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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจของแรงงานในการท างานต่อ
หรือไม่ท างาน หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) และเพ่ือศึกษาถึงปัจจัย
ที่ก าหนดการตัดสินใจของผู้บริหารในการจ้างแรงงานสูงอายุท างานต่อ ทัศนคติที่มีต่อการท างานของ
แรงงานสูงอายุ และความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี)  

งานศึกษานี้ เป็นการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ซึ่งท า
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากพนักงานที่ท างานในส านักงานใหญ่ อายุ 
40-55 ปี และเป็นการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

ผลการศึกษา พบว่า หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี)  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการท างานต่อ ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท างานต่อหรือ 
ไม่ท างานต่อ คือ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ประเภทอาชีพ อายุการท างานในบริษัท ภาระหนี้สิน 
และปัญหาสุขภาพ กล่าวคือ ผู้ที่มีสถานภาพโสด หย่าร้าง และหม้าย หรือผู้ที่มีต าแหน่งงานสูง ผู้ที่
ประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจ หรือผู้ที่มีภาระหนี้สินมาก ต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณ 
การท างาน (มากกว่า 55 ปี) เพ่ือที่จะได้ท างานอยู่ต่อไป ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมาเป็น
ระยะเวลานาน หรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ไม่ต้องการท างานต่อไปหลังอายุ 55 ปี ส าหรับปัจจัยที่ส าคัญ
ในการตัดสินใจจ้างพนักงานสูงอายุท างานต่อไปหลังอายุ 55 ปี คือ ประสบการณ์ ความสามารถ และ
ความคุ้นเคยต่อวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ หากจะให้มีการขยายอายุเกษียณการท างาน รัฐบาลต้องสร้าง
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แรงจูงใจให้นายจ้างเห็นประโยชน์ของการจ้างงานพนักงานสูงอายุ และออกมาตรการจูงใจด้าน
ผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานสูงอายุและบริษัทจะได้รับ มากกว่าการออกมาตรการเชิง
บังคับ 
 
ค าส าคัญ: แรงงานสูงอายุ, การขยายอายุเกษียณการท างาน, ธุรกิจขายปลีก 
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ABSTRACT 
 

The Feasibility of Extending the Age for Retirement: A Case Study of CP 
ALL Public Company Limited aims to study factors influencing workers’ decision to 
continue or discontinue working when their organization extends the retirement age 
(over 55 years) and to explore factors influencing executives’ decision to continue 
employing older workers, attitudes towards older workers and the feasibility of 
extending the retirement age (over 55 years). 

This study was a quantitative method through survey research. Data were 
collected from the sample of workers, ages from 40-55 years old, in the head office. 
This study was a qualitative method through In-Depth Interview with CP All Public 
Company Limited’s executives. 

The results found that in case of extending the retirement age (over 55 
years), the sample mostly wished to continue working. Factors influencing their 
decision to continue or discontinue working included marital status, position, 
occupation, years of working experience, debt/liabilities burden and health problem. 
It was found that those who are single, divorced, and widowed, those with high 
position, those working in the business sector, and those with high debt burden 
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wanted their company to extend the retirement age (over 55 years) for continue 
working. However, those with longer years of working experience and those with 
health problems wished to discontinue working after 55 years. For factors influencing 
decision to employ older workers after 55 years were experience, ability, and 
familiarity with the corporate culture. To extend the retirement age, the government 
must motivate and create awareness of the benefits of employing older workers. 
Besides, benefits and welfares should be promoted as incentives for both older 
workers and companies, rather than issuing mandatory measures. 
 
Keywords: Older Workers, Extending the Retirement Age, Retail Business 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน 
กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก
หลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนุช สุนทรชวกานต์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาที่ดียิ่งต่อ
ผู้ศึกษา ตลอดจนมอบความรู้ ทักษะทางวิชาการ รวมถึงความเมตตากรุณา ความทุ่มเท ค าสอนที่มี
คุณค่า และก าลังใจที่ดีที่มอบให้กับผู้ศึกษาอยู่เสมอ  

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ อาจารย์กรรมการการ
ค้นคว้าอิสระ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้การค้นคว้าอิสระนี้มีความสมบูรณ์มากข้ึน 

ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณาอาจารย์ รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แง่คิด และเปิดโลกทัศน์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้กับผู้
ศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมถึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ ส าหรับการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ทุกท่านที่ให้
การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา รวมถึงสละเวลาให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ซึ่งท าให้  
การค้นคว้าอสิระนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่น 19 ทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือ ก าลังใจที่ดี ตลอดจนมิตรภาพที่มีคุณค่ายิ่งตลอดระยะเวลาในการศึกษา 

ขอขอบพระคุณ คุณยาย คุณพ่อ คุณแม่ น้องสาว และบุคคลในครอบครัวของผู้ศึกษา
ทุกท่าน ทีใ่ห้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา รวมถึงเป็นก าลังใจที่ดีต่อผู้ศึกษามาโดยตลอด  

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการค้นคว้าอิสระนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจใน
เรื่องของการท างานของผู้สูงอายุ และเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายเพ่ือช่วยส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้สูงอายุสืบไป คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการค้นคว้าอิสระนี้ ขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่ 
คุณยาย บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 
 

นายปิยพัฒน์ ประทุมธารารัตน์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันจ านวนประชากรสูงอายุในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากภาพที่ 1.1 
แสดงสัดส่วนจ านวนประชากรสูงอายุทั่วประเทศ พ.ศ. 2548-2558 (กรมการปกครอง กระทรวง 
มหาดไทย, 2559) พบว่า  พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุจ านวน 9,455,777 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.72 ของประชากรทั้งประเทศ โดยสัดส่วนจ านวนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2557 
และ 2548 เท่ากับ 0.47% และ 4.37% ตามล าดับ ส่งผลให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเป็น
โครงสร้างแบบผู้สูงอายุ หรือกล่าวได้ว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society)1 การที่
ประเทศไทยมีจ านวนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นผลมาจากการที่ประเทศไทย
ประสบผลส าเร็จในนโยบายด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว ท าให้อัตราการเกิดลดลงอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข และเทคโนโลยี ที่ท าให้ประชากรใน
ประเทศมีอายุยืนยาวขึ้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) และเมื่อพิจารณาภาพที่ 1.2 แสดงการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 พบว่า ในอนาคต จ านวนของประชากรสูงอายุ
จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จ านวนประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) และวัย
แรงงาน (อายุ 15-59 ปี) มีแนวโน้มลดลง 
 
  

                                           
1   ตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติ (UN)  ได้ก าหนดไว้ว่า ประเทศใดมีผู้สูงอายุหรือ

ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพ่ิมสูงขึ้นจนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศ
นั้นได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aging Society) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558). 
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ภาพที่ 1.1 สัดส่วนจ านวนประชากรสูงอายุทั่วประเทศ พ.ศ. 2548-2558. จาก กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2559. (หมายเหตุ: ประชากรแยกตามสถานะของบุคคลเฉพาะที่มีสัญชาติไทย 
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน). 
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ภาพที่ 1.2 การคาดประมาณประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583. จาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556. 
(หมายเหตุ: จ านวนประชากรจ าแนกตามอายุ, ข้อสมสมติภาวะเจริญพันธุ์ลดลงตามปกติ). 
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การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคม
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยในด้านปัจจัยการผลิตประเภทแรงงานนั้น พบว่า แต่ละประเทศมี
การจ ากัดอายุขั้นต่ าของบุคคลที่จะเข้าสู่ก าลังแรงงานด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพ่ือคุ้มครองและปกป้อง
การเอารัดเอาเปรียบแรงงานเด็ก เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ห้ามไม่ให้มีการจ้างงานเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 15 ปี  กล่าวคือ ประเทศไทยได้ก าหนดอายุขั้นต่ า
ของบุคคลที่จะเข้าสู่ก าลังแรงงานที่อายุ 15 ปี (นงนุช สุนทรชวกานต์, 2559) ดังนั้น อัตราการเกิดของ
ประชากรในประเทศที่มีแนวโน้มลดลง และจ านวนประชากรสูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ประชากรที่
อยู่ในวัยท างาน (อายุ 15-59 ปี) ของประเทศไทยในปัจจุบันมีจ านวนลดน้อยลง และคาดว่าจะลดลง
อีก โดยจะเห็นได้ชัดเจนในปี พ.ศ. 2573 ดังแสดงในภาพที่ 1.2 

นอกจากนี้การเพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุ ยังส่งผลกระทบต่อภาระทางการคลัง 
เนื่องจาก ท าให้ภาครัฐมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ในการจัดหาสวัสดิการเพ่ิมเติมทั้งในรูปของปริมาณและ
คุณภาพ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ รายจ่ายบ านาญประเภทต่างๆ และกองทุน
ผู้สูงอายุ เป็นต้น เพ่ือรองรับจ านวนประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากการประมาณการงบประมาณ
ส าหรับผู้สูงอายุและแหล่งที่มาของเงิน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ส านักส่งเสริมและ
พิทักษ์ผู้สูงอายุ, และส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ , 
2555) คาดการณ์ว่า ภาครัฐต้องใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้นเกือบ 3 เท่า จากปี 2555-2564 โดย รายจ่าย
สวัสดิการผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2564 จะอยู่ที่ 4.64 แสนล้านบาท  ดังแสดงในตารางที่ 1.1 และ
ภาพที่ 1.3 
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ตารางที่ 1.1 ผลประมาณการรายได้รัฐบาล รายได้ประชาชาติ และรายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุภายใต้
ระบบปัจจุบันในปี 2555-2564 

 

ปี 

รายได้ 
ประชาชาติ 
(ล้านบาท) 

รายได้ของภาครัฐ รายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนต่อ 

รายได้ 
ประชาชาติ (ล้านบาท) 

สัดส่วนต่อ 

รายได้ 
ประชาชาติ 

สัดส่วนต่อ 

รายได้ 
ภาครัฐ 

2555 11,382,602 2,250,674 19.8% 170,528 1.50% 7.58% 
2556 12,179,384 2,580,934 21.2% 190,957 1.57% 7.40% 

2557 13,031,941 2,871,702 22.0% 217,191 1.67% 7.56% 

2558 13,944,177 3,146,808 22.6% 249,510 1.79% 7.93% 
2559 14,920,269 3,418,560 22.9% 281,893 1.89% 8.25% 

2560 15,964,688 3,700,968 23.2% 314,661 1.97% 8.50% 
2561 17,082,216 3,996,009 23.4% 352,450 2.06% 8.82% 

2562 18,277,971 4,312,720 23.6% 389,565 2.13% 9.03% 

2563 19,557,429 4,653,521 23.8% 427,570 2.19% 9.19% 
2564 20,926,449 5,016,065 24.0% 464,009 2.22% 9.25% 

หมายเหตุ. จาก สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย , ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ , และ
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555. 
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ภาพที่ 1.3 ผลประมาณการรายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ และสัดส่วนของรายได้ของรัฐบาล ภายใต้
ระบบปัจจุบันในปี 2555-2564. จาก สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย , ส านักส่งเสริมและ
พิทักษ์ผู้สูงอายุ, และส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ , 
2555. 
 

อีกทั้ง ผลจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ยังท าให้โครงสร้างของการพึ่งพิงที่
วัดโดยอัตราการพ่ึงพิงรวมมีการเปลี่ยนแปลงไป จากภาพที่ 1.4 แสดงการคาดประมาณอัตราการ
พ่ึงพิง2 (Dependency Ratio) พ.ศ. 2553-2578 พบว่า อัตราการพ่ึงพิงของประชากรสูงอายุ (อายุ 
60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) มี
แนวโน้มลดลง 

                                           
2 อัตราการพ่ึงพิง คือ อัตราส่วนระหว่างประชากรเด็กและประชากรสูงอายุต่อประชากรวัย

ท างาน ในการค านวณอัตราส่วนนี้ ประชากรวัยเด็ก คือ ประชากรอายุต่ ากว่า 15 ปี ประชากรสูงอายุ 
คือ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชากรวัยท างาน คือ ประชากรอายุระหว่าง 15-59 ปี ดัชนีนี้มี
ข้อสมมติว่า ประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุต้องพ่ึงพิง (ทางเศรษฐกิจ) ประชากรวัยท างาน อัตราการ
พ่ึงพิงวัยเด็กและวัยสูงอายุนั้น เป็นจ านวนประชากรเด็กและประชากรสูงอายุต่อประชากรวัยท างาน 
100 คน ค่าของอัตราการพึ่งสะท้อนถึงจ านวนผู้ที่ต้องพ่ึงพิงมากเมื่อเทียบกับจ านวนผู้ที่ท างานนั่นเอง 
(ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล, 2553). 
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ภาพที่ 1.4 การคาดประมาณอัตราการพ่ึงพิง (Dependency Ratio) พ.ศ. 2553-2583.  
จาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 
 

จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2559) พบว่า ประชากรสูงอายุจ านวนกว่าหนึ่งในสาม (ร้อยละ 34.33) ของประชากร
สูงอายุทั้งหมดมีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน 3 (ไม่รวมคนที่ไม่มีรายได้) ทั้งนี้รายได้หลักของ
ประชากรสูงอายุมาจากบุตรมากที่สุด รองลงมาเป็นรายได้ที่มาจากการท างานของประชากรสูงอายุ
เอง, เบี้ยยังชีพจากทางราชการ, เงินบ าเหน็จ บ านาญ, รายได้จากคู่สมรส, และดอกเบี้ยเงินออมที่
ประชากรสูงอายุได้เก็บออม ตามล าดับ โดยในปัจจุบันรายได้หลักที่ประชากรสูงอายุได้รับจากบุตร
ลดลงอย่างมาก ในขณะที่รายได้จากการท างานมีแนวโน้มสูงขึ้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2559) 

อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจการท างานของประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 
2558 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) พบว่า ในปัจจุบันมีจ านวนประชากรสูงอายุท างาน 3.78 ล้านคน 
จากจ านวนประชากรสูงอายุทั้งสิ้น 9.46 ล้านคน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , 2558) 

                                           
3 เส้นความยากจน สะท้อนความต้องการอาหารและสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานขั้นต่ าที่เพียงพอต่อการ

ด ารงชีพของแต่ละบุคคลเป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของปัจเจกบุคคลในการได้มาซึ่ง
อาหาร และสิ่งจ าเป็นที่ไม่ใช่อาหารในขั้นพ้ืนฐานที่ท าให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้ ดังนั้นเส้นความยากจน
จึงสะท้อนมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ าของสังคม (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558). 
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ร้อยละ 
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คิดเป็นร้อยละ 39.96 จากจ านวนประชากรสูงอายุทั้งหมด เมื่อพิจารณาตารางที่ 1.2 และ ภาพที่ 1.5 
แสดงจ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ท างาน โดยจ าแนกตามอุตสาหกรรม พบว่า นอกจากสาขา 
การเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงแล้ว สาขาการขายส่ง ขายปลีก และซ่อมแซมรถยนต์ เป็น
อีกภาคอุตสาหกรรมที่มีจ านวนประชากรสูงอายุท างานอยู่เป็นจ านวนมากถึง 5.88 แสนคน หรือคิด
เป็นร้อยละ 15.55 ของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขาการผลิต, สาขากิจกรรมที่พักแรม 
และการบริการด้านอาหาร, สาขาการก่อสร้าง, และสาขาอ่ืนๆ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1.2 จ านวนและร้อยละของประชากรสูงอายุที่ท างาน จ าแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 
 

อุตสาหกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 
การผลิต 
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 
การจัดหาน้ า การจัดการ และการบ าบัดน้ าเสีย 
การก่อสร้าง 
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 
กิจกรรมที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
กิจการทางการเงินและการประกันภัย 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 
การศึกษา 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ 
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล 
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ 
ไม่ทราบ 
ยอดรวม 

2,175,166 
4,568 

325,758 
1,291 
4,569 

126,358 
587,613 
72,045 

205,930 
3,232 
7,572 

26,146 
12,144 
26,096 
36,100 
27,653 
20,147 
15,252 
76,888 
23,385 

310 
285 

3,778,222 

57.57 
0.12 
8.62 
0.03 
0.12 
3.34 

15.55 
1.91 
5.45 
0.09 
0.20 
0.69 
0.32 
0.69 
0.96 
0.73 
0.53 
0.40 
2.04 
0.62 
0.01 
0.01 

100.00 

หมายเหตุ. จาก ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559. 
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ภาพที่ 1.5 จ านวนและร้อยละของประชากรสูงอายุที่ท างาน จ าแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558. 
จาก ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559 
 

ในประเทศไทย ภาคเอกชนยังไม่ได้มีการก าหนดอายุเกษียณส าหรับแรงงานในกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน แต่นายจ้างทั่วไปได้ใช้อายุการรับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพของกองทุน
ประกันสังคมที่แรงงานเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบให้ได้รับเงินบ านาญชราภาพที่ “อายุครบห้าสิบ
ห้าปีบริบูรณ์” (พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 77 ทวิ) เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
อายุเกษียณของแรงงาน เมื่ออายุครบก าหนด แรงงานก็จะถูกเลิกจ้างไปทั้งที่ยังมีความรู้ ความสามารถ 
และศักยภาพในการท างาน ซึ่งในปัจจุบันแรงงานสูงอายุมีจ านวนมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้น
อีกในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการรองรับจ านวนแรงงานสูงอายุที่เพ่ิมขึ้น และแก้ไขปัญหา
ทางด้านรายได้ของประชากรสูงอายุและการขาดแคลนแรงงานในอนาคต การขยายอายุเกษียณการ
ท างานจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาทางด้านรายได้และการขาดแคลนแรงงานในอนาคต ทั้งยัง
ช่วยรองรับแรงงานสูงอายุที่ยังมีความสามารถ ประสบการณ์ และความต้องการที่จะท างานต่อ 
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จากสถานการณ์ข้างต้น การค้นคว้าอิสระนี้จึงเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยาย
อายุเกษียณการท างาน โดยได้ศึกษาการท างานของแรงงานสูงอายุในภาคอุตสาหกรรมขายปลีก ซึ่งเป็น
ภาคอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีแรงงานสูงอายุท างานมากเป็นอันดับสอง รองจากภาคเกษตรกรรม การป่าไม้ 
และประมง และลักษณะงานในภาคอุตสาหกรรมขายปลีกเป็นงานที่แรงงานสามารถใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ และความช านาญที่สั่งสมมาจนสูงอายุได้ รวมทั้งแรงงานมีโอกาสในการปรับต าแหน่ง
ตามสายงาน เพราะองค์กรในภาคอุตสาหกรรมขายปลีกมีการขยายตัวโดยการเปิดสาขาใหม่เพ่ิมขึ้น 
(นงนุช สุนทรชวกานต์ และ พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์, 2556) ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาโดยเลือกบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เป็นกรณีศึกษา ซึ่งบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ท าธุรกิจขาย
ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือรายใหญ่ของประเทศ โดยบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) 
เป็นอันดับหนึ่ง หรือร้อยละ 84.25 ของอุตสาหกรรมขายปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อทั้งหมดใน
ประเทศ (บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน), 2559) 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลายธุรกิจ จากตารางที่ 1.3 เป็นการ
แสดงการแบ่งธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ธุรกิจของบริษัทที่มีจ านวนมากที่สุด
คือ ธุรกิจขายปลีก ซึ่งมี 9 ธุรกิจ รองลงมาเป็น รองลงมาเป็นธุรกิจด้านบริการการศึกษา ธุรกิจด้าน
บริการทางการเงิน ธุรกิจบริการอาหารพร้อมรับประทาน ธุรกิจบริการด้านสารสนเทศ ธุรกิจบริการ
ด้านการบริการโลจิสติก และธุรกิจขายส่ง ตามล าดับ ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาเฉพาะในส่วนของธุรกิจ
ขายปลีก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีจ านวนมากที่สุดในบริษัท 
 
ตารางที่ 1.3 ธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ประเภทของธุรกิจ รายช่ือธุรกิจ รวม 

1. บริการร้านสะดวกซื้อ  
(ธุรกิจขายปลีก) 

1.1 7-ELEVEn 
1.2 Book Smile 
1.3 Kudsan 
1.4 Exta 
1.5 24 Catalog 
1.6 CP Retaillink 
1.7 Bellinee’s 
1.8 24 Shopping 
1.9 Shopat 24 

9 ธุรกิจ 
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ตารางที่ 1.3 ธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) (ต่อ) 
 

ประเภทของธุรกิจ รายช่ือธุรกิจ รวม 

2. บริการด้านการเงิน (รับช าระเงิน) 
2.1 Counter Service 
2.2 Thai Smart Card 

2 ธุรกิจ 

3. บริการอาหารพร้อมรับประทาน 
(ผลิตอาหารส่งขาย) 

3.1 CP Ram 1 ธุรกิจ 

4. บริการด้านการศึกษา 

4.1 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
4.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
4.3 สถาบันอบรมปัญญธารา 
4.4 สถาบันอบรม All Training 
4.5 ศึกษาภิวัฒน์ 

5 ธุรกิจ 

5. บริการสารสนเทศ 5.1 Gosoft 1 ธุรกิจ 

6. บริการด้านการบริหารโลจิสติก 6.1 Dynamic Management 1 ธุรกิจ 

7. บริการด้านขายส่ง 7.1 Macro 1 ธุรกิจ 
8. บริการด้านสื่อสารการตลาด 8.1 MAM Heart 1 ธุรกิจ 

หมายเหตุ. จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน), 2559. 
 

จากตารางที่ 1.4 แสดงจ านวนของพนักงานประจ าในธุรกิจขายปลีกประเภทร้านสะดวก
ซื้อของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีจ านวนพนักงาน 43,030 คน แบ่งเป็นพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการร้าน 31,772 คน คิดเป็นร้อยละ 73.84 และพนักงานในส านักงานใหญ่ 11,258 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.16 บริษัทได้ใช้เกณฑ์การเกษียณอายุของพนักงานจากการรับสิทธิประโยชน์ทดแทนใน
กรณีชราภาพของกองทุนประกันสังคมที่พนักงานเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ให้ได้รับเงินบ านาญ
ชราภาพที่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ดังนั้นเมื่อพนักงานเหล่านี้อายุครบ 55 ปี ก็จะต้องเกษียณอายุไป 
หากมีการขยายอายุเกษียณ ก็จะช่วยให้พนักงานเหล่านี้ท างานต่อไปได้หลังอายุ 55 ปี 
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ตารางที่ 1.4 จ านวนพนักงานในกลุ่มร้านสะดวกซ้ือ (ธุรกิจขายปลีก) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 
ประเภทพนักงาน จ านวน ร้อยละ 

1. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้าน 31,772 73.84 

2. พนักงานในส านักงานใหญ่ 11,258 26.16 
รวม 43,030 100 

หมายเหตุ. จาก รายงานประจ าปี บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน), 2559. 
 

แม้พนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้านเป็นพนักงานที่มีสัดส่วนจ านวนในบริษัทสูงถึงร้อยละ 
73.48 แต่พนักงานส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น ซึ่งมีอัตราการเข้าออกจากงานค่อนข้างสูง และลักษณะงานใน
ร้านสะดวกซื้อเป็นงานบริการในการขายสินค้าในร้านขายปลีก การท างานบางประเภทจึงไม่สามารถ
ใช้แรงงานสูงอายุได้ เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบของงานไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของ
ผู้สูงอายุ เช่น ต้องยืนเป็นเวลานาน ยกของหนัก เช็คสต๊อค รวมถึงการเข้างานเป็นกะ ท าให้แรงงาน
สูงอายุท างานในส่วนนี้เป็นจ านวนน้อย งานศึกษานี้จึงจะเลือกศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุ
เกษียณการท างานของพนักงานในหน่วยงานของส านักงานใหญ่ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาหน่วยงานของส านักงานใหญ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า 
มีหน่วยงานทั้งหมด 7 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสัดส่วนของ
จ านวนพนักงานสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.16 ของพนักงานประจ าทั้งหมดในส านักงานใหญ่ รองลงมา
เป็นหน่วยงานการตลาด ร้อยละ 22.68 หน่วยงาน CAF-M (เป็นหน่วยงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
งานด้านดูแลทรัพย์สินของบริษัท) ร้อยละ 17.73 หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 10.24 
หน่วยงานจัดซื้อ ร้อยละ 7.78 หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืน (เป็นหน่วยงานด้านการวางแผนนโยบาย
และกลยุทธ์ทางธุรกิจ) ร้อยละ 6.39 และหน่วยงานสารสนเทศ ร้อยละ 2.02 ตามล าดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1.5 
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ตารางที่ 1.5 อัตราก าลังคน แบ่งตามหน่วยงานของส านักงานใหญ่ที่ท าเกี่ยวกับร้านสะดวกซ้ือ (ธุรกิจ
ขายปลีก) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ล าดับ สายงาน ร้อยละ 

1 หน่วยงานบัญชีและการเงิน 33.16 

2 หน่วยงานการตลาด 22.68 
3 หน่วยงาน CAF-M  17.73 

4 หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 10.24 

5 หน่วยงานจัดซื้อ 7.78 
6 หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืน 6.39 

7 หน่วยงานสารสนเทศ 2.02 

 รวม 100.00 
หมายเหตุ. จาก ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน), 2559. 
 

งานศึกษานี้ มุ่งที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจของพนักงานของบริษัท ว่า
ต้องการท างานต่อหรือไม่  หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) และปัจจัยที่
ผู้บริหารในบริษัทใช้ในการตัดสินใจจ้างแรงงานสูงอายุท างานต่อ ในหน่วยงานของส านักงานใหญ่ของ
บริษัท รวมถึงศึกษาทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์
ถึงความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างานในอนาคต พร้อมทั้งวางแผนและก าหนดนโยบาย
ส าหรับการขยายอายุเกษียณการท างานของพนักงานในบริษัท  และเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องสืบไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจของพนักงาน ว่าจะท างานต่อ
หรือไม่ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างานในธุรกิจขายปลีก ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

2. ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการจ้างแรงงาน
สูงอายุท างาน และทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ ในธุรกิจขายปลีก ของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
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3. ศึกษาถึงแนวทางแก้ไข พัฒนา และเพ่ือวางแผนนโยบายส าหรับการขยายอายุ
เกษียณการท างานในธุรกิจขายปลีก ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน
ของบริษัทที่ท าธุรกิจประเภทขายปลีก  โดยเลือกบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เป็นกรณีศึกษา 
วิธีการคือ  การใช้ข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 40-55 ปี  จ านวน 400 คน 
(จ านวนกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ และกลุ่มตัวอย่างได้มาจาก
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งมา
เพียง 28 ปี  สัดส่วนพนักงานสูงอายุมีจ านวนไม่มาก เมื่อเทียบกับจ านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท 
จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 40-55 ปี และอาชีพของพนักงานปะปนไปในสายงาน จึงไม่สามารถส ารวจ
ตามร้อยละของสายงานได้) ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจของพนักงาน ว่าจะท างานต่อหรือไม่ หากมี
การขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) และการใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
ในองค์กร ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจในการจ้างแรงงานสูงอายุ ทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อการ
ท างานของแรงงานสูงอายุ รวมถึงความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 4 คน ที่ท างานเกี่ยวกับงานด้านการก าหนดนโยบายองค์กร และ
สามารถให้ความรู้ และค าแนะน าที่เกี่ยวข้องในงานศึกษานี้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดช่วงเวลาในการศึกษา ตั้งแต่สิงหาคม 2559-พฤษภาคม 
2560 เป็นระยะเวลา 7 เดือน 
 
1.4 แหล่งที่มาของข้อมูล 
 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการแจกแบบสอบถามพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 
40-55 ปี จ านวน 400 คน (จ านวนกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ และ
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 
40-55 ปี) โดยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to Face Interview) ถึงปัจจัยที่
ก าหนดการตัดสินใจของพนักงาน ว่าจะท างานต่อหรือไม่ หากมีการขยายอายุเกษียณการท างานของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจในการจ้างแรงงานสูงอายุ ทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อการ



Ref. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTW

15 
 

 

15 

ท างานของแรงงานสูงอายุ  และความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 4 คน  ที่ท างานเกี่ยวกับงานด้านการก าหนดนโยบายองค์กร และ
สามารถให้ความรู้ และค าแนะน าที่เกี่ยวข้องในงานศึกษานี้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากบทความ วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย ซึ่งเผยแพร่โดยแหล่งข้อมูลและหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ , มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย เป็นต้น 
 
1.5 วิธีการศึกษา 
 

งานศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายอายุการท างานของ
แรงงานสูงอายุ โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

2. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย เป็นต้น 

3. ศึกษาเชิงปริมาณโดยการเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 
40-55 ปี จ านวน 400 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to Face Interview) 
ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจในการท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากมีการขยายอายุเกษียณการท างาน
ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

4. ศึกษาเชิงคุณภาพโดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับผู้บริหารในบริษัท  
ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจในการจ้างแรงงานสูงอายุ ทัศนคติที่มีต่อ
การท างานของแรงงานสูงอายุ และความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 4 คน ที่ท างานเกี่ยวกับงานด้านการก าหนดนโยบายองค์กร และ
สามารถให้ความรู้ และค าแนะน าที่เกี่ยวข้องในงานศึกษานี้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
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1.6 นิยามศัพท ์
 

แรงงาน (Labor) หมายถึง ก าลังกายและก าลังความคิดของมนุษย์ ในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจหมายถึงคนในวัยท างานทั้งหมดที่เป็นก าลังแรงงาน (Labor Force) หรือ
อาจหมายถึง จ านวนวันหรือชั่วโมง (man-day หรือ man-hour) ที่คนจะท างานได้ในระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงในทางที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระยะเวลาอันสั้นได้ โดยแรงงานถือเป็น
ปัจจัยในการผลิตชนิดหนึ่ง รวมทั้งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจ (สุมาลี ปิตยานนท์, 2535) 

ผู้สูงอายุ (Older Person) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
ขึ้นไป และสามารถแบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้ 3 ระดับ (องค์การสหประชาชาติ, 2550) ได้แก่ 

1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 
65 ปี มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 
65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ 

3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศ
ที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 

การเกษียณอายุงาน หมายถึง การที่ต้องหยุดท างานที่เคยท าอยู่เป็นประจ า เพราะเหตุ
อายุครบก าหนดที่หน่วยงานนั้นก าหนดไว้ หรือหยุดท างานนั้นๆ เพราะร่างกายไม่เหมาะสม เช่น 
ราชการไทย ก าหนดเกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปี เป็นต้น (บรรลุ ศิริพานิช, 2550) 

 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจของแรงงาน ในการท างานต่อหรือไม่
ท างานต่อ หากมีการขยายอายุเกษียณการท างานของธุรกิจขายปลีกในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 
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2. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการจ้างแรงงานสูงอายุ
ท างาน ทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ และความเป็นไปได้ในการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ในธุรกิจขายปลีกของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  

3. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา เพ่ือใช้วางแผนนโยบายส าหรับการ
ขยายอายุเกษียณการท างานของแรงงานสูงอายุในธุรกิจขายปลีกของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 
1.8 องค์ประกอบของการศึกษา 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุการท างานของ
แรงงานสูงอายุ กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีเนื้อหาทั้งหมด 6 บท ดังนี้ 

บทที่ 1 น าเสนอที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา 
แหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการศึกษา นิยามศัพท์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ 2 น าเสนอแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีอุปทานแรงงาน ทฤษฎี
อุปสงค์แรงงาน ทฤษฎีทุนมนุษย์ และทฤษฎีวงจรชีวิต รวมถึงงานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้อง 

บทที่ 3 น าเสนอวิธีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการก าหนดกลุ่มประชากรและตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการศึกษา และสมมติฐานในการศึกษา 

บทที่ 4 น าเสนอผลการศึกษาทางด้านอุปทานแรงงาน ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใน
การท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

บทที่ 5 น าเสนอผลการศึกษาทางด้านอุปสงค์แรงงานที่มีต่อแรงงานสูงอายุ หรือความ
ต้องการจ้างแรงงานสูงอายุ ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจในการจ้างแรงงานสูงอายุท างานต่อ 
ทัศนคติที่มีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ รวมถึงความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

บทที่ 6 น าเสนอการสรุปผลและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ได้จากการศึกษา 
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บทที่ 2 
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน กรณีศึกษา บริษัท ซีพี 

ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ้างอิง
ส าหรับการศึกษา ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 

แนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษานั้น จะเป็นการอธิบายรายละเอียดของทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้เป็นกรอบในการท างานค้นคว้าอิสระนี้ โดยทฤษฎีที่น ามาใช้ ได้แก่ ทฤษฎี
อุปทานแรงงาน ทฤษฎีอุปสงค์แรงงาน ทฤษฎีทุนมนุษย์ และทฤษฎีวงจรชีวิต ซึ่งจะน ามาอธิบายถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
ของพนักงานในบริษัท และปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจจ้างแรงงานสูงอายุท างาน ของผู้บริห ารใน
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

2.1.1 ทฤษฎีอุปทานแรงงาน 
ทฤษฎีทางด้านอุปทานแรงงาน ที่น ามาใช้เป็นกรอบอธิบายถึงความต้องการและ

ความพร้อมของบุคคลที่จะเสนอขายแรงงานให้แก่นายจ้างตามระดับอัตราค่าจ้างต่างๆ ในระยะเวลา
ใดเวลาหนึ่ง มาจากแนวคิดทฤษฎีการเสนอขายแรงงานระดับบุคคล (Theory of Individual Labor 
Supply) ซึ่งอธิบายถึงแรงจูงใจที่ท าให้บุคคลตัดสินใจเลือกระหว่างการท างานและการพักผ่อน 
แนวคิดนี้อธิบายทางเลือกของบุคคลที่มีทางเลือกสองทางที่ท าให้บุคคลนั้นได้รับอรรถประโยชน์หรือ
ความพอใจ คือ การท างานเพ่ือหารายได้มาใช้ในการการบริโภค (C) ซึ่งเป็นมูลค่าในการบริโภคสินค้า
และบริการทั้งสิ้นของบุคคลในช่วงเวลาหนึ่ง และอีกทางเลือกของบุคคลคือ การพักผ่อน (L) โดย
จ านวนการบริโภคและการพักผ่อนที่บุคคลบริโภคมากข้ึน จะท าให้บุคคลได้รับความพอใจมากข้ึน 

การอธิบายความต้องการในการเสนอขายแรงงานของแต่ละบุคคล สามารถ
อธิบายได้ด้วยเส้นงบประมาณ (Budget Line) และเส้นความพอใจเท่ากัน (Indifference Curve) 
โดยมีข้อสมมติว่า บุคคลแต่ละบุคคลจะมีเวลาที่ก าหนด  เช่น  วันละ 24 ชั่วโมง และจัดสรรไปในสอง
กิจกรรม  คือ  การท างานเพ่ือการบริโภค (C) และการพักผ่อน (L) ในการท างาน บุคคลจะได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราชั่วโมงละ w บาท ซึ่งเขาจะน ารายได้จากการท างานไปใช้ในการบริโภค ดังนั้น



Ref. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTW

19 
 

 

19 

หากบุคคลต้องการบริโภคมากขึ้น บุคคลย่อมต้องใช้เวลาในการท างานเพ่ิมขึ้น และลดเวลาในการ
พักผ่อนให้น้อยลง แต่ถ้าบุคคลต้องการที่จะใช้เวลาในการพักผ่อนมากขึ้น บุคคลก็ต้องลดเวลาในการ
ท างานลง ซึ่งระดับการบริโภคของบุคคลนั้นจะลดลงด้วย นอกจากนี้บุคคลยังมีรายได้อ่ืนๆ ที่ไม่ได้มา
จากการท างาน (Non-Labor Income) อีกวันละ V บาท ดังนั้นหากบุคคลไม่ท างานเลย จะท าให้
บุคคลนั้นไม่มีรายได้จากการท างาน แต่ยังมีรายได้อ่ืนๆ ที่ไม่ได้มาจากการท างานเท่ากับ V บาท แต่
หากบุคคลท างาน 24 ชั่วโมง (เวลาในการพักผ่อน 0 ชั่วโมง) บุคคลจะมีรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 24w + V 

จากภาพที่ 2.1 แสดงดุลยภาพการเลือกการท างานและการพักผ่อน โดยข้อ
สมมติที่ว่า บุคคลต้องการเลือก โดยท าให้เขาได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด (Maximize Utility) นั่นคือ 
บุคคลจะเลือกบริโภคและพักผ่อนโดยที่เขาสามารถไปสู่เส้นอรรถประโยชน์สูงสุดที่จะเป็นได้บนเส้น
งบประมาณ (Budget Line) ทางเลือกที่เหมาะสมของบุคคลนั้นจะอยู่ที่จุด P ซึ่งเป็นจุดที่ความชัน
ของเส้นความพอใจเท่ากันและความชันของเส้นงบประมาณเท่ากันพอดี กล่าวคือ บุคคลจะพักผ่อน 
16 ชั่วโมงต่อวัน และท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน (24-16) 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 ดุลยภาพการเลือกการท างานและการพักผ่อน. จาก เศรษฐศาสตร์แรงงาน, โดย  
นงนุช สุนทรชวกานต์, 2559, ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 

ดังนั้น ปัจจัยส าคัญที่ก าหนดการตัดสินใจเสนอขายแรงงานของบุคคล คือ อัตรา
ค่าจ้าง ทั้งนี้ หากรายได้ที่ไม่ได้มาจากการท างานมีจ านวนสูงมาก อาจจะส่งผลให้บุคคลตัดสินใจไม่
ท างาน 
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เมื่อพิจารณาการตัดสินใจเกษียณอายุการท างานของบุคคล โดยสมมติว่า บุคคล
จะเกษียณอายุการท างานที่อายุ 60 ปี โดยที่ได้รับเงินบ านาญตลอดชีวิต กล่าวคือ หากบุคคลมีอายุขัย
อยู่ที่ 80 ปี ก็จะได้รับเงินบ านาญไปอีก 20 ปี (80-60) V60 จึงเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินบ านาญ ซึ่ง
เป็นรายได้ที่ไม่ได้มาจากการท างานของบุคคลที่เกษียณอายุการท างานที่อายุ 60 ปี หลังเกษียณอายุ
การท างานเขาจึงสามารถบริโภคสินค้าและบริการมูลค่า V60 โดยไม่ต้องท างานตลอดเวลา 20 ปี ที่
เหลือ การเลือกของบุคคลจึงอยู่ที่จุด E แต่หากบุคคลเลือกที่จะท างานจนสิ้นอายุขัยที่อายุ 80 ปี 
มูลค่าปัจจุบันของรายได้จากการท างานต่อจะเท่ากับ V80 ซึ่งมากกว่าเงินบ านาญที่บุคคลได้รับโดยไม่
ท างาน (V80 > V60) การเลือกของบุคคลจะอยู่ที่จุด G เส้น EG จึงเป็นขอบเขตของต้นทุนค่าเสียโอกาส 
(Opportunity Set) ของบุคคลที่ยังสามารถเลือกเกษียณอายุการท างานที่อายุมากกว่า 60 ปี โดย
บุคคลสามารถเลือกที่จะเกษียณอายุการท างานระหว่างช่วงอายุ 60 -80 ปี ได้ เส้น EG จึงเป็นเส้น
งบประมาณ (Budget Line) ที่บุคคลเผชิญนั่นเอง หากบุคคลต้องการพักผ่อนมากหรือใช้เวลาหลัง
การเกษียณอายุการท างานนานๆ บุคคลจะเลือกเกษียณอายุการท างานที่อายุ 60 ปี แต่จะต้องยอม
เสียการบริโภคสินค้าและบริการที่มีมูลค่า V80-V60 ไปด้วย ทั้งนี้บุคคลสามารถเลือกที่จะพักผ่อนหรือ
ท างานเพ่ือบริโภคสินค้าและบริการที่จุดดุลยภาพ F ซึ่งเป็นจุดสัมผัสของเส้นความพอใจเท่ากัน U0 

