บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของศักยภาพในการทางาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลสมการโครงสร้างความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความพร้อม
ในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ
การดาเนินงานวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี และกาลังทางานอยู่ในสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.
2559 จานวน 868,386 คน ซึ่งงานวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกต 25 ตัวแปร ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 500
คน ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่างเพื่อหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิจัย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
สองขั้นตอน (two-stage sampling) โดยขั้นตอนแรก สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)
โดยสุ่มเขตพื้นที่กลุ่มละ 2 เขต จาก 6 กลุ่มพื้นที่ เป็นจานวน 12 เขต ได้แก่ เขตพญาไท วังทองหลาง
คลองเตย พระโขนง บางซื่อ ลาดพร้าว ลาดกระบัง มีนบุรี จอมทอง บางพลัด บางขุนเทียน บางบอน
ขั้นต่อมาเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุที่ทางานในสถานประกอบการในเขตพื้นที่ที่ถูกคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม (questionnaire)
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติแจกแจงความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี และกาลังทางานอยู่ในสถานประกอบการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สถานะการอยู่อาศัย อาชีพ รายได้
จากงานประจาต่อเดือน เงินออม ภาระหนี้สิน และรายได้เสริมนอกเหนือจากการทางานประจา และ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการทางาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าแห่งตน ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้ สูงอายุ ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (mean) และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (structural equation
modeling) ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล ได้แก่ ค่าสถิติไคสแควร์ (p-value of chi-square)
ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square หรือ CMIN/DF) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบของ Tucker and Lewis (TLI) ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลื นเปรี ย บเทีย บ (CFI) ค่ารากของค่าเฉลี่ ยกาลังสองของความคลาดเคลื่ อนโดยประมาณ
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(RMSEA) ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต (critical N หรือ CN) การวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของตัวแปรแฝง
(construct reliability: PC) ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (average variance extracted: PV)
และค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (standardized factor loading) นอกจากนี้วิเคราะห์ค่า
อิทธิพลทางตรง (direct effect) ค่าอิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) ค่าอิทธิพลรวม (total effect)
และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) การนาเสนอเนื้อหาในบทนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
5.1. สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.20 อายุระหว่าง
60-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.20 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64 สถานภาพ
แต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 78.40 สถานะการอยู่อาศัยอยู่กับสามี/ภรรยา/ลูก คิดเป็นร้อยละ 66 อาชีพ
ทางานในหน่วยงานภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 59.40 รายได้จากงานประจาต่อเดือนอยู่ระหว่าง
10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.40 เงินออมต่ากว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.60 ไม่มี
หนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 64.40 มีรายได้เสริมนอกเหนือจากการทางานประจา คิดเป็นร้อยละ 59.20
5.1.2 ข้อมูลความคิดเห็นของตัวแปรที่ศึกษา
ข้อมูลความคิดเห็นของตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพใน
การทางาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเอง การเห็นคุณค่าแห่งตน และความพร้อม
ในการทางานหลังเกษียณ มีรายละเอียด ดังนี้
ค่า เฉลี่ ย และค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของศั ก ยภาพในการทางานโดยรวมอยู่ใ นระดั บมาก
( =3.55, S.D.=0.70) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มุมมองด้านบวกต่อ
ปัญหาท่านพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ( =3.73,
S.D.=0.89) รองลงมาคือ ผลสาเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านกาหนด ( =3.58, S.D.=0.90)
และค่าเฉลี่ ยน้ อยที่ สุ ดคือ ท่านมีเทคนิ คในการติ ดต่อสื่ อสารข้อมูลต่ าง ๆ ให้ เข้าใจง่ าย ( =3.40,
S.D.=0.92)
ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการสนับสนุ นทางสั งคมโดยรวมอยู่ ในระดับมาก
( =3.64, S.D.=0.67) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านได้รับความรัก
และการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัว ( =3.82, S.D.=0.91) รองลงมาคือ ท่านมีปฏิสัมพันธ์ที่
