้งการเป็นภาระของ
บุคคลอื่นในสงัคม คดิเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคอื ต้องการรกัษาสถานภาพทางสงัคม คดิเป็น
ร้อยละ 36.9 ไม่มบีุตรหลานให้ต้องดูแล คดิเป็นร้อยละ 11.3 และไม่มสีาม/ีภรรยา ที่ต้องดูแล  
คดิเป็นรอ้ยละ 6.9 ตามล าดบั 
 ดงันัน้จงึสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ ส่วนใหญ่ใหเ้หตุผล
วา่ ยงัสามารถท างานได ้ตอ้งการหารายไดห้ลงัเกษยีณอายุการท างาน และไม่ตอ้งการเป็นภาระ
ของบุคคลอื่นในสงัคม 
 
ตารางที ่3 ลกัษณะงานทีก่ลุ่มตวัอย่างตอ้งการท าหลงัวยัเกษยีณ 

ลกัษณะงานทีต่อ้งการท า จ านวนกลุม่ตวัอย่าง รอ้ยละ 
งานเดมิทีเ่คยท า 42 49.4 
งานทีเ่หมาะสมกบัผูสู้งอายุ 43 50.6 

รวม 85 100 
 
จากการส ารวจลกัษณะงานทีก่ลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ ส่วนใหญ่

ต้องการท างานที่เหมาะสมกบัผูสู้งอายุ คดิเป็นร้อยละ 50.6 ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่ต้องการท างาน
เดมิทีเ่คยท าก่อนเกษยีณ คดิเป็นรอ้ยละ 49.4 ดงัตารางที ่3 

อย่างไรกต็าม กลุ่มตวัอย่างที่ตดัสนิใจท างานต่อหลงัวยัเกษียณโดยต้องการท างานใน
ลกัษณะงานที่เหมาะสมกบัผูสู้งอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการท างานในอาชพีค้าขาย คิดเป็น 
ร้อยละ 74.42 รองลงมา คอื ท าอาหาร,ขนม คดิเป็นร้อยละ 6.98 ดูแลรกัษาพยาบาล คดิเป็น
ร้อยละ 2.33 กจิการส่วนตวั คดิเป็นร้อยละ 2.33 ซ่อมคอมพวิเตอร์ คดิเป็นร้อยละ 2.33 ซ่อม
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ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 2.33 ท านาท าไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.33  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย คิดเป็น 
ร้อยละ 2.33 ประดษิฐ์ คดิเป็นร้อยละ 2.33 และปลูกต้นไม้ คดิเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดบั ดงั
ตารางที ่4 

 
ตารางที ่4 ประเภทงานทีต่อ้งการท าหลงัวยัเกษยีณ 

ประเภทงานท่ีต้องการท า จ านวนกลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 
ดแูลรกัษาพยาบาล 1 2.33 
กจิการส่วนตวั 1 2.33 
คา้ขาย 32 74.42 
ซ่อมคอมพวิเตอร ์ 1 2.33 
ซ่อมไฟฟ้า 1 2.33 
ท านาท าไร่ 1 2.33 
ท าอาหาร,ขนม 3 6.98 
ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย 1 2.33 
ประดษิฐ ์ 1 2.33 
ปลกูต้นไม้ 1 2.33 

รวม 43 100.00 

  
จากการส ารวจข้อมูลอายุเกษียณการท างานที่คิดว่าเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างที่

ต้องการท างานต่อหลงัวยัเกษียณพบว่า อายุ 70 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.88 อายุ 75 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 18.82 อายุ 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.06 อายุ 90 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.06 และอายุ 60 ปี  
คดิเป็นรอ้ยละ 4.71 ตามล าดบั ดงัตารางที ่5 

 
ตารางที ่5 อายุทีค่ดิวา่เหมาะต่อการเกษยีณอายุการท างานโดยเฉลีย่ 

อาย ุ จ านวนกลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 
60 4 4.71 
65 6 7.06 
70 31 36.47 
75 16 18.82 
80 22 25.88 
90 6 7.06 
รวม 85 100.00 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการไม่ท างานต่อหลงัวยัเกษียณ 
 

ตารางที ่6 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการไม่ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท างานต่อ ร้อยละ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
อายุมาก 28.6 
เบื่องานทีท่ า 17.9 
ตอ้งการพกัผอ่น 53.6 

รวม 100 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ไม่มปัีญหาดา้นการเงนิ 78.3 
มสีทิธไิดร้บัเงนิบ านาญ 8.7 
มสีทิธไิดร้บัรายไดอ้ื่นๆ จากการเกษยีณ เชน่ รายไดจ้าก
สวสัดกิารสงัคม, เงนิกองทุนเลีย้งชพี 

8.7 

มเีงนิทีจ่ะน าไปลงทุนในธุรกจิสว่นตวั 4.3 
รวม 100 

ปัจจยัทางสงัคม 
เลีย้งบุตร/หลาน 19.4 
ดูแลครอบครวัหรอืดูแลคู่สมรส 3.2 
คู่สมรสเกษยีณ(เกษยีณตามคูส่มรส) 3.2 
ตอ้งการอยูก่บัครอบครวั 29 
ลกูหลานใหห้ยดุท างาน 22.6 
หยุดท างานตามกตกิาสงัคม 9.7 
ตอ้งการมเีวลาใหก้บัเพือ่นๆ 12.9 

รวม 100 
  

จากการส ารวจขอ้มูลปัจจยัที่ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจไม่ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ
โดยใหผู้ต้อบแทบสอบถามสามารถเลอืกตอบไดห้ลายค าตอบ จากการศกึษาพบวา่สามารถแบ่ง
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจไม่ท างานต่อได ้3 ปัจจยั ดงัตารางที ่6 ดงันี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ต้องการพักผ่อน  
คดิเป็นรอ้ยละ 53.6 รองลงมาคอื อายุมาก คดิเป็นรอ้ยละ 28.6 และเบื่องานทีท่ า คดิเป็นรอ้ยละ 
17.9 
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2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ไม่มีปัญหาด้าน
การเงิน คิดเป็นร้อยละ 78.3 รองลงมาคอื มีสิทธิได้รบัเงินบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 8.7 มีสิทธิ
ไดร้บัรายไดอ้ื่นๆ จากการเกษยีณ เชน่ รายไดจ้ากสวสัดกิารสงัคม, เงนิกองทุนเลีย้งชพี คดิเป็น
รอ้ยละ 8.7 และมเีงนิทีจ่ะไปลงทุนในธุรกจิส่วนตวั คดิเป็นรอ้ยละ 4.3 ตามล าดบั 

3. ปัจจยัทางสงัคม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลวา่ ตอ้งการอยู่กบัครอบครวั 
คดิเป็นร้อยละ 29 รองลงมาคอื ลูกหลานให้หยุดท างาน คดิเป็นร้อยละ 22.6 เลี้ยงบุตร/หลาน 
คิดเป็นร้อยละ 19.4 ต้องการมเีวลาให้กบัเพื่อนๆ คิดเป็นร้อยละ 12.9 หยุดท างานตามกตกิา
สงัคม คิดเป็นร้อยละ 9.7 ดูแลครอบครวัหรือคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 3.2 และคู่สมรสเกษียณ 
(เกษยีณตามคู่สมรส) คดิเป็นรอ้ยละ 3.2 ตามล าดบั 

ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อหลังวยัเกษียณ ส่วนใหญ่
ตอ้งการพกัผอ่น ไม่มปัีญหาดา้นการเงนิ และตอ้งการอยู่กบัครอบครวั 
  
4.3  การวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาจากการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 

- ความแตกต่างของคนวยัเกษียณและคนวยัท างาน 

สิ่งที่ท าให้คนวยัท างานแตกต่างจากคนวยัเกษียณนัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ดา้น 

1. ด้านรายไดท้ีค่นวยัเกษยีณจะมมีากกว่าคนวยัท างานที่พึง่เริม่ท างานไดไ้ม่นาน
เนื่องมาจากประสบการณ์ท างานทีย่าวนานจงึท าใหม้รีายได้ทีสู่ง แต่ในดา้นรายไดน้ัน้กย็งัขึน้อยู่
กบัต าแหน่งงานทีไ่ดท้ าดว้ยเชน่กนั 

2. ด้านสุขภาพที่อาจจะไม่แขง็แรงเหมอืนคนวยัท างานเพราะดว้ยอายุที่เพิม่มาก
ขึน้ และโรคภยัไขเ้จบ็โรคประจ าตวัทีเ่ริม่มกีารเกดิขึน้มาตามวยั ซึ่งกไ็ม่ไดห้มายความวา่คนทีจ่ะ
เกษียณแล้วจะสุขภาพจะแย่กว่าคนที่ยงัไม่เกษียณขึน้อยู่กบัลกัษณะงานที่ท าการดูแลสุขภาพ
ตนเอง  

3. ดา้นความเป็นตวัตน คนวยัเกษยีณจะมองวา่คนรุ่นใหม่ใหค้วามส าคญักบัความ
มตีวัตนของตวัเองค่อนขา้งสูงมคีวามคดิวา่ตวัเองนัน้เก่ง ไม่มคีวามอดทน ไม่ค่อยใหค้วามเคารพ
นบัถอืผูใ้หญ่ ในขณะทีค่นรุ่นใหม่หรอืคนวยัท างานกม็องวา่คนวยัเกษยีณนัน้เอาแต่ความคดิของ
ตนเองเป็นใหญ่ หวัโบราณ ไม่ท้าทาย และไม่ยอมเปิดใจในสิง่ใหม่ๆ สิง่นี้จงึท าให้เกดิช่วงว่าง
ระหวา่งวยัของคนวยัท างานและคนวยัเกษยีณ 

4. ด้านมุมมองประสบการณ์การท างานที่เฉียบแหลม คนวยัเกษียณมมีุมมองที่
มองแลว้ต่างจากคนวยัท างานทีเ่ริม่ท างานใหม่ๆ เพราะจะมคีวามตรงประเดน็และเฉียบขาด ซึ่ง
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การที่จะมองอย่างนี้ได้กจ็ะต้องมปีระสบการณ์ ความสามารถ โอกาส และความน่าเชื่อถอื มา
ชว่ยเป็นส่วนประกอบ  

- ความคิดเหน็ต่อการท่ีต้องเกบ็เงินไว้ใช้วยัเกษียณ การวางแผนทางการเงิน 
และความเพียงพอต่อรายได้ทัง้ก่อนและหลงัเกษียณ 