และเส้นงบประมาณ EG ได้ ในกรณีนี้คือ บุคคลจะเลือกท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างาน 10 ปี 
และเลือกการพักผ่อนหลังเกษียณอายุการท างาน 10 ปี (เกษียณอายุการท างานที่อายุ 70 ปี) ดังแสดง
ในภาพที่ 2.2 
 

 
ภาพที่ 2.2 ดุลยภาพการเลือกเกษียณอายุ. จาก เศรษฐศาสตร์แรงงาน, โดย นงนุช สุนทรชวกานต์, 
2559, ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ในกรณีที่อัตราค่าจ้างของบุคคลเพ่ิมสูงขึ้น โดยเงินบ านาญของบุคคลที่เกษียณอายุ
การท างานที่อายุ 60 ปี ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าปัจจุบันของรายได้จากการท างานต่อจนถึงอายุ 80 ปี 
จะเพ่ิมสูงขึ้นเป็น V’80 เส้นงบประมาณจะเคลื่อนจากเส้น EG เป็นเส้น EK ซึ่งอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น
ส่งผลให้เกิดผลทางรายได้และผลทางการทดแทน โดยผลทางการทดแทนจากการที่ต้นทุนค่าเสีย
โอกาสของการเกษียณอายุการท างานเพ่ิมสูงขึ้น คือ บุคคลจะเลือกเวลาพักผ่อนน้อยลงและเพ่ิมเวลา
ในการท างานมากขึ้น และจากการที่ค่าจ้างเพ่ิมขึ้น ท าให้บุคคลมีรายได้เพ่ิมขึ้น ดังนั้น หากการ
พักผ่อนเป็นสินค้าปกติ เมื่อรายได้เพ่ิม บุคคลจะพักผ่อนเพ่ิมขึ้น ผลทางรายได้ คือ บุคคลจะเกษียณอายุ
การท างานเร็วขึ้น เพ่ือพักผ่อนมากขึ้น ดังนั้นในการตัดสินใจของบุคคลที่จะเลือกการตัดสินใจ
เกษียณอายุการท างานเร็วขึ้นหรือช้าลง ขึ้นอยู่กับผลทางการทดแทนและผลทางรายได้ ถ้าผลทางการ
ทดแทนมากกว่าผลทางรายได้ บุคคลจะเลือกเกษียณอายุการท างานช้าลงและท างานมากขึ้น ภาพที่ 2.3 
แสดงถึงผลทางการทดแทนสูงกว่าผลทางรายได้ จุดดุลยภาพใหม่จะอยู่ที่จุด J บนเส้นความพอใจ
เท่ากัน U2 บุคคลนี้จะท างานมากขึ้น พักผ่อนน้อยลง บุคคลจึงตัดสินใจเกษียณอายุการท างานช้าไปอีก 
5 ปี (เกษียณอายุการท างานที่อายุ 75)  
 

 

ภาพที่ 2.3 ผลของค่าจ้างต่อการเลือกเกษียณอายุ. จาก เศรษฐศาสตร์แรงงาน, โดย นงนุช สุนทรชวกานต์, 
2559, ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
 

นอกจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าจ้างและรายได้ที่ท าให้เส้น
งบประมานของแรงงานสูงอายุเปลี่ยนไป จะส่งผลให้บุคคลตัดสินใจเกษียณอายุการท างานเร็วขึ้นหรือ
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ช้าลงแล้ว ปัจจัยอ่ืนๆ ก็ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเกษียณอายุการท างานของบุคคลด้วย
เช่นกัน เช่น ปัจจัยด้านสุขภาพของบุคคล สภาพแวดล้อมในการท างาน หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของภาครัฐ เป็นต้น ดังนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนในทุก
รูปแบบเพื่อให้แรงงานสูงอายุมีส่วนร่วมในการท างานมากข้ึน 

2.1.2 ทฤษฎีอุปสงค์แรงงาน 
ทฤษฏีอุปสงค์แรงงงาน ที่น ามาใช้นี้ อธิบายถึงความต้องการของนายจ้างที่มีต่อ

แรงงาน โดยมีเป้าหมายคือ การแสวงหาก าไรสูงสุด (Profit Maximization) ให้กับหน่วยธุรกิจ โดย
เงื่อนไขของก าไรสูงสุด คือ การผลิตสินค้าและบริการ ณ ระดับต้นทุนส่วนเพ่ิม (Marginal Cost: MC) 
เท่ากับรายรับส่วนเพ่ิมจากปัจจัยการผลิต (Marginal Revenue Product: MRP) ถ้ารายรับส่วนเพ่ิม
จากการผลิตสูงกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม ผู้ผลิตสามารถเพ่ิมก าไรด้วยการจ้างแรงงานเพ่ิมข้ึน ในทางกลับกัน 
ถ้ารายรับส่วนเพิ่มจากปัจจัยการผลิตต่ ากว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม ผู้ผลิตสามารถเพ่ิมก าไรด้วยการลดจ านวน
แรงงานลง 

ภายใต้ข้อสมมติที่ว่าผู้ผลิตต้องการก าไรสูงสุด (Profit Maximization) การที่หน่วย
ผลิตจะจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับมูลค่าของผลผลิตหน่วยท้าย (Value of Marginal 
Product of Labor: VMPH) เป็นรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการจ้างแรงงานในการผลิต 1 หน่วย โดยผู้ผลิต
จะได้ก าไรสูงสุดเมื่อรายได้ที่ผู้ผลิตได้รับจากการจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย เท่ากับต้นทุนที่ผู้ผลิต
ต้องจ่ายให้กับแรงงาน (w) เมื่อมีการจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย หากรายได้ส่วนเพ่ิมที่ผู้ผลิตได้รับ
จากการจ้างแรงงานมากกว่าต้นทุนส่วนเพ่ิมที่ผู้ผลิตต้องจ่ายให้กับแรงงาน ผู้ผลิตก็จะได้ก าไรเพ่ิมขึ้น 
แต่หากรายได้ส่วนเพ่ิมที่ผู้ผลิตได้รับจากการจ้างแรงงานน้อยกว่าต้นทุนส่วนเพ่ิมที่ผู้ผลิตต้องจ่ายให้กับ
แรงงาน ผู้ผลิตก็จะขาดทุน ซึ่งมูลค่าของผลผลิตหน่วยท้าย (Value of Marginal Product of 
Labor: VMPH) ค านวณโดยการใช้ราคา (P) (กรณีที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์) คูณกับมูลค่าผลผลิต
ส่วนเพิ่ม (Marginal Product: MPH)  

VMPH = P x MPH 

และมูลค่าของผลผลิตเฉลี่ย (Value of Average Product of Labor: VAPH) ที่
ได้รับจากการจ้างแรงงาน คือ รายได้ที่ได้รับจากการขายผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อการจ้างงาน 1 หน่วย ใน
ราคา P บาท  ดังนั้น  มูลค่าของผลผลิตเฉลี่ย (Value of Average Product of Labor: VAPH) จะ
เท่ากับราคา (P) คูณกับมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย (Average Product of Labor: APH)  

VAPH = P x APH 
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ในการตัดสินใจจ้างงานในระยะสั้น ในช่วงแรก VMPH จะเพ่ิมขึ้น เมื่อ MPH 
เพ่ิมขึ้น แต่เมื่อ MPH ลดลง เพราะกฎการลดน้อยถอยลงของผลได้ VMPH จึงลดลงด้วย และ VMPH 
จะเท่ากับ VAPH เมื่อ VAPH สูงสุด เช่นเดียวกับที่ APH สูงสุด เนื่องจากหน่วยผลิตจ้างแรงงานภาย
ในช่วง APH สูงสุดถึง MPH เท่ากับ 0 ในระยะสั้น หากอัตราค่าจ้างในตลาดเท่ากับ w1 เงื่อนไขที่ท าให้
ผู้ผลิตสามารถท าก าไรได้สูงสุด คือ จ านวนการจ้างงานที่ท าให้ VMPH = w1 แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะเกิด
กับระดับการจ้างงานที่ H1 ชั่วโมง และ H* ชั่วโมง การจ้างงานที่ H1 ชั่วโมง นั้น เมื่อขยายการผลิตโดย
การจ้างแรงงานเพ่ิมข้ึน ผู้ผลิตจะได้รับมูลค่าส่วนเพิ่มมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม (VMPH > w1) และมูลค่า
ผลผลิตเฉลี่ยจากแรงงานยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ผู้ผลิตจะไม่หยุดผลิตที่ H1 และสามารถท าการผลิต
ต่อไปได้เรื่อยๆ ตราบเท่าที่ VMPH สูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม กฎการลดน้อยถอยลงของผลได้ส่งผล
ให้ VMPH ลดลงในที่สุด โดยผู้ผลิตจะต้องตัดสินใจผลิตสินค้าในขนาดการผลิตที่ใช้แรงงาน H* ชั่วโมง 
จึงจะได้ก าไรสูงสุด ผู้ผลิตที่ต้องการก าไรสูงสุด จะไม่จ้างแรงงงานมากกว่า H* ชั่วโมง เพราะต้นทุน
ส่วนเพ่ิมจะสูงกว่ามูลค่าส่วนเพ่ิมจากการใช้แรงงานผลิตสินค้า ทั้งนี้ หากอัตราค่าจ้างในตลาดเพ่ิมขึ้น
เป็น w2 บาทต่อชั่วโมง ผู้ผลิตที่ต้องการก าไรสูงสุดจะจ้างแรงงานลดลงไปเหลือ H** ชั่วโมง ดังแสดง
ในภาพที่ 2.4 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 การตัดสินใจจ้างงานในระยะสั้น. จาก เศรษฐศาสตร์แรงงาน, โดย นงนุช สุนทรชวกานต์, 
2559, ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 

การตัดสินใจจ้างงานของผู้ผลิตที่ต้องการก าไรสูงสุด เกิดจากการที่แรงงานยังท า
รายได้ให้กับผู้ผลิตมากกว่าต้นทุนที่ผู้ผลิตต้องจ่ายให้กับแรงงาน ผู้ผลิตก็ยินดีที่จะจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น
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เรื่อยๆ จนแรงงานหน่วยสุดท้ายที่ท ารายได้ให้คุ้มกับต้นทุนที่ผู้ผลิตจ่ายไป (VMPH = w1) ซึ่งท าให้
ผู้ผลิตได้ก าไรสูงสุด เส้น VMPH อยู่ต่ ากว่าเส้น VAPH ผู้ผลิตจะยอมจ่ายค่าจ้างที่ไม่สูงกว่ามูลค่าผลผลิต
เฉลี่ย เส้นอุปสงค์ระยะสั้นของแรงงานสะท้อนโดยเส้น VMPH จึงมีลักษณะทอดลงจากซ้ายไปขวา 
ดังนั้นจ านวนแรงงานที่ผู้ผลิตจ้างจึงแปรผกผันกับอัตราค่าจ้าง และเมื่อค่าจ้างเพ่ิมสูงขึ้นจาก w1 เป็น 
w2 ผู้ผลิตจึงต้องการจ้างแรงงานน้อยลง ดังแสดงในภาพที่ 2.5 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 เส้นอุปสงค์ระยะสั้นของแรงงาน. จาก เศรษฐศาสตร์แรงงาน, โดย นงนุช สุนทรชวกานต์, 
2559, ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 

2.1.3 ทฤษฎีทุนมนุษย์ 
โดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจ หน่วยผลิตสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ด้วยการเพ่ิมปัจจัย

แรงงานหรือปัจจัยทุนในการผลิต แต่ในขณะเดียวกัน หน่วยผลิตก็สามารถเพ่ิมผลผลิตโดยไม่เพ่ิม
ปริมาณของปัจจัยการผลิต แต่เพ่ิมคุณภาพของปัจจัยนั้นๆ แทนได้ เช่น การศึกษา การฝึกอบรม การ
ปรับปรุงสุขภาพอนามัย เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เรียกว่า การลงทุนในทุนมนุษย์ (Human Capital) 

การศึกษาถือได้ว่าเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ที่ชัดเจนที่สุด เนื่องจากการศึกษา
สามารถสร้างทักษะต่างๆ ให้กับบุคคล ทั้งยังท าให้ผลิตภาพของบุคคลนั้นสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้การลงทุน
ในทุนมนุษย์อีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อแรงงาน คือ การฝึกอบรมฝีมือจากการท างาน  
(On-The-Job Training) เป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ที่เพ่ิมผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภท
ใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท  ได้แก่  การฝึกอบรมฝีมือแบบทั่วไป (General On-The Job-Training) และ
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การฝึกอบรมฝีมือแบบเฉพาะทาง (Specific On-The-Job Training) โดยการฝึกอบรมฝีมือแบบทั่วไป
นั้น เป็นการฝึกฝีมือหรือสร้างทักษะที่สามารถน าไปใช้ในหน่วยผลิตอ่ืนๆ ได้นอกเหนือจากหน่วยผลิต
ที่ให้การฝึกอบรม ส่วนการฝึกอบรมฝีมือความรู้เฉพาะทาง เป็นการฝึกซึ่งจะท าให้ผลิตภาพของ
แรงงานที่ได้รับการฝึกเพ่ิมขึ้นเฉพาะในหน่วยผลิตนั้นๆ ถ้าแรงงานไปท างานที่หน่วยผลิตอ่ืน ก็จะไ ม่
สามารถน าทักษะที่ได้ไปใช้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ (อาจน าไปใช้ได้บ้างกับการผลิตอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน) 

การฝึกอบรมเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยเพ่ิมผลิตภาพของแรงงาน แต่ในระหว่าง 
การฝึกอบรมนั้น ผลิตภาพของแรงงานมักจะลดลง ผลผลิตของหน่วยผลิตจึงมักจะลดลงในช่วงที่มีการ
ฝึกอบรมแรงงาน แต่ทั้งนี้หน่วยผลิตและแรงงานต่างก็รู้ว่า หลังจากากรฝึกอบรมแรงงานแล้วผลิตภาพ
ของแรงงานจะดีขึ้น และทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์มากขึ้น ซึ่งการรับภาระต้นทุนการลงทุนส าหรับ
การฝึกอบรมจึงขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ระยะเวลาการได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมนั้น กล่ าวคือ 
ส าหรับหน่วยผลิต หากแรงงานมีแนวโน้มการท างานกับหน่วยผลิตในระยะสั้น หน่วยผลิตก็จะรู้สึกไม่
คุ้มค่าที่จะเป็นฝ่ายลงทุน และส าหรับแรงงาน หากหน่วยผลิตเลิกจ้างงานแรงงานท าต่อ แรงงานก็จะ
รู้สึกมีโอกาสสูญเสียถ้าแรงงานต้องลงทุนเพ่ือสร้างความช านาญ ดังนั้น หากโอกาสการออกจากงาน
ของแรงงานมีน้อยหรือโอกาสในการท างานของแรงงานยาวนานขึ้น ผลตอบแทนที่หน่วยผลิตคาดว่า
จะได้รับจากแรงงานก็จะเพ่ิมขึ้น หน่วยผลิตก็จะสามารถน าผลจากการลงทุนมาใช้ประโยชน์ได้นาน 
หน่วยผลิตที่ต้องการก าไรสูงสุดจะตัดสินใจจ้างแรงงานจนกระทั่งมูลค่าส่วนเพ่ิมของผลผลิ ตที่ได้รับ
จากการท างานของแรงงานเท่ากับอัตราค่าจ้างที่จ่ายให้กับแรงงาน (VMPt = wt) 

การที่ผลิตภาพของแรงงานเพ่ิมขึ้น ท าให้หน่วยผลิตได้รับผลผลิตส่วนเพ่ิมจาก
การท างานของแรงงานสูงขึ้น หน่วยผลิตจะยินดีจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้นด้วย มูลค่าส่วนเพ่ิมจากการผลิต 
จะส่งผลให้เส้นอุปสงค์การจ้างงานจะเคลื่อนไปขวา ดังแสดงในภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 การขยายการจ้างงานระยะสั้น. จาก เศรษฐศาสตร์แรงงาน, โดย นงนุช สุนทรชวกานต์, 
2559, ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 

2.1.4 ทฤษฎีวงจรชีวิต 
กระบวนการของผู้สูงอายุ ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต สามารถอธิบายได้โดยใช้รูปแบบ

ทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่อง วงจรชีวิต (Life Cycle Model) โดยแต่ละบุคคลมีการใช้ชีวิตในแต่ละช่วง
อายุที่ส าคัญต่างๆ ตั้งแต่ การศึกษา การท างาน การแต่งงาน การมีบุตร การสร้างที่อยู่อาศัย การเป็น
หัวหน้างาน การออมและการลงทุน เป็นต้น ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมา เป็นกระบวนในการด าเนินชีวิตที่
เกิดขึ้นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยจะก าหนดการตัดสินใจของแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงอายุว่าจะ
เลือกสิ่งไหนหรือท าสิ่งไหนมากท่ีสุด ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออนาคต ในช่วงการเป็น
ผู้สูงอายุด้วย จากภาพที่ 2.7 เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนแต่ละขั้นตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตว่ามีกระบวน
อะไรบ้าง 
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ภาพที่ 2.7 Stage of the Simple Economics Life Cycle. จาก The Economics of an Aging 
Society, Robert L. Clark, et al., 2004, Oxford: Blackwell Publishing.  
 

จากภาพที่ 2.7 แสดงขั้นตอนของการด าเนินชีวิต ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต จะเห็นถึง
ระดับรายได้สูงและต่ าของบุคคลได้ชัดเจนขึ้น โดยในช่วง A เป็นช่วงที่เส้นระดับการบริโภคเฉลี่ย 
(Consumption) อยู่สูงกว่าเส้นระดับรายได้เฉลี่ย (Income) ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ บุคคลมี
แนวโน้มที่จะมีเงินออมติดลบ ท าให้มีการกู้ยืม ช่วง B เป็นช่วงที่บุคคลมีรายได้สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งระดับ
รายได้สูงกว่าจะดับรายจ่ายเพ่ือการบริโภค ในช่วง B นี้ บุคคลจะมีเงินออมหรือเงินออมเป็นบวก แต่
ในช่วง C ซึ่งเป็นช่วงที่บุคคลเป็นผู้สูงอายุ บุคคลจะท างานได้น้อยลง ท าให้ระดับรายได้ลดลง และต่ า
กว่ารายจ่ายเพ่ือการบริโภค จึงต้องอาศัยเงินออมที่ได้จากการท างานในช่วง B มาใช้จ่าย และเงินออม
ในช่วง B ก็จะถูกน ามาช าระหนี้ที่กู้ยืมมาในช่วง A ด้วย ส่วนเงินออมที่เหลือจะพอใช้ในช่วงวัยสูงอายุ
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเงินออมในช่วง B ที่เป็นบวก มีมากกว่าเงินออมที่เป็นลบหรือช่วงที่กู้ยืมหรือไม่ 
ฉะนั้นในช่วง B จึงเป็นช่วงที่บุคคลต้องท างาน หารายได้ และออมเงินเอาไว้เป็นจ านวนมาก เพ่ือใช้
ส าหรับช่วง C ซึ่งเป็นช่วงที่มีเงินออมติดลบ หรือบุคคลควรจะมีการขยายช่วง B ซึ่งเป็นช่วงท างานให้
กว้างขึ้น ก็จะสามารถน ามาชดเชยเงินออมที่ติดลบในช่วง C ได ้
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2.2 งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน กรณีศึกษา บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษางานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการ เพ่ิม
จ านวนของแรงงานสูงอายุ การท างานของแรงงานสูงอายุ และการขยายอายุเกษียณการท างานของ
แรงงานสูงอายุทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.2.1 การท างานของแรงงานสูงอายุในประเทศไทย 
จากการศึกษาการท างานของประชากรสูงอายุในประเทศไทยนั้น ชลัยพร      

อมรวัฒนา และคณะ (2551) ได้ท าการศึกษาแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานท าในผู้สูงอายุ 
พบว่า ขนาดก าลังแรงงานในประเทศไทย (พ.ศ. 2541-2559) มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
จ านวนของประชากรในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน โดยแรงงานส่วนใหญ่มีอายุ 20-39 ปี เนื่องจากเป็นช่วงอายุ
ที่มีความพร้อมในการท างานสูงกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ แต่แรงงานในช่วงอายุดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดลง 
ขณะที่แรงงานที่อยู่ในช่วงอายุ 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของนงนุช สุนทรชวกานต์ และสายพิณ ชินตระกูลชัย (2552) ที่ท าการศึกษาการสร้าง
โอกาสการท างานของผู้สูงอายุ พบว่า ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2551) ประชากรที่อยู่ในช่วงอายุ 50 -59 ปี มี
ส่วนร่วมในก าลังแรงงานสูงถึงร้อยละ 16.1 ของก าลังแรงงานในตลาดแรงงานไทยทั้งหมด โดยเพ่ิมข้ึน
จาก พ.ศ. 2548 และ 2541 ที่ประชากรที่อยู่ในช่วงอายุ 50-59 ปี มีส่วนร่วมในก าลังแรงงานร้อยละ 
14.49 และ 12.40 ตามล าดับ โดยชลัยพร อมรวัฒนา และคณะ (2551) ได้คาดการณ์ว่า ในอนาคต
จะมีการจ้างแรงงานสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือมาเสริมการจ้างงานแรงงานวัยหนุ่มสาวที่มีแนวโน้มที่
ลดลง 

เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของประชากรสูงอายุ ชลัยพร     
อมรวัฒนา และคณะ (2551) ได้กล่าวว่า การจ้างงานประชากรสูงอายุในลักษณะงานในระบบ 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นลักษณะลูกจ้างเอกชนนอกภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็น
กิจการขนาดใหญ่ (ลูกจ้างจ านวน 10 คนขึ้นไป) ซึ่งต่างจากการจ้างงานในลักษณะงานนอกระบบที่ มี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในแต่ละปี โดยการท างานส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวมากกว่าการจ้างงานในประเภทอ่ืนๆ  อย่างไรก็ตาม ชลัยพร อมรวัฒนา และคณะ (2551) 
ได้กล่าวว่า แรงงานสูงอายุมีแนวโน้มการท างานในลักษณะงานนอกระบบในสัดส่วนที่สูงขึ้นในแต่ละปี 
แม้ว่าการจ้างงานในลักษณะงานนอกระบบที่ เป็นลูกจ้างในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง  
แต่แรงงานสูงอายุที่ท างานเป็นนายจ้างในภาคเกษตรกรรมกลับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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เช่นเดียวกับงานผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและผู้ช่วยธุรกิจครัวเรือนที่ไม่มีค่าตอบแทนที่มีแรงงานสูงอายุ
ท างานเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี โดยชลัยพร อมรวัฒนา และคณะ (2551) ได้กล่าวว่า การประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวเป็นลักษณะงานที่เหมาะสมกับประชากรสูงอายุมากกว่างานในลักษณะอื่นๆ 

เมื่อพิจารณาถึงการท างานของประชากรสูงอายุในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ชลัยพร  
อมรวัฒนา และคณะ (2551) ได้วิเคราะห์การจ้างงานประชากรสูงอายุในภาคเศรษฐกิจต่างๆ พบว่า 
ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีการจ้างงานประชากรสูงอายุมากที่สุด (มากกว่าร้อยละ 50) 
เนื่องจากงานในภาคเกษตรกรรมเป็นงานที่ท าได้อย่างต่อเนื่อง และผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะไม่
ค่อยมีโอกาสในการเปลี่ยนงานไปยังภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ นงนุช 
สุนทรชวกานต์ และ สายพิณ ชินตระกูลชัย (2552) ที่ได้ท าการศึกษาการสร้างโอกาสการท างาน
ของผู้สูงอายุ พบว่า นอกจากภาคเกษตรกรรมและประมงแล้ว ภาคอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีก 
ซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน เป็นภาคอุตสาหกรรมที่มี
ประชากรสูงอายุท างานอยู่มากที่สุด และยิ่งประชากรสูงอายุมีอายุเพ่ิมขึ้น ก็จะยิ่งมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคอุตสาหกรรม
โรงแรมและภัตตาคาร ตามล าดับ ส่วนภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีการกระจายการท างานของประชากร
สูงอายุเป็นจ านวนน้อย ส าหรับอาชีพของประชากรสูงอายุนั้น นอกจากอาชีพเกษตรกรรมและประมง
แล้ว ประชากรสูงอายุทุกกลุ่มประกอบอาชีพการบริการมากที่สุด รองลงมาส าหรับประชากรสูงอายุที่
อายุ 60-74 ปี จะประกอบอาชีพพ้ืนฐานและความสามารถทางฝีมือ ส่วนในกลุ่มประชากรสูงอายุที่มี
อายุ 75 ปีขึ้นไป จะประกอบอาชีพที่ใช้ความสามารถทางฝีมือมากกว่าอาชีพพ้ืนฐาน 

นอกจากนี้ นงนุช สุนทรชวกานต์ และ สายพิณ ชินตระกูลชัย (2552) ได้มุ่ง
พิจารณาการท างานของประชากรสูงอายุในภาคอุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีก การผลิ ต การ
โรงแรมและภัตตาคาร โดยได้ประมาณการความต้องการจ้างแรงงานสูงอายุในภาคอุตสาหกรรมทั้ง 3 
ภาคในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2553-2562) พบว่า ความต้องการจ้างแรงงานสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี  โดยภาคอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ 
มีความต้องการจ้างแรงงานสูงอายุที่มีอายุ 60-64 ปี มากที่สุด รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงแรม
และภัตตาคารที่การจ้างแรงงานสูงอายุเพ่ิมขึ้นในอัตราค่อนข้างสูง ส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิตมี
อัตราการจ้างแรงงานสูงอายุเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีก การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ และภาคอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร จึงเป็นภาคอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการจ้างแรงงานสูงอายุท างาน 

ในขณะที่นงนุช สุนทรชวกานต์ และพิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ (2556) ได้ท าการศึกษา
ผลิตภาพแรงงานตามอายุของแรงงานและการท างานของแรงงานสูงอายุในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
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ภาคการค้าและบริการ และภาคการขายส่ง ขายปลีกฯ โรมแรมและภัตตาคาร พบว่า โครงสร้างผลิต
ภาพแรงงานในแต่ละภาคเศรษฐกิจมีความแตกต่างกัน และผลิตภาพตามอายุของแรงงานแต่ละอาชีพ
นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคเศรษฐกิจ โดยแรงงานที่อยู่ในช่วงอายุ 55-59 ปี 
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีผลิตภาพของแรงงานน้อยกว่าแรงงานวัยหนุ่มสาว ในขณะที่แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคารมีผลิตภาพของแรงงานสูงสุดที่อายุ 55-59 ปี 
จากนั้นเมื่อแรงงานอายุ 60-64 ปี ผลิตภาพของแรงงานจะลดลงและน้อยกว่าผลิตภาพของแรงงานวัย
หนุ่มสาว ส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการค้าและบริการ มีผลิตภาพของแรงงานเพ่ิมข้ึนสูงสุดเมื่อ
แรงงานอายุ 50-54 ปี จากนั้นผลิตภาพของแรงงานจะลดลงเมื่อแรงงานมีอายุเพ่ิมขึ้น แต่ยังสูงกว่า
ผลิตภาพของแรงงานวัยหนุ่มสาวที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่บ้าง โดยนงนุข สุนทรชวกานต์ 
และพิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ (2556) ได้ประมาณการผลิตภาพการท างานของแรงงานสูงอายุ โดยใช้
แบบจ าลองที่เป็นการแบ่งอายุของแรงงาน และพิจารณาความแตกต่างของอาชีพ พบว่า ประชากร
สูงอายุในแต่ละภาคเศรษฐกิจมีความสามารถที่จะท างานต่อไปอีกในระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดย
อาชีพที่มีทักษะมีโอกาสที่ประชากรสูงอายุจะท างานได้ยาวนานกว่าอาชีพที่ไร้ทักษะ จึงมีความเป็นไป
ได้ที่จะขยายอายุเกษียณการท างานส าหรับแรงงานสูงอายุที่ประกอบอาชีพที่มีทักษะมากกว่าอาชีพที่
ไร้ทักษะ หรือในภาคอุตสาหกรรมการค้าและบริการ และภาคอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีกฯ และ
โรงแรม-ภัตตาคารมากกว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

นอกจากนี้ศุภชัย ศรีสุชาติ และคณะ (2558) ได้ท าการศึกษาการขยายอายุการ
ท างานในภาคเอกชนที่เป็นแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีกฯ ภาคอุตสาหกรรม
โรงแรมและภัตตาคาร พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน
ที่มีฝีมือและทักษะในการท างาน ถึงแม้ว่าจะเป็นช่องทางที่ดีในการสนับสนุนการจ้างงานแรงงาน
สูงอายุ แต่สถานประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใช้การจ้างงานแรงงานสูงอายุในการแก้ปัญหานี้ แต่เลือก
การบริหารจัดการด้วยวิธีการอื่นๆ ในการแก้ปัญหา เช่น สถานประกอบการใหญ่ๆ ที่ท าธุรกิจประเภท
ขายปลีกจะมีแนวคิดในการจัดตั้งสถานศึกษาเป็นของตนเอง เพื่อผลิตแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่สถาน
ประกอบการนั้นต้องการ หรือสถานประกอบการที่ท าธุรกิจประเภทโรงแรม จะแก้ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานโดยการจ้างงานชาวต่างชาติที่มีทักษะทางภาษาดีกว่าแรงงานไทย เป็นต้น ทั้งนี้สถาน
ประกอบการที่จ้างแรงงานสูงอายุท างาน ให้เหตุผลว่า ผู้สูงอายุมีประสบการณ์และทักษะในการ
ท างานสูง มีความคุ้นเคยกับสถานประกอบ และยังสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มี
ให้กับแรงงานรุ่นใหม่อีกด้วย  

สมรักษ์ รักษาทรัพย์ และคณะ (2551) ได้ท าการศึกษาความเหมาะสมในการ
ท างานของแรงงานหลังเกษียณอายุ โดยการส ารวจอุปสงค์ต่อแรงงานของนายจ้างและอุปทานของ
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แรงงาน และน ามาวิเคราะห์ลักษณะงานอาชีพและเงื่อนไขในการท างานที่เหมาะสมกับประชากร
สูงอายุ ได้ 6 ประเภท ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับประสิทธิผลการท างาน ดังนี้ 

1. งานที่ใช้ทักษะสูงและแรงงานน้อย ได้แก่ อาชีพนักวิชาการ เช่น งานสอน
หนังสือ และนักวิจัย เป็นต้น อาชีพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนและสัตว์ เช่น แพทย์และพยาบาล 
สัตวแพทย์ และผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เป็นต้น อาชีพนักกฎหมาย เช่น ทนายความ อัยการ และผู้พิพากษา 
เป็นต้น อาชีพสถาปนิกและวิศวกร เช่น งานตกแต่งภายในและภายนอก นักออกแบบ และงานควบคุม
การก่อสร้าง เป็นต้น อาชีพบริหาร เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารงานลักษณะอ่ืนๆ เป็นต้น 
อาชีพประจ าส านักงาน เช่น พนักงานบัญชี เลขานุการ และนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น อาชีพที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น นักวิเคราะห์การเงิน และนักการบัญชี เป็นต้น 

2. งานที่ใช้ทักษะสูงและใช้แรงงาน ได้แก่ อาชีพบริการรักษาความปลอดภัย เช่น 
ยาม ผู้ควบคุมดูแลทัณฑ์สถาน ผู้ดูแลความปลอดภัยในสถานีขนส่ง และผู้ดูแลความปลอดภัยในท่ า
อากาศยาน เป็นต้น 

3. งานที่ใช้ทักษะปานกลางและแรงงานน้อย ได้แก่ อาชีพศิลปะและการแสดง 
เช่น นักออกแบบเสื้อผ้า ช่างภาพ และนักแสดง เป็นต้น อาชีพบริการสังคมและสังคม เช่น งานบริการ
ประชาชน ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต และมัคคุเทศก์ เป็นต้น อาชีพเกี่ยวกับการท าอาหาร เช่น แม่ครัว 
และคนท าอาหารในภัตตาคาร เป็นต้น อาชีพพนักงานประจ าส านักงาน เช่น งานประชาสัมพันธ์ และ
พนักงานต้อนรับในห้ามสรรพสินค้า เป็นต้น 

4. งานที่ใช้ทักษะปานกลาง ใช้แรงงานมาก ได้แก่ อาชีพช่าง เช่น ช่างซ่อมไฟฟ้า 
ช่างซ่อมรถยนต์ และช่างก่อสร้าง เป็นต้น อาชีพขนส่ง เช่น พนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น 

5. งานที่ใช้ทักษะน้อยและใช้แรงงานน้อย ได้แก่ อาชีพพนักงานประจ าส านักงาน 
เช่น พนักงานเสิร์ฟ แม่บ้านประจ าส านักงาน และลูกจ้างในร้านค้า เป็นต้น อาชีพค้าขาย เช่น ค้าขาย
ปลีกขายส่ง และลูกจ้างร้านค้า เป็นต้น 

6. งานที่ใช้ทักษะน้อยและใช้แรงงานมาก ได้แก่ อาชีพหัตถกรรม เช่น งานถักร้อย 
จักสาน และทอผ้า เป็นต้น อาชีพการเกษตรกรรม เช่น ท าไร่ ท านา และท าสวน เป็นต้น อาชีพอ่ืนๆ 
เช่น การผลิต และพนักงานดูแลหรือเก็บรถเข็นในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

2.2.2 ผลกระทบจากการขยายอายุเกษียณการท างานของประชากรสูงอายุ 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (2551) ได้ท าการศึกษาผลกระทบการขยาย

อายุการท างานของภาคเอกชน โดยได้รวบรวมข้อมูลการท างานของประชากรทั่วราชอาณาจักรและ
ส ารวจข้อมูลการท างานในภาคเอกชน พบว่า การขยายอายุการท างานส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สังคม และคุณภาพชีวิตของแรงงาน โดยผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น พบว่า การขยายอายุการท างาน
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ส่งผลกระทบในทางบวกต่อลูกจ้าง คือ ท าให้ลูกจ้างมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่
ตนต้องอุปการะเลี้ยงดู ช่วยขยายระยะเวลาในการออมเงินให้กับลูกจ้าง โดยลูกจ้างสามารถจัดสรร
รายได้บางส่วนเก็บออมไว้ใช้หลังเกษียณอายุการท างาน ส่วนผลกระทบทางด้านลบนั้นเกิดขึ้นกับ
นายจ้าง คือ นายจ้างต้องรับภาระค่าจ้างต่อเดือนส าหรับลูกจ้างที่มีการขยายอายุการท างานสูงกว่า
การจ้างแรงงานใหม่ และท าให้ลดโอกาสการจ้างแรงงานใหม่เพ่ือทดแทนแรงงานที่มีการเกษียณอายุ
การท างาน เมื่อพิจารณาผลกระทบในภาพรวมทางเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
(2551) ได้วิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของการขยาย
อายุการท างานของแรงงานในภาคเอกชน โดยการประยุกต์วิธีการแบบ Dension-Solow เปรียบเทียบ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติต่อปัจจัยแรงงานภาคเกษตรกรรมและแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม พบว่า 
เมื่อเพ่ิมปัจจัยแรงงานในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 1 แล้ว มูลค่าผลิตภัณฑ์
ประชาชาติของแรงงานในภาคเกษตรกรรมจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 และมูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติของ
แรงงานนอกภาคเกษตรกรรมจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.16 โดยก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ ดังนั้นแรงงาน
นอกภาคเกษตรกรรมหรือแรงงานภาคเอกชนมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การขยาย
อายุการท างานให้กับแรงงานในภาคเอกชนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแรงงานยังมีความสามารถ
และประสิทธิภาพในการท างาน ส่วนผลกระทบทางสังคมนั้น การขยายอายุการท างานช่วยลดภาระ
ให้กับครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูประชากรสูงอายุ ท าให้ประชากรสูงอายุมีงานท าอย่างต่อเนื่อง และเป็น
งานที่ตนถนัด มีประสบการณ์เป็นอย่างดี และผลกระทบทางด้านคุณภาพชีวิตของแรงงาน พบว่า การ
ขยายอายุการท างานเป็นการลดสัดส่วนคนจน ท าให้แรงงานมีรายได้เลี้ยงตนเอง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น และแรงงานสามารถวางแผนชีวิตในการท างานที่เหมาะสมกับตนเอง 

นอกจากนี้ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) ได้
ท าการศึกษาผลกระทบด้านมหภาคและจุลภาคของการของการขยายอายุเกษียณ พบว่า ผลกระทบ
ในด้านจุลภาคนั้น ส่งผลให้ลูกจ้างมีรายได้และสวัสดิการเพ่ิมขึ้น ส่วนนายจ้างมีต้นทุนในการจ้างงานที่
เพ่ิมข้ึน ส่วนผลกระทบในด้านมหภาค พบว่า หากรัฐบาลส่งเสริมให้แรงงานในภาคเอกชนและแรงงาน
ในภาครัฐท างานอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาลมากน้อยแตกต่างกัน โดย
ในภาครัฐ การส่งเสริมให้แรงงานในภาครัฐมีงานท าอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ภาระการคลังที่รัฐบาล
จะต้องจ่ายให้กับแรงงานเพ่ิมข้ึนตามอายุเกษียณท่ีเพ่ิมข้ึน โดยส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างและสวัสดิการ ส่วน
ในภาคเอกชน การส่งเสริมให้แรงงานในภาคเอกชนมีงานท าอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ภาครัฐมีรายได้
จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าต้นทุนสวัสดิการที่ภาครัฐต้องจ่ายให้กับแรงงานในภาคเอกชน ซึ่ง
จะส่งผลดีต่อภาครัฐ และการขยายอายุเกษียณจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนโครงสร้าง
ประชากรในประเทศที่มีต่อการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจได้ โดยมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการ
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เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว คือ การส่งเสริมการออมและการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการผลิต อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวไม่สามารถท าในระยะสั้นได้ เนื่องจากการพัฒนา
เทคโนโลยีนั้น จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการผลักดันมาตรการการขยายอายุ
เกษียณของแรงงานไทย ซึ่งสามารถท าได้ในระยะสั้น จึงอาจจะเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ช่วยบรรเทา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรและการขาดแคลนแรงงานได้ 

2.2.3 การท างานของแรงงานสูงอายุในต่างประเทศ 
อรพินท์ สพโชคชัย และนพวรรณ ศรีเกตุ (2556) ได้ท าการศึกษาบทเรียนและ

