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การวิจ ัย เรื่อ งนี้ ศึก ษาพฤติก รรมการทํ า งานภายหลัง การเกษี ย ณอายุ ข องข้า ราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังไม่มขี อ้ มูลเกี่ยวกับ
ลักษณะการทํางานของผูท้ ่เี กษียณอายุภายหลังที่ได้เกษียณอายุไปแล้ว หรือปจั จัยที่เป็ นตัว
กําหนดให้ผทู้ เ่ี กษียณอายุแล้วยังคงอยู่ในชีวติ การทํางานต่อไป เพื่อทีท่ างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จะสามารถนํ าข้อมูลจากการวิจยั ไปใช้ประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายหรือวางแผนที่
เอื้อประโยชน์ ต่อข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้วซึ่งล้วนเป็ นบุคลากรที่ทรงคุณคุณค่า ยังมีกําลัง
วังชาดีมคี วามรูแ้ ละประสบการณ์สงู เคยสร้างคุณประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมา
ยาวนาน และยังคงมีพลังในการทํางานเพือ่ ส่วนรวมต่อไป
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูใ้ ห้ทุนสนับสนุนการวิจยั ในครัง้ นี้
ตลอดจนข้าราชการเกษียณอายุของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกๆท่านที่กรุณาสละเวลาให้
ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ แก่งานวิจยั รวมทัง้ ผูเ้ กี่ยวข้องสนับสนุ นอีกหลายๆท่านทีม่ อิ าจเอ่ย
นามได้อย่างครบถ้วน ซึง่ เป็ นผลให้งานวิจยั นี้สาํ เร็จลงด้วยดี
คณะผูว้ จิ ยั หวังว่าผลการวิจยั ในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
การดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการที่เกษียณอายุซ่งึ เป็ นบุคคลที่ได้ทําคุณประโยชน์
อย่างสําคัญและต่อเนื่องยาวนานให้แก่หน่วยงานและประเทศชาติ

คณะผูว้ จิ ยั

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เรื่องนี้เพื่อหาตัวแปรที่เป็ นตัวแปรจําแนกประเภทพฤติกรรม
การทํ า งานภายหลัง การเกษี ย ณอายุ ข องข้า ราชการมหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ และเพื่อ
เปรียบเทียบปจั จัยสถานการณ์(สถานการณ์ในทีท่ าํ งาน การได้รบั คําแนะนําชักจูง และการสนับสนุ น
ทางสังคม) จิตลักษณะเดิม (การเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจในการทํางาน และสุขภาพจิต)
และจิตลักษณะตามสถานการณ์(การรับรู้ความสามารถของตนในการทํางาน และเจตคติต่อการ
ทํางาน)ของข้าราชการเกษียณอายุทม่ี ลี กั ษณะทางชีวสังคมและภูมหิ ลัง(เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหน่ งทางวิชาการ สถานภาพสมรส เงินรายได้)ต่างกัน ประชากรประกอบด้วย ข้าราชการบํานาญ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีเ่ กษียณอายุราชการทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุ นวิชาการ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2532-2545 จํานวน 281 คน ในปี งบประมาณ 2546 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรทัง้ หมด ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 211 ฉบับ
(ร้อยละ 75.09) และทําการสัมภาษณ์เจาะลึกข้าราชการเกษียณอายุจํานวน 20 คน การวิเคราะห์
ข้อ มูล ใช้ค่ า สถิติ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย การวิเ คราะห์จํ า แนก การทดสอบค่ า ที การวิเ คราะห์ค วาม
แปรปรวน และการวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิ จยั
1. ตัวแปรจําแนกพฤติกรรมการทํางานภายหลังเกษียณอายุราชการ ได้แก่ สถานการณ์
ในทีท่ าํ งาน การได้รบั คําแนะนําชักจูง และการรับรูค้ วามสามารถของตนในการทํางาน โดยสามารถ
จําแนกเป็ นการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน และงานอื่น ๆ ออกจากการไม่ได้ทาํ งาน
2. ข้าราชการเกษียณอายุทแ่ี ตกต่างกัน ทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และเงินรายได้
จะมีความแตกต่างกันในด้านการรับรูค้ วามสามารถของตนในการทํางาน นอกจากนี้ผูท้ ่มี รี ะดับ
การศึกษาแตกต่างกันยังมีความแตกต่างกันในเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเอง สุขภาพจิต และเจตคติ
ต่อการทํางาน รวมทัง้ ผูท้ ม่ี ตี ําแหน่งทางวิชาการแตกต่างกันก็จะได้รบั คําแนะนําชักจูงแตกต่างกัน

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, in 2003
budgetary year. 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 selfefficacy.
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 positions would get different persuasion.
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1

บทที่ 1
บทนํา
ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหา
ความสนใจเรื่ องที่เกี่ยวกับผูส้ ู งอายุได้เพิ่มมากขึ้น นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติจดั ให้มี
การประชุมสมัชชาโลกเรื่ องผูส้ ู งอายุในปี พ.ศ.2525 ณ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย (บรรลุ
ศิริพานิ ช และคณะ, 2531: 1; สมศักดิ์ ศรี สันติสุข,2539: 2) และองค์การเดียวกันนี้ เล็งเห็น
ความสําคัญของผูส้ ู งอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้น จนถึงกับประกาศให้ปี พ.ศ.2542 เป็ นปี ผูส้ ู งอายุสากล (The
International Year for the Older Persons) ทําให้เป็ นที่คาดหมายได้ว่าประเทศต่างๆ ทัว่ โลกจะยิง่
มองเห็นความสําคัญของผูส้ ูงอายุแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม ในเดือนเมษายน
2545 มีการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผูส้ ู งอายุครั้งที่ 2 ณ กรุ งมาดริ ด ประเทศสเปน (สํานักส่ งเสริ ม
และพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุ, 2547) สําหรับประเทศไทยได้ให้ความสําคัญเรื่ องผูส้ ู งอายุ โดยบรรจุเรื่ องนี้ ไว้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2530–2534 และจัดทําเป็ นแผนผูส้ ู งอายุ
แห่ งชาติ ช่ วง 20 ปี (พ.ศ.2525-2544) ซึ่ งมีเป้ าหมายประการหนึ่ งที่มุ่งสร้างเสริ มความมัน่ คงของ
รายได้และการทํางานของผูส้ ู งอายุ (ศิริวรรณ ศิริบุญ, 2536: 5) เมื่อเดือนมีนาคม 2538 มีการจัด
ประชุมใหญ่สภาผูส้ ู งอายุแห่งประเทศไทยซึ่งมีผมู ้ าร่ วมประชุมล้วนเป็ นผูส้ ู งอายุจากทัว่ ประเทศกว่า
200 คน ต่อมาได้มีการออกกฎหมายเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ พ.ศ.2546” เมื่อ 22 ธันวาคม
2546 ซึ่งมีสาระรวมถึง 24 มาตราและกําหนดให้มีคณะกรรมการผูส้ ูงอายุแห่งชาติ หรื อ “กผส.” โดย
มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ (สํานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุ, 2547)
ผูส้ ู งอายุ หรื อบุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ถ้ารับราชการเมื่อถึงอายุ 60 ปี
ก็จะต้องเกษียณอายุตามระเบียบของทางราชการ พ้นภาระหน้าที่ไปจากตําแหน่ งที่เคยทําอยู่เป็ น
ประจํา มีงานวิจยั หลายชิ้นที่ยืนยันว่า ผูส้ ู งอายุยงั มีศกั ยภาพ มีความพร้อมในการทํางาน หรื อมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมทางสังคม (เกริ กศักดิ์ บุญญานุพงศ์ และสุ รีย ์ บุญญานุพงศ์. 2534; เกริ กศักดิ์ บุญญา
นุพงศ์ 2539) นัน่ แสดงถึงการยอมรับในความสามารถของผูส้ ู งอายุ ในสังคมไทยได้ให้การยอมรับ
ผูส้ ู งอายุมาตั้งแต่ครั้งอดีต ด้วยถือว่าผูส้ ู งอายุเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มีประสบการณ์ชีวิตและ
การทํางานมาเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน ครอบครัวและชุมชนต่างเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของ
ผูส้ ู งอายุ ซึ่งเคยมีบทบาทในการเป็ นผูน้ าํ ด้านต่างๆ เช่นบทบาทของการเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้วิชาชีพ
แขนงต่างๆ และประสบการณ์ให้แก่คนรุ่ นบุตรหลานทั้งในครอบครัวและชุมชน บทบาทในฐานะ
ผูน้ าํ ทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ผูน้ าํ ทางการเมือง ผูน้ าํ ทางสาธารณสุ ขพื้นบ้านในการรักษา
คนไข้ ที่ปรึ กษาในการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ เป็ นต้น แม้ว่าในปั จจุบนั ภาวะทางสังคมไทยจะมีการ
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มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ซึ่ งเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ทาํ หน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
ต่างๆ ออกไปรับใช้บา้ นเมืองมายาวนานกว่า 55 ปี นับตั้งแต่สมัยที่เป็ นโรงเรี ยนฝึ กหัดครู ช้ นั สู งและ
วิทยาลัยวิชาการศึกษามาจนถึงปั จจุ บนั ข้าราชการในสายอาจารย์ผูเ้ คยทําหน้าที่ สั่งสอนอบรม
บัณฑิตดังกล่าวต่างกลายเป็ นข้าราชการเกษียณอายุออกไปแล้วหลายรุ่ น สถิติขา้ ราชการในสายนี้
รวมทั้งผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริ หาร อาจารย์ และสายสนับสนุ นวิชาการซึ่ งยังติดต่อกับทาง
มหาวิทยาลัยในปั จจุบนั มีจาํ นวนถึง 281 คน (กองคลัง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2546)
ทรัพยากรบุคคลอันมีค่าจํานวนนี้ ยงั คงทํางานอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษาหรื อในหน่วยงานอื่น ๆ มาก
น้อยเพียงใด มีปัจจัยอะไรที่เป็ นตัวกําหนดให้ผเู ้ กษียณอายุยงั คงอยูใ่ นชีวิตการทํางานต่อไป และตัว
แปรที่เป็ นภูมิหลังของบุคคลจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยดังกล่าวมากน้อยเพียงไร
ถึงแม้วา่ จะมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับผูส้ ูงอายุไทยมานานราวกว่าสามทศวรรษก็ตาม แต่พบว่า
การศึกษาเกี่ ยวกับข้าราชการเกษียณอายุยงั มีจาํ นวนน้อยมาก โดยเฉพาะประเด็นการวิจยั สําหรับ
ข้าราชการเกษียณอายุในแง่ของพฤติกรรมศาสตร์และเน้นที่พฤติกรรมการทํางานยังไม่เคยปรากฏว่า
มีการศึกษาวิจยั ในประเทศไทยมาก่อน ผูว้ ิจยั จึงสนใจและพิจารณาเห็ นสมควรว่าน่ าจะศึกษาวิจยั
เพื่อขยายพรมแดนความรู ้อีกแง่หนึ่ งในด้านข้าราชการเกษียณอายุในสถาบันอุดมศึกษา อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบาย และวางแผนปฏิบตั ิ ดา้ นข้าราชการผูส้ ู งอายุของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ซึ่งล้วนเป็ นบุคลากรที่ทรงคุณความรู ้ และประสบการณ์ในการทํางาน

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อหาตัวแปรที่สามารถจําแนกประเภทพฤติกรรมการทํางานภายหลังการเกษียณ อายุ
ของข้าราชการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปั จ จัย สถานการณ์ (สถานการณ์ ในที่ ท าํ งาน การได้รับคําแนะนําชักจู ง
และการสนับสนุนทางสังคม) จิตลักษณะเดิม (การเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจในการทํางาน และ
สุ ขภาพจิต) และจิตลักษณะตามสถานการณ์ (การรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน และเจต
คติต่อการทํางาน) ของข้าราชการเกษียณอายุที่มีความแตกต่างกันด้านลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
(เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ สถานภาพสมรส และ เงินรายได้)
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ความสํ าคัญของการวิจยั
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั มี ดังนี้
ด้ านวิชาการ
ได้องค์ความรู ้เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานภายหลังเกษียณอายุของ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และได้ตวั แปรจําแนกพฤติกรรมการทํางานภายหลังการ
เกษียณอายุราชการ เพื่อให้สามารถเข้าใจและอธิ บายพฤติกรรมการทํางานหรื อการเลือกประเภท
ของอาชีพภายหลังเกษียณอายุของข้าราชการได้
ด้ านการนําไปใช้ ประโยชน์
1. มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ สามารถนํา องค์ค วามรู ้ ที่ ไ ด้จ ากการวิ จ ัย ไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ขา้ ราชการเกษียณอายุยงั คงสามารถดํารงอยูใ่ นการ
ทํางานต่อไปได้
2. หน่ ว ยงานในระดับ ภาควิช า หรื อ คณะสามารถนํา องค์ค วามรู ้ จ ากการวิ จ ัย ไปใช้
พิ จ ารณาประกอบการคัด เลื อกบุ ค คล การส่ ง เสริ ม สถานการณ์ ใ นที่ ท าํ งานและการสนับ สนุ น
บุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรสามารถเห็นคุณค่าในการทํางานเพื่อหน่วยงานได้ต่อไป

ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร
ประชากรในการวิ จยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการบํานาญของมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒทั้ง หมดที่ เ กษี ย ณอายุร าชการระหว่า ง พ.ศ.2532–2545 และยัง มี ชี วิ ต อยู่ใ น
ปี งบประมาณ 2546 มีจาํ นวน 281 คน
2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
ตัวแปรสถานการณ์ ได้แก่
- สถานการณ์ในที่ทาํ งาน
- การได้รับคําแนะนําชักจูง
- การสนับสนุนทางสังคม
ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่
- การเห็นคุณค่าในตนเอง
- แรงจูงใจในการทํางาน
- สุ ขภาพจิต
0
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ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่
- การรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน
- เจตคติต่อการทํางาน
ตัวแปรชีวสังคมและภูมิหลัง ได้แก่
- เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง
- อายุ ได้แก่ 60–65 ปี 66–70 ปี และมากกว่า 70 ปี ขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ได้แก่ ตั้งแต่ปริ ญญาตรี ลงมา สู งกว่าปริ ญญาตรี -ปริ ญญาโท
และปริ ญญาเอก
- ตําแหน่ งทางวิชาการได้แก่ อาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป
- สถานภาพสมรส ได้แก่ โสด สมรส หม้ายหรื อหย่า
- เงินรายได้ ได้แก่ ตํ่ากว่า 20,000 บาท 20,001–30,000 บาท และมากกว่า
30,000 บาท
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการทํางาน ได้แก่
- ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา
- ทํางานอาชีพอื่น
- ไม่ได้ทาํ งาน
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นิยามปฏิบัตกิ าร
1. พฤติกรรมการทํางาน หมายถึง ลักษณะของงานที่ขา้ ราชการเกษียณอายุเลือกทําเพื่อ
เพิ่มรายได้ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา
ทํางานอาชีพอื่น และไม่ได้ทาํ งาน
2. สถานการณ์ ในที่ทํางาน (work condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ
และด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อความรู ้สึกพึงพอใจของบุคคลในการทํางานได้แก่ ความสะดวกสบาย ความ
มีอิสระในการทํางาน การได้รับการยกย่องนับถือ เป็ นต้น
การวัดสถานการณ์ที่ทาํ งาน ใช้แบบวัดจํานวน 8 ข้อ เป็ นแบบเลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ โดย
ให้คาํ ตอบ ใช่ เท่ากับ 1 คะแนน ไม่ใช่ ให้ 0 คะแนน ผูต้ อบจะได้คะแนนอยูร่ ะหว่าง 0-8 คะแนน
ผูท้ ี่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า จะเป็ นผูท้ ี่มีสถานการณ์ในที่ทาํ งานที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกที่พึงพอใจ
มากกว่า ผูท้ ี่ได้คะแนนน้อยกว่า

5
3. การได้ รับคําแนะนําชั กจูง (persuasion) หมายถึง การได้รับคําแนะนําคําชักชวน
คํา เชิ ญ จากหน่ ว ยงานใหม่ หรื อ การได้รั บ คํา แนะนํา จากบุ ค คลที่ มี ค วามสํา คัญ ต่ อ ข้า ราชการ
เกษียณอายุ
การวัดการได้รับคําแนะนําชักจูง ใช้แบบวัดจํานวน 2 ข้อ เป็ นแบบเลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่
โดยให้คาํ ตอบ ใช่ เท่ากับ 1 คะแนน ไม่ใช่ ให้ 0 คะแนน ผูต้ อบจะได้คะแนนอยู่ระหว่าง 0-2
คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า จะเป็ นผูท้ ี่ได้รับคําแนะนําชักจูง มากกว่า ผูท้ ี่ได้คะแนน
น้อยกว่า
4. การสนับสนุนทางสั งคม (social support) หมายถึง การรับรู ้ของบุคคลเกี่ยวกับการ
ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวและบุคคลอื่นในด้านอารมณ์ ด้านวัตถุ และด้านข้อมูล
การวัดการสนับสนุนทางสังคม วัดโดยใช้แบบวัดจํานวน 10 ข้อ เป็ นมาตราประเมิน
ค่า 5 ระดับ เป็ นข้อความทั้งทางบวกและทางลบ ให้ผตู ้ อบเลือกตอบตามความคิดเห็นและความรู ้สึก
ที่มีต่อการได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวและบุคคลอื่น โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าเป็ น
ข้อความทางบวก คําตอบ จริ ง ค่อนข้างจริ ง ไม่แน่ ใจ ค่อนข้างไม่จริ ง และไม่จริ ง จะให้คะแนน
5, 4, 3, 2 และ1 ตามลําดับ ถ้าเป็ นข้อความทางลบจะให้คะแนนกลับกัน ผูต้ อบจะได้คะแนนอยู่
ระหว่าง 10-50 คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าจะเป็ นผูท้ ี่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม
มากกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนตํ่ากว่า
5. การเห็นคุณค่ าในตนเอง (self – esteem) หมายถึง การรับรู ้ถึงลักษณะของตนเอง โดย
ประเมิ นจากตนเองและข้อมู ลจากคนรอบข้าง แล้วเกิ ดการยอมรั บ เห็ นความสําคัญ และความ
ภาคภูมิใจในความสามารถและความสําคัญของตน
การวัดการเห็นคุณค่าของตนเอง วัดโดยใช้แบบวัดจํานวน 10 ข้อ เป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับ เป็ นข้อความทั้งทางบวกและทางลบ ให้ผตู ้ อบเลือกตอบตามความคิดเห็นและ
ความรู ้สึกต่อข้อความ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าเป็ นข้อความทางบวก คําตอบจริ ง ค่อนข้าง
จริ ง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่จริ ง และไม่จริ ง โดยให้คะแนนตั้งแต่ 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามลําดับ ถ้าเป็ น
ข้อความทางลบ จะให้คะแนนกลับกัน ผูต้ อบจะได้คะแนนอยูร่ ะหว่าง 10-50 คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนน
จากแบบวัดมากกว่าเป็ นผูท้ ี่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนตํ่ากว่า
6. แรงจูงใจในการทํางาน (work motivation) หมายถึง ความต้องการและความพึงพอใจ
ของบุคคลที่ จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ของตนร่ วมกับปั จจัยภายในงาน (เช่ น
ความน่ าสนใจของงาน ความแปลกใหม่ของงาน ความท้าทายของงาน) ซึ่งเป็ นแรงกระตุน้ โดยไม่
ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ภายนอกเป็ นข้อบังคับ
การวัดแรงจูงใจในการทํางาน วัดโดยใช้แบบวัดจํานวน 10 ข้อ เป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับ เป็ นข้อความทั้งทางบวกและทางลบ ให้ผตู ้ อบเลือกตอบตามความคิดเห็นและ
ความรู ้สึกต่อข้อความ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าเป็ นข้อความทางบวก คําตอบ จริ ง ค่อนข้าง
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7. สุ ขภาพจิต (mental health) หมายถึง สภาพทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึกเป็ น
ปกติ และความผิดปกติที่ไม่รุนแรง เช่น ความกังวลใจ ความเครี ยด ความสามารถในการปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ ความสามารถในการเผชิ ญปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ ตลอดจนมี
ความสุ ข ความพอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่
การวัดสุ ขภาพจิ ต วัดโดยใช้แบบวัดจํานวน 10 ข้อ เป็ นมาตราส่ วนประเมิ นค่า
5 ระดับ เป็ นข้อความทั้งทางบวกและทางลบ ให้ผตู ้ อบเลือกตอบตามความคิดเห็นและความรู ้สึกต่อ
ตนเองที่เกิ ดขึ้นระหว่าง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือถ้าเป็ นข้อความ
ทางบวก คําตอบจริ ง ค่อนข้างจริ ง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่จริ ง และไม่จริ ง จะให้คาํ ตอบ 5, 4, 3, 2 และ
1 ตามลําดับ ถ้าเป็ นข้อความทางลบจะให้คะแนนกลับกัน ผูต้ อบจะได้คะแนนอยูร่ ะหว่าง 10–50
คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพจิตดีกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนตํ่ากว่า
8. การรั บรู้ ความสามารถของตนในการทํางาน (self – efficacy) หมายถึง การที่บุคคล
ประเมินความสามารถของตนเองในการปฏิบตั ิงานว่าตนเองสามารถทําได้หรื อไม่และมีความมัน่ ใจ
ในระดับใดในการปฏิบตั ิงานที่มีภาระหน้าที่หลังเกษียณอายุราชการ
การวัดการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการทํางาน วัดโดยใช้แบบวัดจํานวน 10 ข้อ
เป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ทาํ ได้ และมัน่ ใจที่สุด จนถึง ไม่สามารถทําได้ โดย
ให้คะแนนตั้งแต่ 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 ตามลําดับ ผูต้ อบจะได้คะแนนอยูร่ ะหว่าง 10-50 คะแนน ผูท้ ี่ได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่าเป็ นผูท้ ี่ มีการรั บรู ้ ความสามารถของตนในการทํางานสู งกว่า ผูท้ ี่ได้
คะแนนตํ่ากว่า
9. เจตคติต่อการทํางาน (work attitude) หมายถึง การมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
การทํางาน มีความรู ้สึกเป็ นสุ ขและพอใจในการทํางาน รวมไปถึงความพร้อมหรื อความเต็มใจที่จะ
ทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วงไป
การวัดเจตคติต่อการทํางาน วัดโดยใช้แบบวัดจํานวน 10 ข้อ เป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า
5 ระดับ เป็ นข้อความทางบวกทั้งหมด การให้คะแนนคือถ้าตอบ จริ ง ค่อนข้างจริ ง ไม่แน่ ใจ
ค่อนข้างไม่จริ ง และ ไม่จริ ง จะให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ ผูต้ อบจะได้คะแนนอยู่
ระหว่าง 10–50 คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า เป็ นผูท้ ี่มีเจตคติต่อการทํางานดีกว่า ผูท้ ี่
ได้คะแนนตํ่ากว่า
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กรอบแนวคิดการวิจยั
งานวิจยั เรื่ องนี้ได้ใช้แนวคิดรู ปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) (Magnusson & Endler.
1997: 18–21) เป็ นกรอบในการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ โดยการพิจารณาร่ วมกันทั้ง
สาเหตุภายนอก ได้แก่ ตัวแปรสถานการณ์ และสาเหตุภายใน ได้แก่ ตัวแปรจิตลักษณะเดิม และตัว
แปรจิ ตลักษณะตามสถานการณ์ เพื่อใช้เป็ นตัวแปรจําแนกพฤติกรรมการทํางานของข้าราชการ
เกษียณอายุ โดยตัวแปรสถานการณ์ประกอบด้วย สถานการณ์ในที่ทาํ งาน การได้รับคําแนะนําชัก
จูง และการสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรจิตลักษณะเดิมได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจใน
การทํางาน และสุ ขภาพจิต ส่ วนตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู ้ความสามารถ
ของตนในการทํางาน และเจตคติต่อการทํางาน นอกจากนี้ ยงั ได้ศึกษาผลของความแตกต่างของตัว
แปรด้านชีวสังคมและภูมิหลังของข้าราชการเกษียณอายุที่มีต่อกลุ่มตัวแปรดังกล่าวด้วย

