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หลักการและเหตุผล

ในโลกยุคปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี การสาธารณสุข ตลอดจนวิทยาการทางการแพทย

สมัยใหมลวนสงผลใหประชาชนโดยทั่วไปมีความรูความเขาใจในการ

ดูแลรักษาสุขภาพ และปองกันตนเองจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ไดมากข้ึน 

อีกทั้งการรักษาพยาบาล และการใหบริการดานสุขภาพจากหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนก็เปนไปในลักษณะทั่วถึง กวางขวาง มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากกวาในอดีต ดวยเหตุและปจจัยหลากหลายประการนี้  

                                                       
* นิสิตปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สงผลใหอายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากรโลกยืนยาวมากขึ้นกวาเดิม

ซึ่งนั่นก็ยอมหมายถึงวา  จํานวนประชากรในวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) 

ไดทวีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  ในอนาคตอันใกลนี้ สามารถประมาณการ

ไดวาอัตราสวนที่พึ่งพิง  (Dependency  Ratio)  ระหวางบุคคลที่อยู

ในวัยแรงงานกับกลุมที่พึ่งพิง  (เด็กและผูสูงอาย)ุ จะเปลี่ยนแปลงไป

อยางมาก โดยจะมีจํานวนบุคคลที่อยูในวัยแรงงานลดลง และมีกลุม

ผูสูงอายุมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  กลุมผูสูงอายุในวัยกลางอายุ 

75 - 84 ป  และวัยปลายอายุ 85 ป ขึ้นไป และอายุเฉลี่ย (Median 

Age) ของประชากรก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ  สวนอัตราการตายก็จะลดลง

เรื่อย ๆ  ในป  ค.ศ.  2045  เชื่อวา  คนจะมีอายุยืนยาวไดจนถึง  85 ป  

(เพ็ญแข  ประจนปจจนึก.  2544: 49)  จากขอมูลทางประชากร และ

การฉายภาพของโครงสรางประชากรในอนาคต สามารถทํานายไดวา 

โลกในอนาคตจะเปนโลกของคนชรา หรือโลกที่ประชากรสวนใหญ

เปนผูสูงอายุ ซึ่งมีผลมาจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ

ประการแรก การเพิ่มจํานวนของผูสูงอายุจากการพัฒนา

คุณภาพชีวิต การพัฒนาสภาพแวดลอม และการพัฒนารูปแบบการ
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รักษาพยาบาลที่จัดใหแกประชากรสูงอายุอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกเหนือจากการควบคุมอัตราการเกิด  

ประการที่สอง  ความรูความเขาใจของผูสูงอายุเองเกีย่วกับ

การดําเนินชีวิตที่ถูกตอง  เปนผลใหอายุของคนยืนยาว  ซึ่งอาจอยูได

ถึง 15 ป เปนอยางต่ํา  ภายหลังอายุ  60 หรือ 65 ปไปแลว  (เพ็ญแข  

ประจนปจจนึก.  2544: 52)  ปจจุบันในยุโรป  มีจํานวนผูสูงอายุ  (60  

ปขึ้นไป)  มากกวารอยละ 20 ของจํานวนประชากรทั้งหมด และในอีก 

50 ปขางหนา หรือในป พ.ศ. 2593 จะเพิ่มเปนรอยละ 35 และประเทศ

ที่มีประชากรสูงอายุจํานวนมากอยูแลว  เชน  จีน และญี่ปุน  เปนตน 

จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเปน 2 ถึง 3 เทาของปจจุบัน (เพ็ญแข  

ประจนปจจนึก.  2544: 50) จากขอมูลดังกลาวขางตนสอดคลองกับ

ความคิดเห็นของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของไทย เชน ศาสตราจารย  

นายแพทย ประสพ  รัตนากร (2545) ไดกลาวไววา ในอนาคตมีแนวโนม

วา ผูสูงอายุทั่วโลกจะมีมากขึ้นเฉลี่ยถึงรอยละ 15 ของประชากร

ทั้งหมด  และในอีก 50 ปขางหนา  ก็จะเพิ่มสูงขึ้นรอยละ  22 สําหรับ

ประเทศไทยนั้น ในปจจุบันมีประชากรสูงอายุอยูรอยละ 10 หรือ

ประมาณ 9 ลานคน จะเห็นไดวา ไมวาจะเปนขอมูลมาจากแหลงใดก็ตาม  
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ในปจจุบันจะพบแนวโนมตรงกันวา จํานวนผูสูงอายุ หรือบุคคลที่มี

อายุ 60 ปขึ้นไป  ทั้งของประเทศตาง ๆ และของโลก จะเพิ่มจํานวน

สูงขึ้นเรื่อย ๆ และโลกในอนาคตจะเปนโลกของผูสูงอายุ (เพ็ญแข  

ประจนปจจนึก.  2544: 53)

สําหรับในประเทศ  จากการสํารวจของสถาบันประชากร-

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คาดไดวาประชากรสูงอายุ หรือผู

ที่มีอายุ  60  ปขึ้นไป ที่มีประมาณ  5.7  ลานคน หรือรอยละ  9.19 

ของประชากรทั้งหมดในป  2543  จะเพิ่มเปน  7.6  ลานคน หรือ

รอยละ  11.4 ในป  2553  แนวทางการรับมือกับปญหาดังกลาว  

คือ  การศึกษาบทเรียนจากประเทศอื่น ๆ  เพื่อจะไดนํามาปรับใชใน

การแกไขปญหาในบานเรา  ไมเชนนั้นปญหาจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต  

หากรัฐบาลไมมีนโยบายเพื่อรองรับคนกลุมวัยทํางานที่กําลังจะ

กลายเปนผูสูงอายุในชวง 20 ป ตอจากนี้ (มัทนา  พนานิรามัย. 

2547)  ซึ่งขอมูลดังกลาวสอดคลองกับ  เพ็ญแข  ประจนปจจนึก  

(2545: 2)  ไดกลาวถึงประเทศไทยวา  มีประชากรในวัยสูงอายุที่

อายุ  60  ปขึ้นไป เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ จัดไดวา เปนประเทศที่มี

การเพิ่มของผูสูงอายุมากที่สุดในโลกดวยประเทศหนึ่ง  
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ดังนั้นผูสูงอายุจึงเปนกลุมบุคคลที่สังคมจะตอง  หันมาให

ความสนใจ และเอาใจใสมากขึ้นกวาที่เปนอยู มิใชเฉพาะแตเพียง

เหตุผลจากขอมูลดานจํานวนตัวเลขประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น

เทานั้น  แตกลุมบุคคลในวัยสูงอายุ ยังเปนกลุมบุคคลในวัยที่จะตอง

เกษียณการทํางาน และพนจากสถานภาพ หรือบทบาทที่เคยดํารง

อยู  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูสูงอายุซึ่งเปนขาราชการที่จะตอง

เกษียณอายุตามกฎหมาย   การเกษียณอายุจึงถือไดวา  เปนการ

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตของขาราชการ  อัมพล  สูอัมพัน  

(2531: 75)  ไดกลาววา  การออกจากงานเนื่องจากการเกษียณอายุ   

อาจกอใหเกิดความยุงยากอยางมาก เพราะสวนใหญบุคคลที่ปลด

เกษียณงาน  มักมีตําแหนงหนาที่มั่นคงถาวร  อยูในระดับคอนขางสูง  

เมื่อตองหยุดจากงาน  จะรูสึกวาศักดิ์ศรีลดลง  รูสึกอาย  เสียหนา 

ไรสมรรถภาพ  วาเหว  ซึมเศรา  เพราะงานเปนภารกิจหนึ่งใน

ชีวิตประจําวัน และเปนองคประกอบของบุคลิกภาพของบุคคลนั้น  

เมื่อออกจากงานจึงเทากับไดสูญเสียบุคลิกภาพของตนเองไป

นอกจากนี้  ผูเกษียณอายุยังตองปรับตัวหรือเตรียมรับกับ

สภาพอื่น ๆ  อีก  เชน  การจากไปตั้งครอบครัวใหมของลูก  การ
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เปลี่ยนแปลงในฐานะการเงิน  รายไดลดลงเมื่อเกษียณ  การปรับตัว

กับการจากไปของคูสมรส และเตรียมรับกับความตายของตนเอง   

นอกจากที่กลาวแลวงานวิจัยที่ไดทําในตางประเทศเกี่ยวกับการ

เกษียณอายุ ยังพบวา การปรับตัวของบุคคลตอการเกษียณอายุ จะ

ไมเหมือนกัน และปจจัยที่มีสวนสัมพันธกับการปรับตัวตอการ

เกษียณอายุ  ไดแก ความรูสึกเชิงบวกตอการเกษียณอายุ   ซึ่งก็คือ  

ความมุงหวังที่มีตอการเกษียณอายุ  เชน  รายได  เพื่อน กิจกรรมที่

จะทํา และการเตรียมพรอมตอสิ่งเหลานี้  (ศศิดา  นรินธนชาติ. 