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ดีกับครอบครัว ชุมชน และสังคม ( =3.67, S.D.=0.88) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านได้รับข่าวสาร
หรือคาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจาวัน ( =3.49, S.D.=0.86)
ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการสนับสนุ นทางสั งคมโดยรวมอยู่ ในระดับมาก
( =3.64, S.D.=0.67) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านได้รับความรัก
และการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัว ( =3.82, S.D.=0.91) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่าน
ได้รับข่าวสารหรือคาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจาวัน ( =3.49, S.D.=0.86)
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( =3.47, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน ( =3.60, S.D.=0.88) รองลงมาคือ
ท่านนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่เป็นประจาทุกวัน ( =3.56, S.D.=0.80)และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ท่านออกกาลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที เป็นเวลา 3-5 วัน ต่อสัปดาห์ ( =3.28, S.D.=0.88)
ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของการเห็ น คุ ณ ค่ า แห่ ง ตนโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
( =3.66, S.D.=0.63) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านรู้สึกภาคภูมิใจ
ในตนเอง ( =3.85, S.D.=0.84) รองลงมาคือ ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม คือ ( =3.65, S.D.=0.82) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านเชื่อมั่นว่าจะได้รับในสิ่งที่ท่าน
ต้องการเสมอ ( =3.58, S.D.=0.84)
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.49, S.D.=0.72) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ผลตอบแทนจากการทางานหลังเกษียณทาให้ท่านมีเงินเพียงพอในการดาเนินชีวิต ( =3.55,
S.D.=0.96) รองลงมาคือ ท่านรู้สึ กสนุกและมีความพึงพอใจในการทางานหลั งเกษียณ ( =3.49,
S.D.=0.87) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมีความพึงพอใจต่อองค์กรที่จ้างท่านทางานหลังเกษียณ
( =3.46, S.D.=0.93)
5.1.3 การวิเคราะห์ความเบ้และความโด่งตัวแปรสังเกต
ค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -0.801 ถึง -0.075 และค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -0.018 ถึง 0.809 ซึ่ง
ค่าความเบ้ (skewness) อยู่ระหว่าง -3 ถึง +3 และค่าความโด่ง (kurtosis) อยู่ระหว่าง -10 ถึง +10
แสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงข้อมูลแบบปกติ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557: 98)
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5.1.4 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
ค่าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพัน ธ์ระหว่างตัว แปรสั งเกตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.210-0.600 ทุกค่ามี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สาหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร มีค่าไม่เกิน 0.80 ทาให้ไม่มีภาวะที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูง
เกินไป (multicollinearity) (Grewal, Cote and Baumgartner, 2004: 519-529)
5.1.5 โมเดลสมการโครงสร้างความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ
ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ
พบว่า ค่าสถิติไคสแควร์ (p-value of chi-square) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทาให้ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ทั้งนี้การใช้ค่าไคสแควร์ (chi-square) มีข้อจากัดกล่าวคือค่าไคสแควร์จะมีค่าสูง หากขนาด
ตัวอย่างใหญ่ ซึ่งควรพิจารณาจากค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ด้วย (relative chi-square หรือ CMIN/DF)
(Kline, 2011: 204; Hair et al., 2010: 648-649; กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557: 109-110) ซึ่งค่าไคส
แควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square หรือ CMIN/DF) เท่ากับ 2.432 ผ่านเกณฑ์ คือมีค่าไม่เกิน 3
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557: 153) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.903 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบของ Tucker and Lewis (TLI) เท่ากับ 0.925 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.933 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.054 และค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต (critical Nหรือ CN) เท่ากับ 236
ซึ่งค่าดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าโมเดลสมการโครงสร้างความพร้อมในการทางาน
หลังเกษียณของผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของโมเดลการวัดในโมเดลสมการโครงสร้างความพร้อมในการ
ทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ พบว่าค่าความเที่ยงตรงของตัวแปรแฝง (construct reliability: PC)
ของศักยภาพในการทางาน (WP) เท่ากับ 0.825 การสนับสนุ นทางสั งคม (SS) เท่ากั บ 0.868
พฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) เท่ากับ 0.844 การเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) เท่ากับ 0.855 และความ
พร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR) เท่ากับ 0.862 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 (ยุทธ ไกยวรรณ์,