ตัวแปรสถานการณ์
• สถานการณ์ในทีท่ าํ งาน
• การได้รบั คําแนะนําชักจูง
• การสนับสนุนทางสังคม

พฤติกรรมการทํางาน
• ทํางานสถาบันอุดมศึกษา
• ทํางานอื่นๆ
• ไม่ได้ทาํ งาน

จิตลักษณะเดิม
• การเห็นคุณค่าในตนเอง
• แรงจูงใจในการทํางาน
• สุขภาพจิต

จิตลักษณะตามสถานการณ์
• การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนในการทํางาน
• เจตคติต่อการทํางาน

ลักษณะชีวสั งคมและภูมิหลัง
•
•
•
•
•

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ
สถานภาพสมรส
• เงินรายได้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั แสดงขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร
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สมมติฐานในการวิจยั
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานภายหลังเกษียณอายุของข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีสมมติฐานในการวิจยั ดังนี้
1. ตัว แปรจิ ต ลัก ษณะเดิ ม (การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง แรงจู ง ใจในการทํา งาน และ
สุ ขภาพจิต) จิตลักษณะตามสถานการณ์ (การรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน เจตคติต่อการ
ทํางาน) และตัวแปรสถานการณ์ (สถานการณ์ ในที่ ทาํ งาน การได้รับคําแนะนําชัก จู ง และการ
สนับ สนุ น ทางสั ง คม) สามารถจํา แนกประเภทพฤติ ก รรมการทํา งานภายหลัง เกษี ย ณอายุข อง
ข้าราชการมหาวิทยาลัยศรี นริ นทรวิโรฒ
2. ข้าราชการเกษียณอายุที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งทางวิชาการ สถานภาพ
สมรส และเงินรายได้แตกต่างกัน จะมีสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์
แตกต่างกัน
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมการทํางาน
2. ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางาน
ปั จจัยสถานการณ์
สถานการณ์ในที่ทาํ งาน
การได้รับคําแนะนําชักจูง
การสนับสนุนทางสังคม
ปั จจัยจิตลักษณะเดิม
การเห็นคุณค่าในตนเอง
แรงจูงใจในการทํางาน
สุ ขภาพจิต
ปั จจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์
การรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน
เจตคติต่อการทํางาน
ปั จจัยชีวสังคม และภูมิหลังกับพฤติกรรมการทํางาน

