บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนประชำกรศำสตร์ จำนวนผู้สูงอำยุทั่วโลกมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ผลมำจำกเทคโนโลยี ท ำงกำรแพทย์ ที่ พั ฒ นำก้ ำ วไกล ท ำให้ ก ำร
รักษำพยำบำลผู้ป่วยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ส่งผลให้คนมีอำยุยืนยำว ขณะที่แนวโน้มของกำรเกิดของ
เด็กลดลง ในปี 2015 ประชำกรโลกมีจำนวน 7,349 ล้ำนคน ในจำนวนนี้มีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป
จำนวน 901 ล้ำนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ซึ่งกล่ำวได้ว่ำประชำกรโลกได้กลำยเป็นสังคมสูงวัยแล้ว
สำหรับในภูมิภำคเอเชียมีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป ประมำณ 59 ล้ำนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของ
ประชำกรทั้งหมด โดยมีประเทศที่เข้ำเกณฑ์เป็นสังคมสูงวัยแล้ว 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ ร้อยละ 18
ไทย ร้อยละ 16 และเวียดนำมร้อยละ 10 ของประชำกรทั้งหมด (มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ผู้สูงอำยุไทย และสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2559) ซึง่ แต่ละประเทศจะเข้ำ
สู่สังคมผู้สูงอำยุแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อม โภชนำกำร กำรพัฒนำทำงกำรแพทย์ กำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2560) ระดับของสังคมผู้สูงอำยุ แบ่งเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ 1) ระดับสังคมผู้สูงอำยุ (Aged Society) คือผู้ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10 หรือผู้มีอำยุ
65 ปีขึ้นไป มำกกว่ำร้อยละ 7 ของจำนวนประชำกรทั้งประเทศ 2) ระดับสังคมผู้ สูงอำยุโดยสมบูรณ์
(Complete Aged Society) คือ ผู้ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 หรือผู้ที่มีอำยุ 65 ปีขึ้นไป
มำกกว่ำร้อยละ 14 ของจำนวนประชำกรทั้งประเทศ 3) ระดับสังคมผู้สูงอำยุสุดยอด (Super Aged
Society) คือ ผู้มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30 หรือผู้มีอำยุ 65 ปีขึ้นไป มำกกว่ำร้อยละ 7 ของ
จำนวนประชำกรทั้งประเทศ สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุในประเทศไทย พบว่ำ จำนวนผู้สูงอำยุ ประเทศไทย
ได้ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aged Society) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 โดยในปี 2557 มีผู้มีอำยุเกิน 60 ปี คิด
เป็นร้อยละ 14.9 และคำดว่ำในปี 2571 ประเทศไทยจะมีผู้มีอำยุเกิน 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.5 เป็น
กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) (ชมพูนุท พรหมภักดิ,์ 2556)
จำกกำรเพิ่มขึ้นของผู้สูงอำยุ และจำนวนเด็กเกิดน้อยลง ส่งผลต่อสภำวะขำดแคลนแรงงำน
ในทุกภำคส่วนของประเทศไทย จำกกำรศึกษำของสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศ (TDRI) ร่วมกับ
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สอศ.) คำดว่ำในปี 2565 อุปทำนแรงงำน 42.5 ล้ำนคน แต่มีควำม
ต้องกำรแรงงำน 48.9 ล้ำนคน ขำดแคลนแรงงำนกว่ำ 6 ล้ำนคน (อำคม เติมพิทยำไพสิฐ , 2560) ซึ่ง
ส่งผลต่อกำลังกำรผลิตภำยในประเทศ ทั้งนี้ภำครัฐและภำคเอกชนมีกำรปรับตัวเพื่อรองรับกับกำร
เปลี่ย นแปลงด้ำนประชำกรศำสตร์โดยมีกำรจ้ำงงำนหลังเกษียณเพิ่มมำกขึ้น จำกเดิมให้พ นักงำน