2540 : 2; อางอิงจาก Glammer. 1976) บุคคลที่มีการเตรียมพรอม

ที่ดี มักจะมีความรูสึกเชิงบวกตอการเกษียณอายุ 

จากการศึกษาคนควาเอกสาร ขอมูล และงานวิจัยตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของ  อาจกลาวไดวา  การจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ

สําหรับขาราชการพลเรือนไทยนั้น  นับวาเปนปจจัยสําคัญที่จะชวย

ใหบุคลากรที่เกษียณอายุ สามารถปรับตัวในการดําเนินชีวิตหลัง

การเกษียณอายุไดอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเปน

การลดภาระของครอบครัว  ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวามีความจําเปน

ที่จะตองมีรูปแบบของการปรับตัวใหแกบุคคลในวัยหลังเกษียณ  
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ที่สําคัญก็คือ  การจัดกิจกรรมและการเรียนรู ใหม  ๆ ใหแกผู

เกษียณอายุ   ซึ่งก็คือ  การจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุใหนั่นเอง   

สําหรับการจัดการศึกษาใหแกบุคคลหลังวัย   60  ป นั้น  ถือเปนสิ่ง

ที่จําเปนอยางยิ่ง   เพราะจะชวยใหผูสูงอายุปรับตัวไดเปนอยางดี  

และสามารถเพิ่มพูนทักษะตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการ

ดํารงชีวิตของตนเอง และเพื่อการบําเพ็ญประโยชนใหแกสังคมดวย 

ดังที่  แมคคลัสกี้  (McClusky)  นักปราชญและนักวิชาการทางดาน

การศึกษาสําหรับผูสูงอายุ  ไดใหความเห็นไววา  ในชวงปลายของ

ชีวิตมนุษยนั้น  มีสิ่งที่ดีกวาความเสื่อมถอยและความสิ้นหวัง  นั่นก็คือ   

การศึกษาจะเปนเครื่องชวยใหผูสูงอายุ สามารถที่จะปรับตัวได และ

ดํารงชีวิตที่ดีในสังคม   ขณะเดียวกัน แมคคลัสกี้ (McClusky)  ได

เสนอทฤษฎีวาดวยความตองการการศึกษาของผูสูงอายุ ซึ่ง

ประกอบไปดวย ความตองการการศึกษาของผูสูงอายุที่สําคัญ  5  

ดานหลัก  ดังนี้ 

1. ความตองการความรูพื้นฐานในการปรับตัว

2. ความตองการการแสดงออก

3. ความตองการที่จะให และถายทอดแกผูอื่น
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4. ความตองการควบคุมสถานการณ

5. ความตองการมีชีวิตที่ดีขึ้น และไมมีจุดมุงหมายแต

เพียงอยางเดียว

อยางไรก็ตาม   สําหรับการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ

ราชการนั้น นับไดวาเปนเรื่องที่จะตองมีการจัดวางแผนที่ดีและมี

การเตรียมการพอสมควร ทั้งยังจะตองมีขอมูลปจจัยพื้นฐานหรือ

ลักษณะทางชีวสังคมที่สํ าคัญของขาราชการเกษียณอายุที่

หลากหลายและรอบดาน อันจะนําไปประกอบในการคนควา

เกี่ยวกับความตองการของบุคคลผูเกษียณอายุ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความตองการดานการศึกษาหลังเกษียณอายุ  เพื่อเปนการ

สนองตอบความตองการของขาราชการหลังเกษียณอายุใหไดมาก

ที่สุดโดยคํานึงถึงปจจัยพื้นฐานหลักหรือลักษณะทางชีวสังคมของ

กลุมขาราชการเกษียณอายุเปนสําคัญ ในปจจุบันนี้ประเทศไทยยัง

ไมมีการคิดคํานึงถึงเรื่องนี้มากอน และยังไมมีการเตรียมการรองรับ

ตอปรากฏการณใหมที่เกิดขึ้น  นั่นก็คือ  การมีอายุที่ยืนยาวหลังการ

เกษียณอายุราชการของขาราชการไทย ซึ่งในระยะเวลาอันไมนาน

นับจากนี้ก็จะมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว จึงเปนการ
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สมควรอยางยิ่งที่จะหาแนวทางในการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ

ที่เหมาะสมสําหรับขาราชการผูเกษียณอายุของไทย  

จากเหตุผลและความสําคัญดังที่กลาวมานี้ ผูศึกษาจึงมี

ความสนใจที่จะคนควาเกี่ยวกับกลุมขาราชการพลเรือนไทยผู

เกษียณอายุ ซึ่งถือไดวา เปนกลุมบุคคลที่มีความรูความสามารถ  

ตลอดจนประสบการณ   และทักษะความชํานาญในหนาที่การงาน  

ซึ่งมีความหลากหลาย  และเปนผูที่เพียบพรอมดวยคุณวุฒิ วัยวุฒิ 

จากการผานงานในระบบราชการมาเปนระยะเวลายาวนาน    

จนกระทั่งถึงหวงเวลาแหงการเกษียณอายุจากชีวิตราชการ ซึ่งกลุม

บุคคลวัยสูงอายุที่ผูวิจัยไดคัดเลือกนี้ก็เพื่อที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับ

ความตองการการศึกษาหลังเกษียณอายุ ซึ่งจะนําไปสูการนําเสนอ

รูปแบบแนวทางในการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุที่ชัดเจน และ

เหมาะสมสําหรับกลุมขาราชการพลเรือนไทย  โดยจะไดวิจัยคนควา

ถึงลักษณะทางชีวสังคมหรือปจจัยพื้นฐานหลัก ความตองการ

การศึกษาหลังเกษียณอายุ  และจากความตองการการศึกษาของ

ขาราชการเกษียณอายุดังกลาว  จะไดนํามาสูขอเสนอเกี่ยวกับ

รูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสําหรับขาราชการพลเรือน
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ไทยในรูปแบบใด และอยางไร   ทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตาม

กระบวนการวิจัย และยกรางรูปแบบการจัดการศึกษาหลัง

เกษียณอายุของขาราชการพลเรือนไทยแลวเสร็จ จากนั้นได

ดําเนินการวิจัยในขั้นตอนตอไปคือ การตรวจสอบความเหมาะสม

และความเปนไปไดของรูปแบบที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น โดย

ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานผูสูงอายุ  โดยที่ผูวิจัยไดจัดใหมี

การประชุมเชิงปฏิบัติการของผูทรงคุณวุฒิดังกลาว เพื่อให

ผูทรงคุณวุฒิไดรวมกันพิจารณา อภิปรายใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตอรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุของ

ขาราชการพลเรือนไทย  ซึ่งทําใหงานวิจัยมีคุณภาพและความ

สมบูรณสูงสุด

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความตองการการศึกษาหลังเกษียณอายุ

ของขาราชการพลเรือนไทย

2. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ

สําหรับขาราชการพลเรือนไทย
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3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการศึกษา

หลังเกษียณอายุสําหรับขาราชการพลเรือนไทย

รูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ
สําหรับขาราชการพลเรือนไทย 

องคประกอบที่ 1
หลักการ/แนวคิด

สิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย

ศักยภาพและ
พัฒนาการตามวัย

เปาหมายการจัดการศึกษา

ตอตนเอง ตอสังคม

องคประกอบที่ 2
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เนื้อหาสาระสําคัญ

ดานสุขภาพกาย
และจิตใจ

ดานสังคม
วัฒนธรรม

 แนวทางและวิธีการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษา
แบบนอกระบบ

การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย

การติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

เปนรูปธรรมชัดเจน มีความตอเนื่องมีความครอบคลุม

ดานเศรษฐกิจ

เศรษฐจ

องคประกอบที่ 4

องคประกอบที่ 5

องคประกอบที่ 3
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สรุปผลการวิจัยในประเด็นสําคัญ  ดังนี้

จากผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลทั้งหมด สามารถสรุป

ผลการวิจัยที่สําคัญจําแนกออกเปน 4   ตอน  ดังตอไปนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม

ปรากฏผลที่นาสนใจดังตอไปนี้

1. จําแนกตามเพศ  พบวา  ขาราชการพลเรือนไทยหลัง

เกษียณอายุเปนชาย 105 คน คิดเปนรอยละ 54.70  เปนหญิง 87 

คน  คิดเปนรอยละ 45.30  

2. จําแนกตามระดับตําแหนงกอนเกษียณอายุ พบวา  

ขาราชการพลเรือนไทยหลังเกษียณอายุที่มีระดับตําแหนงต่ํากวาระดับ 

5 มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 31.80  ระดับ 5 – 8  มีจํานวน 88 

คน  คิดเปนรอยละ 45.80  ระดับสูงกวาระดับ 8  มีจํานวน 43 คน  

คิดเปนรอยละ 22.40

3. จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด  พบวา  ขาราชการ

พลเรือนไทยหลังเกษียณอายุที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 

34 คน  คิดเปนรอยละ 17.70 ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  87 
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คน คิดเปนรอยละ 45.30  สูงกวาระดับปริญญาตรี 71 คน  คิดเปน

รอยละ 37.00  

4. จําแนกตามการเปนสมาชิกของกลุมหรือชมรม  พบวา

ขาราชการพลเรือนไทยหลังเกษียณที่ไมเปนสมาชิกของกลุมหรือ

ชมรม 56 คน คิดเปนรอยละ 29.20  ที่เปน 1 - 2 กลุม มีจํานวน 96 

คน  คิดเปนรอยละ 50.00  ที่เปนมากกวา 2 กลุม มีจํานวน 40 คน 

คิดเปนรอยละ 20.80  

5. จําแนกตามการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุ พบวา

ขาราชการพลเรือนไทยที่มีการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการ มี

จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 36.50  และที่ไมมีการเตรียมตัวกอน

การเกษียณอายุราชการ มีจํานวน 122 คน  คิดเปนรอยละ 63.50 

 6 จําแนกตามการใชเวลาวางทํากิจกรรมอะไรบาง พบวา  
ขาราชการพลเรือนไทยหลังเกษียณอายุที่ใชเวลาวางทํากิจกรรม

เลี้ยงสัตว ปลูกตนไม 78 คน คิดเปนรอยละ 40.60 ดูหนัง ฟงเพลง 

63 คน คิดเปนรอยละ 32.80 และอานหนังสือ เขียนหนังสือ  51 คน  

คิดเปนรอยละ 26.60
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7.   จําแนกตามภาวะสุขภาพ พบวา  ขาราชการพลเรือนไทย

หลังเกษียณที่มีสุขภาพแข็งแรง มีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 

74.50   ที่สุขภาพไมแข็งแรง มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 25.50  

ตอนที่ 2  ความตองการทางการศึกษาหลังเกษียณอายุ
ของขาราชการพลเรือนไทย

ในการศึกษาความตองการการศึกษาหลังเกษียณอายุของ

ขาราชการพลเรือนไทย  ผูวิจัยไดคํานวณคาสถิติพื้นฐานความ

ตองการแยกเปนโดยรวมและรายดาน  ปรากฏผลที่นาสนใจ

ดังตอไปนี้

ขาราชการพลเรือนไทย มีความตองการการศึกษาหลัง

เกษียณอายุในดานความตองการดานเนื้อหา โดยรวมอยูในระดับ

มาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคะแนนเฉลี่ย

สูงสุดคือ ขอที่วา  ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวันที่มี

ความจําเปนสําหรับวัยหลังเกษียณอายุ   

ความตองการดานวิธีการจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับ

มาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
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คือ ขอที่วา การจัดใหมีการทัศนศึกษาหรือดูงานเพื่อเสริมสรางใหมี

ประสบการณโดยตรงและกอใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหม ๆ 

ขาราชการพลเรือนไทยมีความตองการการศึกษาหลัง

เกษียณอายุในดานความตองการดานสถานที่จัดการศึกษาโดยรวม

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่วา การจัดใหมีการเรียนรูดวยสื่อประเภทตาง ๆ 

เชน  สื่อความรูจากวิทยุ  โทรทัศน วารสาร หนังสือพิมพ  หรือ

คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เปนตน และขอที่วา  การจัดใหมีการ

ทองเที่ยว ทัศนศึกษาในสถานที่ตาง ๆ ตามความสนใจและเปน

ประโยชนสําหรับผูเกษียณอายุ        

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิด เปาหมาย การ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุของ
ขาราชการพลเรือนไทย  

ในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิด เปาหมาย การ

ติดตามประเมินผลการศึกษาหลังเกษียณอายุของขาราชการ

พลเรือนไทย  ผูวิจัยไดคํานวณคาสถิติพื้นฐานความคิดเห็นแยกเปน       

โดยรวมและรายดาน  ปรากฏผลที่นาสนใจดังตอไปนี้
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ขาราชการพลเรือนไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาหลังเกษียณอายุโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ 

ดานแนวคิดในการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ โดยรวม

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่วา ผูที่อยูในวัยสูงอายุหรือวัยหลังเกษียณอายุ  

ถาไดรับการเพิ่มพูนความรูยอมสามารถที่จะดํารงตนในสังคมและ

ใชชีวิตไดอยางมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ขาราชการพลเรือนไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาหลังเกษียณอายุ ดานเปาหมายในการจัดการศึกษาหลัง

เกษียณอายุ โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  

พบวา  ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่วา  การศึกษาสําหรับวัย

หลังเกษียณอายุเปนการกระตุนใหกลุมบุคคลในวัยนี้มีความ

กระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่ง 

ขาราชการพลเรือนไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาหลังเกษียณอายุ  ดานการติดตามและประเมินผลการจัด
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การศึกษาหลังเกษียณอายุ โดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่วา  

การประเมินผลการจัดการศึกษาควรมีการประเมินผลการเรียนรูให

บังเกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจนและเขาใจงาย

ตอนที่ 4   ขอเสนอแนะเรื่องรูปแบบการจัด
การศึกษาหลังเกษียณอายุของขาราชการพลเรือนไทย   

ในการศึกษาขอเสนอแนะเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษา

หลังเกษียณอายุของขาราชการพลเรือนไทย  ผูวิจัยไดขอเสนอแนะ

จากผูตอบแบบสอบถามในตอนนี้  ปรากฏผลที่นาสนใจดังตอไปนี้

 ขอเสนอแนะเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาหลัง

เกษียณอายุเกี่ยวกับแนวคิดและเปาหมายอยูใน

ระดับมากที่สุด จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 

63.02  วาเปาหมายเพื่อใหวัยหลังเกษียณมีความสุข 

ดูแลตนเองไดโดยไมเปนภาระกับผูอื่น  รองลงมาคือ 

จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 54.68 ให

ขอเสนอแนะวา หากมีการศึกษาหลังเกษียณควรมี
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หลักสูตรสั้น ๆ ประมาณ 2-3 วัน   ก็พอ เพราะแตละ

คนคงมีประสบการณในการทํางานมาแลว หากเนน

ใหทํ าอะไรก็ฝก เฉพาะกิจ      จะทําใหลดการ

สิ้นเปลืองโดยไมจําเปน

 ขอเสนอแนะเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาหลัง

เกษียณอายุเกี่ยวกับเนื้อหาสาระสําคัญอยูในระดับ

มากที่สุด จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 58.33  วา

ควรเปนการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับอาหาร และการออก

กําลังกาย รองลงมาคือ จํานวน 104 คน คิดเปนรอย

ละ 54.16 เสนอแนะเรื่อง  การปรับตัวเกี่ยวกับการ

วางงาน การประกอบอาชีพหลังวัยเกษียณ และงาน

อดิเรก

 ขอเสนอแนะเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาหลัง

เกษียณอายุเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการอยูในระดับ

มากที่สุด จํานวน 152 คน คิดเปน  รอยละ 79.16  วา

รูปแบบควรเปนการจัดประชุม สัมมนา หรือการสง

ขอมูลขาวสารใหถึงกัน  รองลงมาคือ จํานวน 123 คน  
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คิดเปนรอยละ 64.06 เสนอแนะวา  ควรจัดใน