2556: 108, 156-157; Hair et al., 2010: 668-669) ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (average
variance extracted: PV) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556: 108, 156-157)
ของศักยภาพในการทางาน (WP) เท่ากับ 0.589 การสนับสนุนทางสังคม (SS) เท่ากับ 0.570
พฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) เท่ากับ 0.520 การเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) เท่ากับ 0.542 และความ
พร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR) เท่ากับ 0.557 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 (ยุทธ ไกยวรรณ์,
2556: 108, 156-157; Hair et al., 2010: 668-669) และค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
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(standardized factor loading) ของศักยภาพในการทางาน (WP) การสนับสนุนทางสังคม (SS)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) การเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) และความพร้อมในการทางานหลัง
เกษียณ (RWR) อยู่ระหว่าง0.629-0.770 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556: 108,
156-157; Hair et al., 2010: 668-669) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า โมเดลการวัดในโมเดลสมการ
โครงสร้ างความพร้ อมในการทางานหลั งเกษียณของผู้ สู งอายุ มีค วามเชื่อถื อได้จ ากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวแปรทุกตัวมีค่าน้าหนักองค์ประกอบมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวมของและสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
ของโมเดลสมการโครงสร้างความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ พบว่า ศักยภาพในการ
ทางาน (WP) มีอิทธิพลรวมต่อการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยศักยภาพในการทางาน (WP) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการเห็นคุณค่า
แห่งตน (SEP) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22 และไม่มีอิทธิพลทางอ้อม ส่วนศักยภาพในการทางาน (WP) มี
อิทธิพลรวมต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.23 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยศักยภาพในการทางาน (WP) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพร้อมใน
การทางานหลังเกษียณ (RWR) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.14 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการเห็นคุณค่า
แห่งตน (SEP) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.09
การสนับสนุนทางสังคม (SS) มีอิทธิพลรวมต่อศักยภาพในการทางาน (WP) มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.60 อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการสนับสนุนทางสังคม (SS) มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อศักยภาพในการทางาน (WP) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38 สาหรับการสนับสนุนทางสังคม (SS) มี
อิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.68 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยการสนับสนุนทางสังคม (SS) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
(SCB) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.68 และไม่มีอิทธิพลทางอ้อม ส่วนการสนับสนุนทางสังคม (SS) มีอิทธิพล
รวมต่อการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.82 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยการสนับสนุนทางสังคม (SS) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) มีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.53 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านศักยภาพในการทางาน (WP) และผ่านพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง (SCB) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.29 รวมทั้งการสนับสนุนทางสังคม (SS) มีอิทธิพลรวมต่อ
ความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.67 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยการสนับสนุนทางสังคม (SS) ไม่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพร้อมในการทางาน
หลังเกษียณ (RWR) แต่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านศักยภาพในการทางาน (WP) ผ่านพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง (SCB) และผ่านการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.67
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พฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) มีอิทธิพลรวมต่อศักยภาพในการทางาน (WP) มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.56 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อศักยภาพในการทางาน (WP) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.56 และไม่มีอิทธิพลทางอ้อม
รวมทั้งพฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) มีอิทธิพลรวมต่อการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.36 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.24 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ศักยภาพในการทางาน (WP) ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12 พฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) มีอิทธิพลรวม
ต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.62 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพร้อมในการ
