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 บทคัดย่อ 
 การท างานภายหลังเกษียณอายุเป็นการน าความรู้ความสามารถของบุคลากรมาสร้างประโยชน์แก่
สถาบันและวิชาชีพ จึงมีความจ าเป็นที่องค์กรควรส่งเสริมให้ผู้เกษียณอายุมีความสามารถในการท างานและมี
คุณภาพชีวิตการท างานที่ดี การวิจัยเชิงพรรณานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
ภายหลังเกษียณอายุในสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานระดับสูงและมีความสามารถในการ
ท างานระดับดีเลิศ เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกในอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอายุมากกว่า 60 ปี ที่ยังปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา
ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยที่มีคุณภาพชีวิตในการท างานระดับสูงและมีความสามารถในการท างานระดับ
ดีเลิศจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุ จ านวน 11 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสรุปประเด็น ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานระดับสูงและมีความสามารถในการท างานระดับดีเลิศของอาจารย์นั้น ประกอบด้วย  1. มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานหลังเกษียณ  2. ได้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถหรือความเช่ียวชาญของ
ตนเองและมีอิสระในการเลือกลักษณะการจ้าง  3. ได้แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานและพัฒนา
ตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 4. มีความพึงพอใจในงานและบรรยากาศองค์กร 5. มีสุขภาพดี มีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและสามารถจัดการความเครียดได้ด ี ผลการวิจัยสะท้อนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างาน
ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมในองค์กร จากผลการศึกษาท าให้ได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ท้ังนโยบายระดับบุคคล ระดับองค์กร และ ระดับ
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีคุณค่า และเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
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ช่วงเวลาการพึ่งพิงรัฐและประชากรในวัยท างาน
อีกทางหนึ่ง 

ส าหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ มีการขยายอายุการท างานจนถึงอายุ 65 
ปี ตามความสมัครใจ โดยมีเง่ือนไขว่าต้องมี
คุณสมบัติต่างๆเหมาะสมตามความต้องการของ
หน่วยงานนั้น ผู้ที่เป็นอาจารย์นับเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง  เปรียบเสมือนเป็นคลังความรู้
ความสามารถที่ดีเลิศในสังคม เมื่อเกษียณอายุ
แล้ว สมควรน าเอาภูมิปัญญาและความรู้ที่มีติด
ตัวอยู่ถ่ายทอดแก่อาจารย์รุ่นใหม่เพื่อพัฒนางาน
ใ ห้ ดี  จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น   พ บ ว่ า
สถาบันการศึกษามีความต้องการอาจารย์สาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกษียณอายุราชการแล้ว
ค่อนข้างสูง โดยเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร  ์ตลอดจนด้านสาธารณสุขศาสตร์      
อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการท างาน และความสามารถในการท างาน
ของอาจารย์ เกษียณที่ปฏิบัติ งานภายหลั ง
เกษียณอายุด้ านวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพ ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ของวันเพ็ญ   แก้วปาน
และคณะ (2556)  พบว่า  อาจารย์เกษียณอายุมี
คุณภาพชีวิตการท างานในหลายรูปแบบ ทั้งที่
ประสบผลส าเร็จโดยมีความสามารถในการ
ท างานสูงและประสบผลส าเร็จในอาชีพ ซึ่งมี
คุณภาพชีวิตในการท างานระดับดี   ในขณะที่
บางคนมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่ดี  ซึ่งมีปัจจัย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ไ ด้ แ ก่   สภ า วะสุ ขภ าพแล ะ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ซึ่งส่งผลต่อการท างาน
ของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุ   
ดังนั้น   สถาบันการศึกษาควรมีการวางแผนและ

ก าหนดนโยบายการเตรียมการด้านต่างๆ แก่
บุคลากร ให้มีความพร้อมท้ังด้านสุขภาพ  รวมทั้ง
การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการท างาน    

เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างาน
และสร้ างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานแก่
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุอย่าง
เป็นระบบ การมีแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์จะเป็นข้อมูลส าคัญที่ผู้เตรียมเกษียณอายุ
และองค์กรจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบว่าในประเทศไทยมี
การก าหนดแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความสามารถในการท างานให้แก่บุคลากร
กลุ่มนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์เกษีณอายุที่ยั งคงปฏิบัติงานอยู่  ที่มี
คุณภาพชีวิตการท างานระดับสูง (Stamm, 
2010) และความสามารถในการท างานระดับดี
และดีเลิศ (Ilmarinen, 2001; อรวรรณ แก้วบุญ
ชู, ส าลี สาลีกุล และมัธณา ตอมพุดซา, 2552) 
โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการศึกษาจะ
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจ้างงานและ
การจัดการที่เหมาะสมแก่บุคลากร นับตั้งแต่การ
คั ด เ ลื อ ก   ก า ร ม อ บ ห ม า ย ภ า ร ะ ง า น   
ค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สามารถปฏิบัติงาน
ภายหลังเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิผลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลที่
ดีแก่องค์กรในท่ีสุด  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
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สมรรถนะการปฏิบัติงานแก่อาจารย์รุ่นใหม่และอาจารย์อาวุโสที่ประสงค์จะท างานภายหลังเกษียณอายุให้มี
ความพร้อมต่อการท างานภายหลังเกษียณอายุอันจะส่งผลต่อประสิทธิผลที่ดีแก่องค์กรในที่สุด  
 
ค าส าคัญ ความสามารถในการท างาน  คุณภาพชีวิต  อาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุ 
 

Abstract 
Work life abilities and quality for retired Thai Professors of Education 

Ann  Jirapongsuwan*    
WonpenKaewpan**    

PipatLuksamijarulkul*** 
  
Those working after retirement provide organizations and profession stheopportunity 
utilize the capability and expertise of experienced human resources. It is, therefore, 
necessary to promote both the quality of work life and work ability among seniors who 
work after retirement. This descriptive study aimed to investigate work after retirement 
including the quality of work life and excellent work abilities ofretired Thai Professors in 
Thai Institutions of Education. Data were collected by in-depth interview. Content analysis 
and thematic analysis were used in data analysis.  A total of 11retired Professors over 60 
years old from private and public Thai Institution of Education who had excellent work 
abilities and a high quality of work life participated in the study. Results showed that  
factorsfor a high quality of work life and an excellent level of  work ability included: 1. 
Having motivation for work after retirement; 2. Using one’s knowledge, capability and 
expertise for work, and having an opportunity to choose one’s type of employment; 3. 
Commitment to learn for work development and self-development;  4. Satisfaction with 
the work and organizational climate and; 5. Health; maintaining regular exercise and 
having the ability for stress management. These findings reflect factors related to work 
including individual factors and the organizational environment. Consequently, a 
guideline for policy development regarding human resource management at the 
individual, organizational and professional levels wasdevelopeded. By following this 
guideline, Professors would see work as fulfilling and joyful,seeing value in a life  
enhancing competency for new instructors or Professors who are working after 
retirement, resulting in  greater effectiveness of the organization.      
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 เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์เกษียณที่ยังปฏิบัติงานที่มีคุณภาพชีวิต
การท างานระดับสูงและมีความสามารถในการ
ท างานระดับดีเลิศ 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัยเชิงพรรณานี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการวิ จั ยคุณภาพชีวิ ตการท างานและ
ความสามารถในการท างานของอาจารย์
เกษียณอายุ  สาขาวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ไทย  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
อาจารย์ที่เกษียณอายุในสายสาขาวิทยาศาสตร์
สุ ข ภ า พ  ไ ด้ แ ก่  ส า ข า แ พ ท ย ศ า ส ต ร์               
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
สหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ ที่เป็นคน
ไทยทั้งเพศชายและหญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป  และ
ยังคงปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
คุณภาพชีวิตการท างานและความสามารถในการ
ท างานของอาจารย์เกษียณอายุ สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในประเทศไทย   
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์ที่เกษียณอายุ 
จาก 5 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ที่มี
คุณภาพชีวิตในการท างานระดับสูง โดยใช้แบบวัด
คุณภาพชีวิตการท างาน (Professional Quality 
of Life Scale) และเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจจาก
การเห็นใจผู้อื่นสูง ความเหนื่อยหน่ายใยการ
ท า งานปานกลางถึ งต่ า  ความ เครี ยดจาก
ประสบการณ์ปานกลางถึงต่ า (Stamm, 2010) 

และมีความสามารถในการท างานระดับดีและดีเลิศ 
โดยใช้แบบวัดความสามารถในการท างาน ได้
คะแนน 37-49 คะแนน (Immarinen, 2001; 
อรวรรณ แก้วบุญชู, ส าลี สาลีกุล และมัธณา ตอม
พุดซา, 2552) จ านวน 11 คนที่ยินยอมและสมัคร
ใจเข้าร่วมการวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์สาขา 
แพทยศาสตร์ 2 คน  พยาบาลศาสตร์ 5 คน  และ 
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์  สหเวชศาสตร์  
สาธารณสุขศาสตร ์สาขาละ 1 คน 
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยสร้างจาก
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
กรอบแนวคิดการศึกษา ได้แก่ คุณภาพชีวิตการ
ท างาน (Stamm, 2010) และความสามารถในการ
ท างาน (Immarinen, 2001) โดยมีข้อค าถาม
เกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและแรงจูงใจใน
การท างาน การมอบหมายภาระงาน ความพึง
พอใจในการท างานและบรรยากาศองค์กร คุณภาพ
ชีวิตการท างาน ความสามารถในการท างานตาม
การรับรู้ของตนเอง เป็นแนวค าถามที่เจาะลึกใน
ประเด็นย่อยแต่ละประเด็น ดังนี้  
 1. ท่านมีแรงจูงใจในการท างานหลัง
เกษียณอายุราชการอย่างไร  
 2. ท่านได้รับการมอบหมายภาระงาน
อย่างไร  และมีการปฏิบัติงานอย่างไร 
 3. ท่านมีความรู้สึกต่องานและบรรยากาศ
องค์กรของท่านอย่างไร  
 4. ท่านคิดว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน
ภายหลังเกษียณอายุของท่านเป็นอย่างไร 
 5. ท่านคิดว่าความสามารถในการท างาน
ของท่านในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยน า
แนวค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและ
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บทน า 
 ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยมีการคาดประมาณว่า ในปี 
พ.ศ. 2568 ประชากรหนึ่งในห้าจะเป็นผู้สูงอายุ 
(ศศิพัฒน์  ยอดเพชร, 2548) ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
จ านวนหนึ่งนี้เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ 
และองค์กรเอกชน ที่เกษียณอายุราชการเมื่ออายุ 
60 ปีบริบูรณ์  การเกษียณอายุราชการทั้งก่อน
ก าหนดและตามก าหนดเวลา ส่งผลกระทบต่อ
แรงงานในอาชีพและประสิทธิภาพขององค์กร  
เนื่องจากผู้เกษียณอายุราชการเป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ และทักษะในงานเฉพาะด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสาขา
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ วิ ทย าศ าสตร์ สุ ขภ าพและ
การแพทย์  เมื่อเกษียณอายุราชการ ต าแหน่งนั้น
จะว่างลงหรือถูกยุบไป ส่งผลให้เกิดความขาด
แคลนบุคคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความช านาญ
ในการสอน รวมทั้งการถ่ายทอดการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรรุ่ นใหม่ที่ยั งต้องการการสั่ งสม
ประสบการณ์โดยผ่านการแนะน าการสอนและ
สนับสนุนจากบุคลากรที่เกษียณอายุซึ่งถือว่าเป็น
คลังสมองของสถาบันและวิชาชีพ  และอาจส่งผล
ต่อการพัฒนาบัณฑิต  ดังปัญหาที่ เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนที่ขาดแคลน
บุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  โดยเฉพาะ
ระดับศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ท าให้
สัดส่วนในการด าเนินงานตามมาตรฐานบุคลากร

