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บทคัดย่อ 

 ดุษฎีนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน
จากกรมชลประทาน ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุการ
ปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู้
เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน การวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิง
ปริมาณด าเนินการโดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๖๖ คน โดยวิธีการแบบชั้นภูมิ จากประชากรซึ่ง
เป็นผู้ เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทานจากหน่วยงานภายใต้สังกัด ส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๐ ลพบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ
ค่า ๕ ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๓  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน การ
วิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ คน และการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๙ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า  

 คุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักภาวนา ๔ 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๖๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจิต
ภาวนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านกายภาวนา ด้านศีลภาวนาและด้านปัญญาภาวนา อยู่
ในระดับมาก การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๖๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสิทธิ
เสรีภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก 
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 ๒) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุ ซึ่งมีองค์ประกอบคือ ด้านความ
สมบูรณ์ด้านร่างกายและสติปัญญา ด้านความสมบูรณ์ด้านจิตใจและอารมณ์ ด้านความสมบูรณ์สังคม
และสิ่งแวดล้อม และด้านความสมบูรณ์ของสิ่งที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต มีอิทธิพลร่วมกันต่อของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ ๐.๐๑ และร่วมกันอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ ๔๙.๒๐ จึงยอมรับสมมติฐานที่ ๑ ปัจจัย
หลักภาวนา ๔ มีองค์ประกอบคือ ด้านกายภาวนา ด้านศีลภาวนา ด้านจิตภาวนา และด้านปัญญา
ภาวนา มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม
ชลประทาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑ และร่วมกันอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ ๓๙.๑๐ จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ ๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุ และปัจจัยหลัก
ภาวนา ๔ อิทธิพลร่วมกันต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม
ชลประทาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑ และสามารถร่วมกันอธิบายความแปรผันได้ถึงร้อยละ 
๖๗.๔๐ จึงยอมรับสมมติฐานที่ ๓ 

 ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 
ประกอบด้วย ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม มีการท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกัน มีกิจกรรมที่เหมาะสม
กับผู้เกษียณอายุ มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ มีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและท าบุญ 
ร่วมกันท ากิจการการเรียนรู้ ด้านความเป็นอยู่ทางกายภาพ มีกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ า มีการฝึกปฏิบัติธรรม ฝึกให้มีการแสดงออกทางกายที่เหมาะสม  มี
กิจกรรมที่ให้ร่วมระดมความคิดพัฒนาสมอง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีดี การแสดงออกต่อกันและกันอย่างสุภาพ ท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน รู้จักกาลเทศะ 
วางตัวเหมาะสม ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ที่ดี รู้จักดูแลสุขภาพอยู่เสมอ มีแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมปัญญา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีเครื่องอุปโภคบริโภคครบครัน มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพ้ืนฐานที่เพียงพอ ด้านลักษณะทางอารมณ์ มีความพอเพียง ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ มีอารมณ์ดี มี
อัธยาศัยดี มีจิตใจที่เบิกบาน ด้านความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองใน
เบื้องต้นได้ มีปัญญาสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีวิจารณญาณวิเคราะห์แยกแยะถูกผิด 
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถใช้หลักของเหตุผลในการตัดสินใจได้ ด้านการพัฒนา
ตนเอง มีร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ มีการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิทธิเสรีภาพ มีสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงออกทางสังคม มีความเท่าเทียมทางสังคม มีเสรีภาพในการแสดงออกทางกาย ได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างเหมาะสม ได้รับการยกย่องเชิดชูในปรากฏในสังคม 
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Abstract 
 Objectives of this dissertation were: 1. To study the quality of life of 
retired personnel from the Royal Irrigation Department; 2. To study the factors 
affecting the quality of life of retired personnel from the Royal Irrigation Department 
and 3. To propose a model for the Buddhist quality of life development of retired 
personnel from the Royal Irrigation Department. 
 Methodology was the mixed methods: The quantitative research, data 
were collected from 266 samples, by stratified sampling method, who were the 
retired personnel of the Royal Irrigation Department under the 10th Irrigation Office, 
Lopburi Province with 5 scales rating questionnaires that had reliability value at 
0.973. Statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, S.D. and stepwise multiple regression. The qualitative research, 
data were collected from 18 key informants by in-depth-interviewing and from 9 
participants in focus group discussion. The data were analyzed by content descriptive 
interpretation  
 Findings were as follows:  
 1. Quality of life of retired personnel, by overall was at high level (x̅ = 
3.84, S.D. = 0.76). Each aspect was also at high level. The overall quality of life 
development according to Bhāvanā 4, by overall was at high level was (x̅ = 4.04, 
S.D. = 0.61). Each aspect was found that Citta-bhāvanā, mind training, had the 
highest mean value. Gāya-bhāvanā, Sīla-bhāvanā and Paññā-bhāvanā were at high 
level. The Buddhist quality of life development of the retired personnel from the 
Royal Irrigation Department, by overall was at high level (x̅ = 3.86, S.D. = 0.66). 
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 2) Factors affecting the quality of Life of retired personnel consisted of 
physical and intellectual perfection, mental and emotional perfection, social and 
environmental perfection and the richness of commodities to sustain life had a 
mutual influence on the development of Buddhist quality of life of the retired 
personnel  from the Royal Irrigation Department at the level of statistically significant 
value at 0.01 and collectively explained the variance at 49.20 percent, accepting the 
1st hypothesis. Bhāvanā 4, the main factor consisted of Gāya-bhāvanā, Sīla-bhāvanā, 
Citta-bhānvanā and Paññā-bhāvanā had influence on Buddhist quality of life 
development of retired personnel from the Royal Irrigation Department with the 
statistically significant value at 0.01 and collectively explained the variance at 39.10 
percent, accepting the 2nd hypothesis. Factors   affecting the quality of life of retired 
personnel and Bhāvanā 4 had collective influence on the Buddhist quality of life of 
retired personnel from the Royal Irrigation Department with the statistically significant 
value at 0.01 and could collectively explain the variance at 67.40 percent, accepting 
the 3rd hypothesis.    
 3. The development of Buddhist quality of life of the retired personnel 
from the Royal Irrigation Department consisted of social integration with suitable 
social activities for the retired personnel together. There was career promotion. 
There were groups to do social activities and making merit, working together to do 
learning activities and physical well-being with appropriate exercise and annually 
physical check-up, Dhamma practice and appropriate bodily expression, 
brainstorming activity for brain development. Interpersonal relationship aspect: there 
were activities to promote good social relations, polite expression among individuals, 
doing benefits for others, knowing time and appropriate occasions and appropriate 
self-behavior. Factors influencing well-being aspect; knowing how to take care of 
one’s health, there was learning centers for intellectual development in good 
environment with plentiful commodities and sufficient basic facilities. Emotional 
aspect: being moderate and contained with what one had, good emotion, good habit 
with brightened minds, ability to make decision by oneself, analytical mind to 
separate wrong and right, able to solve problems by oneself and able to use reasons 
to make decision. Self-development aspect; strong mind and body, regularly physical 
and mental development, continuous knowledge development and social 
interaction development. Right and freedom aspect; there were right and freedom to 
express in society with social equality, freedom to bodily express, appropriate 
benefits gains and receiving respect and honor to be known in society. 
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 ดุษฎีนิพนธฉบับนี้  สําเร็จลุลวงเปนไปดวยดี  เพราะไดรับการอนุเคราะหชวยเหลือจาก

หลายทานเปนอยางดีตลอดมา ผูจัดทําขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง ไว ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป และ

ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประธานท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ และ รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 

รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝายวิชาการ อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

 ขอกราบขอบพระคุณ  รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร รศ. วาท่ี พ.ต. ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง 

อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร และอ.ดร.สมบัติ นามบุรี 

อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตรท่ีไดใหความเมตตาแนะนํา

ในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ขอบคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ  ท่ีไดใหคําแนะนําในการปรับแกจนดุษฎีนิพนธ

เลมนี้ถูกตองสมบูรณ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทานท่ีหวงใย เปนกําลังใจ ใหคําแนะนําชวยเหลือจนดุษฎี

นิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาดุษฎีนิพนธนี้จะเปนประโยชนตอนิสิตและผูสนใจ และเปนผลตอ

การพัฒนาทางวิชาการตอไป  จึงขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

นางสาวถนอมขวัญ อยูสุข 

กันยายน ๒๕๖๔ 



สารบัญ 

 เรื่อง  หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญ   ฉ 

สารบัญตาราง ฌ 

สารบัญภาพ  ฏ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ ฐ 

บทท่ี ๑ บทนํา  

 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 

 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๔ 

 ๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย ๕ 

 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 

 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๗ 

 ๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๗ 

 ๑.๗ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ๑๐ 

บทท่ี ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 ๒.๑ หลักภาวนา ๔ ๑1 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิต ๑๖ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการเกษียณอายุราชการ ๔๖ 
 ๒.๔ ขอมูลบริบทพ้ืนท่ีการวิจัย ๕๙ 
 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๖๔ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๒ 

บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย  

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๔ 

 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๘๕ 

 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๘๙ 

 



ช 

สารบัญ (ตอ) 

 เรื่อง  หนา 

บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ๔.๑ คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ๙๓ 

 ๔.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ 

  การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ๑๑๗ 

 ๔.๓ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ 

  การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ๑๓๙ 

 ๔.๔ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ ๑๔๔ 

 ๔.๕ องคความรูจากการวิจัย ๑๔๖ 

บทท่ี ๕ สรปุ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

  

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย  ๑๕๒ 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย  ๑๕๔ 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ  ๑๖๔ 

บรรณานุกรม   ๑๖๖ 

ภาคผนวก   

 ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 ภาคผนวก ข แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและแบบสัมภาษณ 

 ภาคผนวก ค การวิเคราะหคาดัชนี IOC 

 ภาคผนวก ง ตารางแสดงคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ภาคผนวก ฉ รายชื่อผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัย 

 ภาคผนวก ช รายชื่อผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพา 

ประวัติผูวิจัย   



ซ 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หนา 

๒.๑ แสดงท่ีมาของแนวคิดคุณภาพชีวิต ๑๙ 
๒.๒ แสดงความหมายของคุณภาพชีวิต ๒๓ 
๒.๓ แสดงแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๘ 

๒.๔ แสดงองคประกอบของคุณภาพชีวิต ๓๔ 
๒.๕ แสดงเก่ียวกับตัวชี้วัดเก่ียวกับคุณภาพชีวติ ๓๙ 
๒.๖ แสดงเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต ๔๔ 

๒.๗ แสดงเก่ียวกับท่ีมาของการเกษียณอายุราชการ ๔๙ 
๒.๘ แสดงเก่ียวกับความหมายของการเกษียณอายุราชการ ๕๑ 
๒.๙ แสดงแนวคิดเก่ียวกับแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการเกษียณอายุราชการ ๕๘ 

๒.๑๐ แสดงงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๗๒ 
๒.๑๑ แสดงงานวิจัยเก่ียวกับผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ๗๙ 
๓.๑ สัดสวนประชากรและกลุมตัวอยาง ๘๖ 
๔.๑ แสดงคาความถ่ีและคารอยละของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

สถานภาพสวนบุคคล ๙๔ 
๔.๒ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอ

คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ โดยภาพรวม ๙๘ 
๔.๓ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอ

คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ ดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา ๙๙ 
๔.๔ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอ

คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ ดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ ๑๐๐ 
๔.๕ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอ

คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ ดานความสมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

๑๐๑ 
๔.๖ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอ

คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ ดานความสมบูรณดานสิ่งท่ีจําเปนในการ
ดํารงชีวิต ๑๐๒ 

๔.๗ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักภาวนา ๔ โดยภาพรวม ๑๐๓ 

๔.๘ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักภาวนา ๔ ดานกายภาวนา ๑๐๔ 

 
 
 
 



ฌ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 

๔.๙ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักภาวนา ๔ ดานศีลภาวนา 

๑๐๕ 

๔.๑๐ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักภาวนา ๔ ดานจิตภาวนา 

๑๐๖ 

๔.๑๑ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตามหลักภาวนา ๔ ดานปญญาภาวนา 

๑๐๗ 

๔.๑๒ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน โดยภาพรวม 

๑๐๘ 

๔.๑๓ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานการ
รวมกลุมทางสังคม 

๑๐๙ 

๔.๑๔ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานความ
เปนอยูทางกายภาพ 

๑๑๐ 

๔.๑๕ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเชิงพุทธของผู เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล 

๑๑๑ 

๔.๑๖ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี 

๑๑๒ 

๔.๑๗ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานลักษณะ
ทางอารมณ 

๑๑๓ 

๔.๑๘ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเชิงพุทธของผู เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดาน
ความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง 

๑๑๔ 

๔.๑๙ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานการ
พัฒนาตนเอง 

๑๑๕ 

 



ญ 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 

๔.๒๐ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานสิทธิ
เสรีภาพ 

๑๑๖ 

๔.๒๑ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
สําหรับการทดสอบสมมติฐานท่ี ๑ 

๑๑๗ 

๔.๒๒ ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) สําหรับการ

ทดสอบสมมติฐานท่ี ๑ 

๑๑๘ 

๔.๒๓ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
สําหรับการทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ 

๑๑๙ 

๔.๒๔ ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) สําหรับการ
ทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ 

๑๒๐ 

๔.๒๕ ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) โดย

กําหนดใหปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ (X๑) และ
ปจจัยหลักภาวนา ๔ (X๒) เปนตัวแปรอิสระ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ
ของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (Y) เปนตัวแปรตาม 

๑๒๑ 

 

 

 



ฎ 

 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี  หนา 

๒.๑ องคประกอบของคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ๓๑ 

๒.๒ องคประกอบของปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต ๓๔ 

๒.๓ องคประกอบตามหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ 

ของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

๕๑ 

๒.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๒ 

๔.๑ ดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา ๑๒๕ 

๔.๒ ความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ ๑๒๗ 

๔.๓ ปจจัยความสมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอม ๑๒๙ 

๔.๔ ความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต ๑๓๐ 

๔.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานกายภาวนา ๑๓๒ 

๔.๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานศีลภาวนา ๑๓๔ 

๔.๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานจิตภาวนา ๑๓๖ 

๔.๘ การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานปญญาภาวนา ๑๓๘ 

๔.๙ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 

จากกรมชลประทาน 

๑๔๓ 

๔.๑๐ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย ๑๔๗ 

๔.๑๑ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย ๑๕๐ 

 



ฏ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

 อักษรยอในดุษฎีนิพนธ ใชอางอิงจากพระไตรปฎก ภาษาบาลี/พระไตรปฎกภาษาไทย 

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนคัมภีรอรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใชฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙  

 การอางอิงพระไตรปฎก จะระบุ เลม/ขอ/หนา หลังอักษรยอชื่อคัมภีร เชน ที.สี.(บาลี) 

๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เลม ๙ ขอ 

๒๗๖ หนา ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปฏก ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เลม ๙ ขอ ๒๗๖ 

หนา ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙  

 สวนคัมภีรอรรถกถา จะระบุชื่อ คัมภีร ลําดับเลม (ถามี)/หนา เชน ที.สี.อ. (บาลี) ๑/

๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏ กถา ภาษาบาลี เลม ๑ ขอ ๒๗๖ 

หนา ๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏกา ตามลําดับดังนี้ 

๑. คําอธิบายคํายอชื่อคัมภีรพระไตรปฎก 

 ก. คํายอชื่อคัมภีรพระไตรปฎก 

พระสุตตันตปฎก 

 คํายอ   ชื่อคัมภีร   ภาษา 

 ขุ.ธ. (ไทย)   สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท  ภาษาไทย 

 องฺ.ติก. (ไทย)  สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต  ภาษาไทย 

 องฺ.ปฺจก. (ไทย)  สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต  ภาษาไทย 

   



 

 

บทท่ี ๑ 

 

บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคมท่ีสําคัญท่ีสุดในศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ดคือการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรสูงอายุ หลายประเทศท่ัวโลกกําลังเผชิญกับการเติบโตอยางรวดเร็วของจํานวนผูสูงอายุซ่ึงเกิด
จากหลายปจจัย เชน อัตราการเกิดของประชากรท่ัวโลกมีแนวโนมลดลง ประชากรมีอายุยืนข้ึนเนื่องจาก

การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน และประชากรท่ีเกิดในยุค Baby Boomers ไดเขาสูวัยสูงอายุ 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแลว อยางเชน ประเทศฝรั่งเศส สวีเดน ญ่ีปุน สิงคโปร ฯลฯ และจาก
ขอมูลขององคการอนามัยโลก (WHO) ไดมีการคาดการณวา จํานวนประชากรท่ีมีอายุ ๖๐ ปข้ึนไปจะมี

จํานวนเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ ๓ ตอป ซ่ึงในป พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนผูสูงอายุท่ัวโลกมีจํานวนประมาณ 
๙๖๓ ลานคน ซ่ึงคิดเปนรอยละ ๑๓ ของประชากรท่ัวโลก โดยในป พ.ศ. ๒๕๗๓ คาดวาจะมีจํานวน
ประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ ๑.๔ พันลานคนและจะเพ่ิมข้ึนถึง ๒ พันลานคนในป พ.ศ. ๒๕๙๓  ซ่ึง

ทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัยมากท่ีสุดในโลก โดยคาดวาสัดสวนผูท่ีมีอายุ ๖๐ ปข้ึนไปในทวีปเอเชียจะ
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนซ่ึงถือเปนประเทศท่ีมีประชากรสูงวัยมากท่ีสุดในโลกและ
ถือเปนประเทศแรก ๆ ของโลกท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว (Super-aged Society) โดยมีสัดสวน

ของประชากรท่ีมีอายุ ๖๕ ปข้ึนไปมากกวารอยละ ๒๐ ของประชากรท้ังหมดในประเทศ และในป พ.ศ. 
๒๕๗๓ ประชากรผูสูงอายุในญี่ปุนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย ๓๐,๐๐๐ คนตอเดือนซ่ึงคาดวาจะมีมากถึงรอยละ 
๓๗.๓ ของประชากรท้ังหมดในประเทศ ประเทศเกาหลีใตเผชิญกับสถานการณคลายคลึงกับประเทศ

ญี่ปุนโดยคาดวาในป พ.ศ. ๒๕๗๓ ประชากรผูสูงอายุจะมีจํานวนอยู ท่ีรอยละ ๓๑.๔ ของจํานวน
ประชากรท้ังหมดซ่ึงถือเปนอันดับสองในเอเชียรองจากประเทศญี่ปุน ประเทศมหาอํานาจอยางประเทศ
จีนเองก็กําลังเผชิญหนากับปญหาสังคมผูสูงอายุท่ีเกิดจากนโยบายลูกคนเดียว (One-child Policy) ซ่ึง

ทําใหจํานวนประชากรรุนใหมมีจํานวนนอยลง โดยอัตราประชากรสูงอายุของจีนจะเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 
๑๕.๒  ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนรอยละ ๒๕.๓ ในป พ.ศ. ๒๕๗๓ ในขณะท่ีประเทศกัมพูชา ปากีสถาน และ
ลาวยังคงเปนประเทศท่ีมีประชากรสูงวัยนอยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปเอเชีย คาด

วาในป พ.ศ. ๒๕๗๓ จะมีประชากรผูสูงอายุเพียงรอยละ ๑๐.๔ รอยละ ๘.๔ และรอยละ ๘.๑ ตามลําดับ

0

๑ 

                                                           
๑

 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน), ประชากรสูงวัยและแนวโนม
ในอนาคต ,[ออนไลน], แหลงขอมูล : https://intelligence.businesseventsthailand.com [20 ธันวาคม 2562]. 