1. พฤติกรรมการทํางาน
1.1 ผู้สูงอายุ
สมัชชาโลกได้มีมติที่นครเวียนนา เมื่อ พ.ศ.2525 ว่าผูส้ ูงอายุ คือ ผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปทั้ง
ชายและหญิง (จินตนา สงค์ประเสริ ฐ. 2538: 1) การพิจารณาถึงสภาพการเป็ นผูส้ ู งอายุน้ นั มีความ
หลากหลายและแตกต่างไปในแต่ละมุมมอง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความหมายและความเข้าใจต่อสภาพการ
เป็ นผูส้ ู งอายุของบุคคลนั้นๆ นักวิชาการในประเทศไทยได้เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็ น
ผูส้ ู งอายุวา่ ควรพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ (ศศิพฒั น์ ยอดเพชร และคณะ. 2536: 106-108) ดังนี้
1. ประเพณี นิยม (tradition) เป็ นการกําหนดผูส้ ู งอายุ โดยยึดตามเกณฑ์อายุที่ออกจาก
งาน ซึ่ งมีความหมายแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่ น ประเทศไทยกําหนดอายุ 60 ปี เป็ นวัย
เกษียณอายุ ประเทศสหรัฐอเมริ กา กําหนดอายุ 65 ปี เป็ นต้น
2. การปฏิบตั ิหน้าที่ทางร่ างกาย (body functioning) เป็ นการกําหนดโดยยึดตามเกณฑ์
สรี รวิทยาทางกายภาพ บุคคลจะมีการเสื่ อมสลายทางสรี รวิทยาที่แตกต่างกันในวัยสู งอายุ อวัยวะ
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3. การปฏิบตั ิหน้าที่ทางด้านจิตใจ (mental functioning) เป็ นการกําหนดโดยยึดหลัก
ตามเกณฑ์ของความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การจํา การเรี ยนรู ้ ส่ วนความเสื่ อมทางจิตใจที่พบ
มากที่สุดในผูส้ ูงอายุ คือ ความจําเริ่ มเสื่ อม ขาดแรงจูงใจ แต่อาจไม่พบในบุคคลผูส้ ู งอายุทุกคน
4. ความคิดเกี่ยวกับตัวเอง (self-concept) เป็ นการกําหนดโดยยึดตามแนวความคิดที่
ผูส้ ู งอายุมองตนเอง เพราะโดยปกติผสู ้ ู งอายุมกั จะคิดว่าตนเองแก่มากแล้ว จึงส่ งผลต่อบุคลิกภาพ
ทางกาย ความรู ้สึกทางด้านจิตใจ และการดําเนิ นชี วิตประจําวัน สิ่ งเหล่านี้ จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
แนวความคิดที่ผสู ้ ู งอายุน้ นั ๆ ได้กาํ หนดขึ้น
5. ความสามารถในการประกอบอาชี พ (occupation) เป็ นการกําหนดโดยยึดตาม
ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยได้แนวความคิดมาจากการเสื่ อมถอยของสภาพทางร่ างกาย
และจิตใจ คนทัว่ ไปจึงกําหนดว่า วัยสูงอายุเป็ นวัยที่ควรพักผ่อนและหยุดการประกอบอาชีพ
6. ความกดดันทางอารมณ์และความเจ็บป่ วย (coping with stress and illness) เป็ นการ
กําหนดโดยยึดตามสภาพร่ างกายและจิตใจ ผูส้ ู งอายุมกั จะเผชิ ญกับสภาพโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอ
เพราะร่ างกายและอวัยวะต่างๆ เริ่ มเสื่ อมลง
สรุ ปได้ว่าเกณฑ์การพิจารณาผูส้ ู งอายุ โดยสากลจะกําหนดให้ผทู ้ ี่มีอายุครบ 60 ปี
บริ บูรณ์เป็ นผูส้ ู งอายุ นอกจากนี้ ยงั สามารถพิจารณาผูส้ ู งอายุได้จากอีกหลายปั จจัย ได้แก่ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ทางร่ างกาย การปฏิ บตั ิหน้าที่ทางด้านจิตใจ ความคิดเกี่ ยวกับตัวเอง ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ ความกดดันทางอารมณ์และความเจ็บป่ วย
1.2 การเกษียณอายุราชการ
สําหรับในประเทศไทยยึดหลักในการพิจารณาผูส้ ู งอายุตามเกณฑ์ของที่ประชุมสมัชชา
โลกว่ าด้ว ยผูส้ ู ง อายุเ ช่ น กัน ดัง นั้น ตามพระราชบัญ ญัติบ าํ เหน็ จ บํา นาญของประเทศไทยจึ ง ได้
กําหนดให้ขา้ ราชการที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ จะต้องเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้ นปี งบประมาณที่มี
อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ (สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน. 2526: 59) ซึ่ งการเกษียณอายุราชการ (retirement) นั้น
เป็ นกระบวนการทางสังคมในการประกอบอาชี พที่กาํ หนดให้บุคคลที่ได้รับการจ้างงานต้องออก
จากงานเมื่อถึงช่วงอายุที่กาํ หนด (สุ รกุล เจนอบรม. 2534 :25) โดยการเกษียณอายุราชการแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่กาํ หนดแน่นอน (compulsory retirement) คือ ข้าราชการที่มี
อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ ถือว่าพ้นจากอายุราชการเมื่อสิ้ นปี งบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ และ
ประเภทที่ยืดหยุน่ ได้ (automatic retirement) คือ ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ แต่มีการ
พิจารณาให้ทาํ งานต่อไปอีกตามสมรรถภาพ ในลักษณะการทํางานเช่นนี้ พระราชบัญญัติบาํ เหน็จ
บํานาญมีขอ้ ยกเว้นไว้เป็ นกรณี พิเศษ ซึ่งหน่วยงานมีความเห็นว่าข้าราชการเกษียณอายุบุคคลนั้นๆ มี
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สําหรับในปั จจุบนั นี้ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพถึงเกณฑ์ที่กาํ หนด สามารถขอต่ออายุ
ราชการได้ ทั้งนี้ตอ้ งผ่านการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ และต่อได้อีกจํานวน 5 ปี
1.3 พฤติกรรมการทํางานของผู้สูงอายุ
ในด้านการทํางานของผูส้ ู งอายุน้ นั ถึงแม้หลายฝ่ ายจะมองเห็นคุณค่าของผูส้ ู งอายุและมี
มาตรการการส่ ง เสริ มด้า นการทํา งานและการหารายได้ข องผู ้สู ง อายุ โดยภาครั ฐ มี ก ารทํา
พระราชบัญญัติผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ แต่มาตรการที่สนับสนุ นให้ผูส้ ู งอายุมีงานทําเหล่านี้ กลับเป็ น
ประเด็นที่สวนทางกับนโยบายการให้ออกจากงาน (early retirement) ที่ภาครัฐกําลังดําเนินการอยู่
ซึ่งความเป็ นจริ งที่ภาครัฐควรตระหนัก คือ การคํานึงถึงการอยูร่ อด การหารายได้และวิถีการดําเนิ น
ชี วิตของผูส้ ู งอายุ ภาครั ฐควรสนับสนุ นการจ้างงานและสร้ างงานที่เหมาะสมแก่ ผูส้ ู งอายุต่อไป
กฎหมายเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุตอ้ งได้รับการปรับเพื่อให้ทนั สมัย ตรงกับความต้องการและครอบคลุม
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ (ฉัตรสุ มน พฤฒิภิญโญ. 2546)
การทํางานเป็ นสิ่ งสําคัญต่อชี วิตมนุ ษย์ไม่ว่าจะอยู่ในช่ วงอายุใดก็ตาม ข้อกําหนดทาง
วัฒ นธรรมทํา ให้ ม นุ ษ ย์มี พ ฤติ ก รรมการทํา งานแตกต่ า งกัน ออกไป ในสั ง คมที่ เ น้ น และให้
ความสําคัญกับการทํางาน (work oriented) สมาชิกในสังคมจะถูกสอนให้เห็นถึงความจําเป็ นของ
การทํางาน ซึ่ งงานจะเป็ นสิ่ งที่นาํ ไปสู่ ความมีวุฒิภาวะ การเป็ นอิสระ การยอมรับจากผูอ้ ื่น และยัง
สอนว่าการทํางานเป็ นการทําความดีไปในตัว ซึ่งในปัจจุบนั สถาบันทางสังคมต่างๆ พยายามปลูกฝัง
นิ สั ย ค่ า นิ ย ม และเจตคติ ใ นการทํา งานที่ เ หมาะสมให้แ ก่ ส มาชิ ก ในสั ง คมของตน (ฉวี ว รรณ
จันทรัตน์. 2540: 37) ซึ่ งค่านิ ยมการเห็นคุณค่าของการทํางานนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาในอดีตที่
ผ่านมาของสมศรี กันธมาลา (ฉวีวรรณ จันทรัตน์. 2540: 91; อ้างอิงจาก สมศรี กันธมาลา. 2529) ที่
ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการส่ งเสริ มบทบาทของผูเ้ กษี ยณอายุให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่อยู่ในระดับผูบ้ ริ หาร นักวิชาการ และนักปฏิบตั ิการที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ขึ้นไป และอยูใ่ นระหว่างปฏิบตั ิงานปี สุ ดท้ายก่อนเกษียณอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วย
กับการเกษียณอายุ 60 ปี รวมถึงยอมรับว่าตนเองอยูใ่ นวัยสู งอายุแล้วแต่มีทศั นะต่อการทํางานทัว่ ๆ
ไปว่ายังคงทํางานต่อไปได้ ขึ้นอยูก่ บั สุ ขภาพและโอกาส และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนภาพร
ชโยวรรณ และคณะ (2532) ได้ศึกษาเรื่ องผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและประชากรผูส้ ู งอายุใน
ประเทศไทย พบว่าผูส้ ู งอายุร้อยละ 66 คิดว่าไม่ควรกําหนดการเกษียณอายุหรื อควรให้ทาํ งานไป
เรื่ อยๆ
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นอกจากงานวิจยั ดังกล่าว อรพินท์ บุนนาค (2537) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะจากการที่ได้
ศึกษากระบวนการชราภาพว่าไม่ควรใช้อายุเป็ นเกณฑ์ในการยุติการทํางานของผูส้ ู งอายุ เนื่ องจาก
บางคนจําเป็ นต้องออกจากงานตามเกณฑ์อายุที่ตอ้ งเกษียณ แต่ยงั มีประสิ ทธิภาพในการทํางานสู งอยู่
ถือว่าเป็ นการสู ญเสี ยกําลังคนที่จะทําประโยชน์ให้สังคมและประเทศ ปั จจุบนั นี้จึงมีผสู ้ ู งอายุจาํ นวน
ไม่นอ้ ยที่อายุมากกว่า 60 ปี แต่ยงั มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ ยังพร้อมสําหรับการทํางาน
ที่ไม่หนักจนเกิ นไป และวัฒนธรรมไทยเปิ ดโอกาสให้ผูส้ ู งอายุ ได้มีโอกาสทํางานต่อไป เพราะ
สังคมไทยให้เกียรติผสู ้ ู งอายุ นํามาสู่ วฒั นธรรมการทํางานที่ถือความอาวุโสในการทํางาน เนื่ องจาก
ท่านมีประสบการณ์และสุ ขมุ มากกว่า สังคมไทยจึงเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ู งอายุได้ทาํ งานในตําแหน่ งที่
ปรึ กษาในหน่วยงานราชการหลายแห่ ง (ฉวีวรรณ จันทรัตน์. 2540: 38) โดยมหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์
ได้ทาํ การศึกษาบุคลิกภาพโดยการติดตามผลแบบระยะยาวเป็ น 3 ช่วงในกลุ่มตัวอย่างหญิงชาย
ตั้งแต่ในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นจํานวน 420 คน โดยช่วงแรกเริ่ มศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ.1928–1929 ช่วงที่สอง
ปี ค.ศ.1968–1969 และช่วงสุ ดท้ายปี ค.ศ.1982–1984 โดยช่วงสุ ดท้ายนี้กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 83 ปี
พบว่า บุคลิกภาพด้านสติปัญญา (intellect) เป็ นบุคลิกที่คงที่มากที่สุด มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
ในช่วงอายุต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าในสาขาจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ที่พบว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ มิได้เสื่ อมถอยไปตามวัย แต่กลับจะเพิ่มขึ้นเนื่ องจากมีอายุ
และประสบการณ์เพิ่มขึ้น (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก. 2537: 70–80)
จากเอกสารและงานวิจยั ข้างต้นทําให้ทราบว่า บุคคลที่เกษียณอายุราชการแล้ว ถึงแม้
สังคมจะมองว่าเป็ นผูส้ ู งอายุ แต่ความรู ้ความคิดและสติปัญญาไม่ได้เสื่ อมถอยลงไป ข้าราชการที่
เกษียณอายุจึงยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็ นบุคคลที่มีคุณค่า เนื่องจากผ่านประสบการณ์ชีวิตและการ
ทํางานมามาก และมีอยูจ่ าํ นวนไม่นอ้ ยที่ยงั คงทํางานได้และเลือกที่จะประกอบอาชีพต่อไป
1.4 ประโยชน์ ทผี่ ้ สู ู งอายุได้ รับจากการทํางานหลังจากเกษียณอายุ
เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น ส่ วนใหญ่สถานภาพทางสังคมจะลดลง บทบาทเก่าจะถูกตัด
ออกไป แต่ผสู ้ ู งอายุยงั มีความต้องการทางสังคมและทางจิตใจเหมือนบุคคลในวัยกลางคน ผูส้ ู งอายุ
ควรมีกิจกรรมที่ต่อเนื่ องจากวัยที่ผ่านมา มีความพอใจในการร่ วมกิจกรรม มีความสนใจและร่ วม
เป็ นสมาชิกในชมรมต่างๆ โดยผูส้ ู งอายุส่วนมากมักจะดําเนินชีวิตเหมือนคนที่อยูใ่ นวัยกลางคนและ
จะปฏิเสธชีวิตแบบผูส้ ู งอายุนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ (ฉวีวรรณ จันทรัตน์. 2540: 48; อ้างอิงจาก
จันทนา รณฤทธิ วิขยั 2533: 57; อ้างอิงจาก Havighurst. 1963) ซึ่ งข้าราชการบํานาญส่ วนใหญ่มี
ความสุ ขกับการที่ได้มีกิจกรรมต่างๆ ในสังคมมากกว่าการถอนตัวออกจากสังคม (เขมิกา ยามะรัต.
2527)
จากทฤษฎีแห่ งกิจกรรม (activity theory) ของบาร์โรว์และสมิทธ์ เชื่อว่า กิจกรรมเป็ น
สิ่ ง ที่ จ าํ เป็ นและมี ป ระโยชน์ สํา หรั บ ทุ ก วัย โดยเฉพาะผูส้ ู ง อายุ จะเน้น ที่ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
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มี งานวิ จ ัยจํานวนมากที่ สนับสนุ น ว่าผูส้ ู งอายุส่ว นใหญ่ ยงั ต้องการทํางานหลัง จากการ
เกษียณอายุราชการ ซึ่ งลักษณะงานของผูส้ ู งอายุหลังจากเกษียณนั้น จะมีความแตกต่างกันไปตาม
ระดับการศึ กษา ทักษะที่ ได้รับการอบรมเรี ยนรู ้ มา ภาวะสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ และมี ปัจจัยอื่ นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความพึงพอใจในงานหรื อความจําเป็ นเรื่ องต้องการหารายได้ เป็ นต้น โดยทัว่ ไปงาน
ของผูส้ ู งอายุอาจแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ การทํางานเต็มเวลา การทํางานบางเวลา และทํางานต่อเนื่ อง
กับงานเดิมที่ทาํ อยูแ่ ล้ว (บุษยมาส สิ นธุประมา. 2539: 65) อาจกล่าวได้ว่าการทํางานใดๆหลังจาก
เกษียณอายุราชการ ย่อมมีประโยชน์ต่อผูส้ ูงอายุซ่ ึงจารุ วรรณ ศรี สว่าง (2532) ได้ศึกษากิจกรรมและ
ความคาดหวังของข้าราชการเกษียณอายุในประเทศไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 529 คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมกิ จกรรมหลังเกษียณ เช่ น การทํางานเพิ่มรายได้ งานอดิ เรกหรื องานยามว่าง
ส่ วนโกศล มีคุณ (2542) ได้ศึกษาเรื่ องการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในสังคมไทยด้าน
อาชีพ เศรษฐกิจ และกฎหมาย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ู งอายุจาํ นวน 560 คน และผูใ้ กล้ชิดผูส้ ู งอายุ
552 คน พบว่า ผูส้ ู งอายุยงั มีบทบาทต่อสังคมโดยการทํางาน ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ผอู ้ ื่นในการ
ประกอบอาชีพ และบางส่ วนจะมีปัญหาในการประกอบอาชีพเนื่ องจากสุ ขภาพไม่อาํ นวย ผูส้ ู งอายุ
ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน โดยต้องการทํางานเพื่อมีรายได้ ต้องการความรู ้ดา้ นเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ และความรู ้ดา้ นกฎหมาย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเด่นพงษ์ พลละคร
(ฉวีวรรณ จันทรัตน์. 2540: 28; อ้างอิงจาก เด่นพงษ์ พลละคร. 2533: 73) กล่าวว่า ผูส้ ู งอายุที่ยงั
ทํางานหลังจากเกษียณอายุ เนื่ องจากความพึงพอใจในงานและต้องการทําประโยชน์ให้สังคม
มากกว่าการคํานึ งถึงรายได้ อย่างไรก็ตามการประกอบอาชีพของผูส้ ู งอายุ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะอาชีพ
เดิมที่ได้ปฏิบตั ิอยูก่ ่อน ส่ วนการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ พบว่าร้อยละ 69 ไม่ได้
ประกอบอาชีพ เนื่ องจากการประกอบอาชีพใหม่ตอ้ งอาศัยความรู ้ ความสามารถที่มีอยูเ่ ดิม รวมทั้ง
โอกาสของหน่วยงานที่จะเอื้อต่อผูส้ ู งอายุ สําหรับลักษณะอาชีพที่ทาํ หลังเกษียณอายุราชการ ได้แก่
ร้อยละ 25 เป็ นเจ้าของกิจการ ร้อยละ 18.2 ค้าขาย นอกนั้นเป็ นการรับจ้างทัว่ ไป และเป็ นที่ปรึ กษา
บริ ษทั ต่างๆ (รัชนี ฝนทองมงคล. 2538: 70–71)
สรุ ปได้ว่าผูเ้ กษียณอายุราชการส่ วนใหญ่ ยังมีความต้องการทางสังคมและทางจิตใจเหมือน
บุคคลในวัยกลางคน โดยพยายามรักษาระดับการทํากิจกรรมให้เหมือนเดิม มีความพอใจที่จะร่ วม
กิจกรรมมากกว่าการถอนตัวออกจากสังคม หรื อกล่าวได้ว่ายังคงต้องการทํางานอยู่ อาจจะเป็ นงาน
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2. ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรมการทํางาน
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งกลุ่มพฤติกรรมการทํางานของข้าราชการเกษียณอายุตาม
ลักษณะงานที่ทาํ ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา ทํางานอาชี พอื่นและไม่ได้
ทํางาน โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อศึ กษาปั จจัยเกี่ ยวข้องกับพฤติ ก รรมการทํางานของข้าราชการ
เกษียณอายุ ซึ่ งนําเอาทั้งสาเหตุภายนอก คือ ตัวแปรสถานการณ์ และสาเหตุภายใน ประกอบด้วย
ตัวแปรด้านจิตลักษณะเดิ ม กับตัวแปรด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์เข้ามาพิจารณาร่ วมกัน ซึ่ ง
ปั จจัยสถานการณ์ที่ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษา ได้แก่ สถานการณ์ในที่ทาํ งาน การได้รับคําแนะนําชักจูง และ
การสนับสนุ นทางสังคม ปั จจัยจิ ตลักษณะเดิ ม ได้แก่ การเห็ นคุ ณค่าในตนเอง แรงจู งใจในการ
ทํางาน และสุ ขภาพจิต ปั จจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู ้ความสามารถของตนใน
การทํางานและเจตคติต่อการทํางาน นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาํ ปั จจัยชีวสังคมและภูมิหลังมาร่ วมศึกษา
ด้วย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งทางวิชาการ สถานภาพสมรส และเงินรายได้ โดย
ศึกษาปั จจัยสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ของข้าราชการเกษียณอายุที่
มีลกั ษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังต่างกัน
2.1 ปัจจัยสถานการณ์
2.1.1 สถานการณ์ ในทีท่ าํ งาน
สถานการณ์ ในที่ทาํ งาน หมายถึง บรรยากาศในการทํางาน ความมีอิสระ
ความผูก พัน การมี ส่ ว นร่ ว มและสิ่ ง อํา นวยความสะดวก แนวทางการบริ ห ารยุค ใหม่ ม ัก มุ่ ง จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บุคคลในองค์การจะทํางานได้อย่างมีความสุ ขใจ มี
ประสิ ทธิภาพและอุทิศแรงกาย แรงใจให้องค์การประสบความสําเร็ จ (วัลย์นิภา สวัสดิ์นฤเดช. 2539:
15–16) ซึ่งสถานการณ์ในที่ทาํ งานมีอิทธิพลต่อบุคคลในองค์การ ในด้านการช่วยกระตุน้ ให้มีเจตคติ
ที่ดีต่อองค์การและพอใจที่จะอยูใ่ นองค์การ รวมไปถึงกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในองค์การด้วย
มาลินี แซ่เตือง (2534: 21–29) ได้ศึกษาทัศนะที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หารงาน
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านอาคารสถานที่ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และด้านสวัสดิการและ
ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล สรุ ปได้ ว่ า การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ผู ้บ ริ หารต้อ งยึ ด หลัก
ประชาธิปไตยในการบริ หาร สร้างบรรยากาศให้อาจารย์ได้ใช้ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่ ได้รับ
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอเพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการและความก้าวหน้าใน
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จากเอกสารและงานวิจยั ที่ผ่านมาสนับสนุ นว่าสถานการณ์ในที่ทาํ งานเป็ น
ลักษณะของการทํางาน สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อความรู ้สึกพึงพอใจ
ของบุคคลในการทํางานได้แก่ ความสะดวกสบาย ความมีอิสระในการทํางาน การได้รับการยกย่อง
นับถือ เป็ นต้น โดยข้าราชการเกษียณอายุที่มีความรู ้สึกพึงพอใจสถานการณ์ในที่ทาํ งานสู ง น่าจะมี
แนวโน้ ม ที่ จ ะยัง คงทํา งานหรื อ ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆต่ อ ไปหลัง จากเกษี ย ณอายุ สู ง ด้ว ย ดัง นั้ น
สถานการณ์ในที่ทาํ งานจึงน่าจะเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีความสําคัญในการจําแนกพฤติกรรมการทํางาน
ของข้าราชการเกษียณอายุ
2.1.2 การได้ รับคําแนะนําชักจูง
การชัก จู ง เป็ นกระบวนการสื่ อ สารที่ ผูส้ ่ ง สารมี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะเข้า ไปมี
อิทธิพลเหนื อผูอ้ ื่น โดยการเปลี่ยนความเชื่อ ค่านิยมหรื อเจตคติ (ศักดินา บุญเปี่ ยม. 2533: 17) การ
ชักจูงให้บุคคลเปลี่ยนเจตคติหรื อพฤติกรรมจึงทําได้หลายวิธี เช่น การให้คาํ แนะนํา การให้ทาํ ตาม
หรื อเลียนแบบ การอภิปรายกลุ่ม หรื อการใช้สารชักจูง แต่การชักจูงที่ได้ผลควรคํานึ งถึงลักษณะ
ของผูช้ กั จูงว่าควรเป็ นผูท้ ี่มีความน่ าเชื่อถือ มีความรู ้ความชํานาญในเรื่ องที่ชกั จูงในด้านเนื้ อหาของ
การชักจูงต้องกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิตามการชักจูง และโทษของการไม่ปฏิบตั ิ
ตามการชัก จู ง และผูช้ ัก จู ง ต้อ งกล่ า วถึ ง ประโยชน์ ที่ ต รงกับ ความต้อ งการของผูถ้ ู ก ชัก จู ง ด้ว ย
(ดวงเดือน พันธุมนาวินและคนอื่นๆ. 2531: 138–141)
อย่ า งไรก็ ต ามยัง ไม่ พ บงานวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาความเกี่ ย วข้อ งของการได้รั บ
คําแนะนําชักจูงกับพฤติกรรมการทํางานของข้าราชการเกษียณอายุ แต่จากการทบทวนเอกสารที่
ผ่านมาสนับสนุ นว่าการได้รับคําแนะนําชักจูง คําชักชวน หรื อคําเชิญจากหน่ วยงานใหม่ หรื อการ
ได้รับคําแนะนําจากบุคคลที่มีความสําคัญให้ไปร่ วมงานด้วยหลังจากที่เกษียณอายุ ซึ่ งเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ขา้ ราชการที่เกษียณอายุที่มีความต้องการทํางานอยูแ่ ล้ว ได้กลับมาทํางานในหน่วยงานเดิม
หรื อหน่ วยงานใหม่หลังจากเกษียณอายุ และน่ าจะทําให้ขา้ ราชการเกษี ยณอายุที่มีความต้องการ
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2.1.3 การสนับสนุนทางสั งคม
การสนับสนุ นทางสังคม (social support) เป็ นการติดต่อของบุคคลในการ
ทํางานเพื่อ ให้บุคคลได้รับความพึงพอใจและการได้รับการตอบสนองความต้องการในการทํางาน
(Kaplan & Others.1977: 50-51) การสนับสนุนทางสังคมจะต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ
คือ เป็ นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็ นการกระทําหรื อพฤติกรรม และมีจุดประสงค์
เพื่อให้เกิดผลดีต่อผูร้ ับทั้งทางด้านร่ างกายจิตใจและสังคม (ทิพย์สุดา จันทร์ แจ่มหล้า. 2544: 10;
อ้างอิงจาก O’Reilly. 1988: 863-873) การสนับสนุนทางสังคมจะเป็ นตัวคัน่ กลางระหว่างภาวะ
กดดันกับภาวะตึงเครี ยด และเป็ นกระบวนการลดความรุ นแรงของภาวะกดดันที่จะส่ งผลเป็ นภาวะตึง
เครี ยดในการทํางานให้นอ้ ยลง (ศักดิ์ชยั นิ รัญทวี. 2532: 38 อ้างอิงจาก Ganster & Others. 1986: 105)
ซึ่งสเคเฟอร์ และคนอื่นๆ (Scaefer, et al. 1981: 381-406) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมเป็ น 3
ประเภท คือ
1. การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ (emotional support) หมายถึง การ
สนับสนุนคุน้ เคยหรื อยืนยันความมัน่ ใจ
2. การสนับสนุ นทางด้านวัตถุ (tangible support) หมายถึง การให้ความ
ช่วยเหลือด้านวัตถุ สิ่ งของตามความต้องการ
3. การสนับสนุ นทางด้านข้อมูลข่าวสาร (information support) หมายถึง
การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล และข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูร้ ับการสนับสนุน
บุ ค คลจะรู ้ สึ ก ว่ า ตนเองได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในด้า นต่ า งๆ เมื่ อ ตนเอง
ต้องการหรื อพบกับปั ญหาจากบุคคลรอบข้าง เช่น การได้รับกําลังใจ การได้รับความช่วยเหลือด้าน
การเงิน หรื อการได้รับข่าวสารหรื อข้อมูลย้อนกลับ ทําให้รู้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครัว
หรื อองค์กร บุคคลส่ วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลที่อยูใ่ นเครื อข่ายสังคมของ
เขา ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องหรื อมีความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่ งแต่ละบุคคลจะมีเครื อข่ายสังคมของตนเอง
ดังนั้นระบบการสนับสนุ นทางสังคมมักจะมาจากคนในกลุ่มที่มีความสนิ ทสนมใกล้ชิดกันมากกว่า
คนในกลุ่มอื่น
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มี ง านวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาพบว่ า การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
พฤติกรรมการทํางานของผูส้ ู งอายุ โดยฉวีวรรณ จันทรัตน์ (2540: 209) ศึกษาพบว่า ข้าราชการ
อัยการส่ วนมากขอความคิดเห็ นสนับสนุ นจากเพื่อนหรื อสมาชิ กในครอบครัวเกี่ยวกับการทํางาน
หลังเกษียณอายุราชการ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเกริ กศักดิ์ บุญญานุพงศ์ (2539) ที่ศึกษา
พบว่า ผูส้ ู งอายุตอ้ งการโอกาสที่จะทํางาน ถ้าหากครอบครัวและสังคมส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุมีโอกาส
ร่ วมกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ู งอายุทาํ งานเพื่อหารายได้ และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ เกริ กศักดิ์ บุญญานุพงศ์ และสุ รีย ์ บุญญานุพงศ์ (2534) ที่ได้ศึกษาศักยภาพใน
การทํางานของผูส้ ู งอายุและความพร้อมของผูส้ ู งอายุที่จะนําศักยภาพที่มีอยู่มาทํางานให้กบั สังคม
โดยการสัมภาษณ์ผสู ้ ู งอายุท้ งั ในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่
มีศกั ยภาพหรื อมีความสามารถที่จะทํางานต่างๆ ได้ ทั้งในลักษณะของการทํางานเพื่อหารายได้และ
การทํา งานให้กับ สั ง คม สํา หรั บ เหตุ ผ ลที่ ผูส้ ู ง อายุเ ข้า ไปมี บ ทบาทในทางสั ง คมน้อ ย ทั้ง ๆ ที่ มี
ศักยภาพและความพร้อมที่จะทํางานนั้น เนื่องจากท่าทีของคนในวัยหนุ่มสาวที่มีต่อผูส้ ู งอายุเป็ นไป
ในทางที่ไม่ให้การยอมรับในศักยภาพที่มีอยู่ แม้ว่าตัวผูส้ ู งอายุเองจะมีความรู ้สึกว่าสามารถที่จะร่ วม
ทํางานกับคนที่อยูใ่ นวัยหนุ่มสาวได้ แต่ไม่มนั่ ใจว่าจะได้รับการยอมรับจากคนหนุ่มสาวเพียงไร
จากเอกสารและงานวิจยั ที่ผา่ นมาสนับสนุนว่าการสนับสนุ นทางสังคมเป็ น
การรั บรู ้ของบุคคลเกี่ ยวกับการได้รับความช่ วยเหลือจากครอบครัวและบุคคลอื่นในด้านอารมณ์
ด้านวัตถุ และด้านข้อมูล โดยข้าราชการเกษียณอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสู ง ข้าราชการ
เกษียณอายุกม็ ีแนวโน้มที่จะยังคงทํางานหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ ต่อไปหลังจากเกษียณอายุสูงในทาง
ตรงกันข้ามข้าราชการเกษี ยณอายุที่ได้รับการสนับสนุ นทางสังคมตํ่า ข้าราชการเกษี ยณอายุก็มี
แนวโน้มที่จะทํางานหรื อร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ต่อไปหลังจากเกษียณอายุต่ าํ ด้วยเช่ นกัน ดังนั้นการ
สนับสนุนทางสังคมจึงเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญในการจําแนกพฤติกรรมการทํางานของข้าราชการ
เกษียณอายุ
2.2 ปัจจัยจิตลักษณะเดิม
จากการประมวลและสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ ยวกับการทํางานในประเทศไทยของ
ประทีป จินงี่ และคณะ (2542) พบงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการทํางานจํานวน 40
เรื่ อง มีงานวิจยั ที่ให้ความสําคัญกับปั จจัยที่เป็ นจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความรู ้ความสามารถในการ
ทํางาน จํานวน (12 เรื่ อง) ความพึงพอใจในงาน (8 เรื่ อง) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (5 เรื่ อง) แรงจูงใจใน
การทํางาน (4 เรื่ อง) ความเชื่ออํานาจในตน (4 เรื่ อง) เป็ นต้น ซึ่ งพบผลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเกิน
จํานวนครึ่ งหนึ่ งของเรื่ องที่ศึกษานอกจากนี้ จากทฤษฎีตน้ ไม้จริ ยธรรมของดวงเดือนพันธุ มนาวิน
(2538) ที่ให้ความสําคัญกับจิตลักษณะพื้นฐานที่เปรี ยบเสมือนเป็ นรากต้นไม้ ซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งของ
พฤติกรรมคนดีคนเก่งได้ ก็คือ สุ ขภาพจิตของบุคคล
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จากผลการศึ ก ษาและแนวคิ ด ดัง กล่ า ว การวิ จ ัย ครั้ งนี้ จึ ง นํา เอาจิ ต ลัก ษณะบาง
ประการที่พบว่ามีความสําคัญต่อพฤติกรรมการทํางานของข้าราชการเกษียณอายุมาเป็ นตัวแปรใน
การศึกษาเพื่ออธิบายพฤติกรรมดังกล่าว ได้แก่ แรงจูงใจในการทํางาน การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
สุ ขภาพจิต
2.2.1 การเห็นคุณค่ าในตนเอง
การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองเป็ นการที่ บุ ค คลรั บ รู ้ แ ละประเมิ น ตนเอง และ
แสดงออกในแง่ของการยอมรับตนเองหรื อไม่ยอมรับตนเอง อันแสดงให้เห็นถึงขอบเขตความเชื่อ
ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ในด้านความสามารถที่มีอยู่ ความสําคัญของคนเรา ความสําเร็ จที่ได้รับ
และความมี คุณค่าในตนเอง รวมไปถึงการรั บรู ้ จากการประเมินของบุคคลอื่นที่มีต่อตนเอง โดย
สามารถสังเกตได้จากคําพูดและท่าทีที่บุคคลนั้นแสดงออก (Coopersmith. 1981) การเห็นคุณค่าใน
ตนเองจึ ง เป็ นความเชื่ อมั่น ในการดํา เนิ น ชี วิต อย่า งมี ค วามสุ ข ความรู ้ สึ ก มี ชี วิ ต อยู่อย่า งมี คุณ ค่ า
เหมาะสม มีความพยายามในการทําให้ชีวิตมีความสุ ข
องค์ประกอบที่มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ได้แก่ ลักษณะเฉพาะบุคคล
5 ประการ กล่าวคือ ร่ างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ความเฉลียวฉลาดหรื อความสามารถ ภาวะทาง
ความรู ้สึกที่เป็ นสุ ข การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ความปรารถนาที่จะกระทําตามความคาดหวัง และ
รวมไปถึงสิ่ งแวดล้อมรอบตัวบุคคลอีก 4 ประการ ได้แก่ ครอบครัวและสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริ ม
รวมไปถึ งการพัฒนาความรู ้ สึกมี คุณค่าในตนเองที่มีให้แก่ บุคคล การมี ความสัมพันธ์ทางสังคม
สถานภาพทางสังคม (Coopersmith. 1981) ซี่ งมาสโลว์ (Maslow. 1970: 45) เชื่อว่าบุคคลในสังคม
ทุกคนมีความต้องการที่จะเห็นคุณค่าในตนเอง (self–esteem) ต้องการเป็ นผูป้ ระสบความสําเร็ จ
เข้มแข็ง มีความสามารถ และเชื่อมัน่ ที่จะเผชิญสิ่ งต่างๆ ในโลก และยังมีความต้องการให้ผอู ้ ื่นเห็น
คุณค่าในตัวเขาด้วย (esteem from other people) กล่าวคือต้องการให้ผอู ้ ื่นยอมรับยกย่องให้เกียรติ
ต้องการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจเหนือคนอื่น เป็ นบุคคลสําคัญเป็ นที่ชื่นชมของคนอื่น การเห็นคุณค่าในตนเอง
เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ต่อบุคคลมาก บุคคลจะทราบว่าตนเองมีคุณค่าและจะประเมินตนเองในด้านดี
สามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผา่ นเข้ามาในชีวิตได้ สามารถยอมรับสิ่ งที่ทาํ ให้ตนเองผิดหวังอย่างกล้า
หาญและพร้ อ มที่ จ ะปรั บ ปรุ งให้ดี ยิ่ง ขึ้ น ทําให้เ ป็ นคนที่ ป ระสบผลสํา เร็ จ มี ค วามสุ ข สามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ขตามที่ตนปรารถนา
มี ง านวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาพบว่ า การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
พฤติกรรมการทํางานของผูส้ ู งอายุ โดยนิวการ์ เทนและคณะ (Neugarten, et al. 1961: 134-143) ได้
เสนอว่า ผูส้ ู งอายุควรจะเข้าร่ วมกิจกรรม ซึ่ งกิจกรรมต่างๆล้วนเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ ู งอายุ เนื่ องจาก
การยังคงทํากิจกรรมได้ เป็ นการบ่งบอกว่าผูส้ ู งอายุยงั คงมีความสามารถอยู่ และตัวผูส้ ู งอายุเองจะ
รู ้สึกภาคภูมิใจว่าตนยังมีคุณค่า มีบทบาทที่เป็ นประโยชน์และเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม นอกจากนี้
ผูส้ ู งอายุบางรายได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ซึ่ งสอดคล้องกับมารศรี นุ ชแสงพลี (2532: 92)
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จากเอกสารและงานวิจยั ที่ผา่ นมาสนับสนุนว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเป็ น
การรับรู ้ถึงลักษณะของตนเองโดยประเมินจากตนเองและข้อมูลจากคนรอบข้าง แล้วเกิดการยอมรับ
เห็ นความสําคัญ และความภาคภู มิใ จในความสามารถและความสําคัญของตน โดยข้าราชการ
เกษียณอายุที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสู ง ข้าราชการเกษียณอายุก็มีแนวโน้มที่จะยังคงทํางานหรื อ
ร่ วมกิจกรรมต่างๆต่อไปหลังจากเกษียณอายุสูง ในทางตรงกันข้ามข้าราชการเกษียณอายุที่มีการเห็น
คุณค่าในตนเองตํ่า ข้าราชการเกษียณอายุก็มีแนวโน้มตํ่าที่จะทํางานหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆต่อไป
หลังจากเกษี ยณอายุ ดังนั้นการเห็ นคุ ณค่าในตนเองจึ งเป็ นปั จ จัยที่ มีความสําคัญในการจําแนก
พฤติกรรมการทํางานของข้าราชการเกษียณอายุ
2.2.2 แรงจูงใจในการทํางาน
แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง ความต้องการและความพึงพอใจของบุคคล
ที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเสาะแสวงหาของตนเองโดยปั จจัยที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายใน
งานเช่น งานที่น่าสนใจ แปลกใหม่และท้าทาย เป็ นแรงผลักดัน (อรพินทร์ ชูชมและคณะ. 2542: 3)
ลักษณะแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลจึงมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของบุคคลอย่างเต็ม
ความสามารถ
การศึกษาแรงจูงใจในการทํางานครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในลักษณะแรงจูงใจ
ภายใน ซึ่ งดีซีและคณะ (อรพินทร์ ชูชม และคณะ 2542: 6 อ้างจาก Deci, 1975: Deci Ryan,1990)
ได้นิยามแรงจู งใจภายในในรู ปของความต้องการของบุคคลเพื่อความต้องการมี ความสามารถ
(competence) การลิขิตของตนเอง (self determination) และการท้าทายในงาน สาเหตุที่นกั จิตวิทยา
และนักการศึ กษาในปั จ จุ บนั ได้หันมาให้ความสนใจกับแรงจู งใจภายในเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจาก
แรงจูงใจภายในสามารถประยุกต์ใช้ได้ดีในการเรี ยนรู ้และการทํางาน สามารถใช้อธิบายพฤติกรรม
โดยไม่ตอ้ งอาศัยปั จจัยภายนอก ซึ่ งตามความเข้าใจของคนทัว่ ไปเห็นว่ารางวัลภายนอกต่างๆ เช่น
เงิน กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ เป็ นสิ่ งที่จูงใจให้เกิ ดพฤติกรรมที่ตอ้ งการ แต่จากการศึกษาวิจยั
หลายเรื่ องพบว่า บุคคลมีแนวโน้มที่จะสู ญเสี ยความสนใจและความเต็มใจในการทํางาน หลังจาก
รางวัลนั้นหมดสิ้ นไป
ดีซีและไรอัน (อรพินทร์ ชูชมและคณะ. 2542: 10-15; อ้างอิงจาก Deci &
Ryan.1990: 26) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในที่มองแรงจูงใจภายในในรู ปความต้องการ
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1. ความต้องการมีความสามารถ (need for competence) บุคคลที่ตอ้ งการมี
ความสามารถจะเสาะแสวงและเอาชนะสิ่ งท้าทายต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถโดยความ
ต้องการมีความสามารถ ประกอบด้วย ความชอบสิ่ งที่ทา้ ทาย ความอยากรู ้อยากเห็นและความรอบรู ้
อย่างอิสระ
2. ความสนใจ–ความตื่นเต้นและการลื่นไหล (interest – excitement and
flow) พฤติกรรมของบุคคลเกิ ดจากความรู ้สึกนึ กคิดและอารมณ์จากภายใน กิ จกรรมที่ถูกจูงใจ
ภายในคือ ลักษณะที่เพลิดเพลิน รางวัลที่ได้จากการทํากิจกรรม คือ ประสบการณ์ความเพลิดเพลิน
ในกิจกรรมนั้น ในความเพลิดเพลินนั้นจะประกอบไปด้วยประสบการณ์ที่ตอ้ งการความลื่นไหลจาก
ช่วงเวลาหนึ่ งไปยังช่วงเวลาถัดไปภายใต้เงื่อนไขของสิ่ งที่ทา้ ทายในงาน ซึ่ งบุคคลจะสนใจมากกับ
สิ่ งที่ทาํ อยู่
3. ความต้องการที่จะลิขิตตนเอง (need for self-determination) มนุษย์มี
ความต้องการพื้นฐานที่อยากจะควบคุมชะตาชี วิตของตนเอง เมื่อไรก็ตามที่บุคคลมีรู้สึกว่าตนเอง
เป็ นสาเหตุของพฤติกรรม เป็ นอิสระในการสร้างสรรค์พฤติกรรมของตนเอง มีการเลือกได้ ถือว่า
บุคคลนั้นถูกจูงใจจากภายใน ดังนั้นความต้องการที่จะลิขิตตนเองจึงเป็ นความต้องการของบุคคลที่
จะเป็ นผูเ้ ลือกมากกว่าที่จะถูกควบคุม โดยบุคคลจะต้องเป็ นอิสระจากเงื่อนไขการเสริ มแรง แรงขับ
หรื อแรงกดดันที่จะเป็ นตัวกําหนดการกระทําของบุคคล
4. แรงจูงใจภายในงาน (task–intrinsic motivation) บุคคลมีแนวโน้มจะ
แสดงสภาวะแรงจู งใจเฉพาะอย่างเพื่อค้นพบรางวัลในตัวของงาน แรงจู งใจภายในจึ งเป็ นการ
ประพฤติ ทํางาน เรี ยนรู ้ แก้ปัญหา เสาะแสวงหาและปรับประสบการณ์ใหม่ พากเพียรในงานและ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อความพึงพอใจทางจิตใจในการทําสิ่ งเหล่านี้ มากกว่าโอกาสที่จะได้รับรางวัล
ภายนอกงาน อย่างไรก็ตามไม่มีใครที่จะมีแรงจูงใจภายในหรื อแรงจูงใจภายนอกเพียงอย่างเดียว
บุคคลจะมีแรงจูงใจทั้งสองชนิดนี้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป
มี ง านวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาพบว่ า แรงจู ง ใจในการทํา งานมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
พฤติกรรมการทํางานของผูส้ ู งอายุ โดยมีงานวิจยั ของ ฉวีวรรณ จันทรัตน์ (2540: 204-210) ได้
ทําการศึกษาความตั้งใจในการทํางานหลังเกษียณอายุของข้าราชการอัยการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ น
ข้าราชการอัยการอายุ 50–59 ปี จํานวน 298 คน พบว่า แรงจูงใจจากลักษณะงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความตั้งใจในการทํางานหลังเกษี ยณอายุ นอกจากนี้ แรงจูงใจจากลักษณะงานยังมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการเลือกประเภทของงานอิสระส่ วนตัวด้วย โดยข้าราชการ
อัยการได้รับแรงจูงใจจากลักษณะงานมาก กล่าวคือ ส่ วนใหญ่ชอบงานที่ตอ้ งใช้ทกั ษะเฉพาะวิชาชีพ
กฎหมาย งานที่ตอ้ งใช้ทกั ษะหลายๆ ด้าน งานที่มีอิสระ งานที่ทาํ ให้ได้ความรู ้เพิ่มขึ้น งานที่เป็ น
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จากเอกสารและงานวิจยั ที่ผ่านมาสนับสนุ นว่าแรงจูงใจในการทํางาน
เป็ นความต้องการและความพึงพอใจของบุคคลที่จะแสดงความสามารถต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเสาะ
แสวงหาของตนเอง โดยมีปัจจัยที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในการทํางาน เช่น ความน่ าสนใจ แปลกใหม่ ท้าทาย
เป็ นแรงผลักดัน โดยข้าราชการเกษียณอายุที่มีแรงจูงใจในการทํางานสู ง ข้าราชการเกษียณอายุก็มี
แนวโน้มที่จะยังคงทํางานหรื อร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ต่อไปหลังจากเกษียณอายุ ในทางตรงกันข้าม
ข้าราชการเกษียณอายุที่มีแรงจูงใจในการทํางานตํ่า ข้าราชการเกษียณอายุก็มีแนวโน้มตํ่าที่จะทํางาน
หรื อร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ต่อไปหลังจากเกษียณอายุ ดังนั้นแรงจูงใจในการทํางานจึงเป็ นปั จจัยที่มี
ความสําคัญในการจําแนกพฤติกรรมการทํางานของข้าราชการเกษียณอายุ
2.2.3 สุ ขภาพจิต
สุ ขภาพจิตเป็ นสภาพความสมบูรณ์ของร่ างกายและจิตใจปราศจากอาการที่
ผิดปกติ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ทําให้มีความสามารถปรั บตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข มี
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความไร้วิตกกังวล ไม่มีความเครี ยด และไม่มีความขัดแย้งภายใน สามารถใช้
ชีวิตอยูใ่ นสังคมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี รู ้จกั ควบคุมอารมณ์ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม เป็ นสมาชิกที่
ดีของสังคม และมีประสิ ทธิภาพในการทํางาน ซึ่งผูท้ ี่มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมได้ ย่อม
มีความสําเร็ จในการทํางาน มีความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เป็ นที่ยอมรั บใน
สังคมและเป็ นบุคคลที่สังคมปรารถนา (ลักขณา สริ วฒั น์. 2545: 3-4) ดังนั้นสุ ขภาพจิตจึงเกี่ยวข้อง
กับจิตลักษณ์อื่นๆ และพฤติกรรมหลายประการของบุคคล ถ้าบุคคลมีสุขภาพจิตที่ดี พฤติกรรมอื่นๆ
ของบุคคลก็จะดีไปด้วย แต่ถา้ สุ ขภาพจิตเสื่ อม การที่เราศึกษาสุ ขภาพจิตของบุคคลได้จะทําให้เข้าใจ
บุคคลยิง่ ขึ้นและอาจสามารถทํานายพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ของบุคคลได้อย่างแม่นยํา
มีงานวิจยั ที่ศึกษาพบว่า สุ ขภาพจิตมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางาน
ของผูส้ ู งอายุ โดยงานวิจยั ของ ฉวีวรรณ จันทรัตน์ (2540: 204-210) ศึกษาพบว่า การให้ความสําคัญ
เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ความตั้ง ใจในการทํา งานหลัง
เกษียณอายุ นอกจากนี้ การให้ความสําคัญเกี่ ยวกับสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตยังมี ความสัมพันธ์
ทางบวกกับ ความตั้ง ใจในการเลื อ กประเภทของงานอิ ส ระส่ ว นตัว ด้ว ยโดยข้า ราชการอัย การ
ส่ วนมากมีการให้ความสําคัญเกี่ยวกับสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตเป็ นอย่างมาก และมีความเชื่ อว่า
สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่จะสนับสนุ นให้ยงั สามารถทํางานต่อไปได้หลังจาก
เกษี ยณอายุ กล่าวคือ หากไม่มีโรคประจําตัวหรื อเจ็บป่ วยรุ นแรง มี สุขภาพจิ ตที่ ดี ไม่ เครี ยด ได้
พัฒ นาตนเองด้ว ยการทําสมาธิ สามารถทําการฝึ กจิ ต ใจให้พ ร้ อมเพื่อเตรี ย มตัว ทํา งานหลัง จาก
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จากเอกสารและงานวิจยั ที่ ผ่านมาสนับสนุ น ว่าสุ ขภาพจิ ตเป็ นสภาพทาง
อารมณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความรู ้ สึ ก เป็ นปกติ และความผิ ด ปกติ ที่ ไ ม่ รุ น แรง เช่ น ความกัง วลใจ
ความเครี ยด ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ ความสามารถในการเผชิญ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า งๆ ได้ ตลอดจนมี ค วามสุ ข ความพอใจในสิ่ ง ที่ ต นมี อยู่ โดยข้า ราชการ
เกษียณอายุที่มีสุขภาพจิตดี ข้าราชการเกษียณอายุก็มีแนวโน้มที่จะยังคงทํางานหรื อร่ วมกิ จกรรม
ต่ า งๆต่ อ ไปหลัง จากเกษี ย ณอายุ สู ง ด้ว ยเช่ น กัน ในทางตรงกัน ข้า มข้า ราชการเกษี ย ณอายุที่ มี
สุ ขภาพจิ ตไม่ดี ข้าราชการเกษี ยณอายุก็มีแนวโน้มตํ่าที่ จะทํางานหรื อร่ วมกิ จกรรมต่างๆต่อไป
หลังจากเกษี ยณอายุ ดังนั้นสุ ขภาพจิ ตจึ งเป็ นปั จจัยที่ มีความสําคัญในการจําแนกพฤติ กรรมการ
ทํางานของข้าราชการเกษียณอายุ
2.3 ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์
2.3.1 การรับรู้ ความสามารถของตนในการทํางาน