ของสถาบันไม่ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ส่งผลให้การผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาประสบ
ปัญหาได้    การจ้างงานผู้เกษียณอายุในสาย
วิชาการระดับอุดมศึกษาจึงเป็นประโยชน์และมี
ความจ า เป็นอย่างยิ่ ง  รวมทั้ งสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลในการน าความรู้  ศักยภาพของ
ผู้สูงอายุมาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลัก
คิดที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลมีประสบการณ์สูง 
สมควรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง การ
ขยายโอกาสการท างานหลังเกษียณช่วยให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาวะและลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ
ได้ ซ่ึงนงนุช สุนทรเวชกานต์ (2552) รายงานว่า 
มีผู้สูงอายุบางส่วนที่มีความต้องการท างานต่อ
หลั ง วั ย เ กษี ย ณ เ พ ร าะ คิ ด ว่ า ยั ง มี ค ว า ม รู้
ความสามารถเพียงพอที่จะท างาน  และต้องการ
ท างานเพราะไม่ต้องการเป็นภาระแก่บุตรหลาน 
ดังนั้น  หากมีการขยายโอกาสการท างานแก่
ผู้สูงอายุ นับเป็นหนทางที่ เอื้อแก่ผู้สูงอายุที่
ต้องการท างาน  ในการน าความรู้ความสามารถ
ของตนเองสร้างประโยชน์แก่สถาบันและวิชาชีพ
ต่อไป    ท าให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได้อย่าง
มีศักดิ์ศรี  รวมทั้งมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรของประเทศและช่วยให้
ผู้สูงอายุมีโอกาสเพิ่มช่วงเวลาการสะสมเงินออม
ภายหลังเกษียณจากการท างานเพิ่มขึ้น และลด
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ส าหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ มีการขยายอายุการท างานจนถึงอายุ 65 
ปี ตามความสมัครใจ โดยมีเง่ือนไขว่าต้องมี
คุณสมบัติต่างๆเหมาะสมตามความต้องการของ
หน่วยงานนั้น ผู้ที่เป็นอาจารย์นับเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง  เปรียบเสมือนเป็นคลังความรู้
ความสามารถที่ดีเลิศในสังคม เมื่อเกษียณอายุ
แล้ว สมควรน าเอาภูมิปัญญาและความรู้ที่มีติด
ตัวอยู่ถ่ายทอดแก่อาจารย์รุ่นใหม่เพื่อพัฒนางาน
ใ ห้ ดี  จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น   พ บ ว่ า
สถาบันการศึกษามีความต้องการอาจารย์สาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกษียณอายุราชการแล้ว
ค่อนข้างสูง โดยเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร  ์ตลอดจนด้านสาธารณสุขศาสตร์      
อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการท างาน และความสามารถในการท างาน
ของอาจารย์ เกษียณที่ปฏิบัติ งานภายหลั ง
เกษียณอายุด้ านวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพ ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ของวันเพ็ญ   แก้วปาน
และคณะ (2556)  พบว่า  อาจารย์เกษียณอายุมี
คุณภาพชีวิตการท างานในหลายรูปแบบ ทั้งที่
ประสบผลส าเร็จโดยมีความสามารถในการ
ท างานสูงและประสบผลส าเร็จในอาชีพ ซึ่งมี
คุณภาพชีวิตในการท างานระดับดี   ในขณะที่
บางคนมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่ดี  ซึ่งมีปัจจัย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ไ ด้ แ ก่   สภ า วะสุ ขภ าพแล ะ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ซึ่งส่งผลต่อการท างาน
ของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุ   
ดังนั้น   สถาบันการศึกษาควรมีการวางแผนและ

ก าหนดนโยบายการเตรียมการด้านต่างๆ แก่
บุคลากร ให้มีความพร้อมท้ังด้านสุขภาพ  รวมทั้ง
การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการท างาน    

เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างาน
และสร้ างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานแก่
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุอย่าง
เป็นระบบ การมีแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์จะเป็นข้อมูลส าคัญที่ผู้เตรียมเกษียณอายุ
และองค์กรจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบว่าในประเทศไทยมี
การก าหนดแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความสามารถในการท างานให้แก่บุคลากร
กลุ่มนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์เกษีณอายุที่ยั งคงปฏิบัติงานอยู่  ที่มี
คุณภาพชีวิตการท างานระดับสูง (Stamm, 
2010) และความสามารถในการท างานระดับดี
และดีเลิศ (Ilmarinen, 2001; อรวรรณ แก้วบุญ
ชู, ส าลี สาลีกุล และมัธณา ตอมพุดซา, 2552) 
โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการศึกษาจะ
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจ้างงานและ
การจัดการที่เหมาะสมแก่บุคลากร นับตั้งแต่การ
คั ด เ ลื อ ก   ก า ร ม อ บ ห ม า ย ภ า ร ะ ง า น   
ค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สามารถปฏิบัติงาน
ภายหลังเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิผลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลที่
ดีแก่องค์กรในท่ีสุด  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

44     Journal of Public Health Nursing                                              January - April  2017  Vol.  31  No.1 

 
ช่วงเวลาการพึ่งพิงรัฐและประชากรในวัยท างาน
อีกทางหนึ่ง 

ส าหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ มีการขยายอายุการท างานจนถึงอายุ 65 
ปี ตามความสมัครใจ โดยมีเง่ือนไขว่าต้องมี
คุณสมบัติต่างๆเหมาะสมตามความต้องการของ
หน่วยงานนั้น ผู้ที่เป็นอาจารย์นับเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง  เปรียบเสมือนเป็นคลังความรู้
ความสามารถที่ดีเลิศในสังคม เมื่อเกษียณอายุ
แล้ว สมควรน าเอาภูมิปัญญาและความรู้ที่มีติด
ตัวอยู่ถ่ายทอดแก่อาจารย์รุ่นใหม่เพื่อพัฒนางาน
ใ ห้ ดี  จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น   พ บ ว่ า
สถาบันการศึกษามีความต้องการอาจารย์สาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกษียณอายุราชการแล้ว
ค่อนข้างสูง โดยเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร  ์ตลอดจนด้านสาธารณสุขศาสตร์      
อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการท างาน และความสามารถในการท างาน
ของอาจารย์ เกษียณที่ปฏิบัติ งานภายหลั ง
เกษียณอายุด้ านวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพ ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ของวันเพ็ญ   แก้วปาน
และคณะ (2556)  พบว่า  อาจารย์เกษียณอายุมี
คุณภาพชีวิตการท างานในหลายรูปแบบ ทั้งที่
ประสบผลส าเร็จโดยมีความสามารถในการ
ท างานสูงและประสบผลส าเร็จในอาชีพ ซึ่งมี
คุณภาพชีวิตในการท างานระดับดี   ในขณะที่
บางคนมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่ดี  ซึ่งมีปัจจัย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ไ ด้ แ ก่   สภ า วะสุ ขภ าพแล ะ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ซึ่งส่งผลต่อการท างาน
ของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุ   
ดังนั้น   สถาบันการศึกษาควรมีการวางแผนและ

ก าหนดนโยบายการเตรียมการด้านต่างๆ แก่
บุคลากร ให้มีความพร้อมท้ังด้านสุขภาพ  รวมทั้ง
การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการท างาน    

เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างาน
และสร้ างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานแก่
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุอย่าง
เป็นระบบ การมีแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์จะเป็นข้อมูลส าคัญที่ผู้เตรียมเกษียณอายุ
และองค์กรจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบว่าในประเทศไทยมี
การก าหนดแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความสามารถในการท างานให้แก่บุคลากร
กลุ่มนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์เกษีณอายุที่ยั งคงปฏิบัติงานอยู่  ที่มี
คุณภาพชีวิตการท างานระดับสูง (Stamm, 
2010) และความสามารถในการท างานระดับดี
และดีเลิศ (Ilmarinen, 2001; อรวรรณ แก้วบุญ
ชู, ส าลี สาลีกุล และมัธณา ตอมพุดซา, 2552) 
โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการศึกษาจะ
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจ้างงานและ
การจัดการที่เหมาะสมแก่บุคลากร นับตั้งแต่การ
คั ด เ ลื อ ก   ก า ร ม อ บ ห ม า ย ภ า ร ะ ง า น   
ค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สามารถปฏิบัติงาน
ภายหลังเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิผลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลที่
ดีแก่องค์กรในท่ีสุด  
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 เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์เกษียณที่ยังปฏิบัติงานที่มีคุณภาพชีวิต
การท างานระดับสูงและมีความสามารถในการ
ท างานระดับดีเลิศ 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัยเชิงพรรณานี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการวิ จั ยคุณภาพชีวิ ตการท างานและ
ความสามารถในการท างานของอาจารย์
เกษียณอายุ  สาขาวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ไทย  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
อาจารย์ที่เกษียณอายุในสายสาขาวิทยาศาสตร์
สุ ข ภ า พ  ไ ด้ แ ก่  ส า ข า แ พ ท ย ศ า ส ต ร์               
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
สหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ ที่เป็นคน
ไทยทั้งเพศชายและหญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป  และ
ยังคงปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
คุณภาพชีวิตการท างานและความสามารถในการ
ท างานของอาจารย์เกษียณอายุ สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในประเทศไทย   
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์ที่เกษียณอายุ 
จาก 5 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ที่มี
คุณภาพชีวิตในการท างานระดับสูง โดยใช้แบบวัด
คุณภาพชีวิตการท างาน (Professional Quality 
of Life Scale) และเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจจาก
การเห็นใจผู้อื่นสูง ความเหนื่อยหน่ายใยการ
ท า งานปานกลางถึ งต่ า  ความ เครี ยดจาก
ประสบการณ์ปานกลางถึงต่ า (Stamm, 2010) 

และมีความสามารถในการท างานระดับดีและดีเลิศ 
โดยใช้แบบวัดความสามารถในการท างาน ได้
คะแนน 37-49 คะแนน (Immarinen, 2001; 
อรวรรณ แก้วบุญชู, ส าลี สาลีกุล และมัธณา ตอม
พุดซา, 2552) จ านวน 11 คนที่ยินยอมและสมัคร
ใจเข้าร่วมการวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์สาขา 
แพทยศาสตร์ 2 คน  พยาบาลศาสตร์ 5 คน  และ 
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์  สหเวชศาสตร์  
สาธารณสุขศาสตร ์สาขาละ 1 คน 
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยสร้างจาก
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
กรอบแนวคิดการศึกษา ได้แก่ คุณภาพชีวิตการ
ท างาน (Stamm, 2010) และความสามารถในการ
ท างาน (Immarinen, 2001) โดยมีข้อค าถาม
เกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและแรงจูงใจใน
การท างาน การมอบหมายภาระงาน ความพึง
พอใจในการท างานและบรรยากาศองค์กร คุณภาพ
ชีวิตการท างาน ความสามารถในการท างานตาม
การรับรู้ของตนเอง เป็นแนวค าถามที่เจาะลึกใน
ประเด็นย่อยแต่ละประเด็น ดังนี้  
 1. ท่านมีแรงจูงใจในการท างานหลัง
เกษียณอายุราชการอย่างไร  
 2. ท่านได้รับการมอบหมายภาระงาน
อย่างไร  และมีการปฏิบัติงานอย่างไร 
 3. ท่านมีความรู้สึกต่องานและบรรยากาศ
องค์กรของท่านอย่างไร  
 4. ท่านคิดว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน
ภายหลังเกษียณอายุของท่านเป็นอย่างไร 
 5. ท่านคิดว่าความสามารถในการท างาน
ของท่านในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยน า
แนวค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและ

5มกราคม – เมษายน  2560  ปีที่  31  ฉบับที่  1  วารสารพยาบาลสาธารณสุข     5 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของ

อาจารย์เกษียณที่ยังปฏิบัติงานที่มีคุณภาพชีวิต
การท างานระดับสูงและมีความสามารถในการ
ท างานระดับดีเลิศ 

วิธีการศึกษา 
การวิจัยเชิงพรรณานี้เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการวิจั ยคุณภาพชีวิ ตการท างานและ
ความสามารถในการท างานของอาจารย์
เกษียณอายุ  สาขาวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ไทย  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
อาจารย์ที่เกษียณอายุในสายสาขาวิทยาศาสตร์
สุ ข ภ า พ  ไ ด้ แ ก่  ส า ข า แ พ ท ย ศ า ส ต ร์               
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
สหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ ที่เป็นคน
ไทยทั้งเพศชายและหญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป  และ
ยังคงปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
คุณภาพชีวิตการท างานและความสามารถในการ
ท างานของอาจารย์เกษียณอายุ สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในประเทศไทย   