ประสบการณ์ในการก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือรองรับปัญหาของสังคมสูงอายุ
และการขยายอายุการเกษียณราชการและการท างานในประเทศเกาหลีใต้ พบว่า ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ การขาดแคลนแรงงาน ภาระทางการเงินการคลัง และปัญหาอ่ืนๆ ในสังคม รัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีมาตรการและนโยบายเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุและแก้ไขปัญหาจากผลกระทบ
ของการเพ่ิมจ านวนของผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลมีการออกกฎหมายในการขยายอายุเกษียณการท างานจากเดิม
ในภาคเอกชนจะก าหนดอายุเกษียณการท างานที่ 55-57 ปี เป็นอายุ 60 ปี เท่ากับก าหนดอายุเกษียณของ
รัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้กับนายจ้างที่ไม่ต้องการให้มีการก าหนดการขยายอายุ
เกษียณการท างานเป็นกฎหมาย เพราะต้องการความยืดหยุ่นในการจ้างและควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงาน หากมีการขยายอายุเกษียณการท างานอาจจะน าไปสู่การลดขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเอกชนลง และในส่วนของแรงงานวัยรุ่นที่มีความกังวลว่าการขยายอายุเกษียณการท างานจะ
ส่งผลกระทบต่อการว่างงานเมื่อส าเร็จการศึกษา เนื่องจากหน่วยงานไม่มีต าแหน่งงานที่เพียงพอ ถ้ายัง
มีแรงงานสูงอายุท างานอยู่ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการที่จูงใจหน่วยงานที่มีการขยายอายุเกษียณของ
พนักงานในหน่วยงานนั้น เช่น การก าหนดจุดสูงสุดของค่าจ้าง เพ่ือลดอัตราเงินเดือนของแรงงาน
สูงอายุลง การให้เงินอุดหนุนส าหรับหน่วยงานที่มีการจ้างพนักงานเกินอายุเกษียณ เป็นต้น และ
มาตรการที่จูงใจแรงงานสูงอายุให้ท างานต่อหลังการเกษียณอายุการท างาน เช่น มาตรการการลดหย่อน
ภาษี การก าหนดกฎระเบียบและด าเนินมาตรการเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานสูงอายุ และการ
ปรับปรุงระบบบ านาญและการจ่ายผลตอบแทนยามเกษียณอายุ เป็นต้น 

ในขณะที่วรเวศม์ สุวรรณระดา (2556) ได้ท าการศึกษาบทเรียนประสบการณ์
ทางนโยบายการขยายอายุการท างานจากประเทศญี่ปุ่น พบว่า ประเทศญี่ปุ่นประสบผลกระทบจาก
การที่โครงสร้างประชากรในประเทศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบัน
ประชากรรวมของประเทศมีแนวโน้มลดลง และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะขาดแคลนประชากรวัย
ท างาน การก าหนดให้มีอายุเกษียณตามกฎหมายและการขยายอายุเกษียณการท างานจึงเป็น
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เครื่องมือหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ในการแก้ปัญหาการขาดประชากรวัยท างาน ซึ่งรัฐบาลของประเทศ
ญี่ปุ่นได้เริ่มบังคับใช้เมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา โดยในอดีต (หลังสงครามโลกครั้งที่ 2) แรงงานในภาคเอกชน
มีอายุเกษียณอยู่ที่ 55 ปี ซึ่งเป็นแรงงานเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่ และไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมาย 
ส่วนแรงงานในภาครัฐนั้น ไม่มีการก าหนดการเกษียณอายุการท างาน โดยแรงงานสามารถแสดงความ
จ านงออกจากเองโดยสมัครใจ หลังจากนั้น (ค.ศ. 1955-1970) เศรษฐกิจของประเทศเริ่มเจริญเติบโต
ขึ้น พร้อมกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างก้าวประโดด ส่งผลให้ทักษะของแรงงานสูงอายุเริ่มไม่
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงเกิดความกังวลต่อการจ้างงานแรงงานวัยกลางคนและ
แรงงานสูงอายุในอนาคต ฝ่ายแรงงานจึงพยายามผลักดันให้มีการขยายอายุเกษียณการท างาน บริษัท
ใหญ่ๆ หลายบริษัทจึงเริ่มมีการขยายอายุเกษียณการท างานมากขึ้น เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1970 โครงสร้าง
ประชากรได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย แนวโน้มการขาดแคลนประชากรวัยท างานในอนาคต ส่งผล
ให้มีการก าหนดอายุการเกษียณแรงงานและการขยายอายุเกษียณการท างานเริ่มเป็นทางการมากขึ้น 
จนในปัจจุบัน (2013) ภาคเอกชนได้มีการก าหนดอายุการเกษียณการท างานที่อายุ 65 ปี โดยมีผลบังคับ
ใช้ตามกฎหมาย และภาครัฐบาลมีการก าหนดอายุเกษียณการท างานที่อายุ 60 ปี ซึ่งความส าเร็จใน
การขยายอายุเกษียณการท างานมาจากการผลักดันจากฝ่ายลูกจ้าง การยอมรับจากนายจ้าง และการ
สนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น 

นอกจากนี้ สวรัย บุญยมานนท์ และปภัศร ชัยวัฒน์ (2558) ได้ท าการศึกษา
โครงการทบทวนวรรณกรรมบทเรียนประสบการณ์ทางนโยบายการขยายอายุการท างานจาก 
สามประเทศ (สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสิงคโปร์) พบว่า การขยายอายุเกษียณการท างานของ  
สหราชอาณาจักรเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบายบ านาญของภาครัฐบาล ซึ่งระบุว่า การรับ
ผลประโยชน์ของผู้สูงอายุในลักษณะบ านาญ จะขึ้นอยู่กับจ านวนปีที่จ่ายเงินสมทบตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ โดย ค.ศ. 2011 แรงงานทั้งหญิงและชายจะมีอายุเกษียณเพ่ือรับบ านาญที่อายุ 65 ปี  และ 
ค.ศ. 2026 อายุเกษียณเพ่ือรับบ านาญจะขยายเป็น 66 ปี  ซึ่งนโยบายการขยายอายุเกษียณการ
ท างานได้มีการชี้แจงให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างสม่ าเสมอผ่านช่องทางสื่อสาธารณะ ท าให้ไม่
ก่อให้เกิดการคัดค้านหรือการต่อต้านที่รุนแรง ต่างจากประเทศฝรั่งเศสที่มีการก าหนดการขยายอายุ
เกษียณการท างานที่พิจารณาจากอาชีพเป็นหลัก ท าให้เกิดความแตกแยกระหว่างแรงงาน สหภาพ
แรงงาน และตัวแทนแรงงานที่รวมตัวกันในบางกลุ่มอาชีพ นโยบายในการขยายอายุเกษียณการ
ท างานจึงถูกต่อต้านอย่างรุนแรง ส่งผลให้รัฐบาลต้องยุติการด าเนินนโยบายการขยายอายุเกษียณการ
ท างานลง ส่วนประเทศสิงคโปร์ ในอดีตไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการก าหนดอายุเกษียณการท างาน 
แรงงานของประเทศสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะนิยมเกษียณการท างานที่อายุ 55 ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลง ในขณะที่
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ผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้น รัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ออกกฎหมาย Retirement Age Act (RAA) เพ่ือ
ก าหนดอายุขั้นต่ าในการเกษียณอายุการท างาน เป็น 60 ปี ใน ค.ศ. 1993 และขยายอายุเกษียณการ
ท างานเป็น 62 ปี ในปี 1999 ถึงปีปัจจุบัน (2012) และมีการเปิดโอกาสให้แรงงานที่มีอายุ 62 ปีขึ้นไป 
สามารถกลับมาท างานอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งใหม่ที่มีการปรับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมของแรงงาน ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบร่วมกันของนายจ้างและ
ลูกจ้าง 

ตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2 สรุปการศึกษางานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบของการเพ่ิมจ านวนของแรงงานสูงอายุ การท างานของแรงงานสูงอายุ และการขยายอายุ
เกษียณการท างานของแรงงานสูงอายุทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 



Ref. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTW

39 
 

 

39 

ตารางที่ 2.1 บทสรุปประเด็นส าคัญจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ 
 

ผู้ศึกษา (ปีที่พิมพ์) วิธีการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง 

ธุรกิจ ผลการศึกษา นายจ้าง ลูกจ้าง 

จ านวน จ านวน อายุ 

ชลัยพร อมรวัฒนา  
และคณะ (2551) 

ศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรม
ในอดีตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเก็บ
ข้อมูลจากการประชุมกลุ่ม และ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามไปยัง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

100 คน 
ขึ้นไป 

2,407 คน 50 ปีขึ้นไป  
1. ภาคเกษตรกรรม 
2. ภาคอุตสาหกรรม 
3. ภาคการบริการ 

- จ านวนแรงงานสูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาค
เกษตรกรรม และจากการส ารวจพบว่า ประสบการณ์
และความสามารถของแรงงานสูงอายุมีผลต่อการจ้าง
งานมากที่สุด 

สมรักษ์ รักษาทรพัย์ 
และคณะ (2551) 

ส ารวจความเห็นของแรงงานและ
สถานประกอบการตา่งๆ โดยวิธี
แจกแบบสอบถาม แลว้มา
วิเคราะห์ด้วยวธิีการสถิต ิ

320 คน 1,908 คน 
1. 50-60 ป ี
2. 61 ปีขึ้นไป  

1. ทุกกลุ่มธุรกิจ 

- เพศ, ประเภทสถานประกอบการ, ความมั่นคงของ
รายได้, และระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่
ตลาดแรงงานของผู้สูงอายุ 

- ประเภทของสถานประกอบการ , ประเภทของ
อุตสาหกรรม, ประสบการณ์การท างาน, สุขภาพของ
แรงงาน, และความเหมาะสมของต าแหน่ง มีผลต่อการ
จ้างแรงงานสูงอายุท างาน 

สถาบันวิจยัเพื่อพัฒนา
ประเทศ (2551) 

ศึกษาโดยการทบทวนข้อมูลทุติย
ภูมิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
เก็บข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามไปยังผู้ท างานใน
ภาคเอกชน และผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ 

400 คน 2,000 คน 20-60 ปีขึ้นไป  
1. ภาคเกษตรกรรมและประมง 
2. ภาคการผลิต 
3. ภาคการบริการ 

- ขนาดของสถานประกอบการขนาด 55-199 คนและ
การเป็นสมาชิกประกันสังคม มีผลในทางบวกต่อการ
ตัดสินใจท างานต่อหลังการเกษียณอายุการท างาน 

- อายุ, ภาคอุตสาหกรรม, และค่าจ้าง มีผลในทางลบต่อ
การตัดสินใจท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างาน 
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ตารางที่ 2.1 บทสรุปประเด็นส าคัญจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องในประเทศ (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปีที่พิมพ์) วิธีการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง 

ธุรกิจ ผลการศึกษา นายจ้าง ลูกจ้าง 

จ านวน จ านวน อายุ 

นงนุช สุนทรชวกานต์ 
และพิสุทธิ ์กุลธนวิทย ์
(2551) 

ศึกษาโดยการทบทวนข้อมูลทุติย
ภูมิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
โดยตรงกับแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ท าการศึกษา 

15 คน 150 คน 45-50 ปีขึ้นไป  

1. ภาคการผลิต 
2. ภาคการค้าและบริการ 
3. ภาคการขายส่ง ขายปลกีฯ 

และโรงแรม-ภัตตาคาร 

- อาย,ุ อาชีพ, และการศึกษา มีผลต่อผลติภาพและ
ต้นทุนแรงงานแตกต่างกันไปตามภาคเศรษฐกิจที่มี
ลักษณะงานที่ต่างกันออกไป โดยผลิตภาพของแรงงาน
สูงอายุในภาคการผลิตลดต่ ากวา่แรงงานวัยหนุ่มสาว 
แรงงานสูงอายุในภาคการขายส่ง ขายปลีกฯ และ
โรงแรม-ภัตตาคาร ผลิตภาพสูงสุดที่อาย ุ55-59 ปี 
จากนั้นผลิตภาพจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึน้ และแรงงาน
สูงอายุในภาคการค้าและบรกิารมีผลิตภาพสูงสุดที่อาย ุ
50-54 ปี จากนั้นผลิตภาพจะลดลง แตย่ังสูงกว่าผลิต
ภาพของแรงงานวัยหนุ่มสาว 

วิทยาลยัประชากร-
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2556) 

ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง แล้วน ามาวิเคราะห ์

- - - 1. ทุกกลุ่มธุรกิจ 

- การขยายอายุเกษียณการท างานท าให้ลูกจ้างมีรายได้
และสวัสดิการเพิ่มขึ้น ส่วนนายจ้างมีต้นทุนในการจ้าง
งานเพิ่มขึ้น 

- การขยายอายุเกษียณการท างานในภาครัฐ ส่งผลให้
ภาครัฐมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่วนในภาคเอกชน ส่งผล
ให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ซ่ึงสูงกว่าต้นทุนสวัสดิการที่ภาครัฐต้องจ่ายให้กับ
แรงงานในภาคเอกชน 
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ตารางที่ 2.1 บทสรุปประเด็นส าคัญจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องในประเทศ (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปีที่พิมพ์) วิธีการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง 

ธุรกิจ ผลการศึกษา นายจ้าง ลูกจ้าง 

จ านวน จ านวน อายุ 

ศุภชัย ศรีสุชาติ และ
คณะ (2558) 

ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก
ลูกจ้างและนายจา้งจาก
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

128 คน 611 คน 45-60 ป ี
1. ภาคการขายส่ง-ขายปลกี 
2. ภาคโรงแรมและภัตตาคาร 

- สถานประกอบการสว่นใหญ่ไม่ได้มีการจา้งงานผู้สูงอายุ
เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน 

- สถานประกอบการทีจ่้างแรงงานสูงอายุ ให้เหตุผลว่า 
แรงงานสูงอายุมีประสบการณ์ มีความคุ้นเคยกับบริษัท 
และสามารถถา่ยทอดความรู้ให้กบัพนักงานรุ่นใหม่ได้ 

หมายเหตุ. จากการสรุปโดยผู้ศึกษา. 
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ตารางที่ 2.2 บทสรุปประเด็นส าคัญจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 
 

ผู้ศึกษา (ปีที่พิมพ์) ประเทศ วิธีการวิเคราะห์ ผลการศึกษา 

อรพิณ สพโชคชัย และ 
นพวรรณ ศรีเกตุ (2556) 

ประเทศเกาหลีใต ้
ทบทวนข้อมูลทุติยภูมติ่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามา
วิเคราะห ์

รัฐบาลออกกฎหมายในการขยายอายุเกษียณการท างานในภาคเอกชนจากอายุ 55-57 ปี 
เป็นอายุ 60 ปี เท่ากับอายุเกษียณการท างานของแรงงานในภาครัฐ โดยรัฐบาลได้มีการจูงใจ
หน่วยงานท่ีมีการขยายอายุเกษียณการท างานด้วยการก าหนดจุดสงูสุดของค่าจ้าง เพื่อลด
อัตราเงินเดือนของแรงงานสูงอาย ุและการให้เงินอุดหนุนหน่วยงานนั้นๆ เป็นต้น 

วรเวศม์ สุวรรณระดา 
(2556) 

ประเทศญี่ปุ่น 
ทบทวนข้อมูลทุติยภูมติ่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามา
วิเคราะห ์

แรงงานในภาคเอกชนขยายอายุเกษียณการท างานจาก 55 ปี เป็น 65 ปี โดยมีผลบังคับใช้
ทางกฎหมาย ส่วนแรงงานภาครัฐมีการก าหนดอายุเกษียณการท างานท่ี 60 ปี จากแต่เดิมที่
ไม่มีการก าหนดอายุเกษียณการท างาน 

สวรัย บุณยมานนท์ และ 
ปภัศร ชัยวัฒน์ (2558) 

ประเทศสิงคโปร ์
ทบทวนข้อมูลทุติยภูมติ่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามา
วิเคราะห ์

รัฐบาลออกกฎหมายในการขยายอายุเกษียณการท างานจากอายุ 55 ปี เป็นอายุ 62 ปี และ
มีการเปดิโอกาสให้แรงงานท่ีมีอาย ุ62 ปีข้ึนไป กลับมาท างานใหม่ได้ 

สหราชอาณาจักร 
ทบทวนข้อมูลทุติยภูมติ่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามา
วิเคราะห ์

ก าหนดการเกษียณอายุการท างานท่ีอายุ 65 ปี และจะขยายเป็น 66 ปี ใน ค.ศ. 2026 โดย
เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบายบ านาญของภาครัฐ 

ประเทศฝรั่งเศส 
ทบทวนข้อมูลทุติยภูมติ่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามา
วิเคราะห ์

มีการก าหนดนโยบายการเกษียณอายุการท างานโดยพิจารณาตามลกัษณะอาชีพ ซึ่ง
ก่อให้เกิดความแตกแยกระหวา่งแรงงาน จึงมีการยุตินโยบายการขยายอายุเกษียณการ
ท างานไว้ชั่วคราว 

หมายเหตุ. จากการสรุปโดยผู้ศึกษา. 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน

กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษา 2 ส่วน  คือ ส่วนที่หนึ่งเป็น
การศึกษาในด้านอุปทานแรงงาน หรือความต้องการท างานของแรงงาน ถึงปัจจัยที่ก าหนดการ
ตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ  หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน  (มากกว่า 55 ปี) 
เป็นการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ซึ่งท าการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยวิธ ีการสัมภาษณ์จากกลุ ่ม
ตัวอย่างโดยตรง (Face to Face Interview) และส่วนที่สอง เป็นการศึกษาด้านอุปสงค์แรงงานที่มี
ต่อแรงงานสูงอายุหรือความต้องการจ้างงานแรงงานสูงอายุ ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจในการจ้าง
แรงงานสูงอายุท างานต่อ รวมถึงทัศนคติที่มีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ และความเป็นไปได้ใน
การขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) เป็นการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Method) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหารของบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 
3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1. พนักงานในส านักงานใหญ่ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 

11,258 คน (www.cpall.co.th, 2559) ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลเพียง 386 ชุด โดยใช้วิธีการค านวณของ 
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาพิสุทธิ์, 2540) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

สูตรการค านวณของยามาเน่  

n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒2)
 

โดยที่ n เท่ากับ จ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม 
 N เท่ากับ จ านวนประชากร 
 e เท่ากับ ความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 หรือดีกว่า 
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แทนค่า n  =  
11,258

1+(11,258(0.052))
   

=  386.2755   ≈ 386 ชุด 
 

จากการค านวณ จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 386 ตัวอย่าง 
และเพ่ือความสะดวกในการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาจึงตัดสินใจใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 400 ตัวอย่าง 
และก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเฉพาะพนักงาน
ที่มีอายุ 40-55 ปี ในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

2. ผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เป็นการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือที่จะได้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลและตอบ
ค าถามได้ตรงและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้ศึกษาได้ก าหนดไว้ ผู้ศึกษาจึงเลือกสัมภาษณ์ผู้บริหาร
จ านวน 4 คน ที่ท างานเกี่ยวกับงานด้านการก าหนดนโยบายองค์กร และสามารถให้ความรู้ และ
ค าแนะน าท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษานี้ 
 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน กรณีศึกษา 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) จะท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี้ 
 

3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เก็บข้อมูลโดยการใช้

แบบสอบถามด้วยวิธีสัมภาษณ์โดยตรง (Face to Face Interview) จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานใน
หน่วยงานของส านักงานใหญ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุ 40-55 ปี จ านวน 400 คน 
และส่วนที่สอง คือ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหารในบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 คน ที่ท างานเกี่ยวกับงานด้านการก าหนดนโยบายองค์กร และ
สามารถให้ความรู้ และค าแนะน าที่เก่ียวข้องในการศึกษานี้ 

3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น 

บทความ วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เป็นต้น ซึ่งเผยแพร่โดยแหล่งข้อมูลและหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย เป็นต้น เพ่ือใช้ในการ
อ้างอิงและอภิปรายผลการศึกษา 
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 

3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปทานแรงงานของแรงงานสูงอายุ 
ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติ (SPSS) โดยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยตรงจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นพนักงานในหน่วยงานของส านักงานใหญ่ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดังนี้ 

แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะ
ค าถามจะเป็นแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) จ านวน 11 ข้อ ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์
หาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

แบบสอบถามส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความต้องการท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
และปัจจัยในการก าหนดการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) ลักษณะค าถามจะเป็นแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) ผู้ศึกษาใช้
วิธีการวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

แบบสอบถามส่วนที่ 3 เงื่อนไขในการจ้างงาน ที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจ
ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55) รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของ
การท างานเมื่อกลุ่มตัวอย่างอายุมากขึ้น ลักษณะค าถามจะเป็นแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple 
Choice) โดยให้กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความส าคัญของตัวเลือกนั้น ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์หา
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์แรงงานที่มีต่อแรงงานสูงอายุ 
ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพ่ืออธิบายผลสรุป

ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจ
ในการจ้างแรงงานสูงอายุท างานต่อ รวมถึงทัศนคติที่มีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ และความ
เป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการ
อ้างอิงตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
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3.4 สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามมา
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมติฐาน โดย

ใช้ระดับความเชื่อมั่นในระดับร้อยละ 95 ( = 0.05) ในการพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธสมติฐานใน
การศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้สถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการศึกษาข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์, ปัจจัยในการก าหนดการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยาย
อายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี), เงื่อนไขในการจ้างงานที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจท างาน
ต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) , และปัญหาและอุปสรรคของการ
ท างานเมื่อกลุ่มตัวอย่างอายุมากขึ้น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน เพ่ือทราบลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างและการแจกแจงของตัวแปร ได้แก่ ความถี่ ( Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
เลขคณิต (Mean) และความถ่ีร่วม (Crosstab) 

2. การใช้สถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอย (Correlation & Regression) ใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระหว่างตัวแปรที่เป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง และ
ความสัมพันธ์ในการตัดสินใจเลือกที่จะท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณ
การท างาน (มากกว่า 55 ปี) โดยใช้วิธีการทดสอบค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) 

3. การใช้สถิติเชิงปริมาณ (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง และการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างในการเลือกที่จะ
ท างานหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ว่ามีความสัมพันธ์
กันหรือไม่ โดยก าหนดให้ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และตัวแปรตาม คือ ความต้องการ
หรือไม่ต้องการท างานต่อของกลุ่มตัวอย่าง หากบริษัทมีการขยายอายุการท างาน (มากกว่า 55 ปี)  
จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจ าลอง Binary Logistic Regression มีตัวแปรอิสระ (X) คือ  
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ตารางที่ 3.1 ตัวแปรอิสระ (X) และสัญลักษณ์ของตัวแปร 
 

คามหมายของตัวแปร สัญลักษณ์ รูปแบบของตัวแปร 

1. เพศ GENDER Nominal 
2. อายุ AGE Ordinal 

3. สถานภาพ STATUS Nominal 

4. ระดับการศึกษา EDU Ordinal 
5. ต าแหน่งงาน POSITION Ordinal 

6. อาชีพ OCC Nominal 
7. อายุการท างานในบริษัท EXPERIENCE Ordinal 

8. การออมและการลงทุน SAVING Nominal 

9. รายได้ต่อเดือน INCOME Ordinal 
10. ภาระหนี้สิน DEBT Nominal 

11. ปัญหาสุขภาพ HEALTH Nominal 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ศึกษา. 
 

ข้อมูลด้านด้านประชากรศาสตร์ เป็นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยาย
อายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการท างานต่อหรือไม่
ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

และตัวแปรตาม (Y) ที่ท าการศึกษามี 2 กรณี คือ  
Y  =  1  คือ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณ 

การท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
Y  =  0  คือ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณ 

การท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
เมื่อน าค่าตัวแปรที่ได้มาใช้ในแบบจ าลอง จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ ดังนี้ 
Yi = ƒ(GENDER, AGE, STATUS, EDU, POSITION, OCC, EXPERIENCE, SAVING, 

INCOME, DEBT, HEALTH) 
แบบจ าลองข้างต้น เป็นแบบจ าลองที่ใช้ทดสอบตัวแปรอิสระ (X) แต่ละตัวว่ามีผลกระทบ

ต่อตัวแปรตาม (Y) มากน้อยเพียงใด อีกนัยหนึ่ง เป็นการทดสอบว่า ตัวแปรอิสระที่ก าหนดไว้ จะส่งผล
ต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างว่า มีความต้องการที่จะท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากมีการขยาย
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อายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) โดยตัวแปรตาม (Y) มี 2 ค่า คือ ไม่ต้องการท างานต่อ (Y = 0) 
หรือต้องการท างานต่อ (Y = 1) มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ (X) ไม่อยู่ในรูปเชิงเส้น และสามารถ
หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการท างานต่อหรือไม่ต้องการท างานต่อ 
หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกกว่า 55 ปี) ได้จาก Logistic Function ดังนี้ 

Pi = (Y = 1) = 
𝑒𝑧

1+𝑒𝑧 

p (Y = 0) = 1-Pi 

เมื่อ  z = β0 + β1x1 + β2x2 +……. + βixi 

โดยที่ Pi หรือ (Y = 1) แทนความน่าจะเป็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการที่จะท างาน
ต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกกว่า 55 ปี) ส่วน p (Y = 0) แทนความน่าจะ
เป็นที่กลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกกว่า 55 ปี) 
และ z แทน Linear Combination ของตัวแปรอิสระ (กรณีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว) 

จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของการวิเคราะห์ความถดถอย 
โลจิสติค (Logistic Regression Analysis) ไม่เป็นรูปเชิงเส้น จึงต้องมีการปรับให้มีความสัมพันธ์ในรูปเชิง
เส้น ในรูปแบบของ Odds หรือ Odds Ratio โดยที่ 

Odds  =  
Pi

1− 𝑃i
 =  ez 

ค่าของ Odds หรือ Odds Ratio จะแสดงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจเป็นกี่เท่า
ของโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ เช่น Odds ของการโยนเหรียญ 1 ครั้งเท่ากับ 0.5/0.5 
เท่ากับ 1 ถ้า Odds มีค่าเท่ากับ 2.5 แสดงว่า โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจเป็น 2.5 เท่าของ
โอกาสที่จะไม่เกิด ถ้า Odds มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจนั้นมากกว่า
โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555) 

การเขียน Logistic Model จะอยู่ในรูป log ของ Odds เรียกว่า Logit หรือ Logistic 
Response Function สามารถเขียนในรูปสมการได้ ดังนี้ 

Log (Odds)  =  log [
Pi

1− P1
]  =  z 
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จากวิธีการประมาณค่านี้จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ β0, β1, β2, ……., βi ของตัวแปรอิสระ
แต่ละตัว ส าหรับใช้ประมาณค่า Log (Odds) หรือ z ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายได้ และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับความน่าจะเป็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการที่จะท างาน หากบริษัทมีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกกว่า 55 ปี) ดังนี้ 
 

Pi = (Y = 1) = 
𝑒𝑧

1+𝑒𝑧 

 
Pi คือ ความน่าจะเป็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการที่จะท างาน หากบริษัทมีการขยาย

อายุเกษียณการท างาน (มากกกว่า 55 ปี) โดย 
- ถ้าค่า Probability ที่ได้ มีค่ามากกว่า 0.5 โอกาสหรือความน่าจะเป็นสูงที่กลุ่ม

ตัวอย่างมีความต้องการที่จะท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
- ถ้าค่า Probability ที่ได้ มีค่าน้อยกว่า 0.5 โอกาสหรือความน่าจะเป็นสูงที่กลุ่ม

ตัวอย่างไม่มีความต้องการที่จะท างาน หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกกว่า 55 ปี) 
 

3.4.1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจในการท างานต่อ

หรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) สามารถแสดงและ
นิยามความหมาย ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 การแสดงตัวแปรและความหมายของข้อมูล 

 

ล าดับที่ 
ชื่อตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

ค าที่เป็นไปได้และความหมาย 
(VALUE) 

1 GENDER เพศ 
1 = เพศชาย 
0 = เพศหญิง 

2 AGE อายุ 
1 = 40-49 ปี 
0 = 50-55 ปี 

3 STATUS สถานภาพ 
1 = โสด / หม้าย / หย่าร้าง 
0 = สมรส 
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ตารางที่ 3.2 การแสดงตัวแปรและความหมายของข้อมูล (ต่อ) 
 

ล าดับที่ 
ชื่อตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

ค าที่เป็นไปได้และความหมาย 
(VALUE) 

4 EDU 
ระดับการศึกษา
สูงสุด 

1 = ปริญญาโทและสูงกว่า  
0 = มัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญาตรี 

5 POSITION ต าแหน่งงาน 
1 = ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป 
0 = พนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน 

6 OCC อาชีพ 

1 = ด้านบัญชี / การเงิน / การตลาด /  
      จัดซื้อ / ทรัพยากรมนุษย์ 
0 = อาชีพ IT / สารสนเทศ 
      วิศวกรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรม- 
      ศาสตร์ 

7 EXPERIENCE 
อายุการท างาน
ในบริษัท 

1 = 15 ปีขึ้นไป  
0 = ต่ ากว่า 15 ปี 

8 SAVING การออมและการ
ลงทุน 

1 = ไม่มีการออมและการลงทุน 
0 = มีการออมและการลงทุนในรูปแบบ 
      ต่างๆ เช่น เงินฝาก เงินลงทุน  
      และอสังหาริมทรัพย์  

9 INCOME รายได้ต่อเดือน 
1 = 50,001 บาทข้ึนไป 
0 = ต่ ากว่า 50,001 บาท 

10 DEBT ภาระหนี้สิน 
1 = มีภาระหนี้สิน 
0 = ไม่มีภาระหนี้สิน 

11 HEALTH ปัญหาสุขภาพ 
1 = มีปัญหาสุขภาพ 
0 = ไม่มีปัญหาสุขภาพ 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ศึกษา. 
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3.4.2 สมมติฐานที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 11 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อาชีพ อายุการท างานในบริษัท การออมและการลงทุน รายได้ต่อเดือน 
ภาระหนี้สิน และปัญหาสุขภาพ โดยแต่ละตัวแปร ผู้ศึกษาอธิบายเหตุผลในการเลือกตัวแปรดังกล่าว 
และสมมติฐานในการเลือกตัวแปร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เพศ (GENDER) แบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง โดยความแตกต่างระหว่าง
เพศชายและเพศหญิงมีผลต่อการตัดสินใจท างาน ผู้ศึกษาได้อ้างอิงถึงการศึกษาของสมรักษ์ รักษา
ทรัพย์ และคณะ (2551) ซึ่งท าการศึกษาความเหมาะสมในการท างานของแรงงานหลังเกษียณอายุ โดย
วิเคราะห์ความต้องการท างานของผู้สูงอายุ พบว่า เพศมีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อหลังเกษียณ ซึ่ง
เพศชายเป็นเพศท่ีมีโอกาสในการตัดสินใจท างานหลังเกษียณมากกว่าเพศหญิง 1.3 เท่า 

สมมติฐานตัวแปรเพศ ที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยาย
อายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) คือ เพศชายมีความต้องการท างานต่อมากกว่าเพศหญิง หาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

2. อายุ  (AGE) ความแตกต่างด้านอายุมีผลต่อการตัดสินใจท างาน โดยใน
การศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เนื่องจากบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งมาเพียง 28 ปี สัดส่วนพนักงานสูงอายุมีจ านวนไม่
มาก เมื่อเทียบกับจ านวนพนักงาน  จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 40-55 ปี โดยแบ่งศึกษาเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่มีอายุ 40-49 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 50-55 ปี ทั้งนี้ ผู้ศึกษาอ้างอิงถึงการศึกษาของสมรักษ์ 
รักษาทรัพย์ และคณะ (2551) ซึ่งท าการศึกษาความเหมาะสมในการท างานของแรงงานหลังเกษียณอายุ 
โดยวิเคราะห์ความต้องการท างานของผู้สูงอายุ พบว่า เมื่ออายุของแรงงานเพ่ิมขึ้น แนวโน้มการตัดสินใจ
ที่จะท างานหลังเกษียณจะลดลง โดยจากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อแรงงานอายุมากขึ้น
เรื่อยๆ แรงจูงใจที่จะท างานต่อหลังเกษียณจะลดลง เมื่อเทียบกับพนักงานที่มีอายุน้อยกว่า 

สมมติฐานตัวแปรอายุ ที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยาย
อายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อย (อายุ 40-49 ปี) มีความต้องการ
ท างานต่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมาก (อายุ 50-55 ปี) หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) 

3. สถานภาพ (STATUS) แบ่งออกเป็นสถานภาพโสด สมรส หย่าร้าง และหม้าย 
ผู้ศึกษาอ้างอิงการศึกษาของ Pablo Antolin และ Stefano Scarpetta (1998) ซึ่งท าการศึกษา 
Microeconometric Analysis of the Retirement Decision พบว่า สถานภาพสมรสมีผลต่อ
การตัดสินใจเกษียณอายุการท างาน โดยสถานภาพโสดมีผลต่อการตัดสินใจในการเกษียณอายุการ
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ท างานในทิศทางลบ กล่าวคือ แรงงานที่มีสถานภาพโสดมีความต้องการท างานมากกว่าแรงงานที่มี
สถานภาพสมรส 

สมมติฐานตัวแปรสถานภาพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการ
ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด หย่าร้าง และหม้าย 
มีความต้องการท างานต่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สถานภาพสมรส หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณ
การท างาน (มากกว่า 55 ปี)  

4. ระดับการศึกษา (EDU) แบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าระดับปริญญาโท โดย
ผู้ศึกษาอ้างอิงจากงานศึกษาในอดีตที่มีการแยกแรงงานตามระดับการศึกษา ซึ่งงานศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือ ปวช. ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. และระดับปริญญาตรี (เนื่องจากพนักงานใน
บริษัทส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงน ามาใช้วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับระดับ
การศึกษาที่สูงกว่าคือ ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท) และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท ทั้งนี้ เมื่ออ้างอิงตามทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human 
Capital) พบว่า แรงงานที่ได้รับการศึกษาในระดับสูงจะมีความสามารถ ศักยภาพ และความช านาญ
เพ่ิมขึ้น เมื่อท างานก็จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และยังสามารถเพ่ิมผลตอบแทนได้ใน
อนาคต (นงนุช สุนทรชวกานต์, 2559) 

สมมติฐานตัวแปรระดับการศึกษา ที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัท
มีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) คือ กลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท มีความต้องการท างานต่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. และระดับปริญญาตรี หากบริษัทมี
การขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

5. ต าแหน่งงาน (POSITION) ผู้ศึกษาอ้างอิงจากงานศึกษาในอดีตที่มีการแยก
แรงงานตามต าแหน่งงาน ซึ่งงานศึกษานี้ ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งพนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ผู้ศึกษาได้น า
ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital) มาใช้ส าหรับการอ้างอิง เนื่องจากผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปได้ผ่าน
การเรียนรู้งานและการฝึกอบรม ท าให้มีความสามารถและความช านาญในการท างาน และเป็นกลุ่ม
อย่างที่ได้รับผลตอบแทนสูงตามระดับต าแหน่งงานท า ยิ่งมีต าแหน่งงานที่สูงขึ้น ก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทน
มากขึ้น 
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สมมติฐานตัวแปรต าแหน่งงาน ที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมี
การขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) คือ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารระดับฝ่าย
ขึ้นไป มีความต้องการท างานต่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งพนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน 
หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

6. อาชีพ (OCC) ผู้ศึกษาได้แบ่งอาชีพของกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจ ได้แก่ อาชีพด้านบัญชี การเงิน การตลาด จัดซื้อ 
และทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์  ได้แก่ 
อาชีพด้าน IT สารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยผู้ศึกษาได้อ้างอิงถึงการศึกษา
ของสมรักษ์ รักษาทรัพย์ และคณะ (2551) ซึ่งท าการศึกษาความเหมาะสมในการท างานของแรงงาน
หลังเกษียณอายุ โดยได้แบ่งงานอาชีพและเงื่อนไขการท างานที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ พบว่า อาชีพทั้ง
สองกลุ่มเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะสูงและแรงงานน้อย ทั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงแบ่งการศึกษาตามลักษะงานที่
พนักงานท า กล่าวคือ กลุ่มที่ 1 ประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจ จะเป็นลักษณะงานที่ท าประจ าที่
ส านักงาน ไม่ได้ต้องใช้แรงงานมาก และเป็นงานที่มีลักษณะรูปแบบเดิม ที่ท าเป็นประจ า ซึ่งต่างจาก
กลุ่มท่ี 2 ประกอบอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ 

สมมติฐานตัวแปรอาชีพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยาย
อายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) คือ กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจ ได้แก่ 
อาชีพด้านบัญชี การเงิน การตลาด จัดซื้อ และทรัพยากรมนุษย์ มีความต้องการท างานต่อมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ อาชีพด้าน IT สารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

7. อายุการท างานในบริษัท (EXPERIENCE) ผู้ศึกษาอ้างอิงจากงานศึกษาในอดีต 
ที่มีการน าตัวแปรด้านอายุการท างานมาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท างาน
ของแรงงานสูงอายุ นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital) มาใช้ส าหรับอ้างอิง
การศึกษา โดยแรงงานที่ท างานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ย่อมมีประสบการณ์และความช านาญใน
การท างานที่สูง และได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้จากสถานประกอบการ ท าให้แรงงานมีความ
ช านาญในการท างานมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการศึกษานี้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างานในบริษัท 15 ปีขึ้นไป  และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุท างานในบริษัทต่ ากว่า 15 ปี 

สมมติฐานตัวแปรประสบการณ์การท างานในบริษัท ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท างานต่อ  หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 
การท างานในบริษัทมากกว่า 15 ปี มีความต้องการท างานต่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างานใน
บริษัทต่ าว่า 15 ปี หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี)  
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8. การออมเงินและการลงทุน (SAVING) ผู้ศึกษาอ้างอิงการศึกษาจากทฤษฎี
วงจรชีวิต (Life Cycle Model) กล่าวคือ ในช่วงเริ่มต้นของชีวิตจนถึงช่วงการศึกษา บุคคลยังไม่สามารถ
พ่ึงพิงตัวเองได้ เนื่องจากยังไม่มีรายได้ ดังนั้นรายได้ของบุคคลจึงเป็นลบ และเมื่อมีการท างาน รายได้
ของบุคคลจะเพ่ิมข้ึนจนกระทั่งเป็นช่วงที่มีรายได้สูงสุด และเริ่มลดลงในภายหลัง และหลังเกษียณอายุ
การท างาน บุคคลจะไม่มีรายได้ และต้องเริ่มพ่ึงพิงรายได้จากการออมหรือการลงทุนที่บุคคลมี ดังนั้น
การออมและการลงทุนจึงมีผลต่อการตัดสินใจท างานของบุคคล 

สมมติฐานตัวแปรการออมและการลงทุน ที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) คือ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการออมและการ
ลงทุนในรูปแบบต่างๆ มีความต้องการท างานต่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการออมและการลงทุนใน
รูปแบบต่างๆ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี)  

