ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อารีย์ สงวนชื่อ วท.ม., พิชสุดา เดชบุญ วท.ม., รัตนาภรณ์ อาษา วท.ม.,พิชญาวดี ศรีธนต์ ส.บ., ศศิธร นวนเทศ ส.บ.,
ณัชชา คงมั่น ส.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

Abstract: Factors Relating with the Preparation for Aging among Work-Force
Age in Industrial Factory Areas Kabinburi District, Prachinburi Province
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This was a cross-sectional study aimed to determine the situation of preparation for aging and factors related with the
preparation for aging among work-force age in industrial factory areas Kabinburi district, Prachinburi province. The subjects
comprised 259 work-force age in industrial areas selected by stratified random sampling. The data were collected through
questionnaires from 15th September to 30th October, 2017. Data were analyzed by descriptive statistics, Chi-square test and
Pearson’s correlation coefficient. The results showed that 69.2% of work-force age had a moderate level of preparation for aging.
Factors related with the preparation for aging among work-force age in industrial factory areas Kabinburi district, Prachinburi
province included educational level, marital status, income, life stability and social support (p-value < 0.05). The findings from
this study suggested that industrial ownership or institute related to work-force age in industrial factory areas should arrange
activities that impart to preparation for aging. These recommendations could increasing awareness in preparation for aging. and
lead to improve quality of life among work-force age in the daily life.
Keywords: Preparation for aging, Work-force age, Industrial factory

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงส�ำรวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของวัย
แรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี กลุม่ ตัวอย่างคือ วัยแรงงาน อายุ 50 - 59 ปี เพศชายและ
หญิง ในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จ�ำนวน 295 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลระหว่าง
วันที่ 15 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ และ
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่าง การเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานอยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 69.2 เมือ่ วิเคราะห์ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเตรียมความพร้อม
ของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอ
กบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้
ความมั่นคงในชีวิต และแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการ
เตรี ย มความพร้ อ มของวั ย แรงงานเพื่ อ เข้ า สู ่ วั ย ผู ้ สู ง อายุ ใ นเขตโรงงาน
อุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p-value<0.05)จากข้อค้นพบจึงมีขอ้ เสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องว่า
ควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัย
ผู ้ สู ง อายุ ใ ห้ กั บ วั ย แรงงาน เพื่ อ ให้ วั ย แรงงานนั้ น มี ค วามตระหนั ก ที่ จ ะ
เตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้
ค�ำส�ำคัญ: การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ วัยแรงงาน
โรงงานอุตสาหกรรม