เกษียณอำยุประมำณ 55 ปี หรือ 60 ปี ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบในแต่ละสถำนประกอบกำร โดยนำยจ้ำง
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จะพิจำรณำควำมเหมำะสมของตำแหน่งงำน ผลกำรปฏิบัติงำนในอดีตของพนักงำน ตลอดจนสุขภำพ
ของพนักงำน
ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มตลำดแรงงำนทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลง เกิด
กำรขำดแคลนแรงงำนทั่วโลก หลำยประเทศทดลองใช้หุ่นยนต์ทดแทนแรงงงำนคนในบำงตำแหน่ง
งำน ซึ่งต้องใช้ต้นทุนและเทคโนโลยีค่อนข้ำงสูง อย่ำงไรก็ตำมในหลำยประเทศผู้ประกอบกำรแก้ไข
ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนด้วยวิธีกำรขยำยอำยุกำรเกษียณของพนักงำน และกำรจ้ำงงำนต่อหลัง
เกษียณ (Fasbender, Ulrike et al., 2014) ในประเทศสิงคโปร์ กำหนดอำยุลูกจ้ำงเกษียณเมื่ออำยุ
62 ปี หลังจำกนั้นนำยจ้ำงสำมำรถเสนอกำรจ้ำงงำนใหม่ให้ลูกจ้ำงทำงำนต่อจนถึงอำยุ 65 ปี โดย
เป็นไปตำมควำมสมัครใจของลูกจ้ำง ตลอดจนผลกำรปฏิบัติงำนในอดีต และลูกจ้ำงต้องมีสุขภำพที่
แข็งแรง นอกจำกนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนพิเศษเพื่อกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ (Special Employment
Credit- SEC) จำกรัฐบำลสิงคโปร์ที่จะจ่ำยให้กับนำยจ้ำงสำหรับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงปี 2559 ที่อัตรำสูงสุด
ร้อยละ 8 ของค่ำจ้ำงสำหรับลูกจ้ำงที่มีอำยุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และสูงสุดร้อยละ 11 ของค่ำจ้ำงสำหรับ
ลูกจ้ำงที่มีอำยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โดย SEC จะลดลงหำกลูกจ้ำงได้รับค่ำจ้ำงเกิน 3,000 เหรียญสิงคโปร์
(กระทรวงแรงงำน, 2560) ขณะที่หน่วยงำนรัฐในประเทศไทย ได้กำหนดยุทธศำสตร์ตลอดจนแผนปฏิบัติ
งำนเพื่อรองรับปัญหำกำรเพิ่มขึ้นของผู้สูงอำยุ เช่น กระทรวงแรงงำนได้ให้ควำมสำคัญกับกำรจ้ำงงำนใน
ผู้สูงอำยุ โดยจัดโครงกำรนำร่องกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุในสถำนประกอบกำรร่วมกับมูลนิธิสถำบันวิจัย
และพัฒนำผู้สูงอำยุไทย และสถำนประกอบกำรในประเทศไทยจำนวน 12 แห่ง จัดตั้งศูนย์บริกำร
จั ดหำงำนผู้ สู งอำยุ และศู นย์ ขึ้ นทะเบียนหำงำนผู้ สู ง อำยุ เพื่ อเฉลิ มพระเกี ยรติสมเด็ จพระนำงเจ้ ำฯ
พระบรมรำชินีนำถ นอกจำกนี้ยังมีกำรฝึกอบรมแรงงำนผู้สูงอำยุเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ
กำรพัฒนำ ปรับปรุง แก้ไข กฎหมำยที่เอื้อต่อกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ (กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน, 2560)
ดังนั้นจึงเป็นโอกำสอันดีสำหรับผู้ สูงอำยุที่มีทำงเลือกในกำรทำงำนต่อหลังเกษียณมำกขึ้น อย่ำงไรก็
ตำมจำกกำรศึกษำของ ธำรำทิพย์ พ่วงเชียง (2550) พบว่ำ ควำมต้องกำรในกำรทำงำนของผู้สูงอำยุใน
ประเทศไทยขึ้นอยู่กับ อำยุ ภำวะหนี้สิน เพศ ภูมิภำค ที่อยู่อำศัย ภำวะสุขภำพ ประวัติกำรรับรำชกำร
หรื อ รั ฐ วิ ส ำหกิ จ รำยได้ สถำนะกำรอยู่ อ ำศั ย ในครั ว เรื อน สถำนภำพสมรส จ ำนวนบุ ต ร ระดั บ
กำรศึกษำ ควำมเพียงพอของรำยได้ จำนวนสมำชิกในครัวเรือน เขตที่อยู่อำศัย กำรเป็นเจ้ำของบ้ำน
และกำรอ่ำนออกเขียนได้ของผู้สูงอำยุ นอกจำกปัจจัยส่วนบุคคลแล้ว ผู้สูงอำยุต้องมีควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำน มีสุขภำพที่แข็งแรง รวมถึงได้รับกำรสนับสนุนจำกคนรอบข้ำง จะทำให้ผู้สูงอำยุเกิด