ทางานหลังเกษียณ (RWR) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.40 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านศักยภาพในการทางาน
(WP) และผ่านการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP)ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22
การเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) มีอิทธิพลรวมต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR) มี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.39 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.39 และ
ไม่มีอิทธิพลทางอ้อม
กล่าวโดยสรุปว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณมากที่สุด
คือ พฤติกรรมการดูแลตนเอง รองลงมาคือการเห็นคุณค่าแห่งตนและศักยภาพในการทางาน และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมมากที่สุดคือ การสนับสนุนทางสังคม
ศักยภาพในการทางาน (WP) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.53 หมายความว่า
ความผันแปรของศักยภาพในการทางาน (WP) เกิดจากอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม (SS) และ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) ร้อยละ 53 ขณะที่พฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.46 หมายความว่าความผันแปรของพฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) เกิด
จากอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม (SS) ร้อยละ 46 ส่วนการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) มีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.77 หมายความว่าความผันแปรของการเห็นคุณค่าแห่งตน
(SEP) เกิดจากอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม (SS) ศักยภาพในการทางาน (WP) และพฤติกรรม
การดูแลตนเอง (SCB) ร้อยละ 77 สาหรับความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR) มีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.71 หมายความว่าความผันแปรของความพร้อมในการทางาน
หลังเกษียณ (RWR) เกิดจากอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม (SS) ศักยภาพในการทางาน (WP)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) และการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) ร้อยละ 71
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5.2 การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้
5.2.1 อิทธิพลของศักยภาพในการทางานที่มีผลต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ
ของผู้สูงอายุ
ศักยภาพในการทางาน (WP) มีอิทธิพลรวมต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR)
เท่ากับ 0.23 โดยศักยภาพในการทางาน (WP) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกเท่ากับ 0.14 และมีอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงบวกผ่านการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) เท่ากับ 0.09 กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่ต้องการทางาน
หลังเกษียณจะมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะการทางานอย่างต่อเนื่อง ติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้เทคนิค
การจัดการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพที่ตนเองทาอยู่ ศึกษาทดลองวิธีการใหม่ ๆ ไม่กลัวความ
ผิดพลาด ใช้ความผิดพลาดเป็นประสบการณ์ ทาให้การทางานครั้งต่อไปมีความถูกต้องแม่นยามากขึ้น
ดังนั้น ผู้สูงอายุที่ใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองย่อมส่ งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนความพร้อมในการทางานของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hashim &
Wok (2014: 82-106) พบว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการทางานส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี กล่าว
อีกนัยหนึ่งนั่นคือ ผู้สูงอายุที่มีศัก ยภาพ มีความสามารถในการทางานย่อมทาให้มีความพร้อมในการ
ทางานและมีผลการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนี้ ด้วยความรู้ และประสบการณ์ในการทางานของที่สั่งสม
มาอย่ า งยาวนานของผู้ สู ง อายุ ส ามารถสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ทั้ ง กั บ คนรอบข้ า งและสถาน
ประกอบการ ส่งผลให้ผู้สูงอายุ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักและเห็นคุณคุณค่าในฝีมือการ
ท างาน เมื่ อ ถึ ง วั ย ที่ เ กษี ย ณผู้ สู ง อายุ นั้ น จะยั ง มี ศั ก ยภาพในการท างานต่ อ ไปได้ สอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาของ Znidarsic (2012: 911-920) พบว่าการที่ผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพตนเองช่วยเพิ่มการ
เห็นคุณค่าแห่งตนเอง กล่าวโดยสรุปว่า ศักยภาพในการทางาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกเห็น
คุณค่ายอมรับนับถือความสามารถของตนเอง จนนาไปสู่ความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของ
ผู้สูงอายุ
5.2.2 อิ ท ธิ พ ลของการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ ความพร้ อ มในการท างานหลั ง
เกษียณของผู้สูงอายุ
การสนับสนุนทางสังคม (SS) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความพร้อมในการทางานหลัง
เกษียณ (RWR) ผ่านศักยภาพในการทางาน (WP) ผ่านพฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) และผ่านการ