การรับรู ้ความสามารถของตน (self–efficacy) หมายถึง ความเชื่ อของบุคคล
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะใช้การจัดการและการกระทําเพื่อให้บรรลุผลตามที่กาํ หนดได้
ซึ่ งการรับรู ้ความสามารถของตนจะมีอิทธิ พลต่อบุคคลในด้านความคิด ความรู ้สึก การจูงใจตนเอง
และการกระทํา การรับรู ้ความสามารถของตนมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี การเรี ยนรู ้ทางปั ญญาสังคม
(social cognitive theory) ของ อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) ที่มีความเชื่อว่ามนุษย์มีความ
กระตือรื อร้นที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชี วิตของเขา และกลไกที่สาํ คัญที่สุดต่อ
การกระทําอย่างตั้งใจนั้น คือ การรับรู ้ความสามารถของตน ซึ่ งการรับรู ้ความสามารถของตนได้รับ
อิทธิ พลจาก 4 แหล่ง ได้แก่ ความสําเร็ จจากการกระทําในอดีต การได้รับตัวแบบผ่านความสําเร็ จ
หรื อความล้มเหลวของตัวแบบทางสังคม การพูดชักจูงจากบุคคลอื่นที่สาํ คัญ และสภาวะทางร่ างกาย
และอารมณ์ที่บุคคลใช้ตดั สิ นความสามารถของเขาในการทํากิจกรรม (Bandura. 1999: 1-5)
การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนนี้ มี ผ ลต่ อ บุ ค คลในด้า นการเลื อ กกระทํา
พฤติกรรมในชี วิตประจําวัน บุคคลจะต้องตัดสิ นใจอยู่เสมอตลอดเวลาว่าเขาต้องการจะทําหรื อ
แสดงพฤติกรรมใด และมีผลต่อปริ มาณการใช้ความพยายามและความมุมานะในการทํางาน บุคคล
ที่มีการรับรู ้ความสามารถของตนสู ง จะมีความกระตือรื อร้น และใช้ความพยายามในการทํางานนาน
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การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนจึ ง เป็ นตัว กํา หนดตัว หนึ่ งที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมของมนุษย์โดยผ่านการทํางานร่ วมกันของกระบวนการทั้งสี่ ได้แก่ 1) กระบวนการรู ้คิด
โดยการรับรู ้ความสามารถของตนส่ งผลต่อแบบแผนการคิด บุคคลที่รับรู ้ความสามารถของตนเอง
สู งจะมองสถานการณ์ที่เขาประสบอยูว่ า่ เป็ นโอกาส ซึ่งจะส่ งเสริ มหรื อบัน่ ทอนผลการปฏิบตั ิงานได้
2) กระบวนการจูงใจ มีพ้ืนฐานมาจากกระบวนการคิด โดยบุคคลที่รับรู ้ความสามารถของตนเองสู ง
จะตั้งเป้ าหมายไว้สูง มีแรงจูงใจในการกระทําและปฏิบตั ิงานได้ดี 3) กระบวนการด้านความรู ้สึก
การรับรู ้ความสามารถของตนจะส่ งผลต่อประสบการณ์ทางอารมณ์โดยผ่านการควบคุมตนเองสาม
ด้าน ได้แก่ ด้านการคิด การตีความเหตุการณ์ในชี วิตที่อาจให้ความรู ้สึกทางบวกหรื อทางลบ และ
รับรู ้ว่าตนเองสามารถควบคุมความคิดทางลบที่เกิดขึ้นได้หรื อไม่ดว้ ย 4) กระบวนการเลือก โดย
บุ ค คลมี แ นวโน้ม ที่ จ ะเลื อ กกระทํา กิ จ กรรมที่ แ น่ ใ จว่ า ตนเองสามารถจัด การได้ ผูท้ ี่ มี ก ารรั บ รู ้
ความสามารถของตนสู งจะเลือกกิจกรรมที่ทา้ ทายความสามารถ (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 2542: 3132; อ้างอิงจาก Bandura. 1997: 3)
มี งานวิ จยั ที่ ศึกษาพบว่าการรั บรู ้ ความสามารถของตนในการทํางานมี ความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานของผูส้ ู งอายุหลายเรื่ อง เช่น ในงานวิจยั ของฉวีวรรณ จันทรัตน์
(2540: 204–210) ที่ศึกษา พบว่า ข้าราชการอัยการมีความเชื่อในความสามารถของตนในระดับสู ง
โดยความเชื่ อในความสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการทํางานหลัง
เกษียณอายุ นอกจากนี้ ความเชื่ อในความสามารถของตนยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจ
ในการเลื อ กประเภทของงานอิ ส ระส่ ว นตัว ด้ว ย ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ศิ ริ ว รรณ ศิ ริ บุ ญ และมาลิ นี
วงษ์สิทธิ์ (2535) ได้ศึกษาข้อเท็จจริ งและเจตคติของผูส้ ู งอายุและคนหนุ่มสาวในกรุ งเทพมหานคร
ต่อบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผูส้ ู งอายุ พบว่า ผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งหยุดการทํางาน เนื่ องมาจาก
ปั ญหาด้านสุ ขภาพ และครอบครัวไม่ให้ทาํ งาน ถึงแม้ผสู ้ ู งอายุบางกลุ่มที่หยุดการทํางานอาชี พไป
แล้ว แต่ก็ยงั คงมีความต้องการที่จะทํางานในสัดส่ วนที่สูงอยู่ โดยผูส้ ู งอายุที่ยงั ทํางานอยู่ร้อยละ 90
ประเมินความสามารถในการทํางานอาชีพของตนเองว่า ตนยังคงสามารถทํางานอาชีพต่อไปได้ โดย
ผูส้ ู งอายุใ ห้ค วามเห็ น ว่าอายุเ ป็ นเพี ย งตัวเลขที่ เ พิ่มขึ้ น ตราบใดที่ ย งั มี สุขภาพอนามัย ดี แ ละยัง มี
ความสามารถที่ จ ะทํา งานได้ การประกอบอาชี พ อย่า งต่ อ เนื่ อ งยัง สามารถเป็ นไปได้ และยัง
สอดคล้องกับเกริ กศักดิ์ บุญญานุพงศ์ (2539) ที่ได้ศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่รู้สึกว่าตนเองยังมี
ความสามารถที่จะร่ วมทํากิจกรรมต่างๆในครอบครัวและสังคมได้ ทําให้ผสู ้ ู งอายุตอ้ งการโอกาสที่
จะทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทํางานเพื่อหารายได้
จากเอกสารและงานวิจยั ที่ผา่ นมาสนับสนุนว่าการรับรู ้ความสามารถของตนใน
การทํางานเป็ นความเชื่อของข้าราชการเกษียณอายุเกี่ยวกับระดับความสามารถของตนเอง ที่จะใช้
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2.3.2 เจตคติต่อการทํางาน