ลักษณะของการจัดศูนยฝกอบรมกลุมชมรม กลุม

อาสาสมัครตามความเหมาะสม

 ขาราชการพลเรือนไทย มีขอเสนอแนะเรื่องรูปแบบ

การจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ เกี่ยวกับการ

ติดตามและประเมินผลอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 

162 คน คิดเปนรอยละ 84.37 วารูปแบบการประเมิน

ควรใชแบบสอบถามในการประเมินกอน ระหวาง 

หลัง เปนวิธีการที่ดี สามารถนําไปวิเคราะหสูการ

ปฏิบัติได รองลงมาคือ จํานวน 140 คน คิดเปนรอย

ละ 72.91  ใหขอเสนอแนะวา  ควรมีการวัดผลและ

ติดตามประเมินผลอยางจริงจังและตอเนื่อง 

ประเด็นสําคัญในการอภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาหลัง

เกษียณอายุสําหรับขาราชการพลเรือนไทย  สามารถนําผลการวิจัย

มาอภิปรายไดดังนี้
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1. การนําเสนองานวิจัยในครั้งนี้  สามารถตอบสนองตอ

วัตถุประสงคของการวิจัยที่วา เพื่อศึกษาความตองการการศึกษา

หลังเกษียณอายุของขาราชการพลเรือนไทย เพื่อสรางรูปแบบการ

จัดการศึกษาหลั ง เกษียณอายุดั งกล าว  และเพื่ อประ เมิน

ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสําหรับ

ขาราชการกลุ มนี้   ซึ่ ง เปน ไปตามแนวคิดของ  แมคคลัสกี้ 

(McClusky. 1975)  ที่วา ผูสูงอายุจําเปนตองมีการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาสําหรับการดําเนินชีวิตของตนเอง จึงมีความสอดคลองกับ

ผลของการวิจัยครั้งนี้  และจากผลการวิจัยทําใหสามารถสราง

รูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสําหรับขาราชการพลเรือน

ไทย และนําเสนอตอหนวยงานที่ เกี่ ยวของ เชน  สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่ นคงของมนุษย   กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง -

ศึกษาธิการ  เปนตน  

2. ผลการวิจัยในภาพรวมครั้งนี้  สามารถนํารูปแบบการ

จัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสําหรับขาราชการพลเรือนไทยไปใช

เปนแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับขาราชการเกษียณอายุกลุม
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อื่น ๆ ซึ่ งมิ ได เปนขาราชการพลเรือน เชน ขาราชการทหาร 

ขาราชการตํารวจ ขาราชการครู ตลอดจนขาราชการผูเกษียณอายุ

อื่น ๆ หรือบุคคลผูเกษียณอายุ ซึ่งมิใชเปนกลุมขาราชการได เพราะ

หลักการ แนวคิดของรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ

สําหรับขาราชการพลเรือนไทยนี้    นับไดวาสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  ในสวนที่วา การจัดการศึกษา

สําหรับ     ผูสูงอายุดังกลาวนี้ถือเปนสิทธิที่มนุษยทุกคน ทุกเพศ 

และทุกชวงวัยควรจะไดรับการพัฒนา  ศักยภาพแหงตนดวย

การศึกษาและการเรียนรู  และสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545  ที่เนนวา การศึกษามีความจําเปน

สําหรับมนุษยทุกเพศและทุกชวงวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่มนุษย

จะไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการศึกษาหรือการ

เรียนรูตลอดชีวิต  

3. ในสวนที่เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการจัดการศึกษา

หลังเกษียณอายุนั้น ผลการวิจัยมีความสอดคลองอยางยิ่งกับความ

คิดเห็นของ Atchley (1994)  ซึ่งอธิบายวา ระยะหลังเกษียณอายุ

เปนระยะของความสุขและเปนระยะเวลาของการพักผอน  ซึ่ง
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ผูสูงอายุเองตองการสิ่งที่ผูสูงอายุไมเคยมีเวลาที่จะทํามากอนหรือ

ใชชีวิตอยางไมเรงรีบ เชน การทองเที่ยว งานอดิเรก และการแสวงหา

ความรู เปนตน ซึ่งแนวทางในการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุของ

งานวิจัยที่เสนอใหมีการจัดการศึกษาแบบนอกระบบ และการจัด

การศึกษาตามอัธยาศัย นับไดวาเปนแนวทางและวิธีการจัดการ

ศึกษาหลังเกษียณอายุที่เหมาะสมอยางยิ่ง เพราะเนนความเปน

อิสระของผูเรียนตามความสนใจของผูเรียน มีความยืดหยุนใน

วิธีการเรียน และเปนการจัดการศึกษาโดยการเรียนรูอยางผอน

คลาย โดยคํานึงถึงผูเรียนซึ่งอยูในวัยผูสูงอายุเปนสําคัญ 

4. จากพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. 2546  มาตรา 11   

ที่วา   ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน

ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะใน (2) การศึกษา การศาสนา และขอมูล

ขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต จากหลักการที่บัญญัติไว

ในกฎหมายดังกลาว นับไดวาเปนไปตามผลการวิจัยครั้งนี้  ซึ่งพบวา 

ขาราชการเกษียณอายุจะสามารถนําผลสัมฤทธิ์หรือความกาวหนา

ที่เกิดขึ้นกับผู เรียนตามองคประกอบที่  5 เรื่องการติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษาไปใชประโยชนไดจริงสําหรับการ
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ดํา เนิ นชี วิ ตของข าร าชการห ลั ง เก ษีย ณอายุ  นั่ นคื อ  กลุ ม      

ขาราชการเกษียณอายุสามารถที่จะนําความรูที่ไดจากการศึกษา

หลังเกษียณอายุไปปรับใชในการดํารงชีวิตในวัยเกษียณไดอยางมี

คุณภาพ และการติดตามผลความกาวหนาหรือการประเมินผลการ

เรียนรูดังกลาวนี้ ควรจะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจัง

ดวย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนจะตองเขา

มามีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาวนี้  แนวทางที่เหมาะสม ก็คือ 

ภาครัฐเปนสวนสนับสนุนในดานงบประมาณการดําเนินการ ความรู

ในดานวิชาการและเปนองคกรหลักที่กระตุนใหภาคเอกชนและภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวม สวนภาคเอกชนและภาคประชาชน จะ

สามารถมีสวนสงเสริมและสนับสนุนไดอยางสําคัญยิ่งในสวนของ

การปฏิบัติ การใหความรวมมือ การรณรงคหรือการเขามารวมกลุม

เปนอาสาสมัครในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลในวัยเกษียณนี้  

อาจอยูในรูปของสมาคมผูเกษียณอายุ ชมรมผูสูงอายุ คลังสมอง  

ภูมิปญญาทองถิ่นมูลนิธิหรืออาสาสมัครอื่น ๆ ก็ยอมที่จะกระทําได

ทั้งสิ้น
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ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ

1. จากผลการวิจัยพบวา  ผูสูงอายุกลุมตัวอยาง ซึ่งก็คือ  

ขาราชการพลเรือนผูเกษียณอายุมีความตองการการศึกษาหลัง

เกษียณอายุในระดับมากนั้น แสดงใหเห็นวาการศึกษาสําหรับ

ผูสูงอายุมีความสําคัญและเปนความตองการหลักในการดํารงชีวิต

ของผูเกษียณอายุหรือผูสูงอายุ  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความ

ตองการการศึกษาดานเนื้อหานั้น ขาราชการเกษียณอายุกลุมนี้มี

ความตองการความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวันสูงสุด 

นั่นยอมแสดงวาหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานที่

สงเสริมความรูดานกฎหมายจะตองตระหนักและถือเปนนโยบาย

สําคัญที่จะสงเสริมสนับสนุนใหความรูดานกฎหมายสําหรับ

ผูสูงอายุใหเพิ่มมากขึ้นและอยางทั่วถึง โดยการจัดการสื่อสารขอมูล

ความรูนี้ผานองคกรที่มีอยูในทองถิ่นหรือชุมชนก็ได เชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) 

ชมรมผูสู งอายุ  สมาคมขาราชการเกษียณอายุหรือวิทยากร

อาสาสมัครแนะนําความรูดานกฎหมาย เปนตน
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2. ควรเนนการจัดการศึกษาใน 2 รูปแบบ  คือการจัด

