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บทคัดยอ  

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัยเร่ืองนี้เพื่อหาตัวแปรท่ีเปนตัวแปรจําแนกประเภทพฤติกรรมการทํางาน
ภายหลังการเกษียณอายุของขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อเปรียบเทียบปจจัยสถานการณ  
จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณของขาราชการเกษียณอายุที่มีลักษณะทางชีวสังคมและ
ภูมิหลังตางกัน ประชากรประกอบดวย ขาราชการบํานาญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีเกษียณอายุ
ราชการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการตั้งแตป พ.ศ.2532-2545 จํานวน 281 คน ใชแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรท้ังหมด ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 211 ฉบับ คิดเปนรอยละ 75.09 
และทําการสัมภาษณเจาะลึกขาราชการเกษียณอายุจํานวน 20 คน การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ รอยละ 
คาเฉล่ีย การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหจําแนก และการวิเคราะหเนื้อหา 

สรุปผลการวิจัย  พบวา 
1. ตัวแปรจําแนกพฤติกรรมการทํางานภายหลังเกษียณอายุราชการ ไดแก สถานการณในท่ีทํางาน  

การไดรับคําแนะนําชักจูง และการรับรูความสามารถของตนในการทํางาน โดยสามารถจําแนกการทํางาน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน  และงานอื่น ๆ ออกจากการไมไดทํางาน 

2. ขาราชการเกษียณอายุท่ีแตกตางกัน ทางดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และเงินรายได จะมี
ความแตกตางกันในดานการรับรูความสามารถของตนในการทํางาน นอกจากนี้ผูที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันยังมีความแตกตางกันในเร่ืองการเห็นคุณคาในตนเอง สุขภาพจิต และเจตคติตอการทํางาน   
รวมท้ังผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการแตกตางกันก็จะไดรับคําแนะนําชักจูงแตกตางกัน 
 
 
 
 

                                                 
1  รองผูอํานวยการฝายสื่อการศึกษาและสังคมสัมพันธ  และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก (เนนวิจัย)   
    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
2 รองผูอํานวยการฝายบริหารและแผนงาน   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to find out variables which could discriminate work behaviors 
after the government officials’ retirement at Srinakharinwirot University (SWU), and to compare 
situational factors (work condition, persuasion and social support), psychological characteristics (self esteem, 
work motivation, and mental health), and situational psychological factors (self efficacy and work attitude) 
of the retired ones who were different in bio-social characteristics and background (gender, age, 
education level, academic position, marital status, and income). The population consisted of 281 retired 
government officials, during 1989-2002. Data were collected from all by using questionnaires which got back 
and were completed only 211 of them (75.09%). Furthermore, 20 retired government officials were 
purposive sampling for in-depth interview. Data analysis was done by applying the following statistics: 
percentage, mean, standard deviation, t-test, analysis of variance, discriminant analysis, and content analysis. 

Research findings were as follows: 
1. Three variables as discriminant factors were work condition, persuasion, and self -

efficacy. They could discriminate samples who worked at higher education institute and other works 
from the group of not working. 

2. The retired government officials who were different in gender, age, education level, and 
income had self efficacy differently. Furthermore, ones who were different in education level would be 
different in self - esteem, mental health, and work attitude as well. Finally, ones who had different 
academic position would get different persuasion. 
 

บทนํา 
 

 คําวา  “ผูสูงอายุ” (the elderly) หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป และตามระเบียบของราชการ
ไทยผูเกษียณอายุก็อยูในวัย 60 ปเชนเดียวกัน ตามความเปนจริงแลวถือวาผูสูงอายุเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณคา ซึ่งมีประสบการณชีวิตและการทํางานมาอยางยาวนาน มีงานวิจัยจํานวนหนึ่งที่ยืนยันวาผูสูงอายุ
ยังคงมีศักยภาพ ความพรอมในการทํางานหรือมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม และงานวิจัยอีกจํานวนมาก
สนับสนุนวาผูสูงอายุสวนใหญยังคงตองการทํางานภายหลังท่ีไดเกษียณอายุราชการแลว 