บทน�ำ

จากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่มีการ
พัฒนามาตลอด ท�ำให้ปจั จุบนั ประชากรมีอายุขยั เฉลีย่ เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ส่งผล
กระทบท�ำให้โครงสร้างของประชากรของประเทศไทยมีจำ� นวนและสัดส่วน
ของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แต่สัดส่วนวัยเด็กและวัย
แรงงานกลับลดลง จากผลการส�ำรวจจ�ำนวนและอัตราของผูส้ งู อายุ พบว่า ใน
พ.ศ. 2550 มีจำ� นวนผูส้ งู อายุคดิ เป็นร้อยละ 10.7 พ.ศ.2554 ร้อยละ 12.2
และพ.ศ.2557 ร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจากสัดส่วนของผู้สูง
อายุที่เกินร้อยละ 10.01 นี้ท�ำให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว
จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นนี้ สิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง
คือ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูว่ ยั สูงอายุในทุกๆ ด้าน เพราะเนือ่ งจาก
วัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีปัญหาต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากความเสื่อมสภาพของ
ร่างกายและปัจจัยแวดล้อมทางสังคมต่างๆ โดยปัญหาทางด้านร่างกายทีพ่ บ
ได้แก่ การเสือ่ มสมรรถภาพของร่างกาย เนือ่ งจากเป็นความชรา เซลล์ เนือ้
เยีอ่ อวัยวะต่างๆ เสือ่ มลงตามธรรมชาติ2 ด้านจิตใจ เช่น อารมณ์ วิตกกังวล
ซึมเศร้า ด้านสังคม เช่น บทบาทหน้าที่และความส�ำคัญถูกจ�ำกัดลดลงและ
ด้านลักษณะที่อยู่อาศัยได้แก่ การมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยดัง
นั้นเพื่อให้การก้าวสู่วัยผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และสามารถด�ำเนิน
ชีวิตในวัยสูงอายุได้อย่างมีความสุข การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ
จึงเป็นสิง่ ทีค่ วรจะต้องเริม่ ต้นตัง้ แต่ชว่ งวัยแรงงาน โดยเฉพาะวัยแรงงานตอน
ปลาย ซึ่งถือว่าเป็นช่วงปลายของวัยท�ำงานก่อนที่จะมีการหยุดการท�ำงาน
วัยแรงงานถือว่าเป็นวัยที่เป็นก�ำลังหลักในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นวัยที่ท�ำหน้าทีด่ แู ล เลีย้ งดูวยั อืน่ ๆ อีกด้วย จากการ
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ส�ำรวจของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ.2557 ไตรมาสที่ 3 พบว่า มีจ�ำนวน
ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานรวมทัง้ หมด 38.81 ล้านคน ประกอบด้วยผูม้ งี านท�ำ 38.42
ล้านคน ซึง่ เป็นแรงงานในระบบ 25.30 ล้านคน และเป็นแรงงานนอกระบบ
22.12 ล้านคน และเมือ่ พิจารณาตามกลุม่ อายุวยั แรงงานในกลุม่ อายุ 25-59
พบว่า มีจ�ำนวนผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานรวมทั้งหมด 30.74 ล้านคน3 ซึ่ง
จากการส�ำรวจปัญหา พบว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของค่าตอบแทน
จากการท�ำงาน อุบัติเหตุจากการท�ำงาน ความไม่ปลอดภัยในการท�ำงาน
ซึง่ ถ้าหากสะสมจากอายุนอ้ ยไปยังอายุมาก ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่กบั
วัยแรงงาน โดยเฉพาะวัยแรงงานตอนปลาย ปัญหาของวัยแรงงานตอนปลาย
ที่ก�ำลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะประสบปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น
โรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ การคุ้มครองสวัสดิการในด้านความปลอดภัย การใช้
สิทธิจากประกันสังคมไม่ได้ โดยปัญหาเหล่านี้ถ้าหากไม่ได้มีการเตรียมการ
หรือวางแผนแก้ไข ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหากับวัยแรงงานหลังจากหยุด
ท�ำงานเมื่ออายุครบ 60 ปีแล้ว
ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี มีประชากรทัง้ สิน้ 467,453 คน จาก
การส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร โดยในช่วง เดือนมกราคม–มีนาคม พ.ศ.
2557 พบว่า ผูม้ งี านท�ำมีจำ� นวน 377,233 คน4 และในส่วนของอ�ำเภอกบินทร์บรุ ี
ส�ำนักงานแรงงานกบินทร์บุรี ได้ท�ำการส�ำรวจสถานการณ์แรงงานใน พ.ศ.
2559 พบว่า ผู้มีงานท�ำมีจ�ำนวน 35,520 คน แต่เนื่องจากในเขตอ�ำเภอ
กบินทร์บรุ เี ป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรม ดังนัน้ จึงท�ำให้มแี รงงานนอกระบบ
มาก โดยผู้ที่ท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกบินทร์บุรี มีจ�ำนวน
26,510 คน เป็นเพศชาย จ�ำนวน 24,720 คน ขณะที่เพศหญิงมีจ�ำนวน
1,790 คน4 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์ คณะผูศ้ กึ ษาพบว่า
วัยแรงงานทีม่ อี ายุ 50-59 ปี จะประสบปัญหาทางด้านจิตใจ สังคมและอารมณ์
เนือ่ งจากเมือ่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุบทบาทหน้าทีจ่ ะถูกลดลง กลัวการถูกทอดทิง้
อีกทัง้ วัยแรงงานยังไม่ได้เริม่ วางแผน เนือ่ งจากให้ความส�ำคัญกับการท�ำงาน
เพื่อหารายได้ในปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งถ้าหากวัยแรงงานเหล่านี้ไม่ได้มีการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรือมีการเตรียมพร้อมแต่ไม่เหมาะสมกับตนเอง
อาจจะก่อเกิดปัญหาต่อการด�ำเนินชีวติ ในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคตได้
ดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเตรียมความ
พร้อมของวัยแรงงานเพือ่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ โดยการศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาสถานการณ์และปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเตรียมความพร้อม
ของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในวัยแรงงานที่มีอายุ 50-59 ปี โดยน�ำทฤษฎี
ของ Sister Callista Roy’s มาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการ
วิจัย โดยแบ่งระดับปัจจัยออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ปัจจัยด้านร่างกาย (เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ โรคประจ�ำตัว) ปัจจัยด้าน
อัตมโนทัศน์ (การเห็นคุณค่าในตนเอง ความมั่นคงในชีวิต ภาวะสุขภาพ)
ปัจจัยด้านบทบาทหน้าที่ (การปรับตัวตามบทบาทหน้าที่) และปัจจัยด้าน
การพึ่งพาอาศัยกัน (สัมพันธภาพในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคม)
ซึง่ คณะผูศ้ กึ ษามีความคาดหวังว่าผลของการศึกษาจะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
หาแนวทางในการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ และอาจจะส่งผลท�ำให้วัยแรงงานที่กลายเป็นผู้สูงอายุเหล่านั้น
สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