เจตคติ เ ป็ นสภาวะความพร้ อ มทางจิ ต ใจและอารมณ์ ข องบุ ค คลอัน เกิ ด จาก
ประสบการณ์ เป็ นตัว กําหนดทิศทางการแสดงออกหรื อพฤติกรรมของบุคคลเพื่อตอบสนองต่อสิ่ ง
ต่างๆหรื อสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง (เพชรธิ ดา บุญหนุน. 2545: 33; อ้างอิงจาก Allport. 1935: 128)
เจตคติเป็ นสิ่ งที่บุคคลสามารถเรี ยนรู ้ได้ ซึ่ งสังคมประกิตมีความสําคัญต่อพัฒนาการของเจตคติ เจตคติ
สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางได้จากบวกเป็ นลบ หรื อลบเป็ นบวก หรื ออาจจะเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นจากมากเป็ นน้อย หรื ออาจจะหยุดเลิกไปเลย เจตคติของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิ ยม
ของชุมชนที่เป็ นสมาชิกอยู่ โดยเจตคติจะเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลกล้าที่จะเผชิญหรื อหลีกเลี่ยงจากสิ่ ง
เร้าที่ประสบอยู่ (สุ รางค์ โค้วตระกูล. 2541: 367; อ้างอิงจาก Zellman & Sears.1971)
การศึกษาเจตคติมีความแตกต่างในทฤษฎีที่ใช้ศึกษาอยู่มาก สามารถพิจารณา
โดยยึดองค์ประกอบของเจตคติเป็ นหลัก การวิจยั ครั้งนี้ศึกษาเจตคติตามแนวคิดของกลุ่มที่เชื่อว่าเจตคติ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ (Brief. 1998: 15–17) ได้แก่
1. องค์ประกอบด้านความรู ้เชิงประเมินค่า (cognitive component) เป็ นการรับรู ้
ของบุคคลเกี่ยวกับวัตถุ สิ่ งของหรื อเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความเชื่อว่าสิ่ งนั้นดีหรื อเลว มีประโยชน์
หรื อโทษมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจเป็ นความรู ้ที่ไม่ถูกต้อง หรื อมีเจตคติต่อสิ่ งนั้นๆ ไม่ตรงตามเป็ นจริ งก็ได้
2. องค์ประกอบด้านความรู ้สึก (affective component) เป็ นความรู ้สึกของ
บุคคลในลักษณะชอบหรื อไม่ชอบ พอใจหรื อไม่พอใจต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง การที่บุคคลรู ้ ว่าสิ่ งใดมี
ประโยชน์ต่อตนเองจะเกิดความรู ้สึกชอบสิ่ งนั้น ในทางตรงกันข้ามถ้ารู ้ว่าสิ่ งใดเป็ นโทษบุคคลจะ
ไม่ชอบหรื อเกลียดสิ่ งนั้น
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (behavioral component) เป็ นความโน้มเอียง
หรื อความพร้อมที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรู ้สึกของตนเอง ซึ่ งความโน้มเอียงที่
จะแสดงพฤติกรรมนี้เป็ นแบบกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง
4. การที่บุคคลมีเจตคติทางบวกต่อการกระทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งสู ง
บุคคลก็จะมีแนวโน้มที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นสู งด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีเจตคติ
ทางบวกต่อการกระทําพฤติกรรมนั้นตํ่า บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นตํ่าหรื ออาจจะไม่ทาํ
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5. มีงานวิจยั ที่ศึกษาพบว่าเจตคติต่อการทํางานมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การทํางานของผูส้ ู งอายุ โดยฉวีวรรณ จันทรัตน์ (2540: 204–210) ที่ศึกษากับกลุ่มข้าราชการ
อัยการที่เกษียณอายุ พบว่า เจตคติที่ดีต่อการทํางานหลังเกษียณอายุราชการมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความตั้งใจในการทํางานหลังเกษียณอายุ ความตั้งใจในการเลือกประเภทของงานอิสระส่ วนตัว
งานรับจ้าง และการทํางานเพื่อประโยชน์ของสังคม ซึ่งข้าราชการอัยการส่ วนมากมีเจตคติที่ดีต่อการ
ทํางานหลังเกษียณอายุราชการ โดยมีทศั นะว่าการทํางานหลังเกษียณอายุราชการทําให้ได้มีโอกาส
ออกกําลังกาย สุ ขภาพจะดี กว่าอยู่บา้ น การทํางานยังทําให้สมองปราดเปรื่ อง ได้ติดตามข่าวสาร
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทําให้ทนั โลกทันเหตุการณ์ การทํางานจะเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่
ลูกหลานในด้านความอุตสาหะ ขยัน อดทน ไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหาอุปสรรค นอกจากนี้ การทํางานยังมี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศชาติ และทําให้มีรายได้ เป็ นผลดี ต่อครอบครั ว ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สไตรบ์ และซไนเคอร์ (Atchey 1976: 109, Citing Streib and
Schneider 1971: 145-148) ที่ได้ทาํ การศึกษาแบบระยะยาวกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูส้ ู งอายุ พบว่า
ผูส้ ู งอายุกลับเข้าทํางานใหม่อีกครั้ง เนื่ องจากมีเจตคติที่ดีต่องาน มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเกษียณอายุ
ประสบปั ญหาด้านเศรษฐกิจ และรู ้สึกตึงเครี ยดเมื่อไม่มีงานทํา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
เกริ กศักดิ์ บุญญานุ พงศ์และ สุ รีย ์ บุญญานุ พงศ์ (2534) ที่ได้ศึกษาศักยภาพในการทํางานของ
ผูส้ ู งอายุและความพร้อมของผูส้ ู งอายุที่จะนําศักยภาพที่มีอยูม่ าทํางานให้กบั สังคม โดยการสัมภาษณ์
ผูส้ ู งอายุท้ งั ในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ผูส้ ู งอายุร้อยละ 75 ทํางานเพราะ
พอใจจะทํา รู ้สึกมีความสุ ขและสนุ ก ดี กว่าอยู่เฉยๆ ซึ่ งความพอใจ ความสุ ขและความสนุ กนั้นถือ
เป็ นเจตคติทางบวกต่อการทํางาน และยังสอดคล้องกับประทีป จินงี่ และคณะ (2542: 45) ที่ได้
ประมวลและสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการทํางานในประเทศไทย พบว่า ตัวแบบภายในบุคคลที่มี
ผลงานวิจยั ไปในทิศทางเดียวกันทุกเรื่ องคือ ตัวแปรเจตคติต่องานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ค่า r = .05)
จากเอกสารและงานวิจยั ที่ ผ่านมาสนับสนุ นว่าเจตคติ ต่อการทํางานเป็ นการ
มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการทํางาน มีความรู ้สึกเป็ นสุ ขและพอใจในการทํางาน รวมไปถึง
ความพร้อมหรื อความเต็มใจที่จะทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วงไป โดยถ้าข้าราชการเกษียณอายุมีเจตคติต่อ
การทํางานทางบวกสู ง ข้าราชการเกษียณอายุก็มีแนวโน้มที่จะยังคงทํางานหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ต่ อ ไปหลัง จากเกษี ย ณอายุ ในทางตรงกัน ข้า มถ้า ข้า ราชการเกษี ย ณอายุมี เ จตคติ ต่ อ การทํา งาน
ทางบวกตํ่า ข้าราชการเกษียณอายุกม็ ีแนวโน้มที่หยุดทํางานหลังจากเกษียณอายุ ดังนั้นเจตคติต่อการ
ทํางานจึงเป็ นปัจจัยที่มีความสําคัญในการจําแนกพฤติกรรมการทํางานของข้าราชการเกษียณอายุ
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2.4 ปัจจัยชีวสั งคมและภูมิหลัง
มีงานวิจยั ที่ศึกษาพบว่าปั จจัยชี วสังคมและภูมิหลังมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การทํางานของผูส้ ู งอายุ โดยประทีป จินงี่ และคณะ (2542: 55) ประมวลและสังเคราะห์งานวิจยั
เกี่ยวกับการทํางานในประเทศไทย พบตัวแปรชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กบั การทํางาน ได้แก่ อายุ
ประสบการณ์การทํางาน ตําแหน่ง ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง และระดับการศึกษา
สําหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุน้ นั มีผทู ้ าํ การวิจยั หลายเรื่ องที่ศึกษาตัวแปร
ด้านชีวสังคมและภูมิหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ นภาพร ชโยวรรณ และคณะ (2532: 17) ศึกษา
พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 60–64 ปี มีความต้องการทํางานมากกว่าผูส้ ู งอายุในกลุ่มอายุอื่นๆ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวนิ ดา นิ รมย์ (2537: 131–132) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีส่วนกําหนดต่อ
การเป็ นผูส้ ู งอายุที่ยงั คุณประโยชน์ โดยศึกษากับผูส้ ู งอายุทวั่ ประเทศจํานวน 3,252 ราย พบว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีอายุนอ้ ยทํางานเชิงเศรษฐกิจมากกว่าผูส้ ู งอายุที่มีอายุมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของฉัตรสุ มน พฤติภิญโญ (2546: vii) ที่ศึกษาการทํางานของผูส้ ู งอายุไทย พบผลสอดคล้องกันคือ
ผูส้ ู งอายุจะทํางานลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น
ในเรื่ องของเพศ นภาพร ชโยวรรณและคณะ (2532: 17) ยังศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุ
ชายมีความต้องการทํางานมากกว่าผูส้ ู งอายุหญิงในทุกกลุ่มอายุ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
วนิ ดา นิ รมย์ (2538: 131–132) ที่พบว่า ผูส้ ู งอายุเพศชายทํางานเชิงเศรษฐกิจในสัดส่ วนที่สูงกว่า
ผูส้ ู งอายุเพศหญิง และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของฉัตรสุ มน พฤติภิญโญ (2546: viii) ที่พบว่า
ผูส้ ู งอายุหญิงมีจาํ นวนชัว่ โมงที่ทาํ งานลดลงมากกว่าผูส้ ูงอายุชาย
ในเรื่ องของระดับการศึกษา วนิดา นิ รมย์ (2538: 131–132) ศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุที่
มีการศึกษาสู งจะทํางานเชิงเศรษฐกิจในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูส้ ู งอายุที่มีการศึกษาตํ่า ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการศึ กษาของอรพินท์ บุนนาค (2537: 1) ที่ศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุที่สําเร็ จการศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษาหรื อสู งกว่ามีความต้องการที่จะทํางานมากกว่า ผูส้ ู งอายุที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาและประถมศึกษา
ในเรื่ องของรายได้เกริ กศักดิ์ บุญญานุ พงศ์ และสุ รีย ์ บุญญานุพงศ์ (2534) ที่ศึกษา
ศักยภาพในการทํางานของผูส้ ู งอายุและความพร้อมของผูส้ ู งอายุที่จะนําศักยภาพที่มีอยู่มาทํางาน
ให้กับสังคม โดยการสัมภาษณ์ ผูส้ ู งอายุท้ งั ในเขตเมื องและชนบทของจังหวัดเชี ย งใหม่ พบว่า
ผูส้ ู งอายุร้อยละ 25 ต้องทํางานเพราะความจําเป็ นเรื่ องรายได้ เนื่องจากไม่มีใครส่ งเสี ยเลี้ยงดู ต่อมา
เกริ กศักดิ์ บุญญานุพงศ์ (2539: 28) ได้ประมวลปั ญหาด้านเศรษฐกิจของผูส้ ู งอายุไว้ซ่ ึ งสรุ ปได้ดงั นี้
ประมาณร้อยละ 30 ของผูส้ ู งอายุยงั คงต้องทํางานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ใน
ผูส้ ู งอายุอีกกลุ่มซึ่ งมีประมาณร้อยละ 70 ที่พ่ ึงพารายได้จากลูกหลานหรื อผูเ้ ลี้ยงดูซ่ ึงไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย ยังมีความต้องการที่จะทํางานเช่นกัน แต่ไม่สามารถหางานที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกาย
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ฉวีวรรณ จันทรัตน์ (2540: 209) ศึกษาพบว่า ข้าราชการอัยการส่ วนมากขอความ
คิดเห็นสนับสนุ นจากเพื่อนหรื อสมาชิ กในครอบครัว โดยเฉพาะคู่สมรส เกี่ยวกับการทํางานหลัง
เกษียณอายุราชการ แสดงให้เห็นว่าสถานภาพสมรสมีความเกี่ยวข้องกับการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ
นอกจากนี้ยงั พบว่ามีเอกสารและงานวิจยั ที่ผา่ นมาสนับสนุนว่าปั จจัยชีวสังคมและภูมิ
หลังมีความเกี่ยวข้องกับจิตลักษณะของบุคคล โดยคูเปอร์ สมิธ (Coopersmith.1967: 82) ที่พบว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีการเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน โดยผูท้ ี่มีระดับ
การศึ ก ษาสู ง จะมี ก ารเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองสู ง กว่า ผูท้ ี่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาตํ่า ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ผล
การศึ ก ษาบางส่ ว นของ สาวิ ต รี ลิ้ ม ชัย อรุ ณ เรื อ ง (2536)
ทํา การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มีต่ อการรั บ รู ้
กระบวนการสู งอายุและคุณภาพชี วิตในชมรมผูส้ ู งอายุวิทยาลัยพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาล
หาดใหญ่ พบว่าผูส้ ู งอายุที่มี อายุ และระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีความรู ้สึกเห็ นคุณค่าในตนเอง
ต่างกัน ส่ วนเขมิกา ยามะรัต (2527) ศึกษาพบว่าสถานภาพสมรส การมีชีวิตคู่ และอายุงานต่างก็มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวิตของผูส้ ู งอายุ และจากการศึกษาของ นภาพร ชโยวรรณ และ
คณะ (2532: 26-29) พบว่าผูส้ ู งอายุชายและหญิงมีภาวะสุ ขภาพจิตไม่เท่ากัน ส่ วนอัมพา วรวัฒนชัย
(2532:105) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองของข้าราชการบํานาญพบว่า ข้าราชการ
บํานาญที่มีตาํ แหน่งงานก่อนเกษียณอายุต่างกันมีการปรับตัวต่างกัน
จากเอกสารและงานวิจยั ที่ผ่านมาสนับสนุ นว่าปั จจัยชีวสังคมและภูมิหลังมีความ
เกี่ยวข้องกับจิตลักษณะและพฤติกรรมการทํางานของบุคคล โดยการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ปัจจัยชีวสังคม
และภูมิหลังที่ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งทางวิชาการ สถานภาพ
สมรส และเงินรายได้
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานภายหลังเกษียณอายุของข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีรายละเอียดของการดําเนินการวิจยั ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรคือข้าราชการบํานาญของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุ นวิชาการ ทั้งหมดที่เกษียณอายุราชการในระหว่างปี พ.ศ.2536–2545 และยังมีชีวิตอยู่ใน
ปี งบประมาณ 2546 จํานวน 281 คน ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะศึกษาทั้งกลุ่มประชากร และเลือกแบบ
เจาะจงจํานวน 20 คนเพื่อการสัมภาษณ์ผา่ นทางโทรศัพท์

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามใช้เพื่อวัดตัวแปร 4
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแปรชีวสังคมและภูมิหลัง กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมการทํางานภายหลังการเกษียณอายุราชการ
ดังนั้นเครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้แบ่งเป็ น 2 ฉบับ ได้แก่
1. แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคําถามในการวัดตัวแปร 10 ด้าน ได้แก่
ลักษณะชี วสั งคมและภูมิหลัง (biosocial factors and background)
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ สถานภาพสมรส และเงินรายได้
สถานการณ์ ในที่ทํางาน (work condition) เป็ นการสอบถามสภาพแวดล้อม
ทางด้านกายภาพและด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อความรู ้สึกพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน
การได้ รับคําแนะนําชั กจูง (guidance persuation) เป็ นการสอบถามถึงการ
ได้รับคําแนะนําคําชักชวน คําเชิ ญจากหน่ วยงานใหม่ หรื อจากการได้รับคําแนะนําจากบุคคลที่มี
ความสําคัญต่อข้าราชการเกษียณอายุ
การสนับสนุนทางสั งคม (social support) เป็ นการสอบถามการรับรู ้ของ
บุคคลเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวและบุคคลอื่นในด้านอารมณ์ ด้านวัตถุ และด้านข้อมูล
การเห็นคุณค่ าในตนเอง (self esteem) เป็ นการสอบถามการรับรู ้ถึงลักษณะ
ของตนเอง โดยประเมินจากตนเองและข้อมูลจากคนรอบข้าง แล้วเกิดการยอมรับ เห็นความสําคัญ
และความภาคภูมิใจในความสามารถและความสําคัญของตน
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แรงจูงใจในการทํางาน (work motivation) เป็ นการสอบถามความต้องการ
และความพึงพอใจของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ของตนร่ วมกับปั จจัย
ภายในงาน ซึ่งเป็ นแรงกระตุน้ โดยไม่ตอ้ งอาศัยกฎเกณฑ์ภายนอกเป็ นข้อบังคับ
สุ ขภาพจิต (mental health) เป็ นการสอบถามสภาพทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู ้สึกเป็ นปกติ และความผิดปกติที่ไม่รุนแรง ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
กับเหตุการณ์ ความสามารถในการเผชิ ญปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ ตลอดจนมีความสุ ข ความ
พอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่
การรั บรู้ ความสามารถของตนในการทํางาน (self-efficacy) เป็ นการ
สอบถามเกี่ ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงาน โดยให้ผูต้ อบประเมินตนเองว่าสามารถทําได้
หรื อไม่และมีความมัน่ ใจในระดับใดในการปฏิบตั ิงานหลังเกษียณอายุราชการ
เจตคติต่อการทํางาน (work attitude) เป็ นการสอบถามการมองเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของการทํางาน มีความรู ้สึกเป็ นสุ ขและพอใจในการทํางาน รวมไปถึงความพร้อม
หรื อความเต็มใจที่จะทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วงไป
พฤติกรรมการทํางาน (work behaviors) เป็ นการสอบถามถึงลักษณะของ
งานที่ขา้ ราชการเกษียณอายุเลือกทําเพื่อเพิ่มรายได้ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
ได้แก่ ทํางานสถาบันอุดมศึกษา ทํางานอาชีพอื่น และไม่ได้ทาํ งาน
2. แบบสั มภาษณ์ เป็ นการสัมภาษณ์เจาะลึกใช้เพื่อศึกษาการให้เหตุผลและเจตคติต่อ
การทํางานภายหลังจากการเกษียณอายุราชการ
เครื่ องมือวิจยั มีรายละเอียดของการสร้างและลักษณะของการวัดตัวแปรดังต่อไปนี้

การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ (Validity) จํานวน 3 ท่าน ที่มี
ประสบการณ์ในการสร้างแบบวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสมของ
เนื้อหา และภาษาของแบบสอบถาม จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแบบสอบถามและนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับข้า ราชการเกษี ย ณอายุใ นต่ า งมหาวิ ท ยาลัย ได้แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม จํานวน 21 คน
ผูว้ ิจยั ได้หาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามในแต่ละตัวแปรโดยการหาค่าสหสัมพัน ธ์
ระหว่างข้อคําถามกับคะแนนรวม (Item–total correlation) พบว่าทุกข้อคําถาม มีความสัมพันธ์กบั
คะแนนรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกตัวแปร และมีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ในแต่ละตัวแปรดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเห็นคุณค่าในตนเอง มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.79
แรงจูงใจในการทํางาน มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.74
สุ ขภาพจิต มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.72
การรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.94
เจตคติต่อการทํางาน มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90
การสนับสนุนทางสังคม มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86

ลักษณะและตัวอย่ างเครื่องมือวิจยั
แบบสอบถามสถานการณ์ ในทีท่ าํ งาน
แบบสอบถามสถานการณ์ ใ นที่ ท าํ งาน เป็ นเครื่ อ งมื อ วิ จ ัย ที่ ใ ช้ศึ ก ษาลัก ษณะของ
สภาพแวดล้อมการทํางานทั้งทางกายภาพและด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อความรู ้สึกพึงพอใจของบุคคลใน
การทํางานได้แก่ ความสะดวกสบาย ความมีอิสระในการทํางาน การได้รับการยกย่องนับถือ เป็ นต้น
ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 8 ข้อ แบบเลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ โดยให้คาํ ตอบ ใช่ เท่ากับ 1 คะแนน
ไม่ใช่ ให้ 0 คะแนน ผูต้ อบจะได้คะแนนอยูร่ ะหว่าง 0-8 คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า
จะเป็ นผูท้ ี่ได้รับความพึงพอใจจากสถานการณ์ในที่ทาํ งานมากกว่า ผูท้ ี่ได้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่างแบบสอบถามสถานการณ์ในที่ทาํ งาน
ข้ อความ
ท่านได้รับความสะดวกสบายในที่ทาํ งาน
ท่านมีอิสระในการคิด วางแผน ดําเนินการได้อย่างเต็มที่

ใช่

ไม่ ใช่

แบบสอบถามการได้ รับคําแนะนําชักจูง
แบบสอบถามการได้รับคําแนะนําชักจูง เป็ นเครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ศึกษาลักษณะการได้รับ
คําแนะนําคําชักชวนคําเชิญจากหน่ วยงานใหม่ หรื อการได้รับคําแนะนําจากบุคคลที่มีความสําคัญ
ต่อข้าราชการเกษียณอายุ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 2 ข้อ แบบเลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ โดยให้
คําตอบ ใช่ เท่ากับ 1 คะแนน ไม่ใช่ ให้ 0 คะแนน ผูต้ อบจะได้คะแนนอยูร่ ะหว่าง 0-2 คะแนน ผูท้ ี่ได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่า จะเป็ นผูท้ ี่ได้รับคําแนะนําชักจูง มากกว่า ผูท้ ี่ได้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่างแบบสอบถามการได้รับคําแนะนําชักจูง
ข้ อความ
ใช่
ไม่ ใช่
ท่านได้รับคําแนะนํา คําชักชวน คําเชิญจากหน่วยงานใหม่
ท่านได้รับคําแนะนําจากบุคคลที่ท่านให้ความสําคัญ

31
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม เป็ นเครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ศึกษาลักษณะการรับรู ้
ของบุคคลเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวและบุคคลอื่นในด้านอารมณ์ ด้านวัตถุ
และด้านข้อมูล ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ เป็ นมาตราประเมินค่า 5 ระดับ เป็ นข้อความ
ทั้งทางบวกและทางลบ ให้ผตู ้ อบเลือกตอบตามความคิดเห็นและความรู ้สึกที่มีต่อการได้รับความ
ช่ วยเหลื อจากครอบครั วและบุคคลอื่ น โดยมี เกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าเป็ นข้อความทางบวก
คําตอบ จริ ง ค่อนข้างจริ ง ไม่แน่ ใจ ค่อนข้างไม่จริ ง และไม่จริ ง จะให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ1
ตามลําดับ ถ้าเป็ นข้อความทางลบจะให้คะแนนกลับกัน ผูต้ อบจะได้คะแนนอยูร่ ะหว่าง 10-50 คะแนน ผูท้ ี่ได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่าจะเป็ นผูท้ ี่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนตํ่ากว่า
ตัวอย่างแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
ข้ อความ

จริง

ค่ อนข้ าง
จริง

ไม่ แน่ ใจ

ค่ อนข้ าง
ไม่ จริง

ไม่ จริง

ครอบครัวให้ความรักความห่ วงใยในตัวฉัน
ฉันมีบุคคลที่วางใจพอที่จะเล่าปั ญหาต่างๆ ให้
ฟังได้
แบบสอบถามการเห็นคุณค่ าในตนเอง
แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็ นเครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ศึกษาการรับรู ้ถึงลักษณะ
ของตนเอง โดยบุคคลจะประเมินจากตนเองและข้อมูลจากคนรอบข้าง แล้วเกิ ดการยอมรับ เห็ น
ความสําคัญ และความภาคภูมิใจในความสามารถและความสําคัญของตน ประกอบด้วยข้อคําถาม
จํานวน10 ข้อ แบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ เป็ นข้อความทั้งทางบวกและทางลบ ให้ผตู ้ อบ
เลือกตอบตามความคิดเห็นและความรู ้สึกต่อข้อความ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าเป็ นข้อความ
ทางบวก คําตอบจริ ง ค่อนข้างจริ ง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่จริ ง และ ไม่จริ ง โดยให้คะแนนตั้งแต่ 5, 4,
3, 2 และ 1 ตามลําดับ ถ้าเป็ นข้อความทางลบ จะให้คะแนนกลับกัน ผูต้ อบจะได้คะแนนอยูร่ ะหว่าง
10- 50 คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าเป็ นผูท้ ี่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสู งกว่าผูท้ ี่ได้
คะแนนตํ่ากว่า
ตัวอย่างแบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง
ข้ อความ
ฉันภูมิใจกับประสบการณ์การทํางานของฉัน
ฉันมัน่ ใจว่าฉันเป็ นคนที่สงั คมต้องการ

จริง

ค่ อนข้ าง
จริง

ไม่ แน่ ใจ

ค่ อนข้ าง
ไม่ จริง

ไม่ จริง
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แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน
แบบสอบถามแรงจู ง ใจในการทํา งาน เป็ นเครื่ อ งมื อ วิ จ ัย ที่ ใ ช้ศึ ก ษาลัก ษณะความ
ต้องการและความพึงพอใจของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ของตนร่ วมกับ
ปั จจัยภายในงาน (เช่น ความน่ าสนใจของงาน ความแปลกใหม่ของงาน ความท้าทายของงาน) ซึ่ ง
เป็ นแรงกระตุน้ โดยไม่ตอ้ งอาศัยกฎเกณฑ์ภายนอกเป็ นข้อบังคับ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 10
ข้อ แบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ เป็ นข้อความทั้งทางบวกและทางลบ ให้ผตู ้ อบเลือกตอบ
ตามความคิดเห็นและความรู ้สึกต่อข้อความ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าเป็ นข้อความทางบวก
คําตอบ จริ ง ค่อนข้างจริ ง ไม่แน่ ใจ ค่อนข้างไม่จริ ง และ ไม่จริ ง จะให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1
ตามลําดับ ถ้าเป็ นข้อความทางลบจะให้คะแนนกลับกัน ผูต้ อบจะได้คะแนนอยู่ระหว่าง 10-50
คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าเป็ นผูท้ ี่มีแรงจูงใจในการทํางานสู งกว่าผูท้ ี่ได้คะแนน
ตํ่ากว่า
ตัวอย่างแบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน
ข้ อความ

จริง

ค่ อนข้ าง
จริง

ไม่ แน่ ใจ

ค่ อนข้ าง
ไม่ จริง

ไม่ จริง

ฉันชอบทํางานต่ างๆ ด้วยตนเองมากกว่าที่ จ ะ
อาศัยความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น
ฉันทุ่มเทเวลาให้กบั งานที่ฉนั ทําอยูเ่ สมอ
แบบสอบถามสุ ขภาพจิต
แบบสอบถามสุ ขภาพจิต เป็ นเครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ศึกษาลักษณะสภาพทางอารมณ์ของ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความรู ้ สึ ก เป็ นปกติ และความผิ ด ปกติ ที่ ไ ม่ รุ น แรง เช่ น ความกัง วลใจ
ความเครี ยด ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ ความสามารถในการเผชิญ
ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ ตลอดจนมีความสุ ข ความพอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่ ประกอบด้วยข้อ
คําถามจํานวน 10 ข้อ แบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ เป็ นข้อความทั้งทางบวกและทางลบ ให้
ผูต้ อบเลือกตอบตามความคิดเห็นและความรู ้สึกต่อตนเองที่เกิดขึ้นระหว่าง 2-3 สัปดาห์ที่ผา่ นมา
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือถ้าเป็ นข้อความทางบวก คําตอบจริ ง ค่อนข้างจริ ง ไม่แน่ ใจ ค่อนข้าง
ไม่จริ ง และไม่จริ ง จะให้คาํ ตอบ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ ถ้าเป็ นข้อความทางลบจะให้คะแนน
กลับกัน ผูต้ อบจะได้คะแนนอยูร่ ะหว่าง 10–50 คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า เป็ นผูท้ ี่มี
สุ ขภาพจิตดีกว่า ผูท้ ี่ได้คะแนนตํ่ากว่า
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ตัวอย่างแบบสอบถามสุ ขภาพจิต
จริง