๒ 

 จํานวนผูสูงอายุในประเทศไทยมีตัวเลขเทียบเทากับประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายประเทศซ่ึง

ถือวามีอัตราการเติบโตเปนอันดับสามในทวีปเอเชียรองมาจากประเทศเกาหลีใต และประเทศญี่ปุน 

โดยประเทศไทยนั้นไดเขาใกลสังคมสูงวัยมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักงานสถิติแหงชาติไดคาดการณ

วา ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวนผูสูงอายุในไทยจะมีมากถึง ๑๑.๓ ลานคนจากประชากรท้ังหมด ๖๗.๖๖ 

ลานคนหรือคิดเปนรอยละ ๑๖.๗ ของประชากรท้ังหมดและจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัวในป 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และในป พ.ศ. ๒๕๗๓ ประเทศไทยจะมีสัดสวนประชากรสูงวัยเพ่ิมข้ึนอยูท่ีรอยละ ๒๖.๙ 

ของประชากรไทย1

๒  

 ขอมูลดังท่ีกลาวขางตนสอดรับกับโครงสรางสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป สังคมไทยจะ

กลายเปนสังคมท่ีมีจํานวนผูอายุมากยิ่งข้ึน ผนวกกับโอกาสท่ีจะทําใหคนมีลูกมากข้ึนเปนไปไดยากมาก 

ทุกวันนี้ อัตราการเจริญพันธุ (Total Fertility Rate: TFR) อยูท่ี ๑.๖ และคาดวาจะลดลงไปถึง ๑.๓ 

ในอีก ๒๐ ปขางหนา นั่นหมายความวา สุภาพสตรีท่ีสามารถมีบุตรได จะมีบุตรประมาณ ๑.๖ คน ซ่ึง

ต่ํากวา ๒ คน ขณะท่ีเม่ือกอนมีลูกเกิน ๒ คน ถามีลูก ๒ คน เราถือวาอยูในระดับทดแทน นั่นคือ 

ทดแทนพอหนึ่งคน และทดแทนแมหนึ่งคน แตตอนนี้มันตกลงอยูต่ํากวาระดับทดแทน2

๓  

 ระบบเกษียณอายุราชการของไทยท่ีใชในปจจุบันเปนระบบบังคับ คือ ใหขาราชการทุกคน

เกษียณอายุเม่ือมีอายุ ๖๐ ป ท้ังนี้การเกษียณอายุราชการเปนไปตามมาตรการท่ีสําคัญอยางหนึ่งใน

การใชประโยชนจากกําลังคนใหสูงสุด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามนโยบาย

การปฏิรูประบบราชการภายใตขอจํากัดของการเพ่ิมอัตรากําลัง เพราะจุดมุงหมายของการ

เกษียณอายุขาราชการ นอกจากเพ่ือใหขาราชการท่ีสูงอายุไดมีโอกาสพัก (Termination) แลวยังเปน

การเปดโอกาสใหคนรุนใหมท่ีมีความรูและสมรรถภาพสูงไดมีโอกาสกาวหนา รวมท้ังภาคราชการเองไดมี

โอกาสปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการสรรหาคนใหมท่ีมีสมรรถภาพท่ีดีกวามาทําหนาท่ี

แทน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหภาคราชการมีพลัง (Vitality) ในการดําเนินงาน ใหบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมาย ซ่ึงการเกษียณอายุราชการนี้ยังไมสอดคลองกับสภาพการบริหารในหนวยงานภาครัฐใน

ปจจุบัน ท่ีตองการความคลองตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้เพราะการกําหนดให

เกษียณอายุเทากันทุกลักษณะงาน นอกจากจะไมชวยแกไขปญหาการขาดแคลนกําลังคนบางประเภท

แลว ยังกอใหเกิดปญหาตอประสิทธิภาพการทํางานของขาราชการ เนื่องจากลักษณะงานบางอยางอาจ

จําเปนตองอาศัยผูท่ีมีคุณวุฒิ และประสบการณสูงตลอดจนคนท่ีมีศักยภาพและความพรอมท่ีจะทํางาน

ตอไปไดหลังจากอายุ ๖๐ ป  ในขณะเดียวกันผูท่ีมีอายุมากเกินไปอาจทํางานไดไมดีเทากับผูมีอายุนอย

                                                           
๒

 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน), ประชากรสูงวัยและแนวโนม

ในอนาคต ,[ออนไลน], แหลงขอมูล : https://intelligence.businesseventsthailand.com [20 ธันวาคม 2562]. 
๓

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สัมภาษณ : ภูเบศร สมุทรจักร “เพราะโครงสราง

ประชากรเปลี่ยนไป เราจึงเปลี่ยนแปลง” ,[ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.knowledgefarm.in.th                
[1 ธันวาคม 2562]. 



๓ 

กวา จะเห็นไดวาการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐมีผลกระทบตอการบริหารนโยบายเชิงโครงสรางกําลังคน

แนนอน และท่ีสําคัญการท่ีหนวยงานมีกําลังคนท่ีสูงอายุเปนจํานวนมาก อาจสงผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเฉพาะงานท่ีตองใชความคลองตัวสูงเพ่ือใหทันตอสภาวะการทํางานในยุค

ปจจุบัน3

๔ 

 นอกจากโครงสรางสังคมไทยท่ีกําลังเปลี่ยนไปแลวนั้น สิ่งท่ีถือเปนเรื่องท่ีสําคัญ และควรให

ความสนใจอีกประการหนึ่ง คือ ผูท่ีเกษียณอายุการทํางานแลวนั้นซ่ึงจัดอยูในกลุมผูสูงอายุจะมี

ปริมาณเพ่ิมข้ึน กลุมคนเหลานี้มีการเตรียมตัวหรือวางแผนหรือไม อยางไร และกลุมคนเหลานี้จะ

สามารถดํารงชีพอยูในสังคมอยางผาสุกไดหรือไม เพราะในวัยดังกลาวจะมีปจจัยหลายหระการท่ีสงผล

ตอการเปลี่ยนแปลงมากมาย มีนักวิชาการกลาวไววาเม่ือกาวสูวัยเกษียณอายุการทํางาน บุคคลจะตอง

พบกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงท้ังทางรางกาย จิตใจ และสังคมท่ี

เกิดข้ึนอยางท่ีไมไดตั้งตัวมากกอน การเตรียมความพรอมใหกับชีวิตหลังเกษียณอายุนั้น มีความสําคัญ

และจําเปนกับบุคคลท่ีกําลังจะกาวเขาสูชวงเวลาของชีวิตท่ีเรียกวาวัยเกษียณอายุผูท่ีไมมีการเตรียม

กอนการเกษียณทํางาน มักจะกลายเปนผูท่ีตองใชชีวิตในวัยหลังเกษียณอายุการทํางานอยางไมมี

ความสุข ซ่ึงการท่ีบุคคลท่ีกําลังจะกาวสูวัยเกษียณอายุนั้นเกิดความไมพรอมในการเตรียมตัว จนทําให

เกิดความคับของใจ ความไมรูถึงเปาหมายชีวิต จิตใจทรุดโทรม จะไมสามารถรับสภาพกับสภาวะวิกฤต

ดังกลาวได ยิ่งกวานั้นแลวอารมณนั้นก็เปนสวนหนึ่งของปญหาเชนเดียวกัน อารมณของผูสูงอายุนั้นมี

การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณท่ีเห็นไดชัดอยูหลายรูปแบบดวยกันดังตอไปนี้4
๕  

 ๑. การสูญเสีย เปนสาเหตุสําคัญมาก เชน การสูญเสียคนใกลชิด จะทําใหอารมณของผูสูงอายุ

หวั่นไหวไปดวย ผูสูงอายุจะรูสึกเศรา วาเหว และมีความรูสึกกลัววาจะเปนไปในสภาพอยางนั้น วัยสูงพบ

การสูญเสียไดบอยท้ังดานรางกาย ไดแก กําลังวังชาลดลง เสียการไดยิน เสียการไดรับกลิ่น เสียการลิ้มรส 

เสียการสัมผัสทางผิวหนัง ซ่ึงสงผลใหความรูสึกมีคุณคาในตนเองลดลง และการสูญเสียคูชีวิต บุคคลอัน

เปนท่ีรัก เชนเสียเพ่ือนฝูง ทําใหขาดคนใกลชิดเปนผลใหเกิดความเศรา หวาเหว 

 ๒. การพนจากหนาท่ีการงาน ทําใหรูสึกวามีปญหาเรื่องเศรษฐกิจ ไมไดรับการยกยองนับถือ

เหมือนเดิม ทําใหมีความรูสึกวาคุณคาในตนเองลดลง เนื่องจากหลายสาเหตุท้ังการเสื่อมถอยทางรางกาย

และตองพ่ึงพาคนอ่ืน เปนภาระแกลูกหลานทําใหผูสูงอายุรูสึกสิ้นหวัง และวัยสูงอายุเปนวัยเกษียณอายุทํา

ใหขาดอํานาจขาดคนเคารพนับถือ 

 ๓. การผาตัด ทําใหมีจิตใจหดหู ทอแท สิ้นหวัง เพราะโอกาสท่ีจะมีสภาพรางกายเหมือนเดิม

นั้นเปนไปไดยาก หรือการกลัวความตาย วัยสูงอายุเปนวัยท่ีพบความตายท้ังของเพ่ือนฝูง คูสมรสเปน

                                                           
๔

 นุสรา รัตนสมัย, “พฤติกรรมการเตรียมความพรอมตนเองเขาสูวัยเกษียณ: กรณีศึกษาขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”, ภาคนิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒) หนา ๒. 

๕ สุรสีห ประสิทธ์ิรัตน, “ชีวิตหลังเกษียณของขาราชการครู”, การศึกษาอิสระ คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี (การบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๘), หนา ๔–๕. 



๔ 

สาเหตุใหเกิดพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป ไดแก ตกใจกลัวจนอยูเฉย ๆ แยกตัวเองจากสังคมไมยอมรับรูการตาย
ของคนใกลชิด และมีอารมณฉุนเฉียวใครทาอะไรก็ไมถูกใจเสียทุกอยาง 

 ๔. ความเขาใจ หรือความจํามีนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งความจําใหมจะเสื่อม แตเรื่องเกา ๆ 
จะจําไดดี 
 ๕. การเก็บตัวการไมชอบเขาสังคม บางคนคิดวาตัวเองแกแลว จะรูสึกวาหงุดหงิด 

 ๖. ทุกขใจ มักจะทุกขใจเรื่องในอดีตดวยความเสียดาย คิดถึงปจจุบัน และวิตกกังวลตออนาคต 
เกิดความเงียบเหงาจะพบไดมากในผูท่ีตองสูญเสียคูชีวิตเพราะขาดผูใกลชิด ท่ีปรึกษาอีกท้ังลูกหลานก็ไป
ทํางาน ทําใหผูสูงอายุอยูบานคนเดียว 

 ๗. ตึงเครียด วิตกกังวล โกรธงาย ความรูสึกโกรธจะเกิดเม่ือผูสูงอายุถูกครอบครัวและสังคม
ทอดท้ิง ผูสูงอายุคิดวาไมมีคนสนใจ ตนเองไมมีความสําคัญก็จะปฏิเสธการชวยเหลือจากทุกคนพฤติกรรม
ท่ีชัดเจน ไดแก หงุดหงิดงาย ไมสนใจการกระทาของบุคคลรอบขาง ข้ีโมโห จูจี้ ข้ีบน ซ่ึงโดยท่ัวไปผูสูงอายุ

ตองการใหคนยกยองเอาใจใส เอาอกเอาใจ เห็นใจ และเห็นวาตนมีประโยชนตอสังคม ตอลูกหลาน 
ตองการใหมีคนคอยพยาบาล ความกลัวหรือความวิตกกังวลของผูสูงอายุจึงเปนปญหาสุขภาพจิตอยาง
หนึ่ง ซ่ึงปญหานี้ก็จะนํามาซ่ึงปญหาทางดานสุขภาพตามมา 

 จากขอมูลท่ีกลาวมาแลวนั้น นับวาเรื่องสังคมผูสูงอายุซ่ึงสวนใหญจะเปนวัยเกษียณแลว เปน
เรื่องสําคัญท่ีนานประเทศตองตระหนัก ยอมรับ และพยายามปรับตัวใหเขากับสถานการณดังกลาวเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงในขณะนี้เปนอีกหนึ่งเรื่องท่ีรัฐบาลแทบทุกประเทศจําเปนตองนํามาพิจารณาและ

กําหนดไวในแผนพัฒนาประเทศ นั่นเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสงผลกระทบตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได หากประเทศใดสามารถดูแลคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไดดี และทําให
ผูสูงอายุพ่ึงตนเองไดมากเทาไหร หรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ก็จะยิ่งทําใหครอบครัวหรือแมแตรัฐบาลสามารถ

ลดภาระรายจายทางการเงินไดมากเทานั้น นําพาใหเศรษฐกิจเติบโตข้ึน 
 การเกษียณอายุราชการเปนประเด็นสําคัญสําหรับทุกระดับตั้งแตปจเจกบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน  และประเทศชาติ และยิ่งปจจุบันการเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ดังท่ีกลาวไวเบื้องตน 

ซ่ึงมีอัตราสวนของวัยทํางานลดลงอยางมากแตผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนนั้นหากไมมีการเตรียมการเกษียณดีพอมี
โอกาสจะประสบปญหาแนนอน หรือแมกระท้ังเม่ือเกษียณอายุราชการแลวก็ตาม หากไมสามารถปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางถูกตองจะทําใหเกิดปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การพัฒนา

ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน
จาก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจาก และหารูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทานท่ีนําไปสูความยั่งยืน ใหกับ                     

ผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากของหนวยงานภายใตสังกัด สํานักงานชลประทานท่ี ๑๐ ลพบุรี ท้ังนี้เพ่ือ
ทําใหผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากดังกลาวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป 

๑.๒ คําถามการวิจัย 

 ๑.๒.๑ คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทานเปนอยางไร 



๕ 

 ๑.๒.๒ ปจจัยท่ีสงผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทานมีอะไรบาง 

 ๑.๒.๓  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน ควรเปนอยางไร 

 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

 ๑.๓.๒  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน

จากกรมชลประทาน 

 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู เกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจาก

กรมชลประทาน” ผูวิจัยมุงเนนศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และแนวคิด เก่ียวกับการเกษียณอายุราชการ รวมท้ังนําหลักธรรมคําสอนในทางพุทธศาสนาท่ี

สอดคลองกับการพัฒนาอันเปนรากฐานท่ีสําคัญของชีวิต คือ หลักภาวา ๔ มาปรับใชในการพัฒนา

เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปร 

  ตัวแปรตน (Independent variable) ไดแก 

  ๑. หลักการคุณภาพชีวิต ประกอบดวยปจจัยดานตาง ๆ ท่ีชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประกอบดวย ๑) ปจจัยดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา ๒) ปจจัยดานความสมบูรณดาน

จิตใจและอารมณ ๓) ปจจัยดานความสมบูรณสังคมและสิ่งแวดลอม ๔) ปจจัยดานความสมบูรณของ

สิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต  

  ๒. หลักภาวนา ๔ ประกอบดวย กายภาวนา  สีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา  

  ตัวแปรตาม (Dependent variable)  ไดแก คุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุ

การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ประกอบดวย ดานการรวมกลุมทางสังคม ดานความเปนอยูทาง

กายภาพ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี ดานลักษณะทาง

อารมณ ดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง ดานการพัฒนาตนเอง และดานเสรีภาพ   



๖ 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

  ๑. ประชากร ไดแก ผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน จําแนกตาม

ปงบประมาณท่ีเกษียณอายุราชการ5

๖ และผูเก่ียวของกับผูเกษียณอายุการทํางานจากหนวยงานภายใต

สังกัด สํานักงานชลประทานท่ี ๑๐ ลพบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวน ๓๘๔ คน ไดจากการ

คํานวณโดยใชสูตรของ Cochran 

  ๒. ผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูวิจัย

คัดเลือกผูใหขอมูลจากบัญชีรายชื่อผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากตามปงบประมาณ ท่ีมีศักยภาพใน

การใหขอมูล (ขอมูลตามขอบเขตดานประชากร) รวมผูใหขอมูลสําคัญท้ังสิ้น จํานวน ๑๘ คนหรือรูป 

  ๓. ผูใหขอมูลสําคัญดานการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดย

ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน ๙ รูปหรือคน  

 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

  พ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้ คือ หนวยงานสังกัด สํานักงานชลประทานท่ี ๑๐ ลพบุรี ซ่ึงมี

หนวยงานในสังกัด จํานวน ๑๕ หนวยงาน ไดแก 

  ๑. โครงการชลประทานเพชรบูรณ  อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 

  ๒. โครงการชลประทานลพบุรี  อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

  ๓. โครงการชลประทานสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

  ๔. โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  ๕. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท  

  ๖. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชองแค อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 

  ๗. โครงการสงน้ําและบุงรักษาโคกกระเทียม ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี 

  ๘. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

  ๙. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามหาราช อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

  ๑๐. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

  ๑๑. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาสักใต อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑๒.  โครงการสงน้ํ าและบํารุ งรักษานครหลวง อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

                                                           
๖ กรมชลประทาน, ประกาศกรมชลประทาน เร่ือง ขาราชการครบเกษียณอายุซ่ึงจะตองพนจาก

ราชการเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๒, อัดสําเนา. 