เห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) เท่ากับ 0.67 กล่าวคือ ผู้สูงอายุต้องการกาลังใจในการใช้ชีวิต เมื่ออายุเพิ่ม
มากขึ้นผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าตนเองความสามารถลดลง เป็นภาระให้กับคนรอบข้าง ดังนั้นการสนับสนุน
จากกลุ่มคนรอบข้างเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ โดยผู้สูงอายุต้องการการสนับสนุนทั้งในระดับครอบครัว
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ที่ทางาน ตลอดจนสังคมภายนอก ในรูปแบบของการดูแลเอาใจใส่ การพูดคุย การเป็นห่วง การให้
ความช่วยเหลือทั้งในด้านสิ่งของ เงิน ความรู้ แก่ผู้สูงอายุ ย่อมทาให้ผู้สูงอายุเกิดกาลังใจในการใช้ชีวิต
และการทางาน โดยเฉพาะในสถานประกอบการ หากผู้สูงอายุได้รับการยอมรับทั้งจากผู้บริหาร เพื่ อน
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา จะทาให้ผู้สูงอายุเกิดความตั้งใจในการทางาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานที่ ดีที่
เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่นเดียวกับผลวิจัยของ นิตยา ทวีชีพ และ พิทักษ์ จันทร์เจริญ
(2560, 167) พบว่าปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่อบทบาทของผู้ สู งอายุ ไทยในการมีส่ ว นร่ว มพั ฒ นาท้ องถิ่ น
ประกอบด้วยการสร้างความตระหนักในคุณค่า ของผู้สูงอายุและการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนาศักยภาพความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้สูงอายุ กล่าวโดยสรุปว่า ศักยภาพในการทางานเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกเห็นคุณค่ายอมรับนับถือความสามารถของตนเอง จนนาไปสู่ความพร้อม
ในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ng & Law (2014: 1-14) เสนอ
ว่าการสนับสนุนทางสังคมช่วยทาให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพหรือความสามารถในการทางาน และส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ นอกจากนี้การได้รับการกาลังใจ การดูแลอย่างใกล้ชิด
จากครอบครัว ทั้งจากสามี ภรรยา ลูก หลาน ตลอดจนญาติพี่น้องต่าง ๆ เป็นแหล่งกาลังใจที่สาคัญ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากสมาชิกในครอบครัว ทาให้ผู้สูงอายุมีกาลังใจมีพลังในการใช้
ชีวิต รู้ สึกว่าตนเองมีคุณค่า และเป็นกาลังหลั กที่ส าคัญส าหรับครอบครัว ดังนั้นผู้ สูงอายุจะพัฒนา
ความสามารถในการทางานตลอดเวลา เพราะรับรู้ว่าตนเองมีความสาคัญต่อสถานะความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Greller & Richtermeyer (2006: 1213-1234) พบว่า
การสนับสนุนทางสังคมโดยเฉพาะครอบครัวส่งผลให้บุคคลมีศักยภาพในการทางาน และช่วยให้บุคคล
นั้นมีความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและ
สังคม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี เพราะต้องการอยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด แม้ว่าสมรรถภาพ
ร่างกายต่าง ๆ จะเสื่อ มลงตามเวลา แต่ผู้สูงอายุที่ได้รับกาลังใจ และองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแล
สุขภาพย่อมทาให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถใช้ชีวิตประจาวัน ตลอดจนทางานให้กับ
สถานประกอบการได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ van Woerden et al. (2011: 126-139) พบว่า
การสนับสนุนจากเพื่อน ครอบครัวและบุคคลในที่ทางาน ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
ทาให้มีการจ้างงาน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Graven & Grant (2014: 320-333) พบว่าการ
สนับสนุนทางสังคมส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
Krause (2016: 183-191) พบว่าการสนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อการเห็นคุณค่าแห่งตนและการ
สนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
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5.2.3 อิทธิ พลของพฤติ กรรมการดูแ ลตนเองที่มีผลต่อความพร้ อมในการทางานหลัง
เกษียณของผู้สูงอายุ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) มีอิทธิพลรวมต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ
(RWR) เท่ากับ 0.62 โดยพฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกเท่ากับ 0.40 และ
มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกผ่านศักยภาพในการทางาน (WP) และผ่านการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP)
เท่ากับ 0.22 กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่ดูแลใส่ใจและให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพ เลือกรับประทาน
อาหารที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ ร่ า งกาย นอนพั กผ่ อนเพีย งพอ ออกก าลั ง กายที่ เหมาะสมตามช่ ว งอายุ
สนุกสนานรื่นเริง อารมณ์ดี รู้วิธีการในการจัดการกับความเครียด มีความคิดเชิงบวก ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
มีความพร้ อมทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ ดังนั้นหากสถานประกอบการจะคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
นอกจากปัจจัยด้านความรู้ความสามารถแล้ว ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง จะเพิ่มโอกาสในการได้รับ
คัดเลือกเข้าทางานมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Do, Wu, & Chan (2014: 283-299)
พบว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีส่งผลต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ กล่าวคือ
บุคคลที่พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่ดีมีโอกาสที่จะเกษียณอายุเมื่อถึงกาหนดระยะเวลา ขณะที่บุคคลที่