โดยท่ัวไปแลวเปนท่ียอมรับกันวาผูสูงอายุเคยเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในฐานะผูนําเกี่ยวกับงาน
ดานตางๆ อาทิ เคยเปนผูนําทางดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การเมืองและภาคสาธารณะ เปนตน 
ประสบการณของผูสูงอายุเปนท่ีช่ืนชม  ดังนั้นจึงเปนท่ีคาดหวังในการถายทอดความชํานาญและความรูสู
คนรุนหลังภายในครอบครัวและชุมชน อยางไรก็ตามพบวามีงานวิจัยจํานวนนอยมากท่ีศึกษาเกี่ยวกับการ
ทํางานของขาราชการเกษียณอายุ  
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประวัติมายาวนานกวา 55 ป นับต้ังแต
เปนโรงเรียนฝกหัดครูช้ันสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษาจนถึงปจจุบัน  ดังนั้นจึงมีขาราชการที่เกษียณอายุ
การทํางานไปแลวจาก มศว จํานวนมาก  หากแตยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของผูท่ีเกษียณอายุภายหลัง
ท่ีไดเกษียณอายุไปแลวจาก มศว หรือการคนหาคําตอบท่ีวามีปจจัยอะไรที่เปนตัวกําหนดใหผูท่ีเกษียณอายุ
แลวยังคงอยูในชีวิตการทํางานตอไป และตัวแปรท่ีเปนภูมิหลังของบุคคลจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
ปจจัยดังกลาวมากนอยเพียงไร การศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยพยายามที่จะตอบคําถามเหลานั้น และเพื่อเปนขอมูล
สําหรับการกําหนดนโยบายหรือการวางแผนในอนาคตโดยคํานึงถึงผูสูงอายุภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงลวนเปนบุคลากรท่ีทรงคุณความรูและประสบการณในการทํางาน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อหาตัวแปรที่สามารถจําแนกประเภทพฤติกรรมการทํางานภายหลังการเกษียณอายุของ
ขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสถานการณ (สถานการณในที่ทํางาน การไดรับคําแนะนําชักจูง และ
การสนับสนุนทางสังคม) จิตลักษณะเดิม (การเห็นคุณคาในตนเอง แรงจูงใจในการทํางาน และสุขภาพจิต) 
และจิตลักษณะตามสถานการณ (การรับรูความสามารถของตนในการทํางาน และเจตคติตอการทํางาน) 
ของขาราชการเกษียณอายุที่มีความแตกตางกันดานลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง (เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ สถานภาพสมรส และเงินรายได) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 งานวิจัยเร่ืองนี้ไดใชแนวคิดรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism model) เปนกรอบใน
การศึกษาและอธิบายพฤติกรรมของมนุษยโดยการพิจารณารวมกันท้ังสาเหตุภายนอก ไดแก ตัวแปร
สถานการณ และสาเหตุภายใน ไดแก ตัวแปรจิตลักษณะเดิมและตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ เพื่อใช
เปนตัวแปรจําแนกพฤติกรรมการทํางานของขาราชการเกษียณอายุ และศึกษาผลของความแตกตางของ
ตัวแปรดานชีวสังคมและภูมิหลังของขาราชการเกษียณอายุรวมดวย  

จากการประมวลและสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการทํางานในประเทศไทยของประทีป จินง่ี และ
คณะ (2542) พบงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการทํางาน จํานวน 40 เร่ือง มีงานวิจัยท่ี  พบวา 
ปจจัยภายนอกมีผลตอการทํางาน  ไดแก การสนับสนุนทางสังคม (13 เร่ือง)  ความรูความสามารถในงานท่ีทํา 
(8 เรื่อง) ความพึงพอใจในงาน  (6 เรื่อง) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (4 เรื่อง) แรงจูงใจในการทํางาน (3 เรื่อง) 
ความเชื่ออํานาจในตน (3 เร่ือง)  นอกจากนี้ ตัวแปรชีวสังคมที่พบผลตอการทํางานไดแก อายุ (11 เร่ือง)  
รายได  (5 เร่ือง)  ระดับการศึกษา (4 เร่ือง)  เพศ (3 เร่ือง) ตําแหนงการงาน (1 เร่ือง) และสถานภาพสมรส 
(1 เร่ือง)  ซ่ึงพบผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากน้ีจากทฤษฎีตนไมจริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน 
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สวนจิตลักษณะตามสถานการณนั้นไดมีงานวิจัยหลายเรื่องท่ีศึกษา พบวา การรับรูความสามารถ
ของตนในการทํางานและเจตคติตอการทํางานมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานของผูสูงอายุ เชน 
งานวิจัยของฉวีวรรณ จันทรัตน (2540) งานวิจัยของศิริวรรณ ศิริบุญ และมาลินี วงษสิทธิ์ (2535) และ
งานวิจัยของเกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ (2539) ซ่ึงจะไดนําตัวแปรท้ังสองมาศึกษาในการวิจัยนี้ดวย 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1   กรอบแนวคิดการวิจยัแสดงขอบเขตความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปร

 

• สถานการณในทีท่ํางาน 
• การไดรับคําแนะนําชักจูง 
• การสนับสนุนทางสังคม 

ตัวแปรสถานการณ 

• การเห็นคุณคาในตนเอง 

• แรงจูงใจในการทาํงาน 
• สุขภาพจิต 

จิตลักษณะเดิม 

• การรับรูความสามารถของ
ตนในการทํางาน 

• เจตคติตอการทํางาน 

จิตลักษณะตามสถานการณ 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดับการศึกษา 

• ตําแหนงทางวิชาการ 

• สถานภาพสมรส 
• เงินรายได 

ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 

• ทํางานสถาบันอดุมศึกษา 

• ทํางานอื่นๆ 

พฤตกิรรมการทํางาน 

ไมไดทํางาน • 
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 ประชากรกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ ศึกษาท้ังกลุมประชากรท่ีเปนขาราชการเกษียณอายุของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒต้ังแตป พ.ศ.2532-2545 จํานวน 281 คน (กองคลัง มศว ปงบประมาณ 2546)  
 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามประกอบดวย 10 ตอน  มีรายละเอียดดังนี ้ 

1. ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง (biosocial factors and background) ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ สถานภาพสมรส และเงินรายได 

2. สถานการณในท่ีทํางาน (work condition) เปนการสอบถามสภาพแวดลอมทางดานกายภาพและ
ดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอความรูสึกพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน  ไดแก  ความสะดวกสบาย  ความมีอิสระ
ในการทํางาน การไดรับการยกยองนับถือ เปนตน มีขอคําถามจํานวน 8 ขอ เปนแบบเลือกตอบ ใช ไมใช 
โดยใหคะแนนเปน 1 กับ 0 

3. การไดรับคําแนะนําชักจูง (persuation) เปนการสอบถามถึงการไดรับคําแนะนําคําชักชวน      
คําเชิญจากหนวยงานใหม หรือจากการไดรับคําแนะนําจากบุคคลท่ีมีความสําคัญตอขาราชการเกษียณอายุ 
มีขอคําถามจํานวน 2 ขอ เปนแบบเลือกตอบ ใช ไมใช โดยใหคะแนนเปน 1 กับ 0 

4. การสนับสนุนทางสังคม (social  support) เปนการสอบถามการรับรูของบุคคลเก่ียวกับการไดรับ
ความชวยเหลือจากครอบครัวและบุคคลอื่นในดานอารมณ ดานวัตถุ และดานขอมูล มีขอคําถามจํานวน 
10 ขอ เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ตั้งแต จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง 
โดยใหคะแนน 5,4,3,2 และ1 ตามลําดับ  

5. การเห็นคุณคาในตนเอง (self–esteem) เปนการสอบถามการรับรูถึงลักษณะของตนเอง โดยประเมิน
จากตนเองและขอมูลจากคนรอบขาง แลวเกิดการยอมรับ เห็นความสําคัญ และความภาคภูมิใจใน
ความสามารถและความสําคัญของตน มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ 
เชนเดียวกับแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 