๗ 

  ๑๓. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาสักชลสิทธิ์ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

  ๑๔. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  ๑๕. โครงการกอสราง สํานักงานชลประทาน (สชป.) ๑๐ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

 ๑.๔.๔  ขอบเขตดานระยะเวลา 

  ระยะเวลาในการทําวิจัยระหวางเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๓ – กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 

๑.๕  สมมติฐานการวิจัย 

 ๑.๕.๑  สภาพคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทานสงผลตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

 ๑.๕.๒  ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทานสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน 

 ๑.๕.๓  การใชหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการกับหลักภาวนา ๔  สงผลตอ

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทานอยางมี

นัยสําคัญ 

 ๑.๕.๔  สภาพคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ปจจัยท่ี

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน และการใช

หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการกับหลักภาวนา ๔  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

 

๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชีวิตผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานใน

สังกัดกรมชลประทานใหดีข้ึน เชน มีความสมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา และทําให

สามารถดํารงอยูรวมกับสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางมีความสุข ประกอบดวย 

  ๑. ดานการรวมกลุมทางสังคม หมายถึง การทํากิจกรรมเพ่ือดูแลรางกายท่ี

เหมาะสม การรวมกลุมของคนในชุมชนของทานเปนไปอยางถูกตอง มีการรวมกลุมของคนในชุมชน

ทานเปนไปเพ่ือการพัฒนาจิตใจ  การรวมกลุมตาง ๆ ของคนในชุมชนทานเปนการฝกการใชสมอง 



๘ 

  ๒. ดานความเปนอยูทางกายภาพ หมายถึง การทํากิจกรรมท่ีเปนการดูแลรางกาย

อยางเหมาะสม ดํารงตนตั้งม่ันอยูในความดีอยูเสมอ ทํากิจกรรมท่ีเปนการฝกจิต เชน นั่งสมาธิ เดิน

จงกรมฯ กิจกรรมเพ่ือเปนการใชสมอง  

  ๓. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง การเขารวมกิจกรรมในการออก

กําลังกายกับผูอ่ืน รวมกับผูอ่ืนในการทํากิจกรรมท่ีมีประโยชนทํากิจกรรมท่ีเปนการพัฒนาจิตใจ และ

พัฒนาสมองอยูเสมอ 

  ๔. ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี หมายถึง การศึกษาหาความรู

เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ ดํารงตนอยูในบริบทท่ีเอ้ือตอการทําสิ่งท่ีถูกตอง การเสพสื่อท่ีเอ้ือตอการบม

เพราะจิตใจท่ีดี รวมท้ังใชความรูความสามารถเพ่ือนําพาตนใหมีความเปนอยูท่ีดี 

  ๕. ดานลักษณะทางอารมณ หมายถึง มีความพึงพอใจในรางกายตนเองในปจจุบัน 

มีความฉุนเฉียวเม่ือมีผูอ่ืนกระทําการขัดตอความตองการตนเอง มีการใชหลักธรรมเพ่ือกลั่นกรองกอน

แสดงพฤติกรรมเสมอ และใชเหตุผลในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม 

  ๖. ดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง หมายถึง เปนผูตัดสินใจหลัก

เก่ียวกับรางกายตนเอง หรือการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เปนผูตัดสินใจหลักในการฝกหรือไมฝกจิตใจ

ตนเอง รวมท้ังใชวิจารณญาณอยางถูกตองกอนการตัดสินใจในทุก ๆ อยาง 

  ๗. ดานการพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนารางกายใหมีความแข็งแรงยิ่งข้ึนอยู

เสมอ พัฒนาพฤติกรรมของทานใหดียิ่งข้ึน พัฒนาจิตใจใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง และสรรหา

หรือพัฒนาองคความรูในดานตาง ๆ อยูเสมอ 

  ๘. ดานสิทธิเสรีภาพ หมายถึง การมีสิทธิเสรีภาพเก่ียวกับรางกายตนเอง การ

แสดงพฤติกรรมตาง ๆ การฝกจิตใจของตนเอง และการมีเสรีภาพในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

 ผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน หมายถึง ขาราชการ หนวยงานสังกัดสํานักงานชลประทานท่ี 

๑๐ ลพบุรี  ท่ีออกจากตําแหนงหรือหนาท่ีการงานเม่ืออายุครบ ๖๐ ป ตั้งแตกอนปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ ท่ียังคงมีชีวิตอยูในปจจุบัน 

 กรมชลประทาน หมายถึง หนวยงานสังกัด สํานักงานชลประทานท่ี ๑๐ ลพบุรี จํานวน 

๑๕ หนวยงาน ไดแก ๑) โครงการชลประทานเพชรบูรณ  ๒) โครงการชลประทานลพบุรี  ๓)โครงการ

ชลประทานสระบุรี ๔) โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ๕) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย ๖) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชองแค ๗) โครงการสงน้ําและบุงรักษาโคกกระเทียม ๘) 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเริงราง  ๙) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามหาราช  ๑๐) โครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห ๑๑) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาสักใต  ๑๒) โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษานครหลวง ตําบลลําไทร ๑๓) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาสักชลสิทธิ์ ๑๔) โครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาบางบาล  และ ๑๕) โครงการกอสราง สํานักงานชลประทาน (สชป.) ๑๐ 



๙ 

 ปจจัยท่ีชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิต ซ่ึงจําเปนตอง

พัฒนาองคประกอบ ท้ังดานจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ เพ่ือใหดํารงชีพ ในระดับท่ีเหมาะสมตามความจํา

เปนพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

  ๑. ปจจัยดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา หมายถึง การท่ีมนุษยมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีไดนั้นจะตองมีความเปนปกติของรางกายและสติปญญาเปนพ้ืนฐาน มีอวัยวะตาง ๆ 

ของรางกายสมบูรณครบถวน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีพละกําลังท่ีสามารถทํากิจการงานไดดี

เชนเดียวกับคนอ่ืน มีระดับพัฒนาการของสติปญญาเปนปกติ สามารถศึกษาเลาเรียน คิดไตรตรองหา

เหตุผลตาง ๆ รวมท้ังสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

  ๒. ปจจัยดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ หมายถึง การเปนผูท่ีมีจิตใจท่ี

ดี มีอารมณ แจมใส ม่ันคง ไมแปรปรวน หงุดหงิด โมโหงาย จิตใจ มีคุณธรรม ไมอิจฉาริษยา หรือ 

เคียดแคน พยาบาทผูอ่ืน เปนผูมองโลกในแงดี มีความโอบออมอารี พรอมท่ีจะชวยเหลือผูท่ีตกทุกข 

ไดยากหรือเดือดรอนเสมอ การมีพ้ืนฐานดานจิตใจและอารมณท่ีดีจะชวยใหบุคคลเกิดความสุขและ

ความสงบในการดํารงชีวิต  

  ๓. ปจจัยดานความสมบูรณสังคมและส่ิงแวดลอม หมายถึง การเปนคนท่ีไดรับการ

ยอมรับจากคนท่ัวไป อันเนื่องมาจากการมีมนุษยสัมพันธอันดี มีความสามารถในการปรับตัว ยอมรับ 

ความสามารถและความสําคัญของผู อ่ืน ตลอดจนสิ่งอ่ืนท่ีอยูรอบตัว เห็นคุณคาของบุคคลและ

สิ่งแวดลอม คิดท่ีจะปรับปรุงพัฒนาใหสิ่งแวดลอมเหลานั้นคงคุณคาและประโยชนอยูตลอดไป ซ่ึงการมี

ความสมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอมจะชวยใหบุคคลมีชีวิตท่ีเหมาะสม กลมกลืน และเขากันไดดีกับ

สังคมและสิ่งแวดลอมของตน  

  ๔. ปจจัยด านความสมบูรณของส่ิงท่ีจํ า เปนในการดํ ารงชี วิต  หมายถึง 

ความสามารถท่ีจะจัดหาสิ่งจําเปนตาง ๆ ท่ีจะชวยใหชีวิตดํารงอยูไดอยางดีตามฐานะของตนเอง 

ตลอดจนการไดรับตามความจําเปนในสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมของตน การมีปจจัยจําเปนในการ

ดํารงชีวิตท่ีดีและพอเพียงยอมชวยใหบุคคลมีความสะดวกสบาย ไมลําบากขัดสน และยอมนํามาซ่ึง

ความสุขและความพึงพอใจในชีวิต 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักภาวนา ๔ หมายถึง หลักปฏิบัติเพ่ือพัฒนาชีวิต อันเปน

วิถีทางของการดําเนินชีวิตท่ีดีงามของบุคคลตามหลักพุทธศาสนา โดยมีเปาหมายเพ่ือใหบุคคลผูปฏิบัติ

ตามไดพัฒนาตนเองใหสูงข้ึน ซ่ึงสามารถวัดผลการปฏิบัติดวยความสมบูรณทางกาย จิต สังคม และ

ปญญา มีองคประกอบ คือ 
  ๑. กายภาวนา หมายถึง ปจจุบันทานมีสุขภาพแข็งแรง พอท่ีจะทํางานตาง ๆ ใน

ชีวิตประจาวันได สามารถอาบน้ําแตงตัวไดเองโดยไมตองมีผูชวยเหลือ สามารถเดินไดโดยไมตองมีผู

คอยใหความชวยเหลือหรือใชไมเทา และเดินข้ึนลงบันไดหรือท่ีลาดชันโดยไมตองมีผูคอยชวยเหลือ 



๑๐ 

  ๒. สีลภาวนา หมายถึง รูสึกไมสบายใจทท่ีตองเปนภาระของครอบครัวเม่ืออายุ

มากข้ึน รูสึกไมมีใครเขาใจและเห็นอกเห็นใจ ในปจจุบันเปนชวงเวลาท่ีเหงาหงอยท่ีสุดในชีวิต ชีวิต

ควรจะมีความสุขมากกวาท่ีควรจะเปน และรูสึกพอใจกับสภาพรางกายของทานในปจจุบัน 

  ๓. จิตภาวนา หมายถึง ในอดีตเพ่ือนรวมงานมีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันอยู

เสมอ มีความสามารถในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มีสวนรวมเสนอขอคิดเห็นหรือ

แนวทางในการแกปญหาของสังคมหรือสถานท่ีทํางานเดิม การยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน มีสวนรวม

ในการตัดสินใจในการทํากิจกรรมในองคกรหรือสังคม มีความเชื่อม่ันศรัทธาตอเพ่ือนรวมชุมชนหรือ

สังคม รวมท้ังชอบการเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในชุมชนหรืององคกรท่ีเคยทํางาน 

  ๔. ปญญาภาวนา หมายถึง การปฏิบัติตนใหปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหา

ท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา มีความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ไดอยางมีเหตุผล มีความรูแจงรูจักสิ่งท้ังหลายตามสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนและมีทัศนคติท่ีมอง

โลกในแงบวก 

 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 ๑.๗.๑ ไดองคความรูเ ก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน 

 ๑.๗.๒ ไดองคความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ

การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

 ๑.๗.๓ ไดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน 

 ๑.๗.๔ องคความรูท่ีเปนผลสามาระนําไปกําหนดนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติของกรม

ชลประทานและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานจากกรมชลประทานตอไปได 
 



๑๑ 

 

 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน” ผูวิจัยจะศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เ ก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู

เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากสังกัดสํานักงานชลประทานท่ี ๑๐ 

และยังคงมีชีวิตอยู โดยแบงประเด็นในการศึกษา ไวดังนี้ 

  ๒.๑ หลักภาวนา ๔ 

  ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

  ๒.๓ แนวคิด เก่ียวกับการเกษียณอายุราชการ 

  ๒.๔ ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 

  ๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ หลักภาวนา ๔ 

 ๒.๑.๑ ความสําคัญเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔  

 ภิกษุผูไมไดเจริญการสีลจิตปญญาจักไมสามารถแนะนําผูอ่ืนใหสมารถประพฤติในอธิศีลอธิ

จิตอธิปญญาดี, ไมสามารถแสดงธรรมอันเยี่ยมยอดท่ีสรางความปตินาชื่นชมแกผูฟงถลําลงสูธรรม 

ไดแกแสดงธรรมเพ่ือการแขงดีเพ่ือกลาวกระทบบุคคลอ่ืนหรือเพ่ือหวังลาภสักการะ, ไมใสใจไมให

ความสําคัญในพระธรรมท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวแตกลับชื่นชมยินดีสนใจศึกษาในคํากลาวของ

บุคคลนองพระพุทธศาสนา, ประพฤติตนเปนผูมักมากเปนตัวอยางท่ีไมดีใหคนรุนหลังพากันทําตาม0

๑๑ 

 ภาวนา ๔ เปนคุณสมบัติท่ีมีคุณคาใหแกบุคคลพระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการ

พัฒนาตน บุคคลผูมีการพัฒนาแลว ถือเปนบุคคลสูงสุด1

๑๒ควรคาแกการบูชา ซ่ึงยกยองเชนนั้นเกิดจาก

คุณของภาวนา ๔ ท่ีเปนผลของการฝกตน 2

๑๓ ไดมีผูเจริญดวยปญญา กลาวไววา คือ ภาวนา ๔ ตอน

ปฏิบัติการฝกสิกขามี ๓ แตทําไมตอนวัดผลภาวนามี ๔ ไมเทากันทําม (ในเวลาทําการฝก) จัดจึงเปน

                                                           
๑๑องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๕ 
๑๒ขู.ธ (ไทย) ๒๕/๓๒๑/๑๑๓ 
๑๓ขู.ธ (ไทย) ๒๕/๑๐๖/๖๓ 



๑๒ 

 

สิกขา ๓ และ (ในเวลาวัดผลคนท่ีไดรับการฝก) จึงจัดเปนภาวนา๔ อยางไรท่ีชี้แจงแลววาธรรม

ภาคปฏิบัติการตองจัดใหตรงสอดคลองกับระบบความเปนไปของธรรมชาติแตตอนวัดผลไมตองจัดให

ตรงกันแลว เพราะ วัตถุประสงคอยูท่ีจะมองดูผลท่ีเกิดข้ึนแลวซ่ึงมุงท่ีจะใหเห็นชัดเจนตอนนี้ถาแยก

ละเอียดออกไป ซ่ึง ภาวนา แปลวาทําใหเจริญ ทําใหเปน ทําใหมีข้ึน หรือฝกอบรม ในภาษาบาลีมี

ความหมายวา “วฑฺฒนา” คือ วัฒนาหรือพัฒนา และมีคําหนึ่งท่ีมีความหมายใชแทนกันได คือ

“สิกขา” ภาวนาจัดเปน ๔ อยาง คือ 

 ๑. กายภาวนาการพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

หรือทางวัตถุ 

 ๒. ศีลภาวนาการพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางสังคมคือ 

เพ่ือนมนุษย 

 ๓. จิตภาวนาการพัฒนาปญญา คือ การเสริมสรางความรูความคิดความเขาใจและการหยั่ง

รูความจริง 

 ๔. ปญญาภาวนาการพัฒนาปญญา คือ การเสริมสรางความรูความคิดความเขาใจและกา

หยั่งรูความจริงอยางท่ีกลาวแลววาภาวนา ๔ นี้ใชในการวัดผลเพ่ือดูวาดานตาง ๆ ของการพัฒนาชีวิต

ของคนนั้นไดรับการพัฒนาครบถวนหรือไมดังนั้นเพ่ือจะดูใหชัดทานไดแยกบางสวนละเอียดออกไปอีก

สวนท่ีแยกออกไปอีกนี้คือสิกขาขอท่ี ๑ (ศีล) ซ่ึงในภาวนาแบงออกไปเปนภาวนา ๒ ขอคือ 

 กายภาวนาและศีลภาวนาทําไมจึงแบงสิกขาขอศีลเปนภาวนา ๒ ขอท่ีจริงสิกขา ดานท่ี ๑ 

คือ ศีลนั้นมี ๒ สวนในตัว เม่ือจัดเปนภาวนาจึงแยกเปน ๒ ไดทันที คือ 

 ๑. ศีลในสวนท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกาย (ท่ีเรียกวาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ) ไดแก

ความสัมพันธกับวัตถุหรือโลกของวัตถุและธรรมชาติสวนอ่ืนท่ีไมใชมนุษยเชน เรื่อง ปจจัย ๔             

สิ่งท่ีเราบริโภคใชสอยทุกอยางและธรรมชาติแวดลอมท่ัวไป สวนนี้ท่ีแยกออกไปจัดเปน กายภาวนา 

 ๒. ศีลในสวนท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม คือ บุคคลอ่ืนในสังคมมนุษยดวยกันไดแก 

ความเก่ียวของสัมพันธอยูรวมกันดวยดีในหมูมนุษยท่ีจะไมเบียดเบียนกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกันสวนนี้

แยกออกไปจัดเปน ศีลภาวนา ในไตรสิกขาศีลครอบคลุมความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท้ังทางวัตถุ หรือ

ทางกายภาพและทางสังคมรวมไวในขอเดียวกันแตเม่ือจัดเปนภาวนาทานแยกกันชัดออกเปน ๒ ขอ

โดยยกเรื่องความสัมพันธกับสิ่ งแวดลอมในโลกวัตถุแยกออกไปเปนกายภาวนา สวนเรื่อง 

ความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยในสังคมจัดไวในขอศีลภาวนา ทําไมตอนท่ีเปนสิกขาไมแยกแตตอนเปน 

ภาวนาจึงแยกอยางท่ีกลาวแลววาในเวลาฝกหรือในกระบวนการฝกศึกษาองคท้ัง ๓ อยางของ

ไตรสิกขาจะทํางานประสานไปดวยกันในศีลท่ีมี ๒ สวน คือ ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานกายภาพ

ในโลกวัตถุและความสัมพันธกับมนุษยในสังคมนั้นสวนท่ีสัมพันธแตละครั้งจะเปนอันใดอันหนึ่งอยาง

เดียวในกรณีหนึ่งๆ ศีลอาจจะเปนความสัมพันธดานท่ี ๑ (กายภาพ) หรือดานท่ี ๒ (สังคม) ก็ไดแตตอง



๑๓ 

 

อยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้นในกระบวนการฝกศึกษาของไตรสิกขาท่ีมีองคประกอบท้ังสามอยางทํางาน

ประสานเปนอันเดียวกันนั้นจึงตองรวมศีลท้ัง๒สวนเปนขอเดียวทําใหสิกขามีเพียง ๓ คือ ศีล สมาธิ 

ปญญาแตในภาวนาไมมีเหตุบังคับอยางนั้นจึงแยกศีล๒สวนออกจากกันเปนคนละขออยางชัดเจนเพ่ือ

ประโยชนในการตรวจสอบจะไดวัดผลดูจําเพาะใหชัดไปทีละอยางวาในดานซายความสัมพันธกับ

สภาพแวดลอมทางวัตถุเชนการบริโภคปจจัย๔เปนอยางไรในดานศีลความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย เปน

อยางไรเปนอันวาหลักภาวนานิยมใชในเวลาวัดหรือแสดงผลแตในการฝกศึกษาหรือตัว กระบวนการ

ฝกฝนพัฒนาจะใชเปนไตรสิกขาเนื่องจากภาวนาทานนิยมใชในการวัดผลของการศึกษาหรือการพัฒนา

บุคคลรูปศัพทท่ีพบจึงมักเปนคําแสดงคุณสมบัติของบุคคลคือแทนท่ีจะเปนภาวนา ๔ (กายภาวนาศีล

ภาวนาจิตภาวนาและปญญาภาวนา) ก็เปลี่ยนเปนภาวิต ๔ คือ 

 ๑. ภาวิตกายมีกายท่ีพัฒนาแลว (มีกายภาวนา) คือ มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพในทางท่ีเก้ือกูลและไดผลดีเริ่มแตรูจักใชอินทรีย เชน ตาดู หูฟง เปนตน อยางมีสติดูเปนฟง

เปนใหไดปญญา บริโภคปจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใชตลอดจนเทคโนโลยีอยางฉลาด ไดผลตรงเต็ม

ตามคุณคา 

 ๒. ภาวิตศีลมีศีลท่ีพัฒนาแลว (มีศีลภาวนา) คือ มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีพัฒนาแลวไม

เบียดเบียนกอความเดือดรอน เวรภัยตั้งอยูในวินัย และมีอาชีวะท่ีสุจริตมีความสัมพันธทางสังคมใน

ลักษณะท่ีเก้ือกูลสรางสรรคและสงเสริมสันติสุข 

 ๓. ภาวิตจิตมีจิตท่ีพัฒนาแลว (มีจิตภาวนา) คือ มีจิตในท่ีฝกอบรมดีแลวสมบูรณดวยคุณภาพ

จิต คือ ประกอบดวยคุณธรรม เชน มีเมตตากรุณาเอ้ืออารี มีมุทิตามีความเคารพออนโยนซ่ือสัตยกตัญู 

เปนตน สมบูรณดวยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเขมแข็งม่ันคง มีความเพียรพยายามกลาหาญอดทน

รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เปนตน และสมบูรณดวยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจท่ีราเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอ่ิม 

ผองใส และสงบเปนสุข 

 ๔. ภาวิตปญญามีปญญาท่ีพัฒนาแลว (มีปญญาภาวนา) คือ รูจักคิด รูจักพิจารณารูจัก

วินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัดทําดําเนินการตาง ๆ ดวยปญญาท่ีบริสุทธิ์ ซ่ึงมองดูรูเขาใจเหตุปจจัย

มองเห็นสิ่งท้ังหลายตามเปนจริงหรือตามท่ีมันเปนปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝงเปนผูท่ีกิเลส

ครอบงําบัญชาไมไดเปนอยูดวยปญญารูเทาทันโลกและชีวิตเปนอิสระไรทุกข ผูมีภาวนาครบท้ัง ๔ อยาง 

เปนภาวิตท้ัง ๔ ดาน นี้แลวโดยสมบูรณเรียกวา “ภาวิตัตตะ” แปลวา ผูไดพัฒนาตนแลวไดแกพระ

อรหันต3๑๔ 

  

                                                           
๑๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพครั้ง๑๐, (กรุงเทพมหานคร :

บริษัทเอส. อารพริ้นเตอรแมสโปรดักสจํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๗๒. 



๑๔ 

 

 ๒.๓.๒ การประยุกตหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ชีวิตตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เริ่มตนเม่ือจิตท่ีเปนปฐม คือ วิญญาณแรกหรือ

ปฏิสนธิวิญญาณหยั่งลงสูครรภมารดา จนกระท่ังถึงมรณะ มีสวนประกอบสําคัญของชีวิต ไดแก รูป 

คือ รางกาย (เนื้อหนังมังสา), เวทนา คือ สวนท่ีเปนความรูสึก, สัญญาคือ การกําหนดรู การจําได, 

สังขารหมายถึง สภาพท่ีปรุงแตงจิต, วิญญาณหมายถึง การรับรูอารมณ, การจะพัฒนาคุณภาพชีวิตจึง

เปนเรื่องของการดํารงอยูของชีวิตอยางมีคุณภาพ และมีความสุข การจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นมนุษย

ตองรูจักพัฒนาตนเองท้ัง ๔ ดานคือ กาย ศีล จิต และปญญา ตองมีแนวทางในการดําเนินชีวิต รูจักทํา

ตนเองใหมีความสุข รูจักความพอใจในชีวิต รูจักคุณคาแลความหมายของชีวิต คือ ละความชั่ว ทํา

ความดี ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ มีเหตุผล มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือนํามาใชแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

ปจจุบันนี้กําลังประสบกับปญหาตาง ๆ มากมาย  

 หลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนา มีท่ีมาท่ีปรากฏในพระไตรปฎกมักแสดงในรูปท่ีเปน

คุณสมบัติของบุคคลผูไดเจริญกาย ศีล จิต และปญญาแลว มีความสําคัญท้ังในดานการพัฒนาตน, 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม และในการรักษาพระพุทธศาสนาใหคงอยู มี

องคประกอบท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ ๑) กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรม ให

รูจักติดตอเก่ียวกับสิ่งท้ังหลาย ภายนอกทางอินทรียท้ังหาดวยดี ๒) ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล 

พัฒนาความประพฤติการฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูในระเบียบวินัยไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอน

เสียหาย ๓) จิตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ ใหเข็มแข็งม่ันคงเจริญงอกงาม

ดวยคุณธรรมท้ังหลาย ๔) ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา ให

รูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิต 

 ท้ังนี้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักภาวนา ๔ นั้นเปนการแสดงใหเห็นแตละข้ันตอนของ

กระบวนการพัฒนาการของชีวิตอยางชัดเจน เปนเครื่องยืนยันวา หลักภาวนาเปนหลักคําสอนท่ีควร

คาแกการรับมาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเอง ใหบริสุทธิ์จากกิเลสยิ่งข้ึน ท้ังนี้ผูประพฤติตามหลักภาวนา ๔ 

ยังเปนผูท่ีควรแกการเคารพบูชา ในสวนกาย ก็คือ ตา หูจมูก ลิ้น และประสาทกายท่ีเรียกวาอินทรีย

ตองใสใจกับสภาพแวดลอม ท้ังธรรมชาติมนุษยสังคม ใหใชงานไดดีเกิดประโยชนสูงสุด มีผลในทางท่ี

จะสงเสริมคุณภาพชีวิต เชนพัฒนาการใชตาใหดูเปน คือ ดูแลวไมเกิดกิเลสหรืออกุศล ดูแลวใหเกิด

สติปญญา การสรางสรรคพัฒนาการใชหูใหฟงเปน คือ ฟงแลวไมเกิดกิเลสหรืออกุศล ฯลฯ อยางนี้ 

เปนตน คุณภาพชีวิตจะเกิดข้ึนไดตองมีความสุขเกิดข้ึนกอน ความสุขท่ีแทจริงตองเกิดจากความรูสึก

พอใจในตนเอง รูสึกวาชีวิตนี้มีคุณคา มีความหมาย ดังนี้ การประยุกตใชหลักกายภาวนาในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต คือ การพัฒนากายของตนดวยการเรียนรูและสรางจิตสํานึกแหงการแสวงหาปจจัย ๔ 

ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความพอเพียงสันโดษ รูจักการบริโภคปจจัย ๔ รูจักใชอินทรียคือ หูตา จมูก ลิ้น 

กาย ในการบริโภคนั้น 



๑๕ 

 

 การประยุกตใชหลักศีลภาวนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือการประพฤติปฏิบัติตนให

ตั้งอยูในระเบียบวินัยของศีล ท่ีใหสามารถอยูรวมกันกับคนหรือธรรมชาติไดเปนอยางดี ไมไป

เบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหายกับผูอ่ืน และธรรมชาติใหเสียหาย 

 การประยุกตใชหลักสมาธิภาวนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือการฝกอบรมจิตใจใหสูงยิ่ง ๆ 

ข้ึนไป ใหม่ันคง มีสมาธิ ไวใชควบคุมกาย ใหประพฤติปฏิบัติถูกตองดีงาม ม่ันคงดวยคุณธรรม เชน มี

เมตตา ไวเปนคุณธรรมประจําใจ ไมใหคิดเบียดเบียนกัน 

 การประยุกตใชหลักปญญาภาวนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือการศึกษา อบรมพัฒนา

ปญญา ใหเกิดความรูแจง ใหรูจักสิ่งท้ังหลาย ตามความเปนจริง คิดหาเหตุผล รูวิธีแกไขปญหา และ

รูจักดําเนินการตาง ๆ ดวยปญญาท่ีฉลาด ไมบิดเบือนหรือเอนเอียงดวยอคต4ิ

๑๕ 

 สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักภาวนา ๔ นั้นเปนการแสดงให เห็นแตละ

ข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาการของชีวิตอยางชัดเจน เปนเครื่องยืนยันวา หลัก ภาวนาเปนหลักคํา

สอนท่ีควรคาแกการรับมาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเอง ใหบริสุทธิ์จากกิเลสยิ่งข้ึน ท้ังนี้ผูประพฤติตามหลัก

ภาวนา ๔ ยังเปนผูท่ีควรแกการเคารพบูชา ในสวนกาย ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น และประสาทกาย ท่ี

เรียกวาอินทรียตองใสใจกับสภาพแวดลอม ท้ังธรรมชาติมนุษย สังคม ใหใชงานไดดีเกิดประโยชน

สูงสุด มีผลในทางท่ีจะสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ในศึกษาวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน” ผูวิจัยจึงไดนําหลักพุทธธรรม อันไดแก หลักภาวนา ๔ประกอบดวย กายภาวนา สีลภาวนา 

จิตภาวนา และปญญาภาวนา มากําหนดเปนตัวแปรในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพท่ี ๒.๑ องคประกอบตามหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู

เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

                                                           
๑๕ พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 

๑๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๖๑). 

กายภาวนา  
 

สีลภาวนา  

 
จิตภาวนา  

 

 

หลักภาวนา ๔ 

ปญญาภาวนา  
 



๑๖ 

 

 สรุปตัวแปรหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน  

 กายภาวนา หมายถึง ปจจุบันทานมีสุขภาพแข็งแรง พอท่ีจะทํางานตาง ๆ ในชีวิตประจา

วันได สามารถอาบน้ําแตงตัวไดเองโดยไมตองมีผูชวยเหลือ สามารถเดินไดโดยไมตองมีผูคอยใหความ

ชวยเหลือหรือใชไมเทา และเดินข้ึนลงบันไดหรือท่ีลาดชันโดยไมตองมีผูคอยชวยเหลือ 

 สลีภาวนา หมายถึง รูสึกไมสบายใจท่ีตองเปนภาระของครอบครัวเม่ืออายุมากข้ึน รูสึกไมมี

ใครเขาใจและเห็นอกเห็นใจ ในปจจุบันเปนชวงเวลาท่ีเหงาหงอยท่ีสุดในชีวิต ชีวิตควรจะมีความสุข

มากกวาท่ีควรจะเปน และรูสึกพอใจกับสภาพรางกายของทานในปจจุบัน 

 จิตภาวนา หมายถึง ในอดีตเพ่ือนรวมงานมีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันอยูเสมอ มี

ความสามารถในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มีสวนรวมเสนอขอคิดเห็นหรือแนวทางในการ

แกปญหาของสังคมหรือสถานท่ีทํางานเดิม การยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน มีสวนรวมในการตัดสินใจ

ในการทํากิจกรรมในองคกรหรือสังคม มีความเชื่อม่ันศรัทธาตอเพ่ือนรวมชุมชนหรือสังคม รวมท้ัง

ชอบการเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในชุมชนหรือองคกรท่ีเคยทํางาน 

 ปญญาภาวนา หมายถึง การปฏิบัติตนใหปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได

ดวยปญญา มีความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางมี

เหตุผล มีความรูแจงรูจักสิ่งท้ังหลายตามสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนและมีทัศนคติท่ีมองโลกในแงบวก 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

 การศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิต ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานจากนักวิชาการหลายทานท่ีไดนาเสนอไวหลายประเด็น เชน ท่ีมาของแนวคิดการคุณภาพชีวิต 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิต ประเภทของคุณภาพชีวิต และองคประกอบของคุณภาพชีวิต

ซ่ึงมีรายละเอียดตามประเด็น ดังตอไปนี้ 

 ๒.๒.๑ แนวคิดคุณภาพชีวิต 

 คุณภาพชีวิตเปนความรูสึกของการอยูอยางพอใจตอองคประกอบตาง ๆ ของชีวิตท่ีมีสวน

สําคัญมากท่ีสุดของบุคคล มีอาหารบริโภคเพียงพอท่ีจะทําใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรงและ

ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีเครื่องนุงหมใหความอบอุนแกรางกาย มีท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมถูกสุขลักษณะ และมียารักษาโรคในยามเจ็บปวย มีชีวิตความเปนอยูบรรลุเกณฑความ

จําเปนพ้ืนฐานครบถวนทุกประการซ่ึงเกณฑความจําเปนพ้ืนฐานท่ีกําหนดไวนั้นสามารถแปรเปลี่ยนไป

ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้น ๆ ซ่ึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นั้นเปน

เปาหมายท่ีพึงปรารถนาในแตละสังคม เนื่องจากองคประกอบของการดํารงชีวิตของมนุษยมีมาก 

บางอยางพอมองเห็นไดชัดเจน เชน อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และสุขภาพอนามัย บางอยางไม



๑๗ 

 

อาจมองเห็นดวยตา เชน ความรูสึกสบายใจ ความม่ันคงปลอดภัย ความรับผิดชอบ ความรวมมือ หรือ 

ความสัมพันธทางสังคมของมนุษยในสังคม 

 ในปจจุบัน ความหมายหรือคําจํากัดความของ “คุณภาพชีวิต” มีความคลายกันแตจะ

แตกตางกันบางในสวนรายละเอียด ดังนั้น จึงไมมีความหมายท่ีแนนอนตายตัว ซ่ึงไดมีนักวิชาการ 

กลาวถึง คุณภาพชีวิตไววาเปนพัฒนาการทางดานแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตมีความ

เปนมาอยางตอเนื่อง ในชวงป พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๒ ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 

(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) เปนทฤษฎีการจูงใจท่ีนักการจัดการใหความสนใจ

เนื่องจากเปนการศึกษาความตองการของพนักงานโดยนํามาเปนสิ่งจูงใจใหพนักงานมีความตั้งใจ

ทํางานอยางเต็มท่ี เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคการและสวนหนึ่งเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของพนักงานเชนกัน เนื่องจากมนุษยยอมมีความตองการและเม่ือความตองการยังไมไดรับการ

ตอบสนองก็จะเกิดความเครียด นําไปสูการกระตุนใหเกิดแรงขับเคลื่อน เพ่ือหาวิธีการหรือพฤติกรรมท่ี

นําไปสูสิ่งท่ีตนเองตองการ เพ่ือลดความตึงเครียดนั้น ลําดับข้ันความตองการของมนุษยตามทฤษฎี

ลําดับข้ันความตองการของมาสโลว แบงเปน ๕ ระดับ5

๑๖ ดังนี้ 

 ๑. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เชน ความตองการอาหาร น้ําดื่ม 

ท่ีพักอาศัย ความตองการทางเพศ เปนตน 

 ๒. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เชน ความตองการความม่ันคง ความ

ตองการความคุมครองจากอันตรายท้ังทางรางกายและจิตใจ เปนตน 

 ๓. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เชน ความตองการความรัก ความใสใจ ความ

เปนสวนหนึ่งของสังคมการไดรับการยอมรับ เปนตน 

 ๔. ความตองการเกียรติยศ (Esteem Needs) เชน ชื่อเสียง เกียรติยศ ตําแหนง อํานาจ 

การยกยองสรรเสริญ เปนตน 

 ๕. ความตองการใหความฝนของตนเปนจริง (Self-Actualization Needs) เชน ความ

เจริญรุงเรืองในลาภยศสรรเสริญ เปนตน 

 ผูบริหารองคกรท่ีจะใชทฤษฎีของมาสโลวในการจูงใจพนักงานควรทราบความตองการของ

พนักงานวามีความตองการอยูในลําดับข้ันใดแลวจึงจูงใจใหพนักงานไดรับการตอบสนองเพ่ือใหได

ความตองการในลําดับท่ีตองการหรือลําดับท่ีสูงกวา เพ่ือตอบสนองความตองการโดยความตองการท้ัง 

๕ ระดับ/ข้ัน ของมาสโลว จะแบงไดเปน ๒ กลุม คือ ความตองการลําดับตน (Lower-Order Needs) 

เปนความตองการตอบสนองภายนอก ประกอบดวย ความตองการดานรางกายและความตองการ

                                                           
๑๖ ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ, คุณภาพชีวิต การทํางาน และความสุข, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพธรรมดาเพรส จํากัด, ๒๕๕๕), หนา ๑๑ – ๑๔. 



๑๘ 

 

ความปลอดภัย เชน การจัดสถานท่ีทํางาน ชั่วโมงการทํางานอยางเหมาะสม การจายคาจาง 

สวัสดิการ ความม่ันคงความปลอดภัยในการทํางาน 

 ความตองการในลําดับท่ีสูงกวา (Higher-Order Needs) เปนความตองการตอบสนองภายใน

หรือจิตใจ ประกอบดวย ความตองการทางสังคม ความตองการเกียรติยศ และความตองการใหความคิด

ความฝนของตนเปนจริง เชน หัวหนาใหความสัมพันธท่ีดีกับลูกนองการจัดกิจกรรมสันทนาการใหกับ

พนักงาน การยกยองพนักงาน การเลื่อนตําแหนง การใหอิสระในการตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการทํางาน การ

ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ การเปดโอกาสใหพนักงานมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน เปนตน 

 การวิจัยทางดานคุณภาพชีวิตมีความกวางขวางมาก ในชวงแรกนักวิจัยสวนใหญไดใช

ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว เปนพ้ืนฐานในการวิจัย สังเกตไดจากงานวิจัยสวนใหญท่ี

ดําเนินการในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๒๒ เชน งานวิจัยของฮารแลนด (Harland) ในป พ.ศ. ๒๕๑๕ 

ท่ีใหนิยามคุณภาพชีวิตวา เปนความตองการในดานอาหารการไดรับการบริการ ฐานะ ความอยากมี

อยากได ซ่ึงเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย เชนเดียวกับงานวิจัยของลุย (Lui) ในปพ.ศ. 

๒๕๑๗ ท่ีแบงคุณภาพชีวิตออกเปนในดานกายภาพและในดานจิตใจ ลุยอธิบายวาปจจัยปอนเขา 

(Input) ทางดานกายภาพ ไดแกอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ การบริการท่ีดี สิ่งของเครื่องใชท่ีมี

คุณภาพ และความร่ํารวย สวนปจจัยปอนเขา (Input) ทางดานจิตใจท่ีวัดไมไดจะเปนเรื่องของจิต

วิญญาณท่ีเก่ียวของกับความรัก ความนับถือและความเปนตัวตน 

 หลังจากนั้น แมคคอล (McCall) ไดขยายประเด็นลําดับข้ันความตองการของมาสโลว

ออกไปในเรื่องของประสบการณชีวิต แมคคอลเสนอเกณฑการวัดคุณภาพชีวิตเปนมิติตางๆ ตาม

ประสบการณชีวิตของคนท้ังในแงความพึงพอใจและไมพึงพอใจ รวมถึงความชอบและความเจ็บปวด 

ความสุขและความทุกข นอกจากนี้ดัลเคยและรูคไดใหนิยามอ่ืนๆ อีกในเรื่องของความผาสุก ความพึง

พอใจ และไมพึงพอใจในชีวิต หรือความสุขและความทุกข แมคคอล ยังไดชี้ใหเห็นวา รากฐานของ

คุณภาพชีวิตคือ ความผาสุกท่ีเก่ียวกับสุขภาพและความสุข เซอรกี ไดศึกษาทฤษฎีคุณภาพชีวิตท่ีพัฒนา

ตอจากมาสโลว โดยใหความสําคัญในมิติทางวัฒนธรรมและชี้ใหเห็นวาลําดับข้ันความตองการของมาส

โลวนั้นไดใหจุดเริ่มตนของการวิเคราะหเพ่ือคนหาประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิต 

 คุณภาพชีวิตยังมีบทบาทสําคัญท้ังในดานความผาสุกของมนุษยในการดํารงชีวิตและการสราง

ผลงานท่ีมีคุณคาเรื่องความสุขและคุณภาพชีวิต ไมใชเปนเรื่องใหม ความสุขของชีวิตไดมีการกลาวกันมา

ตั้งแตยุคอริสโตเติล แตก็เปนความหมายในเชิง “จริยธรรม” ซ่ึงเปนความหมายท่ีไดรับอิทธิพล

แนวความคิดของทางตะวันตก ในการใหความหมายในเชิงระบบของ “ความสุข” อริสโตเติลไดชี้ใหเห็น

ถึงแนวทางท่ีนําไปสูความผาสุกหรือท่ีเรียกวา “Eduaemonia” ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนใหเปนคําศัพท

สมัยใหมคือ “Happiness” และไดนํามาหลอมรวมเขากับความคิดของนักปรัชญาตะวันตกดวยในชวงป 

พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๙๒ (ทศวรรษ ๑๙๔๐) รัฐบาลของประเทศทางตะวันตกไดพัฒนานโยบายในการ



๑๙ 

 

เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. ๒๔๗๘ ดร.เอส.ปารคส คัดแมน รัฐมนตรีผู

นับถือนิกายคริสเตียนแองโกลอเมริกัน ผูมีชื่อเสียง ไดศึกษาความทาทายของความสุขและคนหา 

“ความสุข” ในมิติตางๆ ของชีวิต ไมวาจะเปนมิติทางดานสุขภาพ การเมือง การทํางานและคาจาง ความ

รัก ชีวิตประจําวัน มิตรภาพ จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการสังคม ตลอดจนดานศาสนา6

๑๗ 

 เม่ือศึกษาท่ีมาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตแลวนั้น จะเห็นวามีนักวิชาการหลายทานท่ี

กลาวถึงท่ีของคุณภาพชีวิตซ่ึงมีมิติของการศึกษาท่ีหลากหลาย แตท้ังนั้นเปนไปเพ่ือการสนองตอความ

ตองการของมนุษย ท้ังนี้ สามารถนําแนวคิดท่ีเก่ียวกับท่ีมาของแนวคิดการคุณภาพชีวิต ดังกลาว

ขางตนมาสรุปเปนตารางได ดังตารางท่ี ๒.๑ 

ตารางท่ี ๒.๑ ท่ีมาของแนวคิดคุณภาพชีวิต 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ศิรินันท กิตติสุขสถิต  

และคณะ  

๑) คุณภาพชีวิตมีความเปนมาอยางตอเนื่อง ในชวงป พ.ศ. ๒๔๙๓-

๒๕๐๒ (ทศวรรษ ๑๙๕๐)  

๒) มาสโลว ไดพัฒนา ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 

(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับ

คุณภาพชีวิต 

๔) เปนชวงท่ีมีการศึกษาความตองการของพนักงานโดยนํามาเปน

สิ่งจูงใจใหพนักงานมีความตั้งใจทํางานอยางเต็มท่ี เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายสูงสุดขององคการและสวนหนึ่งเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของพนักงาน 

๕) ลําดับข้ันความตองการของมนุษยตามทฤษฎีลําดับข้ันความ

ตองการของมาสโลว แบงเปน ๕ ระดับ คือ ๑. ความตองการทางดาน

รางกาย (Physiological Needs) ๒. ความตองการความปลอดภัย 

(Safety Needs) ๓. ความตองการทางสังคม (Social Needs) ๔. 

ความตองการเกียรติยศ (Esteem Needs) และ ๕. ความตองการให

ความฝนของตนเปนจริง (Self-Actualization Needs) 

 

  

                                                           
๑๗ปณิต มีแสง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ , [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://brd.ocsc.go.th/ 

PublicQWL/?p=๓๔/, [๑๔ ม.ค. ๖๓]. 



๒๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ ท่ีมาของแนวคิดคุณภาพชีวิต (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
 

ปณิต มีแสง ๑) คุณภาพชีวิตมีบทบาทสําคัญท้ังในดานความผาสุกของมนุษยในการ

ดํารงชีวิต 

๒) ความสุขของชีวิตไดมีการกลาวกันมาต้ังแตยุคอริสโตเติล แตก็เปน

ความหมายในเชิง “จริยธรรม”  

๓) การใหความหมายในเชิงระบบของ “ความสุข” อริสโตเติลได

ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง แน วทา ง ท่ี นํ า ไปสู ค ว ามผ าสุ กหรื อ ท่ี เ รี ย กว า 

“Eduaemonia”  

๔) ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนใหเปนคําศัพทสมัยใหมคือ “Happiness” และได

นํามาหลอมรวมเขากับความคิดของนักปรัชญาตะวันตก 

๕) ในชวงป พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๙๒ (ทศวรรษ ๑๙๔๐) รัฐบาลของประเทศ

ทางตะวันตกไดพัฒนานโยบายในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน  

 ๒.๒.๒ ความหมายของคุณภาพชีวิต 

 การประเมินคุณภาพชีวิตแหงองคการอนามัยโลกไดใหความหมายคุณภาพชีวิตในลักษณะ

ท่ีเปนการรับรูเก่ียวกับการใชชีวิตของแตละบุคคลตามบริบทของวัฒนธรรมและระบบคานิยมซ่ึง

สัมพันธกับเปาหมายความคาดหวังและมาตรฐานท่ีตนตั้งใจไว 7 ๑๘ คือ ชีวิตความเปนอยูท่ีดีท่ีเหมาะสม

ของแตละบุคคลท้ังในดานรูปธรรมและนามธรรม คุณภาพชีวิตเปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนตองการและมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตนั่นคือการมีชีวิตท่ีมีความสุขท้ังทางกายและใจมีความสามารถท่ี

จะดํารงสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมไดสอดคลองกับสภาพแวดลอมสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา

ไดอยางถูกตองไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหาแกครอบครัวชุมชนสังคม8

๑๙ ท้ังนี้ คุณภาพชีวิตเปนชื่อ

ใหมของความคิดเดิม (Old Notion) ซ่ึงถาเรียกเปนชื่อทางดานจิตวิสัย (Subjective) ก็ใชคําวา อยูกินดี 

มีสุข (well-being) คือ การเปนอยูท่ีดีของคนและสิ่งแวดลอมตามสภาพท่ัว ๆ ไป ในดานสวนบุคคล

คุณภาพชีวิตจะแสดงออกในรูปของความตองการ (Wants) เม่ือไดรับการตอบสนองแลวจะทําใหบุคคล

                                                           
๑๘The World Health, Organization Quality of Life Assessment: WHOQOL: 1995, 

(cited in Butler and Ciarrochi, 2007) p. 607. 
๑๙กุลวรา พิมใจใส, “การเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุตามหลักภาวนา ๔ ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัสวนกลาง”, วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวิตและความตาย), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) หนา ๑๓. 



๒๑ 

 

นั้นๆ มีความสุขหรือความพอใจ 9

๒๐ และไดมีนักวิชาการไดใหคํานิยามเก่ียวกับคุณภาพชีวิต โดยการ

พิจารณาชีวิตท่ีมีคุณคา จาก ๒ ดาน คือ ๑) ดานวัตถุวิสัย (Objective) ชีวิตตองมีสิ่งท่ีวัดได นับได 

สังเกตได เชน ความ ร่ํารวย ทรัพยสินเงินทอง การมีสุขภาพดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เปนตน และ ๒) 

ดานอัตวิสัย (Subjective) เปนดานท่ีเก่ียวกับอารมณหรือความรูสึกนึกคิดของแตละคน เชน ความรูสึก 

ความพึง พอใจ หรือความสุขใจอ่ิมเอิบใจ เปนตน นอกจากนี้ บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมยังมีผลตอความ 

ผาสุกท่ีคนในสังคมตางกันใชประเมินชีวิตของตนเองแตกตางกันออกไป 1 0

๒๑ และยังหมายถึง มุมมองหรือ

ความคิดของแตละบุคคลท่ีมีตอสภาวะชีวิตของตนเองโดยสอดคลองกับบริบททาง วัฒนธรรมหรือ

คานิยมทางสังคมของแตละคนซ่ึงมีความสัมพันธกับเปาหมายชีวิต ความคาดหวัง มาตรฐาน และความ

สนใจของแตละคน คําวาคุณภาพชีวิตเปนแนวความคิดท่ีกวางเต็มไปดวย ความซับซอน ครอบคลุมใน

ประเด็นสุขภาพรางกายของแตละคน สภาพจิตใจ ระดับของความ อิสระ ความสัมพันธทางสังคม ความ

เชื่อและความสัมพันธท่ีมีตอสภาพแวดลอม 1 1

๒๒ หมายถึง ความรูสึกมีความสุขหรือความพึงพอใจตอ

องคประกอบตาง ๆ ท่ีมีสวนสําคัญตอบุคคลนั้น ๆ ไดแก อาหาร สุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา 

สิ่งแวดลอม รายได ท่ีอยูอาศัย และทรัพยากร โดยมีตัวชี้วัด ๒ ดาน ไดแก ดานวัตถุวิสัย ซ่ึงเปนขอมูลท่ี

สามารถนับไดหรือวัดได เชน ขอมูลทางประชากร เศรษฐกิจ และการศึกษากับดานอัตวิสัยซ่ึงเปนขอมูล

เก่ียวกับความรูสึกและทัศนคติในดานตาง ๆ โดยสรุปแลวพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตของประชากรดูไดจาก ๑) 

รายไดครอบครัวท่ีพอเพียงแกการเลี้ยงชีพ ๒) การมีงานทํา ๓) การศึกษาและอัตราการรูหนังสือของ

ประชาชน ๔) โอกาสในการมีสวน รวมทางการเมือง และ ๕) ประเทศเปนเอกราชโดยปราศจากการ

แทรกแซงจากรัฐบาลอ่ืน1 2

๒๓ ซ่ึงการพัฒนาใหบุคคลมีสภาพความเปนอยูท่ีดี โดยใหมีสภาพการทํางานท่ีดี

อยูภายใตการทํางานท่ีเหมาะสมมีความปลอดภัย ไดรับประโยชนและสิทธิตาง ๆ อยางยุติธรรมและเสมอ

ภาคในสังคม ผลของงานท่ีมีตอพนักงาน ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงหนวยงานและลักษณะงาน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งพนักงานควรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษเก่ียวกับการสงเสริมชีวิตการทํางานในแตละบุคคล 

และรวมถึงความตองการของพนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงานการมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีจะมี

ผลตอสภาพการทํางานของเขาดวย13

๒๔ 

                                                           
๒๐Liv อางใน นิศารัตน ศิลปเดช, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๙), หนา ๖๓. 
๒๑ศิรินันท กิตติสุขสถิต  และคณะ, คุณภาพชีวิต การทํางาน และความสุข, (นครปฐม : สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖),  หนา ๑๕ – ๑๖. 
๒๒Orley and Kunyken, Editiors, Quality of Life Assessment : International 

Perspectives, (Berlin Germany : Springer – Verlag, 1994), Unpaged.  
๒๓UNESCO, Indicators of Environmental Quality and Quality of life, (Paris: UNESCO, 

1978). Unpaged. 
๒๔ ปณิชา ดีสวัสดิ์, ความสัมพันธระหวางความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง แรงจูงใจในการทํางานและ

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงพยาบาลทหารผานศึก, (กรุงเทพมหานคร  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
๒๕๕๐), หนา ๖๗. 



๒๒ 

 

 นอกจากนั้นแลว คุณภาพชีวิตยังเปนสิ่งท่ีมีคุณคา มีความสําคัญและจําเปนตอบุคคลและ

สังคม เปนสิ่งท่ีมนุษยสามารถ กําหนดการสรางเกณฑมาตรฐานเพ่ือใหระดับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได 

และเพ่ือการทําใหการพัฒนาตนเอง และสังคมไปสูเปาหมายท่ีปรารถนา บุคคลแตละคน และแตละ

ครอบครัว จึงมีการพัฒนาตนเองในดานการศึกษา การมีแนวคิดและเจตคติท่ีดี การรูจักบริหารตนเอง 

การมีความเอ้ืออาทรตอบุคคลอ่ืน การมีอาชีพ มีรายได มีคุณธรรม และศีลธรรม ฯลฯ หากทุกคนใน

สังคมสามารถปฏิบัติไดเชนนี้ก็เทากับวา สามารถชวยยกระดับท้ังของตนเองและ สังคมใหมีคุณคา มี

ความเจริญงอกงาม พัฒนาไปสูสังคมอุดมคติ ปญหาตาง ๆ ในสังคมจะลดลงหรือหมดไป เชน ปญหา

ครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาโสเภณี ปญหาอาชญากรรม ปญหามลภาวะเปนพิษ ฯลฯ ดังนั้น 

ประเทศตาง ๆ จึงใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

ใหสูงข้ึน จนถึงระดับมาตรฐานท่ีสังคมตองการ ท้ังนี้ เพ่ือชวยใหสมาชิกในสังคมทุกคนมีความกินดี อยูดี 

มีความสุขสมบูรณ14

๒๕ 

 ในขณะท่ี การพัฒนาตน หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยนและจัดระบบ ความคิด ความรูสึก

และการกระทําของตนใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึนหรือเจริญข้ึน เพ่ือเสริมสราง ความสอดคลองกลมกลืน

ระหวางตนเองและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้เพ่ือใหตนมีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ มี จิตใจท่ีความสุขสงบ และมี

ความสําเร็จในการดําเนินชีวิต15

๒๖ 

 เม่ือศึกษาคนควา คุณภาพชีวิต หมายถึง ความม่ันคง มีองคประกอบท้ังในดานรูปธรรมท่ี

จับตองไดหรือ วัดได เชน มีปจจัยพ้ืนฐานสําหรับอุปโภคบริโภคอยางพอเพียง มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี 

และมีสถานะทางสังคมท่ีดี และในดานนามธรรมท่ีเปนเรื่องของอารมณความรูสึก คือ การมีความรูสึก

วา ตัวเองมีคุณคา มีความคิดเชิงบวก มีท่ีพ่ึงทางใจ และมีสุนทรียภาพในชีวิต ท้ังนี้สามารถนําแนวคิด

ท่ีเก่ียวกับท่ีมาของความหมายของคุณภาพชีวิต ดังกลาวขางตน สรุปดังตารางท่ี ๒.๒ 

  

                                                           
๒๕ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, รายงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสงขลา 

ประจําป ๒๕๕๙, (สงขลา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, ๒๕๕๙), หนา ๓. 
๒๖ จิราภรณ  ตั้งกิตติภาภรณ, จิตวิทยาท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๒๖๔. 



๒๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายของคุณภาพชีวิต 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

The World Health ๑) คุณภาพชีวิตเปนการรับรูเก่ียวกับการใชชีวิตของแตละบุคคล 

๒) เปนไปตามบริบทของวัฒนธรรมและระบบคานิยม 

๓) มีความสัมพันธกับเปาหมายความคาดหวังและมาตรฐานท่ีตน

ตั้งใจไว 

กุลวรา พิมใจใส ๑) การมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีท่ีเหมาะสมของแตละบุคคลท้ังในดาน

รูปธรรมและนามธรรม  

๒) เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนตองการและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ

ดําเนินชีวิต 

๓) การมีชีวิตท่ีมีความสุขท้ังทางกายและใจ 

๔) มีความสามารถท่ีจะดํารงสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมได 

๕) สอดคลองกับสภาพแวดลอมสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยาง

ถูกตอง 

๖) ไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหาแกครอบครัวชุมชนสังคม 

นิศารัตน ศิลปะเดช ๑) คุณภาพชีวิตเปนชื่อใหมของความคิดเดิม (Old Notion) ซ่ึงถาเรียก

เปนชื่อทางดานจิตวิสัย (Subjective)  

๒) การเปนอยูท่ีดีของคนและสิ่งแวดลอมตามสภาพท่ัว ๆ ไป ในดาน

สวนบุคคล 

๓) คุณภาพชีวิตจะแสดงออกในรูปของความตองการ (Wants) เม่ือ

ไดรับการตอบสนองแลวจะทําใหบุคคลนั้น ๆ มีความสุขหรือความพอใจ 

ศิรินันท กิตติสุขสถิต   

และคณะ 

๑) ใหความหมาย คุณภาพชีวิต จากการพิจารณาชีวติท่ีมีคุณคา ๒ ดาน  

๒) คุณคา ๒ ดาน ประกอบดวย คือ ๑) ดานวัตถุวิสัย (Objective) ชีวิต

ตองมีสิ่งท่ีวัดได นับได สังเกตได และ ๒) ดานอัตวิสัย (Subjective) 

เปนดานท่ีเก่ียวกับอารมณหรือความรูสึกนึกคิดของแตละคน  

๓) บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมยังมีผลตอความผาสุกท่ีคนในสังคมตางกัน

ใชประเมินชีวิตของตนเองแตกตางกันออกไป 

 

  



๒๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายของคุณภาพชีวิต (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

 

สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดสงขลา 

(๒๕๕๙, หนา ๓) 

๑) คุณภาพชีวิตยังเปนสิ่งท่ีมีคุณคา มีความสําคัญและจําเปนตอบุคคล

และสังคม  

๒) เปนสิ่งท่ีมนุษยสามารถ กําหนดการสรางเกณฑมาตรฐานเพ่ือให

ระดับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได  

๓) เพ่ือการทําใหการพัฒนาตนเอง และสังคมไปสูเปาหมายท่ีปรารถนา 

 ๔) ประเทศตาง ๆ ใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการท่ีจะพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงข้ึน จนถึงระดับ

มาตรฐานท่ีสังคมตองการ เพ่ือชวยใหสมาชิกในสังคมทุกคนมีความ

กินดี อยูดี มีความสุขสมบูรณ 

จิราภรณ  ตั้งกิตติภาภรณ 

 

๑) ใหความหมายกับการพัฒนาตน ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาชีวิต 

๒) เปนกระบวนการปรับเปลี่ยนและจัดระบบ ความคิด ความรูสึก

และการกระทําของตนใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึนหรือเจริญข้ึน 

๓) เพ่ือใหตนมีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ มี จิตใจท่ีความสุขสงบ และมี

ความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 

 ๒.๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

 การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวอยางมากของ GDP ของกลุมประเทศกําลังพัฒนา

ในซีกโลกทางใต อาจทําใหรายไดประชาชาติตอหัวและภาพรวมมาตรฐานคุณภาพชีวิต ของคนใน

ประเทศดีข้ึน ซ่ึงเปนแรงผลักท่ีดีตอการเคลื่อนระดับการพัฒนามนุษยในประเทศ เหลานั้นใหสูงยิ่งข้ึน 

อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญท่ีรายงานฉบับนี้ตองการสื่อถึงประเทศเหลานั้นก็คือ การใหความสําคัญตอการ

พัฒนาประเทศในดานอ่ืน ๆ ควบคูไปดวยกัน โดยเฉพาะในเรื่องการ บริการทางสุขภาพและระบบ

หลักประกันทางสังคม โอกาสทางการศึกษา คุณภาพของระบบ การศึกษาซ่ึงเปนองคประกอบ

ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการพัฒนามนุษยของประเทศ อีกเรื่อง ท่ีสําคัญ คือ การตระหนักถึงการ

กระจายผลพวงจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนใหตกถึง ประชาชนทุกกลุมในประเทศอยางเทา

เทียมและเปนธรรม1 6

๒๗ ซ่ึงเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยนั้นสําคัญมากๆ เนื่องดวย

                                                           
๒๗ระพีพรรณ คําหอม, สวัสดิการสังคม กับ สังคมไทย, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๗), หนา ๙๗. 



๒๕ 

 

สังคมไทยกําลังจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุ ในขณะท่ีแรงงานจํานวนมากกําลังจะเกษียณอายุราชการและ

กลายเปนผูสูงอายุในสังคมไทยท่ีจําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งๆข้ึนกวาเดิมตอไป และการ

จะเปนผูสูงอายุท่ีทรงพลังไดนั้นมีหลักเกณฑท่ีสําคัญ17

๒๘ ดังนี้  

 ๑. ตองปราศจากโรค คือ สุขภาพตองทําใหดีตลอดไป แมนวาจะมีโรคประจําตัวก็ตอง

สามารถทําใหโรคหายดวยการเสริมสุขภาพใหแข็งแรงข้ึนใหมไดอยางเดิมและดีกวาเดิม 

 ๒. ตองมีพลังชีวิตหรือพลังแอโรบิคท่ีสามารถเดินเร็ว ๆ ๑ ชั่วโมง หรือวิ่งเหยาะๆหรือวายน้ํา 

หรือถีบจักรยาน หรือเตนแอโรบิคครึ่งชั่วโมงโดยไมหยุด 

 ๓. ตองสรางสมความม่ันคงในฐานการเงินตั้งแตยังหนุมสาว อยางนอยใหพอมีพอกินไปจน

ตลอดชีวิต ถาเริ่มเม่ือแกจะไมทันการ 

 ๔. ตองเขารวมกิจกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งกับครอบครัวของตัวเอง ชุมชน ชมรม สมาคม 

ประเทศชาติจนถึงระดับโลกตามโอกาสหรือสถานะความสามารถของแตละคน 

 ๕. ตองศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องใหทันสมัย ทันโลก และทันเหตุการณไปจนตลอดชีวิต 

โดยวิธีเรียนรูทุกอยางในบางอยาง และเรียนรูบางอยางในทุกอยาง 

 ๖. ตองทําตัวใหเขาไดกับทุกเพศทุกวัย โดยไมมีขีดข้ัน ชนชั้นและเปนท่ียอมรับในสังคมท่ัวไป 

 ๗. ตองมีความ “พอใจ” และ “พอ” ในสิ่งท่ีตนมี ตื่นเชาข้ึนมาใหยิ้มกับตนเอง ชื่นชมตนเอง 

ใหกําลังใจตนเอง ทําตนเปน “ผูให” ยิ่งกวา “เปนผูรับ” คือ “พอ” ในสิ่งท่ีตนมี 

 ๘. ทายท่ีสุดในฐานะเปนพุทธศาสนิกชน จะตองเชื่อในเรื่อง “กฎแหงกรรม” และเชื่อในเรื่อง 

“ทําดีตองไดดี และทําชั่วก็ตองไดชั่ว” ดังนั้นตัวเราจะตองหม่ันสรางสมแตกุศลกรรมหม่ันสรางแตความดี

ทุกทางท่ีจะมีโอกาสกระทํา และความชั่วทุกอยาง กุศลกรรมนั้นเปนตัวเองตัวชวยใหความหวังท่ีวาชีวิต

ตั้งตนท่ี ๘๐ นั้นจะเปนความจริงไดอยางแนนอน ใหดําเนินชีวิตดวย “ปญญา” มิใชดวยตัณหาในทุก

อยาง เชน การกินและการอยูดวยปญญาใหรูวาอะไรเปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชน นั้นคือจะตอง

มีระดับของสติและปญญาใหสูงพอ (awareness quotient) ซ่ึงคุณภาพชีวิตนั้นสามารถเกิดข้ึนไดจาก

การอาน การอานเปนทักษะท่ีมีความสําคัญตอมนุษยอยางยิ่ง เนื่องจากเปนทักษะท่ีมิไดใชเฉพาะในชวง

ท่ีศึกษาเลาเรียนเทานั้น แตยัง ตองใชทักษะนี้เม่ือสําเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ ซ่ึงอาจจะตองใช

ใหมากยิ่งข้ึนดวย18

๒๙ การอานเปนบอเกิดแหงความรูความเขาใจท่ีสําคัญยิ่ง และเปนรากฐานใหการเรียนรู

ตาง ๆ เปนไปอยางกวางขวางและม่ันคง1 9

๓๐ การดํารงชีวิตยุคสังคมขาวสารในปจจุบัน จําเปนตองอาศัย

                                                           
๒๘เฉก  ธนะสิร,ิ อายุ ๑๒๐ป ทําไมจะทําใหไมได, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : เฮลท รีเลช่ันส, 

๒๕๕๒), หนา ๙๐. 
๒๙กุสุมา รักษมณี และคณะ, หนังสือภาษาไทยทักษะสื่อสาร ๒. (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 

ม.ป.ป.) หนา ๒๒๒. 
๓๐ประภัสสร เสวิกุล, “การอานเพ่ือการสื่อสาร” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร  หนวยท่ี ๑-๗, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๒๘๒. 