9. รายได้ต่อเดือน (INCOME) เนื่องจากโดยทั่วไปผู้บริหารระดับฝ่ายมักมีรายได้
สูง ผู้ศึกษาจึงแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 50,001 บาท 
และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ ากว่า 50,001 บาท โดยผู้ศึกษาอ้างอิงการศึกษาของ สมรักษ์ 
รักษาทรัพย์ และคณะ (2551) ซึ่งท าการศึกษาความเหมาะสมในการท างานของแรงงานหลัง
เกษียณอายุ โดยวิเคราะห์ความต้องการท างานของผู้สูงอายุ พบว่า รายได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท างานของแรงงานสูงอายุ โดยการเปลี่ยนแปลงของรายได้จะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สัดส่วนความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจท างานหรือไม่ท างาน กล่าวคือ โอกาสที่จะตัดสินใจท างานหรือไม่
ท างานของแรงงานสูงอายุที่ค่าเท่าๆ กัน 

สมมติฐานตัวแปรรายได้ต่อเดือน ที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมี
การขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 
บาท มีความต้องการท างานต่อพอๆ กับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 50,001 บาท หากบริษัท
มีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี)  

10. ภาระหนี้สิน (DEBT) ผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการศึกษานี้เป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีภาระหนี้สิน และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีภาระหนี้สิน 
โดยผู้ศึกษาอ้างอิงการศึกษาของศุภชัย ศรีสุชาติ และคณะ (2558) ซึ่งท าการศึกษาการขยายอายุการ
ท างานในภาคเอกชนที่เป็นแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีกฯ ภาคอุตสาหกรรม
โรงแรมและภัตตาคาร โดยได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท างานต่อของแรงงาน
สูงอายุ พบว่า ระดับหนี้สินที่ต้องมีการช าระรายเดือนเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขยายอายุ  
การท างาน โดยถ้าระดับหนี้สินที่ต้องช าระมีมากขึ้น จะยิ่งส่งผลให้แรงงานตัดสินใจขยายอายุ 
การท างานมากขึ้น 
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สมมติฐานตัวแปรภาระหนี้สิน ที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมี
การขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีภาระหนี้สินมีความต้องการ
ท างานต่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีภาระหนี้สิน หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) 

11. ปัญหาสุขภาพ (HEALTH) ผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการศึกษานี้
เป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพ และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี
ปัญหาสุขภาพ โดยผู้ศึกษาอ้างอิงการศึกษาของ ศุภชัย ศรีสุชาติ และคณะ (2558) ซึ่งท าการศึกษา
การขยายอายุการท างานในภาคเอกชนที่เป็นแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีกฯ 
ภาคอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร โดยได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ท างานต่อของแรงงานสูงอายุ พบว่า ประเด็นด้านสุขภาพเป็นประเด็นที่ส าคัญของการตัดสินใจของ
แรงงานในการที่จะท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากมีการขยายอายุการท างาน นอกจากนี้ การศึกษา
ของ Pablo Antolin และ Stefano Scarpetta (1998) ซึ่งท าการศึกษา Microeconometric Analysis 
of the Retirement Decision พบว่า ปัญหาสุขภาพเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุการ
ท างาน โดยแรงงานที่มีปัญหาสุขภาพจะตัดสินใจเกษียณอายุการท างานมากกว่าแรงงานที่ไม่มีปัญหา
สุขภาพ 

สมมติฐานตัวแปรปัญหาสุขภาพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมี
การขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพมีความต้องการ
ท างานต่อน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี 

จากสมมติฐานที่ใช้การศึกษา น ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และทิศทางของ 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน กรณีศึกษา บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) น าเสนอในตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3 ความสัมพันธ์ของตัวแปรและทิศทางของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 

สมมติฐาน ทิศทาง 

1. เพศ (GENDER) + 
2. อายุ (AGE) + 

3. สถานภาพ (STATUS) + 

4. ระดับการศึกษา (EDU) + 
5. ต าแหน่งงาน (POSITION) + 

6. อาชีพ (OCC) + 
7. อายุการท างานในบริษัท (EXPERIENCE) + 

8. การออมและการลงทุน (SAVING) + 

9. รายได้ต่อเดือน (INCOME) + 
10. ภาระหนี้สิน (DEBT) + 

11. ปัญหาสุขภาพ (HEALTH) - 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ศึกษา. 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาด้านอุปทานแรงงาน 

 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน กรณีศึกษา บริษัท ซีพี 

ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษา 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการศึกษาด้านอุปทาน
แรงงาน หรือความต้องการท างานของแรงงาน และส่วนที่สองเป็นการศึกษาด้านอุปสงค์แรงงาน หรือ
ความต้องการจ้างงานแรงงานสูงอายุ โดยในบทที่ 4 จะน าเสนอเฉพาะในส่วนที่ 1 คือ การศึกษาด้าน
อุปทานแรงงาน หรือความต้องการท างานของแรงงาน ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจในการท างาน
ต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) เป็นการศึกษาการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ซึ่งท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to Face 
Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 40-55 ปี จ านวน 400 คน ที่ท างานในส านักงานใหญ่ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์และน าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อของกลุ่มตัวอย่าง หาก

บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
4.3 การวิเคราะห์สหพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Analysis) 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อของกลุ่ม

ตัวอย่าง หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) โดยใช้ Logistic Model 
 
4.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบัน อาชีพ อายุการท างานในบริษัท การออมเงินและการลงทุน รายได้ต่อ
เดือน ภาระหนี้สิน และปัญหาสุขภาพ ได้น าเสนอในตารางที่ 4.1 ทั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจงค่าความถี่และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง คือ กลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการท างานต่อ ซึ่งต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) จ านวน 265 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.25 และกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ โดยไม่ได้มีความ
ต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 
งานศึกษาจะน าเสนอรายละเอียดของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 

(400 คน) 

กลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการท างาน 

(265 คน) 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ต้องการท างาน

ต่อ  
(135 คน) 

การวิเคราะห์
สัดส่วนภายใน 
กลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการท างาน

ต่อ 

การวิเคราะห์
สัดส่วนภายใน 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ต้องการท างาน

ต่อ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 133 33.25 94 35.47 39 28.89 70.68 29.32 
หญิง 267 66.75 171 64.53 96 71.11 64.04 35.96 
รวม 400 100 265 100 135 100 - - 
2. อาย ุ
40-44 ปี 220 55.00 145 54.72 75 55.56 65.91 34.09 
45-49 ปี 117 29.25 76 28.68 41 30.37 64.96 35.04 
50-54 ปี 43 10.75 27 10.19 16 11.85 62.79 37.21 
55 ปี 20 5.00 17 6.42 3 2.22 85.00 15.00 
รวม 400 100 265 100 135 100 - - 
3. สถานภาพ 
โสด 188 47.00 135 50.94 53 39.26 71.81 28.19 
สมรส 200 50.00 121 45.66 79 58.52 60.50 39.50 
หย่าร้าง 9 2.25 6 2.26 3 2.22 66.67 33.33 
หม้าย 3 0.75 3 1.13 0 0.00 100.00 0.00 
รวม 400 100 265 100 135 100 - - 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
/ ปวช. 

4 1.00 1 0.38 3 2.22 25.00 75.00 

อนุปริญญา /ปวส. 12 3.00 9 3.40 3 2.22 75.00 25.00 
ปริญญาตร ี 294 73.50 188 70.94 106 78.52 63.95 36.05 
ปริญญาโทและสูงกว่า 90 22.50 67 25.28 23 17.04 74.44 25.56 
รวม 400 100 265 100 135 100 - - 
5. ต าแหน่งงานปัจจบุัน 
พนักงานท่ัวไปและ
หัวหน้างาน 

271 67.75 167 63.02 104 77.04 61.62 38.38 

ผู้บรหิารระดับฝ่ายขึ้นไป 129 32.25 98 36.98 31 22.96 75.97 24.33 
รวม 400 100 265 100 135 100 - - 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 

(400 คน) 

กลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการท างาน 

(265 คน) 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ต้องการท างาน

ต่อ  
(135 คน) 

การวิเคราะห์
สัดส่วนภายใน 
กลุ่มตัวอย่างที่
ตอ้งการท างาน

ต่อ 

การวิเคราะห์
สัดส่วนภายใน 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ต้องการท างาน

ต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

6. ประเภทอาชีพที่ท า 
ด้าน IT / สารสนเทศ 63 15.75 41 15.47 22 16.30 65.08 34.92 

ด้านบัญชี / การเงิน 136 34.00 89 33.58 47 34.81 65.44 34.56 
ด้านการตลาด / 
จัดซื้อ 

121 30.25 88 33.21 33 24.44 72.73 27.27 

ด้านทรัพยากร-มนุษย ์ 51 12.75 32 12.08 19 14.07 62.75 37.25 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
/ สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

29 7.25 15 5.66 14 10.37 51.72 48.28 

รวม 400 100 265 100 135 100 - - 
7. ประสบการณ์การท างานในบริษัท 
ต่ ากว่า 5 ป ี 23 5.75 18 6.79 5 3.70 78.26 21.74 

5-14 ปี 128 32.00 87 32.83 41 30.37 67.97 32.03 
15-24 ปี 220 55.00 139 52.45 81 60.00 63.18 36.82 
25 ปีขึ้นไป  29 7.25 21 7.92 8 5.93 72.41 27.59 
รวม 400 100 265 100 135 100 - - 

8. การออมและการลงทุน 
ไม่มีการออมหรือการ
ลงทุนใดๆ 

34 8.50 27 10.19 7 5.19 79.41 20.59 

มีในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เงินฝาก, เงินลงทุน 

282 70.50 181 68.30 101 74.81 64.18 35.82 

มีในรูปแบบ
อสังหาริมทรัพย ์

84 21.00 57 21.51 27 20.00 67.86 32.14 

รวม 400 100 265 100 135 100 - - 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 

(400 คน) 

กลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการท างาน 

(265 คน) 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ต้องการท างาน

ต่อ  
(135 คน) 

การวิเคราะห์
สัดส่วนภายใน 
กลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการท างาน

ต่อ 

การวิเคราะห์
สัดส่วนภายใน 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ต้องการท างาน

ต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

9. รายได้ต่อเดือน 
15,000-30,000 บาท 86 21.50 58 21.89 28 20.74 67.44 32.56 

30,001-50,000 บาท 198 49.50 114 43.02 84 62.22 57.58 42.42 
50,001 บาทขึ้นไป 116 29.00 93 35.09 23 17.04 80.17 17.04 
รวม 400 100 265 100 135 100 - - 
10. ภาระหนี้สนิ 
มี 242 60.50 225 84.91 17 12.59 92.98 7.02 
ไม่ม ี 158 39.50 40 15.09 118 87.41 25.32 74.68 

รวม 400 100 265 100 135 100 - - 
11. ปัญหาสุขภาพ 
มี 69 17.25 4 1.51 65 48.15 5.80 94.20 

ไม่ม ี 331 82.75 261 98.49 70 51.85 78.85 21.15 
รวม 400 100 265 100 135 100 - - 

หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
 
 ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบัน อาชีพ อายุการท างานในบริษัท การออมเงิน
และการลงทุน รายได้ต่อเดือน ภาระหนี้สิน และปัญหาสุขภาพ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ค่าความถี่และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อ และไม่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมี
การขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 

66.75 ซึ่งมากกว่าเพศชายที่มีจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) เป็นเพศหญิง จ านวน 171 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.53 และเพศชาย จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 35.47 เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่
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ไม่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ที่ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 มากกว่าเพศชายที่มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 28.89  

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชาย ร้อยละ 70.68 มี
ความต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากกว่าเพศหญิงที่มีร้อยละ 64.04 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-44 ปี จ านวน 220 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาอายุระหว่าง 45-49 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 อายุ
ระหว่าง 50-54 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 และอายุ 55 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.00 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-44 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 54.22 รองลงมา
อายุระหว่าง 45-49 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 28.68 อายุระหว่าง 50-54 ปี จ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.19 และอายุ 55 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.42 ตามล าดับ เช่นเดียวกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ที่
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-44 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมาอายุระหว่าง 45-49 ปี 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 30.37 อายุระหว่าง 50-54 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.85 
และอายุ 55 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 ตามล าดับ  

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 55 ปี ร้อยละ 85.00 
มีความต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 40-44 ปี ร้อยละ 65.91 อายุ 45-49 ปี ร้อยละ 64.96 และอายุ 50 -54 ปี ร้อยละ 
62.79 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 200 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 สถานภาพหย่าร้าง 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และสถานภาพหม้าย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดับ 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มี
สถานภาพโสด จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 121 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.66 สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.26 และสถานภาพหม้าย 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ หาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.52 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 39.26 สถานภาพหย่าร้าง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 ตามล าดับ  
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ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหม้าย ร้อยละ 
100.00 มีความต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 71.81 สถานภาพหย่าร้าง ร้อยละ 66.67 และสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 60.50 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50 รองลงมาส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าระดับ
ปริญญาโท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.00 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดับ 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 70.94 รองลงมาส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าระดับปริญญาโท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.28 ระดับ
อนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
ปวช. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.38 ตามล าดับ เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ 
หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ที่ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 78.52 รองลงมาส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ
สูงกว่าระดับปริญญาโท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.04 ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.22 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 
ตามล าดับ  

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา หรือ ปวส. ร้อยละ 75.00 มีความต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 
55 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าระดับ
ปริญญาโท ร้อยละ 74.44 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63.95 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ 
ปวช. ร้อยละ 25.00 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบัน 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งพนักงานทั่วไปและหัวหน้า

งาน จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 ซึ่งมากกว่าต าแหน่งผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปที่มีจ านวน 
129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งพนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน จ านวน 
167 คน คิดเป็นร้อยละ 63.02 มากกว่าต าแหน่งผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปที่มีจ านวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.98 เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ
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ท างาน (มากกว่า 55 ปี) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งพนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน จ านวน 104 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.04 มากกว่าต าแหน่งผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปที่มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 22.96 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับฝ่ายขึ้นไป ร้อยละ 75.97 มีความต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งพนักงานทั่วไปและหัวหน้างานที่มีร้อยละ 61.62 

กลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามประเภทอาชีพที่ท า 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านบัญชีและการเงิน 

จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมาประกอบอาชีพทางด้านการตลาดและจัดซื้อ จ านวน 
121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 ด้าน IT และสารสนเทศ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อ หาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านบัญชีและ
การเงิน จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 33.58 รองลงมาประกอบอาชีพทางด้านการตลาดและจัดซื้อ 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 33.21 ด้าน IT และสารสนเทศ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.47 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.08 และด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.66 ตามล าดับ เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ที่ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางด้านบัญชีและการเงิน จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 34.81 รองลงมาประกอบอาชีพ
ทางด้านการตลาดและจัดซื้อ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44 ด้าน IT และสารสนเทศ จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 ด้านทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.07 และด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.37 ตามล าดับ 

ทั้งนี้  เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพด้าน
การตลาดและจัดซื้อ ร้อยละ 72.73 มีความต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 
55 ปี) มากที่สุด  รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพด้านบัญชีและการเงิน ร้อยละ 65.44 
ด้าน IT และสารสนเทศ ร้อยละ 65.08 ด้านทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 62.75 และด้านวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร้อยละ 51.72 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุการท างานในบริษัท 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุการท างานในบริษัท ซีพี ออลล์ 

จ ากัด (มหาชน) ระหว่าง 15-24 ปี จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมามีอายุการท างาน
ระหว่าง 5-14 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 อายุการท างาน 25 ปีขึ้นไป จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.25 และอายุการท างานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 ตามล าดับ 
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โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
ส่วนใหญ่มีอายุการท างานในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่าง 15-24 ปี  จ านวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.45 รองลงมามีอายุการท างานระหว่าง 5 -14 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.83 อายุการท างาน 25 ปีขึ้นไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.92 และอายุการท างานต่ ากว่า 5 ปี 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79 ตามล าดับ เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ หาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ที่ส่วนใหญ่มีอายุการท างานในบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่าง 15-24 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมามีอายุการ
ท างานระหว่าง 5-14 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 30.37 อายุการท างาน 25 ปีขึ้นไป จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.93 และอายุการท างานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.37 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างานในบริษัท
ต่ ากว่า 5 ปี  ร้อยละ 78.26 มีความต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
มากที่สุด  รองลงมาคือ  กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างาน 25 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 72.41 อายุการท างาน 
5-14 ปี ร้อยละ 67.97 และอายุการท างาน 15-24 ปี ร้อยละ 63.18 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการออมเงินและการลงทุน 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการออมเงินและการลงทุนในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น เงินฝากและเงินลงทุน จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมามีการออมเงินและ
การลงทุนในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี
การออมเงินหรือการลงทุนใดๆ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ส่วนใหญ่มีการออม
เงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินฝากและเงินลงทุน จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 
รองลงมามีการออมเงินและการลงทุนในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.51 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการออมเงินหรือการลงทุนใดๆ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.19 
ตามล าดับ เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) ที่ส่วนใหญ่มีการออมเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินฝากและเงิน
ลงทุน จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 74.81 รองลงมามีการออมเงินและการลงทุน ในรูปแบบ
อสังหาริมทรัพย์ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการออมเงินหรือ 
การลงทุนใดๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการออมเงินหรือ 
การลงทุนใดๆ ร้อยละ 79.41 มีความต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการออมเงินและการลงทุนในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 67.86 
และการออมเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินฝากและเงินลงทุน ร้อยละ 64.18 ตามล าดับ 
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กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001 -

50,000 บาท จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมามีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และรายได้ระหว่าง 15,000-30,000 บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.50 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,000-50,000 บาท จ านวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.02 รองลงมามีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 35 .09 และ
รายได้ระหว่าง 15,000-30,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 21.89 ตามล าดับเช่นเดียวกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ที่ ส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง  30,000-50,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 62.22 รองลงมา
มีรายได้ระหว่าง 15,000-30,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.74 และรายได้ 50,001 
บาทข้ึนไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.04 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 50,001 บาทข้ึนไป 
ร้อยละ 80.17 มีความต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากที่สุด  
รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 15,000-30,000 บาท ร้อยละ 67.44 และรายได้ 30,001-50,000 
บาท ร้อยละ 57.58 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามภาระหนี้สิน 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน จ านวน 242 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.50 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีภาระหนี้สินที่มีจ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
ส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 84.91 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีภาระ
หนี้สินที่มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ หาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ส่วนใหญ่ไม่มีภาระหนี้สินมีจ านวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.41 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาระหนี้สินที่มีจ านวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 
12.59 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีภาระหนี้สิน ร้อยละ 
92.98 มีความต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ไม่มีภาระหนี้สินที่มีร้อยละ 25.32 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัญหาสุขภาพ 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพ จ านวน 331 คน คิดเป็น

ร้อยละ 82.75 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพที่มีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 
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โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพ จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 98.49 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหา
สุขภาพที่มีจ านวน 4 คน คิดเป็นเป็นร้อยละ 1.51 เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ 
หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพ จ านวน 
70 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.85 ซึ่งมากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพที่มีจ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.15 (แสดงในตารางที่ 4.1)  

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 
78.85 มีความต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีปัญหาสุขภาพที่มีร้อยละ 5.80 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทุกระดับรายได้มีการออมและการลงทุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เงินฝากและเงินลงทุน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการออมและการลงทุนในรูปแบบของเงินฝาก
หรือเงินลงทุนมากที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 30,001 -50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.77 
รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 68.97 และกลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ 15,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.60 ตามล าดับ (ดังแสดงในตารางที่ 4.2)  

 
ตารางที่ 4.2 สัดส่วนของการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ จ าแนกตามกลุ่มรายได้ต่อเดือนของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 

การออมและการลงทุน 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 

15,000-30,000 
บาท (ร้อยละ) 

30,001-50,000 
บาท (ร้อยละ) 

50,001 บาท 
ขึ้นไป (ร้อยละ) 

ไม่มีการออมหรือการลงทุนใดๆ 17.44 7.07 4.31 

มีในรูปแบบต่างๆ เช่น  
เงินฝากและเงินลงทุน 

68.60 72.77 68.97 

มีในรูปของอสังหาริมทรัพย์ 13.95 20.71 26.72 

รวม 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
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กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามภาระหนี้สิน 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน จ านวน 242 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.50 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีภาระหนี้สินที่มีจ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
ส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 84.91 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีภาระ
หนี้สินที่มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ หาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ส่วนใหญ่ไม่มีภาระหนี้สินมีจ านวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.41 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาระหนี้สินที่มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.59 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีภาระหนี้สิน ร้อยละ 
92.98 มีความต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ไม่มีภาระหนี้สินที่มีร้อยละ 25.32 

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างไม่ว่าจะมีการออมและการลงทุนในรูปแบบไหน
ก็มีภาระหนี้สิน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีภาระหนี้สินมากที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างไม่การออมและการลงทุน
ใดๆ คิดเป็นร้อยละ 85.29 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ คิด
เป็นร้อยละ 58.87 และกลุ่มตัวอย่างที่มีการออมและการลงทุนในรูปของอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อย
ละ 55.95 ตามล าดับ (ดังแสดงในตารางที่ 4.3) 
 
ตารางที่ 4.3 สัดส่วนของการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ จ าแนกตามภาระหนี้สินของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

ภาระหนี้สินของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

การออมและการลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง 

ไม่มีการออมและการ
ลงทุนใดๆ 

มีในรูปแบบต่างๆเช่น 
เงินฝากและเงินลงทุน 

มีในรูปของ
อสังหาริมทรัพย์ 

มี 85.29 58.87 55.95 
ไม่มี 14.71 41.13 44.05 

รวม 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
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นอกจากนี้ งานศึกษายังพบว่า กว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างทุกระดับรายได้มีภาระหนี้สิน 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีภาระหนี้สินมากที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 15,000-30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 72.09 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 64.66 และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 15,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.03 ตามล าดับ (ดังแสดงในตารางที่ 4.4) 
 
ตารางที่ 4.4 สัดส่วนของภาระหนี้สินของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

ภาระหนี้สินของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 

15,000-30,000 บาท 
(ร้อยละ) 

30,001-50,000 บาท 
(ร้อยละ) 

50,001 บาทขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

มี 72.09 53.03 64.66 

ไม่มี 27.91 46.97 35.34 
รวม 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัญหาสุขภาพ 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพ จ านวน 331 คน คิดเป็น

ร้อยละ 82.75 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพที่มีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพ จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 98.49 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหา
สุขภาพที่มีจ านวน 4 คน คิดเป็นเป็นร้อยละ 1.51 เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ 
หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพ จ านวน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 ซึ่งมากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพที่มีจ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.15 (แสดงในตารางที่ 4.1) 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 
78.85 มีความต้องการให้บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีปัญหาสุขภาพที่มีร้อยละ 5.80 
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4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อของกลุ่มตัวอย่าง หากบริษัทมีการ
ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

 
จากการส ารวจข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการ

ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) พบว่า สามารถแบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท างาน
ต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) เป็น 3 ปัจจัย ดังแสดงในตารางที่ 4.5 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 81.13 ให้เหตุผล
ว่า ยังสามารถท างาน รองลงมาคือ รู้สึกเบื่อเมื่ออยู่เฉยๆ และเหงา มีสัดส่วนร้อยละ 10.94 ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ มีสัดส่วนร้อยละ 6.79 ไม่มีเหตุผลส่วนบุคคลในการตัดสินใจท างานต่อ มีสัดส่วนร้อย
ละ 1.13 ตามล าดับ 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 45.66 ให้
เหตุผลว่า ต้องการหารายได้หลังเกษียณอายุการท างาน รองลงมา คือ รายได้หลังเกษียณไม่พอใช้ มี
สัดส่วนร้อยละ 19.62 ไม่มีเงินออมไว้ใช้ในวัยชรา มีสัดส่วนร้อยละ 17.36 ไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจใน
การตัดสินใจท างานต่อ มีสัดส่วนร้อยละ 12.45 ไม่มีสิทธิรับรายได้อ่ืนๆ จากการเกษียณ เช่น รายได้
สวัสดิการสังคม เงินกองทุนเลี้ยงชีพ มีสัดส่วนร้อยละ 2.64 และอ่ืนๆ เช่น มีภาระทางการศึกษาของ
บุตร มีสัดส่วนร้อยละ 2.26 ตามล าดับ 

3. ปัจจัยทางสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 55.85 ให้
เหตุผลว่า ไม่ต้องการเป็นภาระของบุคคลอ่ืนในสังคม รองลงมา คือ ต้องการรักษาสถานภาพทาง
สังคม มีสัดส่วนร้อยละ 21.51 ไม่มีเหตุผลทางสังคมในการตัดสินใจท างานต่อ มีสัดส่วนร้อยละ 6.79 
ไม่มีสามีหรือภรรยาที่ต้องดูแล มีสัดส่วนร้อยละ 6.41 ไม่มีบุตรหลานที่ต้องดูแล มีสัดส่วนร้อยละ 6.04 
และต้องการพบปะกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม มีสัดส่วนร้อยละ 3.40 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานต่อของแรงงานสูงอายุ หากบริษัทมีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ยังสามารถท างานได ้ 215 81.13 
รู้สึกเบื่อเมื่ออยู่เฉยๆ / เหงา 29 10.95 

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 18 6.79 

ไม่มีเหตุผล 3 1.13 
รวม 265 100.00 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

ต้องการหารายได้หลังเกษียณอายุการท างาน 121 45.66 
รายได้หลังเกษียณไม่พอใช้ 52 19.62 

ไม่มีเงินออมไว้ใช้ในวัยชรา 46 17.36 
ไม่มีเหตุผล 33 12.45 

ไม่มีสิทธิรับรายได้อ่ืนๆ จากการเกษียณ เช่น  
รายได้สวัสดิการสังคม เงินกองทุนเลี้ยงชีพ 

7 2.64 

อ่ืนๆ 6 2.26 

รวม 265 100.00 
ปัจจัยทางสังคม 

ไม่ต้องการเป็นภาระของบุคคลอื่นในสังคม 148 55.85 

ต้องการรักษาสถานภาพทางสังคม 57 21.51 
ไม่มีเหตุผล 18 6.79 

ไม่มีสามี/ภรรยา ที่ต้องดูแล 17 6.42 

ไม่มีบุตรหลานที่ต้องดูแล 16 6.04 
ต้องการพบปะกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 9 3.40 

รวม 265 100.00 

หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
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 โดยสรุปแล้ว กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ยังสามารถท างานได้ ต้องการหารายได้หลังเกษียณอายุ
การท างาน และไม่ต้องการเป็นภาระของบุคคลอ่ืนในสังคม นอกจากนี้ เมื่อน าเหตุผลของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ยังสามารถท างานได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่า งที่ยัง
สามารถท างานได้ส่วนใหญ่ต้องการหารายได้หลังเกษียณอายุการท างาน คิดเป็นร้อยละ 42.79 
รองลงมาคือ รายได้หลังเกษียณไม่พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 21.86 ไม่มีเงินออมไว้ใช้ในวัยชรา คิดเป็น
ร้อยละ 19.53 และอ่ืนๆ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 ปัจจัยทางเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่างที่ยังสามารถท างานได้ หากบริษัทมีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ียังสามารถท างานได้  
(ร้อยละ) 

ต้องการหารายได้หลังเกษียณอายุการท างาน 42.79 

ไม่มีเงินออมไว้ใช้ในวัยชรา 19.53 

รายได้หลังเกษียณไม่พอใช้ 21.86 
ไม่มีสิทธิได้รับรายได้อ่ืนๆ จากการเกษียณ 2.79 

ไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจ 10.23 
อ่ืนๆ 2.79 

รวม 100.00 

หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
 
 จากการส ารวจลักษณะงานที่กลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยาย
อายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ต้องการท าหลังเกษียณอายุการท างานส่วนใหญ่ต้องการ
ท างานที่เคยท าก่อนเกษียณ หรือที่ท าอยู่ในปัจจุบันมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 79.62 ซึ่งมากกว่าการ
เปลี่ยนงานใหม่เป็นงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.38 ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 ลักษณะงานที่กลุ่มตัวอย่างต้องการท าหลังเกษียณอายุการท างาน 
 

ลักษณะงาน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

งานที่เคยท าก่อนเกษียณ 211 79.62 
งานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 54 20.38 

รวม 265 100.00 

หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
 
 อย่างไรก็ตาม ลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่กลุ่มตัวอย่างต้องการท าหลัง
เกษียณอายุการท างาน พบว่า ลักษณะงานที่ปรึกษาและผู้สอนงานในอาชีพเป็นลักษณะงานที่กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการท ามากที่สุด โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 72.22 รองลงมา คือ งานด้านกิจกรรมสันทนาการและ
การอบรมพนักงาน มีสัดส่วนร้อยละ 9.26 งานเอกสารและประสานงาน มีสัดส่วนร้อยละ 7.41 งาน
วางแผนหรือคิดโครงการใหม่ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 5.56 งานด้านการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสัดส่วน
ร้อยละ 3.70 และงานด้านกิจกกรมทางศาสนา มีสัดส่วนร้อยละ 1.85 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 ลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่กลุ่มตัวอย่างต้องการท าหลังเกษียณอายุการท างาน 

 

ลักษณะงาน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
ที่ปรึกษาและผู้สอนงานในอาชีพที่ท า 39 72.22 

งานด้านกิจกรรมสันทนาการ และการอบรมพนักงาน 5 9.26 

งานเอกสาร และประสานงาน 4 7.41 
งานวางแผนหรือคิดโครงการใหม่ๆ 3 5.56 

งานด้านการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3.70 

งานด้านกิจกรรมทางศาสนา 1 1.85 
รวม 54 100.00 

หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
 
 จากการส ารวจข้อมูลอายุเกษียณการท างานที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสม พบว่า อายุ 
60 ปี เป็นอายุที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมมากที่สุดในการเกษียณอายุการท างาน โดยมีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 64.53 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ต้องการเกษียณอายุการท างานเหมือนกับ
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หน่วยงานของภาครัฐ รองลงมา คือ อายุ 65 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 27.92 อายุ 58 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 3.78 
อายุ 70 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 3.02 และอายุ 57 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 0.75 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 
4.9 
 
ตารางที่ 4.9 อายุเกษียณการท างานที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสม 

 

อายุ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

57 ปี 2 0.75 
58 ปี 10 3.78 

60 ปี 171 64.53 
65 ปี 74 27.92 

70 ปี 8 3.02 

รวม 265 100.00 
หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
 

ส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 
55 ปี) งานศึกษาพบเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการท างานต่อ โดยแบ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ดังแสดงในตารางที่ 4.10 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 48.89 ให้เหตุผล
ว่า ต้องการพักผ่อน รองลงมาคือ เบื่องานที่ท า มีสัดส่วนร้อยละ 23.70 ต้องการประกอบอาชีพอ่ืน มี
สัดส่วนร้อยละ 16.30 อายุมาก มีสัดส่วนร้อยละ 9.63 และไม่มีเหตุผลส่วนบุคคลในการตัดสินใจไม่
ท างานต่อ มีสัดส่วนร้อยละ 1.48 ตามล าดับ 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 39.26 ให้
เหตุผลว่า ไม่มีปัญหาทางการเงิน รองลงมาคือ มีเงินที่จะน าไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัว มีสัดส่วนร้อยละ 
35.56 มีสิทธิได้รับรายได้อ่ืนๆ จากการเกษียณ เช่น รายได้จากสวัสดิการสังคม เงินกองทุนเลี้ยงชีพ  
มีสัดส่วนร้อยละ 16.30 และไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจในการตัดสินใจไม่ท างานต่อ มีสัดส่วนร้อยละ 
8.88 ตามล าดับ 

3. ปัจจัยทางสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 42.96 ให้เหตุผล
ว่า ต้องการอยู่กับครอบครัว รองลงมาคือ ดูแลครอบครัวหรือดูแลคู่สมรส มีสัดส่วนร้อยละ 18.52 
หยุดท างานตามกติกาของสังคม มีสัดส่วนร้อยละ 15.56 ไม่มีเหตุผลทางสังคมในการตัดสินใจไม่
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ท างานต่อ มีสัดส่วนร้อยละ 11.11 ต้องการมีเวลาให้กับเพ่ือนๆ มีสัดส่วนร้อยละ 6.67 เลี้ยงดูบุตร
หลาน มีสัดส่วนร้อยละ 3.70 และลูกหลานให้หยุดท างาน มีสัดส่วนร้อยละ 1.48 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ท างานต่อของแรงงานสูงอายุ หากบริษัทมีการขยาย
อายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ต้องการพักผ่อน 66 48.89 

เบื่องานที่ท า 32 23.70 
ต้องการประกอบอาชีพอื่น 22 16.30 

อายุมาก 13 9.63 
ไม่มีเหตุผล 2 1.48 

รวม 135 100.00 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

ไม่มีปัญหาด้านการเงิน 53 39.26 
มีเงินที่จะน าไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัว 48 35.56 

มีสิทธิได้รับรายได้อื่นๆ จากการเกษียณ เช่น รายได้จาก
สวัสดิการสังคม เงินกองทุนเลี้ยงชีพ 

22 16.30 

ไม่มีเหตุผล 12 8.88 
รวม 135 100.00 

ปัจจัยทางสังคม 
ต้องการอยู่กับครอบครัว 58 42.96 

ดูแลครอบครัวหรือดูแลคู่สมรส 25 18.52 
หยุดท างานตามกติกาของสังคม 21 15.56 

ไม่มีเหตุผล 15 11.11 

ต้องการมีเวลาให้กับเพื่อนๆ 9 6.67 
เลี้ยงดูบุตรหลาน 5 3.70 

ลูกหลานให้หยุดท างาน 2 1.48 
รวม 135 100.00 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ศึกษา. 
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 โดยสรุปแล้ว เหตุผลของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีปัญหาด้านการเงิน และตอบว่าไม่ต้องการ
ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) นั้น ร้อยละ 47.17 เป็นผู้ที่
ต้องการอยู่กับครอบครัว รองลงมาคือ หยุดท างานตามกติกาของสังคม คิดเป็นร้อยละ 20.75 ดูแลคู่
ครอบครัวหรือคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 15.09 และอ่ืนๆ ตามล าดับ (ดังแสดงในตารางที่ 4.11) 
 
ตารางที่ 4.11 ปัจจัยทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ โดยที่ไม่มีปัญหาด้านการเงิน 
 

ปัจจัยทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีปัญหาด้านการเงิน 
(ร้อยละ) 

ต้องการอยู่กับครอบครัว 47.17 

ดูแลครอบครัวหรือดูแลคู่สมรส 15.09 

หยุดท างานตามกติกาของสังคม 20.75 
ไมม่ีเหตุผลทางสังคม 7.55 

ต้องการมีเวลาให้กับเพ่ือนๆ 3.77 

เลี้ยงดูบุตร / หลาน 3.77 
ลูกหลานให้หยุดท างาน 1.89 

รวม 100.00 

หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
 

จากการส ารวจความส าคัญของเงื่อนไขในการจ้างงานที่จูงใจให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจ
ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) พบว่า สามารถจ าแนก
เงื่อนไขในการจ้างงานได้ท้ังหมด 5 เงื่อนไข ดังแสดงในตารางที่ 4.12 

1. นายจ้างก าหนดเวลาในการท างานของแรงงานสูงอายุให้สามารถยืดหยุ่นได้  
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นอันดับที่หนึ่ง จ านวน 82 คน มีสัดส่วนร้อยละ 20.50 อันดับที่สอง จ านวน 
95 คน มีสัดส่วนร้อยละ 23.75 อันดับที่สาม จ านวน 87 คน มีสัดส่วนร้อยละ 21.75 อันดับที่สี่ 
จ านวน 84 คน มีสัดส่วนร้อยละ 21.00 อันดับที่ห้า จ านวน 20 คน มีสัดส่วนร้อยละ 5.00 และไม่ให้
ความส าคัญกับเง่ือนไข จ านวน 32 คน มีสัดส่วนร้อยละ 8.00 

2. นายจ้างก าหนดให้แรงงานสูงอายุสามารถรับงานไปท าที่บ้ านได้ เป็นบางวัน  
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นอันดับที่หนึ่ง จ านวน 64 คน มีสัดส่วนร้อยละ 16.00 อับดับที่สอง 
จ านวน 79 คน มีสัดส่วนร้อยละ 19.75 อันดับที่สาม จ านวน 92 คน มีสัดส่วนร้อยละ 23.00 อันดับที่สี่ 
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จ านวน 72 คน มีสัดส่วนร้อยละ 18.00 อันดับที่ห้า จ านวน 40 คน มีสัดส่วนร้อยละ 10.00 และไม่ให้
ความส าคัญกับเง่ือนไข จ านวน 53 คน มีสัดส่วนร้อยละ 13.25 

3. แรงงานสูงอายุต้องได้รับการปฏิบัติ เช่น เดียวกับแรงงานที่ อยู่ ในวัยท างาน  
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นอันดับที่หนึ่ง จ านวน 49 คน มีสัดส่วนร้อยละ 12.25 อันดับที่สอง 
จ านวน 113 คน มีสัดส่วนร้อยละ 28.25 อันดับที่สาม จ านวน 64 คน มีสัดส่วนร้อยละ 16.00 อันดับ
ที่สี่ จ านวน 75 คน มีสัดส่วนร้อยละ 18.75 อันดับที่ห้า จ านวน 45 คน มีสัดส่วนร้อยละ 11.25 และ
ไม่ให้ความส าคัญกับเงื่อนไข จ านวน 54 คน มีสัดส่วนร้อยละ 13.50 

4. แรงงานสูงอายุต้องได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเช่นเดียวกับแรงงานในวัยท างาน กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นอันดับที่หนึ่ง จ านวน 183 คน มีสัดส่วนร้อยละ 45.75 อันดับที่สอง 
จ านวน 72 คน มีสัดส่วนร้อยละ 18.00 อันดับที่สาม จ านวน 67 คน 16.75 อันดับที่สี่ จ านวน 44 คน 
มีสัดส่วนร้อยละ 11.00 อันดับที่ห้า จ านวน 15 คน 3.75 และไม่ให้ความส าคัญกับเงื่อนไขจ านวน 19 
คน มีสัดส่วนร้อยละ 4.75 

5. แรงงานสูงอายุท างานในงานลักษณะใหม่หรือที่ ใหม่ที่ เหมาะสมกับผู้สู งอายุ  
แต่ท างานเต็มเวลาเท่าเดิม กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นอันดับหนึ่ง จ านวน 24 คน มีสัดส่วนร้อย
ละ 6.00 อันดับที่สอง จ านวน 28 คน มีสัดส่วนร้อยละ 7.00 อันดับที่สาม จ านวน 45 คน มีสัดส่วน
ร้อยละ 11.25 อันดับที่สี่ จ านวน 38 คน มีสัดส่วนร้อยละ 9.50 อันดับที่ห้า จ านวน 151 คน มี
สัดส่วนร้อยละ 37.75 และไม่ให้ความส าคัญกับเงื่อนไขจ านวน 114 คน มีสัดส่วนร้อยละ 28.50 
 
ตารางที่ 4.12 อันดับความส าคัญของเงื่อนไขในการจ้างงานที่จูงใจให้แรงงานสูงอายุตัดสินใจท างาน
ต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
 

เงื่อนไขในการจ้างงาน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

1. นายจ้างก าหนดเวลาในการท างานของแรงงานสูงอายุให้สามารถยืดหยุ่นได้ 
อับดับที่หนึ่ง 82 20.50 