6. แรงจูงใจในการทํางาน (work motivation) เปนการสอบถามความตองการและความพึงพอใจ
ของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมตางๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรูของตนรวมกับปจจัยภายในงาน ซ่ึงเปนแรงกระตุน
โดยไมตองอาศัยกฎเกณฑภายนอกเปนขอบังคับ มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ เปนมาตราสวนประเมินคา      
5 ระดับ เชนเดียวกับแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 

7. สุขภาพจิต (mental health) เปนการสอบถามสภาพทางอารมณท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกเปนปกติ 
และความผิดปกติท่ีไมรุนแรง เชน ความกังวลใจ ความเครียด ความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับ
เหตุการณ ความสามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตางๆ ได ตลอดจนมีความสุข ความพอใจในส่ิงท่ีตน
มีอยู มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับเชนเดียวกับแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 
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8. การรับรูความสามารถของตนในการทํางาน  (self-efficacy) เปนการสอบถามเกี่ยวกับ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยใหผูตอบประเมินตนเองวาสามารถทําไดหรือไมและมีความม่ันใจใน
ระดับใดในการปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุราชการ มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตราสวนประเมิน
คา 6 ระดับ     ตั้งแตทําได และม่ันใจท่ีสุด จนถึง ไมสามารถทําได โดยใหคะแนนต้ังแต 5,4,3,2,1 และ 0 
ตามลําดับ  

9. เจตคติตอการทํางาน (work attitude) เปนการสอบถามการมองเห็นคุณคาและประโยชนของ
การทํางาน  มีความรูสึกเปนสุขและพอใจในการทํางาน รวมไปถึงความพรอมหรือความเต็มใจท่ีจะทํางาน
ใหสําเร็จลุลวงไป มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ เชนเดียวกับแบบวัด
การสนับสนุนทางสังคม 

10. พฤติกรรมการทํางาน (work behaviors) เปนการสอบถามถึงลักษณะของงานท่ีขาราชการ
เกษียณอายุเลือกทําเพื่อเพิ่มรายไดภายหลังเกษียณอายุราชการแลว แบงเปน 3 กลุม ไดแก ทํางาน
สถาบันอุดมศึกษา ทํางานอาชีพอ่ืน และไมไดทํางาน 
 นอกจากแบบสอบถาม 10 ชุด ดังกลาวแลว ผูวิจัยยังไดใชแบบสัมภาษณเจาะลึกเพื่อศึกษา
การใหเหตุผลและเจตคติตอการทํางานภายหลังจากการเกษียณอายุราชการดวย 
 

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 

 เคร่ืองมือวิจัยท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัย เปนผูสรางข้ึนจากนิยามปฏิบัติการ ท่ีไดจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยไดผานการตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
3 ทาน ไดทดลองใชกับขาราชการเกษียณอายุที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความชัดเจนและความ
เหมาะสมของภาษา และไดนําไปทดลองใช (try out) กับขาราชการเกษียณอายุท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมจํานวน 21 คน โดยคัดเลือกขอคําถามและคํานวณหาคาความเช่ือม่ัน 
(reliability) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบวัดทุกฉบับอยูระหวาง 0.72-0.94 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการเก็บทางไปรษณียจากกลุมประชากร จํานวน 281 คน ในระหวาง
เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 2546 แบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจํานวน 211 ฉบับ คิดเปนรอยละ 75.09 และ
สัมภาษณเจาะลึกกลุมตัวอยางอีกจํานวน 20 คน ในชวงเดือนธันวาคม 2546 

การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรม  SPSS/PC  
1.) สถิติเชิงพรรณนา (คารอยละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน)  การทดสอบคาที (t – 

test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis  of Varince) เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรสถานการณ   ตัว
แปรจิตลักษณะเดิม  และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณของขาราชการเกษียณอายุซ่ึงมีลักษณะทางชีว
สังคมและภูมิหลังแตกตางกัน 
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2.) การวิเคราะหจําแนก  (Discriminant analysis) เพื่อจําแนกพฤติกรรมการทํางานภายหลัง
การเกษียณอายุของขาราชการเกษียณอายุของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.) การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ใชกับขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณเจาะลึกกับ
ขาราชการเกษียณอายุของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 20 คน ซ่ึงมีท้ังดานเหตุผลและ 
เจตคติตอการทํางานภายหลังเกษียณอายุ 
 