คนในวยัเกษยีณจะมมีุมมองในการวางแผนทางการเงนิเพื่อเกบ็ไวใ้ชใ้นวยัเกษยีณที่
ค่อนขา้งจะแตกต่างกนัตามอาชพีที่ตนท าอย่างเช่น คนที่ประกอบอาชพีรบัราชการกจ็ะมีการ
วางแผนทางการเงนิที่เคร่งครดัน้อยกวา่คนที่ประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทั เนื่องจากคนที่
รบัราชการจะมเีงนิบ าเหน็จ/บ านาญไวใ้ชห้ลงัวยัเกษยีณท าใหรู้้สกึถงึความสบายใจว่าตนเองนัน้
มีเงินไว้ใช้ในวยัเกษียณอย่างแน่นอน แต่นอกจากการที่มีเงินบ าเหน็จ/บ านาญแล้วก็ไม่ได้
หมายความวา่จะไม่มกีารจดัการทางการเงนิ ยงัคงตอ้งมกีารบรหิารจดัการอยู่เสมอเพราะคนวยั
เกษยีณมองวา่ในสภาพทีต่นเองเกษยีณไปแลว้จะตอ้งใชเ้งนิเท่าไหร่ต่อเดอืนเพยีงพอ ถา้หากได้
เงนิเกษยีณน้อยกจ็ะตอ้งออกมาหาอาชพีท าเพิม่เตมิเพือ่ใหเ้พยีงพอต่อการใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั 
และในส่วนของคนที่ประกอบอาชพีพนักงานเอกชนส่วนใหญ่จะเริม่มกีารวางแผนทางการเงิน
ตัง้แต่เริม่ท างานเนื่องจากการไม่มสีวสัดกิารเหมอืนคนที่ประกอบอาชพีรบัราชการ โดยจะมกีาร
จดัสรรปันส่วนในการออมเงนิ และมีการท าประกนัชวีติเอาไวเ้พื่อสามารถเอาไว้ใชไ้ด้ในยาม
ฉุกเฉิน ทางด้านของรายได้หลงัเกษียณคนในวยัเกษยีณมองว่าจะต้องมเีงนิไวใ้ช่ในวยัเกษยีณ
โดยเฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ทีป่ระมาณ 30,000 บาท เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการใชเ้งนิในชวีติประจ าวนั และ
ยงัไม่รวมถงึค่าใชจ้่ายทางดา้นสุขภาพทีจ่ะมเีพิม่เตมิซึ่งจะตอ้งมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 

- ทัศนคติท่ีมีต่อนโยบายส าหรบัผู้สูงอายุ เช่น การแจกเงิน ความคิดเห็น
เพ่ิมเติมท่ีต้องการให้รฐับาลช่วยเหลือพฒันา และสนับสนุนเก่ียวกบัคนวยัเกษียณและ
ผูส้งูอาย ุ

ความคดิเหน็ทีม่ตี่อนโยบายการแจกเงนิผูสู้งอายุจะแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคอืกลุ่มทีเ่หน็
ด้วยและกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกบันโยบายดงักล่าว โดยคนที่เห็นด้วยจะมองว่านโยบายแจกเงนิ
ผูสู้งอายุเป็นการชว่ยเหลอืเพยีงระยะสัน้ เป็นการช่วยเหลือส าหรบัคนยากจน และผูด้อ้ยโอกาส 
ซึ่งไม่เพียงพอแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือเป็นสวสัดิการให้กบัประชาชน และคนที่ไม่เป็นด้วยกบั
นโยบายดังกล่าวจะมองว่าเป็นการเอาเงินกองกลางของประเทศที่ควรจะเอาไปใช้ใน
สาธารณูปโภคไปใชโ้ดยที่ไม่เกดิประโยชน์มากนัก เพราะการแจกเงนิเป็นการแค่หมุนเงนิจาก
คนนี้ไปอกีคน บางคนไดม้ากเ็กบ็ออมเท่ากบัเงนิทีป่ล่อยออกมาไม่สะพดั 100% เลยท าใหไ้ม่ได้
สร้างประโยชน์โดยตรงต่อการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจ าวนั ควรที่จะต้องสร้าง
ชอ่งทางในการสรา้งอาชพีใหก้บัคนภายในประเทศ เพื่อเป็นการท าใหเ้งนิภายในระบบเพิม่ขึน้  
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การสนับสนุนคนวยัเกษียณนัน้คนวยัเกษียณมองว่าควรต้องหางานใหผู้สู้งอายุท าโดย
งานที่ท าควรเป็นงานที่ยงัสามารถท าไดไ้ม่ว่าจะท าทีบ่้านหรอืในส านกังานต่างๆ รฐับาลกค็วรที่
จะส่งเสรมิใหค้นวยัเกษยีณมอีาชพีเสรมิ และรายไดเ้สรมิแต่กต็อ้งเป็นงานทีไ่ม่ไดห้นกัมาก การ
ให้ค่าลดหย่อนในสนิค้าบางชนิด เนื่องจากคนวยัเกษียณมคีวามจ าเป็นไม่น้อยไปกว่าคนปกต ิ
นอกจากนี้ควรมนีโยบาที่เกีย่วขอ้งกบัปัจจยัสี ่ทัง้ทางด้านทีอ่ยู่อาศยั อาหาร ยารกัษาโรค และ
ความปลอดภยัในชวีติ อกีทัง้ยงัควรที่จะส่งเสรมิในด้านของสุขภาพและความสะดวกสบายใน
ชวีติประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรอืสาธารณสุขควรจะรองรบัผูสู้งอายุให้ได้มากกวา่นี้
และควรให้มกีารเขา้ถงึได้อย่างรวดเรว็  โดยที่แต่ละนโยบายที่ได้ออกมาไม่ควรจะมเีงื่อนไขที่
ยุ่งยากจนเกนิไป 

- ความคิดเห็นต่อนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุหลงัวยัเกษียณ ทัง้ในภาครฐั
และเอกชน 

ความคดิเหน็ต่อนโยบายดงักล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

1. พนักงานทีท่ างานในภาคเอกชนถ้าหากเป็นระดบัผูบ้รหิารในบางบรษิทัจะมอง
วา่ไม่คุม้ค่าในการจา้งงานผูสู้งอายุหลงัวยัเกษยีณแมว้า่จะไดก้ารลดหย่อนภาษกีต็ามและยงัมอง
ว่าเป็นมาตรการเชงิบงัคบัไม่คุม้ค่า เพราะว่าภาวะของผูสู้งอายุหลงัวยัเกษยีณประสทิธภิาพใน
การท างานและทางกายภาพไม่เตม็ร้อย บางคนอาจมปัีญหาทางด้านสุขภาพท าให้ท างานหนกั
ไม่ได้ หรือแม้ว่าบางงานจะไม่ได้ใช้ก าลังในการท างานมากหรือเป็นงานที่ใช้สมองแต่
ประสทิธภิาพของคนวยัเกษยีณกจ็ะไม่เตม็รอ้ย การท างานกบัเพื่อนร่วมทมีทีอ่าจจะมคีวามเขา้
กนัได้ยากเนื่องจากความแตกต่างทางอายุและความห่างของช่วงวยั นอกจากนี้บรษิทัต้องท า
ด้วยความไม่เตม็ใจเพราะว่าเป็นกฎหมาย แต่ในส่วนของพนักงานทัว่ไปจะมองว่าเป็นเรื่องดี 
เนื่องจากมคีวามคดิเหน็ว่าคนที่เกษียณอายุการท างานหรอืผูสู้งอายุส่วนใหญ่มสีุขภาพที่ดีข ึ้น 
และยงัมคีวามสามารถ สตปัิญญาที่จะช่วยเหลอืหรอืท างานให้กบัองค์กรได้ อกีทัง้ยงัเป็นการ
ช่วยลดภาระทางสงัคมทัง้ภาระแก่ลูกหลาน หรอืแม้กระทัง่รฐับาลเองเพราะผูสู้งอายุเหล่านี้ยงัมี
ความสามารถทีจ่ะชว่ยเหลอืตวัเองได ้และบรษิทัเองยงัไดป้ระโยชน์จากการท างานของผูสู้งอายุ
และคนหลงัวยัเกษยีณดว้ยเชน่กนั 

2. ขา้ราชการจะมองวา่การขยายอายุราชการสามารถท าไดท้ าไดเ้พยีงบางต าแหน่ง
ที่ส าคญั เช่น อยัการ ผู้พิพากษา แต่ถ้าต าแหน่งทัว่ไปกอ็าจจะเป็นภาคบงัคบั เช่น คนที่เป็น
เจ้าหน้าที่การเงินอาจจะไปเป็นพี่เลี่ยงให้คนที่เป็นการเงินใหม่ๆ ซึ่งอาจจะคิดในเรื่องของ
ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องมากแต่พอให้ผู้สูงอายุมีรายได้ โดยการที่รฐับาลเริ่มให้ความส าคญัต่อ
ผูสู้งอายุหลงัวยัเกษียณไดท้ างานต่อนัน้เป็นเรื่องดแีต่กค็วรที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ใหเ้ป็นมอือาชพี
แบบคนทีจ่ะเกษยีณเป็นซึ่งถอืวา่เป็นเรื่องยาก  
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- การวางแผนการท างานต่อ ประสิทธิภาพ อปุสรรค การใช้ชีวิตหลงัวยัเกษียณ 
และอาชีพท่ีเหมาะสมต่อการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ 

คนวยัเกษียณยงัมองว่าตนเองมีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ซึ่งก็ยงัขึ้นอยู่กบั
ประสทิธภิาพของตนเองวา่มคีวามพรอ้มมากแค่ไหน องคก์รต่างๆพรอ้มทีจ่ะยอมรบัการท างาน
ต่อของคนหลงัวยัเกษียณมากน้อยแค่ไหน ในส่วนของอุปสรรคในการท างานคนวยัเกษียณใน
ส่วนของคนที่มีปัญหาสุขภาพยงัมองว่าอาจเป็นอุปสรรคในการท างานต่อแต่ถ้ายังสามารถ
ท างานต่อได้กจ็ะยงัท างานต่อไป โดยงานที่ท ากจ็ะเป็นงานที่ไม่หนกัเกนิจนเกนิไปอาจเป็นงาน
ทางด้านการบรหิารงานด้านใชค้วามคดิ หรอือาจจะเป็นการประกอบอาชพีอสิระทัง้คา้ขายหรอื
แม้กระทัง่งานที่สามารถช่วยเหลอืสงัคม นอกจากนี้ยงัมองว่าคนวยัเกษียณในแต่ละคนมคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งท างานหลงัเกษยีณไม่เท่ากนัซึ่งขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในแต่ละคนเป็นหลกั  

- ปัจจยัทางสงัคมท่ีส่งผลต่อการท างานต่อของคนวยัเกษียณ 

คนในวยัเกษียณมคีวามคิดเหน็ว่าไม่ได้คาดหวงัหรือต้องการให้ลูกหลานต้องมา
เลี้ยงดู เพราะลูกหลานแต่ละคนจะมภีาระเป็นของตนเอง ต้องช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็น
ภาระของลูกหลานหรอืหากต้องใหลู้กหลานดูแลกจ็ะพยายามเป็นภาระให้น้อยทีสุ่ด และในการ
ท างานต่อเพื่อออกมาเจอสงัคมในส่วนของบุคคลทีเ่หน็ดว้ยมองว่าการที่ไดม้าพบเจอผูค้นท าให้
รูส้กึชดชืน่เป็นการคลายความเหงาซึ่งเป็นการดกีวา่อยู่ในบา้น ทัง้ยงัเป็นการหารายไดเ้สรมิและ
อาจท าให้เกดิเป้าหมายใหม่ๆในชวีติ และในส่วนของบุคคลที่ไม่เห็นด้วยมองว่าถ้าตัง้ใจที่จะ
ออกมาท างานกค็วรที่จะท างานให้เต็มประสิทธิภาพ เพราะถ้าหากต้องการออกมาเจอสงัคม
จรงิๆ มคีวามคดิเหน็ว่าสามารถออกมาพบเจอสงัคมไดง้่ายกว่าการออกไปท างานและยงัมเีวลา
ทีจ่ะพบปะกนัมากกวา่การออกไปท างานโดยปกต ิ 
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สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศกึษาปัจจยัที่ส่งเสรมิการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ สามารถสรุปผลการศกึษา