การศึกษานอกระบบ   และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับ

ผูสูงอายุใหเพิ่มมากขึ้นและอยางทั่วถึง ภาครัฐควรทุมงบประมาณ

ลงไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานนี้อยางจริงจัง เพื่อที่จะ

เปนการแกไขปญหาประชากรซึ่งอยูในภาวะพึ่งพิงเหลานี้ไดอยาง

ถูกจุดและตรงประเด็นอยางยิ่ง เพราะผลการศึกษาวิจัยนี้พบวา  

ขาราชการเกษียณอายุเองมีความมุงหวังในเปาหมายจากการศึกษา

หลังเกษียณอายุนี้ทั้งตอตนเองและตอสังคม ซึ่งเมื่อเขาสามารถ

ดูแลตนเองไดในระดับหนึ่งแลว จะเปนการลดภาระการพึ่งพิงสังคม

สําหรับผูสูงอายุเหลานี้ไดอยางมาก และผูสูงอายุซึ่งมีความรูจะได

เขามามีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมไดอีกทางหนึ่ง ทั้งในแงของ

การถายทอดความรู ประสบการณ การอบรมจริยธรรม ตลอดจน

การเปนแบบอยางแหงคุณความดีใหอนุชนรุนหลังไดประพฤติ

ปฏิบัติตามไดอยางดียิ่ง

3. รัฐควรตระหนักถึงการใหความสนใจเขามามีสวน

สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุมากกวาที่

เปนอยูในปจจุบัน เพราะเหตุวาการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ
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นับเปนทางออกที่สําคัญวิธีการหนึ่งในการพัฒนากําลังคนของ

ประเทศชาติ ตามปรัชญาการศึกษาตลอดชีพ ซึ่งบุคคลในวัยนี้ยังมี

ศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาตนเองไดตอเมื่อไดรับการจัด

การศึกษาหรือวิธีการใหการเรียนรูที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาหลัง

เกษียณอายุสําหรับกลุมเปาหมายอื่น ๆ ที่มิใชกลุมขาราชการซึ่งมี

ความรู ประสบการณ ความสามารถ และความพรอม แตอาจเปน

กลุมเปาหมายอื่นคือ กลุมผูสูงอายุทั่วไปหรือกลุมผูสูงอายุซึ่งดอย

โอกาส ซึ่งจะสามารถทําการเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้ เพื่อที่จะพัฒนา

รูปแบบการจัดการศึกษาหลั งเกษียณสําหรับผู สู งอายุ ไดมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

2. ควรมีการศึกษาตอยอดจากงานวิจัยนี้  เชน มีการ

ทดลองจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ  สําหรับกลุมขาราชการผู

เกษียณอายุจริง และมีหลักสูตรทดลองสําหรับดําเนินการในการจัด

การศึกษา เพื่อสามารถดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการจัด
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การศึกษาดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม และนําไปใชในทางปฏิบัติ

ได ตลอดจนการดําเนินการทดลองนี้จะทําใหไดทราบถึงปญหา 

อุปสรรค และสามารถดําเนินการเพื่อหาแนวทางแกไขขอบกพรอง

ตอไป

3. ควรมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาหลังเกษียณอายุนี้  ในแงมุมอื่น ๆ เชน กลุมเปาหมายมี

ขนาดใหญขึ้น กลุมเปาหมายมีคุณสมบัติที่แตกตางออกไป และควร

จัดทําเปนวาระแหงชาติดานการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ โดยรวบรวม

แนวคิด ผลงาน และการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับผูสูงอายุไว

เปนองคความรูหลักดานการศึกษาผูใหญ เชน วิทยาลัยผูสูงอายุ 

การจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ เปนตน  ซึ่งองคความรูดังกลาวนี้

จะมีคุณคาอยางยิ่งสําหรับงานวิจัยดานผูสูงอายุ ซึ่งจะเปนแขนง

วิชาการหลักตอไปในอนาคตอันใกลนี้

4. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยของความสําเร็จในการนํา

รูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุไปใช โดยอาจเปนการนํา

รองในการจัดการศึกษาดังกลาว และผลการวิจัยที่จะพบตอไปจะได

ทราบวา สิ่งใดเปนปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จบาง และนําผลที่ได
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จากการศึกษาวิจัยนั้นมาเปนแนวทางแหงการจัดการศึกษาหลัง

เกษียณอายุที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเปนการขยาย

ผลตอยอดในเชิงวิจัยองคความรูใหม ๆ ตอไป
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รูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ

สำหรับข้าราชการพลเรือนไทย

A Model for Postretirement Education


for Thai Civil Officers


ว่าที่ ร้อยโท นภเกตุ  สุขสมเพียร*

หลักการและเหตุผล


ในโลกยุคปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสาธารณสุข ตลอดจนวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ล้วนส่งผลให้ประชาชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ และป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้มากขึ้น  อีกทั้งการรักษาพยาบาล และการให้บริการด้านสุขภาพจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็เป็นไปในลักษณะทั่วถึง กว้างขวาง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากกว่าในอดีต ด้วยเหตุและปัจจัยหลากหลายประการนี้  ส่งผลให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากรโลกยืนยาวมากขึ้นกว่าเดิม
ซึ่งนั่นก็ย่อมหมายถึงว่า  จำนวนประชากรในวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ได้ทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ในอนาคตอันใกล้นี้ สามารถประมาณการได้ว่าอัตราส่วนที่พึ่งพิง  (Dependency  Ratio)  ระหว่างบุคคลที่อยู่ในวัยแรงงานกับกลุ่มที่พึ่งพิง  (เด็กและผู้สูงอายุ) จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยจะมีจำนวนบุคคลที่อยู่ในวัยแรงงานลดลง และมีกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  กลุ่มผู้สูงอายุในวัยกลางอายุ 75 - 84 ปี  และวัยปลายอายุ 85 ปี ขึ้นไป และอายุเฉลี่ย (Median Age) ของประชากรก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ส่วนอัตราการตายก็จะลดลงเรื่อย ๆ  ในปี  ค.ศ.  2045  เชื่อว่า  คนจะมีอายุยืนยาวได้จนถึง  85 ปี  (เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก.  2544: 49)  จากข้อมูลทางประชากร และการฉายภาพของโครงสร้างประชากรในอนาคต สามารถทำนายได้ว่า โลกในอนาคตจะเป็นโลกของคนชรา หรือโลกที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลมาจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ


ประการแรก การเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุจากการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสภาพแวดล้อม และการพัฒนารูปแบบการรักษาพยาบาลที่จัดให้แก่ประชากรสูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกเหนือจากการควบคุมอัตราการเกิด  


ประการที่สอง  ความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุเองเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง  เป็นผลให้อายุของคนยืนยาว  ซึ่งอาจอยู่ได้ถึง 15 ปี  เป็นอย่างต่ำ  ภายหลังอายุ  60 หรือ 65 ปีไปแล้ว  (เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก.  2544: 52)  ปัจจุบันในยุโรป  มีจำนวนผู้สูงอายุ  (60  ปีขึ้นไป)  มากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และในอีก 50 ปีข้างหน้า หรือในปี พ.ศ. 2593 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 35 และประเทศ
ที่มีประชากรสูงอายุจำนวนมากอยู่แล้ว  เช่น  จีน และญี่ปุ่น  เป็นต้น จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 ถึง 3 เท่าของปัจจุบัน (เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก.  2544: 50) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของไทย เช่น ศาสตราจารย์  นายแพทย์ ประสพ  รัตนากร (2545) ได้กล่าวไว้ว่า ในอนาคตมีแนวโน้มว่า ผู้สูงอายุทั่วโลกจะมีมากขึ้นเฉลี่ยถึงร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด  และในอีก 50 ปีข้างหน้า  ก็จะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ  22 สำหรับประเทศไทยนั้น ในปัจจุบันมีประชากรสูงอายุอยู่ร้อยละ 10 หรือประมาณ 9 ล้านคน จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลมาจากแหล่งใดก็ตาม  ในปัจจุบันจะพบแนวโน้มตรงกันว่า จำนวนผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  ทั้งของประเทศต่าง ๆ และของโลก จะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ และโลกในอนาคตจะเป็นโลกของผู้สูงอายุ (เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก.  2544: 53)