ผลการวิจัย 
 

     ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอเปน  4 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ลักษณะกลุมตัวอยาง  

จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 211 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (117 คนหรือรอยละ 55.5) มีอายุ
ระหวาง 60 – 70 ป (142 คนหรือรอยละ 67.3) ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาโท (124 คน หรือรอยละ 
58.8) มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (92 คนหรือรอยละ 43.6) มีสถานภาพสมรส คือ อยูดวยกัน (138 คน 
หรือรอยละ 65.4) และมีรายไดประจําประมาณ 20,001–30,000 บาท (87 คนหรือรอยละ 41.2)   
 
ตอนท่ี  2 ผลการวิเคราะหจําแนกแสดงไวในตาราง 1-4 
ตาราง 1 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และคาพิสัยของตัวแปรเพื่อการวิเคราะหจําแนก Χ
 

 (SD) Χ
ตัวแปร 

1 (n = 74) 2 (n = 57) 3 (n = 72) 
พิสัย 

สถานการณในท่ีทํางาน 4.05 (2.59) 
.70 (.67) 

4.28 (.46) 
4.09 (.54) 
3.89 (.05) 
4.27 (.66) 
4.04 (.77) 
4.55 (.48) 

3.73 (2.50) 
.61  (.75) 
4.23 (.53) 
4.08 (.46) 
3.81 (.47) 
4.25 (.68) 
4.06 (.69) 
4.67 (.42) 

1.59 (2.34) 
.15 (.43) 

4.07 (.56) 
3.93 (.43) 
3.70 (.46) 
4.09 (.59) 
3.61 (.79) 
4.49 (.42) 

0 – 8 
0 – 2 
1 – 5 
1 – 5 
1 – 5 
1 – 5 
1 – 5 
1 – 5 

การไดรับคําแนะนําชักจูง 
การสนับสนุนทางสังคม 
การเห็นคุณคาในตนเอง 
แรงจูงใจในการทํางาน 
สุขภาพจิต 
การรับรูความสามารถของตนในการทํางาน 
เจตคติตอการทํางาน 
 จากตาราง 1 ขนาดของกลุมตัวอยางจาก 3 กลุมท่ีใชในการวิเคราะหจําแนก กลุมแรก (ทํางาน
สถาบันอุดมศึกษา) กลุมสอง (ทํางานอื่นๆ) และกลุมสาม (ไมไดทํางาน) มีจํานวน 74, 57 และ 72 คน
ตามลําดับ (ใชเฉพาะกรณีท่ีมีขอมูลครบทุกขอ) จํานวนรวม 203 คน คาเฉลี่ยของตัวแปรแทบทุกตัวในกลุม
แรก จะมีคาสูงกวากลุมสองและกลุมสาม และคาเฉล่ียของตัวแปรในกลุมสองทุกตัวจะมีคาสูงกวากลุมสาม 
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ตาราง 2 แสดงคานัยสําคัญทางสถิติของการวิเคราะหจําแนก 
 

คาไอเกน สหสัมพันธ คาแลมบดา ไคสแควร 
ฟงกช่ัน 

 
df 

คาโนนิคอล (Rc)   )( 2χ)( )(λ ∧
คา  p 

1  .36 .51 .71 66.79 16 .00 
2 .02 .16 .97 5.51 5.51 .59 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตาราง 2 แสดงวามีคาฟงกช่ันจําแนกเพียงคาเดียวท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p = .00) 
 
ตาราง 3 แสดงคาสหสัมพันธระหวางฟงกช่ันจําแนกกับตัวแปรตาม (Corr)และสัมประสิทธ์ิมาตรฐาน  
           ของฟงกช่ันจําแนก (Coeff) ท่ีมีนัยสําคัญ 
 