อันดับที่สอง 95 23.75 
อันดับที่สาม 87 21.75 

อันดับที่สี่ 84 21.00 

อันดับที่ห้า 20 5.00 
ไม่ให้ความส าคัญกับเงื่อนไข 32 8.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที ่4.12 อันดับความส าคัญของเงื่อนไขในการจ้างงานที่จูงใจให้แรงงานสูงอายุตัดสินใจท างาน
ต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) (ต่อ) 
 

เงื่อนไขในการจ้างงาน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

2. นายจ้างก าหนดให้แรงงานสูงอายุสามารถรับงานไปท าที่บ้านได้เป็นบางวัน 

อับดับที่หนึ่ง 64 16.00 
อันดับที่สอง 79 19.75 

อันดับที่สาม 92 23.00 

อันดับที่สี่ 72 18.00 
อันดับที่ห้า 40 10.00 

ไม่ให้ความส าคัญกับเงื่อนไข 53 13.25 

รวม 400 100.00 
3. แรงงานสูงอายุต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับแรงงานที่อยู่ในวัยท างาน 

อับดับที่หนึ่ง 49 12.25 
อันดับที่สอง 113 28.25 

อันดับที่สาม 64 16.00 

อันดับที่สี่ 75 18.75 
อันดับที่ห้า 45 11.25 

ไม่ให้ความส าคัญกับเงื่อนไข 54 13.50 

รวม 400 100.00 
4. แรงงานสูงอายุต้องได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเช่นเดียวกับแรงงานในวัยท างาน 

อับดับที่หนึ่ง 183 45.75 

อันดับที่สอง 72 18.00 
อันดับที่สาม 67 16.75 

อันดับที่สี่ 44 11.00 
อันดับที่ห้า 15 3.75 

ไม่ให้ความส าคัญกับเงื่อนไข 19 4.75 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 4.12 อันดับความส าคัญของเงื่อนไขในการจ้างงานที่จูงใจให้แรงงานสูงอายุตัดสินใจท างาน
ต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) (ต่อ) 
 

เงื่อนไขในการจ้างงาน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

5. แรงงานสูงอายุท างานในงานลักษณะใหม่หรือที่ใหม่ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
แต่ท าเวลาเต็มเท่าเดิม 
อับดับที่หนึ่ง 24 6.00 

อันดับที่สอง 28 7.00 
อันดับที่สาม 45 11.25 

อันดับที่สี่ 38 9.50 

อันดับที่ห้า 151 37.75 
ไม่ให้ความส าคัญกับเงื่อนไข 114 28.50 

รวม 400 100.00 

หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
 
 จากการค านวณค่าเฉลี่ยของความส าคัญของเงื่อนไขในการจ้างงานที่จูงใจให้แรงงาน
สูงอายุจัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) พบว่า 
แรงงานให้ความส าคัญกับค่าจ้างและสวัสดิการที่เท่าเทียมกับแรงงานวัยท างานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
(�̅�) เท่ากับ 3.77 รองลงมาเป็นเงื่อนไขในการก าหนดเวลาการท างานของแรงงานสูงอายุให้สามารถ
ยืดหยุ่นได้ มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.12 เงื่อนไขในการก าหนดให้แรงงานสูงอายุสามารถรับงานไปท าที่
บ้านได้เป็นบางวัน มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 2.74 เงื่อนไขในการได้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับแรงงานที่อยู่ใน
วัยท างาน มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 2.71 และเงื่อนไขในการก าหนดให้แรงงานสูงอายุท างานในลักษณะ
ใหม่หรือที่ใหม่ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ แต่ท าเวลาเต็มเท่าเดิม มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 1.49 ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเงื่อนไขในการจ้างงานที่จูงใจให้แรงงานสูงอายุ
ตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

 
เงื่อนไขในการจ้างงาน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) 
1. นายจ้างก าหนดเวลาในการท างานของแรงงาน
สูงอายุให้สามารถยืดหยุ่นได้ 

3.12 1.47 

2. นายจ้างก าหนดให้แรงงานสูงอายุสามารถรับงานไป
ท าท่ีบ้านได้เป็นบางวัน 

2.74 1.60 

3. แรงงานสูงอายุต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับ
แรงงานที่อยู่ในวัยท างาน 

2.71 1.60 

4. แรงงานสูงอายุต้องได้รับค่าจ้างและสวัสดิการ
เช่นเดียวกับแรงงานในวัยท างาน 

3.77 1.45 

5. แรงงานสูงอายุท างานในงานลักษณะใหม่หรือที่ใหม่ที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ แต่ท าเวลาเต็มเท่าเดิม 

1.49 1.48 

หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
 

จากการส ารวจความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน หากกลุ่มตัวอย่างมีอายุ
มากขึ้น โดยให้กลุ่มตัวอย่างจัดอันดับความส าคัญ แสดงในตารางที่ 4.14 สามารถจ าแนกความกังวล
ต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ได้ทั้งหมด 7 ปัญหา ได้ดังนี้ 

1. การที่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับแรงงานวัยท างาน กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
เป็นอันดับที่หนึ่ง จ านวน 79 คน มีสัดส่วนร้อยละ 19.75 อันดับที่สอง จ านวน 30 คน มีสัดส่วนร้อยละ 
7.5 อันดับที่สาม จ านวน 44 คน มีสัดส่วนร้อยละ 11.00 อันดับที่สี่ จ านวน 48 คน มีสัดส่วนร้อยละ 
12.00 อันดับที่ห้า จ านวน 66 คน มีสัดส่วนร้อยละ 16.50 อันดับที่หก จ านวน 41 คน มีสัดส่วนร้อย
ละ 10.25 อันดับที่เจ็ด จ านวน 31 คน มีสัดส่วนร้อยละ 7.75 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความกังวลต่อ
ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการที่แรงงานสูงอายุได้รับการปฏิบัติที่ ไม่เท่าเทียมกับแรงงานวัยท างาน 
จ านวน 61 คน มีสัดส่วนร้อยละ 15.25 

2. กฎระเบียบของบริษัทที่เข้มงวดเกินไป ไม่เหมาะส าหรับแรงงานสูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส าคัญเป็นอันดับที่หนึ่ง จ านวน 27 คน มีสัดส่วนร้อยละ 6.75 อันดับที่สอง จ านวน 40 คน มี
สัดส่วนร้อยละ 10.00 อันดับที่สาม จ านวน 40 คน มีสัดส่วนร้อยละ 10.00 อันดับที่สี่ จ านวน 61 คน 
มีสัดส่วนร้อยละ 15.25 อันดับที่ห้า จ านวน 59 คน มีสัดส่วนร้อยละ 14.75 อันดับที่หก จ านวน 43 คน 
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มีสัดส่วนร้อยละ 10.75 อันดับที่เจ็ด จ านวน 42 คน มีสัดส่วนร้อยละ 10.50 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี
ความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคในเรื่องกฎระเบียบของบริษัทที่เข้มงวดเกินไป ไม่เหมาะสมส าหรับ
แรงงานสูงอายุ จ านวน 88 คน มีสัดส่วนร้อยละ 22.00 

3. การไม่สามารถปรับทักษะให้ เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญเป็นอันดับที่หนึ่ง จ านวน 30 คน มีสัดส่วนร้อยละ 7.50 อันดับที่สอง จ านวน 39 คน มี
สัดส่วนร้อยละ 9.75 อันดับที่สาม จ านวน 55 คน มีสัดส่วนร้อยละ 13.75 อันดับที่สี่ จ านวน 55 คน 
มีสัดส่วนร้อยละ 13.75 อันดับที่ห้า จ านวน 49 คน มีสัดส่วนร้อยละ 12.25 อันดับที่หก จ านวน 55 คน 
มีสัดส่วนร้อยละ 13.75 อันดับที่เจ็ด จ านวน 43 คน มีสัดส่วนร้อยละ 10.75 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี
ความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการไม่สามารถปรับทักษะให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
จ านวน 74 คน มีสัดส่วนร้อยละ 18.50 

4. การเดินทางไปท างานของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นอันดับที่หนึ่ง 
จ านวน 75 คน มีสัดส่วนร้อยละ 18.75 อันดับที่สอง จ านวน 117 คน มีสัดส่วนร้อยละ 29.25 อันดับ
ที่สาม จ านวน 60 คน มีสัดส่วนร้อยละ 15.00 อันดับที่สี่ จ านวน 39 คน มีสัดส่วนร้อยละ 9.75 
อันดับที่ห้า จ านวน 30 คน มีสัดส่วนร้อยละ 7.50 อันดับที่หก จ านวน 25 คน มีสัดส่วนร้อยละ 6.25 
อันดับที่เจ็ด จ านวน 20 คน มีสัดส่วนร้อยละ 5.00 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความกังวลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการเดินทางไปท างานของผู้สูงอายุ จ านวน 34 คน มีสัดส่วนร้อยละ 8.50 

5. สุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นอันดับที่หนึ่ง จ านวน 139 คน 
มีสัดส่วนร้อยละ 34.75 อันดับที่สอง จ านวน 79 คน มีสัดส่วนร้อยละ 19.75 อันดับที่สาม จ านวน 
60 คน มีสัดส่วนร้อยละ 15.00 อันดับที่สี่ จ านวน 36 คน มีสัดส่วนร้อยละ 9.00 อันดับที่ห้า จ านวน 
23 คน มีสัดส่วนร้อยละ 5.75 อันดับที่หก จ านวน 11 คน มีสัดส่วนร้อยละ 2.75 อันดับที่เจ็ด จ านวน 
12 คน มีสัดส่วนร้อยละ 3.00 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง
สุขภาพของผู้สูงอายุ จ านวน 40 คน มีสัดส่วนร้อยละ 10.00 

6. เวลาท างานที่ไม่ยืดหยุ่น กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นอันดับที่หนึ่ง จ านวน 25 คน 
มีสัดส่วนร้อยละ 6.25 อันดับที่สอง จ านวน 64 คน มีสัดส่วนร้อยละ 16.00 อันดับที่สาม จ านวน 
73 คน มีสัดส่วนร้อยละ 18.25 อันดับที่สี่ จ านวน 57 คน มีสัดส่วนร้อยละ 14.25 อันดับที่ห้า จ านวน 
55 คน มีสัดส่วนร้อยละ 13.75 อันดับที่หก จ านวน 55 คน มีสัดส่วนร้อยละ 13.75 อันดับที่เจ็ด 
จ านวน 18 คน มีสัดส่วนร้อยละ 4.50 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคเรื่อง
เวลาในการท างานที่ไม่ยืดหยุ่น จ านวน 53 คน มีสัดส่วนร้อยละ 13.25 

7. การปรับปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานที่ต่างวัย กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นอันดับ
ที่หนึ่ง จ านวน 15 คน มีสัดส่วนร้อยละ 3.75 อันดับที่สอง จ านวน 18 คน มีสัดส่วนร้อยละ 4.5 
อันดับที่สาม จ านวน 33 คน มีสัดส่วนร้อยละ 8.25 อันดับที่สี่ จ านวน 53 คน มีสัดส่วนร้อยละ 13.25 
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อันดับที่ห้า จ านวน 46 คน มีสัดส่วนร้อยละ 11.50 อันดับที่หก จ านวน 57 คน มีสัดส่วนร้อยละ 
14.25 อันดับที่เจ็ด จ านวน 97 คน มีสัดส่วนร้อยละ 24.25 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความกังวลต่อ
ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานที่ต่างวัย มีจ านวน 81 คน มีสัดส่วน
ร้อยละ 20.25 
 
ตารางที่ 4.14 อันดับความส าคัญของความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน หากกลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุมากข้ึน 

 
เงื่อนไขในการจ้างงาน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

1.  การที่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับแรงงานวัยท างาน 
อับดับที่หนึ่ง 79 19.75 
อันดับที่สอง 30 7.50 
อันดับที่สาม 44 11.00 
อันดับที่สี่ 48 12.00 
อันดับที่ห้า 66 16.50 
อันดับที่หก 411 10.25 
อันดับที่เจ็ด 31 7.75 
ไม่มีความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรค 61 15.25 

รวม 400 100.00 
อับดับที่หนึ่ง 27 6.75 

อันดับที่สอง 40 10.00 
อันดับที่สาม 40 10.00 

อันดับที่สี่ 61 15.25 
อันดับที่ห้า 59 14.75 

อันดับที่หก 43 10.75 

อันดับที่เจ็ด 42 10.50 
ไม่มีความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรค 88 22.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 4.14 อันดับความส าคัญของความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน หากกลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุมากข้ึน (ต่อ) 

 
เงื่อนไขในการจ้างงาน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

2. การไม่สามารถปรับทักษะให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
อับดับที่หนึ่ง 30 7.50 

อันดับที่สอง 39 9.75 
อันดับที่สาม 55 13.75 

อันดับที่สี่ 55 13.75 

อันดับที่ห้า 49 12.25 
อันดับที่หก 55 13.75 

อันดับที่เจ็ด 43 10.75 

ไม่มีความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรค 74 18.50 
รวม 400 100.00 

3. การเดินทางไปท างานของผู้สูงอาย ุ

อับดับที่หนึ่ง 75 18.75 
อันดับที่สอง 117 29.25 

อันดับที่สาม 60 15.00 
อันดับที่สี่ 39 9.75 

อันดับที่ห้า 30 7.50 

อันดับที่หก 25 6.25 
อันดับที่เจ็ด 20 5.00 

ไม่มีความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรค 34 8.50 

รวม 400 100.00 
4. สุขภาพของผู้สูงอายุ 

อับดับที่หนึ่ง 139 34.75 
อันดับที่สอง 79 19.75 

อันดับที่สาม 60 15.00 

อันดับที่สี่ 36 9.00 
อันดับที่ห้า 23 5.75 
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ตารางที่ 4.14 อันดับความส าคัญของความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน หากกลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุมากข้ึน (ต่อ) 

 
เงื่อนไขในการจ้างงาน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

อันดับที่หก 11 2.75 
อันดับที่เจ็ด 12 3.00 

ไม่มีความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรค 40 10.00 
รวม 400 100.00 

6. เวลาท างานที่ไม่ยืดหยุ่น 

อับดับที่หนึ่ง 25 6.25 
อันดับที่สอง 64 16.00 

อันดับที่สาม 73 18.25 

อันดับที่สี่ 57 14.25 
อันดับที่ห้า 55 13.75 

อันดับที่หก 55 13.75 

อันดับที่เจ็ด 18 4.50 
ไม่มีความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรค 53 13.25 

รวม 400 100.00 
7. การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานที่ต่างวัย 

อับดับที่หนึ่ง 15 3.75 

อันดับที่สอง 18 4.50 
อันดับที่สาม 33 8.25 

อันดับที่สี่ 53 13.25 

อันดับที่ห้า 46 11.50 
อันดับที่หก 57 14.25 

อันดับที่เจ็ด 97 24.25 
ไม่มีความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรค 81 20.25 

รวม 400 100.00 

หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
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 ทั้งนี้ จากการค านวณค่าเฉลี่ยของความส าคัญของความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การท างาน เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีอายุมากขึ้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคใน
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.99 รองลงมาเป็นความกังวลต่อปัญหา
และอุปสรรคในด้านการเดินทางไปท างานของผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.61 ความกังวลต่อ
ปัญหาและอุปสรรคในด้านการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับแรงงานวัยท างาน มีค่าเฉลี่ย (�̅�) 
เท่ากับ 3.64 ความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคในด้านเวลาในการท างานที่ไม่ยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ย ( �̅�) 
เท่ากับ 3.61 ความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคในด้านการไม่สามารถปรับทักษะให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.19 ความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคในด้านกฎระเบียบ
ของบริษัทที่เข้มงวดเกินไป ไม่เหมาะกับการท างานของแรงงานสูงอายุ มีค่าเฉลี่ย ( �̅�) เท่ากับ 2.94 
และความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคในด้านการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานที่ต่างวัย มีค่าเฉลี่ย (�̅�) 
เท่ากับ 2.35 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.15 
 
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
หากกลุ่มตัวอย่างมีอายุมากข้ึน 

 

เงื่อนไขในการจ้างงาน ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) 

1. การได้รับการปฏิบัติไม่เท่าเทียมกับแรงงานวัย
ท างาน 

3.64 2.41 

2. กฎระเบียบของบริษัทที่เข้มงวดเกินไป ไม่
เหมาะกับการท างานของแรงงานสูงอายุ 

2.94 2.25 

3. การไม่สามารถปรับทักษะให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

3.19 2.24 

4. การเดินทางไปท างานของผู้สูงอายุ 4.61 2.19 

5. สุขภาพของผู้สูงอายุ 4.99 2,25 

6. เวลาการท างานที่ไม่ยืดหยุ่น 3.61 2.11 
7. การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานที่ต่างวัย 2.35 2.00 

หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
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จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบประเด็นส าคัญในการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท างานต่อหรือไม่ท างาน  หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

ประเด็นด้านระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
สูงมีความต้องการท างานต่อ หากบริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการท างาน ทั้งสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะการปรับตัวกับ
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากขึ้นในทุกๆ วัน ได้เป็นอย่างดี ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ า
ส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน แต่กลุ่มตัวอย่างยังคงต้องการท างาน
ต่อหลังเกษียณอายุการท างาน โดยจะเปลี่ยนไปท างานในลักษณะการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
แทนการท างานต่อในบริษัท  

ด้านประเภทอาชีพของกลุ่มตัวอย่างก็มีความส าคัญต่อการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่
ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ประกอบอาชีพด้านการตลาดหรือจัดซื้อต้องการท างานต่อ หากบริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) มากที่สุด เนื่องจากเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะสูงและแรงงานน้อย โดยกลุ่ มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ท างานประจ าอยู่ในบริษัท ไม่ได้ออกไปข้างนอก และลักษณะอาชีพเป็นงานที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน ไม่ท างานที่ซ้ าซาก จ าเจ ท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการท างาน 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความต้องการ
ท างานต่อ หากบริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) น้อยที่สุด ถึงแม้จะเป็นอาชีพที่ใช้
ทักษะสูงและแรงงานน้อย แต่โดยลักษณะงานแล้ว หลายๆ ครั้งที่กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพด้าน
วิศวกรรมศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความจ าเป็นจะต้องออกไปท างานข้ างนอกบริษัท เพ่ือ
วางแผน ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของงาน จึงเกิดความไม่เหมาะสมในประเด็นของสุขภาพของ
กลุ่มตัวอย่างเม่ือกลุ่มตัวอย่างมีอายุมากข้ึน 

ส่วนประเด็นด้านปัญหาสุขภาพเป็นประเด็นที่ส าคัญมากอีกประเด็นหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อของกลุ่มตัวอย่าง จากการส ารวจพบว่า ร้อยละ 78.85 ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ มีความต้องการท างานต่อ หากบริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) ส่วนร้อยละ 94.20 ของกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพ ไม่ต้องการท างานต่อ หาก
บริษัทขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องการ
ท างานต่อ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ ากว่า 50,001 บาท มีภาระหนี้สิน รวมถึงไม่มีเงินออมไว้ใช้หลัง
เกษียณอายุการท างาน 

 



Ref. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTW

86 
 

 

86 

4.3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Analysis) 
 
ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Analysis) ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการ

หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficients) ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อและไม่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยาย
อายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าสูงสุด คือ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต าแหน่งงานกับตัวแปรรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีค่าเท่ากับ 
0.738 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีต าแหน่งงานสูงขึ้น จะมีรายได้
สูงขึ้นด้วย ทั้งนี้ค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต่ ากว่า 0.8 ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity 
(Stevens 1996, อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์ 2555) จึงไม่จ าเป็นต้องตัดตัวแปรอิสระตัวใดในการ
วิเคราะห์การตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) ดังแสดงในตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Analysis) 
 

 เพศ อาย ุ สถานภาพ 
ระดับ

การศึกษา 
ต าแหน่งงาน 

ประเภท
อาชีพ 

อายุการ
ท างานใน
บริษัท 

การออมและ
การลงทุน 

รายได้ต่อ
เดือน 

ภาระหนี้สิน 
ปัญหา
สุขภาพ 

เพศ 1 - 0.132** - 0.090 0.052 0.024 - 0.245** - 0.096 - 0.025 0.075 0.038 - 0.055 
อายุ - 0.132** 1 0.199** - 0.030 - 0.157** - 0.024 - 0.153** 0.033 - 0.223** 0.044 0.016 

สถานภาพ - 0.090 0.199** 1 0.060 - 0.241** - 0.059 - 0.026 0.054 - 0.176** 0.082 - 0.086 
ระดับ

การศึกษา 
0.052 - 0.030 0.060 1 0.345** - 0.075 0.061 -0.100* 0.315** - 0.018 - 0.072 

ต าแหน่งงาน 0.024 - 0.157** - 0.241** 0.345** 1 - 0.157** 0.129** - 0.114** 0.738** 0.000 - 0.117* 
ประเภทอาชีพ - 0.245** - 0.024 - 0.059 - 0.075 - 0.157** 1 0.077 - 0.004 - 0.083 - 0.016 - 0.002 
อายุการท างาน

ในบริษัท 
- 0.096 - 0.153** - 0.026 0.061 0.129** 0.077 1 - 0.022 0.145** - 0.070 - 0.013 

การออมและ
การลงทุน 

- 0.025 0.033 0.054 -0.100* - 0.114** - 0.004 - 0.022 1 - 0.096 0.155** - 0.068 

รายได้ต่อเดือน 0.075 - 0.223** - 0.176** 0.315** 0.738** - 0.083 0.145** - 0.096 1 0.054 - 0.175** 
ภาระหนี้สิน 0.038 0.044 0.082 - 0.018 0.000 - 0.016 - 0.070 0.155** 0.054 1 - 0.484** 

ปัญหาสุขภาพ - 0.055 0.016 - 0.086 - 0.072 - 0.117* - 0.002 - 0.013 - 0.068 - 0.175** - 0.484 1 
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)   
* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
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4.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อของกลุ่มตัวอย่าง หากบริษัทมีการ
ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

 
 การวิเคราะห์ด้านอุปทานแรงงาน หรือความต้องการท างานของแรงงาน ถึงปัจจัยที่
ก าหนดการตัดสินใจในการท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
ผู้ศึกษาใช้แบบจ าลอง Logistic Model ในการประมาณค่าสมการ โดยท าการทดสอบความน่าเชื่อถือ
ของโมเดลที่น ามาใช้ พบว่า ผลประมาณค่าสมการของการตัดสินใจในการท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ 
หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) สามารถอธิบายความถูกต้องของ
แบบจ าลอง ซึ่งมีความน่าเชื่อถือโดยรวมประมาณร้อยละ 88.00 ดังแสดงในตารางที่ 4.17 
 
ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ของ Logistic Model 

 

เหตุการณ์ที่สนใจ (Observed) 
การพยากรณ์ (Predicted) 

การตัดสินใจในการท างาน Percentage 
Correct ไม่ต้องการ ต้องการ 

การตัดสินใจใน
การท างานต่อ 

ไม่ต้องการ 105 30 77.78 
ต้องการ 18 247 93.21 

ความถูกต้องในการพยากรณ์โดยรวม (Overall Percentage) 88.00 
หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
 

การทดสอบความเหมาะสมของโมเดล โดยใช้การทดสอบ Test of Goodness of Fit 
ของ Hosmer and Lemeshow Test โดยใช้ Chi-Square ทดสอบสมมติฐาน 

H0: โมเดลหรือแบบจ าลองที่ใช้เหมาะสมกับข้อมูล 
H1: โมเดลหรือแบบจ าลองที่ใช้ไม่เหมาะสมกับข้อมูล 
พบว่า เมื่อใช้ Hosmer and Lemeshow Test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า โอกาสที่

จะเกิดความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.424 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 (ค่า P-Value เท่ากับ 
0.424 > 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ โมเดลหรือแบบจ าลองนี้มีความเหมาะสม ดัง
แสดงในตารางที่ 4.18 
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ตารางที่ 4.18 การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (Test of Goodness of Fit) 
 

Chi-Square Df P-Value 

8.100 8 0.424 
หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 
 

แบบจ าลองการตัดสินใจในการท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยาย
อายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

ในการประมาณค่าสมการโดยใช้แบบจ าลอง Logistic Model สามารถเขียน
แบบจ าลองการตัดสินใจในการท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) ดังนี้ 

WORK  = β0 + β1 GENDER + β2AGE + β3STATUS + β4EDU +   β5POSITION + 

β6OCC + β7EXPERIENCE + β8SAVING + β9INCOME + β10DEBT + 

β11HEALTH 
 

โดยที่ WORK เป็นตัวแปรตาม มีค่าไม่ต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  
WORK = 0  หากกลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณ

การท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
WORK = 1  หากกลุ่มตัวอย่างต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ

ท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
GENDER คือ เพศของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy 

Variable) โดยก าหนดให้ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย และเท่ากับ 0 เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิง 

AGE คือ อายุของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) 
โดยก าหนดให้ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างอายุ 40-49 ปี และเท่ากับ 0 เมื่อกลุ่มตัวอย่างอายุ 
50-55 ปี 

STATUS คือ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy 
Variable) โดยก าหนดให้ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด หย่าร้าง และหม้าย 
และเท่ากับ 0 เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส 
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EDU คือ ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น 
(Dummy Variable) โดยก าหนดให้ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือสูงกว่าระดับปริญญาโท และเท่ากับ 0 เมื่อกลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี 

POSITION คือ ต าแหน่งงานปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น 
(Dummy Variable) โดยก าหนดให้ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างอยู่ในต าแหน่งผู้บริหารระดับ
ฝ่ายขึ้นไป และเท่ากับ 0 เมื่อกลุ่มตัวอย่างอยู่ในต าแหน่งพนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน 

OCC คือ ประเภทอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy 
Variable) โดยก าหนดให้ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพด้านบัญชี การเงิน 
การตลาด จัดซื้อ และทรัพยากรมนุษย์ และเท่ากับ 0 เมื่อกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพด้าน IT 
สารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

EXPERIENCE คือ อายุการท างานของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น 
(Dummy Variable) โดยก าหนดให้ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีอายุการท างาน 15 ปีขึ้นไป  
และเท่ากับ 0 เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีอายุการท างาน ต่ ากว่า 15 ปี 

SAVING คือ การออมและการลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น 
(Dummy Variable) โดยก าหนดให้ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างไม่มีการออมและการลงทุน
ใดๆ และเท่ากับ 0 เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินฝาก เงินลงทุน 
และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

INCOME คือ รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น 
(Dummy Variable) โดยก าหนดให้ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 
50,001 บาทข้ึนไป และเท่ากับ 0 เมื่อกลุ่มตวัอย่างมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 50,001 บาท 

DEBT คือ ภาระหนี้สินของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy 
Variable) โดยก าหนดให้ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีภาระหนี้สิน และเท่ากับ 0 เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างไม่มีภาระหนี้สิน 

HEALTH คือ ปัญหาสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy 
Variable) โดยก าหนดให้ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาสุขภาพ และเท่ากับ 0 เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างไม่มีปัญหาสุขภาพ 

ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) เพ่ือ
ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณ
การท างาน (มากกว่า 55 ปี) โดยได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.19 
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ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) โดยใช้แบบจ าลอง Logistic Model 

 

ตัวแปรอิสระ 
(Variable) 

ค่าสัม 
ประสิทธ ์

(B) 

ค่าคลาด 
เคลื่อน

มาตรฐาน 
(S.E.) 

ค่าสถิติ
ทดสอบ 
(Wald) 

P-Value Exp(B) 

95% C.I. for EXP(B) 

Lower Upper 

GENDER 0.584 0.398 2.154 0.142 1.793 0.822 3.913 
AGE - 0.858 0.536 2.557 0.110 0.424 0.148 1.214 

STATUS 1.187 0.397 8.961 0.003* 3.277 1.507 7.129 
EDU 0.440 0.473 0.869 0.351 1.553 0.615 3.922 
POSITION 1.267 0.640 3.923 0.048* 3.551 1.013 12.443 
OCC 1.628 0.465 12.252 0.000* 5.096 2.048 12.684 
EXPERIENCE - 0.780 0.394 3.921 0.048* 0.459 0.212 0.992 
SAVING 0.144 0.712 0.041 0.840 1.154 0.286 4.658 
INCOME 0.663 0.644 1.061 0.303 1.941 0.550 6.852 
DEBT 3.887 0.427 82.687 0.000* 48.749 21.093 112.666 
HEALTH - 3.502 0.726 23.239 0.000* 0.030 0.007 0.125 

Constant - 2.218 0.812 7.459 0.006 0.109   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 

 
จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการตัดสินใจท างานต่อ

หรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) โดยใช้แบบจ าลอง 
Logistic Model ซึ่งมีสมมติฐานในการทดสอบ คือ  

H0: βi = 0  ; i = 0, 1, …, 11 

H1: βi ≠ 0 
เมื่อพิจารณาค่า P -Value พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ สถานภาพ

ของกลุ่มตัวอย่าง (STATUS) มีค่า P-Value เท่ากับ 0.003 , ต าแหน่งงานของกลุ่มตัวอย่าง 
(POSITION) มีค่า P-Value เท่ากับ 0.048, ประเภทอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง (OCC) มีค่า P-Value 
เท่ากับ 0.000, อายุการท างานในบริษัทของกลุ่มตัวอย่าง (EXPERIENCE) มีค่า P-Value เท่ากับ 
0.048, ภาระหนี้สินของกลุ่มตัวอย่าง (DEBT) มีค่า P-Value เท่ากับ 0.000, และปัญหาสุขภาพของ
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กลุ่มตัวอย่าง (HEALTH) มีค่า P-Value เท่ากับ 0.00 โดยทั้ง 6 ตัวแปรมีค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพ ต าแหน่งงาน ประเภทอาชีพ อายุการท างานในบริษัท ภาระ
หนี้สิน และปัญหาสุขภาพ มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 95% 
ดังนั้น จึงเขียนสมการที่สามารถพยากรณ์โอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ 
หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ได้อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังนี้ 

 

WORK (Odd Ratio)  = -2.218 + 1.187STATUS + 1.267POSITION + 1.628OCC-
0.780EXPERIENCE + 3.887DEBT-3.502HEALTH 

 

โดยค่า Exp(B) จะบอกทิศทางของโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจท างานต่อหรือไม่
ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ซึ่งสามารถพิจารณาได้ 3 
กรณี ดังนี้ 

1. ถ้า Exp(B) มากกว่า 1 (Exp(B) > 1): โอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจท างานต่อ
หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) (Y = 1) มีมากกว่าโอกาสที่กลุ่ม
ตัวอย่างจะไม่ตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) (Y = 0) 

2. ถ้า Exp(B) น้อยกว่า 1 (Exp(B) < 1): โอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจท างานต่อ
หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) (Y = 1) มีน้อยกว่าโอกาสที่กลุ่ม
ตัวอย่างจะไม่ตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) (Y = 0) 

3. ถ้า Exp(B) เท่ากับ 1 (Exp(B) = 1): โอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจท างานต่อหาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) (Y = 1) เท่ากันกับโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะ
ไม่ตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) (Y = 0)  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาค่า Exp(B) จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) โดยใช้แบบจ าลอง Logistic Model พบว่า ตัวแปร STATUS, POSITION, OCC, 
และ DEBT มีค่า Exp(B) เท่ากับ 3.277, 3.551, 5.096, และ 48.749 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 
(Exp(B) > 1) แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากกว่าโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะไม่ตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัท
มีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ในขณะที่ตัวแปร EXPERIENCE และ HEALTH มี
ค่า Exp(B) เท่ากับ 0.459 และ 0.030 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 (Exp(B) < 1) แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าว
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ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการเกษียณอายุการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากกว่า
โอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 
55 ปี) โดยสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการ
ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ได้ดังตารางที่ 4.20 

 
ตารางที่ 4.20 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณ
การท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
 

ล าดับ ตัวแปรอิสระ สัญลักษณ์ ความหมายของตัวแปร ทิศทาง* 
1 สถานภาพ STATUS โสด หย่าร้าง และหม้าย + 

2 ต าแหน่งงาน POSITION ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป + 

3 อาชีพ OCC 
ด้านการบัญชี การเงิน การตลาด 
จัดซื้อ และทรัพยากรมนุษย์ 

+ 

4 
อายุการท างานใน
บริษัท 

EXPERIENCE อายุการท างาน 15 ปีขึ้นไป  - 

5 ภาระหนี้สิน DEBT มีภาระหนี้สิน + 

7 ปัญหาสุขภาพ HEALTH มีปัญหาสุขภาพ - 
* ทิศทางของโอกาสในการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุ 
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) โดย 
+ หมายถึง ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) 
- หมายถึง ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ 
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
หมายเหตุ. จากการส ารวจของผู้ศึกษา. 

 
จากตารางที่ 4.19 และ 4.20 สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานต่อหรือไม่

ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ได้ ดังนี้ 
1. ปัจจัยด้านสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด หย่า

ร้าง และหม้าย มีโอกาสในการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส โดยโอกาสในการตัดสินใจท างานต่ อ
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มากกว่าไม่ตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) อยู่ที่ 
3.277 เท่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

2. ปัจจัยด้านต าแหน่งงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป มีโอกาสในการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งงานพนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน โดย
โอกาสในการตัดสินใจท างานต่อมากกว่าไม่ตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) อยู่ที่ 3.551 เท่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

3. ปัจจัยด้านประเภทอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพใน
สายงานธุรกิจ เช่น ด้านการบัญชี การเงิน การตลาด จัดซื้อ ทรัพยากรมนุษย์ มีโอกาสในการตัดสินใจ
ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ประกอบอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์ เช่น ด้าน IT สารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ โดยโอกาสในการตัดสินใจท างานต่อมากกว่าไม่ตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) อยู่ที่ 5.096 เท่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

4. ปัจจัยด้านอายุการท างานในบริษัทของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการ
ท างานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  มีโอกาสในการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างานในบริษัทต่ ากว่า 15 ปี โดยโอกาสใน
การตัดสินใจท างานต่อน้อยกว่าไม่ตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) อยู่ท่ี 0.459 เท่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

5. ปัจจัยด้านภาระหนี้สินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีภาระหนี้สิน มีโอกาส
ในการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่มีภาระหนี้สิน โดยโอกาสในการตัดสินใจท างานต่อมากกว่าไม่ตัดสินใจท างานต่อ หาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) อยู่ที่ 48.749 เท่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

6. ปัจจัยด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพ มีโอกาส
ในการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) น้อยกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ โดยโอกาสในการตัดสินใจท างานต่อน้อยกว่าไม่ตัดสินใจท างานต่อ 
หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) อยู่ที่ 0.030 เท่า ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 

โดยสรุป ตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อของกลุ่มตัวอย่าง 
หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ สถานภาพ 
ต าแหน่งงาน อาชีพ อายุการท างานในบริษัท ภาระหนี้ และปัญหาสุขภาพ โดยตัวแปรสถานภาพ
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สมรสของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด หย่าร้าง และหม้าย มีความต้องการ
ท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีสถานภาพโสด หย่าร้าง และหม้ายมีรายได้มาจากการท างานเพียงอย่างเดียว ซึ่งต่างจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสที่มีรายได้อ่ืนๆ ที่ไม่ได้มาจากการท างาน คือ รายได้จากคู่สมรส และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่มีภาระที่ต้องดูแลคู่สมรสและดูแลบุตรหลาน ท าให้มีแรงจูงใจที่
จะไม่ท างานหลังเกษียณอายุการท างานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด หย่าร้าง และหม้าย 

ส่วนตัวแปรปัญหาสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพจะตัดสินใจท างานหลังเกษียณอายุการ
ท างานน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ 

นอกจากนี้ หากมองปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ตัวแปรภาระหนี้สินของกลุ่ม
ตัวอย่างส่งผลต่อการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีภาระหนี้สินจะตัดสินใจ
ท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีภาระหนี้สิน ซึ่งต่างจากตัวแปรรายได้
ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท างานต่อหรือไม่ท างาน  ทั้งนี้ แม้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้สูง แต่มีภาระหนี้สินสูงด้วย กลุ่มตัวอย่างก็ต้องท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างาน 
เพ่ือหารายได้มาช าระหนี้สินที่สูง โดยตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า ทุกระดับรายได้มีสัดส่วนของภาระ
หนี้สินสูงกว่าไม่มีภาระหนี้สิน เช่นเดียวกับตัวแปรการออมเงินและการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีเงินออมและการลงทุนไม่
ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม หากมีภาระหนี้สินที่สูง กลุ่มตัวอย่างก็มีความจ าเป็นที่จะต้องท างานมากกว่า
บุคคลทั่วไป (ท างานหลังเกษียณอายุการท างาน) เพื่อหารายได้มาช าระหนี้สินที่สูง โดยตารางที่ 4.5 ก็
ได้แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของผู้ที่มีภาระหนี้สินสูงกว่าผู้ที่ไม่มีภาระหนี้สิน ไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบ
การออมและการลงทุนแบบใด ดังนั้น ภาระหนี้สินจึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการ
ท างานต่อหรือไม่ท างานต่อของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยที่ระดับรายได้หรือการมีเงินออมและ
การลงทุนไม่ได้มีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญ 

ตัวแปรประเภทอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างาน
ต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบ
อาชีพในสายงานธุรกิจ เช่น ด้านบัญชี การเงิน การตลาด จัดซื้อ และทรัพยากรมนุษย์จะตัดสินใจ
ท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์ 
เช่น ด้าน IT สารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องจากอาชีพด้านบัญชี 
การเงิน การตลาด จัดซื้อ และทรัพยากรบุคคล เป็นอาชีพในสายงานธุรกิจ โดยลักษณะงานจะเป็น
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งานที่ท าประจ าที่ส านักงาน ไม่ได้ต้องใช้แรงงานมาก และเป็นงานที่มีลักษณะรูปแบบเดิม ที่ท าเป็น
ประจ า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพด้านนี้จะมีความคุ้นเคยกับงานที่ท าอยู่แล้ว ไม่ต้องปรับตัวมาก 
หากต้องท างานลักษณะนี้ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีอายุเพ่ิมขึ้น  ซึ่งต่างจากด้าน IT สารสนเทศ 
วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เป็นอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์ โดยลักษณะงานจะ
เป็นงานที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ เสมอ เมื่อกลุ่มตัวอย่างอายุมากขึ้น 
ความสามารถในการเรียนรู้จะลดลง รวมถึงปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพตาที่เสื่อมลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการท างานที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาในระดับสูง และอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์มี
ความจ าเป็นที่จะต้องออกนอกสถานที่เพ่ือตรวจสอบ ควบคุมดูแลงาน จึงไม่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุที่มากขึ้น  