และขอ้เสนอแนะจากการศกึษาไดด้งันี้ 
 
5.1  สรปุผลการศึกษา 
 
 การศกึษาปัจจยัที่ส่งเสริมการท างานต่อหลงัวยัเกษียณผู้ศกึษาได้ด าเนินการศกึษา  
ในด้านอุปทานแรงงาน หรือความต้องการท างานของแรงงานสูงอายุ ถึงปัจจยัที่ก าหนดการ
ตดัสนิใจท างานต่อหรอืไม่ท างานต่อหลงัวยัเกษียณ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็น
การศึกษาการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ซึ่งท าการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่าง
โดยตรง (Face to Face Interview) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอย่างได้มาจาก
วธิกีารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่มอีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 105 คน และส่วนทีส่องเป็นการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ 
(Qualitative Method) ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) ผูท้ี่มอีายุตัง้แต่ 50 ปี
ขึน้ไปในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน โดยกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากวธิกีารสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา (Descriptive 
Analysis) โดยสามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 จากการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 61-65 ปี เป็นสดัส่วนสูงกว่ากลุ่มอื่น มีสถานภาพ
สมรส ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดบัประถมศึกษา และส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพ ในการ
ประกอบอาชพี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่   ประกอบอาชพีอสิระ และมรีายได้ต่อเดอืนอยู่ที ่
1,000-10,000 บาท โดยมีการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่นเงินฝากและเงินลงทุน 
และส่วนใหญ่ไม่มภีาระหนี้สนิ 
 จากการศกึษาความตอ้งการท างานต่อหรอืไมท่ างานต่อหลงัวยัเกษยีณของกลุ่มตวัอยา่ง
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ต้องการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ โดยกลุ่มตวัอย่างที่ต้องการ
ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุ 61-65 ปี เป็นสดัส่วนสูง
กวา่กลุ่มอื่น ส่วนใหญ่มคีู่สมรส ส าเรจ็การศกึษาสูงสุดอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และส่วนใหญ่
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มปัีญหาสุขภาพ ในการประกอบอาชพีพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ต้องการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานเอกชน ส่วนใหญ่รายไดต้่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป ทัง้นี้ กลุ่ม
ตวัอย่างทีต่อ้งการงานต่อหลงัวยัเกษยีณส่วนใหญ่มกีารออมในรูปของอสงัหารมิทรพัย ์และยงัมี
ภาระหนี้สนิ 
 จากการศกึษาเหตุผลทีก่ลุ่มตวัอย่างต้องการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ สามารถจ าแนก
เหตุผลในการตดัสนิใจท างานต่อหลงัวยัเกษยีณออกเป็น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลวา่ยงัสามารถท างานได ้และยงัเป็นการใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ ส่วน
ปัจจยัทางเศรษฐกจิ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าต้องการหารายได้หลงัเกษียณอายุการ
ท างาน ทัง้ยงัไม่มเีงนิออมไวใ้ชใ้นวยัชรา และปัจจยัทางสงัคม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผล
วา่ไม่ตอ้งการเป็นภาระของบุคคลอื่นในสงัคม และตอ้งการรกัษาสถานภาพทางสงัคม  
 จากการศกึษาเหตุผลที่กลุ่มตวัอย่างไม่ต้องการท าต่อหลงัวยัเกษียณ สามารถจ าแนก
เหตุผลในการตดัสนิไม่ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณออกเป็น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าต้องการพกัผ่อน นอกจากนี้ยงัรู้สกึเบื่องานที่อยู่ ส่วนปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน มีสิทธิได้รบัเงิน
บ านาญและรายได้อื่นๆจากการเกษียณ ทางด้านปัจจยัทางสงัคม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้
เหตุผลวา่ตอ้งการอยู่กบัครอบครวั ลูกหลานใหห้ยุดท างาน ตอ้งเลีย้งดูบุตรหลาน  
 ทัง้นี้กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อหลังวยัเกษียณส่วนใหญ่ต้ องการท างานที่
เหมาะสมกบัผูสู้งอายุ โดยมคีวามต้องการที่จะท างานในลกัษณะงานคา้ขายของ และท าอาหาร 
นอกจากนี้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอายุที่เหมาะสมส าหรบัการเกษียณอายุ
ท างาน คอื  อายุ 70 ปี 
 จากการศกึษาในการสมัภาษณ์เชงิลกึพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัมคีวามตอ้งการที่
จะท างานต่อหลงัวยัเกษียณแม้จะมปัีญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานกต็าม โดยกลุ่ม
ตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ว่าหากทัง้ภาคเอกชนและภาครฐับาลเหน็ถงึความส าคญัของคนหลงวยั
เกษียณถอืว่าเป็นการด ีเนื่องจากมองว่าคนวยัเกษียณยงัมปีระสทิธภิาพไม่น้อยไปกว่าคนวยั
ท างาน ซึ่งความรอบครอบและประสบการณ์ทีม่มีาอย่างยาวนานถอืเป็นขอ้ดขีองผูสู้งอายุหลงัวยั
เกษยีณ และการทีส่่งเสรมิใหผู้สู้งอายุหลงัวยัเกษยีณไดอ้อกมาท างานยงัเป็นการชว่ยลดภาระใน
การดูแลผู้สูงอายุของลูกหลานและเป็นการหารายได้เสริมให้กบัผูสู้งอายุหลงัวยัเกษียณด้วย
เช่นกัน โดยนอกจากเรื่องการส่งเสริมให้ท างานต่อแล้วผู้สูงอายุหลังวยัเกษียณยังมีความ
ต้องการให้รฐับาลออกนโยบายต่างๆ ที่ช่วยส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุหลงัวยัเกษยีณมชีวีติที่ดขี ึน้ ทัง้
เรื่องที่อยู่อาศยั อาหาร ยารกัษาโรค และความปลอดภยัในชวีติที่จะท าใหม้คีวามสะดวกสบาย
มากยิง่ขึน้ โดยทีแ่ต่ละนโยบายไม่ควรจะมเีงื่อนไขทียุ่่งยากจนเกนิไป 
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5.2  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

แนวทางในการส่งเสรมิผูสู้งอายุหลงัวยัเกษียณรฐับาลควรช่วยส่งเสรมิในเรื่องของการ
ท างานทีส่ามารถเปิดโอกาสใหผู้สู้งอายุหลงัวยัท าไดท้ัง้ทีบ่า้นหรอืในส านกังาน นอกจากในเรื่อง
ของการท างานแล้วยงัมีเรื่องของการบริการสาธารณสุขที่ต้องการให้บริการมีการบริการที่
รวดเรว็ร่นระยะเวลาในการรอคอยเมื่อไปใชบ้รกิารสาธารณะสุขของหน่วยงานรฐั มกีารลดหย่อน
ราคาสนิค้าในบางชนิดให้กบัผูบ้รโิภคที่เป็นผูสู้งอายุโดยอาจจะเป็นสนิค้าประเภทอาหารเสรมิ
หรืออาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยงัควรสร้างชี้ให้เห็นถึงขอ้ดขีองการจ้างงาน
ผูสู้งอายุหลงัวยัเกษยีณแก่ภาคเอกชนเพิม่เตมินอกจากเรื่องของการลดหย่อนภาษ ีเพื่อเป็นการ
สรา้งแรงจูงใจใหภ้าคเอกชนมกีารจา้งงานผูสู้งอายุหลงัวยัเกษยีณเพิม่มากขึน้ 
 การศกึษาครัง้นี้ท าการศกึษาโดยใช้ข้อมูลโดยใช้ขอ้มูลภาคตดัขวาง (Cross Section 
Data) จากการเก็บข้อมูลของผู้ศกึษาซึ่งเป็นขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) และเป็นการเก็บ
ข้อมูลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านัน้ ผลของการศกึษาจึงแสดงภาพของผู้อายุหลงัวยั
เกษยีณเฉพาะในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรที่จะขยายพืน้ที่ใน
การเกบ็ขอ้มูลไปในจงัหวดัต่างๆเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างผูสู้งอายุในชนบทและ
ผูสู้งอายุในสงัคมเมอืง นอกจากนี้อาจมกีารเกบ็ขอ้มูลโดยการด้วยวธิกีารอื่น เช่น การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อใหส้ามารถไดข้อ้มูลทีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้



บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
ทะนงศกัดิ ์ยิง่รตันสุข, ภานุวฒัน์ เชดิเกยีรตกิูล, อนามยั เทศกะทกึ, และ สุวชิยั โกศยั-ยะวฒัน์.  

(2558).  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัความสามารถในการท างานของผูส้งูอายใุน
เขตเทศบาลเมืองแสนสขุ จงัหวดัชลบุรี [ออนไลน์].  เขา้ถงึเมื่อวนัที ่18 กมุภาพนัธ ์
2563.  เขา้ถงึไดจ้าก: https://he02.tci-
thaijo.org/index.php/jph/article/view/49121/40777 

ทพิยส์ดุา จนัทรแ์จ่มหลา้.  คู่มือการใช้ SPSS เบือ้งต้น [ออนไลน์].  เขา้ถงึเมือ่วนัที ่7
กุมภาพนัธ ์2563.  เขา้ถงึไดจ้าก: 
www.tatc.ac.th/files/11030920201653590_11031213132547.pdf  

ธาราทพิย ์พ่วงเชยีง.  (2555).  ความต้องการท างานของผูส้งูอายไุทย พ.ศ. 2550 
[ออนไลน์].  เขา้ถงึเมื่อวนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2563.  เขา้ถงึไดจ้าก: 
http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/44323/1/Tharathip_po.pdf 

ปิยพฒัน์ ประทุมธารารตัน์.  (2559).  การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายเุกษียณ
การท างาน กรณีศึกษา บริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) [ออนไลน์].  เขา้ถงึเมือ่
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2563.  เขา้ถงึไดจ้าก: 
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5804010048_6426_4442 

ภูมฐิาน รงัคกุลนุวฒัน์.  (2559).  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 2.  กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 228-231. 

มูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย.  2563.  รายงานสถานการณ์ผูสู้งอายไุทย 
[ออนไลน์].  เขา้ถงึเมื่อวนัที ่3 มกราคม.  เขา้ถงึไดจ้าก: https://thaitgri.org 
/?wpdmpro=รายงานสถานการณ์ผูสู้งอ-
7&wpdmdl=38671&refresh=5e8b5785bb3641586190213  

ศภุชยั ศรสีุชาต,ิ แกว้ขวญั ตัง้ตพิงศก์ูล, และ พมิลพรรณ อศิรภกัด.ี  (2558).  การขยายอายุ
การท างานในภาคเอกชนท่ีเป็นแรงงานในระบบภาคอตุสาหกรรมขายส่ง ขาย
ปลีกฯ ภาคอตุสาหกรรมโรงแรมและภตัตาคาร [ออนไลน์].  เขา้ถงึเมื่อวนัที ่11 
มกราคม 2563.  เขา้ถงึไดจ้าก: https://thaitgri.org/?wpdmpro=รายงานฉบบัสมบูรณ์//
การขย&wpdmdl=36731&refresh=5e8f88600ef621586464864  



33 

  

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ส านกัสถติแิละสงัคมแห่งชาต.ิ  ส ารวจประชากรสงูอายปุระเทศไทย พ.ศ.2560 [ออนไลน์].  
เขา้ถงึเมือ่วนัที ่4 มกราคม 2563.  เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.nso.go.th 
/sites/2014/DocLib13/ดา้นสงัคม/สาขาประชากร/ประชากรสูงอายุ/2560/รายงานฉบบั
สมบูรณ์.pdf  

  
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
การศึกษาเรื่องปัจจยัท่ีส่งเสริมการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ 

 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการคน้ควา้อสิระ ตามหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย จดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถงึการ
ท างานของผูสู้งอายุหลงัวยัเกษยีณ ปัจจยัที่ท างานต่อและไม่ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ และเพื่อ
ศกึษาแนวโน้มในการท างานต่อและไม่ท างานต่อหลงัวยัเกษียณ ทางผู้ศกึษาจงึใคร่ขอความ
ร่วมมอืจากท่านในการใหข้อ้มูลทีต่รงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด โดยขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากการศกึษา
ครัง้นี้จะน าไปใชป้ระโยชน์ในการศกึษาเท่านัน้ มไิด้น าไปใชเ้ชงิพาณิชย์และมไิด้น าไปเผยแพร่  
ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงทีท่่านใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มูลครัง้นี้ 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย  หรอื  ลงใน  หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความคดิเหน็ของ

ท่านมากทีส่ดุ 
ข้อ 1. เพศ  
  1) ชาย   2) หญงิ 

ข้อ 2. อาย…ุ……ปี 

ข้อ 3. สถานภาพ 
 1) โสด   2) สมรส    3) หย่ารา้ง   
 4) หมา้ย   5) แยกกนัอยู่/เลกิกนั 

ข้อ 4. ระดบัการศึกษา 
 1) ไม่เคยศกึษา    2) ประถมศกึษา 
 3) มธัยมศกึษาตอนตน้   4) มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.  
 5) อนุปรญิญา/ปวส.    6) ปรญิญาตร ี    
 7) ปรญิญาโทและสูงกวา่   8) อื่นๆ (โปรดระบุ.................................. 
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ข้อ 5. อาชีพ 
 1) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ  2) พนกังานเอกชน 
 3) ประกอบธุรกจิส่วนตวั   4) อาชพีอสิระ 
 5) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................... 

ข้อ 6. ท่านมีเงินออมหรือการลงทุนใดบ้าง เพื่อเป็นรายได้ท่ีสามารถใช้ในวยัเกษียณ 
 1) ไม่มเีงนิออมหรอืการลงทนุใดๆ 
 2) มใีนรูปแบบต่างๆ เชน่ เงนิฝาก/เงนิลงทนุ 
 3) มใีนรูปของอสงัหารมิทรพัย ์

ข้อ 7. รายได้เฉล่ียต่อเดือน......................................บาท 

ข้อ 8. ท่านมีภาระหน้ีสินหรือไม่ (ยงัต้องผอ่นบ้าน ผอ่นรถฯ) 
 1) มภีาระหนี้สนิ    2) ไม่มภีาระหนี้สนิ 

ข้อ 9. ท่านมีปัญหาสขุภาพหรือไม่ (มีโรคประจ าตวั เช่น ความดนั เบาหวานฯ) 
 1) มปัีญหาสุขภาพ    2) ไม่มปัีญหาสุขภาพ 
 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความต้องการท างานของผู้สงูอายหุลงัวยัเกษียณ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย  หรอื  ลงใน  หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความคดิเหน็ของ

ท่านมากทีส่ดุ 
ข้อ 10. ท่านมีความประสงคท่ี์จะท างานต่อหรือไม่ 
  1) ตอ้งการ (ท าตอ่ขอ้ 11) 
  2) ไม่ตอ้งการ (ตอบค าถามขอ้ 14) 

ข้อ 11. ถ้าท่าน “ต้องการ” ท างานต่อกรณุาอธิบายเหตุผลท่ีท่าน “ต้องการ” ท างานต่อ 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย  หรอื  ลงใน  หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความคดิเหน็ของ
ท่านมากทีส่ดุ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

     11.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
  1) ยงัสามารถท างานได ้   2) รูส้กึเบื่อเมือ่อยูเ่ฉยๆ /เหงา 
  3) ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์   

 4) อื่นๆ (โปรดระบุ................................................................................................. 
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     11.2 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
  1) ตอ้งการหารายไดห้ลงัเกษยีณอายุการท างาน 
  2) ไม่มเีงนิออมไวใ้ชใ้นวยัชรา 
  3) รายไดห้ลงัเกษยีณไมพ่อใช ้

 4) ไม่มสีทิธไิดร้บัรายไดอ้ื่นๆ จากการเกษยีณ เชน่ รายไดส้วสัดกิารสงัคม 
เงนิกองทุนเลีย้งชพี 

  5) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................... 

   11.3 ปัจจยัทางสงัคม 
  1) ตอ้งการรกัษาสถานภาพทางสงัคม 
  2) ไม่ตอ้งการเป็นภาระของบุคคลอื่นในสงัคม 
  3) ไม่มบีุตรหลานทีต่อ้งดูแล   4) ไม่มสีาม/ีภรรยา ทีต่อ้งดูแล 
  5) อื่นๆ (โปรดระบุ................................................................................................. 

ข้อ 12. หากเลือกได้ท่านประสงคจ์ะท างานลกัษณะใดหลงัเกษียณ 
  1) งานทีเ่คยท ากอ่นเกษยีณ 
  2) ท างานทีเ่หมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ(โปรดระบุ.........................................................) 

ข้อ 13. ท่านคิดว่างานท่ีท่านท า สามารถท าต่อได้จนถึงอาย.ุ..............................ปี  

ข้อ 14. ถ้าท่าน “ไม่ต้องการ” ท างานต่อ กรุณาอธิบายเหตุผลท่ีท่าน “ไม่ต้องการ” 
ท างานต่อ 
      14.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
  1) อายุมาก    2) เบื่องานทีท่ า 
  3) ตอ้งการพกัผอ่น   

 4) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. 

      14.2 ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ 
  1) ไม่มปัีญหาดา้นการเงนิ  2) มสีทิธไิดร้บัเงนิบ านาญ 

 3) มสีทิธไิดร้บัรายไดอ้ืน่ๆ จากการเกษยีณ เชน่ รายไดจ้ากสวสัดกิารสงัคม 
เงนิกองทุนเลีย้งชพี 

  4) มเีงนิทีจ่ะน าไปลงทนุในธุรกจิส่วนตวั 
  5) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................... 
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14.3 ปัจจยัด้านสงัคม 
 1) เลีย้งบุตร/หลาน  2) ดูแลครอบครวัหรอืดูแลคู่สมรส 
 3) คู่สมรสเกษยีณ (เกษยีณตามคูส่มรส)  4) ตอ้งการอยู่กบัครอบครวั 
 5) ลูกหลานใหห้ยดุท างาน  6) หยุดท างานตามกตกิาของสงัคม 
 7) ตอ้งการมเีวลาใหก้บัเพื่อนๆ   
 8) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 

 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการสมัภาษณ์เชิงลึก 

 
การศึกษาเรื่องปัจจยัท่ีส่งเสริมการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ 

 
แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรเศรษฐศาสตร์

มหาบณัฑติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย จดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาถึงการท างานของผู้สูงอายุหลงัวยัเกษียณ ปัจจยัที่ท างานต่อและไม่ท างานต่อหลงัวยั
เกษยีณ และเพื่อศกึษาแนวโน้มในการท างานต่อและไม่ท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ ทางผูศ้กึษาจงึ
ใคร่ขอความร่วมมอืจากท่านในการใหข้อ้มูลที่ตรงกบัความเป็นจรงิมากที่สุด โดยขอ้มูลที่ไดร้บั
จากการศกึษาครัง้นี้จะน าไปใชป้ระโยชน์ในการศกึษาเท่านัน้ มไิด้น าไปใชเ้ชงิพาณิชย์และมไิด้
น าไปเผยแพร่ ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงทีท่่านใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มูล
ครัง้นี้ 
 

ค าช้ีแจง โปรดใสข่อ้ความใหต้รงกบัความคดิเหน็ของทา่นมากทีสุ่ด 
1 .ความแตกต่างของคนวยัเกษยีณและคนวยัท างาน 

............................................................................................................................. .................. 

................................................................................................................ ............................... 

............................................................................................................................. .................. 
2. ความคิดเห็นต่อการที่ต้องเก็บเงินไว้ใช้วยัเกษียณ การวางแผนทางการเงิน และความ
เพยีงพอต่อรายไดท้ัง้ก่อนและหลงัเกษยีณ 

............................................................................................................................. .................. 

............................................................................ ................................................................... 

............................................................................................................................. .................. 
3.  ทศันคตทิีม่ตี่อนโยบายส าหรบัผูสู้งอายุ เช่น การแจกเงนิ ความคดิเหน็เพิม่เตมิทีต่อ้งการให้
รฐับาลชว่ยเหลอืพฒันา และสนบัสนุนเกีย่วกบัคนวยัเกษยีณและผูสู้งอายุ  
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 
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4. ความคดิเหน็ต่อนโยบายการจา้งงานผูสู้งอายุหลงัวยัเกษยีณ ทัง้ในภาครฐัและเอกชน 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................. .................. 
5.การวางแผนการท างานต่อ ประสทิธภิาพ อุปสรรค การใชช้วีติหลงัวยัเกษียณ และอาชพีที่
เหมาะสมต่อการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ 

............................................................................................................................. .................. 

.............................................................................................................. ................................. 

............................................................................................................................. .................. 
6.ปัจจยัทางสงัคมทีส่่งผลต่อการท างานต่อของคนวยัเกษยีณ  

............................................................................................................................................... 

..................................................................................................................... .......................... 

..................................................................................................................... .......................... 
 
 



ภาคผนวก ค 
การสมัภาษณ์เชิงลึก 

 
สมัภาษณ์คนท่ี 1  
 

ความแตกต่างของคนวยัเกษียณและคนวยัท างาน 

ไม่ตอ้งรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานเหมอืนกบัคนวยัท างาน 

ความคิดเหน็ต่อการท่ีต้องเกบ็เงินไว้ใช้วยัเกษียณ การวางแผนทางการเงิน และความ
เพียงพอต่อรายได้ทัง้ก่อนและหลงัเกษียณ 

ในการเกบ็เงนิจะขึน้อยู่กบัอาชพีที่ท าอย่างตวัเราเองที่เป็นครูพอเกษียณออกมากจ็ะมี
เงนิมสีวสัดกิารอยู่แลว้ ส่วนทีจ่ะตอ้งเกบ็เงนิเท่าไหร่ถงึจะพอต่อการใชใ้นวยัเกษยีณกต็อ้งมองวา่ 
ในสภาพที่เราเกษียณไปแล้วจะต้องใชเ้งนิเท่าไหร่ต่อเดอืน ถ้าเราไดเ้งนิเกษยีณน้อยเราจะต้อง
ออกมาหาอาชพีเพิม่ แต่ถา้คดิวา่ทีอ่อกมาพอแลว้กไ็ม่ตอ้งท าอะไรแลว้  ถา้ถามวา่รายไดท้ีไ่ดร้บั
ก่อนเกษียณพอไหม ถงึพอเราต้องประหยดัเพราะเงนิที่เราได้ก่อนเกษียณมนัต้องมกีารใช้ไป 
ส่วนใหญ่รายไดท้ีไ่ดต้อนท างานจะหมดไปเลยไม่ไดม้เีงนิเกบ็นอกจากเงนิทีเ่คา้จะใหห้ลงัเกษียณ
พอออกมาแลว้บางทตีอ้งมภีาระหน้าทีใ่นบางครัง้ทีพ่่อแม่เจบ็ป่วยมนักพ็อไดใ้ชไ้ดเ้รื่อยๆ แต่เรา
ไม่ต้องท างานแล้ว แต่ถ้าถามว่าเท่าไหร่ถงึจะพอกป็ระมาณเดอืนละ 30,000 กค็อืไม่เหลอืละมี
ภาระหน้าที่ต่างๆก็จ่ายหมดแล้ว (ถึงเกษียณแล้วก็ยงัรายจ่ายอยู่เรื่อยๆ) ถ้าไม่มีสวัสดิการ
บ าเหน็จบ านาญกต็้องเกบ็เงนิตัง้แต่แรกทีเ่ริม่ท างานแต่ในเรื่องการวางแผนทางการเงนิยงัไงก็
แลว้แต่งานทีไ่ดท้ า 

ทศันคติท่ีมีต่อนโยบายส าหรบัผูส้งูอาย ุเช่น การแจกเงิน ความคิดเหน็เพ่ิมเติมท่ีต้องการ
ให้รฐับาลช่วยเหลือพฒันา และสนับสนุนเก่ียวกบัคนวยัเกษียณและผูส้งูอาย ุ 

ในการสนบัสนุนคนวยัเกษยีณและผูสู้งอายุควรสนบัสนุนอย่างมากเพราะวา่คนส่วนใหญ่
ดูแลตวัเองได้น้อยมากเพราะคนทัว่ไปเค้ายงัไม่เขม้แขง็พอแล้วลูกหลานกไ็ม่ได้ดูแล และควร
ต้องหางานให้ผูสู้งอายุท า งานที่เค้ายงัสามารถท าได้ไม่ว่าจะท าที่บ้านหรอืในส านักงานต่างๆ 
รฐับาลก็ควรที่จะส่งเสริมให้เค้ามอีาชพีเสริมมีรายได้เสริมแต่กต็้องเป็นงานที่ไม่ได้หนักมาก
เพราะวา่มนัจะมเีรื่องสุขภาพเขา้มาเกีย่วดว้ย 
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การวางแผนการท างานต่อ ประสิทธิภาพ อปุสรรค การใช้ชีวิตหลงัวยัเกษียณ และอาชีพ
ท่ีเหมาะสมต่อการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ 

มองว่าตวัเองยงัมปีระสทิธภิาพที่จะท างานอยู่ แต่ถ้าท าคงไม่ใช่งานที่หนักเกนิไปอาจ
เป็นงานทางด้านการบริหารหรือใช้ความคิด โดยอาชพีที่เหมาะสมต่อการท างานต่อหลงัวยั
เกษียณควรที่จะต้องท างานแบบใหม่ไม่ควรที่จะท าอาชพีเดมิเพราะว่าอาชพีเดมิเตม็ที่ควรได้
เรยีนรูส้ิง่ใหม่ พอเกษยีณอายุแลว้การใชช้วีติกไ็ม่ไดล้ าบากเพราะวา่ตอนทีท่ างานกท็ างานหนัก
เตม็ทีท่ าใหม้เีงนิสะสมพอทีจ่ะเอาไวใ้ชห้ลงัเกษยีณ 

ปัจจยัทางสงัคมท่ีส่งผลต่อการท างานต่อของคนวยัเกษียณ  

ไม่ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากลูกหลานเพราะเคา้ตอ้งชว่ยตวัเองเพือ่ทีเ่ราไม่ไดเ้ป็นภาระ
ของเคา้แต่บางทกีจ็ะตอ้งซบัพอรต์ลูกหลานบา้ง และการทีไ่ดอ้อกมาเจอเพื่อนหรอืมาเจอสงัคมก็
มผีลต่อการท างานเหมอืนกนั 
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สมัภาษณ์คนท่ี 2  

 

ความแตกต่างของคนวยัเกษียณและคนวยัท างาน 

 ความสามารถที่มีมากกว่าคนอื่น ต้องมีมุมมองที่มองแล้วต่างจากคนอื่นตรงประเดน็
เฉียบขาด การที่จะมองอย่างนี้ ได้เราต้องมีประสบการณ์ช่วยเป็นส่วนประกอบ ความรู้
ความสามารถบวกกบัประสบการณ์และมุมมองที่เหน็ต่างจากคนอื่นท าให้เราก้าวขึน้ไปอยู่ใน
ระดบัสูงได ้การทีด่ฉินักา้วขึน้มาไดร้ะดบับรอดต าแหน่งผูช้่วยรองประธานบรหิารการทีจ่ะขึน้มา
ได้ระดบันี้คอืความสามารถทีต่้องมเีป็นอนัดบัแรก เพราะฉะนัน้การทีค่นท างานในวยั 50 ขึน้ไป 
จะมกีลุ่มคนอยู่ 3 ประเภท ประเภทแรกคอื ยงัไงกไ็ดไ้ปเรื่อยๆซึ่งจะมเีป็นจ านวนมาก ประเภทที่
สอง คอื คนที่มคีวามพยายามแต่โอกาสไม่ค่อยม ีและอกีกลุ่มที่ข ึน้ไปสู่จุดสูงสุด คอื คนที่ต้อง
มากความสามารถแลว้กต็้องมโีอกาส ต้องมภีาวะความเป็นผูน้ าเพราะถา้ไม่มคีวามเป็นผูน้ าต่อ
ให้มทีมีงานที่ดแีต่เราไม่มภีาวะความเป็นผูน้ าโอกาสจะมาไม่ถงึเรา เพราะฉะนัน้สิง่ที่ท าให้เรา
แตกต่างจากผูอ้ื่น คอืเรามคีวามสามารถและมโีอกาสท าใหไ้ปสู่จุดนัน้ได้ และมคีวามน่าเชือ่ถอื 
หากมคีวามสามารถมโีอกาสแต่ไม่มคีวามน่าเชือ่ถอืการทีจ่ะท าใหไ้ปสู่จุดสูงสุดนัน้กจ็ะยาก  
ความคิดเหน็ต่อการท่ีต้องเกบ็เงินไว้ใช้วยัเกษียณ การวางแผนทางการเงิน และความ
เพียงพอต่อรายได้ทัง้ก่อนและหลงัเกษียณ 

 ถา้พูดถงึเศรษฐกจิตอนนี้ไม่มเีงนิเกบ็ยากทีจ่ะมเีงนิเกบ็ แต่ดว้ยความทีเ่ป็นนกับญัชเีรา
กจ็ะบาลานซ์ ความที่เราบาลานซ์ในวยัท างานเรากจ็ะเอาเงนิในอนาคตมาใชเ้พราะเรามัน่ใจวา่
เรามีแรงที่จะท าและความมัน่ใจในองค์กรที่เราท าว่ามีความมัน่คงพอเราจึงกล้าที่จะเงินใน
อนาคตมาใชเ้พราะเรามแีรงกล้าทีจ่ะเป็นหนี้ไม่กลวักบัภาวะพอในภาพเศรษฐกจิในยามนี้ยากที่
จะมเีงนิเกบ็ ถ้าเราใชเ้งนิวยัเกษยีณสมมตวินัละ 1,000 แต่บางคนอกีเลเวลหนึ่งวนัละพนัไม่พอ
ในการใชช้วีติประจ าวนัในวยัเกษียณส่วนใหญ่จะไม่มภีาระหนี้บ้านหรอืรถแล้ว เพราะฉะนัน้ต่อ
เดือนน่าจะมีอย่างน้อยเดือนละ  30,000 ส าหรบัชวีติส่วนตวั ในเรื่องสุขภาพอาจจะต้องดูแล
ตวัเองบา้ง เชน่ มปีระกนัสุขภาพบา้ง แต่ถา้ตอ้งมเีงนิเกบ็ไวเ้พื่อสุขภาพดว้ยอย่างน้อยตอ้งมเีงนิ
เกบ็ต่อเดอืนประมาณ  40,000 ซึ่งเงนิเดอืนของคนในวยัเกษยีณจะเกนิ 40,000 แลว้ 

ทศันคติท่ีมีต่อนโยบายส าหรบัผูส้งูอาย ุเช่น การแจกเงิน ความคิดเหน็เพ่ิมเติมท่ีต้องการ
ให้รฐับาลช่วยเหลือพฒันา และสนับสนุนเก่ียวกบัคนวยัเกษียณและผูส้งูอาย ุ 

ไม่เหน็ดว้ยกบันโยบายการแจกเงนิเพราะวา่มนัเป็นการเอาเงนิกองกลางของประเทศที่
ควรจะเอาไปใชใ้นสาธารณูปโภคเรื่องอื่น จรงิแลว้การทีจ่ะดูแลคนอนัดบัแรกเราตอ้งสรา้งให้เค้า
มชี่องทางในการท าอาชพีของเคา้ก่อน ควรน าของในประเทศไปขายเอาโปรดกัส์ทีเ่รามไีปขาย
นอกบา้นไม่ใชแ่ค่ขายในบา้นหรอืส่งเสรมิใหข้า้งนอกใหเ้คา้เอาเงนิมาจบัจ่ายใชส้อย หาชอ่งทาง
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ให้กบัคนในประเทศในการค้าขาย เพราะตอนนี้ตลาดที่จะขายให้คนนอกไม่ม ีมแีต่ขายให้คน
กนัเอง คนกนัเองเงนิไม่ม ีที่ส าคญัคอืเงนิไม่มเีงนิในระบบไม่เพิม่ อย่างการแจกเงนิเหมอืนเป็น
การแค่หมุนเงนิจากคนนี้ไปอกีคน บางคนไดม้ากเ็กบ็ออมบา้งเท่ากบัเงนิทีป่ล่อยออกมาไมส่ะพดั 
100% มนัเลยไม่ไดส้รา้งประโยชน์โดยตรงต่อการประกอบอาชพีและการใชช้วีติประจ าวนัการที่
ให้มามนัไม่พอๆไม่พอประโยชน์ที่มนัควรจะได้มนัไม่เตม็กบัอกีส่วนหนึ่งพอเอาไปปูพรมแจก
รากหญ้าอย่างนี้แลว้เรากไ็ม่รูว้า่ใครมเีงนิจรงิหรอืไม่มเีงนิจรงิเลยไม่ค่อยเหน็ดว้ยกบัการแจกเงนิ
มนัไม่มปีระโยชน์เอาไปใชว้ธิอีื่นน่าจะดกีวา่ ผูน้ าควรมองใหข้าดวา่จะท าอย่างไรใหป้ระชาชน  