ตัวแปร Corr Coeff 

สถานการณในท่ีทํางาน .749 
.658 
.302 
.256 
.263 
.207 
.452 
.159 

.644 

.465 

.227 
-.110 
.113 
-.002 
.386 
-.002 

การไดรับคําแนะนําชักจูง 
การสนับสนุนทางสังคม 
การเห็นคุณคาในตนเอง 
แรงจูงใจในการทํางาน 
สุขภาพจิต 
การรับรูความสามารถของตนในการทํางาน 
เจตคติตอการทํางาน 
 
 จากตาราง 3  พบวา  คาสหสัมพันธระหวางฟงกช่ันจําแนกกับตัวแปรตามท่ีมีคาสูงมีจํานวน  3  ตัว  
เรียงลําดับจากสําคัญมากท่ีสุด คือ สถานการณในท่ีทํางาน การไดรับคําแนะนําชักจูงและการรับรู
ความสามารถของตนในการทํางาน  (Corr = .749 , .658 และ .452 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณารวมกับคา
สัมประสิทธ์ิท่ีเปนมาตรฐานของฟงกช่ันจําแนก ซ่ึงพบวา สถานการณในท่ีทํางาน  การไดรับคําแนะนําชักจูง
และการรับรูความสามารถของตนในการทํางาน มีคาสัมประสิทธ์ิสูง (Coeff = .644 , .465 และ  .386  
ตามลําดับ) ดังนั้น ตัวแปรท่ีสนับสนุนฟงกช่ันจําแนกนี้ท่ีชัดเจนท่ีสุด  คือ ตัวแปรสถานการณในท่ีทํางาน  
การไดรับคําแนะนําชักจูงและการรับรูความสามารถของตนในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 4 แสดงคาเฉล่ียของกลุม  (Group–Centroids) 
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กลุม คาเฉล่ียของกลุม 

ทํางานสถาบันอุดมศึกษา .540 
.310 
-.801 

ทํางานอ่ืนๆ  
ไมไดทํางาน 
 จากตาราง 4  แสดงใหเห็นวาฟงกช่ันจําแนกดังกลาว  สามารถจําแนกกลุมตัวอยางผูซ่ึงยังคงทํางาน
ตอไปในสถาบันอุดมศึกษาและทํางานอ่ืนๆ (คาเฉล่ียเปนบวกท้ังคู) ออกจากกลุมท่ีไมไดทํางาน  (คาเฉล่ีย
เปนลบ) หมายถึงกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี  2 มีสถานการณในท่ีทํางาน การไดรับคําแนะนําชักจูง  และการรับรู
ความสามารถของตนในการทํางานสูงกวากลุมท่ี  3     
 
ตอนท่ี  3  การวิเคราะหเปรียบเทียบแสดงไวในตาราง 5 
ตาราง 5 ผลการทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) ของคะแนนตัวแปร

สถานการณ ตัวแปรจิตลักษณะเดิม และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณของขาราชการเกษียณอายุ
ท่ีมีลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังแตกตางกัน 

ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง  1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - 2.42* - เพศ   
- - - - - - 6.06* - อายุ   
- - - 4.05* - 6.57* 13.05** 3.56*- ระดับการศึกษา   
- 3.77* - - - - - - ตําแหนงทางวิชาการ   
- - - - - - - - สถานภาพสมรส   
- - - - - - 3.74* - เงินรายได 

 หมายเหตุ   * p < .05   **p < .01  
   1  =  สถานการณในท่ีทํางาน   5  =  แรงจูงใจในการทํางาน 
   2  =  การไดรับคําแนะนําชักจูง   6  =  สุขภาพจิต 
   3  =  การสนับสนุนทางสังคม   7  =  การรับรูความสามารถของตนในการทํางาน 

  4  =  การเห็นคุณคาในตนเอง   8  =  เจตคติตอการทํางาน 

 จากตาราง 5 พบวาขาราชการเกษียณอายุท่ีมีเพศและอายุแตกตางกันจะมีการรับรูความสามารถ
ของตนในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ .05  

- ขาราชการเกษียณอายุชาย (  = 4.06) จะมีการรับรูความสามารถของตนในการทํางานสูงกวา
ขาราชการเกษียณอายุหญิง ( = 3.79)  