สำหรับในประเทศ  จากการสำรวจของสถาบันประชากร-
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดได้ว่าประชากรสูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุ  60  ปีขึ้นไป ที่มีประมาณ  5.7  ล้านคน หรือร้อยละ  9.19 ของประชากรทั้งหมดในปี  2543  จะเพิ่มเป็น  7.6  ล้านคน หรือร้อยละ  11.4  ในปี  2553  แนวทางการรับมือกับปัญหาดังกล่าว  คือ  การศึกษาบทเรียนจากประเทศอื่น ๆ  เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในบ้านเรา  ไม่เช่นนั้นปัญหาจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต  หากรัฐบาลไม่มีนโยบายเพื่อรองรับคนกลุ่มวัยทำงานที่กำลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในช่วง 20 ปี ต่อจากนี้ (มัทนา  พนานิรามัย. 2547)  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับ  เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก  (2545: 2)  ได้กล่าวถึงประเทศไทยว่า  มีประชากรในวัยสูงอายุที่อายุ  60  ปีขึ้นไป เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จัดได้ว่า เป็นประเทศที่มีการเพิ่มของผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกด้วยประเทศหนึ่ง  


ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มบุคคลที่สังคมจะต้อง  หันมาให้ความสนใจ และเอาใจใส่มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ มิใช่เฉพาะแต่เพียงเหตุผลจากข้อมูลด้านจำนวนตัวเลขประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น  แต่กลุ่มบุคคลในวัยสูงอายุ ยังเป็นกลุ่มบุคคลในวัยที่จะต้องเกษียณการทำงาน และพ้นจากสถานภาพ หรือบทบาทที่เคยดำรงอยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นข้าราชการที่จะต้องเกษียณอายุตามกฎหมาย   การเกษียณอายุจึงถือได้ว่า  เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของข้าราชการ  อัมพล  สูอัมพัน  (2531: 75)  ได้กล่าวว่า  การออกจากงานเนื่องจากการเกษียณอายุ   อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่บุคคลที่ปลดเกษียณงาน  มักมีตำแหน่งหน้าที่มั่นคงถาวร  อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  เมื่อต้องหยุดจากงาน  จะรู้สึกว่าศักดิ์ศรีลดลง  รู้สึกอาย  เสียหน้า ไร้สมรรถภาพ  ว้าเหว่  ซึมเศร้า  เพราะงานเป็นภารกิจหนึ่งในชีวิตประจำวัน และเป็นองค์ประกอบของบุคลิกภาพของบุคคลนั้น  เมื่อออกจากงานจึงเท่ากับได้สูญเสียบุคลิกภาพของตนเองไป


นอกจากนี้  ผู้เกษียณอายุยังต้องปรับตัวหรือเตรียมรับกับสภาพอื่น ๆ  อีก  เช่น  การจากไปตั้งครอบครัวใหม่ของลูก  การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงิน  รายได้ลดลงเมื่อเกษียณ  การปรับตัวกับการจากไปของคู่สมรส และเตรียมรับกับความตายของตนเอง   นอกจากที่กล่าวแล้วงานวิจัยที่ได้ทำในต่างประเทศเกี่ยวกับการเกษียณอายุ ยังพบว่า การปรับตัวของบุคคลต่อการเกษียณอายุ จะไม่เหมือนกัน และปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับการปรับตัวต่อการเกษียณอายุ  ได้แก่ ความรู้สึกเชิงบวกต่อการเกษียณอายุ   ซึ่งก็คือ  ความมุ่งหวังที่มีต่อการเกษียณอายุ  เช่น  รายได้  เพื่อน กิจกรรมที่จะทำ และการเตรียมพร้อมต่อสิ่งเหล่านี้  (ศศิดา  นรินธนชาติ. 2540 : 2; อ้างอิงจาก Glammer. 1976) บุคคลที่มีการเตรียมพร้อมที่ดี มักจะมีความรู้สึกเชิงบวกต่อการเกษียณอายุ 


จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ข้อมูล และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อาจกล่าวได้ว่า  การจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสำหรับข้าราชการพลเรือนไทยนั้น  นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรที่เกษียณอายุ สามารถปรับตัวในการดำเนินชีวิตหลังการเกษียณอายุได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเป็นการลดภาระของครอบครัว  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจำเป็น
ที่จะต้องมีรูปแบบของการปรับตัวให้แก่บุคคลในวัยหลังเกษียณ  
ที่สำคัญก็คือ  การจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เกษียณอายุ   ซึ่งก็คือ  การจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุให้นั่นเอง   สำหรับการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลหลังวัย   60  ปี นั้น  ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง   เพราะจะช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวได้เป็นอย่างดี  และสามารถเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเอง และเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมด้วย ดังที่  แมคคลัสกี้  (McClusky)  นักปราชญ์และนักวิชาการทางด้านการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  ในช่วงปลายของชีวิตมนุษย์นั้น  มีสิ่งที่ดีกว่าความเสื่อมถอยและความสิ้นหวัง  นั่นก็คือ   การศึกษาจะเป็นเครื่องช่วยให้ผู้สูงอายุ สามารถที่จะปรับตัวได้ และดำรงชีวิตที่ดีในสังคม   ขณะเดียวกัน แมคคลัสกี้ (McClusky)  ได้เสนอทฤษฎีว่าด้วยความต้องการการศึกษาของผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบไปด้วย ความต้องการการศึกษาของผู้สูงอายุที่สำคัญ  5  ด้านหลัก  ดังนี้ 

1. ความต้องการความรู้พื้นฐานในการปรับตัว

2. ความต้องการการแสดงออก

3. ความต้องการที่จะให้ และถ่ายทอดแก่ผู้อื่น

4. ความต้องการควบคุมสถานการณ์

5. ความต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น และไม่มีจุดมุ่งหมายแต่เพียงอย่างเดียว

 
อย่างไรก็ตาม   สำหรับการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการนั้น นับได้ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมีการจัดวางแผนที่ดีและมีการเตรียมการพอสมควร ทั้งยังจะต้องมีข้อมูลปัจจัยพื้นฐานหรือลักษณะทางชีวสังคมที่สำคัญของข้าราชการเกษียณอายุที่หลากหลายและรอบด้าน อันจะนำไปประกอบในการค้นคว้าเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลผู้เกษียณอายุ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการด้านการศึกษาหลังเกษียณอายุ เพื่อเป็นการสนองตอบความต้องการของข้าราชการหลังเกษียณอายุให้ได้มากที่สุดโดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานหลักหรือลักษณะทางชีวสังคมของกลุ่มข้าราชการเกษียณอายุเป็นสำคัญ ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังไม่มีการคิดคำนึงถึงเรื่องนี้มาก่อน และยังไม่มีการเตรียมการรองรับต่อปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น  นั่นก็คือ  การมีอายุที่ยืนยาวหลังการเกษียณอายุราชการของข้าราชการไทย ซึ่งในระยะเวลาอันไม่นานนับจากนี้ก็จะมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะหาแนวทางในการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุที่เหมาะสมสำหรับข้าราชการผู้เกษียณอายุของไทย  


จากเหตุผลและความสำคัญดังที่กล่าวมานี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับกลุ่มข้าราชการพลเรือนไทยผู้เกษียณอายุ ซึ่งถือได้ว่า เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  ตลอดจนประสบการณ์   และทักษะความชำนาญในหน้าที่การงาน  ซึ่งมีความหลากหลาย  และเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ จากการผ่านงานในระบบราชการมาเป็นระยะเวลายาวนาน    จนกระทั่งถึงห้วงเวลาแห่งการเกษียณอายุจากชีวิตราชการ ซึ่งกลุ่มบุคคลวัยสูงอายุที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกนี้ก็เพื่อที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการการศึกษาหลังเกษียณอายุ ซึ่งจะนำไปสู่การนำเสนอรูปแบบแนวทางในการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุที่ชัดเจน และเหมาะสมสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนไทย  โดยจะได้วิจัยค้นคว้าถึงลักษณะทางชีวสังคมหรือปัจจัยพื้นฐานหลัก ความต้องการการศึกษาหลังเกษียณอายุ  และจากความต้องการการศึกษาของข้าราชการเกษียณอายุดังกล่าว  จะได้นำมาสู่ข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสำหรับข้าราชการพลเรือนไทยในรูปแบบใด และอย่างไร   ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามกระบวนการวิจัย และยกร่างรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนไทยแล้วเสร็จ จากนั้นได้ดำเนินการวิจัยในขั้นตอนต่อไปคือ การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้สูงอายุ  โดยที่ผู้วิจัยได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันพิจารณา อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนไทย  ซึ่งทำให้งานวิจัยมีคุณภาพและความสมบูรณ์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความต้องการการศึกษาหลังเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนไทย

2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสำหรับข้าราชการพลเรือนไทย

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสำหรับข้าราชการพลเรือนไทย

รูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ

สำหรับข้าราชการพลเรือนไทย 





























สรุปผลการวิจัยในประเด็นสำคัญ  ดังนี้



จากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด สามารถสรุปผลการวิจัยที่สำคัญจำแนกออกเป็น 4   ตอน  ดังต่อไปนี้


ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม


ปรากฏผลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1. จำแนกตามเพศ  พบว่า  ข้าราชการพลเรือนไทยหลังเกษียณอายุเป็นชาย 105 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70  เป็นหญิง 87 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.30  


2. จำแนกตามระดับตำแหน่งก่อนเกษียณอายุ พบว่า  ข้าราชการพลเรือนไทยหลังเกษียณอายุที่มีระดับตำแหน่งต่ำกว่าระดับ 5 มีจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80  ระดับ 5 – 8  มีจำนวน 88 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.80  ระดับสูงกว่าระดับ 8  มีจำนวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.40

3. จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด  พบว่า  ข้าราชการ

พลเรือนไทยหลังเกษียณอายุที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.70 ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  87 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30  สูงกว่าระดับปริญญาตรี 71 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.00  


4. จำแนกตามการเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือชมรม  พบว่า

ข้าราชการพลเรือนไทยหลังเกษียณที่ไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือชมรม 56 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20  ที่เป็น 1 - 2 กลุ่ม มีจำนวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.00  ที่เป็นมากกว่า 2 กลุ่ม มีจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80  

5. จำแนกตามการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ พบว่า 


ข้าราชการพลเรือนไทยที่มีการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ มีจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50  และที่ไม่มีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการ มีจำนวน 122 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.50 

 6
จำแนกตามการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมอะไรบ้าง พบว่า  
ข้าราชการพลเรือนไทยหลังเกษียณอายุที่ใช้เวลาว่างทำกิจกรรม
เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 ดูหนัง ฟังเพลง 
63 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 และอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ  51 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.60 


7.   จำแนกตามภาวะสุขภาพ พบว่า  ข้าราชการพลเรือนไทยหลังเกษียณที่มีสุขภาพแข็งแรง  มีจำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50   ที่สุขภาพไม่แข็งแรง มีจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50  



ตอนที่ 2  ความต้องการทางการศึกษาหลังเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนไทย


ในการศึกษาความต้องการการศึกษาหลังเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนไทย  ผู้วิจัยได้คำนวณค่าสถิติพื้นฐานความต้องการแยกเป็นโดยรวมและรายด้าน  ปรากฏผลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้


ข้าราชการพลเรือนไทย มีความต้องการการศึกษาหลัง
เกษียณอายุในด้านความต้องการด้านเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ว่า  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่มีความจำเป็นสำหรับวัยหลังเกษียณอายุ   


ความต้องการด้านวิธีการจัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ว่า การจัดให้มีการทัศนศึกษาหรือดูงานเพื่อเสริมสร้างให้มีประสบการณ์โดยตรงและก่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 


ข้าราชการพลเรือนไทยมีความต้องการการศึกษาหลังเกษียณอายุในด้านความต้องการด้านสถานที่จัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ว่า การจัดให้มีการเรียนรู้ด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น  สื่อความรู้จากวิทยุ  โทรทัศน์ วารสาร หนังสือพิมพ์  หรือคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น และข้อที่ว่า  การจัดให้มีการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ ตามความสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับผู้เกษียณอายุ        


ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิด เป้าหมาย การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนไทย  



ในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิด เป้าหมาย การติดตามประเมินผลการศึกษาหลังเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนไทย  ผู้วิจัยได้คำนวณค่าสถิติพื้นฐานความคิดเห็นแยกเป็น       โดยรวมและรายด้าน  ปรากฏผลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้


ข้าราชการพลเรือนไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ 


ด้านแนวคิดในการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ว่า ผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุหรือวัยหลังเกษียณอายุ  ถ้าได้รับการเพิ่มพูนความรู้ย่อมสามารถที่จะดำรงตนในสังคมและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 


ข้าราชการพลเรือนไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ ด้านเป้าหมายในการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ว่า  การศึกษาสำหรับวัยหลังเกษียณอายุเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มบุคคลในวัยนี้มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง 


ข้าราชการพลเรือนไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ  ด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ว่า  การประเมินผลการจัดการศึกษาควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและเข้าใจง่าย


ตอนที่ 4   ข้อเสนอแนะเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนไทย   


ในการศึกษาข้อเสนอแนะเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนไทย  ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามในตอนนี้  ปรากฏผลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

· ข้อเสนอแนะเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุเกี่ยวกับแนวคิดและเป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 63.02  ว่าเป้าหมายเพื่อให้วัยหลังเกษียณมีความสุข ดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระกับผู้อื่น  รองลงมาคือ จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 54.68 ให้ข้อเสนอแนะว่า หากมีการศึกษาหลังเกษียณควรมีหลักสูตรสั้น ๆ ประมาณ 2-3 วัน   ก็พอ เพราะแต่ละคนคงมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว หากเน้นให้ทำอะไรก็ฝึกเฉพาะกิจ     จะทำให้ลดการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น

· ข้อเสนอแนะเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุเกี่ยวกับเนื้อหาสาระสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33  ว่าควรเป็นการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับอาหาร และการออกกำลังกาย รองลงมาคือ จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 54.16 เสนอแนะเรื่อง  การปรับตัวเกี่ยวกับการว่างงาน การประกอบอาชีพหลังวัยเกษียณ และงานอดิเรก

· ข้อเสนอแนะเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 152 คน คิดเป็น  ร้อยละ 79.16  ว่ารูปแบบควรเป็นการจัดประชุม สัมมนา หรือการส่งข้อมูลข่าวสารให้ถึงกัน  รองลงมาคือ จำนวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.06 เสนอแนะว่า  ควรจัดในลักษณะของการจัดศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มชมรม กลุ่มอาสาสมัครตามความเหมาะสม

· ข้าราชการพลเรือนไทย มีข้อเสนอแนะเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 84.37 ว่ารูปแบบการประเมินควรใช้แบบสอบถามในการประเมินก่อน ระหว่าง หลัง เป็นวิธีการที่ดี สามารถนำไปวิเคราะห์สู่การปฏิบัติได้ รองลงมาคือ จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 72.91  ให้ข้อเสนอแนะว่า  ควรมีการวัดผลและติดตามประเมินผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ประเด็นสำคัญในการอภิปรายผลการวิจัย


จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสำหรับข้าราชการพลเรือนไทย  สามารถนำผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้

1. การนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้  สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ว่า เพื่อศึกษาความต้องการการศึกษาหลังเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนไทย เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุดังกล่าว และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสำหรับข้าราชการกลุ่มนี้  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ แมคคลัสกี้ (McClusky. 1975)  ที่ว่า ผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อการพัฒนาสำหรับการดำเนินชีวิตของตนเอง จึงมีความสอดคล้องกับผลของการวิจัยครั้งนี้  และจากผลการวิจัยทำให้สามารถสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสำหรับข้าราชการพลเรือนไทย และนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง-
ศึกษาธิการ  เป็นต้น  