ถ้าเอาร้อยเปอร์เซ็นต์จรงิๆแล้วรฐับาลควรทีจ่ะเอาเงนิไปพฒันาคนวยัท างานใหไ้ดม้าก
ที่สุดให้ได้สกัประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ควรเอามาลงทุนในโครงสร้างต่างๆที่ท าให้มนัเกดิความ
เจรญิในประเทศ ให้วยัท างานไดม้โีอกาสในการสร้างงานสร้างเงนิสร้างอาชพีใหแ้ขง็แรง อกี  20 
เปอร์เซ็นต์แบ่งให้วยันักเรยีนเค้าควรจะมทีางเลือกและจะได้ก้าวเขา้มาสู่วยัท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ   วยัชรา 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวยัเกษียณควรไดไ้ดน้้อยทีสุ่ด เพราะวยัเกษยีณเคา้
ยังมีประสิทธิภาพอยู่บ้างไม่ถึงข ัน้ว ัยชราที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ควรที่จะได้ไปสัก  10 
เปอรเ์ซน็ต ์แต่ควรทีจ่ะสนบัสนุนคนวยัเกษยีณในเรื่องสุขภาพควรไดร้บัการดูแลในเรื่องสุขภาพ
ให้ดกีว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสาธารณสุขควรจะรองรบัผูสู้งอายุให้ได้มากกว่านี้ควรใหม้ี
การเขา้ถงึไดม้ากกวา่นี้ ไม่ใชท่ีจ่ะตอ้งไปแต่เชา้แต่ไดร้บัการตรวจทีช่า้ 

ความคิดเหน็ต่อนโยบายการจ้างงานผูส้งูอายหุลงัวยัเกษียณ ทัง้ในภาครฐัและเอกชน 

     การที่เอกชนมนีโยบายจา้งผูสู้งอายุโดยที่เอกชนเองได้รับการลดภาษ ีเอาจรงิๆแลว้มองวา่
ไม่คุม้ค่าเพราะวา่ 1.ภาวะของผูเ้กษยีณประสทิธภิาพในการท างานและทางกายภาคไม่เตม็ร้อย
เพราะบางคนกจ็ะมปัีญหาทางด้านสายตาหรอืการได้ยนิหรอืในบางคนมีโรคประจ าตวัท างาน
หนักไม่ได้ ถึงแม้ว่าบางงานจะไม่ได้ใช้ก าลังในการท างานมากหรือเป็นงานที่ใ ช้สมองแต่
ประสทิธภิาพของคนวยัเกษยีณกจ็ะไม่เตม็รอ้ย 2.เป็นภาระกบัเพื่อนร่วมทมี 3.บรษิทัตอ้งท าดว้ย
ความไม่เต็มใจเพราะว่าเป็นกฎหมายเหมอืนผู้พกิารที่กฎหมายก าหนดว่าต้องรบัผู้พกิารเขา้
ท างานจรงิๆ เป็นโครงการที่ดูเหมือนจะดีแต่พอเอาเขา้จริงผู้พกิารไม่ได้มาท างานจะมชีื่อมา
เฉยๆ เพราะถา้เอาผูพ้กิารหรอืผูสู้งอายุเขา้มาท างานถา้บางทไีม่มลีฟิตค์นแก่ใชช้วีติล าบากหรอื
วา่หอ้งน ้าขององคก์รกไ็ม่ไดร้องรบัผูสู้งอายุหรอืผูพ้กิาร 

 ดังนัน้รัฐบาลจึงควรเอาเงินที่มีมาจัดสรรปันส่วนให้เรียบร้อย อย่างประชาชนที่
ประสทิธภิาพไม่เตม็ร้อยเค้าควรที่จะช่วยเหลอือย่างไร อย่างผูพ้กิารหรอืคนทีเ่กษียณควรจะมี
สวสัดิการที่ไม่ใช่ต่อหน้าอย่างลบัหลงัอย่างที่แบบท าไปอย่างนัน้เพื่อให้ดูดี  ต้องมีการแบ่ง
ประชาชนในประเทศว่าคนในแต่ละกลุ่มควรที่จะต้องดู แลยังไง อย่างวัยท างานเป็นมี
ประสิทธิภาพการท างานมากที่สุดควรที่จะแยกที่จะพฒันาวยัท างานว่าจะท ายงัไงให้คนวยั
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ท างานทีอ่ายุ 20-55 สามารถสรา้งงานและสรา้งเงนิใหก้บัประเทศสูงสุด วยัเดก็และวยัเรยีนกจ็ะ
เป็นอกีส่วนหนึ่งการที่เอาคนวยัท างานมาเลี้ยงคนทัง้ประเทศควรมวีธิกีารพฒันาที่ตรงนี้ให้ได้
ก่อน หลงัจากการนัน้กเ็อาเงนิหรือก าไรที่ได้จากตรงนี้มาสร้างสาธารณูปโภคในประเทศให้ด ี
ไม่ใชก่ระจุกแค่เพยีงในเมอืงควรทีจ่ะกระจาย แลว้หลงัจากนัน้กค็วรวเิคราะห์วา่วยัไหนทีต่อ้งได้
อย่างผูพ้กิารที่ต้องได้รบัการดูแล รองลงมากค็อื ผูสู้งอายุวยัเดก็วยันักเรยีนจรงิๆแล้วควรทีจ่ะ
สร้างเสริมสถาบนัควรครวัให้แขง็แรงจะเกิดปัญหาน้อยแต่ตอนนี้ปัญหาสถาบนัครอบครัวก็
สัน่คลอน เดก็ที่มาจากครอบครวัที่ไม่มปีระสทิธภิาพกม็าสร้างปัญหาในสงัคมกเ็ยอะเคา้มองไม่
ขาดและแกไ้ม่ตรงจุด 

การวางแผนการท างานต่อ ประสิทธิภาพ อปุสรรค การใช้ชีวิตหลงัวยัเกษียณ และอาชีพ
ท่ีเหมาะสมต่อการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ 

 อย่างที่บอกจรงิๆแล้ววยัเกษียณไม่ควรที่จะท างานอย่างบางคนเอาเงนิเกษียณมาท า
ธุรกิจส่วนตวัแต่จรงิๆ แล้วด้วยกายภาพแล้วยงัไม่พร้อมคนวยัเกษียณควรใช้ชวีติอย่างอสิระ
ปลอดภัย แต่ไม่ใช่ต้องไปรบัภาระ อย่างในชวีติส่วนตวัถ้าตดัสินใจว่าจะเกษียณแล้วไม่ควร
ท างานเรากค็วรวางแผนชวีติตวัเองให้เรยีบร้อยว่าถ้าจะใชเ้งนิวนัละพนักต็้องมเีงนิเดอืนสกั 2-3
หมื่น แต่เงินเกษียณที่ได้มาก้อนสุดท้ายต้องมาแชร์และปันส่วนให้ได้จริงๆวยัเกษียณไม่ต้อง
ท างาน ในเรื่องประสทิธภิาพในการท างานของตนเองคดิว่าตวัเองยงัมปีระสทิธภิาพแต่มนักย็งั
ขึน้อยู่กบัว่าประสทิธภิาพของเราพร้อมรเึปล่า องค์กรเองยอมรบัไหม และครอบครวัเราพรอ้มที่
จะใหเ้ราท างานไหม  
ปัจจยัทางสงัคมท่ีส่งผลต่อการท างานต่อของคนวยัเกษียณ 

 การทีไ่ดอ้อกมาท างานเพื่อมาเจอสงัคมและพบปะเพื่อนอนันี้ไมเ่หน็ดว้ย เพราะถา้เรามา
ท างานเราควรมาท างานใหเ้ตม็ประสทิธภิาพเคา้ถงึจะจา้งเรา การออกมาเจอเพื่อนเจอสงัคมเลย
คดิว่ายงัไม่ใช่เหตุผลนี้เพราะอย่างตวัเราเองกม็กีลุ่มเพื่อนที่เกษียณมาด้วยกนัถ้าเราอยากเจอ
เพื่อนเรากย็งัสามารถนดัเจอไดเ้ผลอๆอาจมเีวลามากกวา่ตอนท างานดว้ยซ ้าโดยส่วนตวัแล้วคดิ
วา่ยงัไม่ใชเ่หตุผลนี้ 
ความคิดเหน็เพ่ิมเติม 

คนวยัเกษียณต้องดูแลสุขภาพต้องไม่ทานอะไรที่ไม่ไปสู่ภาวะเสี่ยง พนักงานเอกชน
สวสัดกิารหลงัเกษยีณไม่ดถีา้เกดิป่วยสุขภาพไม่ดเีอกชนเคา้กจ็ะไม่จา้งเรา ถา้จะท างานจรงิๆก็
คอืภาวะเศรษฐกจิถา้เราอยากจะท าเราตอ้งท าเพราะวา่เรามคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าหลงัเกษยีณ
เราถงึอยากจะท าความจ าเป็นของแต่ละคนไม่เหมอืนกนับางคนท าเพราะเหตุผลอยากท าจรงิๆ 
ท าเพราะคดิว่าสิง่ที่เค้าท าให้ประโยชน์กบัองค์กรที่เค้าท าได้ เรามีภาระที่เราจ าเป็นที่จะต้อง
ท างานต่อ 
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สมัภาษณ์คนท่ี 3  
 

ความแตกต่างของคนวยัเกษียณและคนวยัท างาน 

 แตกต่างทางด้านรายได้ถ้าคนรบัราชการมาจนอายุจะเกษียณแล้วยอมหมายถงึต้องมี
รายได้มากกว่าแต่ขึน้อยู่กบัต าแหน่งที่ด ารง ส่วนในเรื่องสุขภาพกไ็ม่ได้หมายความว่าคนที่จะ
เกษียณแล้วจะสุขภาพจะแย่กว่าคนที่ย ังไม่เกษียณมันขึ้นอยู่กบัลักษณะงานที่ท าการดูแล
สุขภาพตวัเอง แตกต่างในเรื่องของความเป็นตวัตน ตวัตนของคนรุ่นใหม่จะเยอะกว่าคนรุ่นเก่า
เพราะวา่ฉนัเก่งแน่ การยอมรบั 

 ความคิดเหน็ต่อการท่ีต้องเกบ็เงินไว้ใช้วยัเกษียณ การวางแผนทางการเงิน และความ
เพียงพอต่อรายได้ทัง้ก่อนและหลงัเกษียณ 