ควำมเชื่อมั่นและเห็นคุณค่ำในตนเอง เพื่อนำไปสู่กำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำนหลังเกษียณต่อไป
(van Dalen et al., 2010; van Woerden et al., 2011, pp.126-139; Carr et al., 2012, pp. 3-16)
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง เลื อ กศึ ก ษำอิ ท ธิ พ ลของศั ก ยภำพในกำรท ำงำน กำรสนั บ สนุ น ทำงสั ง คม
พฤติกรรมกำรดูแลตนเอง กำรเห็นคุณค่ำแห่งตนที่มีผลต่อควำมพร้อมในกำรทำงำนหลังเกษียณของ
ผู้สูงอำยุ ผลวิจัยจะเป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้สูงอำยุใช้ในกำรเตรียมตัวสำหรับกำรปฏิบัติงำนหลังเกษียณ
นอกจำกนี้ ผู้ ป ระกอบกำรยั ง สำมำรถใช้ เ ป็ น ข้ อ มูล ในกำรวำงแผนกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ที่
เหมำะสมกับภำวะกำรขำดแคลนแรงงำน รวมถึงกำรเตรียมสภำพแวดล้อมในสถำนประกอบกำรที่
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เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ เพื่อให้ผู้สูงอำยุทำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข สร้ำงผลิตภำพและผลประกอบกำรที่ดี
ให้แก่สถำนประกอบกำรต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.2.1 เพื่อตรวจสอบควำมสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมกำรโครงสร้ำงควำมพร้อมในกำร
ทำงำนหลังเกษียณของผู้สูงอำยุกับข้อมูลเชิงประจักษ์
1.2.2 เพื่อศึกษำอิทธิพลทำงตรง อิทธิพลทำงอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีผล
ต่อควำมพร้อมในกำรทำงำนหลังเกษียณของผู้สูงอำยุ
1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย
1.3.1 ศักยภำพในกำรทำงำนมีอิทธิพลทำงตรง และอิทธิพลทำงอ้อมต่อควำมพร้อมในกำร
ทำงำนหลังเกษียณของผู้สูงอำยุ โดยส่งผ่ำนกำรเห็นคุณค่ำแห่งตน
1.3.2 กำรสนับสนุนทำงสังคมมีอิทธิพลทำงอ้อม ต่อควำมพร้อมในกำรทำงำนหลังเกษียณ
ของผู้สูงอำยุ โดยส่งผ่ำนศักยภำพในกำรทำงำน พฤติกรรมกำรดูแลตนเอง และกำรเห็นคุณค่ำแห่งตน
1.3.3 พฤติกรรมกำรดูแลตนเองมีอิทธิพลทำงตรง และอิทธิพลทำงอ้อมต่อควำมพร้อมในกำร
ทำงำนหลังเกษียณของผู้สูงอำยุ โดยส่งผ่ำนศักยภำพในกำรทำงำนและกำรเห็นคุณค่ำแห่งตน
1.3.4 กำรเห็นคุณค่ำแห่งตนมีอิทธิพลทำงตรงต่อควำมพร้อมในกำรทำงำนหลังเกษียณของ
ผู้สูงอำยุ
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.4.1.1 ประชำกร คื อ ผู้ สู ง อำยุ ที่ มี อ ำยุ เ กิ น 60 ปี และก ำลั ง ท ำงำนอยู่ ใ นสถำน
ประกอบกำรในเขตกรุงเทพมหำนคร ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 868,386 คน (ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน,
2559)
1.4.1.2 สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ คือ ผู้สูงอำยุที่มีอำยุเกิน 60 ปี และ
กำลังทำงำนอยู่ในสถำนประกอบกำรในเขตกรุงเทพมหำนคร ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 500 คน เกณฑ์ที่
ใช้กำหนดกลุ่มตัวอย่ำง คือ ตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปรต่อกลุ่มตัวอย่ำง 20 หน่วย (Kline, 2011: 12) ใช้
กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Sampling)
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1.4.2 ตัวแปรที่ได้ทำกำรศึกษำในครั้งนี้