มีพ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองที่ดี มี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะกลั บ มาท างานหลั งเกษี ย ณอายุ เช่ น เดี ย วกั บ ผล
การศึกษาของ Shacklock & Brunetto (2011: 252-274) เสนอว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองให้มี
สุขภาพที่ดีส่ งผลต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง (SCB) มีอิทธิพลรวมต่อการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.36 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการเห็นคุณค่า
แห่งตน (SEP) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.24 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านศักยภาพในการทางาน (WP) ค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.12 กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่ใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ มี
ความรักและเคารพตนเองสูง เชื่อมั่นว่าร่างกายนี้มีความสาคัญต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ร่างกาย
ที่แข็งแรงสามารถน าไปสร้ างประโยชน์ทั้ง แก่ตนเองและผู้ อื่ นได้ สอดคล้ องกั บผลการศึก ษาของ
Joseph et al. (2014: 659-667) พบว่าการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกาลังกายส่งผลต่อการ
เห็นคุณค่าแห่งตน เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ Rivera-Hernandez (2014: 70-78) พบว่า
พฤติกรรมการดูแลตนเองตนเองส่งผลต่อการเห็นคุณค่าแห่งตน นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง (SCB) มีอิทธิพลรวมต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.62
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.40 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ศักยภาพในการทางาน (WP) และผ่านการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP)ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22 กล่าวคือ
ผู้สูงอายุที่มีเป้าหมายในการทางานหลังเกษียณ จะดูแลสุขภาพร่างกายให้พร้อมที่จะทางาน การฝึกฝน
และเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ จนเกิดความชานาญ (Charness, Czaja, & Sharit, 2007) อย่างไรก็ตามผู้ที่มี
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อายุมากจะมีผลการดาเนินงานลดลง ขณะที่ผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวจะผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้
เกิดกับลักษณะงานที่ไม่ซับซ้อน หากเป็นงานที่ซับซ้อนมีความยากต้องอาศัยประสบการณ์ จะพบว่าผู้ที่
มีอายุมากสามารถทางานที่ได้ดีกว่าผู้ที่มีอายุน้อย (Sturman's, 2003)
5.2.4 อิทธิพลการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของ
ผู้สูงอายุ
การเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) มีอิทธิพลรวมต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR)
เท่ากับ 0.39 โดยการเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพร้อมในการทางาน
หลังเกษียณ (RWR) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.39 และไม่มีอิทธิพลทางอ้อม กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีความรัก
และเคารพในตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง จะช่วยให้ผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
ความสามารถ สุขภาพร่างกาย ตลอดจนจิตใจที่ดี เพื่อให้พร้อมที่ทางานหลังเกษียณ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัย Carr et al. (2012: 3-16) พบว่าการเห็นคุณค่าแห่งตนส่งผลต่อความพร้อมในการทางาน
หลังเกษียณ ในทางตรงกันข้ามผู้สูงอายุที่ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ไม่เชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถคิด
ว่าอายุมากแล้วไม่มีประโยชน์ เป็นภาระให้กับคนรอบข้าง ทาให้ผู้สูงอายุไม่มีความพยายามในการ
พัฒนาความสามารถหรือเรียนรู้เพิ่มเติม ขณะที่องค์ความรู้ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ความรู้ความสามารถ
ที่ มี อ ยู่ ไ ม่ ส ามารถน ามาใช้ ไ ด้ ใ นปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถท างานให้ กั บ สถานประกอบการได้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Huysse-Gaytandjieva et al. (2015: 325-346) พบว่าบุคคลที่มีการ
เห็นคุณค่าแห่งตนในระดับต่า ส่งผลให้ว่างงาน ไม่ได้รับการจ้างงาน กล่าวคือ บุคคลที่มีการเห็นคุณค่า
แห่งตนย่อมทาให้ได้รับการการจ้างงาน
5.2.5 อิทธิพลของศักยภาพในการทางาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ
ความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.71
หมายความว่า ความผันแปรของความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ (RWR) เกิดจากอิทธิพลของ
ศักยภาพในการทางาน (WP) การสนับสนุนทางสังคม (SS) พฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB) และการ
เห็นคุณค่าแห่งตน (SEP) ร้อยละ 71 สอดคล้องกับทฤษฎี SOC โดยผู้สูงอายุที่กาหนดเป้าหมายในการ
ท างานหลั ง เกษี ย ณ จะรั ก ษาสุ ข ภาพและดู แ ลร่ า งกายให้ แ ข็ ง แรง ตลอดจนเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
ความสามารถ เพื่อให้พร้อมที่สถานประกอบการจะจ้างงานหลังเกษียณ ซึ่งศักยภาพในการทางาน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ส่งผลต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Ng & Law (2014: 1-14) ได้ใช้ทฤษฎี SOC อธิบายถึงเหตุผลที่ผู้สูงอายุทางานต่อ