วัตถุและวิธีการ

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจแบบภาคตั ด ขวาง
(Cross-section Survey Research) เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 กันยายน
ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 ในกลุ่มตัวอย่างคือ วัยแรงงานทั้งเพศชายและ
เพศหญิงที่มีอายุ 50-59 ปี ที่ท�ำงานในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอ
กบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี ค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากสูตรทีไ่ ม่ทราบ
จ�ำนวนประชากรทีแ่ น่ชดั จากหนังสือของ Daniel5 จ�ำนวน 295 ราย โดยการ
เลื อ กวิ ธี สุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ
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แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 8 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
วัยแรงงานเพือ่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ มีลกั ษณะของข้อค�ำถามเป็นทัง้ แบบปลายปิด
และปลายเปิด ประกอบไปด้วยค�ำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส รายได้ ความเพียงพอของรายได้ ภาระหนี้สิน อาชีพ
ลักษณะครอบครัว โรคประจ�ำตัว จ�ำนวน 8 ข้อ ส่วนที่ 2 การเห็นคุณค่า
ในตนเองของวัยแรงงาน โดยประยุกต์และดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม
การเห็นคุณค่าในตนเองส�ำหรับผูใ้ หญ่ของ Coopersmith6 ลักษณะข้อค�ำถาม
เป็นค�ำถามปลายปิดให้เลือกตอบเพียงค�ำตอบเดียว จ�ำนวน 8 ข้อ ส่วนที่ 3
ความมั่นคงในชีวิต โดยประยุกต์และดัดแปลงมาจากอภิเชษฐ์7 ลักษณะ
ข้อค�ำถามเป็นค�ำถามปลายปิดให้เลือกตอบเพียงค�ำตอบเดียว จ�ำนวน
10 ข้อ ส่วนที่ 4 ภาวะสุขภาพของวัยแรงงาน โดยประยุกต์และดัดแปลง
มาจาก ส�ำนักงานพัฒนาข้อมูลข่าวสารสุขภาพ8 ลักษณะข้อค�ำถามเป็นค�ำถาม
ปลายปิดให้เลือกตอบเพียงค�ำตอบเดียว จ�ำนวน 7 ข้อ ส่วนที่ 5 การปรับตัว
ตามบทบาทหน้าที่ของวัยแรงงาน โดยสร้างมาจากการทบทวนวรรณกรรม
และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ลักษณะข้อค�ำถามเป็นค�ำถามปลายปิดให้เลือกตอบ
เพียงค�ำตอบเดียว จ�ำนวน 9 ข้อ ส่วนที่ 6 สัมพันธภาพในครอบครัว
โดยประยุกต์และดัดแปลงมาจาก มุทิตา 9 ลักษณะข้อค�ำถามเป็นค�ำถาม
ปลายปิด ให้ เ ลื อ กตอบเพี ย งค� ำ ตอบเดี ย ว จ� ำ นวน 7 ข้ อ ส่ ว นที่ 7
แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม โดยประยุ ก ต์ แ ละดั ด แปลงมาจากทยณฐ 10
ลักษณะข้อค�ำถามเป็นค�ำถามปลายปิดให้เลือกตอบเพียงค�ำตอบเดียว
จ�ำนวน 10 ข้อ และส่วนที่ 8 การเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพือ่ เข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ เป็นแบบสอบถามที่ได้มาจากการประมวลเอกสาร ต�ำรา
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ประยุ ก ต์ แ ละดั ด แปลงมาจากทยณฐ 11
แบ่งค�ำถามออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การเตรียมตัวด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านเศรษฐกิจและด้านที่อยู่อาศัย ลักษณะข้อค�ำถามเป็นค�ำถามปลายปิด
ให้เลือกตอบเพียงค�ำตอบเดียว จ�ำนวน 20 ข้อ โดยแบบสอบถามทุกส่วนนัน้
ได้ผา่ นการตรวจสอบค่าความตรงเชิงเนือ้ หา หลังจากนัน้ น�ำเครือ่ งมือน�ำไป
ทดลองใช้กบั กลุม่ ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานีจ้ ำ� นวน
35 คน และน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ Conbrach’s
Coefficient alpha ซึ่งได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหาเกิน 0.8 และค่าความเชื่อ
มั่นเกิน 0.7 ในทุกส่วน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์เพือ่ เก็บข้อมูลเชิงลึก คือ
แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured Interview) ประกอบไปด้วย
ข้อค�ำถามทั้งหมด 6 ข้อ ซึ่งเป็นข้อค�ำถามเกี่ยวกับปัญหาและการเตรียม
ความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ใช้ในการบรรยายลักษณะ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต�ำ่ สุดและค่าสูงสุด สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ สถิตไิ คสแควร์ และการ
หาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สนั ใช่ในการวิเคราะห์หาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพือ่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุในเขตโรงงาน
อุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผล

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ
69.5 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 53.49 ปี โดยมีอายุอยูใ่ นช่วง 50-54 ปีมากทีส่ ดุ คิด
เป็นร้อยละ 61.3 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษามากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
55.9 รองลงมามัธยมศึกษาร้อยละ 22.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ
12,310.17 บาท โดยมีรายได้ตอ่ เดือนอยูใ่ นช่วง 0 ถึง 10,000 บาท มากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 50.8 ด้านสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ
76.6 มีรายได้พอใช้แต่ไม่มเี งินเก็บออมร้อยละ 60.3 อยู่อาศัยแบบครอบครัว
เดี่ยวร้อยละ 60.0 และในด้านสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�ำตัว
ร้อยละ 81.8 โดยการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ โรคเบาหวาน

ในส่วนของปัจจัยด้านอัตมโนทัศน์ การปรับตัวตามบทบาทหน้าทีแ่ ละการพึง่ พาอาศัยกัน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการเห็นคุณค่าในตัวเองอยูใ่ นระดับ
ปานกลางร้อยละ 52.2 ความมัน่ คงในชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลางร้อยละ 57.3 มีภาวะสุขภาพอยูใ่ นระดับไม่ดรี อ้ ยละ 44.4 มีการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่
อยู่ในระดับดีร้อยละ 68.5 มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับดีร้อยละ 55.6 และมีแรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับดีร้อยละ 52.2
ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพือ่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า กลุม่
ตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 69.2 รองลงมามีการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานอยู่ในระดับดีร้อยละ
22.7 และมีการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานอยู่ในระดับไม่ดีร้อยละ 8.1 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (n = 295)

การเตรียมความพร้อมของวัยแรงงาน

จ�ำนวน (คน)
24
204
67

การเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับไม่ดี (0 - 59 คะแนน)
การเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน)
การเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับดี (80 คะแนนขึ้นไป)
Mean = 71.79 SD = 9.488 Min = 34 Max = 92

รวม

ร้อยละ
8.1
69.2
22.7

โดยเมื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นรายด้าน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมในด้านที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับดีมากร้อยละ 37.3 รองลงมา คือ ด้านจิตใจร้อยละ 29.5 อันดับที่ 3 ด้านร่างกาย ร้อยละ
24.1 และอันดับที่ 4 ด้านเศรษฐกิจร้อยละ 23.4 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายด้าน (n = 295)

การเตรียมความพร้อมของวัยแรงงาน

ระดับการเตรียมความพร้อม
(ร้อยละ)
ไม่ดี
ปานกลาง
ดี
การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
14
210
71
Mean = 17.0203 SD = 2.43129 Min = 10 Max = 23
(4.7)
(71.2)
(24.1)
การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ
84.5
124
87
Mean = 17.7864 SD = 4.14021 Min = 5 Max = 25
(28.5)
(42.0)
(29.5)
การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ
68
158
69
Mean = 18.2068 SD = 3.22637 Min = 8 Max = 25
(23.1)
(76.9)
(23.4)
การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย
41
144
110
Mean = 18.7797 SD = 2.76437 Min = 8 Max = 25
(13.9)
(48.8)
(37.3)
เมือ่ พิจารณาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพือ่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยใช้สถิติ Chi-square test จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับการศึกษาและสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั การเตรียมความพร้อมของวัย
แรงงานเพือ่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทดสอบด้วยสถิติ Chi-square test (n = 295)