1.4.2.1 ตัวแปรที่ศึกษำ ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร ได้แก่
1. ศักยภำพในกำรทำงำน (work potentiality: WP) มีตัวแปรสังเกต 5 ตัว
แปร ได้แก่กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ (wp1)
กำรแสวงหำควำมรู้ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง (wp2) กำรมี เ ทคนิ ค ในกำร
ติ ด ต่ อ สื่ อ สำรข้ อ มู ล ต่ ำ ง ๆ ให้ เ ข้ ำ ใจง่ ำ ย (wp3) กำรพั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง ตนเองให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง (wp4) ผลสำเร็จของงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ท่ำนกำหนด (wp5)
2. กำรสนับสนุนทำงสังคม (social support: SS) มีตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร
ได้แก่ กำรได้รับควำมรักและกำรดูแลเอำใจใส่จำกบุคคลในครอบครัว (ss1) คนรอบข้ำงเคำรพยกย่อง
ในตัวท่ำน (ss2) กำรได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนแรงงำน สิ่งของ เครื่องใช้ เงินทอง และควำมสะดวกใน
กำรรับบริกำรต่ำงๆ จำกคนรอบข้ำง (ss3) กำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว ชุมชน และสังคม (ss4)
กำรได้รับข่ำวสำรหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ชีวิตประจำวัน (ss5)
3. พฤติกรรมกำรดูแลตนเอง (self care behaviors: SCB) มีตัวแปรสังเกต 5
ตัวแปร ได้แก่ กำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยในปริมำณที่เหมำะสมในแต่ละวัน (scb1)
กำรออกกำลังกำยอย่ำงน้อยครั้งละ 30 นำที เป็นเวลำ 3-5 วัน ต่อสัปดำห์ (scb2) กำรสำมำรถดูแล
ตนเองได้อย่ำงถูกต้องเมื่อเจ็บป่วย (scb3) กำรสำมำรถจัดกำรควำมเครียดได้ (scb4) กำรนอนหลับ
พักผ่อนอย่ำงเต็มที่เป็นประจำทุกวัน (scb5)
4. กำรเห็นคุณค่ำแห่งตน (self esteem: SEP) มีตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร
ได้แก่ กำรรู้สึกภำคภูมิใจในตนเอง (sep1) กำรเชื่อมั่นว่ำจะได้รับในสิ่งที่ท่ำนต้องกำรเสมอ (sep2) กำร
รู้สึกมีควำมหวังในชีวิตตลอดเวลำ (sep3) กำรรู้สึกว่ำสำมำรถจัดกำรสิ่งต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเอง (sep4)
กำรรู้สึกว่ำตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่ำต่อครอบครัว ชุมชน สังคม (sep5)
5. ควำมพร้อมในกำรทำงำนหลังเกษียณอำยุของผู้สูงอำยุ (readiness to
work of retired elderly: RWR) มีตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ได้แก่ ผลตอบแทนจำกกำรทำงำนหลัง
เกษียณทำให้มีเงินเพียงพอในกำรดำเนินชีวิต (rwr1) กำรมีสุขภำพที่แข็งแรงสำมำรถทำงำนหลัง
เกษียณได้ (rwr2) กำรรู้สึกสนุกและมีควำมพึงพอใจในกำรทำงำนหลังเกษียณ (rwr3) ควำมรู้ ทักษะที่
สำมำรถนำไปใช้ทำงำนหลังเกษียณได้ (rwr4) กำรมีควำมพึงพอใจต่อองค์กรที่จ้ำงท่ำนทำงำนหลัง
เกษียณ (rwr5)
1.4.3 พื้นที่ที่ใช้ในกำรทำวิจัย กำรวิจัยในครั้งนี้ได้สำรวจจำกผู้สูงอำยุที่ทำงำนอยู่ในสถำน
ประกอบกำรในกรุงเทพมหำนคร แบ่งกลุ่มของกรุงเทพฯออกเป็น 6 กลุ่มย่อย ยึดหลักตำมกำร
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บริหำรงำนของกรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย กลุ่มกรุงเทพมหำนครกลำง กลุ่มกรุงเทพมหำนครใต้
กลุ่มกรุงเทพมหำนครเหนือ กลุ่มกรุงเทพมหำนครตะวันออก กลุ่ม กรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนบุรี
ใต้
1.4.4 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะเก็บข้อมูลระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 31 กรกฎำคม 2560
1.5 คำนิยำมศัพท์เฉพำะ
ผู้สูงอำยุ หมำยถึง ผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่สำมำรถพูดคุยได้รู้เรื่องอ่ำนออกเขียน
ได้โต้ตอบได้ด้วยตนเองไม่เป็นผู้พิกำร และทำงำนอยู่ในสถำนประกอบกำรในเขตกรุงเทพมหำนคร
ศักยภำพในกำรทำงำน หมำยถึงควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรทำงำนให้บรรลุผล
สำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนำปรับปรุงควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
เหมำะสมกับลักษณะงำนและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
กำรสนั บสนุน ทำงสั งคม หมำยถึ ง ความรู้สึ กรักใคร่ผู กพั น ความใกล้ ชิด การได้ รับการ
ยอมรับจากผู้คนรอบข้าง การรับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนการได้รับการช่วยเหลือจาก
สังคมในด้านต่าง ๆ
พฤติกรรมกำรดูแลตนเอง หมำยถึง กำรปฏิบัติทำงร่ำงกำย กำรดูแลสุขภำพ กำรออกกำลังกำย
กำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ กำรนอนหลับ ตลอดจนกำรจัดกำรกับอำรมณ์ ควำมเครียดของ
ตน เพื่อทำให้ตนเองมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่ดี
กำรเห็นคุณค่ำแห่งตน หมำยถึงควำมรู้สึกส่วนลึกของคนที่มองเห็นศักยภำพแห่งตน เชื่อมั่น
ในคุณ ค่ำ และควำมสำมำรถในกำรจั ดกำรสิ่ งต่ ำง ๆ เพื่ อให้ บ รรลุ เ ป้ ำหมำยด้ ว ยตนเอง มี ควำม
ภำคภูมิใจและมีควำมหวังในชีวิตเสมอ
ควำมพร้อมในกำรทำงำนหลังเกษียณ หมำยถึง ควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำนหลังเกษียณ
ของผู้สูงอำยุ โดยอำศัยควำมพร้อมทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ตลอดจนประสบกำรณ์ เพื่อให้
งำนสำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.6.1 ผู้สูงอำยุที่มีอำยุใกล้ 60 ปี สำมำรถนำข้อมูลไปปรับใช้ในกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งด้ำน
ร่ำงกำย และจิตใจ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนหลังเกษียณอำยุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีควำมสุข
1.6.2 สถำนประกอบกำรสำมำรถนำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
ประกอบด้วยกำรสรรหำ กำรพัฒนำ กำรธำรงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์ ที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
แรงงำนในอนำคต รวมถึงจัดบรรยำกำศในกำรทำงำน และสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้กับบุคลำกรที่เป็น
ผู้สูงอำยุ
1.6.3 หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องสำมำรถนำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนกำรส่งเสริม พั ฒนำ
ศักยภำพในกำรทำงำนของผู้สูงอำยุให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ตลอดจนส่งเสริม
และดูแลสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผู้สูงอำยุ เพื่อให้เป็นผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพและมีควำมสุขต่อไป
1.7 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ศักยภำพใน
กำรทำงำน
กำรสนับสนุน
ทำงสังคม

กำรเห็นคุณค่ำ
แห่งตน

พฤติกรรมกำร
ดูแลตนเอง

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ควำมพร้อมใน
กำรทำงำนหลัง
เกษียณของ
ผู้สูงอำยุ