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์ที่เกษียณอายุ 
จาก 5 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ที่มี
คุณภาพชีวิตในการท างานระดับสูง โดยใช้แบบวัด
คุณภาพชีวิตการท างาน (Professional Quality 
of Life Scale) และเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจจาก
การเห็นใจผู้อื่นสูง ความเหนื่อยหน่ายใยการ
ท า งานปานกลางถึ งต่ า  ความ เครี ยดจาก

ประสบการณ์ปานกลางถึงต่ า (Stamm, 2010) 
และมีความสามารถในการท างานระดับดีและดีเลิศ 
โดยใช้แบบวัดความสามารถในการท างาน ได้
คะแนน 37-49 คะแนน (Immarinen, 2001; 
อรวรรณ แก้วบุญชู, ส าลี สาลีกุล และมัธณา ตอม
พุดซา, 2552) จ านวน 11 คนที่ยินยอมและสมัคร
ใจเข้าร่วมการวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์สาขา 
แพทยศาสตร์ 2 คน  พยาบาลศาสตร์ 5 คน  และ 
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์  สหเวชศาสตร์  
สาธารณสุขศาสตร ์สาขาละ 1 คน 

เคร่ืองมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยสร้างจาก
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
กรอบแนวคิดการศึกษา ได้แก่ คุณภาพชีวิตการ
ท างาน (Stamm, 2010) และความสามารถในการ
ท างาน (Immarinen, 2001) โดยมีข้อค าถาม
เกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและแรงจูงใจใน
การท างาน การมอบหมายภาระงาน ความพึง
พอใจในการท างานและบรรยากาศองค์กร คุณภาพ
ชีวิตการท างาน ความสามารถในการท างานตาม
การรับรู้ของตนเอง เป็นแนวค าถามที่เจาะลึกใน
ประเด็นย่อยแต่ละประเด็น ดังนี้  

1. ท่านมีแรงจูงใจในการท างานหลัง
เกษียณอายุราชการอย่างไร 

2. ท่านได้รับการมอบหมายภาระงาน
อย่างไร  และมีการปฏิบัติงานอย่างไร 

3. ท่านมีความรู้สึกต่องานและบรรยากาศ
องค์กรของท่านอย่างไร 

4. ท่านคิดว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน
ภายหลังเกษียณอายุของท่านเป็นอย่างไร 

5. ท่านคิดว่าความสามารถในการท างาน
ของท่านในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
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ช่วงเวลาการพึ่งพิงรัฐและประชากรในวัยท างาน
อีกทางหนึ่ง 

ส าหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ มีการขยายอายุการท างานจนถึงอายุ 65 
ปี ตามความสมัครใจ โดยมีเง่ือนไขว่าต้องมี
คุณสมบัติต่างๆเหมาะสมตามความต้องการของ
หน่วยงานนั้น ผู้ที่เป็นอาจารย์นับเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง  เปรียบเสมือนเป็นคลังความรู้
ความสามารถที่ดีเลิศในสังคม เมื่อเกษียณอายุ
แล้ว สมควรน าเอาภูมิปัญญาและความรู้ที่มีติด
ตัวอยู่ถ่ายทอดแก่อาจารย์รุ่นใหม่เพื่อพัฒนางาน
ใ ห้ ดี  จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น   พ บ ว่ า
สถาบันการศึกษามีความต้องการอาจารย์สาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกษียณอายุราชการแล้ว
ค่อนข้างสูง โดยเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร  ์ตลอดจนด้านสาธารณสุขศาสตร์      
อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการท างาน และความสามารถในการท างาน
ของอาจารย์ เกษียณที่ปฏิบัติ งานภายหลั ง
เกษียณอายุด้ านวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพ ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ของวันเพ็ญ   แก้วปาน
และคณะ (2556)  พบว่า  อาจารย์เกษียณอายุมี
คุณภาพชีวิตการท างานในหลายรูปแบบ ทั้งที่
ประสบผลส าเร็จโดยมีความสามารถในการ
ท างานสูงและประสบผลส าเร็จในอาชีพ ซึ่งมี
คุณภาพชีวิตในการท างานระดับดี   ในขณะที่
บางคนมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่ดี  ซึ่งมีปัจจัย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ไ ด้ แ ก่   สภ า วะสุ ขภ าพแล ะ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ซึ่งส่งผลต่อการท างาน
ของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุ   
ดังนั้น   สถาบันการศึกษาควรมีการวางแผนและ

ก าหนดนโยบายการเตรียมการด้านต่างๆ แก่
บุคลากร ให้มีความพร้อมท้ังด้านสุขภาพ  รวมทั้ง
การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการท างาน    

เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างาน
และสร้ างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานแก่
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุอย่าง
เป็นระบบ การมีแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์จะเป็นข้อมูลส าคัญที่ผู้เตรียมเกษียณอายุ
และองค์กรจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบว่าในประเทศไทยมี
การก าหนดแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความสามารถในการท างานให้แก่บุคลากร
กลุ่มนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์เกษีณอายุที่ยั งคงปฏิบัติงานอยู่  ที่มี
คุณภาพชีวิตการท างานระดับสูง (Stamm, 
2010) และความสามารถในการท างานระดับดี
และดีเลิศ (Ilmarinen, 2001; อรวรรณ แก้วบุญ
ชู, ส าลี สาลีกุล และมัธณา ตอมพุดซา, 2552) 
โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการศึกษาจะ
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจ้างงานและ
การจัดการที่เหมาะสมแก่บุคลากร นับตั้งแต่การ
คั ด เ ลื อ ก   ก า ร ม อ บ ห ม า ย ภ า ร ะ ง า น   
ค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สามารถปฏิบัติงาน
ภายหลังเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิผลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลที่
ดีแก่องค์กรในท่ีสุด  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยน า

แนวค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและ
แรงจูงใจในการท างาน การมอบหมายภาระงาน 
ความพึงพอใจในการท างานและบรรยากาศองค์กร 
คุณภาพชีวิตการท างาน ความสามารถในการ
ท างานตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาโดย
ผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณสุขจ านวน 3 ท่าน แล้วน า
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 
การพิทักษ์สิทธิ์ 

การศึกษานี้ได้รับการรับรองจริยธรรมจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
( MUPH 2013-093) กลุ่มตัวอย่างได้รับการ
พิทักษ์สิทธิ์ทุกกระบวนการของการวิจัย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ยินยอมและสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
ได้รับการช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูล 
ความอิสระที่จะไม่ตอบค าถาม การหยุดการให้
สัมภาษณ์ได้ตามต้องการ การได้รับการช้ีแจงเรื่อง
การการรักษาความลับของข้อมูลและการลบ
ท าลายการบันทึกเสียงทันทีหลังน าไปถอดความ
และวิเคราะห์ รวมถึงการน าเสนอข้อมูลและการ
เผยแพร่ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยช่ือของผู้ให้ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ภายหลังจากการได้รับการรับรองจริยธรรม 

การวิจัยในมนุษย์ คณะผู้วิจัยด าเนินการดังนี ้
1. ประสานงานพื้นที่วิจัยเพื่อขออนุมัติ

ด าเนินการในพื้นท่ี   โดยเตรียมผู้ช่วยวิจัย ซึ่งเป็น
อาจารย์ในคณะต่างๆ ของสถาบันการศึกษาที่ยินดี
ร่วมวิจัยโดยแบ่งเป็นรายภาค คือ ภาคเหนือ ภาค
กลางและภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้  ทั้งนี้นักวิจยัส่วนภูมิภาคจะจัดทีมวิจัย
ย่อยของคณะตนเองเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใน
สถาบันตนเอง  

2. ทีมวิจัยประชุมร่วมกันพิจารณาผล
การศึกษาโครงการวิจัยคุณภาพชีวิตการท างาน
และความสามารถในการ 
ท างานของอาจารย์เกษียณอายุ โดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะอาจารย์ที่มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานระดับสูง และมีความสามารถในการท างาน
ระดับดีและดีเลิศ 

3. ส่งหนังสือขออนุมัติการวิจัยแก่ผู้บริหาร
สถาบัน  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงประสานงาน นัด
หมายอาจารย์ผู้ที่ยินดีให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกในแต่ละมหาวิทยาลัย ช้ีแจงวัตถุประสงค์การ
วิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การพิทักษ์สิทธิ์ขอ
อนุญาตอัดเทปเสียง และลงนามยินยอมเป็นผู้ให้
ข้อมูล 

4. ผู้วิจัยในพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
ตัวอย่างตามแนวค าถาม ใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ประมาณ 1 ช่ัวโมง  สถานที่ท าการสัมภาษณ์คือ
ห้องท างานของอาจารย์กลุ่มตัวอย่าง 

5. วิเคราะห์ข้อมูล
6. ผู้วิจัยจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ระดับองค์กรและระดับบุคคลส าหรับการจัดการ
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานและ
ความสามารถในการท างานภายหลังเกษียณอายุ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การวิ เคราะห์ เชิงเนื้อหา (content 

analysis) เพื่อตีความและให้ความหมายตามแนว
ค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัย และการตีความ
เพื่อสรุปประเด็น (thematic analysis) 

ผลการศึกษา 
จากการสัมภาษณ์จนได้ข้อมูลอิ่มตัว ผล

ของการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพชีวิตการท างานระดับสูงและมี
ความสามารถในการท างานระดับดี เลิศของ
อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ปฏิบัติงาน
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 เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์เกษียณที่ยังปฏิบัติงานที่มีคุณภาพชีวิต
การท างานระดับสูงและมีความสามารถในการ
ท างานระดับดีเลิศ 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัยเชิงพรรณานี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการวิ จั ยคุณภาพชีวิ ตการท างานและ
ความสามารถในการท างานของอาจารย์
เกษียณอายุ  สาขาวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ไทย  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
อาจารย์ที่เกษียณอายุในสายสาขาวิทยาศาสตร์
สุ ข ภ า พ  ไ ด้ แ ก่  ส า ข า แ พ ท ย ศ า ส ต ร์               
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
สหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ ที่เป็นคน
ไทยทั้งเพศชายและหญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป  และ
ยังคงปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
คุณภาพชีวิตการท างานและความสามารถในการ
ท างานของอาจารย์เกษียณอายุ สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในประเทศไทย   
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์ที่เกษียณอายุ 
จาก 5 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ที่มี
คุณภาพชีวิตในการท างานระดับสูง โดยใช้แบบวัด
คุณภาพชีวิตการท างาน (Professional Quality 
of Life Scale) และเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจจาก
การเห็นใจผู้อื่นสูง ความเหนื่อยหน่ายใยการ
ท า งานปานกลางถึ งต่ า  ความ เครี ยดจาก
ประสบการณ์ปานกลางถึงต่ า (Stamm, 2010) 