๒๖ 

 

การอานหนังสือ เพราะการอานหนังสือคือการเปดประตูทองไปสูโลกกวาง อันหาขอบเขตท่ีสุดไมไดอยาง

แทจริง2 0

๓๑ การอานหนังสือจะชวยสรางความรูและความคิด ชวยกําหนดแนวทางการปฏิบัติตน และการ

ดําเนินชีวิตท่ีดี การอานหนังสือท่ีหลากหลายและมีปริมาณมากพอ จะทําใหผูอาน ไดตัวอยางแนวคิด

หลายรูปแบบ และสามารถนํามาประยุกตเปนแนวคิดท่ีแปลกใหมของตนได 2 1

๓๒ นอกจากจะทําใหผูอานมี

ความรูความคิด มีขอเตือน ใจ การอานมีความจําเปนตอชีวิตของคนทุกเพศ ทุกวัย ผูท่ีอานหนังสือยอม

ไดรับประโยชน อยางกวางขวาง ชวยพัฒนาตนเองและสังคมใหดีข้ึน เราควรฝกฝนการอานสมํ่าเสมอ 

และหากพบวาการอานของตนเองยังบกพรอง ควรพยายามปรับปรุง เพ่ือจะไดใชการอานเปนพ้ืนฐาน

ในการเสริมสรางชีวิตของตนตอไป22

๓๓ 

 กลาวคือ บุคคลท่ีจะพัฒนาตนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะตองมีความเชื่อและ

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับคุณคาของมนุษยท่ีถูกตอง ซ่ึงแนวคิดพ้ืนฐานในการการพัฒนาตน (Basic 

Concept of Self Development) มีดังนี้ 23

๓๔ 

 ๑. มนุษยทุกคนมีคุณคาและมีศักยภาพในการพัฒนาตน ทุกคนสามารถเรียนรูและ ฝกหัด

เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได  

 ๒. ไมมีบุคคลใดท่ีสมบูรณแบบในทุกเรื่อง ทุกคนมีท้ังจุดเดนและจุดดอยภายในตัว  

 ๓. การพัฒนาตนจะไมสามารถกระทําได  หากบุคคลนั้นไมใหความสําคัญกับการ 

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงความคิด ความรูสึกและการกระทําของตนเองดวยตนเอง  

 ๔. การพัฒนาตนจะสําเร็จไดตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองท่ี 

สอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอมท่ีตนอาศัยอยู  

 ๕. การพัฒนาตนเองจะสําเร็จไดเม่ือบุคคลนั้นตองเปดโอกาสใหแกตนเองในการเรียนรู 

และฝกฝนอยางตอเนื่อง  

 ๖. ไมมีบุคคลใดรูจักตนเองในทุกเรื่อง และไมมีบุคคลใดสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ตนเองไดในทุกเรื่อง จึงไมควรละเลยตอการขอความชวยเหลือและชี้แนะจากบุคคลอ่ืนสวนข้ันตอน

การพัฒนาตนเอง (Steps of Self-development) ซ่ึงมีข้ันตอนในการพัฒนาตนเอง 2 4

๓๕ โดยเริ่มจาก

                                                           
๓๑หรรษา ผลาทร, แนวการสอนวิชา ๑๕๐๐๑๐  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน, (ลพบุรี : 

ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๒), หนา ๑๓๑. 
๓๒ประพนธ เรืองณรงค และคณะ, ภาษาไทย ชวงชั้นท่ี ๓ สาระท่ี ๑-๓, (กรุงเทพมหานคร : ประสาน

มิตร, ๒๕๔๕), หนา ๙๒ – ๙๓. 
๓๓จิรวัฒน  เพชรรัตน และ อัมพร ทองใบ, การอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงงเทพมหานคร : โอ.

เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๕๖), หนา ๔๐๔. 
๓๔จิราภรณ  ตั้งกิตติภาภรณ, จิตวิทยาท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๒๖๔. 
๓๕McKeone, S, The keys to life-long self-development, Retrieved from [online]. 

http:// humanresource.about.com/od/careersuccess/a/become_sage.htm, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๓] 



๒๗ 

 

การเอาใจจดจออยูกับขอมูลสะทอนกลับอยางสมํ่าเสมอ (Solicit Feedback Regularly) พยายาม

เปดใจรับรูและทําความเขาใจเก่ียวกับขอมูลสะทอนกลับจากบุคคลท่ีอยูรอบขาง เชน คนในครอบครัว 

เพ่ือน อาจารย ผูบังคับบัญชา ฯลฯ เพ่ือจะไดทราบวาบุคคลอ่ืนเขาคิดและรูสึกอยางไรกับเรา เขาชื่น

ชมหรือเบื่อหนายตอพฤติกรรมของเรา นอกจากการเปดรับขอมูลสะทอนกลับจากบุคคลท่ีอยูรอบขาง

ผูท่ีตองการจะพัฒนาตนเองยังตองหาขอมูลเก่ียวกับความคิด ความสามารถ อารมณ และทักษะชีวิต

ของตนไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ เชน จิตแพทย นักจิตวิทยา ครู อาจารย ฯลฯ ขอมูลท่ี

สะทอนกลับตาง ๆ เหลานี้จะชวยใหผูท่ีตองการ พัฒนาตนทราบเก่ียวกับแบบแผนการคิด การ

แสดงออกทางอารมณ และการกระทําของตนวา เหมาะสมหรือไม ตนเองมีจุดแข็งจุดออนอยางไร ตน

ควรจะพัฒนาอะไรและอยางไร นอกจากนั้น การใสใจกับขอมูลท่ีบุคคลอ่ืนรับรูเก่ียวกับตนยังอาจชวย

ใหผูท่ีตองการพัฒนาตนเองรูถึงแนวทาง ในการโตตอบท่ีสอดคลองกับการรับรูและความปรารถนา

ของผูท่ีตนกําลังมีปฏิสัมพันธอยู ตองทําความรูจักและเขาใจตนเอง (Knowing Yourself) การรูจัก

และเขาใจเก่ียวกับความคิด อารมณ ความรูสึก และการแสดงออกของตนจะ ชวยใหผูท่ีตองการ

พัฒนาตนสามารถปรับปรุงแกไขจุดออนของตนไดตรงจุด ไมปฏิเสธหรือหลีกหนี ความจริง 

ขณะเดียวกันจะไดไมปายความผิดใหแกบุคคลอ่ืน การปรับปรุงตนชวยใหสามารถ จัดการกับปญหา

ตาง ๆ ไดตรงจุดและทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สวนการทราบจุดแข็งของตน นอกจากจะชวยเพ่ิม

ความเชื่อม่ันแกตนเอง ยังเสริมสรางกําลังใจ และการเห็นคุณคาในตนเอง อีกท้ังยังสามารถดึงจุดแข็งท่ีมี

อยูออกมาใชใหเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต ตลอดจนการสรางความม่ันใจและเปลี่ยนแปลงตนเอง 

(Confidence and Self-Change) กอนทําการเปลี่ยนแปลงตนเอง ตองสรางความม่ันใจใหกับตนเอง

ดวยการเปลี่ยนความ เชื่อและคานิยมท่ีผิด ๆ เชน เปลี่ยนจาก “ฉันตองเปนคนท่ีสมบูรณแบบ ใครจะ

วิพากษวิจารณฉัน ไมได” เปน “ไมมีใครสมบูรณแบบ คนท่ีไมรูจุดออนของตนเองเปนคนท่ีโงท่ีสุด” หรือ 

“ความ สําเร็จของชีวิตคือการมีเงินเหลือกินเหลือใช” เปน “ความสําเร็จของชีวิตคือการมีชีวิตท่ีมีความ 

สงบสุข” จากนั้นเรียนรูเทคนิคการพัฒนาตนเองและลงมือเปลี่ยนแปลงตนเองดวยการจัดลําดับ รู

ความสําคัญของประเด็นเก่ียวกับจุดแข็งและจุดออนของตน และทําการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ตนเองท่ี

ละประเด็น โดยเริ่มจากประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุดไปสูประเด็นท่ีสําคัญนอยท่ีสุด 

 ความสําคัญของคุณภาพชีวิต25

๓๖  มีดังนี้  

 ๑. ความสําคัญของคุณภาพชีวิตระดับตนเองและครอบครัว คือ การมีรางกายท่ีสมบูรณ

แข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ไมเจ็บปวย ทําใหสามารถลดคาใชจายสวนตน และสามารถประกอบ

อาชีพการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหชีวิตความเปนอยูดี มีครอบครัวท่ีอบอุนไรซ่ึงปญหา 

                                                           
๓๖ พัชรี หลาแหลง, “การศึกษาคุณภาพชีวิตและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ชาวสวนปาลมนามันในพ้ืนท่ีภาคใต”, รายงานการวิจัย, (จังหวัดชุมพร : มหาวิทยาลัยแมโจ, ๒๕๕๖), หนา ๘ – ๙. 



๒๘ 

 

 ๒. ความสําคัญของคุณภาพชีวิตระดับสังคมและประเทศชาติ เม่ือประชากรในสังคมมี

คุณภาพชีวิตท่ีดียอมทาใหคุณภาพชีวิตในสังคมและประเทศชาติดีข้ึนไปดวย แตท้ังนี้รัฐบาลจะตองมี

นโยบายท่ีจะเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร เชน สภาพแวดลอม การศึกษา การ

ประกอบอาชีพ และรายไดของประชากร เปนตน 

 ท้ังนี้สามารถนําแนวคิดท่ีเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังกลาวขางตนมาสรุป

เปนตารางได ดังตารางท่ี ๒.๓ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

รศ.ระพีพรรณ  คําหอม ๑) การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวอยางมากสงผลตอ

คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ 

๒) การเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนแรงผลักท่ีดีตอการเคลื่อนระดับ

การพัฒนามนุษยในประเทศ เหลานั้นใหสูงยิ่งข้ึน  

๓) การพัฒนามนุษยของประเทศ อีกเรื่อง ท่ีสําคัญ คือ การ

ตระหนักถึงการกระจายผลพวงจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี

เกิดข้ึนใหตกถึงประชาชนทุกกลุมในประเทศอยางเทาเทียมและ

เปนธรรม 

เฉก ธนะสิริ การจะเปนผูสูงอายุท่ีทรงพลังไดนั้นมีหลักเกณฑท่ีสําคัญ ดังนี้   

๑) ตองปราศจากโรค  

๒) ตองมีพลังชีวิตหรือพลังแอโรบิค  

๓) ตองสรางสมความม่ันคงในฐานการเงินตั้งแตยังหนุมสาว  

๔) ตองเขารวมกิจกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งกับครอบครัวของตัวเอง 

ชุมชน ชมรมสมาคม ประเทศชาติจนถึงระดับโลกตามแตโอกาส

หรือสถานะความสามารถของแตละคนโดยไมใชคําวา “ธุระไมใช” 

๕) ตองศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องใหทันสมัย ทันโลก ๖) ตองทํา

ตัวใหเขาไดกับทุกเพศทุกวยั โดยไมมีขีดข้ันและชนชั้นและเปนท่ี

ยอมรับในสังคมท่ัวไป 

๗) ตองมีความ “พอใจ” และ “พอ” ในสิ่งท่ีตนมี  

๘) เชื่อในเรื่อง “กฎแหงกรรม” เรื่อง “ทําดีตองไดดี และทําชั่วก็

ตองไดชั่ว” 
 



๒๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
 

กุสุมา รักษมณี และคณะ ๑) การอานเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเปนทักษะท่ีมี

ความสําคัญตอมนุษยอยางยิ่ง  

๒) ตองใชทักษะนี้เม่ือสําเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ  

ประภัสสร เสวิกุล ๑) การอานเปนบอเกิดแหงความรูความเขาใจท่ีสําคัญยิ่ง  

๒) เปนรากฐานใหการเรียนรูตาง ๆ เปนไปอยางกวางขวางและม่ันคง   

หรรษา ผลาทร ๑) การดํารงชีวิตยุคสังคมขาวสารในปจจุบัน จําเปนตองอาศัยการอาน

หนังสือ 

๒) เพราะการอานหนังสือคือการเปดประตูทองไปสูโลกกวาง อันหา

ขอบเขตท่ีสุดไมไดอยางแทจริง    

ประพนธ เรืองณรงค และ

คณะ  

 

๑) การอานหนังสือจะชวยสรางความรูและความคิด ชวยกําหนดแนว

ทางการปฏิบัติตน และการดําเนินชีวิตท่ีดี 

๒) การอานหนังสือท่ีหลากหลายและมีปริมาณมากพอ จะทําใหผูอาน 

ไดตัวอยางแนวคิดหลายรูปแบบ สามารถนํามาประยุกตเปนแนวคิดท่ี

แปลกใหมของตนได   

 

  



๓๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

จิรวัฒน  เพชรรัตน และ 

อัมพร ทองใบ 

การอานหนังสือนอกจากจะทําใหผูอานมีความรูความคิด มีขอเตือน ใจ  

และยงัชวยพัฒนาตนเองและสังคมใหดีข้ึน  

จิราภรณ  ตั้งกิตติภาภรณ 

 

เสนอแนวคิดพ้ืนฐานในการการพัฒนาตน  

๑. มนุษยทุกคนมีคุณคาและมีศักยภาพในการพัฒนาตน  

๒. ไมมีบุคคลใดท่ีสมบูรณแบบในทุกเรื่อง  

๓. การพัฒนาตนจะไมสามารถกระทําได หากบุคคลนั้นไมให

ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลง  

๔. การพัฒนาตนจะสําเร็จไดตองใหความสําคัญกับการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงตนเองท่ีสอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอมท่ีอาศัยอยู  

๕. การพัฒนาตนเองจะสําเร็จไดเม่ือบุคคลนั้นตองเปดโอกาสใหแก

ตนเองในการเรียนรูและฝกฝนอยางตอเนื่อง  

๖. ไมมีบุคคลใดรูจักตนเองในทุกเรื่อง และไมมีบุคคลใดสามารถ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตนเองไดในทุกเรื่อง  

McKeone, S. 

 

เสนอข้ันตอนในการพัฒนาตนเอง ๓ ข้ันตอน 

๑) การเอาใจจดจออยูกับขอมูลสะทอนกลับอยางสมํ่าเสมอ (Solicit 

Feedback Regularly) 

๒) ทําความรูจักและเขาใจตนเอง (Knowing Yourself) 

๓) การสรางความม่ันใจและเปลี่ยนแปลงตนเอง (Confidence and 

Self-Change) 

พัชรี หลาแหลง กลาวถึง ความสําคัญของคุณภาพชีวิต คือ ความสําคัญของคุณภาพ

ชีวิตระดับตนเองและครอบครัว และความสําคัญของคุณภาพชีวิต

ระดับสังคมและประเทศชาติ  

 

  



๓๑ 

 

 ๒.๒.๔ องคประกอบของคุณภาพชีวิต 

 เนื่องจากชีวิตไมใชสิ่งท่ีมีอยูเองโดยลําพัง แตการดํารงอยูของชีวิตมีความสัมพันธ เก่ียวของ

กับสวนประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายประการ ดังนั้น จึงจําเปนตองพิจารณาองคประกอบดานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของและมีสวนทําใหชีวิตมีคุณคาหรือมีความหมายท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิต26

๓๗ ไดแก  

 ๑. ดานรางกาย (Physical Domain) คือ การรับรูสภาพทางรางกายของบุคคล ซ่ึงมีผลตอ

ชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึกสุข สบาย ไมมี

ความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถท่ีจะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได การรับรูถึงพละกําลัง

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูถึงความเปนอิสระท่ีไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน การรับรูถึงความสามารถใน

การเคลื่อนไหวของตน การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร ประจําวันของตน การรับรูถึง

ความสามารถในการทํางาน การรับรูวาตนไมตองพ่ึงยาตาง ๆ หรือ การรักษาทางการแพทยอ่ืนเปนตน  

 ๒. ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง เชน การ 

รับรูความรูสึกทางบวกท่ีบุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูภาพลักษณ ของ

ตนเอง การรับรูถึงความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูถึงความม่ันใจในตนเอง การรับรูถึง ความคิด 

ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ของตน การรับรูถึง

ความสามารถในการจัดการกับความเศรา หรือกังวล การรับรูเก่ียวกับความเชื่อตาง ๆ ของตนท่ีมีผลตอ

การดําเนินชีวิต เชน การรับรูถึงความเชื่อดานวิญญาณ ศรัทธาในศาสนา การให ความหมายของชีวิต 

และความเชื่ออ่ืน ๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีตอการดําเนินชีวิต มีผลตอการเอาชนะ อุปสรรค เปนตน  

 ๓. ดานความสัมพันธทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรูเรื่องความสัมพันธ

ของ ตนกับบุคคลอ่ืน การรับรูถึงการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรูวาตนไดเปน 

ผูใหความชวยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมดวย รวมท้ังการรับรูในเรื่องอารมณทางเพศ หรือการมี 

เพศสัมพันธตามความเหมาะสมแกวัย  

 ๔. ดานสิ่งแวดลอม (Environment) คือการรับรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต 

เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและม่ันคงในชีวิต การรับรู วาไดอยูใน

สิ่งแวดลอมท่ีมีบรรยากาศดี ปราศจากมลพิษตาง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหลงงานท่ี กอใหเกิดรายได

หรือความม่ันคงทางการเงิน มีสถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห การ รับรูวาตนมีโอกาสท่ีจะ

ไดรับขาวสารหรือฝกฝนทักษะตาง ๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรม นันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาวาง   

 ท้ังนี้ การท่ีบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นตองข้ึนอยูกับองคประกอบมากมาย ซ่ึงแตละ

องคประกอบจะมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไป ตามแตละทัศนะของแตละบุคคลหรือสังคมไดมี

                                                           
๓๗ประยงค  จันทรแดง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้น

ติ้ง เฮาส, ๒๕๖๑), หนา ๗ – ๑๑. 