ข้ อความ

ค่ อนข้ าง
จริง

ไม่ แน่ ใจ

ค่ อนข้ าง
ไม่ จริง

ไม่ จริง

ฉันสดชื่น มีความสุ ขกับการทํางาน
ฉันสามารถเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
แบบสอบถามการรั บรู้ความสามารถของตนในการทํางาน
แบบสอบถามการรั บรู ้ ความสามารถของตนในการทํางาน เป็ นเครื่ องมื อวิจยั ที่ ใช้
ศึกษาลักษณะการประเมินความสามารถของบุคคลในการปฏิบตั ิงานว่าตนเองสามารถทําได้หรื อไม่
และมี ค วามมั่ น ใจในระดั บ ใดในการปฏิ บ ัติ ง านที่ มี ภ าระหน้ า ที่ ห ลั ง เกษี ย ณอายุ ร าชการ
ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน10 ข้อ แบบมาตราส่ วนประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ทาํ ได้ และมัน่ ใจ
ที่สุด จนถึง ไม่สามารถทําได้ โดยให้คะแนนตั้งแต่ 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 ตามลําดับ ผูต้ อบจะได้
คะแนนอยูร่ ะหว่าง 0-5 คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าเป็ นผูท้ ี่มีการรับรู ้ความสามารถ
ของตนในการทํางานสู งกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนตํ่ากว่า
ตัวอย่างแบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน
ข้ อความ

ทําได้ และ ทําได้ และ ทําได้ และ ทําได้ และ ทําได้ และ ไม่ สามารถ
มัน่ ใจทีส่ ุ ด มัน่ ใจมาก มัน่ ใจปาน มัน่ ใจน้ อย มัน่ ใจ
ทําได้
กลาง
น้ อยมาก

ฉันสามารถทํางานให้เป็ น
ประโยชน์แก่สงั คมได้
ฉันเชื่อมัน่ ว่าตนเองสามารถทําสิ่ ง
ต่างๆ ได้ดีเท่ากับคนอื่นๆ
แบบสอบถามเจตคติต่อการทํางาน
แบบสอบถามเจตคติต่อการทํางาน เป็ นเครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ศึกษาลักษณะการมองเห็น
คุณค่าและประโยชน์ของการทํางาน ความรู ้ สึกเป็ นสุ ขและพอใจในการทํางาน รวมไปถึงความ
พร้อมหรื อความเต็มใจที่จะทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วงไปของบุคคล ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 10
ข้อ เป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ เป็ นข้อความทางบวกทั้งหมด การให้คะแนนคือถ้าตอบ จริ ง
ค่อนข้างจริ ง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่จริ ง และไม่จริ ง จะให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ ผูท้ ี่ได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่า เป็ นผูท้ ี่มีเจตคติต่อการทํางานดีกว่า ผูท้ ี่ได้คะแนนตํ่ากว่า
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ตัวอย่างแบบสอบถามเจตคติต่อการทํางาน
ข้ อความ

จริง

ค่ อนข้ าง
จริง

ไม่ แน่ ใจ

ค่ อนข้ าง
ไม่ จริง

ไม่ จริง

การทํางานทําให้ฉนั มีคุณค่าขึ้น
ฉันพร้อมจะทํางานให้ ถ้ามีคนต้องการ
แบบสอบถามพฤติกรรมการทํางาน
แบบสอบถามพฤติกรรมการทํางาน เป็ นเครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ศึกษาลักษณะของงานที่
ข้าราชการเกษียณอายุเลือกทําเพื่อเพิ่มรายได้ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
ทํางานในสถาบัน อุดมศึกษา ทํางานอาชีพอื่น และไม่ได้ทาํ งาน ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 4
ข้อ แบบเลือกตอบเพียงข้อเดี ยวโดยไม่มีการให้คะแนน เป็ นเพียงการแบ่งประเภทลักษณะงานที่
ข้าราชการเกษียณอายุเลือกทําเท่านั้น
ตัวอย่างแบบสอบถามพฤติกรรมการทํางาน
สถานภาพการทํางานของท่านในปัจจุบนั
1) ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุตาํ แหน่ง)…………………………………….
2) ทํางานอาชีพอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุอาชีพ)…………………………
3) ไม่ได้ทาํ งาน
4) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิ จ ัย ได้รวบรวมรายชื่ อข้าราชการบํานาญของมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ นทรวิโรฒสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (หรื อสาย ก กับสาย ข และ ค เดิม) ทั้งหมดที่เกษียณอายุราชการ
และยังมีชีวิตอยูใ่ นปี งบประมาณ 2546 มีจาํ นวน 281 คน
2. ส่ งแบบสอบถามถึงข้าราชการเกษียณอายุทุกคนตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ โดยแนบซองติด
แสตมป์ จ่าหน้าซอง ถึงผูว้ ิจยั เพื่อให้ความสะดวกแก่ผตู ้ อบแบบสอบถามในการส่ งกลับมายังผูว้ ิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้เวลาในการรวบรวมเป็ นระยะเวลา 3 เดื อน (มีนาคม 2546–พฤษภาคม 2546) ได้
แบบสอบถามกลับคืนมา 211 ฉบับ
3. ผูว้ ิจยั ได้สุ่มสัมภาษณ์เจาะลึกข้าราชการเกษียณอายุ จํานวน 20 คน (รายชื่ อปรากฏใน
ภาคผนวก) สัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 8–22 ธันวาคม 2546
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
SPSS/PC สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้สถิติเชิ งพรรณนา (ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) การทดสอบค่าที (t–test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance) เพื่อเปรี ยบเทียบตัวแปรสถานการณ์ ตัวแปรจิตลักษณะเดิม และตัวแปรจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ของข้าราชการเกษียณอายุซ่ ึงมีลกั ษณะทาง ชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่างกัน ใช้
การวิเคราะห์จาํ แนก (Discriminant analysis) เพื่อจําแนกพฤติกรรมการทํางานภายหลังการ
เกษียณอายุของข้าราชการเกษียณอายุของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) กับข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เจาะลึกกับข้าราชการเกษียณอายุของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํานวน 20 คน ซึ่งมีท้ งั ด้านเหตุผลและเจตคติต่อการทํางานภายหลัง
เกษียณอายุ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4

การวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ลในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกเป็ นการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ปริ มาณ และส่ วนที่สองเป็ นการวิเคราะห์เนื้อหา ผูว้ ิจยั จึงแบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์จาํ แนก
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ตวั แปร
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เนื้อหา

ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นข้าราชการเกษียณอายุของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ในปี พ.ศ.2546 ที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 211 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1

แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึ กษา
ตําแหน่งทางวิชาการ สถานภาพสมรส และรายได้ (n=211)
ตัวแปร

จํานวน

ร้ อยละ

ชาย
หญิง
ไม่ระบุ

92
117
2

43.6
55.5
0.9

60-65 ปี
66-70 ปี
70 ปี ขึ้นไป
ไม่ระบุ

63
79
57
12

29.9
37.4
27.0
5.7

เพศ

อายุ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ตัวแปร
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ไม่ระบุ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
แยกกันอยู่
ไม่ระบุ
รายได้ ประจําในปัจจุบัน
0 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
ไม่ระบุ

จํานวน

ร้ อยละ

51
124
34
2

24.2
58.8
16.1
0.9

47
92
61
11

22.3
43.6
28.9
5.2

31
138
23
9
8
2

14.7
65.4
10.9
4.3
3.8
0.9

10
49
87
51
14

4.7
23.2
41.2
24.2
6.6

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.5
มีอายุระหว่าง 66-70 ปี จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.4 และจบการศึกษาระดับปริ ญญาโทมี
จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.8 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีตาํ แหน่งวิชาการในตําแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มากที่สุด มีจาํ นวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.6 มีสถานภาพสมรสเป็ นร้อยละ
65.4 และมีรายได้อยูใ่ นช่วงระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.2
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ จาํ แนก
การวิเคราะห์ จาํ แนกเพื่อหาตัวแปรที่สามารถจําแนกประเภทพฤติ กรรมการทํางาน
ภายหลังการเกษียณอายุของข้าราชการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผลการวิเคราะห์จาํ แนกดัง
แสดงในตาราง 2 - 5
ตาราง 2

แสดงค่าเฉลี่ย ( Χ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าพิสัยของตัวแปรเพื่อการ
วิเคราะห์จาํ แนก

(SD)
1 (n = 74) 2 (n = 57)
4.05 (2.59) 3.73 (2.50)
สถานการณ์ในที่ทาํ งาน
.61 (.75)
.70 (.67)
การได้รับคําแนะนําชักจูง
4.28 (.46) 4.23 (.53)
การสนับสนุนทางสังคม
4.09 (.54) 4.08 (.46)
การเห็นคุณค่าในตนเอง
3.89 (.05) 3.81 (.47)
แรงจูงใจในการทํางาน
4.27 (.66) 4.25 (.68)
สุ ขภาพจิต
การรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน 4.04 (.77) 4.06 (.69)
4.55 (.48) 4.67 (.42)
เจตคติต่อการทํางาน
Χ

ตัวแปร

3 (n = 72)
1.59 (2.34)
.15 (.43)
4.07 (.56)
3.93 (.43)
3.70 (.46)
4.09 (.59)
3.61 (.79)
4.49 (.42)

พิสัย
0–8
0–2
1–5
1–5
1–5
1–5
1–5
1–5

จากตาราง 2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก 3 กลุ่มที่ใช้ในการวิเคราะห์จาํ แนก กลุ่มแรก
(ทํางานสถาบันอุดมศึกษา) กลุ่มสอง (ทํางานอื่นๆ) และกลุ่มสาม (ไม่ได้ทาํ งาน) มีค่าเท่ากับ 74 57
และ 72 คนตามลําดับ (ใช้เฉพาะกรณี ที่มีขอ้ มูลครบทุกข้อ) จํานวนรวม 203 คน ค่าเฉลี่ยของตัวแปร
แทบทุกตัวในกลุ่มแรก จะมีค่าสู งกว่ากลุ่มสองและกลุ่มสาม และค่าเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มสองทุก
ตัวจะมีค่าสู งกว่ากลุ่มสาม
ตาราง 3 แสดงค่ านัยสํ าคัญทางสถิติของการวิเคราะห์ จําแนก
ฟังก์ชั่น
1 ผ่าน 2
2

ค่ าไอเกน
(λ )

.36
.02

สหสั มพันธ์
คาโนนิคอล (Rc)
.51
.16

ค่ าแลมบ์ ดา

ไคสแควร์

( ∧)

(χ 2 )

.71
.97

66.79
5.51

df

ค่ า p

16
5.51

.00
.59

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตาราง 3 แสดงว่ามีค่าฟังก์ชน่ั จําแนกเพียงค่าเดียวที่มีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p = .00)
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ตาราง 4

แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างฟั งก์ชนั่ จําแนกกับตัวแปรตาม (Corr) และสัมประสิ ทธิ์
มาตรฐานของฟังก์ชนั่ จําแนก (Coeff) ที่มีนยั สําคัญ

ตัวแปร
สถานการณ์ในที่ทาํ งาน
การได้รับคําแนะนําชักจูง
การสนับสนุนทางสังคม
การเห็นคุณค่าในตนเอง
แรงจูงใจในการทํางาน
สุ ขภาพจิต
การรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน
เจตคติต่อการทํางาน

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

Coeff
.644
.465
.227
-.110
.113
-.002
.386
-.002

จากตาราง 4 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชนั่ จําแนกกับตัวแปรตามที่มีค่าสูงมีจาํ นวน
3 ตัว เรี ยงลําดับจากสําคัญมากที่สุด คือ สถานการณ์ในที่ทาํ งาน การได้รับคําแนะนําชักจูงและการ
รับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน (Corr = .749 , .658 และ .452 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณา
ร่ วมกับค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่เป็ นมาตรฐานของฟั งก์ชนั่ จําแนก ซึ่ งพบว่า สถานการณ์ในที่ทาํ งาน
การได้รับคําแนะนําชักจูงและการรั บรู ้ ความสามารถของตนในการทํางาน มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สู ง
(Coeff = .644 , .465 และ .386 ตามลําดับ) ดังนั้น ตัวแปรที่สนับสนุนฟั งก์ชนั่ จําแนกนี้ที่ชดั เจน
ที่สุด คือ ตัวแปรสถานการณ์ในที่ทาํ งาน การได้รับคําแนะนําชักจูงและการรับรู ้ความสามารถของ
ตนในการทํางาน
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (Group – Centroids)
กลุ่ม
ทํางานสถาบันอุดมศึกษา
ทํางานอื่นๆ
ไม่ได้ทาํ งาน

ค่ าเฉลีย่ ของกลุ่ม
.540
.310
-.801

จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่าฟังก์ชนั่ จําแนกดังกล่าว สามารถจําแนกกลุ่มตัวอย่างผูซ้ ่ ึงยังคง
ทํางานต่อไปในสถาบันอุดมศึกษาและทํางานอื่นๆ (ค่าเฉลี่ยเป็ นบวกทั้งคู่) ออกจากกลุ่มที่ไม่ได้
ทํางาน (ค่าเฉลี่ยเป็ นลบ) หมายถึง กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีสถานการณ์ในที่ทาํ งาน การได้รับ
คําแนะนําชักจูง และการรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางานสูงกว่ากลุ่มที่ 3
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ตัวแปรสถานการณ์ ตัวแปรจิตลักษณะเดิม และตัวแปรจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ของข้าราชการเกษียณอายุที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตาราง 6 – 11
ผลการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) ของคะแนน
ตัวแปรสถานการณ์ ตัวแปรจิตลักษณะเดิม และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ของ
ข้าราชการเกษียณอายุที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่างกัน

ตาราง 6

ตัวแปรชีวสั งคมและภูมิหลัง
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ
สถานภาพสมรส
เงินรายได้
หมายเหตุ
* p = .05
1
2
3
4

=
=
=
=

สถานการณ์ในที่ทาํ งาน
การได้รับคําแนะนําชักจูง
การสนับสนุนทางสังคม
การเห็นคุณค่าในตนเอง

1
-

2
3
3.77* **p = .01
5
6
7
8

=
=
=
=

4
4.05*
-

5
-

6
7
8
2.42*
6.06*
6.57* 13.05** 3.56*
3.74*
-

แรงจูงใจในการทํางาน
สุ ขภาพจิต
การรับรู้ความสามารถของตนในการทํางาน
เจตคติต่อการทํางาน

จากตาราง 6 พบว่าข้าราชการเกษียณอายุที่แตกต่างกันทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และเงินรายได้มีความแตกต่างกันในด้านการรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน นอกจากนี้ผทู ้ ี่
มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ก็จะแตกต่างกันในด้านการรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน
การเห็นคุณค่าในตนเอง สุ ขภาพจิต และเจตคติต่อการทํางาน รวมทั้งผูท้ ี่มีตาํ แหน่ งทางวิชาการ
แตกต่างกันก็จะมีการได้รับคําแนะนําชักจูงแตกต่างกัน
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Χ (SD)) ของคะแนนการรับรู ้ความสามารถ
ของตนในการทํางานของข้าราชการเกษียณอายุที่มีเพศแตกต่างกัน และผลการทดสอบ
ค่าที (t-test)
การวิเคราะห์ ตัวแปรเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ค่า t
ค่า p
การเปรี ยบเทียบรายคู่

การรับรู้ความสามารถของตนในการทํางาน
4.06 (.69)
3.79 (.82)
2.42
.01
ชาย > หญิง

จากตาราง 7 แสดงว่าข้าราชการเกษียณอายุเพศชาย มีการรับรู ้ความสามารถของตนในการ
ทํางานสู งกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 8

แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Χ (SD)) ของคะแนนการรับรู ้ความสามารถ
ของตนในการทํางานของข้าราชการเกษียณอายุ 3 กลุ่มที่มีอายุแตกต่างกันและผลการ
ทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) (ค่า F)

การวิเคราะห์ ตัวแปรอายุ
กลุ่มอายุ 60 – 65 ปี
กลุ่มอายุ 66 – 70 ปี
กลุ่มอายุ 70 ปี ขึ้นไป
ค่า F
ค่า p
การเปรี ยบเทียบรายคู่

การรับรู้ความสามารถของตนในการทํางาน
4.12 (.67)
3.91 (.74)
3.68 (.88)
5.06
.01
กลุ่มอายุ 60 – 65 ปี > กลุ่มอายุมากกว่า 70 ปี

จากตาราง 8 ชี้ให้เห็นว่าข้าราชการเกษียณอายุในกลุ่มอายุ 60–65 ปี มีการรับรู ้ความสามารถ
ของตนในการทํางานสู งกว่ากลุ่มอายุที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Χ (SD)) ของคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง
สุ ขภาพจิต การรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน และเจตคติต่อการทํางานของ
ข้าราชการเกษียณอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันและผลการทดสอบความแปรปรวน
(ค่า F)
การวิเคราะห์ ตัวแปร
ระดับการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ค่า F
ค่า p
การเปรี ยบเทียบรายคู่

การเห็นคุณค่ า
ในตนเอง
3.91 (.44)
4.04 (.47)
4.22 (.58)
4.05
.01
ป.เอก > ป.ตรี

การรับรู้ความสามารถ
เจตคติ
ของตนในการทํางาน ต่ อการทํางาน
4.44 (.54)
3.55 (.75)
4.02 (.71)
4.58 (.41)
3.93 (.76)
4.17 (.63)
4.70 (.37)
4.38 (.56)
4.53 (.52)
3.56
13.05
6.57
.03
.00
.00
ป.เอก > ป.ตรี ป.เอก>ป.โท>ป.ตรี ป.เอก > ป.ตรี .
ป.เอก > ป.โท
สุ ขภาพจิต

จากตาราง 9 จะเห็นได้วา่ ข้าราชการเกษียณอายุที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกจะมีสุขภาพจิตดี และการ
รับรู ้ความสามารถของตนในการทํางานสู งกว่าผูท้ ี่มีวุฒิปริ ญญาโทและปริ ญญาตรี รวมทั้งมีการเห็น
คุณค่าในตนเองสู ง และมีเจตคติต่อการทํางานดีกว่าผูท้ ี่มีวุฒิปริ ญญาตรี นอกจากนี้ผทู ้ ี่มีวุฒิปริ ญญา
โทจะมีการรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางานสู งกว่าผูท้ ี่มีวุฒิปริ ญญาตรี ความแตกต่างนี้ มี
นัยสําคัญทางสถิติต้ งั แต่ระดับ .00 - .03
ตาราง 10

แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Χ (SD)) ของคะแนนการได้รับคําแนะนํา
ชักจูงในกลุ่มข้าราชการเกษียณอายุที่มีตาํ แหน่ งทางวิชาการแตกต่างกัน และผลการ
ทดสอบความแปรปรวน (ค่า F)

การวิเคราะห์ ตัวแปรตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
รองศาสตราจารย์(รศ.)/ศาสตราจารย์ (ศ.)
ค่า F
ค่า p
การเปรี ยบเทียบรายคู่

การได้ รับคําแนะนําชักจูง
.34 (.60)
.45 (.65)
.68 (.74)
3.77
.02
รศ. / ศ. > อาจารย์
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จากตาราง 10
จะเห็ นได้ว่าข้าราชการเกษียณอายุที่มีตาํ แหน่ ง รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์ จะได้รับการแนะนําชักจูงสู งกว่ากลุ่มที่มีตาํ แหน่งอาจารย์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .02
ตาราง 11

แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Χ (SD)) ของคะแนนการรับรู ้ความสามารถ
ของตนในการทํางานในกลุ่มข้าราชการเกษียณอายุที่มีเงินรายได้แตกต่างกัน

การวิเคราะห์ ตัวแปรเงินรายได้
เงินรายได้นอ้ ยกว่า 20,000 บาท
เงินรายได้ 20,000 – 30,000 บาท
เงินรายได้มากกว่า 30,000 บาท
ค่า F
ค่า p
การเปรี ยบเทียบรายคู่

การรับรู้ความสามารถของตนในการทํางาน
3.74 (.84)
3.89 (.81)
4.14 (.57)
3.74
.02
เงินรายได้มากกว่า 30,000 บาท >
เงินรายได้นอ้ ยกว่า 20,000 บาท

จากตาราง 11 แสดงว่าข้าราชการเกษียณอายุที่มีเงินรายได้มากกว่า 30,000 บาท มีการรับรู ้
ความสามารถของตนในการทํางานสู งกว่าข้าราชการเกษียณอายุที่มีเงินรายได้นอ้ ยกว่า 20,000 บาท
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .02