และมีความสามารถในการท างานระดับดีและดีเลิศ 
โดยใช้แบบวัดความสามารถในการท างาน ได้
คะแนน 37-49 คะแนน (Immarinen, 2001; 
อรวรรณ แก้วบุญชู, ส าลี สาลีกุล และมัธณา ตอม
พุดซา, 2552) จ านวน 11 คนที่ยินยอมและสมัคร
ใจเข้าร่วมการวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์สาขา 
แพทยศาสตร์ 2 คน  พยาบาลศาสตร์ 5 คน  และ 
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์  สหเวชศาสตร์  
สาธารณสุขศาสตร ์สาขาละ 1 คน 
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยสร้างจาก
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
กรอบแนวคิดการศึกษา ได้แก่ คุณภาพชีวิตการ
ท างาน (Stamm, 2010) และความสามารถในการ
ท างาน (Immarinen, 2001) โดยมีข้อค าถาม
เกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและแรงจูงใจใน
การท างาน การมอบหมายภาระงาน ความพึง
พอใจในการท างานและบรรยากาศองค์กร คุณภาพ
ชีวิตการท างาน ความสามารถในการท างานตาม
การรับรู้ของตนเอง เป็นแนวค าถามที่เจาะลึกใน
ประเด็นย่อยแต่ละประเด็น ดังนี้  
 1. ท่านมีแรงจูงใจในการท างานหลัง
เกษียณอายุราชการอย่างไร  
 2. ท่านได้รับการมอบหมายภาระงาน
อย่างไร  และมีการปฏิบัติงานอย่างไร 
 3. ท่านมีความรู้สึกต่องานและบรรยากาศ
องค์กรของท่านอย่างไร  
 4. ท่านคิดว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน
ภายหลังเกษียณอายุของท่านเป็นอย่างไร 
 5. ท่านคิดว่าความสามารถในการท างาน
ของท่านในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยน า
แนวค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและ
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ภายหลังเกษียณอายุ ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 5 
ข้อ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     1. มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหลังเกษียณ   
อาจารย์ทุกคนไม่ ได้คาดหวังที่จะท างานต่อ
ภายหลังเกษียณอายุ แต่เมื่อได้รับการทาบทาม
จากผู้บริหารของสถาบันหรือหน่วยงานก็ยินดีที่จะ
ปฏิบัติงานต่อ โดยมีแรงจูงใจ 3 ประเด็นหลัก คือ 
        1) เพื่อองค์กร/สถาบัน กล่าวคือ ต้องการให้
สถาบันมีความเข้มแข็ง ต้องการช่วยสถาบันให้มี
จ านวนอาจารย์เพียงพอตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 2)  เพื่ อวิ ชา ชีพ นั่ นคื อต้ องการ ช่ วย
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้อาจารย์รุ่นใหม่
เพื่อพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
นักศึกษารุ่นต่อๆไปให้ได้มาตรฐานทาวิชาชีพ และ  
 3) เพื่อนักศึกษา นั่นคือต้องการที่จะใช้
ศักยภาพและประสบการณ์เฉพาะของตนถ่ายทอด
ให้นักศึกษาเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานของ
วิชาชีพ ทั้งนี้อาจารย์ได้พิจารณาความพร้อมด้าน
สุขภาพของตนและความสุขในการท างาน
ประกอบการตัดสินใจปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ไม่ได้
ค านึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน
ต่อ เนื่องจากได้มีการเตรียมการด้านเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ ประกอบกับไม่มีภาระใดๆ
ที่ต้องใช้จ่ายในครอบครัว 
“......เราไม่ ได้ท างานเพื่ อเ งินแต่ท างานเพื่ อ
อุดมการณ์.... งานของเราไม่ใช่ท าเพื่อเรา งานของ
เราท าเพื่อองค์กร” 
“...ที่น่ีขาดแคลนอาจารย์ เป็นสาขาเปิดใหม่..ตั้งใจ
ว่าจะมาช่วยมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีอะไร...เศรษฐกิจ
นี่ ไม่ ใช่ปัญหาเลย ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะให้
เงินเดือนอย่างไร”   
“ผมคิดว่าร่างกายยังแข็งแรงดี ต้องการถ่ายทอด
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ต่างๆที่มีอยู่
ให้ กั บนั กศึ กษา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งระดั บ
บัณฑิตศึกษา”     
“...บางวิชาต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ให้อาจารย์รุ่นใหม่ๆ ที่ต้องใช่เวลา 2-

3 ปี จึงจ าเป็นที่จะต้องอยู่ช่วย...อาจารย์ใหม่แต่ละ
ท่านมีความตั้งใจสูงอยู่แล้วจากการที่ได้สัมผัสจาก
การท างานมา เราคอยให้ความอบอุ่นกับเค้า คอย
ให้ก าลังใจ มีความจริงใจต่อเค้า เช่ือว่าเค้าท างาน
เต็มที”่   
 “.. มีความสุขในการท างาน..แล้วจะต้องการอะไร
ไปมากกว่านี้ เราใช้วิชาชีพของเราให้มีประโยชน์ 
เราจึงต้องสร้างมาตรฐานวิชาการสู่วิชาชีพ น่ันคือ
หน้าที่ของเรา” 
2. ได้ปฏิบัติงานตรงกับความสามารถหรือความ
เชี่ยวชาญของตนเอง และมีอิสระในการเลือก
ลักษณะการจ้าง 
 อาจารย์มีอิสระในการเลือกลักษณะงานให้
สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมที่มีความเช่ียวชาญ
อยู่ก่อน และได้เลือกลักษณะการจ้างไม่ว่าจะเป็น
เต็มเวลาหรือบางเวลาตามที่ตนคาดหวังไว้ ส่งผล
ให้รู้สึกมีความสุขในการท างาน รู้สึกพึงพอใจ ไม่
กดดัน ไม่หนักใจ มีอิสระในการปฏิบัติงานเพราะมี
โอกาสเลือกในสิ่งที่ตนต้องการ โดยภาระงานที่ต้อง
รับผิดชอบบางคนรับผิดชอบทั้งงานด้านการสอน 
การวิจัย การบริหาร และบริการวิชาการ มี
อาจารย์บางคนที่ เลือกรับงานบางส่วนโดย
เฉพาะงานด้านการสอน ซึ่ งอาจารย์จะมีการ
ปฏิบัติงานด้านการวิจัยน้อยเนื่องจากไม่ได้คิดว่า
จะน ามาใช้ในการของต าแหน่งวิชาการ ประกอบ
กับอาจารย์อาจเป็นกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยู่
แล้ว“งานที่ท าอยู่ตรง ตรงตามประสบการณ์
ความรู้ความเช่ียวชาญที่มีครับ ค่อนข้างพอใจเลยมี
ก าลังใจที่จ าท าตรงนี้ต่อ คิดว่าโอเค คงท าไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะหมดแรง” 
 “รู้สึกพึงพอใจต่อชีวิตการท างานหลัง
เกษียณมากกว่าการท างานก่อนเกษียณ เพราะไม่มี
อะไรเข้ามากดดัน และการท างานหลังเกษียณ
เป็นไปตามความสมัครใจของตนเอง ซึ่งตนเอง
เลือกท างานสัปดาห์ละ 2-3 วัน” 
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ช่วงเวลาการพึ่งพิงรัฐและประชากรในวัยท างาน
อีกทางหนึ่ง 

ส าหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ มีการขยายอายุการท างานจนถึงอายุ 65 
ปี ตามความสมัครใจ โดยมีเง่ือนไขว่าต้องมี
คุณสมบัติต่างๆเหมาะสมตามความต้องการของ
หน่วยงานนั้น ผู้ที่เป็นอาจารย์นับเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง  เปรียบเสมือนเป็นคลังความรู้
ความสามารถที่ดีเลิศในสังคม เมื่อเกษียณอายุ
แล้ว สมควรน าเอาภูมิปัญญาและความรู้ที่มีติด
ตัวอยู่ถ่ายทอดแก่อาจารย์รุ่นใหม่เพื่อพัฒนางาน
ใ ห้ ดี  จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น   พ บ ว่ า
สถาบันการศึกษามีความต้องการอาจารย์สาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกษียณอายุราชการแล้ว
ค่อนข้างสูง โดยเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร  ์ตลอดจนด้านสาธารณสุขศาสตร์      
อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการท างาน และความสามารถในการท างาน
ของอาจารย์ เกษียณที่ปฏิบัติ งานภายหลั ง
เกษียณอายุด้ านวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพ ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ของวันเพ็ญ   แก้วปาน
และคณะ (2556)  พบว่า  อาจารย์เกษียณอายุมี
คุณภาพชีวิตการท างานในหลายรูปแบบ ทั้งที่
ประสบผลส าเร็จโดยมีความสามารถในการ
ท างานสูงและประสบผลส าเร็จในอาชีพ ซึ่งมี
คุณภาพชีวิตในการท างานระดับดี   ในขณะที่
บางคนมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่ดี  ซึ่งมีปัจจัย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ไ ด้ แ ก่   สภ า วะสุ ขภ าพแล ะ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ซึ่งส่งผลต่อการท างาน
ของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุ   
ดังนั้น   สถาบันการศึกษาควรมีการวางแผนและ

ก าหนดนโยบายการเตรียมการด้านต่างๆ แก่
บุคลากร ให้มีความพร้อมท้ังด้านสุขภาพ  รวมทั้ง
การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการท างาน    

เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างาน
และสร้ างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานแก่
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุอย่าง
เป็นระบบ การมีแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์จะเป็นข้อมูลส าคัญที่ผู้เตรียมเกษียณอายุ
และองค์กรจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบว่าในประเทศไทยมี
การก าหนดแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความสามารถในการท างานให้แก่บุคลากร
กลุ่มนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์เกษีณอายุที่ยั งคงปฏิบัติงานอยู่  ที่มี
คุณภาพชีวิตการท างานระดับสูง (Stamm, 
2010) และความสามารถในการท างานระดับดี
และดีเลิศ (Ilmarinen, 2001; อรวรรณ แก้วบุญ
ชู, ส าลี สาลีกุล และมัธณา ตอมพุดซา, 2552) 
โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการศึกษาจะ
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจ้างงานและ
การจัดการที่เหมาะสมแก่บุคลากร นับตั้งแต่การ
คั ด เ ลื อ ก   ก า ร ม อ บ ห ม า ย ภ า ร ะ ง า น   
ค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สามารถปฏิบัติงาน
ภายหลังเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิผลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลที่
ดีแก่องค์กรในท่ีสุด  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
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 3. ได้แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนางานและพัฒนาตนเองให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  
  อาจารย์ เ ห็ นความส าคั ญของการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความหลากหลายของ
ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล มีความรู้สึกว่าความรู้
ความสามารถเดิมที่ตนเองมีสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนานักศึกษาและสถาบันได้แต่เพื่อให้เท่าทันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องแสวงหาความรู้เพิ่ม โดยมีวิธีการคือ การ
อ่านหนังสือ วารสาร การเข้าร่วมประชุมหรือ
อบรม การค้นคว้าจากแหล่งสืบค้นต่างๆ การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หรือการสอบถามจาก
เพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความ
คล่องตัวในการใช้เทคโนโลยี ท้ังนี้อาจารย์มีความ
พึงพอใจกับการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เวลา 
งบประมาณ และเทคโนโลยีจากสถาบัน 
“เราต้องไปเรียนรู้พัฒนาเพื่อเอาความรู้ใหม่ๆ มา
ถ่ายทอดให้เด็ก.....วิธีการสอนต้องปรับปรุงตลอด”   
 “เนื่องจากมันมีสื่อให้เรา กับ text book 
ให้เราเยอะ ฉะนั้นการค้นคว้าและอะไรต่างๆเนี่ย 
มันมีโอกาสมากขึ้น เพราะฉะนั้นมันก็ท าให้เราเกิด
ความมั่นใจ แล้วเราก็มีแหล่ง ประโยชน์อะไรต่างๆ
มากขึ้น แล้วเราก็สอนด้วยความมั่นใจ” 
 “พยายามที่จะเรียนรู้โดยศึกษาด้วยตนเอง 
หาต ารามาอ่าน search ด้วยตนเอง โลก
เปลี่ยนแปลงไป ต้องทันวิวัฒนาการ ไม่ใช่เอา
ประสบการณ์นานแล้ว ต้องเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม 
พัฒนาความสามารถ” 
 “โ ล ก เปลี่ ย นแปล ง ไป  เ ร าต้ อ งทั น
วิวัฒนาการ ไม่ใช่เอาประสบการณ์นานแล้ว ต้อง
เรี ยนรู้ จากน้องบ้ าง ศึกษาเพิ่ มเติ ม พัฒนา
ความสามารถ” 
 4. มีความพึงพอใจในงานและบรรยากาศ
องค์กร 
 อาจารย์มีความพอใจในงานที่ท า รู้สึกว่า
เป็นการท างานที่เกิดจากความสมัครใจของตน 

ด้านสวัสดิการอาจารย์รู้สึกว่าได้รับสวัสดิการที่
เหมาะสมจากสถาบัน เช่น ที่พัก การจัดสรร
งบประมาณการอบรม/ศึ กษา ดู งาน  การ
รักษาพยาบาล (ค่ารักษาพยาบาล การตรวจ
สุขภาพประจ าปี ) อาจารย์ ให้ข้อมูลว่าการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสามารถในการท างาน
นั้นต้องปฏิบัติงานภายใต้บรรยากาศองค์กรที่มี
สัมพันธภาพที่ดี ได้รับการให้เกียรติจากเพื่อน
ร่วมงานและผู้บริหาร มีเพื่อนร่วมงานที่ดี สนิท
สนมคุ้นเคยกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน มี
การท างานเป็นทีม ผู้บริหารให้การสนับสนุนและ
เห็นคุณค่าของงานที่ท า การท างานมีความยืดหยุ่น 
นอกจากนี้ตัวอาจารย์เองเป็นคนมองโลกด้านบวก 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจและให้โอกาสเพื่อน
ร่วมงาน พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถ
สู่อาจารย์รุ่นน้องและนักศึกษา อาจารย์ เป็น
แบบอย่างการเป็นอาจารย์ที่ดีท างานเพื่อองค์กร
และวิชาชีพ ตัวอาจารย์ยอมรับและเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานกับคน
รุ่นใหม่ๆที่มีความแตกต่างกันเรื่องวัย แต่หาก
ท างานด้วยความเอื้ออาทร มีน้ าใจ มีความเข้าใจ
ต่อกันก็ได้รับการยอมรับ ท าให้การท างานราบรื่น
และมีบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
“ไม่เคยเทียบสวัสดิการกับมหาวิทยาลัยอื่น ที่มา
ท างานเนี่ยไม่ค่อยมองเรื่องเงินเท่าไหร่ แต่มอง
เรื่องการท างานอย่างมีความสุข..รู้สึกสนุก..อยู่กัน
แบบครอบครัว ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีกัน ตัวเอง
มองว่าเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างเอื้อเฟื้อซึ่งกันและ
กัน” 
 “พึงพอใจมาก เพราะในท่ีท างาน คณะเค้า
ให้เกียรติเรา ให้เกียรติซึ่งกันและกัน สายสัมพันธ์
น้องพี่..คณะต้องการอาจารย์เก่าๆ เอาอาจารย์
อาวุโสมานั่งหัวโต๊ะ จะได้ไม่ทะเลาะกัน เพื่อคอย
ช้ีแนะแนวทางให้กับคนรุ่นหลังต่อไป” 
  “...ท าจิตใจให้แจ่มใสและมองโลกในแง่
บวก...การท างานเป็นทีม ต้องยินดีที่จะสนับสนุน
กัน  ...ให้รุ่นน้องได้มีโอกาสแสดงความสามารถ 
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 เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาจารย์เกษียณที่ยังปฏิบัติงานที่มีคุณภาพชีวิต
การท างานระดับสูงและมีความสามารถในการ
ท างานระดับดีเลิศ 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัยเชิงพรรณานี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการวิ จั ยคุณภาพชีวิ ตการท างานและ
ความสามารถในการท างานของอาจารย์
เกษียณอายุ  สาขาวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ไทย  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
อาจารย์ที่เกษียณอายุในสายสาขาวิทยาศาสตร์
สุ ข ภ า พ  ไ ด้ แ ก่  ส า ข า แ พ ท ย ศ า ส ต ร์               
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
สหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ ที่เป็นคน
ไทยทั้งเพศชายและหญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป  และ
ยังคงปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
คุณภาพชีวิตการท างานและความสามารถในการ
ท างานของอาจารย์เกษียณอายุ สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในประเทศไทย   
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์ที่เกษียณอายุ 
จาก 5 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ที่มี
คุณภาพชีวิตในการท างานระดับสูง โดยใช้แบบวัด
คุณภาพชีวิตการท างาน (Professional Quality 
of Life Scale) และเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจจาก
การเห็นใจผู้อื่นสูง ความเหนื่อยหน่ายใยการ
ท า งานปานกลางถึ งต่ า  ความ เครี ยดจาก
ประสบการณ์ปานกลางถึงต่ า (Stamm, 2010) 

และมีความสามารถในการท างานระดับดีและดีเลิศ 
โดยใช้แบบวัดความสามารถในการท างาน ได้
คะแนน 37-49 คะแนน (Immarinen, 2001; 
อรวรรณ แก้วบุญชู, ส าลี สาลีกุล และมัธณา ตอม
พุดซา, 2552) จ านวน 11 คนที่ยินยอมและสมัคร
ใจเข้าร่วมการวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์สาขา 
แพทยศาสตร์ 2 คน  พยาบาลศาสตร์ 5 คน  และ 
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์  สหเวชศาสตร์  
สาธารณสุขศาสตร ์สาขาละ 1 คน 
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยสร้างจาก
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
กรอบแนวคิดการศึกษา ได้แก่ คุณภาพชีวิตการ
ท างาน (Stamm, 2010) และความสามารถในการ
ท างาน (Immarinen, 2001) โดยมีข้อค าถาม
เกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและแรงจูงใจใน
การท างาน การมอบหมายภาระงาน ความพึง
พอใจในการท างานและบรรยากาศองค์กร คุณภาพ
ชีวิตการท างาน ความสามารถในการท างานตาม
การรับรู้ของตนเอง เป็นแนวค าถามที่เจาะลึกใน
ประเด็นย่อยแต่ละประเด็น ดังนี้  
 1. ท่านมีแรงจูงใจในการท างานหลัง
เกษียณอายุราชการอย่างไร  
 2. ท่านได้รับการมอบหมายภาระงาน
อย่างไร  และมีการปฏิบัติงานอย่างไร 
 3. ท่านมีความรู้สึกต่องานและบรรยากาศ
องค์กรของท่านอย่างไร  
 4. ท่านคิดว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน
ภายหลังเกษียณอายุของท่านเป็นอย่างไร 
 5. ท่านคิดว่าความสามารถในการท างาน
ของท่านในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยน า
แนวค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและ
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หากรุ่นน้องมาเป็นหัวหน้าโครงการ เราก็ต้องเป็นผู้
ตามที่ดี…ต้องสะท้อนให้เขาเห็นโอกาสที่เป็นบวก
เสมอ”   
 5. มีสุขภาพดี มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ และสามารถจัดการความเครียดได้ดี 
 อาจารย์ให้ความส าคัญต่อการมีสุขภาพที่ดี 
โดยใช้ความพร้อมด้านสุขภาพสุขภาพเป็นประเด็น
ในการพิจารณาตั้ งแต่ เริ่ มที่ จะตอบรับการ
ปฏิบัติงานต่อหลังเกษียณอายุ อาจารย์มีการรับรู้
ภาวะสุขภาพทางกายว่าในขณะนี้ตนเองมีสุขภาพ
โดยทั่วไปที่ดี แม้จะมีโรคประจ าตัวก็เป็นโรคเรื้อรัง 
หรือโรคอื่น เช่น ปวดเข่า ปวดหลังท่ีเกิดจากความ
เสื่อมตามวัยแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท างาน 
ส าหรั บภาวะสุ ขภาพทางจิ ตอาจารย์ ไม่ มี
ความเครียด หรือแม้ว่าจะมีความเครียดที่เกิดจาก
การท างานบ้างแต่สามารถจัดการความเครียดได้ 
โดยใช้วิธีปล่อยวาง ปรับตัว และยอมรับ ท าให้ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาในการด ารงชีวิต อาจารย์มีการ
ดูแลสุขภาพโดยการออกก าลังกายกับเพื่อนหรือ
เพื่อนร่วมงาน มีปัจจัยส าคัญในการการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างานคือการมีครอบครัวที่
อบอุ่น ห่วงใย ดูแลซึ่งกันและกัน  
 ในส่วนของความสามารถในการท างาน 
อาจารย์รู้สึกว่าความสามารถในการท างานลดลง
เมื่อเทียบกับก่อนเกษียณอายุ เช่นความสามารถใน
การท างานในช่วงกลางคืน ความสามารถในการ
สอนภาคปฏิบัติที่ต้องดูแลนักศึกษาในแหล่งฝึกแต่
ทั้งนี้ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และแรงจูงใจ เป็นสิ่งที่ท า
ให้อาจารย์ยังคงพยายามคงไว้ซึ่งความสามารถใน
การท างานโดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้มีความสามารถ 
ในการท างานที่ดีคือการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน ส่งผลให้มีบรรยากาศการท างานที่ดี 
องค์กรน่าอยู ่
“สุขภาพโดยทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับคนรุ่น
เดียวกันผมคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ของคนที่มีสุขภาพดี 
ส าหรับความเครียดจากการท างานก็มีเหมือนกัน
แต่สามารถจัดการกับความเครียดได้เร็ว  เพราะผม

มีกระบวนการจัดการความเครียด ผมรู้สึกพึงพอใจ
ต่อชีวิตการท างานหลังเกษียณมากกว่าการท างาน
ก่อนเกษียณ เพราะไม่มีอะไรเข้ามากดดัน และการ
ท างานหลังเกษียณเป็นไปตามความสมัครใจของ
ตนเอง”    
 “การท างานอย่างมีความสุข ครอบครัว
ต้องมีความสุขก่อนแล้วเราก็จะท างานอย่ างมี
ความสุข” 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติของ
อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ปฏิบัติงาน
ภายหลังเกษียณอายุในสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีมี
คุ ณ ภา พ ชี วิ ต ก า รท า ง าน ระ ดั บ สู ง แล ะ มี
ความสามารถ ในกา รท า ง านระดั บดี เ ลิ ศ
ประกอบด้วย 1. มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหลัง
เกษียณ 2. ได้ปฏิบัติงานให้ตรงกับความสามารถ
หรือความเช่ียวชาญของตนเอง และมีอิสระในการ
เลือกลักษณะการจ้าง 3. ได้แสวงหาความรู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลง  4. มีความพึงพอใจในงาน
และบรรยากาศองค์กร 5. มีสุขภาพดี มีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและสามารถจัดการ
ความเครียดได้ดี สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติของอาจารย์กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ 
กล่าวคือ การมีคุณภาพชีวิตการท างานระดับสูง
และความสามารถในการท างานระดับดีเลิศของ
อาจารย์นั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ได้แก่ 
การที่อาจารย์มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี
แรงจูงใจ มีอิสระในการเลือกรูปแบบการท างาน 
ร่วมกับมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
ได้แก่ การได้รับการให้เกียรติจากผู้บริหารและ
เพื่อนร่วมงาน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน การได้รับการสนับสนุนสวัสดิการ ล้วน
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างานท าให้มี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิ ตการท างานสู ง  
สอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานของ
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลทารกเกิดก่อนก าหนด: เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติก่อนการทดลองโดยใช้สถิติ
ไคสแควร์ และสถิติที ระหว่างกลุ่ม พบว่าทุกข้อมูลส่วนบุคคลในทารกไม่มีความแตกต่างกัน ดังตาราง 
ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลทารกและผลการทดสอบไคสแควร์ (N=52) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุ่มทดลอง (n = 26) กลุ่มควบคุม (n = 26) 

 2 p-value 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

อายุปัจจุบัน 
    ต่ ากว่า 30 วัน 2 (7.70) 3 (11.54) 

3.00 0.62     31 – 45 วัน 5 (19.23) 7 (26.93) 
    46 – 60 วัน 14 (53.84) 14 (53.83) 
    มากกว่า 60 วัน 5 (19.23) 2 (7.70)   
ระดับพัฒนาการ (ก่อนการทดลอง) 
    ผ่านกิจกรรมไม่หมด 7 (26.93) 9 (34.62) 

0.23 0.64 
    สามารถผ่านกิจกรรมทั้งหมด 19 (73.07) 17 (65.38) 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลส่วนบุคคลทารกและผลการทดสอบสถิติที (N = 52) 

ข้อมูลส่วนบุคคลทารก 
(ก่อนการทดลอง) 

กลุ่มทดลอง (n = 26) กลุ่มควบคุม (n = 26) 
t p-value 

( X )  (S.D.) ( X )  (S.D.) 
น้ าหนักปัจจุบัน(กรัม)  2,225 398 2,265 315 -0.82 0.42 
ความยาวปัจจุบัน (เซนติเมตร)  42.52 4.86 41.98 4.18 0.59 0.55 

  
จากการทดสอบคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างก่อน
การได้รับโปรแกรมทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน แสดงให้
เห็นว่าลักษณะทารกและผู้ดูแลมีความใกล้เคียงกัน 
3. ภายหลังได้รับโปรแกรมการทดลอง พบว่า 
ทารกกลุ่มทดลองมีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 4.406, 
p<.001) ส่วนความยาวล าตัวไม่มีความแตกต่างกัน 
ดังตาราง 
 

 
ตาราง 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน้ าหนักและความยาวล าตัวหลังได้รับโปรแกรมโดยใช้สถิติที (N = 52) 

ภาวะสุขภาพ กลุ่ม n X  S.D. 
Mean 

Difference 
t df p 

น้ าหนักตัว 
(กรัม) 