2. ผลการวิจัยในภาพรวมครั้งนี้  สามารถนำรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสำหรับข้าราชการพลเรือนไทยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการเกษียณอายุกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือน เช่น ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครู ตลอดจนข้าราชการผู้เกษียณอายุอื่น ๆ หรือบุคคลผู้เกษียณอายุ ซึ่งมิใช่เป็นกลุ่มข้าราชการได้ เพราะหลักการ แนวคิดของรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสำหรับข้าราชการพลเรือนไทยนี้   นับได้ว่าสอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  ในส่วนที่ว่า การจัดการศึกษาสำหรับ     ผู้สูงอายุดังกล่าวนี้ถือเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคน ทุกเพศ และทุกช่วงวัยควรจะได้รับการพัฒนา  ศักยภาพแห่งตนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545  ที่เน้นว่า การศึกษามีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกเพศและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มนุษย์จะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการศึกษาหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3. ในส่วนที่เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุนั้น ผลการวิจัยมีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับความคิดเห็นของ Atchley (1994)  ซึ่งอธิบายว่า ระยะหลังเกษียณอายุเป็นระยะของความสุขและเป็นระยะเวลาของการพักผ่อน  ซึ่งผู้สูงอายุเองต้องการสิ่งที่ผู้สูงอายุไม่เคยมีเวลาที่จะทำมาก่อนหรือใช้ชีวิตอย่างไม่เร่งรีบ เช่น การท่องเที่ยว งานอดิเรก และการแสวงหาความรู้ เป็นต้น ซึ่งแนวทางในการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุของงานวิจัยที่เสนอให้มีการจัดการศึกษาแบบนอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นับได้ว่าเป็นแนวทางและวิธีการจัดการ
ศึกษาหลังเกษียณอายุที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะเน้นความเป็นอิสระของผู้เรียนตามความสนใจของผู้เรียน มีความยืดหยุ่นในวิธีการเรียน และเป็นการจัดการศึกษาโดยการเรียนรู้อย่างผ่อนคลาย โดยคำนึงถึงผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยผู้สูงอายุเป็นสำคัญ 

4. จากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2546  มาตรา 11   ที่ว่า   ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะใน (2) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต จากหลักการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายดังกล่าว นับได้ว่าเป็นไปตามผลการวิจัยครั้งนี้  ซึ่งพบว่า ข้าราชการเกษียณอายุจะสามารถนำผลสัมฤทธิ์หรือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามองค์ประกอบที่ 5 เรื่องการติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับการดำเนินชีวิตของข้าราชการหลังเกษียณอายุ นั่นคือ กลุ่ม      ข้าราชการเกษียณอายุสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาหลังเกษียณอายุไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ และการติดตามผลความก้าวหน้าหรือการประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ ควรจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังด้วย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวนี้  แนวทางที่เหมาะสม ก็คือ ภาครัฐเป็นส่วนสนับสนุนในด้านงบประมาณการดำเนินการ ความรู้ในด้านวิชาการและเป็นองค์กรหลักที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนภาคเอกชนและภาคประชาชน จะสามารถมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนได้อย่างสำคัญยิ่งในส่วนของการปฏิบัติ การให้ความร่วมมือ การรณรงค์หรือการเข้ามารวมกลุ่มเป็นอาสาสมัครในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลในวัยเกษียณนี้  อาจอยู่ในรูปของสมาคมผู้เกษียณอายุ ชมรมผู้สูงอายุ คลังสมอง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมูลนิธิหรืออาสาสมัครอื่น ๆ ก็ย่อมที่จะกระทำได้ทั้งสิ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ

1. จากผลการวิจัยพบว่า  ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก็คือ  ข้าราชการพลเรือนผู้เกษียณอายุมีความต้องการการศึกษาหลังเกษียณอายุในระดับมากนั้น แสดงให้เห็นว่าการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุมีความสำคัญและเป็นความต้องการหลักในการดำรงชีวิตของผู้เกษียณอายุหรือผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความต้องการการศึกษาด้านเนื้อหานั้น ข้าราชการเกษียณอายุกลุ่มนี้มีความต้องการความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันสูงสุด นั่นย่อมแสดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายจะต้องตระหนักและถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุให้เพิ่มมากขึ้นและอย่างทั่วถึง โดยการจัดการสื่อสารข้อมูลความรู้นี้ผ่านองค์กรที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือชุมชนก็ได้ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล) ชมรมผู้สูงอายุ สมาคมข้าราชการเกษียณอายุหรือวิทยากรอาสาสมัครแนะนำความรู้ด้านกฎหมาย เป็นต้น

2. ควรเน้นการจัดการศึกษาใน 2 รูปแบบ  คือการจัดการศึกษานอกระบบ   และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุให้เพิ่มมากขึ้นและอย่างทั่วถึง ภาครัฐควรทุ่มงบประมาณลงไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านนี้อย่างจริงจัง เพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาประชากรซึ่งอยู่ในภาวะพึ่งพิงเหล่านี้ได้อย่างถูกจุดและตรงประเด็นอย่างยิ่ง เพราะผลการศึกษาวิจัยนี้พบว่า  ข้าราชการเกษียณอายุเองมีความมุ่งหวังในเป้าหมายจากการศึกษาหลังเกษียณอายุนี้ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม ซึ่งเมื่อเขาสามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่งแล้ว จะเป็นการลดภาระการพึ่งพิงสังคมสำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้ได้อย่างมาก และผู้สูงอายุซึ่งมีความรู้จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้อีกทางหนึ่ง ทั้งในแง่ของการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การอบรมจริยธรรม ตลอดจนการเป็นแบบอย่างแห่งคุณความดีให้อนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างดียิ่ง

3. รัฐควรตระหนักถึงการให้ความสนใจเข้ามามีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุมากกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะเหตุว่าการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุนับเป็นทางออกที่สำคัญวิธีการหนึ่งในการพัฒนากำลังคนของประเทศชาติ ตามปรัชญาการศึกษาตลอดชีพ ซึ่งบุคคลในวัยนี้ยังมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเมื่อได้รับการจัดการศึกษาหรือวิธีการให้การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสำหรับกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่มิใช่กลุ่มข้าราชการซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และความพร้อม แต่อาจเป็นกลุ่มเป้าหมายอื่นคือ กลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปหรือกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งด้อยโอกาส ซึ่งจะสามารถทำการเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้ เพื่อที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณสำหรับผู้สูงอายุได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

2. ควรมีการศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยนี้ เช่น มีการทดลองจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ  สำหรับกลุ่มข้าราชการผู้เกษียณอายุจริง และมีหลักสูตรทดลองสำหรับดำเนินการในการจัดการศึกษา เพื่อสามารถดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ ตลอดจนการดำเนินการทดลองนี้จะทำให้ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และสามารถดำเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป

3. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุนี้  ในแง่มุมอื่น ๆ เช่น กลุ่มเป้าหมายมีขนาดใหญ่ขึ้น กลุ่มเป้าหมายมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไป และควรจัดทำเป็นวาระแห่งชาติด้านการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ โดยรวบรวมแนวคิด ผลงาน และการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุไว้เป็นองค์ความรู้หลักด้านการศึกษาผู้ใหญ่ เช่น วิทยาลัยผู้สูงอายุ การจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ เป็นต้น  ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นแขนงวิชาการหลักต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

4. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของความสำเร็จในการนำรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุไปใช้ โดยอาจเป็นการนำร่องในการจัดการศึกษาดังกล่าว และผลการวิจัยที่จะพบต่อไปจะได้ทราบว่า สิ่งใดเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จบ้าง และนำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนั้นมาเป็นแนวทางแห่งการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการขยายผลต่อยอดในเชิงวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ๆ ต่อไป
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สิทธิขั้นพื้นฐาน


ของมนุษย์





เป้าหมายการจัดการศึกษา





ต่อตนเอง
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การจัดการศึกษา


แบบนอกระบบ





แนวทางและวิธีการจัดการศึกษา





การจัดการศึกษา


ตามอัธยาศัย





การติดตามและประเมินผล


การจัดการศึกษา





มีความครอบคลุม
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หลักการ/แนวคิด





ศักยภาพและ


พัฒนาการตามวัย











ต่อสังคม
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เนื้อหาสาระสำคัญ





ด้านสุขภาพกาย


และจิตใจ





ด้านสังคม


วัฒนธรรม





 





แนวทางและวิธีการจัดการศึกษา





การจัดการศึกษา


แบบนอกระบบ





การจัดการศึกษา


ตามอัธยาศัย











การติดตามและประเมินผล


การจัดการศึกษา





เป็นรูปธรรมชัดเจน





มีความต่อเนื่อง





มีความครอบคลุม





ด้านเศรษฐกิจเศรษฐจ
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* นิสิตปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ