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content analysis)
ผลการวิเคราะห์ เ นื้ อหาที่ เป็ นความคิ ด เห็ นของกลุ่ มตัวอย่างที่ ไ ด้จ ากการสัม ภาษณ์
เจาะลึกจํานวน 20 คน ส่ วนใหญ่มีตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์และมีอายุในช่วง 60–65 ปี ทําหน้าที่
เป็ นทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และองค์กรอื่นๆ จากความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าว สรุ ปได้ว่าพวกเขาทํางานด้วยเหตุผลที่หลากหลาย เช่น ได้รับเชิ ญจากหน่ วยงาน
เต็มใจที่จะทํางานต่อในหน่ วยงานเดิ ม รู ้สึกมีความสุ ขกับการทํางาน สามารถให้ความรู ้และความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาการศึกษาและสังคมได้ สามารถทํางานได้อย่างมีอิสระและอื่นๆ บางท่าน
กล่าวว่าความสามารถในการทํางานยังคงมีเหมือนก่อน มีเจตคติเชิงบวกในการทํางาน เช่น พวกเขา
มุ่งที่ผลลัพธ์ของงานมากกว่าเงินเดือน และพอใจกับการทํางานของตน ประการสุ ดท้ายบางส่ วนยัง
ได้เข้าร่ วมชมรมผูส้ ูงอายุซ่ ึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่พวกเขาสามารถเลือกได้ตามความสนใจ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการทํางานภายหลังการเกษียณอายุของข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยการพิจารณาทั้งสาเหตุภายนอก ได้แก่ ตัวแปรสถานการณ์ และ
สาเหตุ ภ ายใน ได้แ ก่ ตัว แปรจิ ตลัก ษณะเดิ มและตัว แปรจิ ตลัก ษณะตามสถานการณ์ เมื่ อนํา มา
พิจารณาร่ วมกัน จะสามารถอธิ บายพฤติกรรมการทํางานภายหลังการเกษียณอายุของข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒได้อย่างครอบคลุม เพื่อที่จะได้นาํ ข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ในการกําหนด
นโยบายหรื อ การวางแผนในอนาคตโดยคํา นึ ง ถึ ง ข้า ราชการที่ มี ก ารเกษี ย ณอายุร าชการแล้ว
มีรายละเอียดของการวิจยั ดังนี้

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อหาตัวแปรที่เป็ นตัวแปรจําแนกประเภทพฤติกรรมการทํางานภายหลังการ
เกษียณอายุของข้าราชการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ของ
ข้าราชการเกษียณอายุที่มีลกั ษณะทางชีวสังคม และภูมิหลังต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างคือประชากรที่ เ ป็ นข้าราชการบํานาญของมหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุ นวิชาการ ทั้งหมดที่เกษียณอายุราชการระหว่างปี พ.ศ.2532-2545
และยังมีชีวิตอยูใ่ นปี งบประมาณ 2546 จํานวน 281 คน และเลือกแบบเจาะจงจํานวน 20 คนเพื่อการ
สัมภาษณ์ผา่ นทางโทรศัพท์

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามใช้เพื่อวัด ตัวแปร 4
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแปรชีวสังคมและภูมิหลัง กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมการทํางานภายหลังการเกษียณอายุราชการ
ดังนั้นเครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้แบ่งเป็ น 2 ฉบับ ได้แก่
1. แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคําถามในการวัดตัวแปร 10 ด้าน ได้แก่
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1.1 ลักษณะชี วสั งคมและภูมิหลัง (biosocial factors and background) ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ สถานภาพสมรส และเงินรายได้
1.2 สถานการณ์ ในที่ทํางาน (work condition) เป็ นการสอบถามสภาพแวดล้อม
ทางด้านกายภาพและด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อความรู ้สึกพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน
1.3 การได้ รับคําแนะนําชักจูง (guidance persuation) เป็ นการสอบถามถึงการได้รับ
คํา แนะนํา คํา ชัก ชวน คํา เชิ ญ จากหน่ ว ยงานใหม่ หรื อ จากการได้รั บ คํา แนะนํา จากบุ ค คลที่ มี
ความสําคัญต่อข้าราชการเกษียณอายุ
1.4 การสนับสนุนทางสั งคม (social support) เป็ นการสอบถามการรับรู ้ของบุคคล
เกี่ ยวกับการได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวและบุคคลอื่นในด้านอารมณ์ ด้านวัตถุ และด้าน
ข้อมูล
1.5 การเห็นคุณค่ าในตนเอง (self–esteem) เป็ นการสอบถามการรับรู ้ถึงลักษณะ
ของตนเอง โดยประเมินจากตนเองและข้อมูลจากคนรอบข้าง แล้วเกิดการยอมรับ เห็นความสําคัญ
และความภาคภูมิใจในความสามารถและความสําคัญของตน
1.6 แรงจูงใจในการทํางาน (work motivation) เป็ นการสอบถามความต้องการและ
ความพึงพอใจของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ของตนร่ วมกับปัจจัยภายใน
งาน ซึ่งเป็ นแรงกระตุน้ โดยไม่ตอ้ งอาศัยกฎเกณฑ์ภายนอกเป็ นข้อบังคับ
1.7 สุ ขภาพจิต (mental health) เป็ นการสอบถามสภาพทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู ้สึกเป็ นปกติ และความผิดปกติที่ไม่รุนแรง ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
กับเหตุการณ์ ความสามารถในการเผชิ ญปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ ตลอดจนมีความสุ ข ความ
พอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่
1.8 การรั บรู้ ความสามารถของตนในการทํางาน (self efficacy) เป็ นการสอบถาม
เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงาน โดยให้ผตู ้ อบประเมินตนเองว่าสามารถทําได้หรื อไม่และมี
ความมัน่ ใจในระดับใดในการปฏิบตั ิงานหลังเกษียณอายุราชการ
1.9 เจตคติต่อการทํางาน (work attitude) เป็ นการสอบถามการมองเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการทํางาน มีความรู ้สึกเป็ นสุ ขและพอใจในการทํางาน รวมไปถึงความพร้อมหรื อ
ความเต็มใจที่จะทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วงไป
1.10 พฤติกรรมการทํางาน (work behaviors) เป็ นการสอบถามถึงลักษณะของงานที่
ข้าราชการเกษียณอายุเลือกทําเพื่อเพิ่มรายได้ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
ทํางานสถาบันอุดมศึกษา ทํางานอาชีพอื่น และไม่ได้ทาํ งาน
2. แบบสั มภาษณ์ เป็ นการสัมภาษณ์เจาะลึกใช้เพื่อศึกษาการให้เหตุผลและเจตคติต่อการ
ทํางานภายหลังจากการเกษียณอายุราชการ
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เครื่ องมือวิจยั มีรายละเอียดของการสร้างและลักษณะของการวัดตัวแปรดังต่อไปนี้
ผูว้ ิจยั ได้หาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามในแต่ละตัวแปรโดยการหาค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างข้อคําถามกับคะแนนรวม (Item – total correlation) พบว่าทุกข้อคําถาม มีความสัมพันธ์กบั
คะแนนรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกตัวแปร และมีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ในแต่ละตัวแปรตั้งแต่ 0.72 – 0.94

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ใช้ก ารเก็ บ ทางไปรษณี ย ์จ ากกลุ่ ม ประชากร ในระหว่ า งเดื อ น
มีนาคม–พฤษภาคม 2546 แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจํานวน 211 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 75.09 และ
สัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างอีกจํานวน 20 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2546

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
SPSS/PC สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้สถิติเชิ งพรรณนา (ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) การทดสอบค่าที (t–test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance) เพื่อเปรี ยบเทียบตัวแปรสถานการณ์ ตัวแปรจิตลักษณะเดิม และตัวแปรจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ของข้าราชการเกษียณอายุซ่ ึงมีลกั ษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่างกัน ใช้การ
วิเคราะห์จาํ แนก (Discriminant analysis) เพื่อจําแนกพฤติกรรมการทํางานภายหลังการเกษียณอายุ
ของข้าราชการเกษียณอายุของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
analysis) กับข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เจาะลึกกับข้าราชการเกษียณอายุของมหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ จํานวน 20 คน ซึ่งมีท้ งั ด้านเหตุผลและเจตคติต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ

สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า
โดยสรุ ปจึงกล่าวได้ว่ามีเพียงฟั งก์ชนั่ เดียวที่เป็ นฟังก์ชนั่ จําแนก (discriminant function) ที่
สามารถจํา แนกข้า ราชการเกษี ย ณอายุ
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒที่ ย งั คงทํา งานใน
สถาบันอุดมศึกษา และทํางานอื่นๆ ออกจากผูท้ ี่ไม่ได้ทาํ งาน ตัวแปรจําแนกประกอบด้วยตัวแปร
หลักสามตัว ได้แก่ สถานการณ์ในที่ทาํ งาน การได้รับคําแนะนําชักจูง และการรับรู ้ความสามารถ
ของตนในการทํางาน นอกจากนี้ ยงั พบว่า ข้าราชการเกษียณอายุที่แตกต่างกันทางด้านเพศ อายุ
ระดับการศึกษา และเงินรายได้จะมีความแตกต่างกันในด้านการรับรู ้ความสามารถของตนในการ
ทํา งาน ผูท้ ี่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน จะมี ค วามแตกต่ า งกัน ด้า นการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง
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การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ องนี้ พบว่า ตัวแปรจําแนก 3 ตัว ได้แก่ สถานการณ์ในที่ทาํ งาน การได้รับ
คําแนะนําชักจูง และการรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางานสามารถจําแนกพฤติกรรมการ
ทํางานภายหลังเกษียณของข้าราชการ โดยจําแนกการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา และการทํางาน
อื่นๆ ออกจากการไม่ได้ทาํ งาน ข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั อื่นๆ ที่ประทีป จิ นงี่ และคณะ
(2542: 49) ได้ทาํ การประมวลและสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการทํางานในประเทศไทยไว้โดยพบ
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การทํา งานประกอบด้ว ยตัว แปรภายนอก ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ
ความสัมพันธ์ของผูร้ ่ วมงาน และบรรยากาศในการทํางาน โดยมีขนาดอิทธิ พลอยูร่ ะหว่าง .03–.07
ส่ วนตัวแปรภายในได้แก่ ความรู ้ ความสามารถในงานที่ทาํ และความเชื่ ออํานาจภายในตน โดยมี
ขนาดอิทธิ พลระหว่าง .04-.05 และตัวแปรชีวสังคมพบว่ารายได้มีขนาดอิทธิ พล .01 จากข้อค้นพบ
ของงานวิจยั เรื่ องนี้ ยงั แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของปั จจัยทางชี วสังคมและภูมิหลังที่แตกต่างกัน
ของข้าราชการเกษียณอายุมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ซึ่งได้พบว่าข้าราชการเกษียณอายุที่แตกต่างกัน
ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และเงินรายได้ จะมีความแตกต่างกันในเรื่ องการรับรู ้ความสามารถ
ของตนในการทํางาน ส่ วนผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู งระดับปริ ญญาโทหรื อเอก ผลที่เกี่ยวเนื่ องกันมาก็
คือ พวกเขามีการเห็นคุณค่าในตนเอง มีสุขภาพจิตดี และมีเจตคติที่ดีต่อการทํางานสู งกว่ากลุ่มอื่น
จากผลการวิจยั ที่พบว่า ผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่มอายุ 60–65 ปี จะเป็ นผูม้ ีการรับรู ้ความสามารถของตนในการ
ทํางานสู งกว่ากลุ่มอื่นนั้น สอดคล้องกับผลวิจยั ของ นภาพร ชโยวรรณ และคณะ (2532) ที่พบว่า
ผูส้ ู งอายุวยั 60–64 ปี มีความต้องการทํางานมากกว่าผูส้ ู งอายุกลุ่มอายุอื่นๆ นอกจากนี้ ผลการวิจยั
อื่นๆ ยังสนับสนุ นอีกว่า ผูส้ ู งอายุที่ยงั ทํางานอยู่น้ นั ส่ วนใหญ่ประเมินความสามารถในการทํางาน
อาชี พของตนว่ายังสามารถทํางานต่อไปได้ ตราบที่ยงั มีสุขภาพอนามัยดี (ศิริวรรณ ศิริบุญ และ
มาลินี วงษ์สิทธิ์ . 2535) เนื่ องจากผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่รู้สึกว่าตนเองยังมีความสามารถที่จะร่ วมทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ (เกริ กศักดิ์ บุญญานุพงศ์. 2539) ด้วยมีความพร้อมที่จะนําศักยภาพที่ตนมีอยูม่ า
ทํางานให้กบั สังคมได้ และมีผรู ้ ู ้ยนื ยันเสริ มอีกว่าผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะเห็นคุณค่าใน
ตนเองต่างกัน (Coopersmith. 1967) ซึ่ งต่างก็ตอ้ งการให้ผอู ้ ื่นเห็นคุณค่าในตัวผูส้ ู งอายุดว้ ยการยก
ย่องให้เกียรติและเป็ นที่ชื่นชมของบุคคลอื่น (Maslow. 1970) ประการต่อมาผูท้ ี่มีตาํ แหน่ งทาง
วิชาการสู ง จะได้รับคําแนะนําชักจูงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ บางทีอาจเป็ นเพราะว่าสังคมรับรู ้และยอมรับ
ความสามารถทางวิ ช าการของข้า ราชการผูเ้ กษี ย ณอายุที่ ย งั คงมี ป ระโยชน์ ต่ อ สัง คม ด้ว ยผูท้ ี่ มี
ตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการสู ง มัก เป็ นที่ ต ้อ งการและยอมรั บ ซึ่ งตรงกับ เกณฑ์ ข องหน่ ว ยงาน เช่ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปั จจุบนั นิ ยมที่จะรับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและมีตาํ แหน่ งทาง
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้ในทางปฏิบตั ิ
ข้อ ค้น พบจากการวิ จ ัย นี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ตัว แปรสํา คัญ 3 ตัว ที่ ส ามารถจํา แนก
พฤติกรรมการทํางานภายหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ คือ
ตัวแปรสถานการณ์ในที่ทาํ งาน ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ และด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อ
ความรู ้สึกพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน ได้แก่ ความสะดวกสบาย ความอิสระในการทํางาน การ
ได้รับการยกย่องนับถือ เป็ นต้น ตัวแปรที่สอง คือ การได้รับคําแนะนําชักจูง ได้แก่ คําชักชวน หรื อ
เชื้อเชิญจากหน่ วยงานทั้งที่เดิมและที่ใหม่ รวมถึงการได้รับคําแนะนําจากบุคคลที่มีความสําคัญต่อ
ตัวข้าราชการ และตัวแปรสุ ดท้าย คือ การรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน ซึ่งหมายถึง ความ
มัน่ ใจในความสามารถของตนที่จะปฏิบตั ิงานได้ จะเห็นได้ว่า ตัวแปรทั้งสามเป็ นตัวแปรทั้งที่เป็ น
สิ่ งแวดล้อมรอบตัว และตัวแปรลักษณะทางจิตของบุคคลซึ่ งผูท้ ี่รับผิดชอบในระดับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย หรื อหัวหน้าหน่ วยงานโดยตรง ควรคํานึ งถึ งและให้ความสําคัญทั้งในด้านการจัด
สภาพแวดล้อ มที่ เ ป็ นกายภาพ และการส่ ง เสริ ม ในด้า นการพัฒ นาตนเองเพื่ อ นํา ไปสู่ ก ารรั บ รู ้
ความสามารถของตนในการทํางาน นอกจากนี้ สภาพทางชีวสังคมและภูมิหลังที่สาํ คัญของข้าราชการ
ในงานวิ จ ัย นี้ ก็ คื อ ระดับ การศึ ก ษา ซึ่ ง มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ จิ ต ลัก ษณะหลายตัว ได้แ ก่ การรั บ รู ้
ความสามารถของตนในการทํางาน การเห็นคุณค่าในตนเอง สุ ขภาพจิต และเจตคติต่อการทํางาน
ข้อค้นพบนี้ให้ขอ้ ชี้แนะว่า ในระดับนโยบายควรจะมีการส่ งเสริ มเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้พฒั นา
ตนเองให้มี ร ะดับการศึ ก ษาที่ สู งขึ้ น ด้ว ย เพื่อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการรั ก ษาทรั พ ยากรบุ คคลที่ จ ะ
สามารถอยูใ่ นแวดวงของการทํางานได้ต่อไปอย่างมีคุณค่า
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรขยายกลุ่มประชากรในการศึกษาออกไปในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ หรื อใน
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อค้นหาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานภายหลังการ
เกษียณอายุของบุคลากรให้กว้างขวางขึ้น
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ควรขยายกรอบแนวคิดการวิจยั ในการค้นหาปั จจัยเชิ งเหตุหรื อตัวแปรอื่นๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานภายหลังการเกษียณอายุของบุคลากร เช่น สุ ขภาพทางกาย
สัมพันธภาพในครอบครัว เป็ นต้น
วิธีการวิจยั อาจศึกษาในรู ปแบบอื่น ได้แก่ การวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาข้อมูลใน
ลักษณะเจาะลึกกับกลุ่มบุคคลแต่ละอาชีพ และให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดลึกซึ้งในบริ บทต่างๆ
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แบบสอบถามข้ าราชการเกษียณอายุ
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับตัวท่าน
ตอนที่ 2 เป็ นข้อมูลด้านพฤติกรรมการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ
ตอนที่ 3 เป็ นความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเองและสังคม
โปรดตอบคําถามตามสภาพความเป็ นจริ งหรื อตามความคิดเห็นของท่าน และกรุ ณาตอบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม
_________________________________________________________________________________________

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
2. อายุ

โปรดกรอกข้อมูลและขีดเครื่ องหมาย 3ลงใน
1) ชาย
2) หญิง
1) 60 – 65 ปี

ตรงหน้าข้อตามที่เป็ นจริ งเกี่ยวกับตัวท่าน

2) 66 – 70 ปี

3) มากกว่า 70 ปี

3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี - ปริ ญญาโท

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาเอก

4. ตําแหน่งทางวิชาการ
(อาจารย์)
หรื อระดับ ตําแหน่ง
(ข้าราชการ สาย ข. ค.)

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ระดับ 1 - 5

ระดับ 6 - 7

ระดับ 8 ขึ้นไป

5. สถานภาพการสมรส

โสด

สมรส

หม้าย

6. รายได้ประจําในปัจจุบนั ของท่าน (เฉลี่ยต่อเดือน)
1) ไม่มี
3) 5,001 – 10,000 บาท
5) 20,001 – 30,000 บาท
7) มากกว่า 50,000 บาท

2) ไม่เกิน 5,000 บาท
4) 10,001 – 20,000 บาท
6) 30,001 – 50,000 บาท

ศ.

หย่า
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ
โปรดกรอกข้อมูลและขีดเครื่ องหมาย 3ลงใน

ตรงหน้าข้อตามที่เป็ นจริ งเกี่ยวกับตัวท่าน

1. สถานภาพการทํางานของท่านในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ทํางานอาชีพอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุอาชีพ).....................................................
ประกอบอาชีพส่ วนตัว (โปรดระบุอาชีพ).................................................................................
ทํางานเพื่อสังคม (โปรดระบุอาชีพ)........................................................................................
ไม่ได้ทาํ งาน
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................

2. หลังเกษียณอายุราชการท่านเลือกที่จะทํางานต่อไปด้วยเหตุผลต่อไปนี้หรื อไม่
ข้ อความ
1) ท่านได้รับคําแนะนํา คําชักชวน คําเชิญ จากหน่วยงานใหม่
2) ท่านได้รับคําแนะนําจากบุคคลที่ท่านให้ความสําคัญ (ถ้าใช่โปรดระบุความ
สําคัญของบุคคลที่กล่าวถึง).....................................................................

ใช่
ไม่ ใช่
..…………… …..…………
....................

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

3. สถานการณ์ในที่ทาํ งาน สถานการณ์ในที่ทาํ งานเป็ นเหตุผลสําคัญในการทํางานของท่านหรื อไม่ ด้วยเหตุผลใด?
(ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ข้ อความ
ความมีชื่อเสี ยงของสถานที่ทาํ งาน............................................................
ความสะดวกสบายในสถานที่ทาํ งาน………………………………………...
ความสะดวกในการคมนาคม...................................................................
ความมีอิสระในการทํางาน.......................................................................
ความมีเกียรติและได้รับการยกย่อง...........................................................
การมีอาํ นาจในการบริ หารจัดการ..............................................................
การมีผรู้ ่ วมงานที่ดี...................................................................................
ลักษณะงานที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน....................................................................
อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................

ใช่
..……………
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

ไม่ ใช่
…..…………
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเองและสังคม
3.1 คําชี้แจง โปรดกาเครื่ องหมาย 3 ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้ อความ
(การเห็นคุณค่ าในตนเอง)
1) ฉันทํางานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่ วนรวม
2) ฉันภูมิใจกับประสบการณ์การทํางานของฉัน
3) ฉันมัน่ ใจว่าฉันเป็ นคนที่สังคมต้องการ
4) บางทีฉนั คิดว่าตัวเองไม่เก่งในด้านอะไรเลย
5) ฉันพอใจที่ยงั ทําประโยชน์ให้แก่สังคมได้
6) ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็ นคนที่ยงั มีคนรักและเป็ นห่วง
7) ฉันมักได้รับการยกย่องจากบุคคลรอบข้างเสมอ
8) ฉันเป็ นตัวอย่างของการเป็ นผูม้ ีคุณธรรม
9) ผูอ้ ื่นมักมองข้ามความสําคัญของฉันไป
10) ฉันสามารถทําอะไรหลายอย่างได้ในขณะที่คนอื่นทําไม่ได้
(แรงจูงใจในการทํางาน)
11) ฉัน ชอบทํางานต่า ง ๆ ด้ว ยตนเองมากกว่าที่ จ ะอาศัย ความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น
12) ฉันวางแผนการที่จะทําสิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
13) ฉันชอบงานที่ไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมากนัก
14) ฉันมีความกระตือรื อร้นที่จะทําสิ่ งต่าง ๆ ให้สาํ เร็ จ
15) เมื่อได้รับมอบหมายให้ทาํ งานฉันมักจะเริ่ มทําทันที
16) ฉันสนุกกับการทํางานจนกระทัง่ ลืมเวลา
17) ฉันทุ่มเทเวลาให้กบั งานที่ฉนั ทําอยูเ่ สมอ
18) ฉันเพลิดเพลินและจดจ่อกับงานที่ฉนั ทํา
19) ฉันไม่ ชอบทํางานที่ ฉันรู้ สึกว่าไม่คุน้ เคยและมี ความแปลก
ใหม่
20) ฉันไม่ชอบทํางานที่ฉนั เห็นว่ายากจะทําได้สาํ เร็ จ
(เจตคติต่อการทํางาน)
21) การทํางานทําให้ชีวติ ฉันมีคุณค่าขึ้น
22) การทํางานเป็ นการสร้างคน
23) ผูอ้ ื่นได้เรี ยนรู้ประสบการณ์จากการทํางานของฉัน

จริง
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………

ความคิดเห็น
ค่ อนข้ าง ไม่ แน่ ใจ ค่ อนข้ าง ไม่ จริง
ไม่ จริง
จริง
………
………
………
………
………
………
………
………

………
………
………
………
………
………
………
………

………
………

………
………

………
………
………
………
………
………
………
………
……… ………
……… ………

……… ………
……… ………

………
………

……… ………
……… ………

……… ………

………

……… ………

……… ………
……… ………

………
………

……… ………
……… ………

……… ………

………

……… ………

……… ………

………

……… ………

……… ………

………

……… ………

……… ………

………

……… ………

……… ………

………

……… ………

……… ………
……… ………
………

………

……… ………

………

……… ………

………
………
………
………
………
………
………
………
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24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

ข้ อความ

จริง

ฉันพอใจที่จะทํางานที่เป็ นประโยชน์
ฉันมีความสุ ขที่ได้ทาํ งาน
ฉันเพลิดเพลินกับงานที่ฉนั ทําเสมอ
ฉันรู้สึกเต็มใจที่จะทํางานแม้วา่ ฉันเองอาจจะต้องเหนื่อย
การทํางานเป็ นวิถีทางหนึ่งของการพัฒนาตนเอง
หากมีอุปสรรคในการทํางาน ฉันจะหาทางแก้ไข
ฉันพร้อมจะทํางานให้ ถ้ามีคนต้องการ

………
………
………

(การสนับสนุนทางสั งคม)
31) ครอบครัวให้ความรัก ความห่วงใยในตัวฉัน
32) ฉันมีเพื่อนคอยให้ความช่วยเหลือในยามที่ฉนั ต้องการ
33) ในยามที่ฉนั มีปัญหา ฉันรู้สึกว่าฉันต้องเผชิญปัญหาตามลําพัง
34) ทุกครั้ งที่ขดั สนเงินทอง ฉันสามารถที่จะขอความช่วยเหลือ
จากครอบครัวได้
35) ฉันได้รับข่าวสารบ้านเมื อง และข่าวต่าง ๆ ที่ ทนั สมัยเสมอ
จากครอบครัว
36) ฉันมีบุคคลที่ไว้วางใจพอที่จะเล่าปัญหาต่าง ๆ ให้ฟังได้
37) ฉันรู้สึกว่าตนเองมิได้อยูโ่ ดดเดี่ยวไม่วา่ ทุกข์หรื อสุ ข
38) ฉันได้รับคําแนะนําเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตนที่ เหมาะสมในวัย
สูงอายุ เช่น การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร เป็ นต้น
39) ครอบครัว / เพื่อน มีเวลาให้กบั ฉัน
40) ฉันได้รับเชิญให้เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ กับคนรอบข้างเสมอ

ความคิดเห็น
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3.2 คําชี้แจง ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์น้ ีท่านมีความคิดเห็นหรื อความรู้สึกเกี่ยวกับตัวท่านอย่างไร โปรด
กาเครื่ องหมาย 9 ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นหรื อความรู้สึกของท่าน
ข้ อความ
(สุ ขภาพจิต)
1) ฉันสามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิ่ งที่ทาํ อยูไ่ ด้
2) ฉันมีปัญหานอนไม่หลับเพราะกังวลใจ
3) ฉันสดชื่น มีความสุ ขกับการทํางาน

จริง

ความคิดเห็น
ค่ อนข้ าง ไม่ แน่ ใจ ค่ อนข้ าง
ไม่ จริง
จริง

……… ………
……… ………
……… ………

………
………
………

………
………
………

ไม่ จริง

………
………
………
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ข้ อความ
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

จริง

ฉันมีความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ
ฉันรู้สึกตึงเครี ยดอยูต่ ลอดเวลา
ฉันรู้สึกหงุดหงิดที่ไม่สามารถเอาชนะความยากลําบากต่างๆ ได้
ฉันมีความสุ ขและเพลิดเพลินกับกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
ฉันสามารถเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
ฉันรู้สึกไม่เป็ นสุ ขและเศร้าหมองโดยไม่รู้สาเหตุ
ฉันรู้สึกมีความสุ ขตามสมควรเมื่อเทียบกับคนอื่น

………
………
………
………
………

ค่ อนข้ าง
จริง
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………
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………

……… ………
……… ………

ความคิดเห็น
ไม่ แน่ ใจ ค่ อนข้ าง
ไม่ จริง
……… ………
……… ………
……… ………
……… ………
……… ………
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ไม่ จริง
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3.3 คําชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาว่าเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการปฏิบตั ิงานว่าตนเอง
สามารถทําได้หรื อไม่และมีความมัน่ ใจในระดับใดในการปฏิบตั ิงานที่มีภาระหน้าที่หลังเกษียณอายุราชการ
โปรดกาเครื่ องหมาย 9 ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นหรื อความรู้สึกของท่าน
ข้อความ
(การรับรู้ความสามารถของตน)
1) ฉันสามารถทํางานให้เป็ นประโยชน์แก่สังคมได้
2) เมื่ อ มี ปั ญ หาในการทํา งาน ฉั น มั่น ใจว่ า จะ
สามารถแก้ปัญหาได้
3) มีงานหลายอย่างที่ยาก แต่ฉันคิดว่าฉันสามารถเข้าไป
ช่วยเหลือได้
4) ฉันเชื่ อมัน่ ว่าตนเองสามารถทํางานได้ดีเท่ากับ
คนอื่น ๆ
5) เมื่อฉันวางแผนทําอะไรแล้ว ฉันทํางานนั้นได้
สําเร็ จ
6) ฉันสามารถทํางานอะไรหลายอย่างได้ดีกว่าที่
คนอื่นคาดหวัง
7) งานบางอย่าง ถ้าฉันใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
ฉันก็สามารถทําได้สาํ เร็ จตามแผน
8) ฉันสามารถเอาชนะอุปสรรค ปั ญหาต่างๆ ใน
การทํางานได้
9) ฉั น สามารถสอนหนั ง สื อหรื อทํา งานได้ ดี
เหมือนช่วงก่อนเกษียณอายุ
10) ฉันสามารถทํางานร่ วมกับคนทุกวัยได้

ทําได้ และ ทําได้ และ ทําได้ และ ทําได้ และ ทําได้ และ ไม่ สามารถ
มัน่ ใจทีส่ ุ ด มัน่ ใจมาก มัน่ ใจปาน มัน่ ใจน้ อย มัน่ ใจน้ อยมาก ทําได้
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ตาราง 12

ค่า item-total correlation ของรายข้อกับค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของแบบสอบถาม
ตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเอง
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ

ค่ า item-total correlation
.1111
.5327
.7066
.2881
.5608
.7669
.6974
.7066
.3174
.5362
.7897

ตาราง 13 ค่า item-total correlation ของรายข้อกับค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของแบบสอบถาม
ตัวแปรแรงจูงใจในการทํางาน
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ

ค่ า item-total correlation
.3602
.3133
.1566
.5472
.4702
.4404
.5035
.4477
.7500
.4077
.7418
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ตาราง 14

ค่า item-total correlation ของรายข้อกับค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของแบบสอบถาม
ตัวแปรเจตคติต่อการทํางาน
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ

ค่ า item-total correlation
.6000
.6799
.6981
.8189
.8189
.7795
.7010
.8509
.4065
.6003
.9046

ตาราง 15 ค่า item-total correlation ของรายข้อกับค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของแบบสอบถาม
ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ

ค่ า item-total correlation
.6843
.8173
.4854
.6469
.3279
.8603
.4328
.6831
.7584
.4449
.8627
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ตาราง 16

ค่า item-total correlation ของรายข้อกับค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของแบบสอบถาม
ตัวแปรสุ ขภาพจิต
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ

ค่ า item-total correlation
.4583
.3916
.2277
.6468
.4877
.1996
.5543
.5769
.5857
.2596
.7233

ตาราง 15 ค่า item-total correlation ของรายข้อกับค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของแบบสอบถาม
ตัวแปรการรับรู ้ความสามารถของตนในการทํางาน
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ

ค่ า item-total correlation
.8550
.8714
.5997
.5808
.8065
.7881
.8277
.8172
.7773
.7841
.9384
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ภาคผนวก

แบบสอบถามข้ าราชการเกษียณอายุ
คําชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับนี ้ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับตัวท่าน
ตอนที่ 2 เป็ นข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการทํางานหลังเกษี ยณอายุราชการ
ตอนที่ 3 เป็ นความคิดเห็นในด้ านต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเองและสังคม
โปรดตอบคําถามตามสภาพความเป็ นจริงหรื อตามความคิดเห็นของท่าน และกรุณาตอบทุกข้ อเพื่อความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม
______________________________________________________________________________________________

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับตัวท่าน
โปรดกรอกข้ อมูลและขีดเครื่ องหมาย 3ลงใน
1. เพศ

1) ชาย

2. อายุ

1) 60 – 65 ปี

3. ระดับการศึกษาสูงสุด

4. ตําแหน่งทางวิชาการ
(อาจารย์)
หรื อระดับ ตําแหน่ง
(ข้ าราชการ สาย ข. ค.)

2) หญิง
2) 66 – 70 ปี

3) มากกว่า 70 ปี

ตํ่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริ ญญาตรี - ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ระดับ 1 - 5

ระดับ 6 - 7

ระดับ 8 ขึ ้นไป

สมรส

หม้ าย

โสด
5. สถานภาพการสมรส
6. รายได้ ประจําในปั จจุบนั ของท่าน (เฉลี่ยต่อเดือน)
1) ไม่มี

ตรงหน้ าข้ อตามที่เป็ นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน

2) ไม่เกิน 5,000 บาท

ศ.

หย่า

1

3) 5,001 – 10,000 บาท

4) 10,001 – 20,000 บาท

5) 20,001 – 30,000 บาท

6) 30,001 – 50,000 บาท

7) มากกว่า 50,000 บาท

ตอนที่ 2 ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ
โปรดกรอกข้ อมูลและขีดเครื่ องหมาย 3ลงใน

ตรงหน้ าข้ อตามที่เป็ นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน

1. สถานภาพการทํางานของท่านในปั จจุบัน (ตอบได้ มากกว่า 1 คําตอบ)
1) ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2) ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
3) ทํางานอาชีพอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุอาชีพ).....................................................
4) ประกอบอาชีพส่วนตัว (โปรดระบุอาชีพ).................................................................................
5) ทํางานเพื่อสังคม (โปรดระบุอาชีพ)........................................................................................
6) ไม่ได้ ทํางาน
7) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................
2. หลังเกษี ยณอายุราชการท่านเลือกที่จะทํางานต่อไปด้ วยเหตุผลต่อไปนี ้
ข้ อความ
ใช่
ไม่ ใช่
1) ท่านได้ รับคําแนะนํา คําชักชวน คําเชิญ จากหน่วยงานใหม่
..…………… …..…………
2) ท่านได้ รับคําแนะนําจากบุคคลที่ทา่ นให้ ความสําคัญ (ถ้ าใช่โปรดระบุความ
สําคัญของบุคคลที่กล่าวถึง)..................................................................... .................... ....................
3. สถานการณ์ในที่ทํางาน สถานการณ์ในที่ทํางานเป็ นเหตุผลสําคัญในการทํางานของท่านหรื อไม่ ด้ วยเหตุผลใด?
1)
2)
3)
4)
5)

ข้ อความ
ความมีชื่อเสียงของสถานที่ทํางาน............................................................
ความสะดวกสบายในสถานที่ทํางาน………………………………………...
ความสะดวกในการคมนาคม...................................................................
ความมีอิสระในการทํางาน.......................................................................
ความมีเกียรติและได้ รับการยกย่อง...........................................................

ใช่
..……………
....................
....................
....................
....................

ไม่ ใช่
…..…………
....................
....................
....................
....................
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6)
7)
8)
9)

ข้ อความ
การมีอํานาจในการบริหารจัดการ..............................................................
การมีผ้ รู ่วมงานที่ดี...................................................................................
ลักษณะงานที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน....................................................................
อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................

ใช่
....................
....................
....................
....................

ไม่ ใช่
....................
....................
....................
....................

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นในด้ านต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเองและสังคม
คําชี ้แจง โปรดกาเครื่ องหมาย 3 ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้ อความ
(การเห็นคุณค่าในตนเอง)
1) ฉันทํางานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
2) ฉันภูมิใจกับประสบการณ์การทํางานของฉัน
3) ฉันมัน่ ใจว่าฉันเป็ นคนที่สงั คมต้ องการ
4) บางทีฉนั คิดว่าตัวเองไม่เก่งในด้ านอะไรเลย
5) ฉันพอใจที่ยงั ทําประโยชน์ให้ แก่สงั คมได้
6) ฉันรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นคนที่ยงั มีคนรักและเป็ นห่วง
7) ฉันมักได้ รับการยกย่องจากบุคคลรอบข้ างเสมอ
8) ฉันเป็ นตัวอย่างของการเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม
9) ผู้อื่นมักมองข้ ามความสําคัญของฉันไป
10) ฉันสามารถทําอะไรหลายอย่างได้ ในขณะที่คนอื่นทํา
ไม่ได้
(แรงจูงใจในการทํางาน)
11) ฉันชอบทํางานต่าง ๆ ด้ วยตนเองมากกว่าที่จะอาศัย
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น
12) ฉันวางแผนการที่จะทําสิง่ ต่าง ๆ ด้ วยตนเอง
13) ฉันชอบงานที่ไม่ต้องใช้ ความพยายามมากนัก
14) ฉันมีความกระตือรื อร้ นที่จะทําสิง่ ต่าง ๆ ให้ สําเร็จ

จริง

ความคิดเห็น
ค่อนข้ าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้ าง
ไม่จริง
จริง

ไม่จริง

……… ………

………

………

………

………
………
………
………
………
………
………
………

………
………
………
………
………
………
………
………

………
………
………
………
………
………
………
………

………
………
………
………
………
………
………
………

………
………
………
………
………
………
………
………

……… ………

………

………

………

……… ………

………

………

………

……… ………
……… ………
……… ………

………
………
………

………
………
………

………
………
………
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ข้ อความ

จริง

เมื่อได้ รับมอบหมายให้ ทํางานฉันมักจะเริ่มทําทันที
ฉันสนุกกับการทํางานจนกระทัง่ ลืมเวลา
ฉันทุม่ เทเวลาให้ กบั งานที่ฉนั ทําอยูเ่ สมอ
ฉันเพลิดเพลินกันงานที่ฉนั ทํา
ฉันไม่ชอบทํางานที่ฉันรู้ สึกว่าไม่ค้ ุนเคยและมีความ
แปลกใหม่
20) ฉันไม่ชอบทํางานที่ฉนั เห็นว่ายากจะทําได้ สําเร็จ
(เจตคติตอ่ การทํางาน)
21) การทํางานทําให้ ชีวิตฉันมีคณ
ุ ค่าขึ ้น
22) การทํางานเป็ นการสร้ างคน
23) ผู้อื่นได้ เรี ยนรู้ประสบการณ์จากการทํางานของฉัน
24) ฉันพอใจที่จะทํางานที่เป็ นประโยชน์
25) ฉันมีความสุขที่ได้ ทํางาน
26) ฉันเพลิดเพลินกับงานที่ฉนั ทําเสมอ
27) ฉัน รู้ สึก เต็ม ใจที่ จ ะทํ า งานแม้ ว่า ฉัน เองอาจจะต้ อ ง
เหนื่อย
28) การทํางานเป็ นวิถีทางหนึง่ ของการพัฒนาตนเอง
29) หากมีอปุ สรรคในการทํางาน ฉันจะหาทางแก้ ไข
30) ฉันพร้ อมจะทํางานให้ ถ้ ามีคนต้ องการ
(การสนับสนุนทางสังคม)
31) ครอบครัวให้ ความรัก ความห่วงใยในตัวฉัน
32) ฉั น มี เ พื่ อ นคอยให้ ความช่ ว ยเหลื อ ในยามที่ ฉั น
ต้ องการ
33) ในยามที่ฉันมีปัญหา ฉันรู้ สึกว่าฉันต้ องเผชิญปั ญหา
ตามลําพัง
34) ทุก ครั ง้ ที่ ขัด สนเงิ น ทอง ฉัน สามารถที่ จ ะขอความ
ช่วยเหลือจากครอบครัวได้
35) ฉันได้ รับข่าวสารบ้ านเมือง และข่าวต่าง ๆ ที่ทนั สมัย

………
………
………
………
………

15)
16)
17)
18)
19)

ความคิดเห็น
ค่อนข้ าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้ าง
จริง
ไม่จริง
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………

ไม่จริง
………
………
………
………
………

……… ………

………

………

………

……… ………

………

………

………

………
………
………
………
………

………
………
………
………
………

………
………
………
………
………

………
………
………
………
………

………
………
………
………
………

………
………
………
………

………
………
………
………

………
………
………
………

………
………
………
………

………
………
………
………

……… ………

………

………

………

……… ………

………

………

………

……… ………

………

………

………

……… ………

………

………

………
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36) ฉันมีบคุ คลที่ไว้ วางใจพอที่จะเล่าปั ญหาต่าง ๆ ให้ ฟังได้
37) ฉันรู้สกึ ว่าตนเองมิได้ อยูโ่ ดดเดี่ยวไม่วา่ ทุกข์หรื อสุข
38) ฉันได้ รับคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม
ในวัยสูงอายุ เช่น การออกกําลังกาย การรับประทาน
อาหาร เป็ นต้ น
39) ครอบครัว / เพื่อน มีเวลาให้ กบั ฉัน
40) ฉันได้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆกับคนรอบข้ าง
เสมอ

ความคิดเห็น
จริง ค่อนข้ าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้ าง ไม่จริง
จริง
ไม่จริง
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………
……… ………

………

………

………

……… ………
……… ………

………
………

………
………

………
………

……… ………

………

………

………

3.2 คําชี ้แจง ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์นี ้ท่านมีความคิดเห็นหรื อความรู้สกึ เกี่ยวกับตัวท่านอย่างไร โปรดกา
เครื่ องหมาย 9 ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นหรื อความรู้สกึ ของท่าน

ข้ อความ
(สุขภาพจิต)
1) ฉันสามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิง่ ที่ทําอยูไ่ ด้
2) ฉันมีปัญหานอนไม่หลับเพราะกังวลใจ
3) ฉันสดชื่น มีความสุขกับการทํางาน
4) ฉันมีความมัน่ ใจในการตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ
5) ฉันรู้สกึ ตึงเครี ยดอยูต่ ลอดเวลา
6) ฉั น รู้ สึ ก หงุ ด หงิ ด ที่ ไ ม่ ส ามารถเอาชนะความ
ยากลําบากต่าง ๆ ได้

จริง

ความคิดเห็น
ค่อนข้ าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้ าง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง

……… ………

………

………

………

……… ………

………

………

………

……… ………

………

………

………

……… ………

………

………

………

……… ………

………

………

………

7) ฉั น มี ค วามสุ ข และเพลิ ด เพลิ น กั บ กิ จ กรรมใน ……… ………
ชีวิตประจําวัน

………

………

………
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จริง

8) ฉันสามารถเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆที่เกิดขึ ้นได้
9) ฉันรู้สกึ ไม่เป็ นสุขและเศร้ าหมองโดยไม่ร้ ูสาเหตุ
10) ฉันรู้สกึ มีความสุขตามสมควรเมื่อเทียบกับคนอื่น

ความคิดเห็น
ค่อนข้ าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้ าง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง

……… ………

………

………

………

……… ………

………

………

………

……… ………
……… ………

………
………

………
………

………
………

3.3 คําชี ้แจง ขอให้ ทา่ นพิจารณาว่าเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการปฏิบตั ิงานว่าตนเองสามารถ
ทําได้ หรื อไม่และมีความมัน่ ใจในระดับใดในการปฏิบตั ิงานที่มีภาระหน้ าที่หลังเกษี ยณอายุราชการ โปรดกา
เครื่ องหมาย 9 ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นหรื อความรู้สกึ ของท่าน

ข้ อความ
(การรับรู้ความสามารถของตน)
1) ฉันสามารถทํางานให้ เป็ นประโยชน์แก่สงั คมได้
2) เมื่ อ มี ปั ญ หาในการทํ า งาน ฉั น มั่น ใจว่ า จะ
สามารถแก้ ปัญหาได้
3) มีงานหลายอย่างที่ยาก แต่ฉันคิดว่าฉันสามารถเข้ า
ไปช่วยเหลือได้
4) ฉัน เชื่ อ มั่นว่าตนเองสามารถทํ า สิ่ง ต่าง ๆ ได้ ดี
เท่ากับคนอื่น ๆ
5) เมื่ อ ฉัน วางแผนทํ า อะไรแล้ ว ฉัน มั่น ใจว่า จะ
ทํางานนันได้
้ สําเร็จ
6) ฉันสามารถทําอะไรหลายอย่างได้ ดีกว่าที่คน
อื่นคาดหวัง

ทําได้
และ
มัน่ ใจ
ที่สดุ

ทําได้
และ
มัน่ ใจ
มาก

ทําได้ และ ทําได้
มัน่ ใจ
และ
ปานกลาง มัน่ ใจ
น้ อย

ทําได้ และ ไม่
มัน่ ใจน้ อย สามารถ
มาก
ทําได้

........... ............ ............. ............ .............. ..........
............ ............ ............. ............ .............. ..........
............ ............ ............. ............ .............. ..........
............ ............ ............. ............ .............. ..........
............ ............ ............. ............ .............. ..........
............ ............ ............. ............ .............. ..........
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7) งานบางอย่าง ถ้ าฉัน ใช้ ความพยายามอย่า ง
เต็มที่ ฉันก็สามารถทําได้ สําเร็จ
8) ฉันสามารถเอาชนะอุปสรรค ปั ญหาต่าง ๆ ใน
การทํางาน ได้
9) ฉันสามารถทํางานได้ ดีเหมือนช่วงก่อนเกษี ยณ
10) ฉันสามารถให้ ข้อแนะนําในการทํางานแก่คน
รุ่นหลังได้ ตามประสบการณ์ของฉัน

ทําได้
และ
มัน่ ใจ
ที่สดุ

ทําได้
และ
มัน่ ใจ
มาก

ทําได้ และ ทําได้
มัน่ ใจ
และ
ปานกลาง มัน่ ใจ
น้ อย

ทําได้ และ ไม่
มัน่ ใจน้ อย สามารถ
มาก
ทําได้

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