ทดลอง 26 2,706.25 384.45 509.75 4.406 30 .000 
ควบคุม 26 2,396.50 346.18 

ความยาว 
(เซนติเมตร) 

ทดลอง 26 44.85 2.98 1.100 1.159 30 .254 
ควบคุม 26 42.75 3.02 
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บุคลากรในวิชาชีพ (Stamm, 2010) ที่กล่าวว่า
บุคคลจะมี คุณภาพชีวิ ตการท างานที่ ดี นั้ น
ประกอบด้วยความรู้สึกเชิงบวกคือมีความพึงพอใจ
ในการท างาน ความรู้สึกเชิงลบเช่นความเหนื่อย
หน่ายจากการท างาน ซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการท างานจะมีความรู้สึกทางบวกและควรได้รับ
การแก้ไข/ลดความรู้สึกทางลบ ผลการศึกษาพบว่า
การที่อาจารย์กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานสูงเป็นไปได้ว่าเกิดจากการที่มีความสุขใน
การท างานที่ เกิดจากปัจจัยต่ างๆข้างต้น ส่วน
ความรู้สึกเหนื่อยหน่ายมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
เนื่องจากอาจารย์กลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการเลือก
รูปแบบการท างาน ได้รับการมอบหมายภาระงาน
ที่ไม่มากเกินไป ประกอบกับการมีความสนิทสนม
คุ้นเคยและสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานหรือ
หัวหน้างาน การได้รับสิ่งสนับสนุนทางวิชาการ จึง
เป็นไปได้ว่าสามารถลดความรู้สึกเชิงลบที่อาจ
เกิดขึ้นให้บรรเทาลงได้ 
 ในส่วนของความสามารถในการท างานนั้น 
ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดความสามารถใน
การท างานของบุคคล (Ilmarinen, 2003) นั่นคือ 
ความสามารถในการท างานของบุคคลขึ้นกับภาวะ
สุขภาพ ความรู้ความสามารถ/ความรู้/ทักษะ 
ค่านิยม/ทัศนคติ/แรงจูงใจ สิ่งแวดล้อมการท างาน 
โดยการศึกษาครั้งนี้ อาจารย์ที่มีความสามารถใน
การท างานสูงจะค านึงถึงการดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของตน มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ นอกจากนี้อาจารย์ยังได้ใช้ความสามารถ
หรือความเช่ียวชาญของตนเองในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่ตามข้อตกลงก่อนจ้างงานซึ่งอาจารย์มี
อิสระในการพิจารณาเลือกงาน ภาระงานอย่าง
เต็มที่ อาจารย์ทุกคนมีแรงจูงใจในการท างาน และ
ยังรู้สึกว่าองค์กรมีบรรยากาศการท างานเป็นมิตร 
มีการท างานเป็นทีม ซึ่งส่งผลให้อาจารย์ยังคงมี
ความสามารถในการท างานสูงแม้ ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายที่มีความเสื่อมลงตาม
วัยที่มากขึ้น 

รายละเอียดของการปฏิบัติตัวแต่ละข้อมีดังนี้  
 1. มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหลังเกษียณ 
อาจารย์กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงาน
เพื่อองค์กร/สถาบัน เพื่อนักศึกษา และเพื่อวิชาชีพ 
เป็นแรงจูงใจให้ตัดสินใจปฏิบัติงานต่อโดยมีความ
มุ่งหวังที่จะให้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
ของตนเป็นแบบอย่างถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไป แรงจูงใจ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดความสามารถใน
การท างาน (Ilmarinen, 2003; Ilmarinen, 2001) 
จากการศึกษานี้ก่อนที่กลุ่มอาจารย์จะตัดสินใจ
ปฏิบัติงานต่อภายหลังการเกษียณอายุ อาจารย์ได้
พิจารณาความพร้อมด้านสุขภาพตนเองก่อน ซึ่งใช้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Büsch, Dittrich, และ 
Lieberum (2010) ที่พบว่าผู้ที่มีแรงจูงใจในการ
ท างานสูงจะมีความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ท างานต่อหลังเกษียณในองค์กร และการศึกษาที่
พบว่าบุคคลจะค านึงถึงภาวะสุขภาพของตนในการ
การตัดสินใจปฏิบัติงานต่อภายหลังเกษียณอายุ 
(van Dam et al., 2009) นอกจากนี้อาจารย์ทุก
คนให้ข้อมูลว่าไม่ ได้วางแผนที่จะปฏิบัติ งาน
ภายหลังเกษียณอายุ แต่เมื่อได้รับการได้รับการ
ทาบทามจากผู้ บริ หารทั้ งของสถาบั นและ
หน่วยงานจึงตัดสินใจที่ปฏิบัติงานต่อ สิ่งนี้แสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของการให้คุณค่าให้เกียรติจาก
องค์กร สอดคล้องกับที่ van Dam et al. (2009) 
ได้พบว่าการได้รับเกียรติและสนับสนุนจาก
ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเป็นแรงจูงใจต่อการ
ท างานหลังเกษียณของแรงงานสูงอายุซึ่งจะส่งผล
ให้มีความสามารถในการท างานนั่นเอง 
 2. ได้ปฏิบัติงานให้ตรงกับความสามารถ
หรือความเช่ียวชาญของตนเอง และมีอิสระในการ
เลือกลักษณะการจ้าง การปฏิบัติงานของแรงงาน
สูงอายุภายใต้ความรู้และทักษะที่ตนเองมี จะส่งผล
ให้ เกิดความพึงพอใจในงาน เกิดแรงจูงใจ มี
ทั ศนคติ ที่ ดี ในการท า งาน ซึ่ งจะส่ งผลถึ ง
ความสามารถในการท างานที่ดี (Ilmarinen, 2001) 
กลุ่มอาจารย์ในการศึกษามีอิสระในการเลือก
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 4. ภายหลังได้รับโปรแกรมทดลอง พบว่า ระดับพัฒนาการของทารกเกิดก่อนก าหนดในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน ดังตาราง  
ตาราง 5 เปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการระหว่างกลุ่มหลังได้รับโปรแกรม ใช้สถิติ Mann-Whitney U test 
(n=56) 

 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม Mann-Whitney U 
N X  Median N X  Median Z Two-tailed p 

ระดับพัฒนาการ 26 2 2 26 1.68 1.52 -2.128 .055 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 ภายหลังการทดลอง ทารกกลุ่มทดลองมี
น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (t = 4.406, p<.001) อาจ
เนื่องจากโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ
ของผู้ ดู แลที่ ส ร้ างขึ้ นตามแนวคิ ดการรั บรู้
ความสามารถของแบนดูรา (Bandura, 1997) โดย
ผ่านแหล่งสนับสนุนการรับรู้ความสามารถทั้ง 4 
แหล่ง ได้แก่ (1) การสนับสนุนผู้ดูแลด้วย
ประสบการณ์จากการลงมือกระท า ท าให้ผู้ดูแลที่
ได้รับการแนะน าและลงมือปฏิบัติเกิดความมั่นใจ 
เช่ือมั่นว่าตนเองสามารถดูแลทารกเกิดก่อน
ก าหนดได้อย่างดีและน าไปสู่การมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เหมาะสมและ
ถูกต้อง (เนตรนภา เทพชนะ, 2551) ท าให้ทารกมี
การเจริญเติบโตที่ดีขึ้นตามมา (2) การสนับสนุนให้
ผู้ดูแลการได้เห็นตัวแบบ ส่งผลให้ผู้ดูแลคิดว่า
ตนเองน่าจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับตัวแบบได้ 
(Bandura, 1997) โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาการ
ดูแลทารก การที่ได้ดูตัวแบบท่ีมีลักษณะคล้ายกับ
ตนเอง อาจท าให้ผู้ดูแลลดความกลัวต่างๆ (กันทิ
มา ชาวเหลือง, 2553) และน าไปสู่พฤติกรรมการ
ดูแลทารกที่ดีได้ (3) การสนับสนุนจากการได้รับ
ก าลังใจ การชมเชย และ (4) การสนับสนุนให้
ผู้ดูแลมีความพร้อมทางร่างกายและอารมณ์ ตลอด
ระยะเวลาการดูแลทารกท าให้ผู้ดูแลมีก าลังใจใน
การต่อสู้กับปัญหาและมีความพยายามในการแก้ไข       

ปัญหาจากการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดได้     
(น้ าทิพย์ สวัสดิ์ตระกูล, 2554) ดังนั้นเมื่อผู้ดูแล
รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการดูแลทารกเกิด
ก่อนก าหนดได้ ก็น าไปสู่พฤติกรรมการดูแลทารก
โดยเฉพาะผู้ดูแลจะมีความมั่นใจและสามารถให้
การตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ทารกเกิดก่อนก าหนดมักมี
ความเครียดจากการที่ต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม
ใหม่  การดูแลที่ เดิมได้รับจากพยาบาลในหอ
อภิ บาลทารกเปลี่ ยน เป็ นผู้ ดู แลที่ บ้ าน ซึ่ ง
ความเครียดดังกล่าวอาจส่งผลให้ทารกมีการเผา
ผลาญสารอาหารเพิ่มขึ้นท าให้ทารกมีน้ าหนักตัวท่ี
ลดลงได้ในช่วงแรก (บุษกร พันธ์เมษาฤกธิ์, 2555; 
Peinjing, 2006)  แต่เมื่อผู้ดูแลให้การตอบสนอง
ความต้องการพื้ นฐานทารกได้อย่ างถูกต้อง 
ต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ทารกมีความเครียดลดลง ซึ่ง
ท าให้การเผาผลาญสารอาหารของทารกลดลง โดย
สามารถประเมินได้จากน้ าหนักตัวทารกในกลุ่ม
ทดลองที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับกิจกรรมในโปรแกรม
มีหลายกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต 
นอกเหนือจากการให้นม อาทิเช่น การโอบกอด 
การสัมผัสทารกอย่างนิ่มนวล หากทารกได้รับอย่าง
ต่อเนื่องจะสามารถท าให้ทารกรู้สึกถึงความ
ปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้ระดับการเต้นของหัวใจทารก
ที่ลดลง ความยาวของช่วงเวลานอนหลับจะคงที่
และเพิ่มขึ้น จึงน าไปสู่การเผาผลาญสารอาหารก็
จะลดลงเช่นกัน (วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวัง
สวัสดิ์, และนุจรี ไชยมงคล, 2557; Schlez, 
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ลักษณะการจ้าง ซึ่งอาจเป็นผลจากการทบทวนดู
ความพร้อมด้านร่างกายและกิจกรรมอื่นในชีวิต 
ส่งผลให้ไม่เกิดความล้าด้านร่างกายและจิตใจ เกิด
ความพึงพอใจในงาน ท าให้มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานที่ดีและมีความสามารถในการท างานสูง 
 3. ได้แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
งานและพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง  
โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญและอาจท าให้
เกิดปัญหาและลดความสามารถในการท างานของ
แรงงานสูงอายุคือองค์กรมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
(Ilmarinen, 2001) อย่างไรก็ตามอาจารย์กลุ่ม
ตัวอย่างมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการ
แสวงหาความรู้เพิ่มด้วยตนเอง หรือการสอบถาม
จากเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความ
คล่องตัวในการใช้เทคโนโลยี สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากท้ังแรงจูงใจในตนเอง และจากการสนับสนุน
จากองค์กรได้แก่ การสนับสนุนสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางเทคโนโลยี สนับสนุนเวลาในการ
แสวงหาความรู้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
องค์กรจะเตรียมการให้พร้อมต่อการเพิ่มทักษะให้
กลุ่มอาจารย์เกษียณอายุให้มีความสามารถในการ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งหากองค์กรเพิกเฉยอาจ
ส่งผลให้บุคลากรอาจเกิดความอ่อนล้า ความคับ
ข้องใจ ความพึงพอใจในงานลดลง ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน ความสามารถในการ
ท างาน ท้ายที่สุดองค์กรสูญเสียบุคลากรอัน
ทรงคุณค่าไปจากระบบการศึกษาได้  (Ilmarinen, 
2005; Ilmarinen, 2001) 
 4. มีความพึงพอใจในงานและบรรยากาศ
องค์กร มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ท างานเป็นทีม ผล
การศึกษาสนับสนุนแนวคิดคุณภาพชีวิตการ
ท างาน (Stamm, 2010) และ ความสามารถใน
การท างาน (Ilmarinen, 2003) จากการศึกษา
พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจต่อปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน การท างานเป็นทีม การ