Χ

Χ

- ขาราชการเกษียณอายุท่ีมีอายุระหวาง 60-65 ป ( = 4.12) จะมีการรับรูความสามารถของตน
ในการทํางานสูงกวาผูท่ีมีอายุมากกวา 70 ปข้ึนไป ( = 3.68)  

Χ

Χ
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 ขาราชการเกษียณอายุที่มีระดับการศึกษาตางกัน จะมี การเห็นคุณคาในตนเอง สุขภาพจิต 

การรับรูความสามารถของตนในการทํางาน และเจตคติตอการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05, .05, .01 และ .05 ตามลําดับ  

- ขาราชการเกษียณอายุท่ีจบปริญญาเอก (  = 4.22 ) จะมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผูจบ
ปริญญาตรี  ( = 3.91) 

Χ

Χ

- ขาราชการเกษียณอายุที่จบปริญญาเอก ( = 4.53) จะมีสุขภาพจิตดีกวาผูที่จบปริญญาโท 
( = 4.17) และผูท่ีจบปริญญาตรี ( = 4.02) 

Χ

Χ Χ

- ขาราชการเกษียณอายุท่ีจบปริญญาเอก ( = 3.38) จะมีการรับรูความสามารถของตนในการ
ทํางานสูงกวาผูท่ีจบปริญญาโท ( = 3.93) และผูท่ีจบปริญญาโทจะมีการรับรูความสามารถของตนในการ
ทํางานสูงกวาผูท่ีจบปริญญาตรี ( = 3.55) 

Χ

Χ

Χ

- ขาราชการเกษียณอายุท่ีจบปริญญาเอก ( = 4.70) จะมีเจตคติตอการทํางานดีกวาผูท่ีจบ
ปริญญาตรี ( = 4.44) 

Χ

Χ

 ขาราชการเกษียณอายุท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตางกันจะมีการไดรับคําแนะนําชักจูงแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย ( = 0.68) จะไดรับ
คําแนะนําชักจูงมากกวาผูมีตําแหนงอาจารย (  = 0.34) 

Χ

Χ

 ขาราชการเกษียณอายุที่มีเงินรายไดตางกันจะมีการรับรูความสามารถของตนในการทํางาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมีเงินรายไดมากกวา 30,000 บาท (  = 4.14) มีการรับรู
ความสามารถของตนในการทํางานสูงกวาผูมีรายไดนอยกวา 20,000 บาท (  = 3.74) 

Χ

Χ
 
ตอนท่ี  4  การวิเคราะหเนื้อหา (Content  analysis)  

ผลการวิเคราะหเนื้อหาท่ีเปนความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีไดจากการสัมภาษณเจาะลึกสวนใหญ
มีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีอายุในชวง  60–65 ป  ทําหนาท่ีเปนท้ังบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชน และองคกรอื่นๆ จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดังกลาว สรุปไดวาพวกเขาทํางานดวย
เหตุผลท่ีหลากหลาย เชน ไดรับเชิญจากหนวยงาน เต็มใจท่ีจะทํางานตอในหนวยงานเดิม รูสึกมีความสุข
กับการทํางาน สามารถใหความรูและความเช่ียวชาญในการพัฒนาการศึกษาและสังคมได สามารถทํางาน
ไดอยางมีอิสระและอ่ืนๆ บางทานกลาววาความสามารถในการทํางานยังคงมีเหมือนกอน มีเจตคติเชิงบวก
ในการทํางาน เชน พวกเขามุงท่ีผลลัพธของงานมากกวาเงินเดือน และพอใจกับการทํางานของตน ประการ
สุดทายบางสวนยังไดเขารวมชมรมผูสูงอายุซ่ึงมีการจัดกิจกรรมตางๆท่ีพวกเขาสามารถเลือกไดตามความ
สนใจ 
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การสรุปและอภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยเร่ืองนี้พบวา ตัวแปรจําแนก 3 ตัว ไดแก สถานการณในท่ีทํางาน การไดรับคําแนะนํา
ชักจูง และการรับรูความสามารถของตนในการทํางานสามารถจําแนกพฤติกรรมการทํางานภายหลัง
เกษียณของขาราชการ โดยจําแนกการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา และการทํางานอื่นๆ ออกจากการ
ไมไดทํางาน ขอคนพบนี้สอดคลองกับงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีประทีป จินง่ี และคณะ(2542 : 49) ไดทําการประมวล
และสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการทํางานในประเทศไทยไวโดยพบตัวแปรภายนอก ไดแก สภาพแวดลอม
ทางกายภาพ  ความสัมพันธของผูรวมงาน  และบรรยายกาศในการทํางาน  โดยมีขนาดอิทธิพลอยู
ระหวาง .03 - .07  สวนตัวแปรภายใน ไดแก  ความรูความสามารถในงานท่ีทําและความเช่ืออํานาจภายในตน  
โดยมีขนาดอิทธิพลระหวาง .04 - .05 และตัวแปรชีวสังคมพบวารายไดมีขนาดอิทธิพล .01   

