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บทคัดย่อ

 งานวิจัยศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชนเขตสายไหม จำาแนกตามเพศและอายุ เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ รวบรวมข้อมูล

ด้วยแบบสอบถามกับประชาชนเขตสายไหม จำานวน 391 คน และวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง

อนุมาน พบว่า ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อ

พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้านทีอ่ยูอ่าศยั รองลงมา คอื ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกจิ และ

ด้านสขุภาพ ตามลำาดบั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ประชาชนทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารเตรยีมความพร้อม 

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และประชาชนที่มีอายุ 

แตกต่างกนั มกีารเตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายใุนภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 

ค�าส�าคัญ: การเตรียมความพร้อม สังคมผู้สูงอายุ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

ABSTRACT

 The research objectives were to study preparation for aging society and to compare the 

readiness preparation for aging society of people at Sai Mai district classified by genders and 

ages. A survey research method was employed with questionnaire as a research instrument 

to collect data. The sample used in this study comprised of 391 people at Sai Mai district, 

Bangkok. Data were analyzed with descriptive and inferential statistics techniques. The research 

results found that the readiness for aging society of people at Sai Mai district, Bangkok, were 
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on a moderate level. When considering each aspect, the highest average of the readiness 

preparation for aging society was housing, society, economy, and health care respectively. The 

results of the hypothesis testing revealed that people at Sai Mai district, Bangkok with different 

gender had different levels of the readiness preparation for aging society without statistical 

significance at the level of 0.05 and people at Sai Mai district, Bangkok with different ages had 

different levels of the readiness preparation for aging society with statistical significance at the 

level of 0.05.

KEYWORDS: The Readiness, Aging Society, Sai Mai District, Bangkok

บทน�า 

 ปัจจุบันประเทศทั่วโลกต่างกำาลังก้าวเข้า

สู ่สังคมผู ้สูงอายุ สำาหรับประเทศไทย กระทรวง

สาธารณสุข ได้ระบุว่าจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุโดย

สมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2568 จะต้องเตรียมรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (บริษัท บางกอกโพสต์ 

จำากดั (มหาชน), 2561) ประกอบกบั ภชุพงค์ โนดไธสง 

(2561) ผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

ได้เปิดเผยข้อมูลว่า สำานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) 

ได้ทำาการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลจำานวนประชากร 

ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า มีจำานวนประชากร

ทั้งสิ้น 67.60 ล้านคน เป็นชาย 33.00 ล้านคน เป็น

หญงิ 34.60 ล้านคน และมปีระชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป

จำานวน 1.30 ล้านคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 16.70 ของ

จำานวนประชากรทั้งหมด คนวัยทำางานอายุ 15-59 

ปี จำานวน 44.60 ล้านคน วัยเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี 

จำานวน 11.60 ล้านคน โดยวัยผู้สูงอายุยังคงทำางาน

อยู่ราว 3.90 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2564 จะมีประชากร

อายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 20.00 และใน

ปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปี

ขึน้ไปสงูถงึร้อยละ 28.00 ทัง้นีใ้นปัจจบุนัสดัส่วนของ

วัยทำางานดังกล่าวยังสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ 1 ต่อ 

4 คน แต่ในปี พ.ศ. 2574 สัดส่วนการดูแลผู้สูงอายุ

จะเฉลี่ยที่ 1 : 1 การที่จำานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากการใส่ใจดูแลสุขภาพ และการ

รับโภชนาการที่ดีรวมถึงทางการแพทย์มีการพัฒนา

ไปอย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย ส่งผลให้ประชากร

มีอายุที่ยืนยาวขึ้น เสียชีวิตยากขึ้น แต่การมีชีวิตที่

ยืนยาวขึ้นก็ไม่สามารถเป็นเครื่องชี้วัดความสุขหรือ

คุณภาพชีวิตได้ เพราะผู้สูงอายุบางรายก็ต้องพบเจอ

กับอาการเจ็บป่วย ถูกละเลยจากสังคมและลูกหลาน 

ไม่มีเงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต ซึ่งปัญหาเหล่านี้

สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการใช้ชีวิตในการ

เป็นผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุในเร็ววันนี้ก็จะยิ่งสร้างความลำาบากให้กับ 

ผู้ที่ไม่มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ  

ในขณะทีก่ารคมนาคมและสิง่อำานวยความสะดวกต่างๆ 

โดยเฉพาะจากภาครัฐก็ยังไม่ค่อยสอดรับกับการดูแล 

ผู ้สูงอายุเท่าที่ควร อีกทั้งความทั่วถึงในการดูแล 

ผู้สูงอายุก็ยังไม่มีความชัดเจนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่

ประชาชนโดยทัว่ไปไม่สามารถทีจ่ะควบคมุได้ (ภชุพงค์ 

โนดไธสง, 2561)

 เนื่องจากสังคมที่มีผู้สูงอายุเป็นจำานวนมาก 

ส ่งผลต ่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพราะมี 

กำาลังแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำาคัญลดลง  

คนวัยทำางานต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่
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เพิม่มากขึน้ ในขณะทีค่่าใช้จ่ายภายในบ้านและรายจ่าย 

เกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลมีแนวโน้ม 

เพิม่ขึน้ และในระยะยาวสงัคมผูส้งูอายจุะมภีาวะการออม 

และการลงทุนลดลง เนื่องจากผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้

จะต้องใช้จ่ายจากเงินออมซึ่งอาจไม่เพียงพอแก่การ 

ดำารงชีพ (อนันต์ อนันตกูล, 2560) ดังนั้นสิ่งที่สำาคัญ 

ในการเตรียมความพร้อมให้กับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่าน

ก้าวเข้าไปสูส่งัคมผูส้งูอาย ุโดยเฉพาะการเตรยีมความ

พร้อมก่อนจะถึงวัยผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถดำารงชีวิต

และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เช่น ด้านหลักประกันรายได้ 

ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพ ด้านการประกอบอาชีพ

เป็นต้น โดยต้องเริ่มต้นจากการวางแผนแบบราย

บุคคลในการเตรียมใจ เตรียมตัวในสุขภาพกายและ

สขุภาพใจ ตัง้แต่ยงัเป็นวยัหนุม่สาว วยัทำางาน รวมถงึ

การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ พักผ่อน

ให้เพียงพอ ฝึกจิตใจให้สงบ ประกอบกับเตรียมตัว

ทางด้านการเงินและที่อยู่อาศัยให้พร้อมส่งเสริมการ 

ออมเงินเพื่อทรัพย์สินที่อยู ่อาศัย การเข้าสู ่สังคม 

ผูส้งูอายถุอืได้ว่าเป็นความท้าทายอกีรปูแบบหนึง่ในการ 

บริหารจัดการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาค

รฐับาล เอกชน สงัคม ชมุชน หรอืแม้กระทัง่ประชาชน

อย่างเราก็ตาม (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556) 

 ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เป็นเขตที่

มปีระชาชนทกุเพศทกุวยัอาศยัอยูร่วมกนัเป็นจำานวน

มาก ซึ่งมีจำานวนประชากรมากเป็นลำาดับที่ 1 ของ 

กรุงเทพมหานคร (สำานักบริหารการทะเบียน  

กรมการปกครอง, 2560) ประกอบกบัประเทศไทยกำาลงั 

จะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ สังเกตได้จากจำานวน

ผู้สูงอายุของเขตสายไหมจากระบบสำานักบริหารการ

ทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2560 นั้น เริ่ม

มีจำานวนมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย 

จึงสนใจที่จะศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม 

ผูส้งูอายขุองประชาชน เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 

ซึ่งกลุ่มประชากรที่ต้องการจะศึกษาเป็นประชากร

ที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ที่อยู่อาศัยในเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเขตสายไหมมีประชากรสูงสุด

เป็นลำาดับแรกของกรุงเทพมหานคร และมีผู้ที่อยู่ใน

ช่วงวัยอายุตั้งแต่ 18-59 ปี เป็นจำานวนมาก (สำานัก

บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2560) โดย

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนำาไป

ทำาการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และการเตรียม 

ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปี 

ข้างหน้า อกีทัง้ใช้กำาหนดเป็นแนวทางและรปูแบบการ 

เตรียมความพร้อมที่เหมาะสมและครอบคลุม ทั้งนี้

เพือ่ให้เกดิการดำาเนนิชวีติอย่างมคีวามสขุในชวีติของ

การอยู่ในสังคมผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ 

 2. เพื่อทดสอบความแตกต่างของการ 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำาแนกตาม

เพศและอายุ 

สมมติฐาน

 ประชาชนที่มีเพศ และอายุแตกต่างกัน  

มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่าง

กัน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ข ้อมูลที่ ได ้จากการวิจัยในครั้งนี้จะ

สามารถนำาไปประกอบใช้ในการวางแผนทางการ

เตรียมความพร้อม 
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 2. ข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัจะสามารถนำาไป

ประกอบใช้ในการวางแผนการเตรียมความพร้อมให้

กับประชาชน อันมีผลทำาให้มีการดำารงชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมในการอยู่ในสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 

 3. สถาบันการศึกษานำาไปประยุกต์ใช ้

สำาหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการได้ 

เช่น การวางแผนการบริหารจัดการชุมชนในยุคของ

การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 4. ข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัหน่วยงานรฐับาล 

เอกชน และชุมชนจะสามารถนำาไปประกอบการ

กำาหนดนโยบาย มาตรการต่างๆ เพือ่ช่วยให้ประชาชน

มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

แนวคิดทฤษฎี 

 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

มีนักวิชาการต่างๆ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไว้นั้น อาทิเช่น อนันต์ 

อนันตกูล (2560) กล่าวว่า การรับมือกับสังคมสูงวัย

อย่างเตม็รปูแบบของประเทศไทยในอนาคตอนัใกล้นี้ 

(Complete Aged Society) เป็นประเดน็ทีท้่าทายที่ 

ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องให้ความสำาคัญและ 

ร่วมมอืกนัขบัเคลือ่นไปพร้อมๆ กนั ทัง้ในระดบันโยบาย 

และระดับปฏิบัติการ รวมไปจนถึงการเตรียมความ

พร้อมในระดับบุคคล และการเตรียมความพร้อมเชิง

ระบบเพือ่รองรบัสงัคมสงูวยั เป็นการมองในด้านของ

เชิงนโยบายของการบริหาร แตกต่างจาก ภาณุวัฒน์  

มชีะนะ, ณชิชาภทัร ขนัสาคร, ทศันย์ี ศลิาวรรณ, ทศันย์ี 

รวิวรกุล, และ เพ็ญศรี พิชัยสนิธ (2560) ซึ่งมองการ 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับบุคคล 

แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ 

ด้านที่อยู่อาศัย และด้านสังคม โดยด้านเศรษฐกิจ 

จะเป็นการจัดสรรเงินเพื่อดำารงชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ 

เตรียมสะสมทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ เช่น การออม 

การลงทุน เป็นต้น เตรียมการบริหารจัดการวางแผน

ทางด้านรายรบัรายจ่าย หนีส้นิ และตดิตามหาความรู้ 

ทางด้านการลงทุน เศรษฐกิจอย่างสมำ่าเสมอ ด้าน

สุขภาพ จะมีการตรวจร่างกายเป็นประจำาทุกปี 

ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ รับประทานอาหารที่เป็น

ประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ พักผ่อนอย่างเพียงพอ

เมื่อมีอาการเจ็บป่วยจะต้องไปพบแพทย์เพื่อทำาการ

รักษา และขอคำาแนะนำาจากแพทย์ ศึกษาธรรมะ

นั่งสมาธิฝึกจิตใจให้สงบ เข้าวัดทำาบุญ ทำาทานอย่าง

สมำ่าเสมอ ด้านที่อยู่อาศัย จะเป็นการเตรียมวางแผน

ทีจ่ะมบ้ีานเป็นของตนเองหรอืวางแผนการผ่อนชำาระ

บ้านอย่างมจีดุมุง่หมาย จดัสภาพแวดล้อมภายในและ

โดยรอบบ้านให้เหมาะกบัความสะดวกสบาย และด้าน

สังคม จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว 

ญาตพิีน้่อง เพือ่นบ้าน เพือ่นรุน่เดยีวกนัอย่างมคีวามสขุ 

เข้าร ่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางครอบครัว ชุมชน  

ที่ทำางาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นอย่าง

สมำ่าเสมอ ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ทันต่อ

เหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เมื่อมี

เวลาว่างจะเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน สังคม

อยู่เสมอ ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงได้ศึกษา

การเตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายตุามแนวคดิ

ทฤษฎีของ ภาณุวัฒน์ มีชะนะ และคณะ (2560) ซึ่ง

ได้แบ่งการเตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายเุป็น 

4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่

อาศัย ด้านสังคม 

วิธีด�าเนินการวิจัย  

 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

ผู้วิจัยทำาการออกแบบมีขั้นตอนโดยเริ่มแรกได้มีการ

ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
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และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พัฒนาจัดทำาแบบสอบถาม 

และให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม

เนือ้หา จงึทำาการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม 

อกีทัง้ยงัวเิคราะห์และแปลผลจากแบบสอบถาม และ

สรุปผลการศึกษา

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ คือ ประชาชนเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร จำานวน 202,590 คน (สำานัก

บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2560) ซึ่ง

กลุ่มประชากรที่ต้องการจะศึกษาเป็นประชากรที่

มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ที่อยู ่อาศัยในเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเขตสายไหมมีประชากรสูงสุด

เป็นลำาดับแรกของกรุงเทพมหานคร และมีผู้ที่อยู่ใน

ช่วงอายุตั้งแต่ 18-59 ปี เป็นจำานวนมาก มีประชากร

ที่หลากหลาย ผู้วิจัยจึงได้ทำาการเลือกเขตสายไหม

ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งกลุ่มประชากรตามเพศ 

(เพศชาย จำานวน 95,241 คน และเพศหญิง จำานวน 

107,349 คน) ผู้วิจัยได้คำานวณหาขนาดของตัวอย่าง

ด้วยสูตรของคอแครน (Cochran, 1997) ที่ระดับ

ความคลาดเคลือ่น 0.05 ได้ขนาดตวัอย่างจำานวน 400 

ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตาม

สดัส่วน (Proportionate Stratified Sampling) จาก

เพศชายที่มีประชากร 95,241 คน ได้ขนาดตัวอย่าง 

188 คน และ จากเพศหญงิทีม่ปีระชากร 107,349 คน 

ได้ขนาดตัวอย่าง 212 คน ได้ทำาการคัดเลือกตัวอย่าง

ในการตอบแบบสอบถามโดยกระจายตามเขตพื้นที่ 

แขวงต่างๆ ของเขตสายไหม คือ แขวงสายไหม  

แขวงออเงิน แขวงคลองถนน ตามสัดส่วน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการรวบรวม

ข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

 ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ต่อเดอืน และ

สถานภาพ เป็นแบบสอบถามปลายปิด จำานวน 5 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม 

ผู ้สูงอายุโดยพัฒนามาจาก ภาณุวัฒน์ มีชะนะ  

และคณะ (2560) รวม 25 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน คอื 

1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสุขภาพ 3) ด้านที่อยู่อาศัย  

4) ด้านสังคม เป็นแบบสอบถามที่ใช้มาตราส่วน

ประเมนิค่า (Rating Scale) ประเมนิค่า 5 ระดบั มเีกณฑ์

การให้คะแนน คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และ 

น้อยที่สุด ค่าคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลำาดับ 

 ส่วนที่ 3 เป็นคำาถามปลายเปิด (Open–

ended) เป็นข้อเสนอแนะเพิม่เตมิมจีำานวน 1 ข้อ คอื 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำาหรับการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

 อีกทั้งยังทำาการทดสอบความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามและวัตถุประสงค์ 

(Item-Objective Congruence Index: IOC)  

ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู ่ระหว่าง 0.33-1.00  

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อคำาถามที่มีค่า

ดัชนี IOC ตำ่ากว่า 0.5 ตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ 

แล้วจงึนำาแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเชือ่มัน่ 

(Reliability Test) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ได้

อยู่ระหว่าง 0.74-0.84 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค มากกว่า 0.70 ถอืเป็นค่าทีใ่ช้ได้ ดงันัน้

ถือว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความน่าเชื่อถือ

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล

 ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยแบ่ง

เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
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เชงิอนมุาน ได้แก่ การทดสอบทแีบบกลุม่ตวัอย่างเป็น

อิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-

way ANOVA) ทำาการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีผลต่างมี

นัยสำาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Different: 

LSD) เพื่อค้นหาความแตกต่างของการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในกลุ่มประชากร 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 284 

คน คิดเป็นร้อยละ 72.60 ส่วนใหญ่มีอายุตำ่ากว่า 25 

ปี จำานวน 193 คน คดิเป็นร้อยละ 49.36 มกีารศกึษา

อยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำานวน 211 คน  

คดิเป็นร้อยละ 53.96 มรีายได้ต่อเดอืนตำา่กว่า 15,000 

บาท มากทีส่ดุ จำานวน 200 คน คดิเป็นร้อยละ 51.15 

และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำานวน 285 คน  

คิดเป็นร้อยละ 72.90 

 2. การเตรียมความพร ้อมเข ้าสู ่สังคม 

ผู้สูงอายุ โดยมีการกำาหนดเกณฑ์การเตรียมความ

พร้อมเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ จากค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

1.00-1.80 คือ ระดับการเตรียมความพร้อม น้อย

ที่สุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.81-2.60 คือ ระดับการ 

เตรียมความพร้อมน้อย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2.61-3.40 

คือ ระดับการเตรียมความพร้อมปานกลาง ค่าเฉลี่ย

เลขคณติ 3.41-4.20 คอื ระดบัการเตรยีมความพร้อม

มาก และค่าเฉลี่ยเลขคณิต 4.21-5.00 คือ ระดับการ 

เตรียมความพร้อมมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชน  

  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมทั้งหมด

 จากตารางที่ 1 ประชาชนเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่

สังคมผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ด้านที่อยู่อาศัย รองลงมา คือ ด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจ และด้านสุขภาพ ตามลำาดับ

 3. ผลการทดสอบสมมตฐิานทีว่่า ประชาชน

เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร ทีม่เีพศและอายแุตกต่าง 

กัน มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ 

แตกต่างกัน สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง

ที่ 2 และตารางที่ 3 

หน้า 6 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุของประชาชน   
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมทั้งหมด 

การเตรียมความพร้อมเขา้สูส่ังคมผู้สูงอายุ  S.D. Min Max การเตรียม
ความพร้อม 

1. ด้านเศรษฐกิจ 3.09 0.680 1.00 5.00 ปานกลาง 
2. ด้านสุขภาพ 3.02 0.740 1.00 5.00 ปานกลาง 
3. ด้านที่อยู่อาศัย 3.52 0.714 1.00 5.00 มาก 
4. ด้านสังคม 3.28 0.701 1.20 5.00 ปานกลาง 

รวม 3.23 0.560 1.15 5.00 ปานกลาง 
 
จากตารางที่  1 ประชาชนเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านที่อยู่อาศัย รองลงมา คือ ด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพ ตามล าดับ 

3 . ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ที่ ว่ า 
ประชาชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ
และอายแุตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกัน สรุปผลการทดสอบ
สมมติฐาน ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชนในเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยสว่นบุคคล n ร้อยละ  S.D. สถิติ
ทดสอบ 

  ̅ 
(p-value) 

เพศ ด้าน
เศรษฐกิจ 

ชาย 
หญงิ 

107 
284 

27.37 
72.63 

3.25 
3.04 

0.712 
0.660 t = 2.673** 0.21 

(0.006) 

ด้านสุขภาพ 
ชาย 
หญงิ 

107 
284 

27.37 
72.63 

3.12 
2.98 

0.752 
0.733 t = 1.713 0.14 

(0.087) 

ด้านที่อยู่
อาศัย 

ชาย 
หญงิ 

107 
284 

27.37 
72.63 

3.46 
3.55 

0.782 
0.686 t = -1.099 -0.09 

(0.273) 

ด้านสังคม 
ชาย 
หญงิ 

107 
284 

27.37 
72.63 

3.38 
3.24 

0.811 
0.652 t = 1.874 0.14 

(0.062) 

ภาพรวม 
ชาย 
หญงิ 

107 
284 

27.37 
72.63 

3.30 
3.20 

0.638 
0.526 t = 1.634 

0.10 
(0.103) 

หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ทั้งเพศชายและเพศ

หญิงในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นด้านที่อยู่
อาศัยอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเพศชายมีค่ามากกว่า
เพศหญิง ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน 
ยกเว้นด้านที่อยู่อาศัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 

รวม ปานกลาง
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ทั้งเพศชายและเพศ

หญิงในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีการเตรียม

ความพร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายใุนภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน 

ระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นด้านที่อยู ่อาศัย 

อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยการเตรียมความพร้อม

เข้าสูส่งัคมผูส้งูอายขุองเพศชายมค่ีามากกว่าเพศหญงิ  

ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ยกเว้นด้านที่อยู่

อาศัยที่มีค่าเฉลี่ยตำ่ากว่า 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชนในเขตสายไหม  

  กรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศ

หน้า 6 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุของประชาชน   
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมทั้งหมด 

การเตรียมความพร้อมเขา้สูส่ังคมผู้สูงอายุ  S.D. Min Max การเตรียม
ความพร้อม 

1. ด้านเศรษฐกิจ 3.09 0.680 1.00 5.00 ปานกลาง 
2. ด้านสุขภาพ 3.02 0.740 1.00 5.00 ปานกลาง 
3. ด้านที่อยู่อาศัย 3.52 0.714 1.00 5.00 มาก 
4. ด้านสังคม 3.28 0.701 1.20 5.00 ปานกลาง 

รวม 3.23 0.560 1.15 5.00 ปานกลาง 
 
จากตารางที่  1 ประชาชนเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านที่อยู่อาศัย รองลงมา คือ ด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพ ตามล าดับ 

3 . ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ที่ ว่ า 
ประชาชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ
และอายแุตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกัน สรุปผลการทดสอบ
สมมติฐาน ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชนในเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยสว่นบุคคล n ร้อยละ  S.D. สถิติ
ทดสอบ 

  ̅ 
(p-value) 

เพศ ด้าน
เศรษฐกิจ 

ชาย 
หญงิ 

107 
284 

27.37 
72.63 

3.25 
3.04 

0.712 
0.660 t = 2.673** 0.21 

(0.006) 

ด้านสุขภาพ 
ชาย 
หญงิ 

107 
284 

27.37 
72.63 

3.12 
2.98 

0.752 
0.733 t = 1.713 0.14 

(0.087) 

ด้านที่อยู่
อาศัย 

ชาย 
หญงิ 

107 
284 

27.37 
72.63 

3.46 
3.55 

0.782 
0.686 t = -1.099 -0.09 

(0.273) 

ด้านสังคม 
ชาย 
หญงิ 

107 
284 

27.37 
72.63 

3.38 
3.24 

0.811 
0.652 t = 1.874 0.14 

(0.062) 

ภาพรวม 
ชาย 
หญงิ 

107 
284 

27.37 
72.63 

3.30 
3.20 

0.638 
0.526 t = 1.634 

0.10 
(0.103) 

หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ทั้งเพศชายและเพศ

หญิงในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นด้านที่อยู่
อาศัยอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเพศชายมีค่ามากกว่า
เพศหญิง ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน 
ยกเว้นด้านที่อยู่อาศัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 

หมายเหตุ: ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 ผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อม 

เข ้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุของประชาชนเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศ พบว่าประชาชน 

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน 

มีการเตรียมความพร ้อมเข ้าสู ่ สั งคมผู ้สู งอายุ 

ไม่แตกต่างกนัในภาพรวม สำาหรบัในรายด้านประชาชน

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน  

มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในด้าน

เศรษฐกิจ ส่วนด้านอื่นที่เหลือไม่แตกต่างกัน

ภาพรวม
ชาย

หญิง
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชนในเขตสายไหม  

  กรุงเทพมหานคร จำาแนกตามอายุ

ปีที่........ฉบับที่.......เดือน............25.......... หน้า 7  

ผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชนเขตสายไหม 
กรุ ง เทพมหานคร  จ าแนกตาม เพศ  พบ ว่ า 
ประชาชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุไม่แตกต่างกันในภาพรวม ส าหรับในราย

ด้านประชาชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ที่มี
เพศแตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ในด้านเศรษฐกิจ ส่วนด้านอื่นที่เหลือ
ไม่แตกตา่งกัน 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชนในเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยสว่นบุคคล n ร้อยละ  S.D. สถิติทดสอบ p-value 

อาย ุ ด้าน
เศรษฐกิจ 

ต่ ากว่า 25 ป ี
25-35 ป ี

มากกว่า 35 ป ี

193 
163 
35 

49.36 
41.69 
8.95 

3.09 
3.04 
3.35 

0.679 
0.734 
0.227 

F = 3.000 0.051 

ด้านสุขภาพ 
ต่ ากว่า 25 ป ี

25-35 ป ี
มากกว่า 35 ป ี

193 
163 
35 

49.36 
41.69 
8.95 

2.85 
3.18 
3.15 

0.680 
0.813 
0.457 

F = 10.060** 0.000 

ด้านที่อยู่
อาศัย 

ต่ ากว่า 25 ป ี
25-35 ป ี

มากกว่า 35 ป ี

193 
163 
35 

49.36 
41.69 
8.95 

3.46 
3.60 
3.51 

0.665 
0.746 
0.810 

F = 1.557 0.212 

ด้านสังคม 
ต่ ากว่า 25 ป ี

25-35 ป ี
มากกว่า 35 ป ี

193 
163 
35 

49.36 
41.69 
8.95 

3.19 
3.38 
3.23 

0.699 
0.747 
0.361 

F = 3.401* 0.034 

ภาพรวม 
ต่ ากว่า 25 ป ี

25-35 ป ี
มากกว่า 35 ป ี

193 
163 
35 

49.36 
41.69 
8.95 

3.15 
3.30 
3.31 

0.555 
0.596 
0.316 

F = 3.702* 0.026 

หมายเหต:ุ  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 
      * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จ ากต า ร า งที่  3  พบ ว่ า  ป ร ะ ชาช น 

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อายุ
ที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ ด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านสุขภาพแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านเศรษฐกิจ
และด้านที่อยู่อาศัยพบว่าไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยท า
การทดสอบรายคู่ภาพรวมด้วยวิธีการเปรียบเทียบ
เชิงพหุคูณแบบแอลเอสดี ดังตารางที่ 4 

 
  

หมายเหตุ: ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

   *   มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 จากตารางที ่3 พบว่า ประชาชน เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภาพรวมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีการ 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้านสังคม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และด้านสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 

0.01 ส่วนด้านเศรษฐกิจและด้านที่อยู่อาศัยพบว่า

ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยทำาการทดสอบรายคู่ภาพรวม

ด้วยวิธีการเปรียบเทียบเชิงพหุคูณแบบแอลเอสดี  

ดังตารางที่ 4 

ภาพรวม
ต�่ากว่า 25 ปี

25-35 ปี
มากกว่า 35 ปี
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจำาแนกตามอายุ

หน้า 8 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจ าแนกตามอายุ
จ าแนกตามอาย ุ  ต่ ากว่า 25 ปี 25-35 ปี มากกว่า 35 ปี 

ด้านสุขภาพ ต่ ากว่า 25 ปี 2.85 -   ̅ = -0.33 
p-value = 0.000 

  ̅ = -0.30 
p-value = 0.025 

25-35 ป ี 3.18 - -   ̅ = 0.03 
p-value = 0.797 

มากกว่า 35 ปี 3.15 - -  
 

ด้านสังคม ต่ ากว่า 25 ปี 3.19 -   ̅ = -0.19 
p-value = 0.010 

  ̅ = -0.04 
p-value = 0.777 

25-35 ป ี 3.38 - -   ̅ = 0.15 
p-value = 0.235 

มากกว่า 35 ปี 3.23 - -  
 

ภาพรวม ต่ ากว่า 25 ปี 3.15 -   ̅ = -0.15 
p-value = 0.011 

  ̅ = -0.16 
p-value = 0.118 

25-35 ป ี 3.30 - -   ̅ = -0.01 
p-value = 0.935 

มากกว่า 35 ปี 3.31 - -  
 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนที่มีอายุ
มากกว่า 35 ปี มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้ สู ง อ ายุ ม ากที่ สุ ด  ใ นภาพร วม ปร ะชาช น 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่ ากว่า 25 
ปี มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน
ภาพร วมน้ อ ยก ว่ าป ร ะชาชน เ ขตส าย ไห ม 
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 25-35 ปี อย่างมี
นัยส า คัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ด้ านสุขภาพ 
ประชาชนที่มีอายุต่ ากว่า  25 ปี มีการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุน้อยกว่าประชาชนที่มี
อายุ 25-35 ปี และอายุมากกว่า 35 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และที่ระดับ 0.05 
ตามล าดับ ด้านสังคม ประชาชนที่มีอายุต่ ากว่า     
25 ปี มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

น้อยกว่าประชาชนที่มีอายุ 25-35 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของประชาชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย
พบประเด็นที่ควรอภิปราย ดังนี้ 

1. การ เตรียมความพร้อมเ ข้าสู่ สังคม
ผู้ สู ง อ า ยุ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น เ ข ต ส า ย ไ ห ม 
กรุงเทพมหานครในภาพรวม จากการศึกษาการ
เตรี ยมความพร้ อมเ ข้าสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ของ
ประชาชนเขตสายไหม กรุ งเทพมหานครใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า ประชาชน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุบ้างแล้วแต่เป็นการ

- 

- 

-
 

หมายเหตุ: ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

  *  มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนที่มีอายุ

มากกว่า 35 ปี มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม 

ผู้สูงอายุมากที่สุด ในภาพรวมประชาชนเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตำ่ากว่า 25 ปี มีการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภาพรวมน้อยกว่า

ประชาชนเขตสายไหม กรงุเทพมหานคร ทีม่อีาย ุ25- 

35 ปี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้าน

สุขภาพ ประชาชนที่มีอายุตำ่ากว่า 25 ปี มีการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุน้อยกว่าประชาชน

ที่มีอายุ 25-35 ปี และอายุมากกว่า 35 ปี อย่างมี 

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และทีร่ะดบั 0.05 ตาม 

ลำาดับ ด้านสังคม ประชาชนที่มีอายุตำ่ากว่า 25 ปี  

มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุน้อยกว่า

ประชาชนทีม่อีาย ุ25-35 ปี อย่างมนียัสำาคญัทางสถติิ

ที่ระดับ 0.01 
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การอภิปรายผลการวิจัย 

 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ของประชาชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  

ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควรอภิปราย ดังนี้ 

 1. การเตรียมความพร ้อมเข ้าสู ่สังคม 

ผูส้งูอายขุองประชาชนเขตสายไหม กรงุเทพมหานคร

ในภาพรวม จากการศึกษาการเตรียมความพร้อม

เข ้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุของประชาชนเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

แสดงว่า ประชาชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  

มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุบ้างแล้ว

แต่เป็นการเตรียมความพร้อมในระดับปานกลาง

หรือช่วงเริ่มต้นเท่านั้น อาจเนื่องมาจากประชาชน

ชุมชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานครคิดว่าสังคม 

ผูส้งูวยัเป็นเรือ่งทีไ่กลตวัเกนิไป ประกอบกบัยงัไม่เหน็

ถึงผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่จะตามมาต่อ

การดำาเนินชีวิตจึงไม่ค่อยมีการเตรียมความพร้อม 

เท่าทีค่วร เช่น ปัญหาทางด้านสขุภาพ ปัญหาทางด้าน

ทีอ่ยูอ่าศยั สภาวะการเงนิ ปัญหาทางสงัคม สวสัดกิาร

ภาครฐัทีไ่ม่เพยีงพอต่อการดแูลประชาชนหรอืผูท้ีเ่ข้า

สู่วัยสูงอายุ เป็นต้น อีกทั้งการใช้ชีวิตของแต่ละคน 

ในปัจจุบันก็ตอ้งดำาเนนิชีวติอย่างเรง่รีบเพื่อหารายได้

มาดูแลครอบครัว เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงไม่ค่อย

ให้ความสนใจในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้า

สู่สังคมผู้สูงอายุ มุ่งหวังแต่รายได้ที่จะนำามาใช้จ่ายใน 

ปัจจุบัน ทำาให้ละเลยไม่เห็นความสำาคัญของสังคม 

ผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ซึง่สอดคล้องกบัผลวจิยั 

ของ วรรณรา ชืน่วฒันา และ ชชูพี เบยีดนอก (2555) 

ที่ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้และการเตรียมตัว 

เพื่อการเข้าสู ่วัยสูงอายุของประชากรไทยก่อนวัย 

สงูอาย ุพบว่า การเตรยีมตวัเข้าสูว่ยัสงูอายขุองประชากร 

ไทยก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมตัวเข้าสู ่วัยสูงอายุ

อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับ 

ผลวจิยัของ ภาณวุฒัน์ มชีะนะ และคณะ (2560) ทีไ่ด้ 

ศึกษาวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมของประชากร

ก่อนวยัสงูอายเุพือ่เข้าสูส่งัคมผูส้งูอายคุณุภาพ ตำาบล

หนองหญ้าไซ อำาเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสพุรรณบรุี  

พบว่าประชากรก่อนวยัสงูอายขุองตำาบลหนองหญ้าไซ 

อำาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุระดับตำ่า และชนัญญา 

ปัญจพล (2558) ได้ทำาการศกึษาเรือ่งการเตรยีมความ

พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาสำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) พบว่าข้าราชการ

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 

จังหวัดนนทบุรีมีลักษณะการเตรียมความพร้อมใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

  1.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม

ผูส้งูอายขุองประชาชนเขตสายไหม กรงุเทพมหานคร

ด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษาการเตรียมความพร้อม 

ข ้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุของประชาชนเขตสายไหม 

กรงุเทพมหานคร ด้านเศรษฐกจิ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

อาจเพราะประชาชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เริ่มที่จะมีการวางแผนรายรับ-รายจ่ายในอนาคต เริ่ม

มีการลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่จำาเป็นซึ่งอาจ

เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นอาจจะยังไม่จริงจังกับการ 

เตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายเุท่าทีค่วร อกีทัง้ 

ยงัไม่ค่อยมกีารออมเงนิหรอืลงทนุกบัสถาบนัทางการ

เงินต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ วรรณรา 

ชื่นวัฒนา และ ชูชีพ เบียดนอก (2555) ที่ได้ทำาการ

ศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้และการเตรียมตัวเพื่อการ 

เข้าสูว่ยัสงูอายขุองประชากรไทยก่อนวยัสงูอาย ุพบว่า 

ประชากรไทยก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมตัวเข้าสู ่

วัยสูงอายุด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง แต่ 

ไม่สอดคล้องกับผลวิจัยของ ภาณุวัฒน์ มีชะนะ  



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
174

และคณะ (2560) ทีไ่ด้ศกึษาวจิยัเรือ่งการเตรยีมความ

พร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุเพื่อเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุคุณภาพ ตำาบลหนองหญ้าไซ อำาเภอหนอง

หญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าประชากรก่อนวัย

สูงอายุของตำาบลหนองหญ้าไซ อำาเภอหนองหญ้าไซ 

จังหวัดสุพรรณบุรี การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย

สูงอายุด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับตำ่า และชนัญญา  

ปัญจพล (2558) ได้ทำาการศกึษาเรือ่งการเตรยีมความ

พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาสำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) พบว่าข้าราชการ

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 

จังหวัดนนทบุรีมีลักษณะการเตรียมความพร้อมด้าน

เศรษฐกิจอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบกับผลการ

วิจัยของ Marshall (1984) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ

ประเมินการวางแผนก่อนเกษียณอายุของครูและ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนประชาบาลในรฐัโอกลาฮามา พบว่า 

การเตรียมตัวก่อนเกษียณ หัวข้อที่ได้รับความสนใจ

มากที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อน

เกษยีณ คอื การวางแผนทางด้านการเงนิ การวางแผน

เกี่ยวกับทรัพย์สิน  

  1.2 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม

ผูส้งูอายขุองประชาชนเขตสายไหม กรงุเทพมหานคร

ด้านสุขภาพ จากการศึกษาการเตรียมความพร้อม

เข ้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุของประชาชนเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร ด้านสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 

อาจเพราะเริม่มกีารพกัผ่อนในแต่ละวนัอย่างเพยีงพอ 

เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกต ้อง 

ตามหลักโภชนาการ เริ่มหันมาให้ความสนใจตนเอง 

แต่ยังไม่ค่อยมีการออกกำาลังกายผ่านกิจกรรมต่างๆ 

อย่างสมำ่าเสมอ อาจเป็นเพราะเวลาในการทำางาน 

ในแต่ละวันมากเกินไปจึงไม่ค่อยได้ออกกำาลังกาย

เท่าที่ควร ภาณุวัฒน์ มีชะนะ และคณะ (2560) ที่ได้

ศึกษาวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมของประชากร

ก่อนวยัสงูอายเุพือ่เข้าสูส่งัคมผูส้งูอายคุณุภาพ ตำาบล

หนองหญ้าไซ อำาเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสพุรรณบรุี  

พบว่าประชากรก่อนวยัสงูอายขุองตำาบลหนองหญ้าไซ 

อำาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุด้านสุขภาพอยู่ในระดับ

ปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับผลวิจัยของ ชนัญญา 

ปัญจพล (2558) ได้ทำาการศกึษาเรือ่งการเตรยีมความ

พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาสำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) พบว่าข้าราชการ

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 

จังหวัดนนทบุรีมีลักษณะการเตรียมความพร้อมด้าน

เศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก  

  1.3 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม

ผูส้งูอายขุองประชาชนเขตสายไหม กรงุเทพมหานคร

ด้านที่อยู่อาศัย จากการศึกษาการเตรียมความพร้อม 

เข ้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุของประชาชนเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร ด้านที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับมาก 

อาจเพราะมีการเลือกที่อยู ่อาศัยที่มีความสะดวก 

สบาย มขีนาดเหมาะสมกบัตวัเองและครอบครวั และมี 

การวางแผนที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเป็น 

มรดกตกทอดให้แก่รุ ่นลูกรุ ่นหลาน สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ Marshall (1984) ที่ได้ศึกษาเกี่ยว

กับการประเมินการวางแผนก่อนเกษียณอายุของครู

และผู้บริหารโรงเรียนประชาบาลในรัฐโอกลาฮามา 

พบว่า การเตรียมตัวก่อนเกษียณ หัวข้อที่ได้รับความ

สนใจมากทีส่ดุในการศกึษาเกีย่วกบัการเตรยีมตวัก่อน

เกษยีณ คอื งบประมาณและการจดัการบ้านเรอืน แต่

ไม่สอดคล้องกับผลวิจัยของ วรรณรา ชื่นวัฒนา และ 

ชูชีพ เบียดนอก (2555) ที่ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง

การรับรู้และการเตรียมตัวเพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุ

ของประชากรไทยก่อนวยัสงูอาย ุพบว่าประชากรไทย
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ก่อนวยัสงูอายมุกีารเตรยีมตวัเข้าสูว่ยัสงูอายดุ้านทีอ่ยู่

อาศัยอยู่ในระดับปานกลาง  

  1.4 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม

ผูส้งูอายขุองประชาชนเขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 

ด้านสังคม จากการศึกษาการเตรียมความพร้อม

เข ้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุของประชาชนเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร ด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 

อาจเพราะมีการทำากิจกรรม สร้างสัมพันธภาพและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในครอบครัวมากขึ้น 

มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้านสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Wiles and Jayasinha (2013) ที่

ว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวตนกับ

ครอบครัวและชุมชน แต่การให้ความร่วมมือเข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนที่จัดขึ้นยังคงไม่ดีเท่าที่ควร สะท้อนให้เห็นว่า 

ควรมีการเสริมทัศนคติของคนในสังคมเกี่ยวกับ 

ผูส้งูอาย ุโดยสร้างความตระหนกัเกีย่วกบัศกัยภาพของ 

ผู้สูงอายุ และที่สำาคัญคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทำากิจกรรมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และสร้างเสริมความ

รู้สึกความเป็นเจ้าของ ซึ่งกิจกรรมจะเป็นตัวผนวก

เข้ากับสังคมและเกิดโอกาสในการเรียนรู้จากคนอื่น

และแลกเปลีย่นความรูท้กัษะจากช่วงวยัอืน่ (Hessel, 

2008) ซึง่สอดคล้องกบัผลวจิยัของ วรรณรา ชืน่วฒันา 

และ ชูชีพ เบียดนอก (2555) ที่ได้ทำาการศึกษาวิจัย

เรือ่งการรบัรูแ้ละการเตรยีมตวัเพือ่การเข้าสูว่ยัสงูอายุ

ของประชากรไทยก่อนวัยสูงอายุ พบว่า ประชากร

ไทยก่อนวยัสงูอายมุกีารเตรยีมตวัเข้าสูว่ยัสงูอายดุ้าน 

สังคมอยู ่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับ 

ผลวจิยัของ ชนญัญา ปัญจพล (2558) ได้ทำาการศกึษา 

เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ: กรณี

ศึกษาสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วน

กลาง) พบว่า ข้าราชการสำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (ส่วนกลาง) จังหวัดนนทบุรีมีลักษณะ

การเตรียมความพร้อมด้านสังคมอยู่ในระดับมาก 

 2. ผลการทดสอบสมมตฐิานทีว่่า ประชาชน

เขตสายไหม กรุงเทพมหานครที่มีเพศและอายุ 

แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคม 

ผูส้งูอายแุตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานจำาแนก

ตามเพศและอายุ ดังต่อไปนี้ 

  2.1 จำาแนกตามเพศ จากการศึกษา 

พบว่า ประชาชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานครที่มี

เพศแตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน 

ยกเว้นด้านเศรษฐกิจ อาจเพราะประชาชนเขต

สายไหม กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง

ต่างมีการใช้ชีวิตที่คล้ายกัน มีความคิดว่าเรื่องการ 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยังเป็นเรื่อง

ไกลตัว และไม่ได้ส่งผลกระทบกับตนเองมาก อีกทั้ง  

ยังมีค่าเฉลี่ยเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ใกล้เคยีงกนั แต่ด้านเศรษฐกจิเพศชายจะมกีารเตรยีม

ความพร้อมทีม่ากกว่าเนือ่งจากส่วนใหญ่ประเทศไทย

จะมเีพศชายเป็นหวัหน้าครอบครวัหรอืผูน้ำาครอบครวั 

ต้องดูแลสภาวะทางด้านการเงิน เศรษฐกิจให้กับ 

ครอบครัวเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวในอนาคต 

จึงทำาให ้ เพศชายมีการเตรียมความพร ้อมกับ

สถานการณ์เข้าสูส่งัคมผูส้งูอายดุ้านเศรษฐกจิมากกว่า 

เพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ทยณฐ  

ชวนไชยสทิธิ,์ ภทรพร ยทุธาภรณ์พนิจิ, และ พรอนงค์ 

โตแหยม (2555) ได้ศึกษารูปแบบการเตรียมความ

พร้อมเพื่อเกษียณอายุงาน กรณีศึกษาครูโรงเรียน

เอกชน จังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศแตกต่างกันส่งผล

ต่อการเตรยีมความพร้อมเพือ่เกษยีณอายใุนภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน  
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  2.2 จำาแนกตามอายุ จากการศึกษา 

พบว่า ประชาชนเขตสายไหม กรงุเทพมหานคร ทีม่อีายุ 

แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคม 

ผูส้งูอายแุตกต่างกนัในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้น 

ด้านเศรษฐกิจ และด้านที่อยู่อาศัยที่ไม่แตกต่างกัน 

จากผลวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอายุตำา่กว่า 25 ปี  

มกีารเตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายใุนภาพรวม 

น้อยกว่าประชาชนที่มีอายุ 25-35 ปี อาจเนื่อง 

มาจากประชาชนทีม่อีาย ุ25-35 ปี กำาลงัอยูใ่นช่วงวยั

ของการทำางานเพื่อจะสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง 

และครอบครัวจึงมีการวางแผนเพื่อรองรับอนาคต

ของตนเอง และครอบครัวในวันข้างหน้าเพื่อรับมือ

กับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นในด้านทาง

สังคม เช่น การติดตามสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้

ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 

เป็นต้น และในด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ 

การพักผ่อน การรับประทานอาหาร การออกกำาลัง

กาย และการเข้าวัดสวดมนต์ ทำาบุญ เป็นต้น การ

ที่เริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีภาระความรับผิดชอบเพิ่ม

มากขึ้น จึงมีใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง และเข้า

มีส่วนร่วมในสังคม สร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับ 

ผูอ้ืน่ เพือ่ทีต่นเองจะใช้ชวีติร่วมกบัผูอ้ืน่อย่างปกตสิขุ 

แต่จะแตกต่างประชาชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ที่ยัง

เป็นวัยรุ่น ประกอบกับไม่ค่อยมีเรื่องให้ตนเองต้อง 

รับผิดชอบหรือมีภาระที่มากมายนัก อีกทั้งยังมี 

ผู้ปกครองคอยให้การดูแลสนับสนุนอยู่จึงอาจมอง

ว่าการเตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายเุป็นเรือ่ง

ไกลตัว เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องสำาคัญอะไรใน 

ช่วงวยัของตนเองซึง่สอดคล้องกบัผลวจิยัของ ทยณฐ 

ชวนไชยสิทธิ์ และคณะ (2555) ได้ศึกษารูปแบบ

การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุงาน กรณี

ศึกษาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี พบว่า อายุ 

ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อ

เกษียณอายุในภาพรวมแตกต่างกัน และสอดคล้อง

กับผลวิจัยของ Phua and McNally (2008) ศึกษา

เรื่องการวางแผนเกษียณอายุของผู้ชาย พบว่า ผู้ชาย

ทีอ่ายนุ้อยกว่าจะมคีวามกระตอืรอืร้นในการวางแผน

เกษียณอายุน้อยกว่าผู้ชายที่อายุมาก 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเขตสายไหม 

กรงุเทพมหานคร มกีารเตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคม

ผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่าเกือบทุกด้านอยู่ในระดับ

ปานกลาง ยกเว้นด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งควรที่จะต้องมี

การพฒันา และปรบัปรงุ โดยผูว้จิยัได้ให้ข้อเสนอแนะ

การวิจัย ดังนี้ 

 1. ด ้านเศรษฐกิจ จากการวิจัยพบว่า 

ประชาชนเขตสายไหม กรงุเทพมหานคร มกีารเตรยีม 

ความพร้อมเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุด้านเศรษฐกิจใน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ ชมุชนหรอืสำานกังาน 

เขตควรจะมกีารส่งเสรมิให้ประชาชนทำาบญัชปีระเมนิ

รายรับร่ายจ่ายของตนเอง วางแผนรายรับ-รายจ่าย

ในอนาคต ลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่จำาเป็น 

ให้ความรู ้เกี่ยวกับการทำาประกันในรูปแบบต่างๆ  

เริ่มมองหาการทำาประกันชีวิต ประกันสุขภาพหรือ

ประกันอุบัติเหตุสำาหรับตนเองและครอบครัวเพื่อ

ความปลอดภยัทางด้านเศรษฐกจิ และเน้นยำา้การออม

เงินหรือลงทุนกับสถาบันทางการเงินต่างๆ เพื่อเป็น

หลักประกันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

หรอืยามเข้าสูว่ยัสงูอาย ุอกีทัง้ยงัส่งเสรมิให้ประชาชน

คอยตดิตามข้อมลู ข่าวสาร ความรูท้างด้านเศรษฐกจิ

อย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ

ของประเทศ 
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 2. ด ้ านสุขภาพ จากการวิจั ยพบว ่ า 

ประชาชนเขตสายไหม กรงุเทพมหานคร มกีารเตรยีม 

ความพร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายดุ้านสขุภาพในภาพรวม 

อยู ่ในระดับปานกลาง ดังนั้น จัดสรรเวลาให้เกิด 

ความสมดลุระหว่างการทำางานกบัการใช้ชวีติ พกัผ่อน 

ให้เพียงพอ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  

ถูกต ้องตามหลักโภชนาการ งดเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ ตรวจสุขภาพเป็นประจำา

ทุกปีเพื่อเป็นการตรวจสอบร่างกายของตนเองว่า

มีปัญหาโรคภัยอะไรหรือไม่ รวมถึงออกกำาลังอย่าง

สมำ่าเสมอเพื่อร่างกายสดชื่น ร่าเริง อีกทั้งควรศึกษา

ธรรมะ ศกึษาการทำาความด ีการให้ นัง่สมาธฝึิกจติใจ

ให้สงบ เข้าวัดทำาบุญ ทำาทานอย่างสมำ่าเสมอซึ่งการ

ปฏิบัติเช่นนี้สมำ่าเสมอไม่ใช่เพียงแต่สุขภาพกายจะดี

เท่านั้นสุขภาพใจจะดีและมีความสุขตามไปด้วย  

 3. ด้านที่อยู ่อาศัย จากการวิจัยพบว่า 

ประชาชนเขตสายไหม กรงุเทพมหานคร มกีารเตรยีม 

ความพร้อมเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุด้านที่อยู ่อาศัยใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ควรจะเลือกที่อยู่

อาศัยที่มีความสะดวกสบาย มีขนาดเหมาะสมกับ 

ตวัเองและครอบครวั วางแผนทีจ่ะมทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของ 

ตนเองเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์กลางให้ลูกหลานได้อาศัย 

หมั่นเลือกหรือตรวจสอบ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ของบริเวณรอบๆ บ้าน ชุมชนให้มีความเหมาะสม

ที่จะอยู่อาศัยไปจนบั้นปลายชีวิต วางแผนจัดสภาพ

ภายในบ้านให้ปลอดภัยเหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ เช่น 

ของไม่เยอะจนเกนิไป จดัวางอปุกรณ์ต่างๆ อย่างเป็น

ระเบียบ เป็นต้น 

 4. ด้านสงัคม จากการวจิยัพบว่า ประชาชน

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีการเตรียมความ

พร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายดุ้านสงัคมในภาพรวมอยูใ่น

ระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการสร้างสัมพันธภาพ

ที่ดีกับเพื่อนบ้าน ทำากิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในครอบครัวให้มาก

ขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ทัน

ต่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 

ประกอบกบัเชญิชวนประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ

กับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นอย่าง

สมำ่าเสมอหรือร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในช่วง

เวลาว่าง ซึ่งจะทำาให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

ได้มีส่วนร่วมในสังคม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

 ผู ้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะสำาหรับงานวิจัย 

ครั้งต่อไป ดังนี้ 

 1. การวิจัยในครั้งนี้มีข ้อจำากัดจากการ

เก็บข้อมูลเฉพาะประชาชนเขตสายไหม ดังนั้น 

ในการวิจัยครั้งต ่อไปควรมีการวิจัยการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

ครอบคลุมทั้งจังหวัด ภูมิภาค หรืออาจจะครอบคลุม

ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องที่

เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปต่อยอดในการศึกษาได้ในอนาคต  

 2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนา

ชุมชนในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัดในการ

ทำาให้ประชาชนมกีารเตรยีมความพร้อมในการใช้ชวีติ

ในสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ให้ได้ 

 3. ควรมีการขยายการศึกษาการเตรียม

ความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุออกไปในระดับ

กลุม่ เช่น กลุม่ครอบครวัทีม่ขีนาดเลก็ใหญ่ กลุม่อาชพี 

กลุ่มที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อขยายกลุ่มประชากรให้

กว้างขวางขึ้น ลึกขึ้น ค้นหาปัจจัย หรือสิ่งที่มีผลต่อ

การเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ

เพือ่หาข้อสรปุนำามาปรบัปรงุพฒันาแก้ไขให้ประชาชน

สามารถเตรยีมความพร้อมอยูใ่นสงัคมผูส้งูอายอุย่างมี

ความสุข 



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
178

กิตติกรรมประกาศ  

 งานวิจัยนี้สำาเร็จลุล่วงสมบูรณ์โดยได้รับการ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ส่งเสริม

ให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัย และให้ทุนสนับสนุน

การทำาผลงานวิจัย จนทำาให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จ

สมบูรณ์ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 

ณ โอกาสนี้ 

เอกสารอ้างอิง

ชนัญญา ปัญจพล. (2558). การเตรียมความพร้อม

เข้าสู ่วัยผู ้สูงอายุ: กรณีศึกษาส�านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 

( วิ ท ย า นิ พ น ธ ์ ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต , 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). 

ชมพูนุท พรหมภักดิ์ . (2556). การเข้าสู ่สังคม 

ผู้สูงอายุของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำานัก

วิชาการ สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 

สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2561, จาก http://

l ibrary.senate.go.th/document/

Ext6078/6078440_0002.PDF 

ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์, ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ, และ  

พรอนงค์  โตแหยม. (2555). รปูแบบการเตรยีม 

ความพร้อมเพื่อเกษียณอายุของครูโรงเรียน

เอกชนจงัหวดันนทบรุ.ี นนทบรุ:ี สถาบนัวจิยั

และพฒันา มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 

บรษิทั บางกอกโพสต์ จำากดั (มหาชน). (2561). สร้าง

ความมั่นใจให้ผู้สูงอายุ. หนังสือพิมพ์ M2F, 

8(1635), 14. 

ภาณุวัฒน์ มีชะนะ, ณิชชาภัทร ขันสาคร, ทัศนีย์  

ศิลาวรรณ, ทัศนีย์ รวิวรกุล, และ เพ็ญศรี 

พิชัยสนิธ. (2560). การเตรียมความพร้อม

ของประชากรก่อนวัยสูงอายุเพื่อเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุคุณภาพตำาบลหนองหญ้าไซ อำาเภอ

หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสาร

วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 11(1), 259-

271. 

ภุชพงค์ โนดไธสง. (2561). อีก 3 ปีสังคมไทย 

สูงอายุเต็มสูบ. ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 

3 ตุลาคม 2561, จาก https://www.

thairath.co.th/content/1253407

วรรณรา ชื่นวัฒนา, และ ชูชีพ เบียดนอก. (2555). 

การรับรู้และการเตรียมตัวเพื่อการเข้าสู่วัย

สูงอายุของประชากรไทยก่อนวัยสูงอายุ. 

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัปทมุธาน,ี 4(2), 

197-208. 

สำานกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง. (2560). 

จำานวนประชากรแยกรายอายุ เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร. สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 

2561, จาก http://stat.dopa.go.th/stat/

statnew/upstat_age_disp.php 

อนันต์ อนันตกูล. (2560). สังคมสูงวัย...ความท้าทาย

ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำานักธรรมศาสตร์

และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา. 

Cochran, W. G. (1997). Sampling techniques 

(3rd ed.). New York: John Wiley and 

Sons. 

Hessel, R. (2008). Active ageing in a greying 

society: Training for all ages. European 

Journal of Vocational Training, 45(3), 

144-163. 

Marshall, C. M. (1984). An assessment of 

preretirement planning for income 

adequacy by Oklahoma public 



ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 179

school teachers and administrators 

(Doctoral dissertation, The University 

of Oklahoma). 

Phua, V. C., & McNally, J. W. (2008). Men plan-

ning for retirement: Changing meaning 

of preretirement planning. Journal of 

Applied Gerontology, 27, 588-608. 

Wiles, J. L. & Jayasinha, R. (2013). Care for 

place: The contributions older people 

make to their communities. Journal 

of Aging Studies, 27(2), 93-101.