ได้รับความเห็นอกเห็นใจ ได้รับความช่วยเหลือ
สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศองค์กรที่ดี และส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานและความสามารถใน
การท างานในระดับสูงของอาจารย์ สอดคล้องกับ
การศึกษาอื่นที่พบว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในงาน 
บรรยากาศการท างานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตการท างาน (Mizuno, Kinefuchi, Kimura & 
Tsuda, 2013; สุวรีย์ เพชรแต่ง และคณะ, 2557; 
นุชนาฎ  วิชิต และคณะ, 2552) 
      5. มีสุขภาพดี มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ และสามารถจัดการความเครียดได้ดีโดย
พบว่าอาจารย์มีโรคทางกายที่เกิดจากความเสื่อม
ตามวัยและส่วนใหญ่มีการดูแลตนเองโดยการออก
ก าลังกาย ซึ่งเป็นการดูแลตนเองที่ เหมาะสม
เนื่องจากการออกก าลังกายช่วยชะลอการเสื่อม
ตามวัยที่จะมีผลต่อความสามารถทางกายในการ
ปฏิบัติงานของแรงงานสูงอายุได้  ( Ilmarinen, 
2001) สอดคล้องกับการศึกษาของวันเพ็ญ แก้ว
ปาน และคณะ (2555) ที่ศึกษาสถานการณ์การ 
ท างานของอาจารย์พยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานใน
สถาบันการศึกษาพยาบาลภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ พบว่า สุขภาวะของอาจารย์ก่อนและหลัง
เกษียณไม่แตกต่างกัน หลังเกษียณอาจารย์มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้ดี  อย่างไรก็ตามจาก
แนวคิดความสามารถในการท างานยังได้กล่าวถึง
ความสามารถทางความคิดที่จะมีความพร่องไป
ตามวัยที่มากขึ้นส่งผลให้การรับรู้ ความจ า การ
เรียนรู้ลดลง (Baltes & Smith, 1990; Schaie, 
1994)  แต่อาจารย์กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลถึง
ความสามารถด้านความคิดโดยผ่านวิธีการท างาน
ทั้งงานสอน งานด้านวิชาการ แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
อาจารย์ไม่ได้มีความพร่องด้านนี้อย่างชัดเจน 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ล า ย ก า ร ศึ ก ษ า ที่ พ บ ว่ า
ความสามารถด้านความคิดบางอย่างสามารถ
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลทารกเกิดก่อนก าหนด: เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติก่อนการทดลองโดยใช้สถิติ
ไคสแควร์ และสถิติที ระหว่างกลุ่ม พบว่าทุกข้อมูลส่วนบุคคลในทารกไม่มีความแตกต่างกัน ดังตาราง 
ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลทารกและผลการทดสอบไคสแควร์ (N=52) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุ่มทดลอง (n = 26) กลุ่มควบคุม (n = 26) 

 2 p-value 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

อายุปัจจุบัน 
    ต่ ากว่า 30 วัน 2 (7.70) 3 (11.54) 

3.00 0.62     31 – 45 วัน 5 (19.23) 7 (26.93) 
    46 – 60 วัน 14 (53.84) 14 (53.83) 
    มากกว่า 60 วัน 5 (19.23) 2 (7.70)   
ระดับพัฒนาการ (ก่อนการทดลอง) 
    ผ่านกิจกรรมไม่หมด 7 (26.93) 9 (34.62) 

0.23 0.64 
    สามารถผ่านกิจกรรมทั้งหมด 19 (73.07) 17 (65.38) 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลส่วนบุคคลทารกและผลการทดสอบสถิติที (N = 52) 

ข้อมูลส่วนบุคคลทารก 
(ก่อนการทดลอง) 

กลุ่มทดลอง (n = 26) กลุ่มควบคุม (n = 26) 
t p-value 

( X )  (S.D.) ( X )  (S.D.) 
น้ าหนักปัจจุบัน(กรัม)  2,225 398 2,265 315 -0.82 0.42 
ความยาวปัจจุบัน (เซนติเมตร)  42.52 4.86 41.98 4.18 0.59 0.55 

  
จากการทดสอบคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างก่อน
การได้รับโปรแกรมทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน แสดงให้
เห็นว่าลักษณะทารกและผู้ดูแลมีความใกล้เคียงกัน 
3. ภายหลังได้รับโปรแกรมการทดลอง พบว่า 
ทารกกลุ่มทดลองมีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 4.406, 
p<.001) ส่วนความยาวล าตัวไม่มีความแตกต่างกัน 
ดังตาราง 
 

 
ตาราง 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน้ าหนักและความยาวล าตัวหลังได้รับโปรแกรมโดยใช้สถิติที (N = 52) 

ภาวะสุขภาพ กลุ่ม n X  S.D. 
Mean 

Difference 
t df p 

น้ าหนักตัว 
(กรัม) 

ทดลอง 26 2,706.25 384.45 509.75 4.406 30 .000 
ควบคุม 26 2,396.50 346.18 

ความยาว 
(เซนติเมตร) 

ทดลอง 26 44.85 2.98 1.100 1.159 30 .254 
ควบคุม 26 42.75 3.02 
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เพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกับวัยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
ความสามารถในการท างานเพิ่มขึ้นได้ แม้ว่าบุคคล
จะมีความสามารถด้านกายภาพลดลงแต่ไม่ได้
ลดทอนความสามารถด้านจิตใจและความคิด 
(Salthouse & Ferrer-Caja, 2003; Ilmarinen, 
2001) โดยเมื่อมีการจัดการความเครียดดี รวมถึง
ได้ท างานในบรรยากาศการท างานที่ดีก็ยังส่งผลให้
บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย (Stamm, 2010) 
จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าอาจารย์มีภาวะ
สุขภาพทีด่ี สามารถจัดการความพร่องและส่งเสริม
ภาวะสุขภาพทั้งกายและจิตได้ดี จึงส่งผลให้มี
ความสามารถและมีคุณภาพชีวิตในการท างานสูง  

บทสรุป 
คุณภาพชีวิตการท างานและความสามารถ

ในการท างานเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคคลมีการ
ด าเนินชีวิตที่มีความสุข โดยท าให้การท างานและ
การด าเนินชีวิตมีความสมดุล อาจารย์มหาวิทาลัย
เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าถือได้ว่าเป็นคลังสมอง
ของสถาบัน วิชาชีพ และ สังคม การส่งเสริมให้
อาจารย์เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อภายหลังเกษียณ
เป็นการใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่
ปฏิบั ติ งานควรได้ รั บการส่ งเสริ มให้  ด ารง
ความสามารถในการท างาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
จึงจะเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์เกษียณอายุ
ท างานอย่างมีความสุขและมีการด ารงชีวิตอย่างมี
ความหมาย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการวิ จัยมีข้อเสนอแนะในการน า

ผลการวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบายในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตการท างานและความสามารถในการ
ท างานแก่อาจารย์เกษียณอายุ จ าแนกเป็น 3 
ระดับ ดังนี้ นโยบายระดับบุคคล  นโยบายใน

ระดับองค์กร/สถาบัน และนโยบายระดับวิชาชีพ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. นโยบายระดับบุคคล

1.1 อาจารย์ที่วางแผนที่จะปฏิบัติงานหลัง
เกษียณอายุ ควรดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจ   โดยเฉพาะกรณีมีโรคประจ าตัว
ควรดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี รวมทั้งพบแพทย์ตาม
นัด ควรส่งเสริมสุขภาพโดยการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ และหาวิธีการจัดการความเครียด  

1.2 อาจารย์ที่วางแผนที่จะปฏิบัติงานหลัง
เกษียณอายุควรวางแผนเตรียมตัวด้านเศรษฐกิจ 
เพื่ อให้พร้อมต่ อการปฏิบัติ งานที่ อาจได้ รั บ
ค่าตอบแทนที่ลดลงเนื่องด้วยการเลือกภาระงานท่ี
ลดลงให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง 

1.3 อาจารย์ควรหาวิธีการสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน หรือหาสิ่งที่ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการ
ท างานของตนเอง  

1.4 กรณีที่ ปฏิบั ติ งานในสถานที่ ใหม่ 
อาจารย์ ควรศึ กษาวัฒนธรรมองค์ กร เพื่ อ
เตรียมพร้อมในการปรับตัวด้านต่างๆ   ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในหน่วยงานที่อาจจะมี
สภาพแวดล้อมใหม่ๆ หรือกับบุคลากรในช่วงอายุ
แตกต่างกัน 
2. นโยบายระดับสถาบัน  (มหาวิทยาลัย/คณะ/
ภาควิชาฯ) 
 2.1 เ ส ริ ม ส ร้ า งบ ร ร ย า กาศ องค์ ก ร 
วัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนัก ให้เกียรติและยอมรับ
ในคุณค่าของอาจารย์เกษียณอายุ 

2.2 ส่ ง เ ส ริ ม บ ทบ า ท ขอ ง อ า จ า ร ย์
เกษียณอายุในการเป็นพี่ เลี้ยง เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้และที่ปรึกษาแก่อาจารย์รุ่นใหม่ 
เช่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานโดยเชิญ
อาจารย์เกษียณอายุเป็นวิทยากร จัดให้อาจารย์
เกษียณอายุเป็นท่ีปรึกษาในรายวิชาหรือโครงการ
ต่างๆ 
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 4. ภายหลังได้รับโปรแกรมทดลอง พบว่า ระดับพัฒนาการของทารกเกิดก่อนก าหนดในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน ดังตาราง  
ตาราง 5 เปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการระหว่างกลุ่มหลังได้รับโปรแกรม ใช้สถิติ Mann-Whitney U test 
(n=56) 

 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม Mann-Whitney U 
N X  Median N X  Median Z Two-tailed p 

ระดับพัฒนาการ 26 2 2 26 1.68 1.52 -2.128 .055 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 ภายหลังการทดลอง ทารกกลุ่มทดลองมี
น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (t = 4.406, p<.001) อาจ
เนื่องจากโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ
ของผู้ ดู แลที่ ส ร้ างขึ้ นตามแนวคิ ดการรั บรู้
ความสามารถของแบนดูรา (Bandura, 1997) โดย
ผ่านแหล่งสนับสนุนการรับรู้ความสามารถทั้ง 4 
แหล่ง ได้แก่ (1) การสนับสนุนผู้ดูแลด้วย
ประสบการณ์จากการลงมือกระท า ท าให้ผู้ดูแลที่
ได้รับการแนะน าและลงมือปฏิบัติเกิดความมั่นใจ 
เช่ือมั่นว่าตนเองสามารถดูแลทารกเกิดก่อน
ก าหนดได้อย่างดีและน าไปสู่การมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เหมาะสมและ
ถูกต้อง (เนตรนภา เทพชนะ, 2551) ท าให้ทารกมี
การเจริญเติบโตที่ดีขึ้นตามมา (2) การสนับสนุนให้
ผู้ดูแลการได้เห็นตัวแบบ ส่งผลให้ผู้ดูแลคิดว่า
ตนเองน่าจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับตัวแบบได้ 
(Bandura, 1997) โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาการ
ดูแลทารก การที่ได้ดูตัวแบบท่ีมีลักษณะคล้ายกับ
ตนเอง อาจท าให้ผู้ดูแลลดความกลัวต่างๆ (กันทิ
มา ชาวเหลือง, 2553) และน าไปสู่พฤติกรรมการ
ดูแลทารกที่ดีได้ (3) การสนับสนุนจากการได้รับ
ก าลังใจ การชมเชย และ (4) การสนับสนุนให้
ผู้ดูแลมีความพร้อมทางร่างกายและอารมณ์ ตลอด
ระยะเวลาการดูแลทารกท าให้ผู้ดูแลมีก าลังใจใน
การต่อสู้กับปัญหาและมีความพยายามในการแก้ไข       

ปัญหาจากการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดได้     
(น้ าทิพย์ สวัสดิ์ตระกูล, 2554) ดังนั้นเมื่อผู้ดูแล
รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการดูแลทารกเกิด
ก่อนก าหนดได้ ก็น าไปสู่พฤติกรรมการดูแลทารก
โดยเฉพาะผู้ดูแลจะมีความมั่นใจและสามารถให้
การตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ทารกเกิดก่อนก าหนดมักมี
ความเครียดจากการที่ต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม
ใหม่  การดูแลที่ เดิมได้รับจากพยาบาลในหอ
อภิ บาลทารกเปลี่ ยน เป็ นผู้ ดู แลที่ บ้ าน ซึ่ ง
ความเครียดดังกล่าวอาจส่งผลให้ทารกมีการเผา
ผลาญสารอาหารเพิ่มขึ้นท าให้ทารกมีน้ าหนักตัวท่ี
ลดลงได้ในช่วงแรก (บุษกร พันธ์เมษาฤกธิ์, 2555; 
Peinjing, 2006)  แต่เมื่อผู้ดูแลให้การตอบสนอง
ความต้องการพื้ นฐานทารกได้อย่ างถูกต้อง 
ต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ทารกมีความเครียดลดลง ซึ่ง
ท าให้การเผาผลาญสารอาหารของทารกลดลง โดย
สามารถประเมินได้จากน้ าหนักตัวทารกในกลุ่ม
ทดลองที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับกิจกรรมในโปรแกรม
มีหลายกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต 
นอกเหนือจากการให้นม อาทิเช่น การโอบกอด 
การสัมผัสทารกอย่างนิ่มนวล หากทารกได้รับอย่าง
ต่อเนื่องจะสามารถท าให้ทารกรู้สึกถึงความ
ปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้ระดับการเต้นของหัวใจทารก
ที่ลดลง ความยาวของช่วงเวลานอนหลับจะคงที่
และเพิ่มขึ้น จึงน าไปสู่การเผาผลาญสารอาหารก็
จะลดลงเช่นกัน (วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวัง
สวัสดิ์, และนุจรี ไชยมงคล, 2557; Schlez, 

13มกราคม – เมษายน  2560  ปีที่  31  ฉบับที่  1                                               วารสารพยาบาลสาธารณสุข     13 

 2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานโดย
พิจารณาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ตรงกับงาน
และประสบการณ์เกี่ยวกับงาน  
         2.4 รูปแบบการท างานควรมีการยืดหยุ่น 
ทั้งแบบเต็มเวลาและบางเวลา โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานเลือกรูปแบบการท างานตามความ
สมัครใจ ค่าตอบแทนพิจารณาตามภาระงานและ
ปริมาณงาน 
        2.5 การต่ออายุหรือการจ้างงาน  ควร
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนด และควร
พิจารณาด้านภาวะสุขภาพร่วมด้วย 
 2.6 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ร่วมงานโดยเฉพาะระหว่างอาจารย์
เกษียณอายุ อาจารย์รุ่นกลางและอาจารย์รุ่นใหม่
เพื่อการยอมรับและเปิดโอกาสในการเรียนรู้
ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน      
 2.7 จัดระบบการสนับสนุนด้านสารสนเทศ  
เทคโนโลยีและวิชาการแก่อาจารย์เกษียณโดยอาจ
มีบุคลากรเฉพาะทางมาช่วยเหลือเมื่ออาจารย์ร้อง
ขอ เปิดโอกาสให้อาจารย์เข้ารับการอบรม/ประชุม
วิชาการร  และควรก าหนดเป็นนโยบายให้มีการ
พัฒนาตนเองทุกปี  
         2.8  มีนโยบายเสริมสร้างสุขภาพและ
ความสามารถในการท างานแก่อาจารย์ใกล้เกษียณ
และอาจารย์เกษียณอายุ 
จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงานแก่ผู้
เกษียณอายุและควรมีบริการตรวจสุขภาพทุก 6 
เดือน  
 2.9  ควรมีการส ารวจความต้องการ  ความ
พึงพอใจในการท างานของอาจารย์เกษียณอายุ  
เพื่ อเป็นข้อมูลป้อนกลับสู่ ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
3. น โยบายระ ดั บวิ ช าชี พ   ( ส านั ก ง าน
คณะกรรมการอุดมศึกษา/องค์กรวิชาชีพ) 
 3.1  ก าหนดนโยบายและมาตรการ 
แผนงานในการขยายโอกาสการท างานแก่อาจารย์
เกษียณอายุอย่างชัดเจนและเป็นระบบ โดย 

ก าหนดหลั ก เกณฑ์ การจ้ างงาน  การจ่ าย
ค่าตอบแทน ภาระงาน  ปริมาณงาน   รูปแบบการ
ท างานที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับคุณวุฒิ ทักษะ  
ความสามารถและความพร้อมในการท างานและ
ภาวะสุขภาพ   
 3.2 สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
วิชาชีพในการก าหนดแนวทางการเสริมสร้าง
สุขภาพ  ความสามารถในการท างานและคุณภาพ
ชีวิตการท างาน เพื่อเป็นทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ระดับประเทศและองค์กร 
  3.3 วางกรอบนโยบายและแผนงานการ
เสริมสร้างสุขภาพ ความสามารถในการท างานและ
คุณภาพชีวิตการท างานแก่อาจารย์เกษียณอายุ  
โดยร่วมมือกับองค์กรที่ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลทารกเกิดก่อนก าหนด: เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติก่อนการทดลองโดยใช้สถิติ
ไคสแควร์ และสถิติที ระหว่างกลุ่ม พบว่าทุกข้อมูลส่วนบุคคลในทารกไม่มีความแตกต่างกัน ดังตาราง 
ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลทารกและผลการทดสอบไคสแควร์ (N=52) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุ่มทดลอง (n = 26) กลุ่มควบคุม (n = 26) 

 2 p-value 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

อายุปัจจุบัน 
    ต่ ากว่า 30 วัน 2 (7.70) 3 (11.54) 

3.00 0.62     31 – 45 วัน 5 (19.23) 7 (26.93) 
    46 – 60 วัน 14 (53.84) 14 (53.83) 
    มากกว่า 60 วัน 5 (19.23) 2 (7.70)   
ระดับพัฒนาการ (ก่อนการทดลอง) 
    ผ่านกิจกรรมไม่หมด 7 (26.93) 9 (34.62) 

0.23 0.64 
    สามารถผ่านกิจกรรมทั้งหมด 19 (73.07) 17 (65.38) 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลส่วนบุคคลทารกและผลการทดสอบสถิติที (N = 52) 

ข้อมูลส่วนบุคคลทารก 
(ก่อนการทดลอง) 

กลุ่มทดลอง (n = 26) กลุ่มควบคุม (n = 26) 
t p-value 

( X )  (S.D.) ( X )  (S.D.) 
น้ าหนักปัจจุบัน(กรัม)  2,225 398 2,265 315 -0.82 0.42 
ความยาวปัจจุบัน (เซนติเมตร)  42.52 4.86 41.98 4.18 0.59 0.55 

  
จากการทดสอบคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างก่อน
การได้รับโปรแกรมทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน แสดงให้
เห็นว่าลักษณะทารกและผู้ดูแลมีความใกล้เคียงกัน 
3. ภายหลังได้รับโปรแกรมการทดลอง พบว่า 
ทารกกลุ่มทดลองมีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 4.406, 
p<.001) ส่วนความยาวล าตัวไม่มีความแตกต่างกัน 
ดังตาราง 
 

 
ตาราง 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน้ าหนักและความยาวล าตัวหลังได้รับโปรแกรมโดยใช้สถิติที (N = 52) 

ภาวะสุขภาพ กลุ่ม n X  S.D. 
Mean 

Difference 
t df p 

น้ าหนักตัว 
(กรัม) 

ทดลอง 26 2,706.25 384.45 509.75 4.406 30 .000 
ควบคุม 26 2,396.50 346.18 

ความยาว 
(เซนติเมตร) 

ทดลอง 26 44.85 2.98 1.100 1.159 30 .254 
ควบคุม 26 42.75 3.02 
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 4. ภายหลังได้รับโปรแกรมทดลอง พบว่า ระดับพัฒนาการของทารกเกิดก่อนก าหนดในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน ดังตาราง  
ตาราง 5 เปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการระหว่างกลุ่มหลังได้รับโปรแกรม ใช้สถิติ Mann-Whitney U test 
(n=56) 

 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม Mann-Whitney U 
N X  Median N X  Median Z Two-tailed p 

ระดับพัฒนาการ 26 2 2 26 1.68 1.52 -2.128 .055 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 ภายหลังการทดลอง ทารกกลุ่มทดลองมี
น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (t = 4.406, p<.001) อาจ
เนื่องจากโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ
ของผู้ ดู แลที่ ส ร้ างขึ้ นตามแนวคิ ดการรั บรู้
ความสามารถของแบนดูรา (Bandura, 1997) โดย
ผ่านแหล่งสนับสนุนการรับรู้ความสามารถทั้ง 4 
แหล่ง ได้แก่ (1) การสนับสนุนผู้ดูแลด้วย
ประสบการณ์จากการลงมือกระท า ท าให้ผู้ดูแลที่
ได้รับการแนะน าและลงมือปฏิบัติเกิดความมั่นใจ 
เช่ือมั่นว่าตนเองสามารถดูแลทารกเกิดก่อน
ก าหนดได้อย่างดีและน าไปสู่การมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เหมาะสมและ
ถูกต้อง (เนตรนภา เทพชนะ, 2551) ท าให้ทารกมี
การเจริญเติบโตที่ดีขึ้นตามมา (2) การสนับสนุนให้
ผู้ดูแลการได้เห็นตัวแบบ ส่งผลให้ผู้ดูแลคิดว่า
ตนเองน่าจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับตัวแบบได้ 
(Bandura, 1997) โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาการ
ดูแลทารก การที่ได้ดูตัวแบบท่ีมีลักษณะคล้ายกับ
ตนเอง อาจท าให้ผู้ดูแลลดความกลัวต่างๆ (กันทิ
มา ชาวเหลือง, 2553) และน าไปสู่พฤติกรรมการ
ดูแลทารกที่ดีได้ (3) การสนับสนุนจากการได้รับ
ก าลังใจ การชมเชย และ (4) การสนับสนุนให้
ผู้ดูแลมีความพร้อมทางร่างกายและอารมณ์ ตลอด
ระยะเวลาการดูแลทารกท าให้ผู้ดูแลมีก าลังใจใน
การต่อสู้กับปัญหาและมีความพยายามในการแก้ไข       

ปัญหาจากการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดได้     
(น้ าทิพย์ สวัสดิ์ตระกูล, 2554) ดังนั้นเมื่อผู้ดูแล
รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการดูแลทารกเกิด
ก่อนก าหนดได้ ก็น าไปสู่พฤติกรรมการดูแลทารก
โดยเฉพาะผู้ดูแลจะมีความมั่นใจและสามารถให้
การตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ทารกเกิดก่อนก าหนดมักมี
ความเครียดจากการที่ต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม
ใหม่  การดูแลที่ เดิมได้รับจากพยาบาลในหอ
อภิ บาลทารกเปลี่ ยน เป็ นผู้ ดู แลที่ บ้ าน ซึ่ ง
ความเครียดดังกล่าวอาจส่งผลให้ทารกมีการเผา
ผลาญสารอาหารเพิ่มขึ้นท าให้ทารกมีน้ าหนักตัวท่ี
ลดลงได้ในช่วงแรก (บุษกร พันธ์เมษาฤกธิ์, 2555; 
Peinjing, 2006)  แต่เมื่อผู้ดูแลให้การตอบสนอง
ความต้องการพื้ นฐานทารกได้อย่ างถูกต้อง 
ต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ทารกมีความเครียดลดลง ซึ่ง
ท าให้การเผาผลาญสารอาหารของทารกลดลง โดย
สามารถประเมินได้จากน้ าหนักตัวทารกในกลุ่ม
ทดลองที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับกิจกรรมในโปรแกรม
มีหลายกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต 
นอกเหนือจากการให้นม อาทิเช่น การโอบกอด 
การสัมผัสทารกอย่างนิ่มนวล หากทารกได้รับอย่าง
ต่อเนื่องจะสามารถท าให้ทารกรู้สึกถึงความ
ปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้ระดับการเต้นของหัวใจทารก
ที่ลดลง ความยาวของช่วงเวลานอนหลับจะคงที่
และเพิ่มขึ้น จึงน าไปสู่การเผาผลาญสารอาหารก็
จะลดลงเช่นกัน (วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวัง
สวัสดิ์, และนุจรี ไชยมงคล, 2557; Schlez, 
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