๓๒ 

 

ผูกําหนดองคประกอบของคุณภาพชีวิต 2 7

๓๘ วาเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยซ่ึงจําแนกได ๕ 

องคประกอบดังนี้ 

 ๑. มีความสุขสบายทางดานรางกายและวัตถุ ทางดานรางกายไดแกการมีสุขภาพสมบูรณ

แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ทางดานวัตถุไดแก การมีอาหารดี มีบานท่ีนาอยู มีเครื่องอํานวยความ

สะดวก 

 ๒. มีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน เชน ความสัมพันธกับคูสมรส บิดามารดา ญาติพ่ีนอง เพ่ือน

ฝูงและบุคคลอ่ืน นอกจากนี้การมีบุตรและการเลี่ยงดูบุตร ถือเปนความสัมพันธดานนี้ดวย 

 ๓. มีกิจกรรมในสังคมและชุมชน การไดมีการสนับสนุนและชวยเหลือบุคคลอ่ืน 

 ๔. มีการพัฒนาบุคลิกภาพและมีความสําเร็จสมบูรณตามพัฒนาการ เชน ทางสติปญญา การ

เรียนรู  สนใจการเรียนและการเขาใจตนเอง รูจุดบกพรองของตนเอง มีงานท่ีนาสนใจทํา ไดรับ

ผลตอบแทนท่ีดี และการแสดงออกในทางสรางสรรค 

 ๕. มีสันทนาการ เชน อานหนังสือ ฟงดนตรี ดูกีฬาและสิ่งบันเทิงอ่ืน ๆ และมีสวนรวมใน

สังคม ท้ังนี้ มีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน การรับรูความผาสุกดานรางกายและจิตใจ 

ความรูสึกเก่ียวกับภาพลักษณของตนเอง การตอบสนองตอการวินิจฉัยและการรักษา รวมท้ังความรูสึก

ตอสังคมรอบตัวผูปวย2 8

๓๙ และยังไดมีนักวิชาการ แบงองคประกอบคุณภาพชีวิตออกเปน ๒ ดาน คือ ๑.

ดานกายภาพ ไดแก อาหาร น้ํา ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ฯลฯ และ ๒.ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก

การศึกษา การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข การมีงานทํา สภาพแวดลอมในการทํางา2 9

๔๐ 

และไดแสดงทัศนะในการประเมินคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไว ๓ ลักษณะ ไดแก 

   ๑) การประเมินเชิงวัตถุวิสัย โดยวัดเชิงปริมาณ ดวยการวัดจากรายได ท่ีอยูอาศัย 

กิจกรรม ความบริสุทธิ์ของอากาศ ซ่ึงเปนการประเมินผูปวยโดยผูอ่ืน เชน แพทย บุคลากรในทีมสุขภาพ 

   ๒) การประเมินเชิงจิตวิสัยโดยวัดเปนเชิงปริมาณ ดวยการสืบคน ความตองการ 

ความหมดหวัง ทัศนคติ และการรับรูของแตละคน ข้ึนอยูกับคํานิยามของคุณภาพชีวิตของตนเองหรือ

ประสบการณในชีวิตของตนเอง เชน ความพึงพอใจท่ีตนเองไดรับ เปนตน    

                                                           
๓๘Flanagan, John. “A Research Approach to Improving Our Quality of Life”, American 

Psychologist, Vol. 33 No. 2 (February 1978): 138-147.  
 ๓๙Padilla, G.V. & Grant, M.M. “Quality of life as a cancer nursing outcome 

variable”, Advance in Nursing Science, Vol. 40 No. 8 (October 1985): 45-60. 
 ๔๐Sharma, R.C., The Meaning of Quality of Life, (New Delhi : Dhanpat Rai and 

Sons, 1988), p. 40. 



๓๓ 

 

   ๓) การประเมินเชิงจิตวิสัยโดยวัดเปนคุณภาพ เปนการประเมินโดยตัวผูรับบริการ 

โดยเปนการบรรยายและการบอกถึงสภาพท่ีผูรับบริการเปนอยู 3 0

๔๑ และยังไดกลาวอีกวา คุณภาพชีวิตมี

องคประกอบ ๔ ดาน คือ 

   ๑) ดานความพึงพอใจในชีวิต เปนการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวะ

ภายนอก ท่ีไดรับอิทธิพลจากภูมิหลังของคน บุคลิกลักษณะ สิ่งแวดลอมและสถานะทางสุขภาพ สิ่งท่ี

บุคคลรับรูถึงสิ่งท่ีตนเองครองอยู ซ่ึงอยูระหวางความตองการ ความคาดหวัง ความใคร ความ

ปรารถนาท่ีตั้งไวและความสําเร็จท่ีไดรับ 

   ๒) ดานอัตมโนทัศน เปนความเชื่อและความรูสึกท่ีคน ๆ หนึ่งมีตอตนเอง ความเชื่อ

ความรูสึกเหลานี้มาจากการรับรูโดยเฉพาะการรับรูปฏิกิริยาของผูอ่ืนท่ีสงผลตอพฤติกรรมของคน ๆ 

หนึ่งเก่ียวกับตนเองในหวงเวลาหนึ่ง 

   ๓) ดานสุขภาพและการทํางานของรางกาย เปนเรื่องความสัมพันธระหวางตนเอง

กับบุคคลกับสิ่งแวดลอม โดยนอกจากจะประเมินอาการทางคลินิกแลว ยังประเมินในเรื่องการรับรู

ภาวะสุขภาพของบุคคล สิ่งท่ีเก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความสัมพันธระหวางครอบครัวกับสังคม

และยังตองพิจารณาถึงอิทธิพลทางสังคม สิ่งแวดลอมและการเมืองดวย 

   ๔) ดานสังคมและเศรษฐกิจ เปนการประเมินการประกอบอาชีพ การศึกษาและ

รายได ซ่ึงถูกกําหนดเปนมาตรฐานทางสังคม 3 1

๔๒ ท้ังนี้สามารถนําแนวคิดท่ีเก่ียวกับองคประกอบของ

คุณภาพชีวิต ดังกลาวขางตน มาสรุปเปนตารางได ดังตารางท่ี ๒.๔ 

  

                                                           
 ๔๑Stromberg, M. F.“Selection and instrument to measure quality of life” 

Oncology Nursing Forum, Vol. 4 No. 4 (1984): 32-48. 
๔๒Zhan, “Quality of life: Conceptual and measurement issue”. Journal of Advanced 

Nursing, Vol. 17 No. 7 (1992): 795-800. 



๓๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ องคประกอบของคุณภาพชีวิต 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ผศ.ประยงค  จันทรแดง องคประกอบท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตไว ๔ ดาน ไดแก ๑) ดาน

รางกาย (Physical Domain) คือ การรับรูสภาพทางรางกายของ

บุคคล ๒) ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูสภาพ

ทางจิตใจของตนเอง ๓) ดานความสัมพันธทางสังคม (Social 

Relationships) คือ การรับรูเรื่องความสัมพันธของตนกับบุคคลอ่ืน 

๔) ดานสิ่งแวดลอม (Environment) คือ การรับรู เ ก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต  

Flanagan John องคประกอบของคุณภาพชีวิตของมนุษย จําแนกได ๕ องคประกอบ 

๑. มีความสุขสบายทางดานรางกายและวัตถุ  

๒. มีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  

๓. มีกิจกรรมในสังคมและชุมชน  

๔. มีการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณตามพัฒนาการ  

๕. มีสันทนาการ  
 

  



๓๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ องคประกอบของคุณภาพชีวิต 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Padilla การมีคุณภาพชีวิตท่ีตองมีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน         

การรับรูความผาสุกดานรางกายและจิตใจ ความรูสึกเก่ียวกับ

ภาพลักษณของตนเอง การตอบสนองตอการวินิจฉัยและการรักษา 

รวมท้ังความรูสึกตอสังคมรอบตัวผูปวย 

Sharma, R.C. องคประกอบคุณภาพชีวิตออกเปน ๒ ดาน คือ ๑.ดานกายภาพ ไดแก 

อาหาร น้ํา ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ฯลฯ และ ๒.ดานสังคมและ

วัฒนธรรม ไดแกการศึกษา การบริการทางการแพทยและการ

สาธารณสุข การมีงานทํา สภาพแวดลอมในการทํางาน ฯลฯ 

Stromberg การประเมินคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไว ๓ ลักษณะ ไดแก 

(๑) การประเมินเชิงวัตถุวิสัย โดยวัดเชิงปริมาณ ดวยการวัดจากรายได 

ท่ีอยูอาศัย กิจกรรม และความบริสุทธิ์ของอากาศ ซ่ึงเปนการประเมิน

ผูปวยโดยผูอ่ืน เชน แพทยหรือบุคลากรในทีมสุขภาพ 

(๒) การประเมินเชิงจิตวิสัยโดยวัดเปนเชิงปริมาณ ดวยการสืบคน 

ความตองการ ความหมดหวัง ทัศนคติ และการรับรูของแตละคน 

ข้ึนอยูกับคํานิยามของคุณภาพชีวิตของตนเองหรือประสบการณใน

ชีวิตของตนเอง เชน ความพึงพอใจท่ีตนเองไดรับ เปนตน 

(๓) การประเมินเชิงจิตวิสัยโดยวัดเปนคุณภาพ เปนการประเมินโดยตัว

ผูรับบริการ โดยเปนการบรรยายและการบอกถึงสภาพท่ีผูรับบริการ

เปนอยู 

Zhan คุณภาพชีวิตมีองคประกอบ ๔ ดาน คือ 

(๑) ดานความพึงพอใจในชีวิต  (๒) ดานอัตมโนทัศน  (๓) ดานสุขภาพ

และการทํางานของรางกาย และ (๔) ดานสังคมและเศรษฐกิจ  

 

  



๓๖ 

 

 ๒.๒.๕ ตัวช้ีวัดของคุณภาพชีวิต 

 นักวิชาการไดนําเสนอการแบงคุณภาพชีวิตควบคูไปกับการกําหนดตัวชี้วัดออกเปน ๘ ดาน

32

๔๓  

 ๑. คุณภาพชีวิตดานการรวมกลุมทางสังคม (Social Inclusion) การรวมกลุมทางสังคมจะ

เก่ียวของกับความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุมทางสังคม การมีสวนรวมในกลุมทางสังคม 

สภาพแวดลอมของท่ีอยูอาศัยท่ีมีอิทธิพลตอการรวมกลุมทางสังคมบทบาทในการดําเนินชีวิต (เชน

วิถีทางการดําเนินชีวิตพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตเพ่ือความเหมาะสมรวมถึง

พฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาตอวิถีการดําเนินชีวิต) การชวยเหลือสนับสนุนตางๆ (เชนความพึงพอใจ

ในการบริการทางสังคมการยอบรับทางสังคมและสถานภาพทางสังคม) 

 ๒. คุณภาพชีวิตดานความเปนอยูทางกายภาพ (Physical Well-being) ดานความเปนอยู

ทางกายภาพ หมายถึงลักษณะทางสุขภาพซ่ึงจะเก่ียวของกับความปลอดภัยการมีสุขภาพดีการมีเวลา

พักผอนหยอนใจ กิจกรรมในชีวิตประจําวัน กิจกรรมสันทนาการตางๆอาหารและโภชนา การ

ความสามารถในการเคลื่อนไหวของรางกาย และการดูแลสุขภาพซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Batista Vitorino and Martins da Silva ท่ีคนพบวากิจกรรมทางกายภาพและการเคลื่อนไหวอาจ

เปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุและทําใหผูสูงอายุมีความพึงพอใจอีก

ดวย 

 ๓. คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relations)  ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล จะเ ก่ียวของกับปฏิสัมพันธทางสังคมและการมีมิตรภาพ เชน 

ความสัมพันธระหวางบุคคล ภายใตบริบทสถานท่ีทํางานหรือบริบทครอบครัว นอกจากนี้ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล ยังเก่ียวของกับภาวะความโดดเดี่ยวเดียวดายการสนับสนุนชวยเหลือจาก

เครือขายทางสังคม ความใกลชิดสนิทสนมและความรัก 

 ๔. คุณภาพชีวิตดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี (Material Well-being) ดาน

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดีจะเก่ียวของกับปจจัยตางๆดังนี้อาชีพการงาน สภาพทางการเงิน

การเปนเจาของ (สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย) ความปลอดภัยสถานภาพทางเศรษฐกิจลักษณะ

ท่ีอยูอาศัยและการคมนาคมขนสง 

 ๕. คุณภาพชีวิตดานลักษณะทางอารมณ (Emotional Well-Being) ดานลักษณะทาง

อารมณ จะเก่ียวของกับความพึงพอใจในการงานอาชีพ ท่ีอยูอาศัยการชวยเหลือสนับสนุนความพึง

พอใจในกลุมทางสังคมของตนเอง นอกจากนี้ดานลักษณะทางอารมณ ยังเก่ียวของกับสุขภาพจิต มโน

ภาพแหงตน การไรความเครียดและความสุขในการดําเนินชีวิต 

                                                           
๔๓Beadle-Brown, J., Murphy, G., and DiTerlizzi, M.“Quality of Life for the Camberwell 

Cohort”. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, Vol. 24 No. 4 (2008): 380-390. 



๓๗ 

 

 ๖. คุณภาพชีวิตดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง (Self-determination) ดาน

ความสามารถในการตัดสินใจไดดวยตนเอง จะเก่ียวของกับความมีอิสรภาพในการตัดสินใจ การ

ควบคุมตนเอง การกําหนดทิศทาง การดําเนินชีวิตดวยตนเอง อิทธิพลของท่ีอยูอาศัยท่ีมีผลตอ

ความสามารถในการตัดสินใจ การสนับสนุนชวยเหลือดวยคําพูด และการแกตางเพ่ือตนเอง 

 ๗. คุณภาพชีวิตดานการพัฒนาตนเอง (Personal Development) ดานการพัฒนาตนเอง

จะเก่ียวของกับเรื่องของการศึกษาและทักษะในการปฏิบัติตนความสามารถสวนตัว การบรรลุสิ่งท่ี

ปรารถนา ความกาวหนาและพัฒนาการในดานตาง ๆ 

 ๘. คุณภาพชีวิตดานสิทธิเสรีภาพ (Rights) ดานสิทธิเสรีภาพจะเก่ียวของกับการเคารพใน

สิทธิสวนบุคคล สิทธิมนุษยชนสิทธิในความเปนพลเมือง (เชนการมีสิทธิเลือกตั้ง) ความรับผิดชอบใน

ฐานะความเปนพลเมือง และกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงเก่ียวของกับชุมชนหรือรัฐบาล และมีผูกลาวถึง 

องคประกอบท่ีเปนตัวบงชี้คุณภาพชีวิตวา ตองประกอบดวย ๕ ดาน33

๔๔ คือ  

   ๑) สถานภาพทางเศรษฐกิจไดแกท่ีอยูอาศัยในสภาพท่ีดีอาหารท่ีมีคุณคาการ

รักษาพยาบาลเครื่องนุงหมและอุปกรณอํานวยความสะดวกเปนตน 

   ๒) สุขภาพ  

   ๓) สภาพแวดลอมท้ังทางดานบุคคลและสังคม 

   ๔) การพ่ึงพาตนเอง 

   ๕) การทํากิจกรรมเชนการรวมกิจกรรมในสโมสรงานอดิเรกสัมพันธภาพกับเพ่ือนบาน      

 ในประเด็นเรื่องสุขภาพนั้น ไดใหความหมายเก่ียวกับสุขภาพ ไววา สุขภาพ หมายถึง ภาวะท่ี

มีความสุขจากการดูแลรางกายและจิตใจ การบงชี้ถึงสุขภาวะให ชัดเจนนั้นเปนเรื่องท่ีไมสามารถใชการ

วัดเพียงดานใดดานหนึ่งใหชัดเจนลงไปได แมวาสุขภาวะจะ ไมสามารถวัดไดในขณะนี้ แตอาจระบุถึงสุข

ภาวะตามหลักสมรรถภาพท่ีมีองคประกอบ ๕ ดาน ไดแก สมรรถภาพดานรางภาพ อารมณ สังคม จิตใจ

และวัฒนธรรม3 4

๔๕ ในขณะเดียวกัน ยังหมายถึง การอยูรอดและการมีชีวิตท่ียืนยาว “ยาหรือการรักษา” 

คือ ความลี้ลับ สวนในยุคกลาง สุขภาพเปนเรื่องของโชคลาง สิ่งท่ีอยูเหนือธรรมชาติ ตอมามนุษย

พยายามทําความเขาใจกับเรื่องชีวิตและสาเหตุของความเจ็บปวย ในชวง ค.ศ. ๑๖๐๐ - ๑๘๐๐ ท่ีผานมา 

มนุษยตระหนักถึงตนเหตุของโรคภัยและตองการมีชีวิตท่ียืนยาวอยูดีมีสุข ชวง ค.ศ. ๑๙๓๐-๑๙๓๙ พบ 

วาเชื้อโรคมากับสิ่งสกปรก มลพิษ ดังนั้นมนุษยจะมีสุขภาพท่ีดีข้ึนดวยหลายปจจัยสําคัญ อาทิ อากาศ

                                                           
๔๔Berghorn, Shaefer, et al, อางถึงใน สุปราณี  แตงวงษ, ๒๕๔๗, หนา ๒๗. 
๔๕อภิชา  แดงจํารูญ, ครูผูสรางแรงบันดาลใจ : การสงเสริมสุขภาพผูเรียน (สุขศึกษาและพละ

ศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม), พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หนา ๔. 



๓๘ 

 

บริสุทธิ์ น้ําบริสุทธิ์ อาหารท่ีบริสุทธิ์ รวมถึงสิ่งแวดลอมท่ีดีนารื่นรมย การดูแลสุขภาวะใหดีตองตระหนัก

ถึงปญหาสุขภาพและโรคภัย โดยตื่นตัวกับเรื่องการใสใจดูแลสุขภาพอยางจริงจัง35

๔๖  

 ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนามนุษยของ UNDP ดัชนี HDI (Human Development 

Index-HDI) เปนดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนามนุษย หรือพูดงายๆ วา การพัฒนาคนในแตละ ประเทศซ่ึง

พิจารณาองคประกอบ ใน ๓ ดาน 3 6

๔๗ ไดแก ดานสุขภาพ ชี้วัดจากความยืนยาวของการมีชีวิตอยูของ

คนในประเทศดวยจํานวนปของอายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) ดานศักยภาพ ชี้วัดจากจํานวนป

เฉลี่ยและจํานวนปคาดหมายของ การไดรับการศึกษาของคนในประเทศ และดานคุณภาพชีวิต ชี้วัด

จากมาตรฐานการครองชีพของคนในประเทศ ชี้วัดเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจโดยดูจากระดับรายได

ประชาชาติตอหัว (GNI per capita)  

 นอกจากนี้ ยังมีผูกําหนดเกณฑการวัดคุณภาพชีวิต โดยกําหนดตัวแปร ๖ ตัว แยกเปน

ตัวชี้วัด ดังนี้ (๑) ความม่ันคงทางเศรษฐกิจรายได ไดแก การใชจายและการอบรม ความยากจน (๒) 

ความม่ันคงดานสุขภาพ ไดแก อายุขัยเฉลี่ยการเปนโรคการตายโภชการ ภัยพิบัติหรือความหายนะ 

(๓) ความม่ันคงดานการใชสติปญญา ไดแก การอานออกเขียนได การศึกษานอกโรงเรียน การเรียนรู

ตลอดชีวิต ชีวิตเชิงวัฒนธรรม (๔) ความม่ันคงดานการใชหลักเหตุผล ชีวิตการทํางาน ไดแก การ

วางงาน อุบัติเหตุจากการทํางาน ความขัดแยงทางอุตสาหกรรม สภาพการทํางาน (๕) ความม่ันคง

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก ท่ีอยูอาศัยโครงสรางพ้ืนฐานใน การคมนาคมและการ

ติดตอสื่อสาร (๖) ความม่ันคงดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติชีวิต ครอบครัว ไดแก เด็กวัยรุน 

ผูใหญ ความแตกแยกในครอบครัว ชีวิตในชุมชน ไดแก การมีสวนรวมในสังคม การมีสวนรวมทาง 

การเมืองความวุนวายในชุมชน อัตราอาชญากรรม 3 7

๔๘ และยังอธิบายลักษณะของคนท่ีเจริญ ซ่ึงเปน

ประชากรท่ีมีคุณภาพไว ๕ ประการ ไดแก  

 ๑) เปนคนท่ีรูจักใชความคิดอยางมีจุดหมายปลายทางได 

 ๒) เปนคนท่ีสามารถคาดการณภายหนาได  

 ๓) เปนคนท่ีสามารถดําเนินการกิจการท่ียุงยากซับซอนได 

 ๔) เปนคนท่ียินดีท่ีจะรับฟง ทําความเขาใจความคิดเหน็ และความสนใจของผูอ่ืนได  

                                                           
๔๖Sorochan & Bende, Teaching  Elementaly Health Science, (Sydney : Addison – 

Wesley Publishing Company, 1997). Unpaged. 
๔๗ รศ.ระพีพรรณ  คําหอม, สวัสดิการสังคม กับ สังคมไทย, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๗), หนา ๙๖ – ๙๗. 
๔๘ESCAP, Guidelines on Methodological Approaches to the Conduct of a Regional 

Survey of the Quality of Life as an Aspect of Human Resources Development, (New York: 
McGraw-Hill, 1990), p. 70. 