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หลังจากอายุ 55 ปีขึ้นไป เริ่มตั้งแต่การเลือก ผู้สูงอายุมีความต้องการหลายอย่างและต้องตัดสิ นใจเลือก
และกาหนดลาดับความสาคัญ การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสภาวะสมดุล ผู้สูงอายุมีทักษะและประสบการณ์สูง
และสามารถสร้างความได้เปรียบในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมองหาโอกาสในอนาคตและการ
ทดแทน ผู้ สู งอายุ มี แนวทางการจั ด การกับ ข้อจ ากั ดของสุ ขภาพอย่ างหลากหลาย บุค คลเหล่ านี้ มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีเป็นประจา การสนับสนุนทางสังคมช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กายที่ดี เช่น การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งการที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
จะช่ว ยให้ การทางานได้ดีขึ้น สอดคล้ องกับ ทฤษฎีล าดับขั้นความต้อ งการ มนุษย์จะต้องได้รับการ
ตอบสนองความต้องการตามลาดับขั้น ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว จะมีความต้องการใน
ลาดับที่สูงขึ้น ผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการการมีส่วนร่วมในการทางาน
ในระดับสูง (Maslow, 1943) การสนับสนุนทางสังคม การยอมรับนั บถือตนเอง ส่งผลต่อความพร้อม
ในการทางานหลังเกษียณของผู้ สูงอายุ ผู้ สูงอายุที่ต้องการทางานหลังเกษียณ มักจะเห็นโอกาสใน
อนาคต มีความเชื่อว่าชีวิตการทางานจะดีขึ้น (Zacher & Frese, 2011) และสอดคล้องกับผลการวิจัย
การเห็นคุณค่าแห่งตนส่งผลต่อความพร้อมในการทางานในอนาคต (M. Karatepe and Demir, 2014:
307-323) การเห็นคุณค่าแห่งตนเปรียบเสมือนเป็นพลังที่อยู่ภายในจิตใจ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการ
ตีความประสบการณ์ในอดีต และแสดงผลเป็นพฤติกรรมในปัจจุบัน แต่ละคนจะมีการเห็นคุณค่าแห่ง
ตนในระดับที่แตกต่างกัน คนที่เห็นคุณค่าแห่งตนในระดับต่าจะมีความเชื่อว่าทุกอย่างต้องมีปัญหา
อุปสรรค เป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสาเร็จ ตรงกันข้ามกับผู้ที่มีการเห็นคุณค่าแห่งตนในระดับสูง จะ
เชื่อว่าตนเองทาอะไรก็ประสบความสาเร็จ (Cai et al., 2015: 86-94) รวมทั้งการเห็นคุณค่าแห่งตน
และศักยภาพในการทางานร่วมกันส่งผลต่อความพร้อมในการทางานต่อหลังเกษียณ (Carr et al,
2012: 3-16) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Cheung & Wu (2013: 645-660) พบว่าผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็นว่าบุคคลที่มีความสามารถในการทางาน และมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ช่วยสนับสนุนให้บุคคลนั้นมีความตั้งใจและความพร้อม
ในการทางานต่อหลังเกษียณ
5.3 ประโยชน์ของการวิจัย
5.3.1 ประโยชน์เชิงทฤษฎี
การวิจัยเป็นการบูรณาการ ทฤษฎี SOC ทฤษฎีกิจกรรม ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ
มาสโลว์ และแนวคิ ด เกี่ย วกั บ ศั ก ยภาพในการท างาน แนวคิ ดการสนั บ สนุ นทางสั ง คม แนวคิ ด
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และแนวคิดการเห็นคุณค่าแห่งตน ซึ่งสามารถนามาอธิบายอิทธิพลระหว่าง
ตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ ศักยภาพในการทางาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเอง การ
เห็นคุณค่าแห่งตน และตัวแปรผลลัพธ์ คือ ความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ ทั้ งนี้ผู้ที่
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สนใจสามารถนาทฤษฎี แนวคิด และผลของการวิจัยไปใช้อ้างอิงในการทาวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ในมิติ
อื่นได้ต่อไป
5.3.2 ประโยชน์เชิงการจัดการ
1) ภาครัฐ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ควรร่วมกันทางานอย่างบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการเกษียณ
2) ภาครั ฐ ก าหนดมาตรการส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการจ้ า งผู้ สู ง อายุ ท างานในสถาน
ประกอบการให้ มากขึ้น แม้ ว่าปั จ จุบั นกรมสรรพากรจะกาหนดให้ ภ าคเอกชนนารายจ่า ยค่า จ้า ง
ผู้สูงอายุเข้าทางานไปหักภาษีได้ 2 เท่าแล้วก็ตาม หน่วยงานภาครัฐอื่น เช่น ธนาคารของรัฐ กรม
พั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ควรให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษอื่ น แก่ ส ถาน
ประกอบการ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ผู้ ประกอบการจ้างงานผู้สู งอายุเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ควรจัด
ประกวดแข่งขันและให้รางวัลกับสถานประกอบการที่วางแผนและการจัดการที่ดีสาหรับบุคลากร
ผู้สูงอายุ
3) ภาครั ฐ ควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ด้ ว ยตนเอง ให้ ต ระหนั ก ในความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่นาไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสถานประกอบการได้ อย่างไร
ก็ตามควรดาเนินการอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี อบรมอาชีพเสริม อบรมเกี่ยวกับการจัดการ
สุขภาพกายและใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความมั่นใจและมีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4) ภาครัฐควรกาหนดนโยบายเชิงรุกเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยวาง
แผนการจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและเพียงพอในอนาคต มีหลักประกันด้านรายได้ มี
สถานดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณะรองรับการเดินทางสาหรับผู้สูงอายุ