นอกจากนี้ตัวแปรต าแหน่งงาน  ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างอย่างมี
นัยส าคัญด้วยเช่นกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปต้องการท างาน
ต่อหลังเกษียณอายุการท างานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งพนักงานหรือหัวหน้างาน 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปได้ผ่านการเรียนรู้งานและการฝึกอบรม
มามาก ท าให้มีความสามารถและประสบการณ์ในการท างานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่ง
พนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน และลักษณะงานที่กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้น
ไป ส่วนใหญ่เป็นงานที่ใช้ทักษะสูงในการวิเคราะห์และวางแผนงาน ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ และเป็น
งานที่ท าประจ าในส านักงาน เมื่อกลุ่มตัวอย่างอายุมากขึ้น ก็จะยิ่งสะสมประสบการณ์ในการท างาน
ได้มากขึ้น ซึ่งสวนทางกับผลการศึกษาของตัวแปรประสบการณ์การท างานหรืออายุการท างานใน
บริษัท พบว่า ตัวแปรอายุการท างานในบริษัทส่งผลต่อการตัดสินใจในการท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ
ของกลุ่มตัวอย่าง แต่ส่งผลในทิศทางลบ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างานในบริษัทมาก (15 ปี
ขึ้นไป) จะตัดสินใจท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างานน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างานน้อย 
(ต่ ากว่า 15 ปี) ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อกลุ่มตัวอย่างท างานในลักษณะเดิมเป็นระยะเวลานาน ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่องานที่ท า จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจไม่ท างานต่อหลัง
เกษียณอายุการท างาน   
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บทที่ 5 
ผลการศึกษาด้านอุปสงค์แรงงาน 

 
การศึกษาด้านอุปสงค์แรงงานที่มีต่ อแรงงานสูงอายุ  เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่

ก าหนดการตัดสินใจในการจ้างแรงงานสูงอายุท างานต่อ ทัศนคติที่มีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ 
รวมถึงความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ผู้ศึกษาท าการศึกษาโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) ผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 คน ที่ท างานเกี่ยวกับงานด้าน
การก าหนดนโยบายองค์กร สามารถให้ความรู้ และค าแนะน าที่เกี่ยวข้องในการศึกษานี้ ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างได้มาจากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์ได้ 
ดังนี้ 

 
5.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป โดยประชากรสูงอายุมีจ านวน

เพิ่มข้ึน ส่งผลให้แรงงานในวัยท างานลดลง 
 
การที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป โดยประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น พบว่า ไม่ได้ส่งผล

กระทบเพียงแต่ในประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบไปในทุกประเทศทั่วโลก 
โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชีย โดยประชากรสูงอายุมีอัตราส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับอัตรา
การเกิดของประชากรที่ลดลง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก วิถีชีวิตของประชากรในวัยท างานที่มีการขยาย
ครอบครัวค่อนข้างเล็กลง ซึ่งต่างจากในอดีตที่ครอบครัวมักจะเป็นครอบครัวใหญ่ มีบุตรจ านวนมาก 
แต่ระยะหลังๆ โดยเฉพาะสิบปีย้อนหลัง จะเห็นว่าสัดส่วนของการมีบุตรต่อหนึ่งครอบครัวจะลด
น้อยลง ซึ่งแต่ละครอบครัวจะมีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงครอบครัวละ 1-2 คน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจาก
สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ที่ท าให้ประชากรอยากใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมากกว่าการแต่งงานมี
ครอบครัว รวมถึงวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้น ที่ท าให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น  การที่
จ านวนของประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น สวนทางกับอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อ
อัตราส่วนของประชากรที่เข้าสู่วัยท างานที่มีแนวโน้มจะลงน้อยลงตามไปด้วย 

ทั้งนี้ หากมองในแง่ของภาคเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีการขยายตัวร้อยละ 3-4 
เมื่อเทียบกับอัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate) ของประชากรในประเทศ ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 
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1-2 ก็แสดงให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต โดยอาจจะมีประเด็นที่ว่า แรงงานวัย
หนุ่มสาวที่ก าลังเข้าสู่ตลาดแรงงานมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเริ่มมีการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้า ส่วนหนึ่งเพ่ือที่จะรองรับประชากรสูงอายุที่มี
จ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอีกส่วนหนึ่งเพ่ือใช้ในการทดแทนจ านวนแรงงานที่มีแนวโน้มที่ลดลง 

 
5.2 ผลกระทบต่อก าลังคนในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และวิธีการปรับตัวต่อผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น 
 
การที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป โดยประชากรสูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้

แรงงานในวัยท างานลดลง ส่งผลกระทบต่อก าลังคนในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เพียง
เล็กน้อย โดยผลกระทบนั้นเป็นไปตามสภาวการณ์ที่ เกิดขึ้น กล่าวคือ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) ประกอบธุรกิจขายปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ ที่ใช้แรงงานเป็นหลัก (Labor Intensive) 
ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานวัยหนุ่มสาว การที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป โดยประชากรสูงอายุ
มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ประชากรวัยหนุ่มสาวมีจ านวนลดลง จึงส่งผลให้การเข้าสู่ตลาดแรงงานของแรงงาน
รุ่นใหม่ที่เป็นวัยหนุ่มสาวมีแนวโน้มลดลงด้วย และในปัจจุบัน พบว่า ประชากรวัยหนุ่มสาวมีค่านิยมที่
อยากจะเป็นประกอบการธุรกิจของตนเองเสียมากกว่าการเป็นลูกจ้าง ไม่ชอบยึดติดกับงานประจ า 
รวมถึงภาพลักษณ์การท างานในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นงานในลักษณะการบริการ บางครั้งในมุมมอง
ของคนรุ่นใหม่ อาจจะมองว่าเป็นงานที่หนักและล าบาก ท าให้ไม่อยากท างานในงานลักษณะนี้ 

ส าหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ก็ได้มีการปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น โดย
การปรับระบบการท างานใหม่ในทุกหน่วยงานของบริษัท โดยท างานให้เป็นแบบระบบลีน (Lean 
Process) กล่าวคือ การท างานให้กระชับขึ้น รวดเร็วขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิตมากขึ้น 
โดยใช้จ านวนพนักงานน้อยลง เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7 -Eleven) หนึ่งสาขาไม่จ าเป็นต้องมี
พนักงานในร้านถึง 15 คน แต่จะต้องหาวิธีคิดว่าจะท าอย่างไรที่จะใช้จ านวนพนักงานในร้านน้อยลง 
แต่มีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการอบรมพนักงานเพ่ิมเติม เพ่ือสร้างทักษะ 
(Skill) และความสามารถ (Capability) ให้กับพนักงาน โดยพนักงานหนึ่งคนควรมีทักษะมากกว่าหนึ่ง
ทักษะ (Multi-Skills) นอกจากนี้บริษัทยังได้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้มากขึ้น เพ่ือชดเชย
กับจ านวนพนักงานที่ลดลงและสร้างความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า เช่น การให้ลูกค้า
บริการตนเอง (Self Service) โดยใช้บัตรเซเว่นการ์ด (7-Card) ช าระค่าสินค้าและบริการ และ
สามารถน าสินค้าออกจากร้านได้ทัน เพ่ือให้เป็นการลดจ านวนพนักงานลง มีจ านวนพนักงานเท่าที่
จ าเป็นเท่านั้น เป็นต้น 
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5.3 การจ้างงานพนักงานสูงอายุในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และทัศนคติที่มีต่อการ
ท างานของแรงงานสูงอายุ 

 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีการก าหนดการเกษียณอายุการท างานส าหรับ

ต าแหน่งพนักงานทั่วไปที่อายุ 55 ปี และต าแหน่งระดับผู้บริหารขึ้นไปที่อายุ 60 ปี แต่ถ้าตราบใดที่
พนักงานยังมีศักยภาพ มีความพร้อม และต้องการที่จะท างานต่อ บริษัทก็จะให้โอกาสพนักงาน โดยมี
การจ้างงานในลักษณะสัญญาแบบปีต่อปี ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากความจ าเป็นในการจ้างงาน ความ
เหมาะสมของงานที่ท า สุขภาพ และความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรับ
พนักงานที่เกษียณอายุการท างานมาจากที่อ่ืน (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาก็จะมี
ลักษณะคล้ายกับการจ้างงานพนักงานที่เกษียณอายุการท างานในบริษัท ทั้งนี้สวัสดิการที่พนักงาน
สูงอายุได้รับจะไม่แตกต่างจากพนักงานทั่วไป ส่วนหนึ่งทางบริษัทไม่ต้องการให้เกิดความแตกต่างและ
สร้างความเหลื่อมล้ าในการท างานของพนักงานในบริษัท  

ผู้ ให้สัมภาษณ์ ได้ ให้ความเห็นต่อพนักงานสูงอายุว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์  มี
ความสามารถ มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของบริษัท ไม่ต้องปรับตัวหากท างานต่อหลังเกษียณอายุ
การท างาน ทั้งยังมีศักยภาพที่จะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ให้กับพนักงานรุ่นหลังๆ ได้ ที่
ส าคัญคือ พนักงานสูงอายุสามารถถ่ายทอดวิธีคิด ทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกับคนอ่ืน เพ่ือเป็น
แนวทางให้พนักงานรุ่นหลังๆ ปฏิบัติตามได้ 

ทั้งนี้ความกังวลที่มีต่อการท างานของพนักงานสูงอายุมีเพียงเล็กน้อย เพราะส่วนใหญ่ 
พนักงานสูงอายุที่บริษัทจ้างให้ท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างาน จะท างานในลักษณะเดิม ไม่ได้
ปรับเปลี่ยนลักษณะงานมาก โดยเรื่องที่กังวลส าหรับการจ้างงานพนักงานสูงอายุ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. ความสามารถในการเรียนรู้ของพนักงานสูงอายุที่ลดลง โดยเฉพาะให้เรื่องเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ  และระบบการท างานท่ีเปลี่ยนแปลง 

2. การยึดติดกับประสบการณ์เดิมๆ ความคิดเดิมๆ เนื่องจากพนักงานสูงอายุบางคนไม่รู้
ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึงไม่มีความรู้ใหม่ๆ ก็จะถ่ายทอดความรู้เก่าให้กับพนักงานรุ่นใหม่ ทั้งยังไม่รับฟัง
ความเห็นของคนอ่ืน โดยเฉพาะบางคนที่เคยผ่านความส าเร็จมามาก มักจะเป็นคนที่มีความมั่นใจใน
ตนเอง และน าสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการท างาน มาชักจูงหรือสั่งลูกน้องหรือพนักงานที่อาวุโสน้อยกว่าให้
ท าตาม เมื่อพนักงานปฏิบัติตามก็จะส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท 

3. ปัญหาสุขภาพของพนักงานสูงอายุและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในระหว่าง
ท างาน 
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5.4 ความจ าเป็นที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) จะมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า สามารถแยก

ประเด็นความจ าเป็นในการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ได้ 2 ประเด็น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ความจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ท า ถ้าหากลักษณะงานที่ท าเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์
ในการท างานสูง การขยายอายุเกษียณการท างานออกไปก็เป็นเรื่องที่ดี นอกจากนี้ในปัจจุบันพนักงาน
ที่อายุ 55 ปี และอายุ 60 ปี ก็ยังมีปัจจัยด้านสุขภาพ รวมถึงศักยภาพในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน
มาก จึงไม่มคีวามจ าเป็นใดๆ ที่จะให้พนักงานเกษียณอายุการท างานที่อายุ 55 ปี 

ประเด็นที่ 2 การขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ออกไป อาจไม่ได้ส่งผล
ดีต่อพนักงานกล่าวคือ การเกษียณอายุการท างาน พนักงานจะได้รับสวัสดิการที่เป็นเงินก้อนสุดท้าย
จ านวนหนึ่ง ซึ่งถ้าสมมติว่า มีการขยายอายุเกษียณการท างานออกไปเป็นเกษียณอายุการท างานที่ 60 
ปี ปรากฏว่าอายุปีที่ 56 พนักงานท่านนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่สามารถท างานต่อได้ จึงตัดสินใจ
ลาออกจากงาน พนักงานท่านนั้นจะไม่ได้รับสวัสดิการเงินก้อนสุดท้ายเลย แต่ถ้าก าหนดการ
เกษียณอายุการท างานที่อายุ 55 ปี เหมือนเดิม แล้วพนักงานมีคุณสมบัติที่จะท างานต่อได้ บริษัทก็
ยังคงจ้างพนักงานท างานต่อในลักษณะสัญญาการจ้างงานแบบปีต่อปี ซึ่งพนักงานยังสามารถน า
สวัสดิการเงินก้อนสุดท้ายไปออมหรือลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น 

แม้ในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) แต่อยู่
ในช่วงที่ก าลังศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียในการขยายอายุเกษียณการท างาน และต้องพิจารณาให้
รอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้ังบริษัทเองและพนักงานสูงอายุด้วย 

 
5.5 แรงจูงใจจากภาครัฐที่มีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจในการขยายอายุ เกษียณการท างาน 

(มากกว่า 55 ปี) 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า ก่อนที่ภาครัฐจะออกมาตรการเชิงบังคับให้บริษัทมีการ

ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ภาครัฐควรจะใช้มาตรการจูงใจ โดยก่อนที่ภาครัฐจะอัด
ฉีดแรงจูงใจเป็นในรูปแบบผลประโยชน์ทางภาษีหรือตัวเงิน ภาครัฐควรจะแสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการขยายอายุเกษียณการท างานหรือการจ้างงานผู้สูงอายุว่า การขยายอายุเกษียณการท างานหรือ
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การจ้างงานผู้สูงอายุนั้นส่งผลดีต่อบริษัทอย่างไร ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการท างานของผู้สูงอายุ 
กล่าวคือ ท าให้ทุกคนตระหนักด้วยเหตุผลถึงความส าคัญของการขยายอายุเกษียณการท างานหรือการ
จ้างงานผู้สูงอายุก่อน จากนั้นจึงเป็นแรงจูงใจในด้านอ่ืนๆ โดยจะเป็นในเรื่องผลประโยชน์และ
สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานสูงอายุจะได้รับจากภาครัฐ เช่น เงินประกันสังคม การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล เป็นต้น โดยภาครัฐจะต้องออกมาตรการว่า ให้พนักงานกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุสามารถไป
เบิกเงินส่วนนี้ได้มากขึ้น และที่ส าคัญการที่ภาครัฐออกมาตรการในการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องดูความสามารถในการจ่ายเงิน (Ability to Pay) รวมถึงผล
ประกอบการของบริษัทด้วย ถ้าภาครัฐต้องการให้ภาคเอกชนมีการขยายอายุเกษียณการท างาน แต่
ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ เลย ก็จะส่งกระทบต่อบริษัท และยังส่งผลกระทบต่อก าลังแรงงานในวัยท างาน
ที่อาจจะตกงานเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการจ้างงานผู้สูงอายุทดแทน ดังนั้นภายใต้ระบบปัจจุบัน ในด้าน
ภาษีอากรที่หน่วยงานเอกชนจะต้องจ่ายให้กับพนักงานสูงอายุ และสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้สูงอายุจะต้อง
ได้รับนอกเหนือจากบุคคลทั่วไป ภาครัฐมีความจ าเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุน โดยต้องยุติธรรมกัน
ทั้งสองฝ่าย (ท้ังบริษัทและพนักงานสูงอายุ) 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการจากภาครัฐในการก าหนดให้ภาคเอกชนมีขยายอายุ
เกษียณการท างาน แต่มีการส่งเสริมในเรื่องของการจ้างงานแรงงานสูงอายุ ซึ่งสิ่งที่ภาครัฐควรให้ความ
สนับสนุนส าหรับการจ้างงานแรงงานสูงอายุ มีดังนี้ 

1. ภาครัฐควรให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมผู้สูงอายุให้มีทักษะเพ่ิมขึ้น รวมถึงให้
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการท างานของผู้สูงอายุในทุกๆ ด้าน สิ่งที่ลงทุนไปสามารถที่จะเอามาชดเชย
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเชิงภาษีได้ ซึ่งจะเป็นการจูงใจให้บริษัทอยากดูแลผู้สูงอายุ 

2. หากมีบริษัทที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ หรือมีการขยายอายุเกษียณการท างาน และ
สามารถเป็นแบบอย่างให้บริษัทอ่ืน ภาครัฐควรจัดให้มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และให้ค าปรึกษา
บริษัทอ่ืนๆ ที่อาจจะรู้สึกว่าการจ้างงานผู้สูงอายุหรือการขยายอายุเกษียณการท างานเป็นเรื่องที่ยาก 

3. ภาครัฐควรสร้างแหล่งข้อมูลการท างานของผู้สูงอายุ อาชีพ ความสามารถพิเศษ ใน
ส่วนนี้จะสอดคล้องกับบริษัทที่ต้องการจ้างงาน เพราะถ้าบริษัทมีข้อมูลว่า ตรงนี้ต้องการการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ เปรียบเหมือนกับผู้ซื้อพบผู้ขาย ถูกใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ในส่วนนี้ภาครัฐสามารถท าได้ทันที 
เพราะภาครัฐสามารถส ารวจสิ่งนี้เป็นข้อมูลได้ และในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเชื่อมต่อไปทุกท่ี ผู้คน
สามารถเข้าถึงแหล่งข่าวได้อย่างรวดเร็ว 
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5.6 การเตรียมความพร้อมของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการขยายอายุเกษียณ
การท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

 
หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) บริษัทจะต้องเตรียมการ

ในเรื่องสภาพการจ้างงาน กฎระเบียบ สวัสดิการ และการประเมินผลงานในลักษณะใหม่ที่เหมาะสม
ส าหรับพนักงานสูงอายุ ดูความเหมาะสมของลักษณะงานที่จะจ้างพนักงานสูงอายุท างาน จะต้อง
ทบทวนสัญญาการจ้างงานใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการขยายอายุเกษียณการท างาน และจะต้องมีการ
อบรมพนักงานสูงอายุให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมกับกับต าแหน่งงาน
หรือลักษณะงานที่ท า ทั้งนี้ บริษัทจะต้องสื่อสาร ท าความเข้าใจกับพนักงานในบริษัท ถึงความส าคัญ
ในการขยายอายุเกษียณการท างาน โดยไม่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญทางด้านผลประโยชน์ในทางภาษี
หรือในรูปแบบของตัวเงิน แต่จะมุ่งเน้นให้ความส าคัญและศักยภาพในการท างานของผู้สูงอายุ 
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน กรณีศึกษา บริษัท ซีพี 

ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากการศึกษาได้ ดังนี้ 
 

6.1 สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาความเป็นได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ 

จ ากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษา 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการศึกษาในด้านอุปทาน
แรงงาน หรือความต้องการท างานของแรงงาน ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจท างานต่อหรือไม่ท างาน
ต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) เป็นการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ (Quantitative Method) ซึ่งท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ จากกลุ่ มตัวอย่างโดยตรง (Face to Face Interview) เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 40-55 ปี จ านวน 400 คน ที่ท างานในส านักงานใหญ่ บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) และส่วนที่สอง เป็นการศึกษาด้านอุปสงค์แรงงานที่มีต่อแรงงานสูงอายุหรือความ
ต้องการจ้างงานแรงงานสูงอายุ ถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจในการจ้างแรงงานสูงอายุท างานต่อ 
รวมถึงทัศนคติที่มีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ และความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) เป็นการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 คน 
ท างานเกี่ยวกับงานด้านการก าหนดนโยบายองค์กร สามารถให้ความรู้ และค าแนะน าที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษานี้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และน าข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยสามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ ดังนี้ 

 
6.1.1 สรุปผลการศึกษาด้านอุปทานแรงงาน 

จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 40 -44 ปี เป็นสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มอ่ืน มี
สถานภาพสมรส ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ในการ
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ประกอบอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการบัญชีและการเงิน โดยท างานอยู่
ในต าแหน่งพนักงานทั่วไปและหัวหน้างานมากที่สุด และมีอายุการท างานในบริษัทระหว่าง 15-24 ปี 
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001-50,000 บาท โดยมีการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น เงินฝากและเงินลงทุน เป็นต้น และส่วนใหญ่ยังมีภาระหนี้สิน 

จากการศึกษาความต้องการท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยาย
อายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการ
ท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างาน หรือต้องการให้บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง อายุ 55 ปี เป็นสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ส่วนใหญ่ไม่มีคู่สมรส กล่าวคือ มีสถานภาพ
หม้าย โสด และหย่าร้าง ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ในการประกอบอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างาน
หลังอายุเกษียณการท างานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจ เช่น ด้านการตลาดและจัดซื้อ
มากกว่าอาชีพอ่ืนๆ โดยท างานอยู่ในต าแหน่งผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป และมีอายุการท างานในบริษัท
ต่ ากว่า 5 ปี ส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือนสูงกว่า 50,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อหลัง
เกษียณอายุการท างานส่วนใหญ่ไม่มีการออมหรือการลงทุนใดๆ และยังมีภาระหนี้สิน 

จากการศึกษาเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยาย
อายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) สามารถจ าแนกเหตุผลในการตัดสินใจท างานต่อหลัง
เกษียณอายุการท างานออกเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
ยังสามารถท างานได้ เนื่องจากไม่มีปัญหาสุขภาพ และลักษณะงานที่ท าเป็นงานที่ใช้ทักษะมากกว่า
แรงงาน ซึ่งท าประจ าอยู่ในส านักงาน จึงไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการท างาน หากกลุ่มตัวอย่างมีอายุ
มากขึ้น ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และลดความเบื่อหน่ายหรือความเหงาส าหรับผู้ที่ไม่
มีอาชีพอ่ืนหรือกิจกรรมอ่ืนท าหลังเกษียณอายุการท างาน ส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้เหตุผลว่า ต้องการหารายได้หลังเกษียณอายุการท างาน เนื่องจากยังมีภาระหนี้สินที่ต้องช าระ และ
ไม่มีเงินออมเพียงพอส าหรับใช้หลังเกษียณ และปัจจัยทางสังคม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
ไม่ต้องการเป็นภาระของบุคคลอ่ืนในสังคม โดยกลุ่มตัวอย่างมองว่า หากเกษียณอายุการท างานแล้วไม่
มีอาชีพรองรับ จะท าให้กลุ่มตัวอย่างขาดรายได้ประจ าและต้องพ่ึงพาบุคคลอ่ืนในสังคม เช่น คู่สมรส 
บุตรหลาน ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือน เป็นต้น ทั้งยังรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าและไม่มีประโยชน์ต่อบุคคล
อ่ืนๆ แต่หากมีการขยายอายุเกษียณการท างาน กลุ่มตัวอย่างก็จะมีอาชีพท าต่อ มีรายได้ประจ า
ส าหรับเลี้ยงชีพตนและบุคคลอื่นๆ 
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เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ที่สามารถจ าแนกเหตุผลในการตัดสินใจไม่ท างานต่อหลัง
เกษียณอายุการท างานออกเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
ต้องการพักผ่อนหลังเกษียณอายุการท างาน นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้สึกเบื่องานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบัน และต้องการประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เกษตรกรรม ค้าขาย เป็นต้น ส่วนปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ไม่มีปัญหาด้านการเงิน และไม่มีภาระหนี้สิน ทั้งยังมีการ
วางแผนที่จะน าเงินสวัสดิการก้อนสุดท้ายจากการเกษียณอายุการท างานไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัว และ
ปัจจัยทางสังคม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ต้องการอยู่กับครอบครัว ดูแลคู่สมรส และเลี้ยงดู
บุตรหลาน นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มต้องการหยุดการท างานตามกติกาของสังคม โดย
ให้เหตุผลว่า อายุ 55 ปี เป็นอายุที่เหมาะสมส าหรับการหยุดการท างาน และไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ เช่น 
ท่องเที่ยว ปฏิบัติธรรม เป็นต้น 

ทั้งนี้  กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างานส่วนใหญ่
ต้องการท างานในลักษณะเดิมที่เคยท าก่อนเกษียณอายุการท างาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเปลี่ยน
งานใหม่ที่เป็นงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ มีความต้องการที่จะท างานในลักษณะงานที่ปรึกษาและ
ผู้สอนงานในประเภทอาชีพที่กลุ่มตัวอย่างท ามากที่สุด นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
อายุที่เหมาะสมส าหรับการเกษียณอายุการท างาน คือ อายุ 60 ปี กล่าวคือ ต้องการให้ภาคเอกชน
ก าหนดอายุเกษียณการท างานเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐบาล โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า 
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลที่มีอายุ 55 ปี และอายุ 60 ปี ไม่แตกต่างกันมาก จึงสามารถ
ท างานต่อไปได้จนถึงอายุ 60 ปี 

จากการศึกษาเงื่อนไขในการจ้างงานที่จูงใจให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจท างานต่อ 
หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับเงื่อนไขผลตอบแทนทางด้านค่าจ้างและสวัสดิการมากท่ีสุด โดยกลุ่มตัวอย่างต้องการที่
จะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเท่าเทียมกับพนักงานวัยท างาน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างต้องการให้
นายจ้างก าหนดเวลาในการท างานให้สามารถยืดหยุ่นได้ สามารถรับงานไปท าที่บ้านได้เป็นบางวัน 
การได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานวัยท างาน และการท างานในลักษณะงานใหม่หรือที่ใหม่ที่
เหมาะสมส าหรับการท างานของผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน หากกลุ่มตัวอย่าง
มีอายุมากขึ้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความกังวลต่อปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะใน
เรื่องของปัญหาสุขภาพตาและสุขภาพกระดูกที่เสื่อมไปตามอายุที่เพ่ิมขึ้น และปัญหาการเดินทางไป
ท างานของกลุ่มตัวอย่าง เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้
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ความเห็นว่า ระบบขนส่งสาธารณะทั้งของรัฐบาลและเอกชนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุและเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการใช้บริการ เช่น ปัญหาด้านความปลอดภัย ความไม่ตรงเวลา 
ความถี่ในการให้บริการ และอุปสรรคในการขึ้นลงรถ เป็นต้น ตลอดจนรัฐบาลไม่มีนโยบายที่ให้
ความส าคัญอย่างจริงจังต่อผู้สูงอายุ ท าให้เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญต่อการท างานของกลุ่ม
ตัวอย่างเมื่ออายุมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการท างานของกลุ่มตัวอย่างเมื่อมี
อายุมากขึ้น เช่น การได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับพนักงานวัยท างาน เวลาการท างานที่ไม่ยืดหยุ่น 
การไม่สามารถปรับทักษะให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ กฎระเบียบของบริษัทที่เข้มงวดเกินไป
ส าหรับผู้สูงอายุ และการปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมงานต่างวัย เป็นต้น 

เมื่อน าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทั้งหมด มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามด้วยแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) ในรูปแบบสมการถดถอยโลจิสติค 
(Logistic Regression Analysis) โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS พบว่า ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี)
ในเชิงบวก ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส ปัจจัยด้านต าแหน่ง ปัจจัยด้านประเภทอาชีพ และปัจจัย
ด้านภาระหนี้สิน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อในเชิงลบ ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุการท างาน
ในบริษัท และปัจจัยด้านปัญหาสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด หย่าร้าง 
และหม้าย มีความต้องการท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างาน หรือต้องการให้บริษัทมีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาในอดีตของ Pablo Antolin และ 
Stefano Scarpetta (1998) ซึ่งท าการศึกษา Microeconometric Analysis of the Retirement 
Decision พบว่า สถานภาพสมรสของบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุการท างาน โดยบุคคลที่มี
สถานภาพโสดจะตัดสินใจไม่เกษียณอายุการท างาน หรือตัดสินใจท างานต่อหลังเกษียณอายุการ
ท างาน ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to Face Interview) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ไม่มีภาระที่ต้องดูแลคู่สมรสหรือบุตรหลาน และรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง
มาจากการท างานเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มีรายได้อ่ืนๆ ที่ไม่ได้มาจากการท างาน เช่น รายได้จากคู่สมรส 
เป็นต้น หากเกษียณอายุการท างานจะท าให้ขาดรายได้ประจ าที่ได้รับทุกเดือน 

2. ปัจจัยด้านต าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งงานผู้บริหาร
ระดับฝ่ายขึ้นไปมีความต้องการท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างาน หรือต้องการให้บริษัทมีการขยาย
อายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งงานพนักงานทั่วไปและ
หัวหน้างาน ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital) 
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เนื่องจากผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปผ่านการเรียนรู้งานและการฝึกอบรมมามาก ท าให้มีความสามารถ
และประสบการณ์ในการท างานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่งพนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน 
และลักษณะงานของผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปเป็นงานที่ใช้ทักษะสูงในการท างาน จึงสามารถท างานได้
ต่อไปแม้อายุมากขึ้น 

3. ปัจจัยด้านประเภทอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพสายงานธุรกิจ 
ได้แก่ อาชีพด้านบัญชี การเงิน การตลาด จัดซื้อ และทรัพยากรมนุษย์ มีความต้องการท างานต่อหลัง
เกษียณอายุการท างาน หรือต้องการให้บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์   ได้แก่  อาชีพด้าน IT สารสนเทศ 
วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
การศึกษาของสมรักษ์ รักษาทรัพย์ และคณะ (2551) ซึ่งท าการศึกษาความเหมาะสมในการท างาน
ของแรงงานหลังเกษียณอายุ โดยได้แบ่งงานอาชีพและเงื่อนไขการท างานที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ 
พบว่า อาชีพทั้งสองกลุ่มเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะสูงและแรงงานน้อย แต่เนื่องจากงานศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้
แบ่งประเภทอาชีพตามลักษณะงานที่ท า โดยประเภทอาชีพในสายงานธุรกิจมีลักษณะงานที่ใช้แรงงาน
น้อยกว่าประเภทอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์ เนื่องจากไม่ต้องออกนอกส านักงานเพ่ือไปตรวจสอบ
และควบคุมการท างาน อีกทั้ง ยังเป็นงานที่ท าเป็นประจ า ไม่ต้องเรียนรู้และปรับตัวกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  ท าให้สามารถท างานต่อไปหากกลุ่มตัวอย่างมีอายุมากข้ึน 

4. ปัจจัยด้านภาระหนี้สิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีภาระหนี้สิน มีความต้องการ
ท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างาน หรือต้องการให้บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีภาระหนี้สิน ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้อง
กับการศึกษาของศุภชัย ศรีสุชาติ และคณะ (2558) ซึ่งท าการศึกษาการขยายอายุการท างานใน
ภาคเอกชนที่เป็นแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีกฯ ภาคอุตสาหกรรมโรงแรม
และภัตตาคาร โดยได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท างานต่อของแรงงานสูงอายุ 
พบว่า ระดับหนี้สินที่ต้องมีการช าระรายเดือนเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขยายอายุการท างาน 
ทั้งนี้  จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to Face Interview) พบว่า ปัจจัยด้าน
รายได้ต่อเดือนหรือปัจจัยด้านการออมเงินและการลงทุนส่งผลต่อการตัดสินใจในการท างานต่อหลัง
เกษียณอายุการท างานเพียงเล็กน้อย โดยปัจจัยส าคัญที่ก าหนดการตัดสินใจคือ ปัจจัยด้านภาระ
หนี้สิน กล่าวคือ หากกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนสูง หรือมีการออมและการลงทุนสูง แต่ยังมีภาระ
หนี้สินที่ต้องช าระสูงด้วยแล้ว กลุ่มตัวอย่างก็ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท างานต่อ เพ่ือน ารายได้จาก
การท างานมาช าระหนี้สิน โดยถ้าระดับหนี้สินที่ต้องช าระมีมากข้ึน จะยิ่งส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจ
ขยายอายุการท างานมากขึ้น 
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5. ปัจจัยด้านอายุการท างานหรือประสบการณ์การท างานในบริษัท พบว่า มีผล
ต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างในทิศทางลบ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างานเป็นระยะ
เวลานาน (15 ปีขึ้นไป) มีความต้องการท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างาน หรือต้องการให้บริษัทมี
การขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างานเป็น
ระยะเวลาที่สั้น (ต่ ากว่า 15 ปี) ซึ่งขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยอ้างอิงกับทฤษฎีทุ นมนุษย์ 
(Human Capital) ว่า แรงงานที่ท างานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ย่อมมีประสบการณ์และความ
ช านาญในการท างานที่สูง และได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้จากสถานประกอบการ ท าให้
แรงงานมีความช านาญในการท างานมากขึ้น ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face 
to Face Interview) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท างานมาเป็นระยะเวลานานจะเกิดเบื่อหน่ายต่องานที่ท า 
เนื่องจากเป็นงานที่ท าในลักษณะงานแบบเดิมๆ ตามประเภทอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง จึงต้องการจะ
เกษียณอายุการท างานเพ่ือพักผ่อน หรือเปลี่ยนไปประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น อาชีพเกษตรกรรม 
อาชีพค้าขาย เป็นต้น 

6. ปัจจัยด้านปัญหาสุขภาพ พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างใน
ทิศทางลบ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพ มีความต้องการท างานต่อหลังเกษียณอายุ 
การท างาน หรือต้องการให้บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) น้อยกว่า  
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
ศุภชัย ศรีสุชาติ และคณะ (2558) ซึ่งท าการศึกษาการขยายอายุการท างานในภาคเอกชนที่เป็น
แรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีกฯ ภาคอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร โดย
ได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท างานต่อของแรงงานสูงอายุ พบว่า ประเด็น
ด้านสุขภาพเป็นประเด็นที่ส าคัญของการตัดสินใจของแรงงานในการที่จะท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ 
หากมีการขยายอายุการท างาน และการศึกษาของ Pablo Antolin และ Stefano Scarpetta (1998) 
ซึ่งท าการศึกษา Microeconometric Analysis of the Retirement Decision พบว่า ปัญหาสุขภาพ
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุการท างาน โดยแรงงานที่มีปัญหาสุขภาพจะตัดสินใจ
เกษียณอายุการท างานมากกว่าแรงงานที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ 

อย่างไรก็ตาม งานศึกษานี้ไม่พบว่า ปัจจัยทางด้านอายุมีผลต่อการตัดสินใจ
ท างานต่ออย่างมีนัยส าคัญ ดังงานศึกษาของสมรักษ์ รักษาทรัพย์ และคณะ (2551) ที่พบว่า อายุไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจท างาน และงานศึกษานี้ไม่พบว่า ปัจจัยทางด้านเพศมีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อ
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งต่างจากงานศึกษาของสมรักษ์ รักษาทรัพย์ และคณะ (2551) ซึ่งท าการศึกษาความ
เหมาะสมในการท างานของแรงงานหลังเกษียณอายุ โดยวิเคราะห์ความต้องการท างานของผู้สูงอายุ 



Ref. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTW

109 
 

 

109 

พบว่า เพศมีผลต่อการตัดสินใจท างานต่อหลังเกษียณ ซึ่งเพศชายเป็นเพศที่มีโอกาสในการตัดสินใจ
ท างานหลังเกษียณมากกว่าเพศหญิง 

นอกจากนี้ งานศึกษานี้ไม่พบว่า ปัจจัยทางด้านระดับการศึกษามีผลต่อการ
ตัดสินใจท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาไม่แตกต่าง
กันนัก ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่นเดียวกับปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน และ
ปัจจัยด้านการออมและการลงทุนที่ไม่พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก กว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทุกระดับรายได้ และทุกรูปแบบของการออมและ
การลงทุนมีภาระหนี้สิน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดการตัดสินใจท างานต่อหลังเกษียณอายุการ
ท างาน จึงส่งผลให้ปัจจัยปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน และปัจจัยด้านการออมและการลงทุนไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

6.1.2 สรุปผลการศึกษาด้านอุปทานแรงงาน 
จากการศึกษาด้านอุปทานแรงงาน พบว่า ในปัจจุบันการที่โครงสร้างประชากร

เปลี่ยนแปลงไป โดยประชากรสูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้นนั้น ส่งผลกระทบต่อก าลังคนในบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาขน) เพียงเล็กน้อย กล่าวคือ ธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจประเภทร้านสะดวกซื้อ 
ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานวัยหนุ่มสาว จึงไม่ได้ส่งผลกระมากนัก แต่ในอนาคตอาจจะส่งผล
กระทบในด้านก าลังคน โดยการเข้าสู่ตลาดแรงงานของพนักงานวัยหนุ่มสาวมีโอกาสลดลงตามสัดส่วน
ของประชากรในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้มีการปรับตัวและเตรียม
ความพร้อมส าหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยการปรับระบบการท างานใหม่ให้มีความกระชับขึ้น 
รวดเร็วขึ้น น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในบริษัทมากขึ้นเพ่ือชดเชยกับพนักงานที่ลดลง ทั้งยัง
มีการฝึกอบรวมพนักงานให้มีทักษะและความสามารถที่เพ่ิมข้ึนด้วย 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีการก าหนดการเกษียณอายุการท างานส าหรับ
ต าแหน่งพนักงานทั่วไปที่อายุ 55 ปี และต าแหน่งระดับผู้บริหารขึ้นไปที่อายุ 60 ปี แต่ถ้าพนักงานยังมี
ศักยภาพและต้องการที่จะท างานต่อ บริษัทก็จะยังคงจ้างพนักงานท างานต่อ โดยมีรูปแบบสัญญาการ
จ้างงานแบบปีต่อปี ซึ่งพิจารณาจากความจ าเป็นในการจ้างงาน ลักษณะงานที่ท า ความสามารถ และ
สุขภาพของพนักงาน ทั้งนี้ สวัสดิการที่พนักงานสูงอายุได้รับ ยังคงเหมือนดิม ไม่แตกต่างจากพนักงาน
ทั่วไป ส าหรับเหตุผลที่บริษัทยังคงจ้างงานพนักงานหลังเกษียณอายุการท างานคือ พนักงานเหล่านี้มี
ประสบการณ์ มีความสามารถ มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของบริษัท ไม่ต้องปรับตัว หากพนักงานยัง
ท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างาน และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ทั้งในเรื่องการท างาน
และทัศคติการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ให้กับพนักงานรุ่นหลังๆ ได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลส าหรับการ
จ้างงานพนักงานหลังเกษียณสูงอายุการท างาน คือ ความสามารถในการเรียนรู้ของพนักงานที่ลดลง 
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โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ การยึดติดกับประสบการณ์เดิมๆ ความรู้เดิมๆ 
รวมถึงปัญหาสุขภาพของพนักงานสูงอายุและความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการท างาน 

ส าหรับการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ขึ้นอยู่กับความจ าเป็น
หรือไม่จ าเป็น กล่าวคือ หากลักษณะงานที่พนักงานท าต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ในการท างานสูง 
และพนักงานเองก็มีความสามารถตรงตามลักษณะงานที่ท า การขยายอายุเกษียณการท างานก็เป็น
เรื่องที่ควรท า ทั้งนี้ การขยายอายุเกษียณการท างานอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อพนักงานทุกคน โดยเฉพาะ
พนักงานที่ต้องการเกษียณอายุการท างานเพ่ือประกอบอาชีพอ่ืนๆ และพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพ 
เนื่องจาก การเกษียณอายุการท างาน พนักงานจะได้รับสวัสดิการที่เป็นเงินก้อนสุดท้ายจ านวนหนึ่ง ถ้า
หากพนักงานลาออกก่อนถึงอายุเกษียณการท างาน พนักงานจะไม่ได้รับเงินสวัสดิการก้อนนั้นเลย 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) แต่อยู่ช่วง
ที่ก าลังศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียในการขยายอายุเกษียณการท างาน เพ่ือให้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
ทั้งพนักงานและบริษัทน้อยที่สุด  

นอกจากนี้ ผู้บริหารได้เสนอแนะว่า การขยายอายุเกษียณการท างานควรเป็น
แนวทางที่ท าร่วมกันในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะรัฐบาลที่นอกจะมีการจูงใจบริษัททั้งเรื่องการขยายอายุ
เกษียณการท างานและการจ้างงานแรงงานสูงอายุ ในเรื่องของผลประโยชน์ภาษีหรือรูปแบบที่เป็นตัว
เงินแล้ว รัฐบาลควรสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างเห็นถึงความส าคัญของการขยายอายุเกษียณการท างาน
และการจ้างงานพนักงานสูงอายุ ก่อนจะออกมาตรการเชิงบังคับ 
 