ปัจจัย
เพศ

หญิง
ชาย
ระดับการศึกษา
สูงกว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ต�ำ่ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สถานภาพสมรส
สมรส
โสด/หม้าย, หย่า, แยก
โรคประจ�ำตัว
ไม่มี
มีโรคประจ�ำตัว
*
p-value < 0.05

n
205
90

การเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ดี
ปานกลางถึงไม่ดี
56 (19.0)
11 (3.7)

149 (50.5)
79 (26.8)

241
54

241 (81.7)
0 (0.0)

0 (0.0)
54 (18.3)

226
69

189 (64.1)
52 (17.6)

37 (12.5)
17 (5.7)

241
54

58 (19.7)
9 (3.1)

183 (62.1)
45 (5.3)

p-value
0.410
<0.0001*
0.020*
0.157
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เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน จากผลการวิเคราะห์ พบว่า รายได้ ความมั่นคงในชีวิตและแรงสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (n = 295)

ปัจจัย
อายุ
รายได้
การเห็นคุณค่าในตนเอง
ความมั่นคงในชีวิต
ภาวะสุขภาพ
การปรับตัวตามบทบาทหน้าที่
แรงสนับสนุนทางสังคม
*
p-value<0.05
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเตรียมความ
พร้อมของวัยแรงงานเพือ่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อ�ำเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ ความมั่นคงในชีวิตและแรง
สนับสนุนทางสังคม

วิจารณ์และสรุป

จากการศึกษา พบว่า การเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 69.2 โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยมากที่สุด
อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างจะให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของตนเอง เนื่องด้วยลักษณะงานที่ท�ำไม่ได้เป็น
งานที่เมื่ออายุ 60 ปีแล้ว จะมีบ�ำนาญหรือสวัสดิการคอยสนับสนุนเหมือน
อาชีพบางสายงาน จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมตัว วางแผนเตรียม
ความพร้อมให้กับตนเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพที่มีการเข้า
รับการตรวจสุขภาพ ซึ่งจากแบบสอบถามจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ�ำปีในระดับมากที่สุดร้อยละ 45.8 เตรียม/
วางแผนมีบ้านเป็นของตนเองเพื่อพักอาศัยหลังหยุดท�ำงานร้อยละ 49.5
นอกจากลักษณะของงานที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญแล้ว คนรอบข้างเช่น
คนในครอบครัว ญาติให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน และเป็นก�ำลังใจ
ส�ำคัญให้กบั กลุม่ ตัวอย่าง รวมไปถึงเพือ่ นร่วมงานทีก่ ลุม่ ตัวอย่างมีการพูดคุย
กับผูร้ ว่ มงานท่านอืน่ ๆ ถึงแนวทางการปฏิบตั ติ วั หลังจากทีห่ ยุดท�ำงานไปแล้ว
โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 29.8 มีการพูดคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อเตรียม
ใช้ชีวิตหลังหยุดท�ำงาน อีกทั้งยังมีการเริ่มวางแผนที่จะเก็บเงินออมเพื่อไว้
ใช้จ่ายยามจ�ำเป็นร้อยละ 49.1 และคิดที่จะประกอบอาชีพอื่นเสริมเพื่อหา
รายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น 54.9 ซึ่ ง สิ่ ง ที่ วั ย แรงงานได้ เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ เ ป็ น การเตรี ย ม
ความพร้อมให้กับตนเอง อาจจะส่งผลท�ำให้ในอนาคตเมื่อหยุดการท�ำงาน
และเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้ว จะช่วยท�ำให้วัยแรงงานเหล่านี้สามารถด�ำรงชีวิต
ในวัยผูส้ งู อายุได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีความสุขต่อไป สอดคล้องกับการศึกษา
ของปริณดา 11 ที่กล่าวว่า ประชาชนวัยแรงงานมีการเตรียมความพร้อม
ในการเป็นผูส้ งู อายุในอนาคตด้านสุขภาพอนามัย ด้านการปรับตัวทางสังคม
และจิตใจ และด้านที่อยู่อาศัยไม่มากนัก
จากการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้
ความมั่นคงในชีวิตและแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับการ
เตรี ย มความพร้ อ มของวั ย แรงงานเพื่ อ เข้ า สู ่ วั ย ผู ้ สู ง อายุ ใ นเขตโรงงาน
อุตสาหกรรม อ�ำเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
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Pearson’s Correlation (r)
0.012
-0.131
0.003
-0.459
-0.078
0.016
0.443