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นถึงความสําคัญขององคประกอบทางชีวสังคมและภูมิหลังท่ี
แตกตางกันของขาราชการเกษียณอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงไดพบวาขาราชการเกษียณอายุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่แตกตางกันดานองคประกอบชีวสังคมและภูมิหลัง ไดแก  เพศ  อายุ 
ระดับการศึกษา และเงินรายได จะมีความแตกตางกันในเร่ืองการรับรูความสามารถของตนในการทํางาน 
สวนผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงระดับปริญญาโทหรือเอก ผลท่ีเกี่ยวเน่ืองกันมาก็คือ พวกเขามีการเห็นคุณคา
ในตนเอง มีสุขภาพจิตดี และมีเจตคติที่ดีตอการทํางานสูงกวากลุมอื่น ประการตอมาผูที่มีตําแหนงทาง
วิชาการสูง จะไดรับคําแนะนําชักจูงมากกวากลุมอื่นๆ บางทีอาจเปนเพราะวาสังคมรับรูและยอมรับ
ความสามารถทางวิชาการของขาราชการผูเกษียณอายุท่ียังคงมีประโยชนตอสังคม ประการสุดทาย ผลจาก
การสัมภาษณก็ยังยืนยันขอคนพบงานวิจัยนั้นดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 ขอคนพบจากการวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงตัวแปรสําคัญ 3 ตัวท่ีสามารถจําแนกพฤติกรรมการทํางาน
ภายหลังเกษียณอายุราชการของขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ ตัวแปรสถานการณในท่ีทํางาน 
ซ่ึงหมายถึงสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอความรูสึกพึงพอใจของบุคคลในการ
ทํางาน ไดแก ความสะดวกสบาย ความอิสระในการทํางาน การไดรับการยกยองนับถือ เปนตน ตัวแปรท่ีสอง 
คือ การไดรับคําแนะนําชักจูง ไดแก คําชักชวน หรือเช้ือเชิญจากหนวยงานทั้งท่ีเดิมและท่ีใหม รวมถึงการ
ไดรับคําแนะนําจากบุคคลที่มีความสําคัญตอตัวขาราชการ และตัวแปรสุดทาย คือ การรับรูความสามารถ
ของตนในการทํางาน ซ่ึงหมายถึง ความม่ันใจในความสามารถของตนท่ีจะปฏิบัติงานได จะเห็นไดวาตัวแปร
ท้ังสามเปนตัวแปรท้ังท่ีเปนส่ิงแวดลอมรอบตัว และตัวแปรลักษณะทางจิตของบุคคล ซ่ึงผูท่ีรับผิดชอบใน
ระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงานโดยตรง ควรคํานึงถึงและใหความสําคัญท้ังในดานการ
จัดสภาพแวดลอมท่ีเปนกายภาพ และการสงเสริมในดานการพัฒนาตนเองเพ่ือนําไปสูการรับรู
ความสามารถของตนในการทํางาน นอกจากนี้ สภาพทางชีวสังคมและภูมิหลังท่ีสําคัญของขาราชการใน
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 สวนขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  อาจพิจารณาขยายจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางให
กวางขวางยิ่งข้ึนสูมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ของรัฐ  อาจใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน 
หรือ พิจารณาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและยังไมไดศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
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