6.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 
จากการสรุปผลการศึกษาเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการ

ท างาน กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการขยาย
อายุเกษียณการท างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการส่งเสริมการขยายอายุเกษียณการท างาน ควรเป็นแนวทางที่ด าเนิน
ร่วมกันในทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐบาล ภาคเอกชน นายจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งทุกภาคส่วนต้องมี
บทบาทของตนเองที่ชัดเจนในการส่งเสริมการขยายอายุเกษียณการท างาน และการก าหนดนโยบาย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องควรเป็นนโยบายที่มีลักษณะของความสมัครใจ ไม่ได้เป็นมาตรการเชิงบังคับ 

2. ภาครัฐบาลควรที่จะศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศใน
เรื่องที่ประชากรสูงอายุมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างจริงจัง และร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการฝึกอบรมให้ประชากรสูงอายุมีทักษะและความช านาญในการท างานมากข้ึน 
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3. ภาครัฐบาลควรจะน าบทเรียนและประสบการณ์จากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ
ประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งมีการด าเนินการในการขยายอายุเกษียณการท างาน เช่น ประเทศญี่ปุ่น ได้มี
การก าหนดให้ภาคเอกชนขยายอายุเกษียณการท างานจากอายุ 55 ปี เป็นอายุ 65 ปี และภาครัฐบาล
มีการก าหนดอายุเกษียณการท างานที่อายุ 60 ปี จากแต่เดิมที่ไม่มีการก าหนดอายุเกษียณการท างาน 
ส่วนประเทศสิงคโปร์ ภาครัฐบาลได้ออกกฎหมายในการขยายอายุเกษียณการท างานจากอายุ 55 ปี 
เป็นอายุ 62 ปี  และเปิดโอกาสให้แรงงานที่มีอายุ 62 ปีขึ้นไป กลับมาท างานได้ตามความเห็นชอบ
ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งภาครัฐบาลได้มีการออกกฎหมายในการ
ขยายอายุเกษียณการท างานในภาคเอกชน จากเกษียณอายุการท างานที่อายุ 55-57 ปี เป็น 60 ปี และ
มีมาตรการจูงใจส าหรับหน่วยงานที่มีการขยายอายุเกษียณการท างาน เช่น ก าหนดจุดสูงสุดของ
ค่าจ้าง การให้เงินอุดหนุนส าหรับหน่วยงานที่มีการจ้างพนักงานเกินอายุเกษียณ เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้
ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุและ
สนับสนุนการขยายอายุเกษียณการท างานในประเทศไทย  

4. จากการศึกษาในส่วนของอุปทานแรงงาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน 
การขยายอายุเกษียณการท างานนอกจากจะช่วยให้พนักงานมีช่วงเวลาสร้างรายได้ที่ยาวขึ้น ยัง
สามารถช าระหนี้สินได้ดีขึ้น ภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรมีมาตรการเสริมต่างๆ ที่ช่วยบรรเทา
ปัญหาเรื่องภาระหนี้สินของพนักงาน รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมให้พนักงานรับรู้และเข้าใจในการ
วางแผนทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นท างาน เพ่ือให้พนักงานสามารถบริหารรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณอายุการท างานในอนาคต เช่น เพ่ิมการออมในกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

5. จากการศึกษาในส่วนของอุปทานแรงงาน พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญที่ก าหนดการ
ตัดสินใจของพนักงานในการท างานต่อหลังเกษียณอายุการท างานอีกปัจจัยหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านปัญหา
สุขภาพ หากพนักงานมีปัญหาสุขภาพ พนักงานจะตัดสินใจเกษียณอายุการท างานมากกว่าจะท างาน
ต่อหลังเกษียณอายุการท างาน ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนควรมีมาตรการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ของพนักงาน โดยมีการจัดตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี และมีสวัสดิการส าหรับการรักษาพยาบาล
ส าหรับพนักงานในสถานประกอบของตน รวมถึงการลดระยะเวลาการท างานที่ยาวนานในหนึ่ง
สัปดาห์ จะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานได้มีเวลาพักผ่อน ออกก าลังกาย และมีสุขภาพดีข้ึน 

6. ภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้สูงอายุ ลดอุปสรรคในการเข้าถึงการใช้บริการของผู้สูงอายุ และมีการสร้าง
นโยบายเพ่ือให้ความส าคัญกับการจัดการระบบการขนส่งสาธารณะส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น 
เสริมสร้างความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ปรับปรุงการให้บริการให้ตรงเวลา



Ref. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTWRef. code: 25595804010048YTW

112 
 

 

112 

และรักษาความถ่ีในการให้บริการ การสร้างการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ และรณรงค์ให้
ผู้โดยสารวัยหนุ่มสาวเอ้ือเฟ้ือต่อการใช้บริการของผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) ได้มีรถตู้ส าหรับให้บริการพนักงานจากส านักงานสีลม ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า
มหานคร สถานีศาลาแดง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสีลม ไปยังส านักงานสาทร เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเดินทางให้กับพนักงาน แต่หากบริษัทเพ่ิมจุดบริการรถตู้ตามสถานที่ต่างๆ มากขึ้น เช่น 
สถานีรถไฟฟ้า หรือป้ายรถเมล์ เป็นต้น ก็จะยิ่งสามารถช่วยให้พนักงานเดินทางมางานสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

7. ทุกภาคส่วนควรปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการท างานของผู้สูงอายุ จากทัศนคติเดิมที่
มองว่าผู้สูงอายุไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับพนักงานวัยหนุ่มสาว เป็นการ
สร้างทัศนคติให้มองถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการท างานของผู้สูงอายุ เช่น 
ประสบการณ์การท างาน การถ่ายทอดความรู้ หรือการมีความสัมพันธ์ทางสังคมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริม
การท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามส าหรับพนกังานในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน 

กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
  
แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
ปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจของแรงงานในการท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) และเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในการท างานต่อหรือไม่ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) ทางผู้ศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด โดยข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นความลับ และน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลครั้งนี้   
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย X หรือ √ ลงใน □ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลที่เก่ียวกับท่านมากที่สุด 
 
ข้อ 1. เพศ 

□ 1) ชาย □ 2) หญิง 
ข้อ 2.  อายุ 

□ 1) 40-44 ปี □ 2) 45-49 ปี 

□ 3) 50-54 ปี □ 4) 55 ปี 
ข้อ 3. สถานภาพ 

□ 1) โสด □ 2) สมรส 

□ 3) หย่าร้าง □ 4) หม้าย 
ข้อ 4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

□ 1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย □ 2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

□ 3) อนุปริญญา/ปวส. □ 4) ปริญญาตรี 

□ 5) ปริญญาโทและสูงกว่า 
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ข้อ 5  ต าแหน่งงานปัจจุบัน 

□ 1) พนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน □ 2) ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป 
ข้อ 6  ประเภทอาชีพที่ท่านท าอยู่ 

□ 1) ด้าน IT/สารสนเทศ 
(โปรดระบุหน้าที่/ลักษณะงานที่ท า.......................................................................................)  

□ 2) ด้านการบัญชี/การเงิน 
(โปรดระบุหน้าที่/ลักษณะงานที่ท า.......................................................................................) 

□ 3) ด้านการตลาด/จัดซื้อ 
(โปรดระบุหน้าที่/ลักษณะงานที่ท า.......................................................................................)  

□ 4) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
(โปรดระบุหน้าที่/ลักษณะงานที่ท า.......................................................................................)  

□ 5) ด้านวิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(โปรดระบุหน้าที่/ลักษณะงานที่ท า................................................................. ......................) 

□ 6) ด้านอ่ืนๆ 
(โปรดระบุหน้าที่/ลักษณะงานที่ท า.......................................................................................)  

ข้อ 7 อายุการท างานในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

□ 1) ต่ ากว่า 5 ปี □ 2) 5-14 ปี 

□ 3) 15-24 ปี □ 4) 25 ปีขึ้นไป  
ข้อ 8 ท่านมีเงินออมหรือการลงทุนใดบ้าง เพื่อเป็นรายได้ที่สามารถใช้ในวัยเกษียณ 

□ 1) ไม่มีเงินออมหรือการลงทุนใดๆ 

□ 2) มีในรูปต่างๆ เช่น เงินฝาก/เงินลงทุน 

□ 3) มีในรูปของอสังหาริมทรัพย์ 
ข้อ 9 รายได้ต่อเดือน (บาท) 

□ 1) ต่ ากว่า 15,000 บาท □ 2) 15,001-30,000 

□ 3) 30,001-50,000 □ 4) 50,001 บาทข้ึนไป 
ข้อ 10 ท่านมีภาระหนี้สินหรือไม่ 

□ 1) มีภาระหนี้สิน □ 2) ไม่มีภาระหนี้สิน 
ข้อ 11  ท่านมีปัญหาสุขภาพหรือไม่ 

□ 1) มีปัญหาสุขภาพ □ 2) ไม่มีปัญหาสุขภาพ 
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ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความต้องการท างานของแรงงานสูงอายุ หากบริษัทมีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย X หรือ √ ลงใน □ หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ข้อ 12 ถ้าบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ท่านมีความต้องการที่จะท างาน

ต่อหรือไม่  

□ 1) ต้องการ (ท าต่อข้อ 13)  

□ 2) ไม่ต้องการ (ตอบค าถามข้อที่ 16) 
ข้อ 13 ถ้าท่าน “ต้องการ” ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

กรุณาอธิบายเหตุผลที่ท่าน “ต้องการ” ท างานต่อ 
13.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  

□ 1) ยังสามารถท างานได้ □ 2) รู้สึกเบื่อเมื่ออยู่เฉยๆ /เหงา 

□ 3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ □ 4) ไม่มี  

□ 5) อ่ืนๆ (ระบุ) ......................................................................................................  
13.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  

□ 1) ต้องการหารายได้หลังเกษียณอายุการท างาน  

□ 2) ไม่มีเงินออมไว้ใช้ในวัยชรา  

□ 3) รายได้หลังเกษียณไม่พอใช้ 

□ 4) ไม่มีสิทธิได้รับรายได้อ่ืนๆ จากการเกษียณ เช่น รายได้สวัสดิการสังคม เงินกองทุนเลี้ยงชีพ 

□ 5) ไม่มี □ 6) อ่ืนๆ (ระบุ)..............................................  
13.3 ปัจจัยทางสังคม 

□ 1) ต้องการรักษาสถานภาพทางสังคม 

□ 2) ไม่ต้องการเป็นภาระของบุคคลอื่นในสังคม 

□ 3) ไม่มีบุตรหลานที่ต้องดูแล □ 4) ไม่มีสามี/ภรรยา ที่ต้องดูแล 

□ 5) ไม่มี □ 6) อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................................  
ข้อ 14 หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ลักษณะงานที่ท่านต้องการท า

หลังเกษียณคือ งานลักษณะใด 

□ 1) งานที่เคยท าก่อนเกษียณ  

□ 2) ท างานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ (โปรดระบุ..................................................................)  
ข้อ 15  ท่านคิดว่างานที่ท่านท า สามารถท าต่อได้จนถึงอายุ..........................ป ี(ข้ามไปท าสว่นท่ี 3) 
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ข้อ 16  ถ้าท่าน “ไม่ต้องการ” ท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 

ปี) กรุณาอธิบายเหตุผลที่ท่าน “ไม่ต้องการ” ท างานต่อ 
16.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  

□ 1) อายุมาก □ 2) เบื่องานที่ท า  

□ 3) ต้องการพักผ่อน □ 4) ไม่มี  

□ 5) อ่ืนๆ (ระบุ) ......................................................................................................  
16.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

□ 1) ไม่มีปัญหาด้านการเงิน □ 2) มีสิทธิได้รับเงินบ านาญ 

□ 3) มีสิทธิได้รับรายได้อ่ืนๆ จากการเกษียณ เช่น รายได้จากสวัสดิการสังคม เงินกองทุน
เลี้ยงชีพ 

□ 4) มีเงินที่จะน าไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัว 

□ 5) ไม่มี □ 6) อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................ 
16.3 ปัจจัยด้านสังคม  

□ 1) เลี้ยงบุตร/หลาน □ 2) ดูแลครอบครัวหรือดูแลคู่สมรส 

□ 3) คู่สมรสเกษียณ (เกษียณตามคู่สมรส)  □ 4) ต้องการอยู่กับครอบครัว 

□ 5) ลูกหลานให้หยุดท างาน  □ 6) หยุดท างานตามกติกาของสังคม 

□ 7) ต้องการมีเวลาให้กับเพ่ือนๆ  □ 8) ไม่มี  

□ 9) อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................ ............... 
(ท าต่อส่วนที่ 3) 
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ส่วนที่ 3 เงื่อนไขในการจ้างงาน ที่ส่งผลให้ท่านตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) และปัญหาและอุปสรรคของการท างานเมื่อท่านสูงอายุ 
ค าชี้แจง โปรดเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย  
 
ข้อ 17 เงื่อนไขการจ้างงานแบบใด จึงจะท าให้ท่านตัดสินใจท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุ

เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี)  
เงื่อนไข  ล าดับที่ 1 หมายถึงมีความส าคัญมากท่ีสุด และล าดับที่ 5 หมายถึงมีความส าคัญน้อยที่สุด 

เงื่อนไขในการจ้างงาน ล าดับที่ 

นายจ้างก าหนดเวลาท างานของแรงงานสูงอายุให้สามารถยืดหยุ่นได้  

นายจ้างก าหนดให้แรงงานสูงอายุสามารถรับงานไปท าที่บ้านได้เป็นบางวัน  
แรงงานสูงอายุต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ท างานที่อยู่ในวัยท างาน  

แรงงานสูงอายุต้องได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเช่นเดียวกับผู้ท างานที่อยู่ในวัยท างาน  

แรงงานสูงอายุท างานที่ใหม่ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ แต่ท างานเต็มเวลาเท่าเดิม  
 

ข้อ 18  ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคของการท างาน เมื่อท่านสูงอายุมีอะไรบ้าง 

เงื่อนไข  ล าดับที่ 1 หมายถึงมีความส าคัญมากท่ีสุด และล าดับที่ 7 หมายถึงมีความส าคัญน้อยที่สุด 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการท างาน ล าดับที่ 
การได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ท างานที่ยังไม่เกษียณ  

กฎระเบียบของบริษัทท่ีเข้มงวดเกินไปไม่เหมาะกับแรงงานสูงอายุ  
การไม่สามารถปรับทักษะให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  

การเดินทางไปท างานของผู้สูงอายุ  

สุขภาพของผู้สูงอายุ  
เวลาท างานที่ไม่ยืดหยุ่น  

การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานที่ต่างวัย  

  
ข้อ 19 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารของหน่วยงานในส านักงานใหญ่ 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน 
กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท าขึ้นเพ่ือสัมภาษณ์ผู้บริหารของหน่วยงานใน
ส านักงานใหญ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจในการ
จ้างพนักงานที่จะเกษียณอายุการท างานต่อ ทัศนคติท่ีมีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ รวมถึงความ
เป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกปิดเป็นความลับ
และจะใช้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลครั้งนี้ 
ค าชี้แจง แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ทัศนคติที่มีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจในการจ้างงานแรงงานสูงอายุ 

 
ส่วนที่ 1 ทัศนคติที่มีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ (อายุ 55 ปีขึ้นไป) 
 
1. ท่านคิดว่าโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป โดยประชากรสูงอายุมีจ านวนเพิ่มข้ึน แรงงานในวัย

ท างานลดลง มีผลต่อก าลังคนในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) หรือไม่ และส่งผลอย่างไร 
 ............................................................................................................................. ............................

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

............................................................................................................................. ............................ 
 
2. บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีวิธีการปรับตัวอย่างไร 
 ............................................................................................................................. ............................ 
 ................................................................................................................................................ ......... 
 ........................................................................................................................ ................................. 
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3. หน่วยงานของท่านมีพนักงานสูงอายุท างานอยู่หรือไม่ เป็นงานอาชีพใด และงานลักษณะใด 
 ............................................................................................................................. ............................

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

............................................................................................. ............................................................ 
 
4. พนักงานสูงอายุเหล่านี้มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร ถึงได้รับการไว้วางใจให้ท างาน 
 ....................................................................................................................... ..................................

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

..................................................................... .................................................................................... 
 
5. สวัสดิการที่พนักงานสูงอายุในหน่วยงานของท่านได้รับแตกต่างจากสวัสดิการของพนักงานทั่วไป

อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ............................ 

 
6. ความกังวลต่อการท างานของพนักงานสูงอายุในหน่วยงานของท่าน มีอะไรบ้าง 
 ……………..………….................................................................................................................. ..........

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

............................................................................................................................. ............................ 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจในการจ้างงานแรงงานสูงอายุ 
 
1. ท่านคิดว่าจ าเป็นหรือไม่ที่หน่วยงานของท่านจะมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 

ปี) เพื่อรองรับจ านวนแรงงานสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ............................ 

2. หากภาครัฐต้องการจูงใจให้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) ท่านคิดว่าแรงจูงใจด้านใดบ้างที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการขยายอายุเกษียณ
การท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 
........................................................................................... .............................................................. 

3. คุณลักษณะของพนักงานที่ท่านยินดีจะให้ขยายอายุการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มีอะไรบ้าง 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………............................…………………………………………………  

4. เงื่อนไขในการจ้างงานพนักงานสูงอายุ มีอะไรบ้าง หากหน่วยงานของท่านมีการขยายอายุการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..........................…………………………  

5. หากหน่วยงานของท่านมีการขยายอายุการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ท่านคิดว่าต้องมีการ
เตรียมการในด้านใดบ้าง 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................ ............................................................................. 

6. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ............................ 
................................................................................................................................. ........................ 
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ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ผู้บริหารท่านที่ 1 

 
ส่วนที่ 1 ทัศนคติทีม่ีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ (อายุ 55 ปีขึ้นไป) 
 

1. ท่านคิดว่าโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป โดยประชากรสูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
แรงงานในวัยท างานลดลง มีส่งผลต่อก าลังคนในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) หรือไม่ และ
ส่งผลอย่างไร 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในลักษณะที่ใช้แรงงานเป็นหลัก 
(Labor Intensive) ใช้จ านวนคนมากกว่าเครื่องจักร โดยพนักงานส่วนใหญ่ชองบริษัทจะเป็นพนักงาน
ที่ให้บริการในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานวัยหนุ่มสาว ดังนั้นจากการที่โครงสร้าง
ประชากรเปลี่ยนไป โดยประชากรสูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) ด้วยกัน 3 ประการ ดังนี้ 

1. ผลกระทบต่อความรู้สึก เมื่อพนักงานอายุมากขึ้นจนถึงวัยใกล้เกษียณ พนักงานจะ
เริ่มรู้สึกกังวลว่า ก าลังจะถูกทอดทิ้ง จึงเกิดค าถามขึ้นว่า ท าไมบริษัทไม่มีการขยายอายุเกษียณการ
ท างานให้พนักงานจากอายุ 55 ปี  เป็น 60 ปี  หรือในบางต าแหน่งจากอายุ 60 ปี  เป็น 65 ปี  แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว บริษัทไม่ได้ทอดทิ้ง โดยเฉลี่ยแล้วพนักงานมากกว่า 90% ที่เกษียณอายุการท างาน
แล้ว บริษัทยังคงจ้างต่อ โดยมีสภาพการจ้างงานในรูปแบบของการต่ออายุสัญญาปีต่อปี โดยพิจารณา
พนักงานเป็นรายบุคคลไป 

2. ผลกระทบต่อก าลังคน พนักงานรุ่นใหม่เริ่มหายากข้ึน เพราะในปัจจุบันพบว่า คนรุ่น
ใหม่ไม่ชอบยึดติดกับงาน อยากเป็นผู้ประกอบการท าธุรกิจของตนเองเสียมากกว่า และยิ่งธุรกิจของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เป็นงานในลักษณะการบริการ (Service) ในร้านสะดวกซื้อ 
บางครั้งภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ อาจจะมองว่าไม่ดี คนรุ่นใหม่จะรู้สึกว่าการท างานในประเภทการ
บริการเป็นงานที่หนักและยาก ในขณะเดียวกันคนที่มีอายุมาก ก็ท างานในลักษณะงานบริการในร้าน
สะดวกซื้อล าบากมากขึ้นเช่นกัน  

3. ผลกระทบต่อความสามารถของพนักงานสูงอายุ เมื่อพนักงานมีอายุมากขึ้น 
ความสามารถในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็จะลดลง สุขภาพก็จะเสื่อมไปตามวัย ดังนั้นจะกระทบต่อ
การท างานในหน่วยงานปฏิบัติการหรือการท างานในร้านสะดวกซื้อ แต่ส าหรับพนักงานที่ท างานใน
ส านักงานใหญ่ จะส่งผลกระทบน้อยกว่า เนื่องจากเป็นงานที่ใช้ความรู้และทักษะมากกว่าใช้แรงงาน  
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2. บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีวิธีการปรับตัวอย่างไร 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีวิธีการปรับตัว ดังนี้ 
1. บริษัทมีการปรับตัวโดยการปรับระบบการท างานใหม่ในทุกหน่วยงานของบริษัท 

โดยปรับระบบการท าให้งานให้เป็นแบบลีน (Lean Process) คือ ท างานให้กระชับขึ้น ท างานให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิตมากขึ้น (Productivity) โดยใช้พนักงานที่มีจ านวนน้อยลง เช่น ร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) หนึ่งสาขาไม่จ าเป็นต้องมีพนักงานในร้านถึง 15 คน จะต้องหาวิธีคิดที่ว่า
จะท าอย่างไรที่จะใช้จ านวนพนักงานน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพในการท างานเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น 
เพราะในขณะเดียวกันเงินเดือนของพนักงานก็ต้องเพ่ิมขึ้น เป็นต้น โดยต้องสร้างทักษะ (Skill) และ
ความสามารถ (Capability) ให้กับพนักงานมากขึ้น ซึ่งพนักงานหนึ่งคนควรมีมากกว่าหนึ่งทักษะ 
(Multi-Skills) ไม่ว่าพนักงานจะสร้างด้วนตนเองหรือบริษัทจะสร้างให้ก็ตาม 

2. น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น โดยในปัจจุบันจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่จะค านึงในเรื่อง
ของเวลามาก ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจึงเป็นสิ่งส าคัญ ทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7 -
Eleven) จึงน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในร้านมากขึ้น เช่น การให้ลูกค้าบริการตนเอง (Self Service) ใช้
บัตรเซเว่นการ์ด (7-Card) ช าระค่าสินค้าและบริการ แลละสามารถน าสินค้าออกจากร้านได้เลย เพ่ือ
เป็นการลดจ านวนพนักงาน มีพนักงานเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

3. หน่วยงานของท่านมีพนักงานสูงอายุท างานอยู่หรือไม่ เป็นงานอาชีพใด และงาน
ลักษณะใด 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีพนักงานสูงอายุท างานอยู่ทุกหน่วยงาน แต่ยังมี
จ านวนน้อย ซึ่งลักษณะงานที่ท าจะเป็นงานลักษณะเดิมที่พนักงานเคยท าก่อนเกษียณอายุการท างาน 
ถ้าพนักงานท่านนั้นยังท าได้ ก็ท าเหมือนเดิม ทางบริษัทไม่ได้มาปรับอะไรเท่าไร ถ้าพนักงานท าไม่ไหว 
ทางบริษัทก็จะดูงานอ่ืนที่เหมาะสมให้ก่อน โดยพิจารณาจากสุขภาพและความสามารถของพนักงาน 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่จะต้องร่วมมือกับริษัทในการพิจารณาพนักงานสูงอายุในเรื่องของ
ประสิทธิภาพในการท างานว่าเหมาะสมกับการท างานต่อหรือไม่ 

4. พนักงานสูงอายุเหล่านี้มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร ถึงได้รับการไว้วางใจให้ท างาน 
คุณสมบัติของพนักงานสูงอายุ ที่ได้รับการไว้วางใจให้ท างานต่อ มีดังนี้ 
1. พนักงานมีประสบการณ์ในการท างานมาก 
2. พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง เป็นที่ยอมรับของทุกคน 
3. พนักงานไม่ยึดติดกับความคิดเก่าๆ รู้จักหาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ ฟังและ

ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน น าความรู้และประสบการณ์ที่มีมาช่วยพัฒนาให้เด็กรุ่นใหม่มีโอกาส
เติบโต สามารถสร้างคนให้เก่งและมีศักยภาพได้ 
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5. สวัสดิการที่พนักงานสูงอายุในหน่วยงานของท่านได้รับ แตกต่างจากสวัสดิการ
ของพนักงานทั่วไปหรือไม่ อย่างไร 

สวัสดิการที่พนักงานสูงอายุในบริษัทได้รับไม่แตกต่างจากสวัสดิการของพนักงานทั่วไป 
6. ความกังวลต่อการท างานของพนักงานสูงอายุในหน่วยงานของท่าน มีอะไรบ้าง 
ความกังวลต่อการท างานของพนักงานสูงอายุ มีดังนี้  
1. สุขภาพของพนักงานไม่เหมือนเดิม ต่อให้ดูแลดีอย่างไร ก็ต้องเสื่อมไปตามวัย 
2. พนักงานสูงอายุมักจะยึดติดกับประสบการณ์ เดิม โดยน าประสบการณ์ เดิม ๆ 

ความคิดเดิมๆ มาใช้ในการท างาน มาสั่งลูกน้อง สั่งให้คนรุ่นใหม่ท าตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมาก ใน
บางครั้งพนักงานสูงอายุไม่มีความรู้ใหม่ ก็จะถ่ายทอดความรู้เก่าให้คนรุ่นใหม่ และไม่ยอมรับฟัง
ความเห็นของคนรุ่นใหม่ และชักน าให้คนรุ่นใหม่ท าตามความคิดของตน โดยจะเป็นกังวลมากส าหรับ
ผู้บริหารที่ใช้ความรู้เก่า ประสบการณ์เก่าที่ตนมีมาใช้ในการบริหารงานและดูแลพนักงานในหน่วยงาน
ของตน เมื่อพนักงานในหน่วยงานท าตาม ก็จะส่งผลกระทบต่อบริษัท 

3. การที่พนักงานสูงอายุไม่มีการติดต่อสื่อสารหรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ไม่รู้
ว่าสังคมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ไม่มีสังคมที่จะช่วยกันในการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน 

 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยท่ีก าหนดการตัดสินใจในการจ้างงานแรงงานสูงอายุ 

 
1. ท่านคิดว่าจ าเป็นหรือไม่ที่หน่วยงานของท่านจะมีการขยายอายุเกษียณการ

ท างาน (มากกว่า 55 ปี) เพื่อรองรับจ านวนแรงงานสูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
ความจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นในการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) สามารถ

อธิบายได้ 2 ทาง ดังนี้ 
1. หากบริษัทไม่ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) บริษัทก็ต้องรักษาพนักงาน

ในปัจจุบันให้ได้ด้วย โดยมีบรรทัดฐานว่า พนักงานในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าไม่มีการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) แต่บริษัทก็ยินดีที่จะยอมรับให้ต่ออายุสัญญาการท างานแบบปีต่อ ตามเงื่อนไขที่
บริษทัก าหนด 

2. หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากว่า 55 ปี) บริษัทก็จ าเป็นต้องมี
เกณฑ์ในการท างานใหม่ เช่น พนักงานที่อายุ 50 -55 ปี ต้องดูแลอย่างไรเป็นพิเศษ ต้องมีการ
ประเมินผลงานอย่างไร และพนักงานที่อายุ 55-60 ปี ต้องมีสภาพการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
เช่น ความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาในการท างาน อาจจะมาท างานเพียงสัปดาห์ละ 3 วัน และการประเมินผล
งานก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการจ้างงาน เป็นต้น 
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ณ วันนี้ บริษัทยังไม่ได้มีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) แต่อยู่ในช่วง
ที่ก าลังศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียในการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) และต้อง
พิจารณาให้รอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างงานพนักงานที่เกษียณอายุการท างานในลักษณะสัญญาปี
ต่อปี โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาถึงศักยภาพ ความพร้อมของพนักงานสูงอายุที่จะท างานต่อ และมี
วิธีการประเมินการท างานของพนักงานในทุกปี ซึ่งต้องให้ความยุติธรรมทั้งฝ่ายบริษัทเอง และฝ่าย
พนักงานดว้ย 

2. หากภาครัฐต้องการจูงใจให้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ท่านคิดว่าแรงจูงใจใดบ้างที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

แรงจูงใจจากภาครัฐในการตัดสินใจที่จะขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 
จะเป็นในเรื่องผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานสูงอายุจะได้รับจากภาครัฐ เช่น เงิน
ประกันสังคม การเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เป็นต้น โดยภาครัฐจะต้องออกมาตรการว่า ให้
คนกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุสามารถไปเบิกเงินส่วนนี้ได้มากขึ้น และต้องดูความสามารถในการจ่ายเงิน 
(Ability to Pay) รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทด้วย ถ้าภาครัฐต้องการให้ภาคเอกชนมีการขยาย
อายุเกษียณการท างาน แต่ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ เลย ก็จะกระทบต่อบริษัท และยังส่งผลต่อก าลัง
แรงงานในวัยท างานที่อาจจะตกงานเพ่ิมขึ้น ดังนั้นภายใต้ระบบปัจจุบัน ในด้านภาษีอากรที่หน่วยงาน
เอกชนจะต้องจ่ายให้กับกลุ่มคนที่สูงอายุ และสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้สูงอายุจะต้องได้รับนอกเหนือจาก
บุคคลทั่วไป ภาครัฐมีความจ าเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุน โดยต้องยุติธรรมกันทั้งสองฝ่าย 

3. คุณลักษณะของพนักงานที่ท่านยินดีจะให้ขยายอายุเกษียณการท างาน หาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มีอะไรบ้าง 

คุณลักษณะของพนักงานที่จะจ้างท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) จะเหมือนกับคุณสมบัติของพนักงานสูงอายุที่บริษัทจ้างท างานอยู่ในปัจจุบัน 
ดังนี้  

1. พนักงานมีประสบการณ์ในการท างานมาก มีความสามารถ และมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

2. พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง เป็นที่ยอมรับของทุกคน 
3. พนักงานไม่ยึดติดกับความคิดเก่าๆ รู้จักหาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ ฟังและ

ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน น าความรู้และประสบการณ์ที่มีมาช่วยพัฒนาให้ เด็กรุ่นใหม่มีโอกาส
เติบโต สามารถสร้างคนให้เก่งและมีศักยภาพได้ 
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4. เงื่อนไขในการจ้างงานพนักงานสูงอายุ มีอะไรบ้าง หากหน่วยงานของท่านมีการ
ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

เงื่อนไขในการจ้างงานพนักงานสูงอายุ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) จะเป็นไปในลักษณะเดิม เหมือนพนักงานทั่วไป 

5. หากหน่วยงานของท่านมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ท่าน
คิดว่าต้องมีการเตรียมการในด้านใดบ้าง 

หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) บริษัทจะต้องเตรียมการ
ในเรื่องสภาพการจ้างงาน กฎระเบียบ สวัสดิการ และการประเมินผลงานในลักษณะใหม่ที่เหมาะสม
ส าหรับพนักงานสูงอายุ ดูความเหมาะสมของลักษณะงานที่จะจ้างพนักงานสูงอายุท างาน อาจจะต้อง
เตรียมการเรื่องสัญญาจ้างที่จะต้องทบทวนใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับการขยายอายุเกษียณการท างาน 

ในปัจจุบันที่บริษัทมีการจ้างงานพนักงานสูงอายุในลักษณะสัญญาปีต่อปีนั้น บริษัทได้มี
การเตรียมการโดนตรวจสอบกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลว่า ในแต่ละปีมีพนักงานท่านใดบ้างที่อายุ 
55 ปี แล้วให้แต่ละหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการพิจารณาถึง
ความจ าเป็นในการจ้างพนักงานสูงอายุ ความเหมาะสมของงานที่ท า รวมถึงศักยภาพและสุขภาพของ
พนักงานสูงอายุ 

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ในแง่ของภาครัฐ ภาครัฐจะต้องตั้งหลักว่า เมื่อประชากรวัยแรงงานอายุเข้าสู่ 55 ปี ต้อง

มีเกณฑ์ในการคิดว่า การที่จะให้ประชากรสูงอายุใช้ชีวิตต่อไป มีความจ าเป็นจะต้องใช้อะไรบ้าง 
ภาครัฐต้องมีการวางแผนในเรื่องสวัสดิการต่างๆ รวมถึงระบบบ านาญที่เป็นประโยชน์ต่อประชากร
สูงอายุ  

ในแง่ของผู้สูงอายุ จะต้องมีการวางแผนทางการเงินล่วงหน้า ว่าหลังจากเกษียณอายุการ
ท างาน จะต้องใช้เงินเท่าไรในการด ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ค่า
สาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพของตนให้ดีตั้งแต่ต้น 

ในแง่ของการท างานของพนักงานสูงอายุ พนักงานจะต้องคิดว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร ให้
เป็นที่ต้องการของบริษัท พนักงานจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ รู้จักเรียนรู้ อบรมทักษะของตนเอง 
ไม่ใช่รอให้บริษัทพาไปอบรม ต้องคิดล่วงหน้า วางแผนในการเรียนรู้ให้ตนเองพัฒนาขึ้น มีการ
ติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีความรู้ สามารถแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ที่สามารถ
น ามาใช้พัฒนาตนเองและงานที่ท าได้ ถ้าพนักงานเป็นคนที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และเป็นคนดี 
บริษัทก็ยินดีที่จะจ้างท างานต่อไป 
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ผู้บริหารท่านที่ 2 
 

ส่วนที่ 1 ทัศนคติทีม่ีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ (อายุ 55 ปีขึ้นไป) 
 
1. ท่านคิดว่าโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป โดยประชากรสูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

แรงงานในวัยท างานลดลง มีส่งผลต่อก าลังคนในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) หรือไม่ และ
ส่งผลอย่างไร 

การที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป โดยประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึน ในปัจจุบันพบว่า ไม่ได้
กระทบเพียงแต่ในประเทศไทยที่เดียว แต่ยังกระทบไปทั่วโลก โดนเฉพาะประเทศในทวีปเอเชีย ที่
ประชากรในประเทศเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) โดยประชากรสูงอายุมีอัตราส่วนมากขึ้น
เรื่อยๆ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง อาจจะเนื่องด้วยวิถีชีวิตของคนใน
วัยท างานที่มีการขยายครอบครัวค่อนข้างเล็กลง ซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่ครอบครัวมักจะเป็นครอบครัว
ใหญ่ มีบุตรจ านวนมาก แต่ระยะหลังๆ โดยเฉพาะสิบปีย้อนหลัง จะเห็นว่าสัดส่วนของการมีบุตรต่อ
หนึ่งครอบครัวจะลดน้อยลง โดยแต่ละครอบครัวมีบุตรประมาณ 1-2 คนเท่านั้น เพราะฉะนั้น ขนาด
ของครอบครัวน้อยลง แสดงว่า อัตราส่วนของคนที่เข้าสู่ในวัยท างานจะลดน้อยลงไปด้วย แต่สัดส่วน
ของผู้สูงอายุ ทั้งที่มีครอบครัวแล้วหรือเป็นโสด จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นไปตามวิถีชีวิตและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ สภาพแวดล้อม สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ส่วนหนึ่งคนมักจะอยู่กับ
ตัวเองมากกว่าที่จะต้องมีครอบครัวและให้บุตรหลานมาเป็นคนเลี้ยงดู รวมถึงวิวัฒนาการทางแพทย์ที่
พัฒนาขึ้น ท าให้คนมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ส่งผลให้จ านวนผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ 

ส่วนผลกระทบต่อบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) นั้นจะเป็นไปตามสภาวการณ์ที่
เกิดขึ้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทมีระบบหรือระเบียบเรื่องของการว่าจ้างพนักงาน โดย
บริษัทก าหนดเรื่องของอัตราส่วน หรืออายุสูงสุดของการเกษียณอายุการท างานที่ 55 ปี ส าหรับ
ต าแหน่งงานทั่วๆ ไป  ส่วนผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป จะเกษียณอายุการท างานที่อายุ 60 ปี หรือแม้แต่
การต่ออายุเกษียณการท างานส าหรับพนักงานที่เกษียณไปแล้ว (55 ปี) ถ้าตราบใดที่พนักงานยังมี
ศักยภาพ มีความพร้อม หรืออยากจะท างานต่อ ส่วนนี้บริษัทก็ยังให้โอกาส รวมถึงพนักงานที่อาจจะ
เกษียณอายุการท างานมาจากที่อ่ืน (55 ปีขึ้นไป) หรือเป็นต าแหน่งงานที่หายาก ทางบริษัทก็พร้อมที่
จะรับเข้ามา ไม่ว่าเป็นงานที่ปรึกษาหรือในลักษณะงานอย่างที่เป็นรูปแบบของงานที่ท าแบบไม่เต็ม
เวลา (Part-Time) เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ และนอกเหนือประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน
ด้านค่าตอบแทนจากการท างานแล้ว ส่วนหนึ่งคือ การที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นยอมรับ
ของผู้อ่ืน โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นระดับมันสมอง ที่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ต้องใช้แรงงาน ซึ่งความคิด
สร้างสรรค์และประสบการณ์ตรงนี้สามารถน ามาช่วยในการท างานได้ ถ้าตราบใดก็ตามที่ยังมีระบบ
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เกื้อหนุนที่ให้ผู้สูงอายุได้กลับเข้ามาอยู่ในวัยแรงงาน ก็จะช่วยลดภาวะต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับตัว
ผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต เพราะฉะนั้นในแง่ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) จะมองประเด็นตรงนี้ เพียงแต่วิธีการเพ่ิม บริษัทจะค่อยๆ เพ่ิมตามสัดส่วนทั้งในเรื่องของ
จ านวนพนักงานและอายุของพนักงาน 

2. บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีวิธีการปรับตัวอย่างไร 
วิธีการปรับตัวของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) อันดับแรก คือ การตรวจสอบ