 ขึ้นอยู่ก ับว่าเราได้รับรายได้หลังเกษียณมากไหมเพราะว่าก่อนเกษียณเราได้วาง
แผนการใชเ้งนิถา้ถามตวัเองกจ็ะมกีารบรหิารจดัการเรื่องเงนิให้เป็นระบบจะตอ้งจดัสรรปันส่วน
เงนิเอาไวส้่วนหนึ่งส าหรบัการออมซึ่งเรากจ็ะไม่ตอ้งออมเยอะมากคดิวา่อะไรทีจ่ าเป็นตอ้งใชแ้ลว้
กเ็หลอืแต่กไ็ม่ไดอ้อมหมดแต่กต็อ้งเหลอืไวส้ าหรบัการไปเทีย่วการไปสงัคมการไปสงัสรรคแ์ตถ่า้
ถามส่วนตวัไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการซื้ออปุกรณ์แต่งตวัเพราะมองวา่พอเราอายุมากแลว้บาง
เรื่องโดยเฉพาะเรื่องการให้ความส าคญัเกี่ยวกบัความสวยความงามเราต้องลงน้อยลงเราก็ไป
มองเรื่องการทีจ่ะตอ้งเกบ็เงนิและออมไวส้ าหรบัโรคภยัไขเ้จบ็ 

 ถ้าเรื่องการวางแผนการเก็บเงินหลังเกษียณอันนี้ก็คงจะเก็บได้ไม่เท่าตอนที่ยงัไม่
เกษยีณเพราะวา่ขา้ราชการกจ็ะมบี านาญเอาไวเ้ป็นสวสัดกิารแต่ถามวา่บ านาญหลงัเกษยีณยอ่ม
ไม่เท่ากบัเงนิเดอืนเฉพาะนัน้กต็อ้งดูความเหมาะสมแต่ก่อนอื่นสิง่ทีเ่คยวางแผนเรื่องการจดัการ
เรื่องเงนิคอืการออมเป็นรายเดอืนไมว่า่จะออมแบบไหนกแ็ลว้แต่เรากจ็ะยงัท าตรงนัน้เป็นหลกัถา้
เราไดบ้ านาญน้อยกวา่เงนิเดอืนเราตอ้งดูวา่สิง่ทีเ่ราไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้รากจ็ะประหยดัตรงสิง่นี้มนั
กจ็ะชว่ยได ้

ทศันคติท่ีมีต่อนโยบายส าหรบัผูส้งูอาย ุเช่น การแจกเงิน ความคิดเหน็เพ่ิมเติมท่ีต้องการ
ให้รฐับาลช่วยเหลือพฒันา และสนับสนุนเก่ียวกบัคนวยัเกษียณและผูส้งูอาย ุ 

นโยบายเดมิดสี าหรบัคนแต่ละระดบัเช่นคนยากจน ผูด้้อยโอกาส เป็นแค่การช่วยเหลอื 
มนัไม่เพยีงพอแต่วา่อย่างน้อยกเ็ป็นสวสัดกิารใหก้บัประชาชน แต่ส าหรบัคนทีข่า้ราชการ คนทีม่ี
งานท า สวสัดกิารอาจจะเป็นเรื่องของการใหค้่าลดหย่อน ปัจจุบนัใหไ้วแ้ลว้อย่างเชน่ ขึน้รถกเ็สยี
ครึ่งราคาแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีบางทีก็มองว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วยังต้องเป็นภาระให้กบั
ครอบครวัการได้ลดหย่อนบางอย่างเช่น สนิค้าบางตวัอาจมกีารลดราคาให้ผูสู้งอายุ เพราะว่า
จรงิๆแล้วผูสู้งอายุกไ็ม่ใช่ว่ามคีวามจ าเป็นน้อยกว่าคนปกต ิอย่างในต่างประเทศเขาจะมสีนิคา้
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ส าหรบัผูสู้งอายุโดยเฉพาะถา้รฐับาลอยากใหผู้สู้งอายุมสีุขภาพคณุภาพชวีติดา้นสุขภาวะทีด่คีวร
จะต้องดูแลเรื่องพวกนี้เพื่อให้ผูสู้งอายุเราได้มทีางเลอืกอย่างสิง่คา้ทีเ่ป็นสนิค้าสุขภาพควรจะมี
ราคาทีถู่กลงหรอืวา่สามารถทีจ่ะซื้อหาอย่างเชน่ อาหารเสริมอาจจะตอ้งมรีาคาทีพ่อซื้อกนิได้ถ้า
รฐับาลอยากจะท าใหผู้สู้งอายุเรามสีุขภาพดสี่วนหนึ่งเราหนีไม่พน้อาหารเสรมิเพราะอาหารปกติ
บางทยีงัไม่เพยีงพอต้องพึง่อาหารเสรมิเพราะอาหารเสรมิบ้านเรากย็งัแพงอยู่ แต่ถ้าจะช่วยคน
สูงอายุกน่็าจะมองในเรื่องของสุขภาพเรื่องการเขา้ถงึบริการส่วนใหญ่แลว้ไม่ค่อยบรกิารชอ่งทาง
ลดัผูสู้งอายุเพราะผูสู้งอายุมจี านวนมาก เวลาไปรบับรกิารยงัต้องรอนาน คนสูงอายุกย็งัมองวา่
เป็นอะไรที่น่าจะมคีวามพเิศษมากกว่าคนปกติเพราะมองว่าด้วยวยัสูงอายุเวลารอนานๆกจ็ะ
เหนื่อยหงุดหงดิ ควรมอีะไรที่ท าให้ผูสู้งอายุมคีวามสะดวกสบายมากขึน้นอกจากเรื่องของการ
ให้บรกิารพวกทางลาด ห้องน ้า  บางทอีาจจะต้องมอีย่างอื่นด้วยเช่น ร้านอาหารน่าจะมใีนเรื่อง
ของการใหบ้รกิารการดูแลเราจะเหน็วา่บางทีไ่ม่ค่อยสนใจผูสู้งอายุ 
ความคิดเหน็ต่อนโยบายการจ้างงานผูส้งูอายหุลงัวยัเกษียณ ทัง้ในภาครฐัและเอกชน 

 ในระบบราชการตอนนี้คนสูงอายุก็จะออกจากระบบมากขึ้นแต่ถ้ามีการขยายอายุ
ราชการกจ็ะท าได้เป็นบางต าแหน่งบางต าแหน่งไม่ได้รบัอย่างต าแหนงที่ส าคญัเช่น อยัการ ผู้
พพิากษาเคา้กจ็ะขยายฐาน แต่ถ้าต าแหน่งทัว่ไปถา้ถามว่าคนทีเ่กษียณจากต าแหน่งทัว่ไปแลว้
ถ้าคนที่เกษยีณจากต าแหน่งทัว่ๆไปแลว้จะตอ้งมหีน่วยงานจ้างหรอืทัง้หน่วยงานทัง้ภาครฐัและ
เอกชนถ้ามกีอ็าจจะเป็นภาคบงัคบั เช่น คนเป็นเจ้าหน้าที่การเงนิอาจจะไปเป็นพี่เลี่ยงใหค้นที่
เป็นการเงนิใหม่ๆแลว้อาจจะคดิในเรื่องของค่าตอบแทนทีไ่ม่ตอ้งมากแต่พอใหผู้สู้งอายุมรีายไดก้็
ได้เพราะว่าระบบราชการคนที่มคีวามช านาญพอเกษยีณไปแล้วมคีนมาท าใหม่ ความรู้ของคน
ใหม่กย็งัสูค้นเก่าไม่ไดบ้างทยีงัตอ้งอาศยัคนทีม่ปีระสบการณ์ 

 การทีร่ฐัเริม่ทีจ่ะมองเหน็ใหค้นเกษยีณอายุราชการไดท้ างานต่อกเ็ป็นเรื่องดแีต่การสรา้ง
คนรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพแบบคนที่จะเกษียณเป็นเรื่องยากเพราะฉะนัน้จะเป็นปัญหาต่อ
ราชการคนที่จะเกษียณต้องถ่ายทดให้คนรุ่นใหม่ซึ่งปัญหาคอืคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยยอมรบัคนที่
เกษียณเนื่องจากมองว่าตวัเองเป็นคนทนัสมยัคนรุ่นเก่าเชยไม่อยากเรยีนรู้เนื่องจากคนรุ่นเก่า
และรุ่นใหม่มคีวามคดิทีแ่ตกต่างกนัแต่ดว้ยระบบราชการมนัเดนิไดด้ว้ยกฎระเบยีบ  
การวางแผนการท างานต่อ ประสิทธิภาพ อปุสรรค การใช้ชีวิตหลงัวยัเกษียณ และอาชีพ
ท่ีเหมาะสมต่อการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ 

 ส าหรบัตวัเองการท างานหลงัเกษียณตอนนี้ยงัไม่ได้คดิอะไรแต่สิง่ที่อยากท ากค็อืเรา
อยากใชช้วีติทีต่อนเราทุ่มเทงานไม่ค่อยไดท้ าอะไรทีอ่ยากท า คอืเรื่องของการน าองคค์วามรูข้อง
เราหรอืทกัษะมอียู่2ลกัษณะอยากจะไปท างานเชงิวชิาการเป็นผูป้ระเมนิเรื่องงานการศกึษากบั
การประกอบอาชพีอสิระเรื่องของการท าร้านอาหารการคา้ขายแต่เป็นการค้าขายทีไ่ม่ต้องใหญ่
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มากและไม่หนักมาก ในเรื่องอุปสรรคของการท างานคดิว่ายงัไม่น่ามปัีญหาเพราะว่าเรากย็งั
ท างานไดอุ้ปสรรคในการท างานยงัไม่น่ามี  

 ปัจจยัทางสงัคมท่ีส่งผลต่อการท างานต่อของคนวยัเกษียณ 
 ไม่คดิว่าจะต้องให้ลูกหลานมาสนับสนุน เราจะท าอย่างไรจะให้เราสามารถเลี้ยงตวัเรา
เองไดอ้ยู่ไดโ้ดยไม่ตอ้งเป็นภาระใครไม่คาดหวงัใหลู้กหลานจะตอ้งมาเลีย้ง ฉะนัน้เมื่อเราคดิแบบ
นี้เรากต็้องวางแผนตัง้แต่เรายงัไม่เกษียณ  อายุ 40 ปีกน่็าจะต้องเริม่วางแผนได้แล้ว การออม
เป็นวธิกีารทดีทีี่สุดมนุษย์เงนิเดอืนจะต้องออมไม่ต ่ากว่า 30 % ของรายได้ ในการท างานหลงั
เกษยีณขึน้อยู่กบัเราเลอืกทีจ่ะท าแต่ถามวา่ออกมาท างานเพื่อเจอเพื่อนและสงัคมไหมนัน้อาจจะ
ไม่มผีลต่อการท างาน แต่อาจมผีลต่อสุขภาพจติมากกวา่ 
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สมัภาษณ์เชิงลึกคนท่ี 4  
 

ความแตกต่างของคนวยัเกษียณและคนวยัท างาน 

 คดิเหน็ว่าตนเองมคีวามอดทน ละเอยีด รอบครอบในการท างานมากกว่า เนื่องมาจาก
ประสบการณ์ท างานทีส่ ัง่สมมานานจนท าใหเ้กดิความเชีย่วชาญในการท างาน 

 ความคิดเหน็ต่อการท่ีต้องเกบ็เงินไว้ใช้วยัเกษียณ การวางแผนทางการเงิน และความ
เพียงพอต่อรายได้ทัง้ก่อนและหลงัเกษียณ 