p-value
0.839
0.024*
0.531
<0.0001*
0.179
0.370
<0.0001*

(p-value<0.05) ทัง้ นี้ อธิบายได้วา่ ด้วยลักษณะของงานทีม่ รี ายได้ไม่แน่นอน
หรือไม่พอเพียงในบางเดือน และจากลักษณะงานและรายได้ที่ได้รับนั้น
อาจจะท�ำให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกเกิดความไม่มั่นคงในชีวิตของตนเองขึ้นมาได้
จึงท�ำให้กลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการวางแผนทางด้านการเงิน เก็บออมหรือ
พยายามค้นหางานพิเศษนอกเวลาที่จะท�ำให้สามารถน�ำรายได้ในส่วนนั้น
มาเป็ น เงิ น เก็ บ ออมเมื่ อ จะต้ อ งหยุ ด ท� ำ งานและเข้ า สู ่ วั ย ผู ้ สู ง อายุ ซึ่ ง
การหารายได้พิเศษเพื่อเก็บออมเงินนั้นเป็นการวางแผนที่จะช่วยเหลือ
ตนเองในอนาคตที่ดีในด้านเศรษฐกิจ แต่ในด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ
ยั ง มี ป ั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ จ ะมาช่ ว ย ท�ำให้การเตรียมความพร้อมนั้นประสบ
ความส�ำเร็จนั่นก็คือ ระดับการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน
และส่งเสริมให้กลุม่ ตัวอย่างสามารถรับรูแ้ ละท�ำความเข้าใจถึงข่าวสารต่างๆ
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมที่ทางหน่วยงานต่างๆ สื่อหรือเผยแพร่ออก
มาได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงแรงสนับสนุนทางสังคมที่ส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการ
ที่ มี คู ่ ส มรสหรื อ คู ่ ชี วิ ต จะช่ ว ยท� ำ ให้ มี ก ารวางแผนและช่ ว ยกั น ก� ำ หนด
เป้าหมายในอนาคตได้ อีกทัง้ ยังมีเพือ่ นคูค่ ดิ คอยช่วยเหลือ คอยให้กำ� ลังใจ
ซึง่ ถือว่าเป็นแรงสนับสนุนทางบุคคลทีส่ ำ� คัญ รวมไปถึงแรงสนับสนุนทางสังคม
ทัง้ บุคคลรอบข้าง เพือ่ นบ้าน เพือ่ นร่วมงาน ทีจ่ ะสามารถให้ความช่วยเหลือ
สามารถแบ่งปันข้อมูล แบ่งปันประสบการณ์ ร่วมกันคิดหรือวางแผน
เมื่อจะต้องเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยที่
นักวิชาการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วกับวัยแรงงาน ควรมีการวางแผนจัดอบรม
และจัดกิจกรรมต่างๆ ในวัยแรงงาน เพือ่ ให้วยั แรงงานมีความเข้าใจเกีย่ วกับ
การเตรียมความพร้อมเพือ่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุได้มากยิง่ ขึน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วกับ
วัยแรงงาน ควรมีการจัดตัง้ ศูนย์บริการหรือสถานทีใ่ นการให้คำ� ปรึกษาด้าน
การวางแผนเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู ่ วั ย ผู ้ สู ง อายุ ที่ วั ย แรงงาน
สามารถเข้าถึงและสามารถเข้าไปรับบริการได้ เจ้าของสถานประกอบการ
หรือเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ควรจะมีการจัดกิจกรรมอบรมและ
ให้ความรูแ้ ก่พนักงานโดยเฉพาะผูท้ มี่ อี ายุ 50-59 ปี โดยกิจกรรมนัน้ จะต้อง
เกี่ยวข้องกับการวางแผนชีวิตและการเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะช่วย
กระตุ้นและท�ำให้วัยแรงงานเห็นความส�ำคัญของการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุของตนเองเมื่อหยุดท�ำงาน
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