5) ทุกคนในสังคมควรตระหนักถึงความสาคัญของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่า ควรให้ความสาคัญและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัวและคนใกล้ชิด นอกจากนี้
ควรเตรียมวางแผนชีวิตก่อนก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งควรวางแผนด้านสุขภาพและด้านการเงิน
6) ผู้สูงอายุควรพัฒนาศักยภาพในการทางานอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการพัฒนาความ
เชี่ ย วชาญในงาน ผู้ สู ง อายุ ค วรพั ฒ นาความรู้ ใ หม่ ๆ โดยเฉพาะความสามารถทางเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ ความคิดสร้างสรรค์ และให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย อารมณ์ และ
จิตใจ ตระหนักถึงความสาคัญของการเห็นคุณค่าแห่งตน รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองรู้สึ กว่าเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ซึ่งทาให้ผู้สูงอายุมีความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ
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5.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับองค์การ
1) สถานประกอบการควรให้ความสาคัญกับการจ้างงานผู้สูงอายุ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ได้ทางานหลังเกษียณ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า สามารถสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์การ รวมทั้งสร้างขวัญกาลังใจ และความผูกพันให้กับบุคลากรในองค์การ
2) สถานประกอบการควรจัดระบบการจ้างงานยืดหยุ่นตามช่วงอายุและความสามารถของ
พนักงาน ปรับเปลี่ยนตาแหน่งงานให้เหมาะสมกับอายุของพนักงาน
3) สถานประกอบการควรจัดระบบการดูแลสุขภาพของพนักงานที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานประกอบการ พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทางานตลอดจนผล
การปฏิบัติงานดี และเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการตัดสินใจเลือกจ้างพนักงานให้ทางานต่อหลัง
เกษียณ
4) ผู้บริหารสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์ก ารที่สะท้อนให้เห็นความสาคัญของผู้สูงอายุใน
องค์การ การเคารพ ยกย่อง ยอมรับนับถือในประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ทางาน
ให้กับองค์การมานาน การจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในองค์การ เช่นช่วงสงกรานต์ จัดให้มีการรดน้าดา
หัว การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การทากิจกรรม KM เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทางานมานานถ่ายทอด
ประสบการณ์แก่ผู้อื่น กิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การที่ดี ทาให้ผู้สูงอายุ รู้สึก
ว่าตนเองมีคุณค่าเป็นที่ต้องการขององค์การ หากองค์การต้องการจ้างให้ทางานต่อ มีโอกาสที่ผู้สูงอายุ
จะทางานให้กับองค์การต่อไปหลังเกษียณ
5) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การควรกาหนด มาตรฐาน และระบบการดูแลพนักงานที่มี
อายุการทางานนาน เช่น การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริการแหล่งเงินกู้ระยะสั้น
ดอกเบี้ยต่า การตรวจสุขภาพ การวางแผนทางการเงิน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
5.5 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) สารวจความต้องการในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ และสารวจความต้องการใช้
แรงงานผู้สูงอายุจากสถานประกอบการ ผลการสารวจจะแสดงให้เห็นความต้องการจากคนทั้งสอง
กลุ่ม ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้ภาครัฐตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนามาวางแผนและกาหนดนโยบายใน
การบริหารผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุและสถานประกอบการ
2) ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ด้านการจัดการสังคมผู้สูงอายุจากประเทศที่มีระบบ
ในการดูแลผู้สูงอายุ มีสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุที่ดี เช่น สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา เยอรมนี และนอร์เวย์
สาหรับในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ญี่ปุ่น เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้ความเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย
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3) ศึกษาตั ว แปรอื่น ที่ค าดว่า จะมี อิท ธิพ ลต่ อความพร้อ มในการท างานหลั งเกษี ยณของ
ผู้สูงอายุ เช่น รายได้ อาชีพ เงินออม ภาระหนี้สิน สถานการณ์อยู่ร่วมกับคนในครอบครัว เพื่อทดสอบ
ว่าปัจจัยใดจะมีอิทธิพลต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ
4) ศึกษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อการทางานหลั งเกษียณจากผู้ สู งอายุ ในต่า งจังหวั ด เนื่ องจาก
ผู้สูงอายุในต่างจังหวัดมีรูปแบบในการดาเนินชีวิต ทัศนคติ ที่อาจเหมือนหรือแตกต่างจากผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานครก็ได้ โดยน าผลที่มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบเพื่อเป็นข้อมูล ในการวางแผนการ
บริหารกาลังคนต่อไปในอนาคต
5) ข้อเสนอส าหรั บ งานวิ จัยในอนาคต ผู้ วิ จัยอาจใช้วิธี วิจัย แบบผสม (mixed-method
design) ด้วยการทาแบบวิธีเชิงปริมาณ (quantitative research) และแบบวิธีเชิงคุณภาพ
(qualitative research) โดยใช้วิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อขยายความเพิ่ม
ความลุ่มลึกในการวิจัย ด้วยการวิจัยข้อมูลเรื่องเล่า (narrative research) จากผู้สูงอายุต้นแบบ และ
การวิจัยปรากฏการณ์วิทยา (phenomenological research)