พนักงานในแต่ละหน่วยงานของบริษัท ว่ามีพนักงานท่านไหนที่อายุ 55 ปี ที่ก าลังจะเกษียณ โดย
พนักงานที่สุขภาพยังแข็งแรง มีความต้องการที่จะท างานต่อ หรือพนักงานบางท่านอาจจะมีภาระ
ทางด้านการเงิน ภาระทางครอบครัว สิ่งเหล่านี้บริษัทจะน ามาพิจารณา เพ่ือที่จะให้พนักงานรู้สึกพัน
กับบริษัทในแง่ที่ว่า นอกเหนือจากการที่พนักงานเกษียณอายุการท างานไปแล้ว จะมีวิธีการอย่างไรที่
จะดูแลพนักงานต่อไป ซึ่งก่อนที่พนักงานจะเกษียณอายุการท างาน ทางบริษัทก็ได้เตรียมเส้นทางใน
การด าเนินชีวิตในอนาคตให้กับพนักงาน เช่น ถ้าพนักงานของบริษัทยังคงคิดว่า ตนยังพอมีศักยภาพ 
และสามารถออกไปด าเนินธุรกิจได้ พนักงานก็สามารถซึ่งแฟรนไชส์ (Franchise) ของบริษัท ซึ่งบริษัท
เองก็จะมีรูปแบบการขายลิขสิทธิ์แบบพิเศษส าหรับพนักงาน เป็นต้น ส่วนที่สอง คือ พนักงานในบาง
ระดับ บริษัทก็จะมีการจัดสวัสดิการต่อเนื่อง ถึงแม้พนักงานท่านนั้นจะเกษียณอายุการท างานไปแล้วก็
ตาม เช่น สิทธิ์การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี การกลับเข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทใน
กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ทั้งการสนับสนุนในด้านการศึกษาของบุตรหลานของพนักงาน โดยบริษัทก็มี
สถานศึกษาที่บริษัทมีแนวทางท าอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสาธิตการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ก็ตาม เพราะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า ผู้สูงอายุมักจะกังวลในเรื่องของ
ครอบครัวมาก เพราะฉะนั้น ถ้าบุตรหลานสามารถที่จะพ่ึงพาได้ในอนาคต เช่น ระหว่างเรียนก็มี
ทุนการศึกษา เรียนจบแล้วก็ยังมีงานท า ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประคับประคองสภาพความเป็นอยู่
ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น เป็นต้น โดยทางบริษัทได้มองถึงความส าคัญในการดูแลพนักงานสูงอายุ และ
พิจารณาว่า บุตรหลานของพนักงานส่วนหนึ่งก็จะวนกลับมาเป็นสมาชิกของบริษัท 

3. หน่วยงานของท่านมีพนักงานสูงอายุท างานอยู่หรือไม่ เป็นงานอาชีพใด และงาน
ลักษณะใด 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีพนักงานสูงอายุท างานอยู่ในทุกหน่วยงาน ทั้ง
หน่วยงานในส านักงานใหญ่แลหน่วยงานปฏิบัติการ (ร้าน 7-Eleven) 

4. พนักงานสูงอายุเหล่านี้มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร ถึงได้รับการไว้วางใจให้ท างาน 
คุณสมบัติเด่นที่ทางบริษัทมีการพิจารณาในการจ้างงาน คือ ส่วนที่หนึ่ง คือ ศักยภาพ

ของพนักงานจะเป็นตัวบ่งบอก เช่น ผลงานของพนักงาน เพราะฉะนั้น บริษัทจะให้พนักงานทุกคนมี
เป้าหมายในการท างาน ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม เพราะว่าเป็นส่วนที่หนึ่งที่จะท าให้พนักงานรู้สึกว่า 
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ท างานแล้วมีคุณค่า รู้ว่าเป้าหมายในการท างานของพนักงานคือ อะไร ส่วนที่สองคือ สุขภาพของ
พนักงาน ถ้าพนักงานมีศักยภาพ แต่สุขภาพไม่เอ้ืออ านวยให้ท างานต่อ พนักงานก็จะบอกกับตัวเองได้
ว่า เขาไม่พร้อมที่จะท างานต่อ เพราะฉะนั้นทั้งกายและใจต้องมาพร้อมกัน 

ส าหรับพนักงานที่ เกษียณอายุการท างานจากบริษัทอ่ืน บริษัทก็มีการพิจารณา
เช่นเดียวกับพนักงานที่อยู่ภายในบริษัท โดยทางบริษัทก็มีการติดต่ออยู่กับหลายภาคส่วนด้วยกัน ไม่
ว่าจะเป็นภาครัฐเองก็เป็นโครงการให้ความร่วม เมื่อไหร่ก็ตามที่มีแหล่งผู้สูงอายุ ก็มักจะพ่วงไปกับ
กลุ่มคนพิการ ภาครัฐก็จะขอความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) อย่างสม่ าเสมอ 

5. สวัสดิการที่พนักงานสูงอายุในหน่วยงานของท่านได้รับ แตกต่างจากสวัสดิการ
ของพนักงานทั่วไปหรือไม่ อย่างไร 

สวัสดิการที่พนักงานสูงอายุกับพนักงานทั่วไปได้รับ หลักๆ ก็จะเหมือนกัน เพราะบริษัท
ก็ถือว่าทุกคนท่านก็เป็นพนักงานของบริษัทคนหนึ่ง เพราะว่าทุกท่ านมีบัตรพนักงาน มีทุกอย่าง
เหมือนกัน การเข้าออกเป็นไปตามระบบระเบียบทุกอย่าง ทั้งกับผู้ที่ต่ออายุเกษียณในลักษะสัญญาปี
ต่อปีและพนักงานวัยเกษียณที่เข้ามาใหม่ เนื่องจากบริษัทไม่ต้องการให้เกิดความเหลื่อมล้ าต่อ
พนักงาน 

6. ความกังวลต่อการท างานของพนักงานสูงอายุในหน่วยงานของท่าน มีอะไรบ้าง 
สิ่งที่เป็นกังวล คือ เรื่องการสื่อสารต่อพนักงานในบริษัท เพราะบุคคล 2 กลุ่ม คือ คน

พิการและผู้สูงอายุ อย่างที่บอกว่า ผลงานหรือสิ่งที่เขาปฏิบัติ ทางบริษัทอาจจะคาดหวังไม่ได้หนึ่งร้อย
เปอร์เซ็นต์ เช่น การก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ส าหรับพนักงานที่
พิการหรือพนักงานสูงอายุจะต่างจากพนักงานทั่วไป ทางบริษัทอาจจะให้แต้มต่อ เช่น พนักงานพิการ
สองคน หรือผู้สูงอายุสองคน อาจจะวัดผลเท่ากับพนักงานหนึ่งคน เป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวได้เข้าใจ โดยอธิบายตั้งแต่ลักษณะงานว่า งานบางอย่าง เช่น การยก
ของหนัก พนักงานสูงอายุไม่สามารถท าได้ เป็นต้น 

นอกจากนี้สิ่งที่น่ากังวลคือ สุขภาพของพนักงานสูงอายุ เพราะมีโอกาสสูงที่จะเจ็บไข้ได้
ป่วยมากกว่าคนวัยหนุ่มสาว และปัญหาความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน หรือแม้แ ต่
เรื่องที่น่ากังวลคือ ทัศนคติของพนักงานสูงอายุ เช่น ถ้าบริษัทรับพนักงานที่เคยท างานในภาครัฐ เป็น
ข้าราชการ ที่ไม่เคยท างานในด้านการบริการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควร เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยท่ีก าหนดการตัดสินใจในการจ้างงานแรงงานสูงอายุ 
 
1. ท่านคิดว่าจ าเป็นหรือไม่ที่หน่วยงานของท่านจะมีการขยายอายุเกษียณการ

ท างาน (มากกว่า 55 ปี) เพื่อรองรับจ านวนแรงงานสูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
ความจ าเป็นส าหรับการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) อยากให้มองเป็น

สองแบบ โดยหลายๆ ท่านจะคิดว่าการขยายอายุเกษียณจากปัจจุบันออกไป จะเป็นคุณส าหรับลูกจ้าง
อย่างเดียว หากมองในอีกมุมหนึ่ง ถ้าพนักงานสุขภาพไม่ไหว ศักยภาพไม่ได้ พนักงานท่านนั้นก็ไม่
อยากให้มีการขยายออกไป เพราะนั่นหมายถึงเงินก้อนสุดท้ายที่พนักงานจะได้รับหลังจากที่พนักงาน
สิ้นการเป็นผู้เกษียณไปแล้ว พนักงานจะไม่ได้เงินก้อนนั้น สมมติบริษัทก าหนดอายุเกษียณการท างาน
ที่อายุ 55 ปี  แต่มีการขยายออกไปที่ 60 ปี ปรากฏว่าปีที่ 56 พนักงานมีปัญหาสุขภาพ ท างานไม่ไหว 
ถ้าพนักงานลาออก พนักงานจะไม่ได้เงินก้อนสุดท้ายหลังเกษียณเลย แต่ถ้าก าหนดการเกษียณอายุ
การท างานที่ 55 ปี  แล้วพนักงานมีคุณสมบัติที่จะท างานต่อได้ พนักงานก็ยังสามารถท างานต่อ แล้ว
ยังสามารถน าเงินก้อนนั้นไปลงทุน ท ามาหากิน ได้ผลที่งอกเงยแล้วยังมีอาชีพท าต่อ ส่วนที่สอง เรายัง
โชคดีที่ไม่สหภาพแรงงาน ถ้าเรามีสหภาพแรงงาน คงไม่มีสหภาพแรงงานไหนยินยอมให้มีการขยาย
อายุเกษียณการท างานออกไป เพราะเขาก าลังบอกว่า อายุ 55 ปี พนักงานสามารถไปเริ่มต้นใหม่ใน
ชีวิตเขาได้ เช่น การเป็นเจ้าของกิจการ ไปท าอาชีพอิสระ เป็นต้น แต่ถ้ารอวันที่พนักงานอายุ 60 ปี 
เขาอาจจะหมดแรง หรือไม่ก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีศักยภาพไปแล้ว เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีทั้ง
บวกและลบ บริษัทจึงต้องพิจารณากันให้ถ่องแท้ 

ทั้งนี้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีการก าหนดการเกษียณอายุการท างานที่ 55 ปี 
ถ้าตราบใดที่พนักงานยังมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ พนักงานก็ยังสามารถท างานไปได้เรื่อยๆ เพราะ
บริษัทเองก็ขาดก าลังคน ยังอยากจะจ้างพนักงานอยู่ สุดท้ายการขยายอายุเกษียณการท างานออกไป 
ถ้าเกิดพนักงานท างานได้ผลงานที่ไม่ดี เขาก็ต้องถูกประเมินให้ไม่ดี เพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงต้องวัดกัน
ที่ประสิทธิภาพในการท างาน มันต้องยุติธรรมกับพนักงานทั่วไปด้วย ถ้าหากพนักงานสูงอายุท าผลงาน
ออกมาสู้กับพนักงานทั่วไปไม่ได้ เงินเดือนน้อยกว่าไม่ได้ อันนี้เขาต้องยอม เพราะไม่เช่นนั้นพนักงาน
รุ่นใหม่จะบอกว่า ต้องรอให้พนักงานสูงอายุเกษียณอย่างเดียว เขาจึงจะมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งได้ 
เพราะฉะนั้นบริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าใครสูงอายุจะได้ต าแหน่งไปก่อน เพราะจะท าให้พนักงาน
รุ่นใหม่ไม่ได้แสดงศักยภาพพนักงานสูงอุยก็ต้องปรับตัวที่จะเรียนรู้และจะท าให้เขาอยู่รอด 
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2. หากภาครัฐต้องการจูงใจให้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ท่านคิดว่าแรงจูงใจใดบ้างที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

แรงจูงใจจากภาครัฐที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 
55 ปี) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1. ก่อนที่ภาครัฐจะออกมาตรการเชิงบังคับ ภาครัฐควรจะใช้มาตรการการจูงใจให้
บริษัทมีการจ้างผู้สูงอายุท างาน เช่น บริษัทใดที่มีการสนับสนุนและมีการจ้างงานผู้สูงอายุ จะมีส่ว น
ไหนที่เป็นการชดเชยหรือเป็นการจูงใจให้กับบริษัทนั้น ส่วนใหญ่ที่มักจะเห็นก็คือ มาตรการทางภาษี 

2. ภาครัฐควรให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมผู้สูงอายุให้มีทักษะเพ่ิมขึ้น รวมถึงให้
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการท างานของผู้สูงอายุในทุกๆ ด้าน สิ่งที่ลงทุนไปสามารถที่จะเอามาชดเชย
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเชิงภาษีได้ ซึ่งจะเป็นการจูงใจให้บริษัทอยากดูแลผู้สูงอายุ 

3. บริษัทไหนที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ หรือมีการขยายอายุเกษียณการท างาน ซึ่งเป็น
แบบอย่างที่ ภาครัฐควรจัดให้มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และให้ค าปรึกษาบริษัทอ่ืนๆ ที่อาจจะรู้สึกว่า
การจา้งงานผู้สูงอายุหรือการขยายอายุเกษียณการท างานเป็นเรื่องที่ยาก 

4. ภาครัฐควรสร้างแหล่งข้อมูล ว่า ในแต่ละปีมีผู้สูงอายุอยู่ที่ ไหน อาชีพอะไร มี
ความสามารถพิเศษอะไร ในส่วนนี้จะสอดคล้องกับบริษัทที่ต้องการจ้างงาน เพราะถ้าบริษัทมีข้อมูลว่า 
ตรงนี้ต้องการการจ้างงานผู้สูงอายุ มันเหมือนกับผู้ซื้อพบผู้ขาย ถูกใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ในส่วนนี้
ภาครัฐสามารถท าได้เลย เพราะภาครัฐสามารถส ารวจสิ่งนี้เป็นข้อมูลได้ และในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มี
การเชื่อมต่อไปทุกที่ ผู้คนสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวได้ทันที 

3. คุณลักษณะของพนักงานที่ท่านยินดีจะให้ขยายอายุเกษียณการท างาน หาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มีอะไรบ้าง 

คุณลักษณะของพนักงานที่จะจ้างท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) จะเหมือนกับคุณสมบัติของพนักงานสูงอายุที่บริษัทจ้างท างานอยู่ในปัจจุบัน 
คือ ต้องมีศักยภาพในการท างาน มีความพร้อม รวมถึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

4. เงื่อนไขในการจ้างงานพนักงานสูงอายุ มีอะไรบ้าง หากหน่วยงานของท่านมีการ
ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

เงื่อนไขในการจ้างงานพนักงานสูงอายุ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) จะเป็นไปในลักษณะเดิม เหมือนพนักงานทั่วไป 
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5. หากหน่วยงานของท่านมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ท่าน
คิดว่าต้องมีการเตรียมการในด้านใดบ้าง 

การเตรียมการอย่างแรกคือ ต้องเรียนปรึกษาผู้บริหารระดับสูงในทุกๆ ปี ว่า แผนงาน 
ความชัดเจนของบริษัทในเรื่องนี้เป็นอย่างไร ซึ่งจริงๆ แล้ว บริษัทมักจะท าอะไรแบบบก้าวกระโดด
ล่วงหน้าก่อนกฎหมายจะบังคับหนึ่งก้าวเสมอ ยกตัวอย่างเช่น ในการจ้างคนพิการท างาน บริษัทก็
ไม่ได้รอให้กฎหมายบังคับ แล้วค่อยว่าจ้าง แต่บริษัทมีการจ้างคนพิการท างานอยู่กก่อนแล้ว เป็นต้น 
ซึ่งหลายๆ อย่างมันเกิดจากการปรับตัวกับสังคม โดยบริษัทได้ท าแบบต่อเนื่องมาโดยตลอด 

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
มุมหนึ่ง ถ้าหากงานวิจัยนี้ได้ส่งต่อไปยังภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยากให้

ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวให้ความส าคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ประโยชน์ที่ภาครัฐจะได้ รวมทั้ง
สังคมโดยรวม มันก็จะช่วยกันยกระดับ คนที่พอจะมีก็จะแบ่งปันคนที่ด้อยโอกาส ยิ่งเป็นผู้สูงอายุ ซึ่ง
หลายๆ ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติในอดีต ดังนั้นการช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เป็น
สิ่งที่ควรจะท า 
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ผู้บริหารท่านที่ 3 
 
ส่วนที่ 1 ทัศนคติทีม่ีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ (อายุ 55 ปีขึ้นไป) 

 
1. ท่านคิดว่าโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป โดยประชากรสูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

แรงงานในวัยท างานลดลง มีส่งผลต่อก าลังคนในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) หรือไม่ และ
ส่งผลอย่างไร 

ในปัจจุบันโครงสร้างประชากรก็เปลี่ยนไป โดยสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ก็จะเข้า
มา อัตราการเกิดของประชากรในประเทศก็จะลดลง เมื่อเทียบกับการขยายของธุรกิจ ธุรกิจอาจจะ
ขยายเยอะ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ขยาย
ประมาณ 3-4% ถ้าเกิดอัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate) ของคนอยู่ที่ 1-2% มันก็สู้ไม่ได้ จึงเป็น
ทิศทางว่า ในด้านแรงงานตรงนี้อาจจะมีประเด็น แรงงานคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดแรงงานก็จะ
ลดลง แต่ก็เป็นเรื่องที่โชคดีว่า คนก็มีการคิดนวัตกรรม คิดระบบ คิดเทคโนโลยี เสริมเข้ามาทดแทน
แรงงานที่หายไป โดยมีการวิวัฒนาการไป กลายเป็นว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีจะก้าวหน้าขึ้น ซึ่ง
สวนทางกับประชากรที่ลดน้อยลง ซึ่งถ้าพูดถึงผลกระทบต่อบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ในด้าน
ก าลังคน ซึ่งจริงๆ แล้วประเด็นนี้ก็น่าจะกระทบอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมที่
จะตั้งรับกับเรื่องเหล่านี้ โดยมีการน าเอาระบบเข้ามา เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ประสิทธิภาพในการ
ท างานต้องมากขึ้น ระบบในการท างานก็จะต้องสั้นลง 

2. บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีวิธีการปรับตัวอย่างไร 
การปรับตัวของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) คือ การน าระบบหรือเทคโนโลยีมาใช้

มากขึ้น ปรับระบบการท างานให้เป็นแบบลีน (Lean Process) คือ การท างานโดยใช้ระยะเวลาที่สั้น
ลง แต่ให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 

3. หน่วยงานของท่านมีพนักงานสูงอายุท างานอยู่หรือไม่ เป็นงานอาชีพใด และงาน
ลักษณะใด 

โดยปกติในการท างาน ทางหน่วยงานจะมีการวางแผนในด้านก าลังคน โดยก าหนดผู้
ด ารงต าแหน่งแทนหรือที่เราเรียกว่า ผู้สืบทอด เพราะฉะนั้นทุกๆ ต าแหน่งในบริษัทก็จะมีการท า
โปรแกรมผู้สืบทอดต าแหน่ง โดยก าหนดว่าล าดับที่หนึ่งของคุณคือ ใคร ซึ่งสามารถมาทดแทนได้ทันที 
และจะต้องมีการวางแผนใน 2-3 ปี ข้างหน้า โดยค านึงว่าวันนี้บริษัทขาดอะไร ต้องพัฒนาอะไร ซึ่ง
แน่นอนว่าทางบริษัทมีระบบการจัดการ แต่กระบวนการจัดการกับคุณภาพของคนที่จะเข้ามา บางครั้ง
งานบางงานต้องใช้ประสบการณ์เยอะ ความพร้อมของพนักงานที่จะมาท างานแทนอาจจะยังไม่มี 
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่า สายงานบัญชีและการเงินมีผู้สูงอายุท างานอยู่หรือไม่ ก็ยังมีผู้สูงอายุท างานอยู่ 
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ขึ้นอยู่กบัลักษณะของงานที่ท า โดยดูว่าในแต่ละต าแหน่งงานมีผู้ที่สามารถจะมาทดแทนได้หรือไม่ เมื่อ
มีการเกษียณอายุการท างาน ถ้ายังไม่มี ก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการท างานต่อ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
ความสมัครใจของพนักงานด้วย เพ่ือที่จะให้การท างานไม่สะดุด รวมถึงในบางประเด็นที่พนักงานมี
ความจ าเป็นที่จะต้องท างานต่อ ทางบริษัทก็จะน ามาพิจารณา 

4. พนักงานสูงอายุเหล่านี้มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร ถึงได้รับการไว้วางใจให้ท างาน 
การต่ออายุการท างานหรือไม่ต่ออายุการท างานต้องดูความจ าเป็นของบริษัทก่อนเป็น

ล าดับแรก นอกจากนั้นคุณสมบัติของพนักงานที่ส าคัญ คือ ต้องเข้าใจวัฒนธรรมขององค์ มีความ
ซื่อสัตย์ รู้รายละเอียดการท างาน ซึ่งการจ้างงานผู้สูงอายุก็มีข้อเสีย คือ ในเรื่องของการปรับตัว การใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งต้องยอมรับว่า ผู้สูงอายุเคยท าอะไรมาซ้ าๆ ก็จะปรับตัวยาก จึงต้องพิจารณาใน
เรื่องการปรับตัวและการเรียนรู้ พร้อมที่จะรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วย 

5. สวัสดิการที่พนักงานสูงอายุในหน่วยงานของท่านได้รับ แตกต่างจากสวัสดิการ
ของพนักงานทั่วไปหรือไม่ อย่างไร 

สวัสดิการที่พนักงานสูงอายุกับพนักงานทั่วไปได้รับ หลักๆ ก็จะเหมือนเดิม เหมือน
พนักงานทั่วไป 

6. ความกังวลต่อการท างานของพนักงานสูงอายุในหน่วยงานของท่าน มีอะไรบ้าง 
ส่วนใหญ่ ถ้าพนักงานเข้าเกณฑ์ตามที่บริษัทก าหนด ก็ไม่ค่อยมีประเด็นให้ต้องกังวล แต่

อาจจะมีบ้างในเรื่องของการปรับตัวด้านเทคโนโลยี ระบบการท างานเปลี่ยนแปลง ความช้าในการ
ท างาน และบางครั้งผู้สูงอายุจะมีความดื้อรั้น ยิ่งคนที่เคยผ่านความส าเร็จมาด้วย ก็จะยิ่งมีความมั่นใจ
ในตนเองเยอะ ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับและท าความเข้าใจ 

 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยท่ีก าหนดการตัดสินใจในการจ้างงานแรงงานสูงอายุ 

 
1. ท่านคิดว่าจ าเป็นหรือไม่ที่หน่วยงานของท่านจะมีการขยายอายุเกษียณการ

ท างาน (มากกว่า 55 ปี) เพื่อรองรับจ านวนแรงงานสูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
ความจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

ขึ้นอยู่กับลักษะงานที่ท า ถ้าหากลักษณะงานเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ หมายถึงตัวเนื้องานกับ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ของพนักงาน การขยายออกไปก็เป็นเรื่องที่ดี โดยต้องมาพิจารณากันอีกที
ว่างานส่วนไหนเป็นอย่างไร แล้วก็ขยายส่วนนั้นไป ซึ่งอาจจะส่งผลดีกับองค์ องค์กรก็จะได้ก าลังคน
เพ่ิมข้ึน และเป็นคนที่มีประสบการณ์ มีความช านาญในด้านนั้นๆ ด้วย 
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2. หากภาครัฐต้องการจูงใจให้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ท่านคิดว่าแรงจูงใจใดบ้างที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

ภาครัฐควรจะให้การสนับสนุนในด้านการอบรมพนักงานผู้สูงอายุให้มีทักษะในท างาน
มากขึ้น หรือไม่ก็ให้บริษัทมีการพัฒนาพนักงานเอง โดยผ่านระบบภาษี หรือสนับสนุนด้านงบประมาณ
ที่ให้บริษัทได้พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานด้วยตนเอง 

3. คุณลักษณะของพนักงานที่ท่านยินดีจะให้ขยายอายุเกษียณการท างาน หาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มีอะไรบ้าง 

คุณลักษณะของพนักงานที่จะจ้างท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุ เกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) จะเหมือนกับคุณสมบัติของพนักงานสูงอายุที่บริษัทจ้างท างานอยู่ในปัจจุบัน 
คือ ต้องมีศักยภาพในการท างาน มีสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการ
ท างานและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได ้

4. เงื่อนไขในการจ้างงานพนักงานสูงอายุ มีอะไรบ้าง หากหน่วยงานของท่านมีการ
ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

ในปัจจุบันบริษัทมีการจ้างงานพนักงานสูงอายุในลักษณะสัญญาปีต่อปี ซึ่งก็มีความเสี่ยง
อยู่เหมือนกันที่ว่า ถ้าบริษัทต้องการให้พนักงานท างานต่อ แต่พอหมดสัญญาพนักงานไม่ต้องการอยู่ต่อ
ก็ส่งผลกระทบต่อบริษัทเช่นกัน ซึ่งจริงๆ แล้วต้องพิสูจน์กันด้วยตัวเลข ว่าก าลังคนในภาคแรงงานมัน
ขาดแคลนจริงๆ และยิ่งบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ใช้แรงงานเป็นหลัก (Labor 
Intensive) การจ้างงานแบบระยะยาวก็ย่อมดีกว่าการจ้างงานในลักษณะปีต่อปี ซึ่งก็ต้องพิจารณาใน
ลักษณะงาน และรายละเอียดอื่นๆ ด้วย 

5. หากหน่วยงานของท่านมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ท่าน
คิดว่าต้องมีการเตรียมการในด้านใดบ้าง 

การเตรียมของบริษัทที่ส าคัญคือ เรื่องการอบรมพนักงาน ให้ความรู้ เพ่ิมทักษะในการ
ท างาน บางต าแหน่งงานหรือบางลักษณะงานมีความจ าเป็นต้องต้องใช้ประสบการณ์จากผู้สูงอายุ ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับการที่บริษัทขาดแคลนก าลังคนด้วย 

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เรื่องก าลังคนเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ยิ่งธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เป็น

ธุรกิจที่ใช้แรงงานเป็นหลัก (Labor Intensive) ก าลังคนคือ สิ่งส าคัญ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงานที่หน่วยด้าน
การปฏิบัติการ (ร้าน 7-Eleven) เป็นงานที่หนัก ไม่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ จึงต้องหันมามองที่
หน่วยงานในส ารักงานใหญ่ ซึ่งก็ต้องดูเป็นเฉพาะงานจริงๆ บางงานยิ่งใช้คนที่มีประสบการณ์เยอะก็จะ
ยิ่งส่งผลดี ดังนั้นการจ้างงานผู้สูงอายุจึงควรพิจารณาไปตามลักษณะงานที่ท า ดูความขาดแคลนของ
ก าลังคน และดูถึงความจ าเป็นที่จะต้องจ้างผู้สูงอายุจะดีกว่า 
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ผู้บริหารท่านที่ 4 
 
ส่วนที่ 1 ทัศนคติทีม่ีต่อการท างานของแรงงานสูงอายุ (อายุ 55 ปีขึ้นไป) 

 
1. ท่านคิดว่าโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป โดยประชากรสูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

แรงงานในวัยท างานลดลง มีส่งผลต่อก าลังคนในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) หรือไม่ และ
ส่งผลอย่างไร 

การที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป โดยประชากรสูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้นก็เป็นไปตาม
วงจรของประชากรโลก ที่ว่าวิวัฒนาการหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญเติบโตขึ้ น ส่งผลให้
ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น หรือค่าเฉลี่ยอายุของประชากรก็มากข้ึน เพราะฉะนั้นในอดีตที่มีคนกล่าวว่า 
คนสูงอายุก็จะเสียชีวิตเร็ว ก็จะส่งผลให้สัดส่วนของคนสูงอายุน้อยลง แต่ ณ วันนี้ประชากรมีอายุยืน
ยาวขึ้น ไม่แน่ใจว่าค่าเฉลี่ยอายุของประชากรอาจจะสักประมาณ 80 ปี คนกลุ่มนี้เมื่อเทียบเป็น
เปอร์เซ็นต์ก็จะมากขึ้น จึงท าให้จ านวนประชากรสูงอายุมีมากขึ้น จึงเกิดค าถามขึ้นว่าการเกษียณอายุ
การท างานที่อายุ 55 ปี นั้นเร็วเกินไปหรือเปล่า หรือแม้แต่ในภาครัฐที่มีการก าหนดอายุเกษียณการ
ท างานที่อายุ 60 ปี ก็ยังเร็วไป ควรจะเพ่ิมเวลาในการท าอีกสัก 5 ปี โดยก าหนดการเกษียณอายุการ
ท างานในภาคเอกชนเป็น 60 ปี และภาครัฐเป็น 65 ปี เพราะฉะนั้นต่อไปคนกลุ่มนี้ก็จะมีบทบาทมาก
ขึ้น ถ้ามองในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ในอดีตประเทศญี่ปุ่นไม่เคยค านึงถึงผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบัน
ประเทศญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับคนกลุ่มนี้มาก อย่างในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) มี
การน าสินค้ามาให้บริการผู้สูงอายุมากขึ้น และเริ่มคิดค้นอะไรใหม่ๆ เพ่ือมารองรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ใน
แง่ของประเทศไทยควรจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาได้แล้วว่า ต่อไปในภายภาคหน้า เราจะท า
อย่างไรกับคนกลุ่มนี้ จะให้การสนับสนุนคนกลุ่มนี้ยังไง ซึ่งในประเทศจีนเอง ระยะหลังก็เริ่มตระหนัก
ว่า ก าลังคนไม่พอใช้ เขาก็เริ่มกลับไปคิดว่า ในอดีตประเทศจีนมีการสนับสนุนให้ประชากรคุมก าเนิด 
ว่าแต่ครอบครัวมีบุตรได้หนึ่งคนหรือสองคน ตอนนี้เขาก็พิจารณากันอยู่ว่าจะยกเลิก ซึ่งในแง่ของโลก
ในอนาคต ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) น่าจะมีบทบาทมากขึ้นในการที่ยังสามารถท างานได้ การขยาย
อายุเกษียณการท างานออกไปก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ส่วนผลกระทบต่อก าลังคนของบริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) นั้น ไม่น่าจะส่งผลกระทบมาก 

2. บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีวิธีการปรับตัวอย่างไร 
ณ วันนี้ในแง่ของโครงสร้างที่บริษัทมีอยู่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือทางผู้บริหารสูงสุดก็

ก าลังคิดกันอยู่ ก าลังจะมีการปรับโครงสร้างว่า บริษัทจะปรับโครงสร้างอย่างไรเพ่ือเป็นการจูงใจ ทั้ง
พนักงานวัยหนุ่มสาวกับพนักงานวัยสูงอายุ ว่าจะเชื่อมโยงกันอย่างไรจึงจะเหมาะสม เพ่ือไม่ใช้มีปัญหา
ในแง่ของการเจริญเติบโต โดยทางบริษัทเองก็มีการวางแผนในการสร้างคน เพ่ือด ารงต าแหน่งแทนคน
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เก่าที่จะมีการเกษียณไปหรือโยกย้ายไป การปรับโครงสร้างในด้านก าลังคนจะส่งผลต่ออนาคต และยิ่ง
บริษัทต้องการความยั่งยืนให้ไปต่ออีกหลายสิบปี ก็ต้องมีการขยับขยายการท างาน พนักงานสูงอายุ
อาจจะเปลี่ยนมาท างานด้านที่ปรึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพิจารณาถึงศักยภาพและสุขภาพของ
ผู้สูงอายุด้วย 

3. หน่วยงานของท่านมีพนักงานสูงอายุท างานอยู่หรือไม่ เป็นงานอาชีพใด และงาน
ลักษณะใด 

ในหน่วยงานส านักบัญชีมีพนักงานสูงอายุท าอยู่ โดยในระดับผู้บริหารคาดว่ามีประมาณ 
60% แต่ในระดับเข้าหน้าที่ทั่วไปมี 1 คน ซึ่งลักษณะงานที่ท า ก็ท างานในลักษณะเดิม 

4. พนักงานสูงอายุเหล่านี้มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร ถึงได้รับการไว้วางใจให้ท างาน 
โดยปกติบริษัทไม่มีการขยายอายุเกษียณอายุการท างาน แต่เป็นการจ้างงานในลักษณะ

สัญญาปีต่อปี โดยพิจารณาถึงความส าคัญของต าแหน่งและความจ าเป็นในการจ้างงาน ซึ่งบริษัทมอง
ว่า พนักงานอยู่บริษัทมานาน เมื่อพนักงานอายุครบ 55 ปี แล้วถ้าให้ออกเลย จะดูรวดเร็วเกินไป จึงมี
การให้พนักงานอยู่ต่ออีกหนึ่งปี เพ่ือเตรียมตัวส าหรับการเกษียณอายุการท างาน 

5. สวัสดิการที่พนักงานสูงอายุในหน่วยงานของท่านได้รับ แตกต่างจากสวัสดิการ
ของพนักงานทั่วไปหรือไม่ อย่างไร 

สวัสดิการที่พนักงานสูงอายุกับพนักงานทั่วไปได้รับ หลักๆ ก็จะเหมือนเดิม เหมือน
พนักงานทั่วไป 

6. ความกังวลต่อการท างานของพนักงานสูงอายุในหน่วยงานของท่าน มีอะไรบ้าง 
ส าหรับพนักงานสูงอายุที่มีอายุ 55-60 ปี ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมาก ความสามารถ

ของพนักงานก็ยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะมีความจ าที่น้อยลง โดยขึ้นอยู่กับงานที่
พนักงานรับผิดชอบ เพราะว่างานที่ท าไม่ได้แตกต่างจากเดิม พนักงานก็ยังท างานได้เหมือนเดิม 
ขั้นตอนในการท างานต่างๆ พนักงานเหล่านี้ก็จะรู้หมดทุกอย่าง ซึ่งบริษัทสามารถใช้ประสบการณ์ที่
พนักงานสูงอายุมีไปใช้ในการให้ค าปรึกษาพนักงานรุ่นใหม่ นอกเหนือจากเรื่องงานแล้วพนักงาน
สูงอายุสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านการควบคุมอารมณ์ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยการจ้าง
งานพนักงานสูงอายุ บริษัทต้องดึงศักยภาพในส่วนนี้มาให้มาก การเล่าประสบการณ์ ทัศนคติในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน บางครั้งไม่จ าเป็นจะต้องเน้นประเด็นเรื่องการท างานเพียงอย่างเดียว  
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยท่ีก าหนดการตัดสินใจในการจ้างงานแรงงานสูงอายุ 
 
1. ท่านคิดว่าจ าเป็นหรือไม่ที่หน่วยงานของท่านจะมีการขยายอายุเกษียณการ

ท างาน (มากกว่า 55 ปี) เพื่อรองรับจ านวนแรงงานสูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็เจริญก้าวหน้า ประชากรมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น 

โดยเมื่อเทียบกันระหว่างคนที่อายุ 55 ปี กับคนที่อายุ 60 ปี ในทุกวันนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลย ก็
ประเมินไปตามศักยภาพในการท างาน เหมือนการประเมินทรัพย์สิน ถ้าทรัพย์สิน ณ วันนี้ สามารถใช้
งานได้ 95% แล้วเราจะหยุดใช้งานท าไม ถ้าพนักงานยังสามารถท างานได้ก็ควรจะมีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน 

2. หากภาครัฐต้องการจูงใจให้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีการขยายอายุ
เกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ท่านคิดว่าแรงจูงใจใดบ้างที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

การจูงใจควรจะให้ผลประโยชน์ในแง่การอยู่รอดและสร้างความยั่งยืน ภาครัฐจะต้อง
พิจารณาว่า การที่เราอัดฉีดว่า ถ้าบริษัทไหนมีการจ้างงานผู้สูงอายุ จะให้ผลประโยชน์เรื่องนั้นเรื่องนี้ 
ถ้าให้ไปแล้วมันใช่ไหม ถ้าไม่ใช่ ภาครัฐก็ไม่มีความจ าเป็นจะต้องท าอย่างนั้น ภาครัฐเพียงแต่พิสูจน์ให้
เห็นว่า ศักยภาพของคนอายุเท่านี้ๆ ไม่ได้แตกต่างกัน ก็สมควรที่บริษัทจะจ้างท างานต่อ คล้ายๆ ว่าทุก
วันนี้ภาครัฐพยายามจะให้ขนม ซึ่งเราต้องพิจารณาว่า ขนมชิ้นนี้เป็นยาเสพติดหรือเปล่า ถ้าให้ไปแล้ว
คนจะติดไหม กลายเป็นว่า ถ้าภาครัฐให้ในสิ่งนี้ บริษัทถึงจะท า ไม่ใช่ท าด้วยความรู้สึกว่า การจ้างงาน
ผู้สูงอายุไม่ได้สร้างความเสียหายใด เพราะฉะนั้นภาครัฐจะต้องสร้างจิตส านึกให้กับภาคเอกชน หรือ
บางทีภาคเอกชนก็ส านึกอยู่แล้วว่าเขาจ้าง แต่เพียงว่ามันคือ ผลพลอยได้ที่ภาครัฐให้มา ภาครัฐจึงต้อง
สร้างความรับรู้ที่ดีว่า การที่บริษัทจ้างคนสูงอายุในบางเรื่องอาจจะดีกว่าการจ้างคนในวัยหนุ่มสาว จ้าง
ผู้สูงอายุจะให้คุณประโยชน์อะไรในแง่เนื้องาน หรือท าให้บริษัทของคุณแข็งแรงในเรื่องใดบ้าง มัน
ยั่งยืน ท าให้ทุกคนตระหนักด้วยเหตุผลว่า ถ้าต าแหน่งนี้ต้องจ้างคนสูงอายุจะดีกว่า 

3. คุณลักษณะของพนักงานที่ท่านยินดีจะให้ขยายอายุเกษียณการท างาน หาก
บริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) มีอะไรบ้าง 

คุณลักษณะของพนักงานที่จะจ้างท างานต่อ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการ
ท างาน (มากกว่า 55 ปี) จะเหมือนกับคุณสมบัติของพนักงานสูงอายุที่บริษัทจ้างท างานอยู่ในปัจจุบัน 
คือ ต้องมีศักยภาพในการท างาน สามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆ สามารถแบ่งปันประสบการณ์และทัศนคติ
ที่ดี สอนให้พนักงานรุ่นใหม่เรียนรู้ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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4. เงื่อนไขในการจ้างงานพนักงานสูงอายุ มีอะไรบ้าง หากหน่วยงานของท่านมีการ
ขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) 

เงื่อนไขในการจ้างงานพนักงานสูงอายุ หากบริษัทมีการขยายอายุเกษียณการท างาน 
(มากกว่า 55 ปี) จะเป็นไปในลักษณะเดิม เหมือนพนักงานทั่วไป 

5. หากหน่วยงานของท่านมีการขยายอายุเกษียณการท างาน (มากกว่า 55 ปี) ท่าน
คิดว่าต้องมีการเตรียมการในด้านใดบ้าง 

บริษัทต้องสื่อสาร ท าความเข้าใจกับพนักงานทั้ งองค์กร ว่าท าไมถึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนอายุเกษียนการท างาน บริษัทไม่จ าเป็นต้องพูดถึงเรื่องความได้เปรียบทางภาษี พูดเพียงว่า 
บริษัทต้องการใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุมาช่วยองค์กรในเรื่องใดบ้าง ได้ประโยชน์ในด้านไหน มากมาย
เท่าไร 

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ภาครัฐจะต้องท าเรื่องนี้ให้จริงจัง เพ่ือให้ภาคเอกชนมีแนวทางในการท า ในบางครั้ง

ภาคเอกชนอาจะท าก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐเองจะต้องแสดงความชัดเจนออกมา ส าหรับการขยาย
อายุเกษียณการท างาน ในบางครั้งก็ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจต่อคนทั้งองค์กร คือ พนักงานสูงอายุก็มี
ก าลังใจ และพนักงานวันหนุ่มสาวก็จะเห็นว่า เมื่อถึงเวลาแล้ว บริษัทก็ยังเห็นความส าคัญของทุกคน 
ไมไ่ด้ทิ้งขว้าง บริษัทยังดูแลต่อไป แต่ก็ต้องพิจารณากันอีกทีว่า จะมีการขยายอายุเกษียณไปยังไง 
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