 ในเรื่องการเกบ็เงนิไวใ้ชห้ลงัเกษยีณมองว่าเป็นการเกบ็เงนิเพื่อใชใ้นยามเจบ็ป่วย และ
เป็นการใชจ้่ายภายในชวีติประจ าวนั ในเรื่องของเงนิที่ใชจ้่ายหลงัเกษยีณอาจจะไม่เกนิ 10,000 
ต่อเดอืนเพราะโดยปกตทิี่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนัตอนไม่เกนินี้อยู่แล้วซึ่งอาจจะน้อยกว่านี้เนื่องจากลด
การใชจ้่ายในสนิค้าฟุ่มเฟือยลงไป ในเรื่องของรายไดก้่อนเกษยีณกถ็อืว่าเพยีงพอเพราะไม่ไดม้ี
การใชจ้่ายต่อเดอืนที่มากเกนิไป ส่วนเรื่องของการวางแผนทางการเงนิควรมกีารวางแผนตัง้แต่
เริม่ท างานใหม่ๆ 

ทศันคติท่ีมีต่อนโยบายส าหรบัผูส้งูอาย ุเช่น การแจกเงิน ความคิดเหน็เพ่ิมเติมท่ีต้องการ
ให้รฐับาลช่วยเหลือพฒันา และสนับสนุนเก่ียวกบัคนวยัเกษียณและผูส้งูอาย ุ 
 ในเรื่องนโยบายการแจกเงนิของรฐับาลมคีวามเหน็ดว้ยกบันโยบายนี้เพราะมองวา่ถงึแม้
บางคนจะไม่ไดน้ าเงนิส่วนนี้ไปใช่จ่ายในชวีติประจ าวนักน็ าไปเกบ็ออมเพื่อใชจ้่ายในยามจ าเป็น 
นอกจากนี้รฐับาลควรมกีารสนบัสนุนคนวยัเกษยีณอย่างมากเพราะในบางคนร่างกายยงัมคีวาม
แขง็แรงอยู่แต่ไม่มโีอกาสทีจ่ะท างานต่อ 

ความคิดเหน็ต่อนโยบายการจ้างงานผูส้งูอายหุลงัวยัเกษียณ ทัง้ในภาครฐัและเอกชน 

 ถ้ามกีารต่ออายุการท างานต่อกถ็อืว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าหากได้ท างานหลงัเกษียณแล้ว
สวสัดกิารไม่ม ีหรอืรายได้ที่ได้รบัลดลงกค็งจะไม่ท างานต่อในบรษิทัเดมิ อย่างน้อยใหร้ายไดท้ี่
ไดร้บัเท่าเดมิกอ็าจจะท างานต่อในบรษิทัเดมิได้ 
การวางแผนการท างานต่อ ประสิทธิภาพ อปุสรรค การใช้ชีวิตหลงัวยัเกษียณ และอาชีพ
ท่ีเหมาะสมต่อการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ 

 คิดเห็นว่าถ้าตนเองเกษียณออกมาก็ยงัมีความต้องการที่จะท างานอยู่ เพราะมองว่า
ตนเองยงัมีประสิทธิภาพทางด้านร่างกายที่ยงัมีความแขง็แรงอยู่ ยงัมีความสามารถในการ
ท างานต่อได้ ในเรื่องอุปสรรคในการท างานตอนนี้ยงัไม่มอีุปสรรคอะไรที่จะท าให้ไม่ท างานต่อ 
โดยอาชพีทีต่อ้งการท างานอาจจะเป็นอาชพีคา้ขายของเลก็ๆ น้อยๆ แต่ถา้ใหท้ าในบรษิทักค็งจะ
ไม่ท าแลว้เนื่องจากไดท้ างานบรษิทัเป็นระยะเวลานานจนเกดิความเบื่อ  
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ปัจจยัทางสงัคมท่ีส่งผลต่อการท างานต่อของคนวยัเกษียณ 

 การทีไ่ดอ้อกมาเจอเพื่อนๆ และการทีลู่กหลานไม่ไดม้กีารใหเ้งนิชว่ยเหลอื มสี่วนในการ
ออกมาท างานต่อเชน่กนั เพราะอย่างน้อยกจ็ะรูส้กึไม่เหงาซึ่งเป็นการดกีวา่การทีเ่กษยีณแลว้อยู่
แต่ในบา้นและยงัเป็นการหารายไดเ้สรมิในอกีทางดว้ยเชน่กนั 
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สมัภาษณ์เชิงลึกคนท่ี 5 
 

ความแตกต่างของคนวยัเกษียณและคนวยัท างาน 

 อย่างแรกคอืประสบการณ์ในการท างาน วฒุภิาวะ ความรบัผดิชอบความละเอยีดในงาน 
รายได ้ซึ่งเกดิจากประสบการณ์ท างานและการเรยีนรูท้ีม่ากกวา่ 

ความคิดเหน็ต่อการท่ีต้องเกบ็เงินไว้ใช้วยัเกษียณ การวางแผนทางการเงิน และความ
เพียงพอต่อรายได้ทัง้ก่อนและหลงัเกษียณ 

 การเก็บเงินไว้ใช้ในวยัเกษียณเป็นเรื่องดีน่าจะมีการเก็บเงินตัง้แต่อายุยงัน้อยอย่าง
เริม่ท างานสกั 1-2 ปีกค็วรเริม่ทีจ่ะวางแผนไดแ้ล้ว ควรเกบ็เงนิ 5 % ของเงนิเดอืน แต่ด้วยภาระ
ต่างๆอาจจะไม่สามารถ 
ทศันคติท่ีมีต่อนโยบายส าหรบัผูส้งูอาย ุเช่น การแจกเงิน ความคิดเหน็เพ่ิมเติมท่ีต้องการ
ให้รฐับาลช่วยเหลือพฒันา และสนับสนุนเก่ียวกบัคนวยัเกษียณและผูส้งูอาย ุ 
 อาจมนีโยบายในเรื่องของคูปองอาหาร ส่วนลดในการซื้อสนิคา้ หรอืสวสัดกิารเกีย่วกบั
สุขภาพอย่างชดัเจนโดยมเีงื่อนไขทีต่อ้งปฏบิตัติามทีไ่ม่มากเกนิไป หรอืเป็นนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัปัจจยัสี ่ทัง้ทางดา้นทีอ่ยู่อาศยั อาหาร ยารกัษาโรค ซึ่งไม่ใชท่ัง้หมดของชวีติแต่เป็นการแบ่ง
เบาในส่วนนัน้ๆ เพราะโดยส่วนตวัในฐานะของคนทีเ่สยีภาษมีาตลอดชวีติคดิวา่ตนเองไม่เคยได้
อะไรทีเ่ป็นรูปธรรม ท าไมรฐัไม่เคยมองเหน็ในเรื่องปัจจยัสีท่ีจ่ะส่งกลบัมาใหค้นทีเ่สยีภาษมีาโดย
ตลอด ถงึแมว้า่จะไดอ้ะไรในแต่ละทกีจ็ะมเีงื่อนไขทียุ่่งยาก โดยอยากใหม้คีวามปลอดภยัในชวีติ 
ควรมีความชดัเจนในการดูแลผู้สูงอายุที่มากกว่านี้ เพราะในบางคนที่ลูกหลานเค้ายงัไม่มี
ความสามารถเพยีงพอทีจ่ะใหผู้สู้งอายุทีอ่ยู่ในวยัเกษยีณมทีีอ่ยู่อาศยัทีด่ไีด้ 
ความคิดเหน็ต่อนโยบายการจ้างงานผูส้งูอายหุลงัวยัเกษียณ ทัง้ในภาครฐัและเอกชน 

 ถา้มกีารขยายอายุการท างานหรอืให้ผูสู้งอายุหลงัวยัเกษยีณไดท้ างานต่อถอืว่าเป็นการ
ด ีโดยภาพรวมมองวา่คนทีเ่กษยีณอายุการท างานหรอืสูงอายุส่วนใหญ่มสีขุภาพทีด่ขี ึน้ และยงัมี
ความสามารถมสีตปัิญญาที่จะช่วยเหลอืหรอืท างานให้กบัองค์กรได้ถอืว่าเป็นเรื่องที่ด ีแล้วยงั
เป็นการช่วยลดปัญหาสงัคมต่างๆเช่น การเป็นภาระของลูกหลาน หรอืแม้กระทัง้รฐับาลเองก็
เป็นภาระแก่เคา้น้อยลงเพราะเคา้ชว่ยเหลอืตวัเองได ้หรอืตวับรษิทัเองกไ็ดก้ารท างานจากเราไป
เชน่กนัไม่ใชว่า่เคา้ไม่ไดอ้ะไรเลย แมเ้งื่อนไขในเรื่องของเงนิทีไ่ดร้บัจะลดน้อยลง แต่กอ็ย่างน้อย
ยงัเพียงพอต่อความเป็นอยู่ ควรมีการสนับสนุนงานที่เหมาะสมที่เกี่ยวกบั อายุ ช่วงวยั หรือ
ความสามารถทีเ่คา้ม ีณ ขณะนัน้ซึ่งมองวา่เป็นเรื่องทีด่ี 
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การวางแผนการท างานต่อ ประสิทธิภาพ อปุสรรค การใช้ชีวิตหลงัวยัเกษียณ และอาชีพ
ท่ีเหมาะสมต่อการท างานต่อหลงัวยัเกษียณ 

 ได้มีการวางแผนการท างานไว้หลงัเกษียณ โดยอาจจะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องที่ตนเอง
ถนัดหรอืเป็นการช่วยเหลอืสงัคมอาจจะมคี่าตอบแทนบ้างเลก็น้อย นอกจากนี้ยงัมกีารวางแผน
เพื่อที่จะท าธุรกจิส่วนตวั อาจจะมกีารท าหลายๆอย่างประกอบกนั ในส่วนของอุปสรรคในการ
ท างานกจ็ะมเีรื่องของสุขภาพสายตาเนื่องจากเคยประสบอุบตัเิหตุ มองว่าตวัเองยงัมปีระสทิธิ
การท างานอยู่  
ปัจจยัทางสงัคมท่ีส่งผลต่อการท างานต่อของคนวยัเกษียณ 

 ในเรื่องการได้รบัเงนิสนบัสนุนจากลูกหลานยงัไม่ได้รบัเนื่องจากลูกยงัเรยีนอยู่ เลยเป็น
ปัจจยัหนึ่งที่จะยงัต้องท างานอยู่เนื่องจากมภีาระหน้าที่ๆยงัต้องรบัผดิชอบ และการออกมาเจอ
สงัคมมผีลต่อการท างานต่อเพราะอย่างน้อยกท็ าใหรู้้สกึชดชื่นขึน้ซึ่งดกีว่าอยู่คนเดยีว และอาจ
ท าใหเ้รามเีป้าหมายใหม่ๆเชน่กนั



ประวติัผู้ศึกษา 
 

 นางสาวสโรชา เกษมโสตร์ เกดิเมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2539 จงัหวดักาญจนบุรี 
ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ส าเรจ็การศกึษาในปี 2561 และไดเ้ขา้
ศกึษาต่อระดบัปริญญาโท หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	หน้าปก
	หน้าปกใน
	บทคัดย่อ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญแผนภูมิ
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค
	ประวัติผู้ศึกษา