๓๙ 

 

 ๕) เปนคนท่ีมีชํานาญในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของตน38

๔๙ 

 นอกจากนี้ ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับลักษณะประชากรท่ีมีคุณภาพวาควรมีคุณสมบัติ

พ้ืนฐานท่ีสําคัญอีก ๕ ประการ คือ (๑) ความรับผิดชอบ (๒) ความสมํ่าเสมอ (๓) ความเชื่อม่ันใน

ตนเอง (๔) การพ่ึงตนเอง และ (๕) ความซ่ือสัตยเท่ียงตรงไมคดโกง39

๕๐ 

 ท้ังนี้ ตัวชี้วัดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตเปนสิ่งท่ีจะทําใหเราเขาใจวา คุณภาพชีวิตอยูในระดับใด 

และสามารถวัดออกมาไดอยางมีความเท่ียง นา เชื่อถือ สามารถนําแนวคิดท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัดเก่ียวกับ

คุณภาพชีวิต ดังกลาวขางตน มาสรุปเปนตารางได ดังตารางท่ี ๒.๕ 

ตารางท่ี ๒.๕ ตัวชี้วัดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Beadle-Brown 

 

แบงคุณภาพชีวิตควบคูไปกับการกําหนดตัวชี้วัดเปน  ๘  ดาน  

๑. คุณภาพชีวิตดานการรวมกลุมทาง  

๒. คุณภาพชีวิตดานความเปนอยูทางกายภาพ  

๓. คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

๔. คุณภาพชีวิตดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี 

๕. คุณภาพชีวิตดานลักษณะทางอารมณ  

๖. คุณภาพชีวิตดานสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง 

๗. คุณภาพชีวิตดานการพัฒนาตนเอง 

๘. คุณภาพชีวิตดานสิทธิเสรีภาพ  

Berghorn, Shaefer ๑) สถานภาพทางเศรษฐกิจ ๒) สุขภาพ ๓) สภาพแวดลอมท้ัง

ทางดานบุคคลและสังคม ๔) การพ่ึงพาตนเอง ๕) การทํากิจกรรม 

รศ.อภิชา แดงจํารูญ ๑) การบงชี้ถึงสุขภาวะให ชัดเจนนั้นเปนเรื่องท่ีไมสามารถใชการวัด

เพียงดานใดดานหนึ่งใหชัดเจนลงไปได  

๒) ยกตัวอยาง เชน แมวาสุขภาวะจะ ไมสามารถวัดไดในขณะนี้ แต

อาจระบุถึงสุขภาวะตามหลักสมรรถภาพท่ีมีองคประกอบ ๕ ดาน 

ไดแก สมรรถภาพดานรางภาพ อารมณ สังคม จิตใจและวัฒนธรรม 

 

  

                                                           
๔๙สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย, (กรุงเทพมหานคร : แพรวิทยา, 

๒๕๑๔), หนา ๓๘-๓๙. 
๕๐อางแลว, หนา ๕๕-๗๘. 



๔๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ ตัวชี้วัดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมลู แนวคิดหลัก 

ระพีพรรณ คําหอม ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนามนุษย พิจารณาองคประกอบ ใน ๓ 

ดาน คือ ๑) องคประกอบท่ีหนึ่ง ดานสุขภาพ ๒) องคประกอบท่ี

สอง ดานศักยภาพ ๓) องคประกอบท่ีสาม ดานคุณภาพชีวิต  

ESCAP ๑) การบงชี้ถึงสุขภาวะให ชัดเจนนั้นเปนเรื่องท่ีไมสามารถใชการ

วัดเพียงดานใดดานหนึ่งใหชัดเจนลงไปได  

๒) ยกตัวอยาง เชน แมวาสุขภาวะจะ ไมสามารถวัดไดในขณะนี้ 

แตอาจระบุถึงสุขภาวะตามหลักสมรรถภาพท่ีมีองคประกอบ ๕ 

ดาน ไดแก สมรรถภาพดานรางภาพ อารมณ สังคม จิตใจและ

วัฒนธรรม 

สัญญา สัญญาวิวัฒน ลักษณะของคนท่ีเจริญ ซ่ึงเปนประชากรท่ีมีคุณภาพไว ๕ ประการ 

(๑) เปนคนท่ีรูจักใชความคิดอยางมีจุดหมายปลายทางได(๒) เปน

คนท่ีสามารถคาดการณภายหนาได (๓) เปนคนท่ีสามารถ

ดําเนินการกิจการท่ียุงยากซับซอนได  (๔) เปนคนท่ียินดีท่ีจะรับฟ

ง ทําความเขาใจความคิดเหน็ และความสนใจของผูอ่ืนได (๕) 

เปนคนท่ีมีชํานาญในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน เพ่ือบรรลุวัตถุประ

สงคของตน และยังมีความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับลักษณะประชากร

ท่ีมีคุณภาพวาควรมีคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีสําคัญอีก ๕ ประการ คือ 

(๑) ความรับผิดชอบ (๒) ความสมํ่าเสมอ (๓) ความเชื่อม่ันใน

ตนเอง (๔) การพ่ึงตนเอง และ (๕) ความซ่ือสัตยเท่ียงตรงไมคด

โกง 

 ในการศึกษา “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน” ผูศึกษากําหนดกระบวนการในการทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะหสังเคราะห

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิต และไดขอสรุปของตัวแปรตาม ประกอบดวย ๑. คุณภาพชีวิต

ดานการรวมกลุมทางสังคม (Social Inclusion) ๒. คุณภาพชีวิตดานความเปนอยูทางกายภาพ 

(Physical Well-being) ๓. คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 

Relations) ๔. คุณภาพชีวิตดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี (Material Well-being) ๕. 

คุณภาพชีวิตดานลักษณะทางอารมณ (Emotional Well-Being) ๖. คุณภาพชีวิตดานความสามารถ



๔๑ 

 

ในการตัดสินใจดวยตนเอง (Self-determination) ๗. คุณภาพชีวิตดานการพัฒนาตนเอง (Personal 

Development) และ๘. คุณภาพชีวิตดานสิทธิเสรีภาพ (Rights) เพ่ือสรางกรอบแนวคิด ไดดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพท่ี ๒.๒ องคประกอบของคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 

 สรุปตัวแปรคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

 ๑. ดานการรวมกลุมทางสังคม หมายถึง การทํากิจกรรมเพ่ือดูแลรางกายท่ีเหมาะสม การ

รวมกลุมของคนในชุมชนของทานเปนไปอยางถูกตอง มีการรวมกลุมของคนในชุมชนทานเปนไปเพ่ือการ

พัฒนาจิตใจ การรวมกลุมตาง ๆ ของคนในชุมชนทานเปนการฝกการใชสมอง 

 

ดานการรวมกลุมทางสังคม 

 

ดานความเปนอยูทางกายภาพ 

ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ 
ความเปนอยูท่ีด ี

 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

 

ดานลักษณะทางอารมณ 

ดานความสามารถในการ
ตัดสินใจดวยตนเอง 

 

ดานการพัฒนาตนเอง 

 

ดานสิทธิเสรภีาพ 

คุณภาพชีวิตของ 

ผูเกษียณอายุ 



๔๒ 

 

 ๒. ดานความเปนอยูทางกายภาพ หมายถึง การทํากิจกรรมท่ีเปนการดูแลรางกายอยาง

เหมาะสม ดํารงตนตั้งม่ันอยูในความดีอยูเสมอ ทํากิจกรรมท่ีเปนการฝกจิต เชน นั่งสมาธิ เดินจงกรมฯ 

กิจกรรมเพ่ือเปนการใชสมอง  

 ๓. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง การเขารวมกิจกรรมในการออกกําลังกายกับ

ผูอ่ืน รวมกับผูอ่ืนในการทํากิจกรรมท่ีมีประโยชนทํากิจกรรมท่ีเปนการพัฒนาจิตใจ พัฒนาสมองอยูเสมอ 

 ๔. ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี หมายถึง การศึกษาหาความรูเก่ียวกับการดูแล

สุขภาพ ดํารงตนอยูในบริบทท่ีเอ้ือตอการทําสิ่งท่ีถูกตอง การเสพสื่อท่ีเอ้ือตอการบมเพราะจิตใจท่ีดี 

รวมท้ังใชความรูความสามารถเพ่ือนําพาตนใหมีความเปนอยูท่ีดี 

 ๕. ดานลักษณะทางอารมณ หมายถึง มีความพึงพอใจในรางกายตนเองในปจจุบัน มีความ

ฉุนเฉียวเม่ือมีผูอ่ืนกระทําการขัดตอความตองการตนเอง มีการใชหลักธรรมเพ่ือกลั่นกรองกอนแสดง

พฤติกรรมเสมอ และใชเหตุผลในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม 

 ๖. ดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง หมายถึง เปนผูตัดสินใจหลักเก่ียวกับรางกาย

ตนเอง หรือการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เปนผูตัดสินใจหลักในการฝกหรือไมฝกจิตใจตนเอง รวมท้ังใช

วิจารณญาณอยางถูกตองกอนการตัดสินใจในทุก ๆ อยาง 

 ๗. ดานการพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนารางกายใหมีความแข็งแรงยิ่งข้ึนอยูเสมอ 

พัฒนาพฤติกรรมของทานใหดียิ่งข้ึน พัฒนาจิตใจใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง และสรรหาหรือพัฒนา

องคความรูในดานตาง ๆ อยูเสมอ 

 ๘. ดานสิทธิเสรีภาพ หมายถึง การมีสิทธิเสรีภาพเก่ียวกับรางกายตนเอง การแสดงพฤติกรรม

ตาง ๆ การฝกจิตใจของตนเอง และการมีเสรีภาพในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

 ๒.๒.๖ ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิต  

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตจําเปนตองพัฒนาองคประกอบ ท้ังดานจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ เพ่ือให

ดํารงชีพ ในระดับท่ีเหมาะสมตามความจําเปนพ้ืนฐาน คือ มีสัมมาอาชีพ มีรายไดตามสมควร มี

สุขภาพอนามัยดี มีครอบครัวดี พ่ึงตนเองได และทําตนเปนประโยชนตอผูอ่ืน และประเทศชาติ ดังนั้น 

คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ควรมีความดีท่ีนอกเหนือจากปจจัย ๔ และรายได คือ ความรูดี ความคิด ดี การ

กระทําดี มีจิตใจด4ี0

๕๑ 

 ซ่ึงองคประกอบท่ีจะทําใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดนั้น ควรประกอบดวยปจจัยพ้ืนฐาน 

                                                           
๕๑ มานิช ณรงคเพชร, ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทํางานของผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดยอม เขตอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสังคมศาสตร

เพ่ือการพัฒนา, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๘), หนา ๒๕ - ๒๗.  



๔๓ 

 

 ๑. ปจจัยดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา หมายถึง การท่ีมนุษยมีคุณภาพ ชีวิตท่ี

ดีไดนั้นจะตองมีความเปนปกติของรางกายและสติปญญาเปนพ้ืนฐาน ซ่ึงไดแก การมีอวัยวะ ตาง ๆ ของ

รางกายสมบูรณครบถวน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีพละกําลังท่ีสามารถทํากิจการงาน ไดดีเชนเดียวกับ

คนอ่ืน มีระดับพัฒนาการของสติปญญาเปนปกติ สามารถศึกษาเลาเรียน คิดไตรตรองหาเหตุผลตาง ๆ 

รวมท้ังสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

 ๒. ปจจัยดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ หมายถึง การเปนผูท่ีมีจิตใจท่ีดี มีอารมณ

แจมใสม่ันคง ไมแปรปรวน หงุดหงิด โมโหงาย จิตใจมีคุณธรรม ไมอิจฉาริษยา หรือ เคียดแคน พยาบาท

ผูอ่ืนเปนผูมองโลกในแงดี มีความโอบออมอารี พรอมท่ีจะชวยเหลือผูท่ีตกทุกข ไดยากหรือเดือดรอนเสมอ 

การมีพ้ืนฐานดานจิตใจและอารมณท่ีดีจะชวยใหบุคคลเกิดความสุขและความสงบในการดํารงชีวิต  

 ๓. ปจจัยดานความสมบูรณสังคมและสิ่งแวดลอม หมายถึง การเปนคนท่ีไดรับการยอมรับ 

จากคนท่ัวไปอันเนื่องมาจากการมีมนุษยสัมพันธอันดี มีความสามารถในการปรับตัว ยอมรับ 

ความสามารถและความสําคัญของผูอ่ืน ตลอดจนสิ่งอ่ืนท่ีอยูรอบตัว ดังนั้น จึงเปนผูท่ีเห็นคุณคาของ

บุคคลและสิ่งแวดลอม และคิดท่ีจะปรับปรุงพัฒนาใหสิ่งแวดลอมเหลานั้นคงคุณคาและประโยชนอยู

ตลอดไป จะยอมใหเกิดความเสียหายหรือมลภาวะตอสิ่งแวดลอมบาง ก็เปนเพียงสวนนอยท่ีสุด การมี

ความสมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอมจะชวยใหบุคคลมีชีวิตท่ีเหมาะสม กลมกลืน และเขากันไดดี

กับสังคมและสิ่งแวดลอมของตน  

 ๔. ปจจัยดานความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต หมายถึง ความสามารถท่ีจะ

จัดหาสิ่งจําเปนตาง ๆ ท่ีจะชวยใหชีวิตดํารงอยูไดอยางดีตามฐานะของตนเอง ตลอดจนสภาพของ 

สังคมเศรษฐกิจและยุคสมัย ปจจัยจําเปนไดแก ปจจัย ๔ ซ่ึงมี อาหาร เสื้อผา ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค

และสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย ตลอดจนการไดรับการศึกษาการพักผอน ฯลฯ ซ่ึงบุคคลจําเปนตอง

จัดหรือจัดใหมีข้ึนตามความจําเปน ในสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมของตน การมีปจจัยจําเปนในการ

ดํารงชีวิตท่ีดีและพอเพียงยอมชวยใหบุคคลมีความสะดวกสบาย ไมลําบากขัดสน และยอมนํามาซ่ึง

ความสุขและความพึงพอใจในชีวิต41

๕๒ 

 ท้ังนี้ ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตเปนสิ่งท่ีจะทําใหเราเขาใจวา การท่ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ไดนั้น จําเปนตองพัฒนาองคประกอบ ท้ังดานจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ เพ่ือใหดํารงชีพในระดับท่ี

เหมาะสมตามความจําเปนพ้ืนฐาน และสามารถนําปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต ดังกลาวขางตน มา

สรุปเปนตารางได ดังตารางท่ี ๒.๖ 

  

                                                           
๕๒ธันยา ศรีตุลากร, คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ศึกษากรณีโรงพยาบาลยะลา, 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม, คณะพัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

๒๕๔๖), หนา ๘ - ๙. 



๔๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

มานิช ณรงคเพชร การพัฒนาคุณภาพชีวิตจําเปนตองพัฒนาองคประกอบ ท้ังดานจิตใจ 

สังคม เศรษฐกิจ เพ่ือใหดํารงชีพ ในระดับท่ีเหมาะสมตามความจํา

เปนพ้ืนฐาน คือ มีสัมมาอาชีพ มีรายไดตามสมควร มีสุขภาพอนามัย

ดี มีครอบครัวดี พ่ึงตนเองได และทําตนเปนประโยชนตอผูอ่ืน และ

ประเทศชาติ  ดั งนั้ น  คนมี คุณภาพชี วิ ต ท่ีดี  ควร มีความดี ท่ี

นอกเหนือจากปจจัย ๔ และรายได คือ ความรูดี ความคิด ดี การ

กระทําดี มีจิตใจด ี

Ampbell & Rogers 

 

องคประกอบท่ีจะทําใหบุคคลมี คุณภาพชีวิต ท่ีดี ไดนั้ น  ควร

ประกอบดวยปจจัยพ้ืนฐาน คือ  

(๑) ปจจัยดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา 

(๒) ปจจัยดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ  

(๓) ปจจัยดานความสมบูรณสังคมและสิ่งแวดลอม  

(๔) ปจจัยดานความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต  

 

ในการศึกษา “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน” ผูศึกษากําหนดกระบวนการในการทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะหสังเคราะหแนวคิด 

ทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และไดขอสรุปของตัวแปรตน ประกอบดวย (๑) ปจจัยดานความสมบูรณ

ดานรางกายและสติปญญา (๒) ปจจัยดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ (๓) ปจจัยดานความ

สมบูรณสังคมและสิ่งแวดลอม (๔) ปจจัยดานความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต  

  



๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๒  องคประกอบของปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต 

 

 สรุปตัวแปรปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน 

 ๑. ปจจัยดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา หมายถึง การท่ีมนุษยมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีไดนั้นจะตองมีความเปนปกติของรางกายและสติปญญาเปนพ้ืนฐาน มีอวัยวะตาง ๆ ของราง

กายสมบูรณครบถวน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีพละกําลังท่ีสามารถทํากิจการงานไดดีเชนเดียวกับ

คนอ่ืน มีระดับพัฒนาการของสติปญญาเปนปกติ สามารถศึกษาเลาเรียน คิดไตรตรองหาเหตุผลตาง ๆ 

รวมท้ังสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

 ๒. ปจจัยดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ หมายถึง การเปนผูท่ีมีจิตใจท่ีดี มีอารมณ

แจมใสม่ันคง ไมแปรปรวน หงุดหงิด โมโหงาย จิตใจมีคุณธรรม ไมอิจฉาริษยา หรือ เคียดแคน พยาบาท

ผูอ่ืนเปนผูมองโลกในแงดี มีความโอบออมอารี พรอมท่ีจะชวยเหลือผูท่ีตกทุกข ไดยากหรือเดือดรอน

เสมอ การมีพ้ืนฐานดานจิตใจและอารมณท่ีดีจะชวยใหบุคคลเกิดความสุขและความสงบในการดํารงชีวิต  

 ๓. ปจจัยดานความสมบูรณสังคมและสิ่งแวดลอม หมายถึง การเปนคนท่ีไดรับการยอมรับ 

จากคนท่ัวไปอันเนื่องมาจากการมีมนุษยสัมพันธอันดี มีความสามารถในการปรับตัว ยอมรับ 

ความสามารถและความสําคัญของผู อ่ืน ตลอดจนสิ่งอ่ืนท่ีอยูรอบตัว เห็นคุณคาของบุคคลและ

สิ่งแวดลอม คิดท่ีจะปรับปรุงพัฒนาใหสิ่งแวดลอมเหลานั้นคงคุณคาและประโยชนอยูตลอดไป ซ่ึงการ

มีความสมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอมจะชวยใหบุคคลมีชีวิตท่ีเหมาะสม กลมกลืน และเขากันไดดี

กับสังคมและสิ่งแวดลอมของตน  

 ๔. ปจจัยดานความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต หมายถึง ความสามารถท่ีจะจัดหา

สิ่งจําเปนตาง ๆ ท่ีจะชวยใหชีวิตดํารงอยูไดอยางดีตามฐานะของตนเอง ตลอดจนการไดรับตามความ

จําเปนในสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมของตน การมีปจจัยจําเปนในการดํารงชีวิตท่ีดีและพอเพียงยอมชวย

ใหบุคคลมีความสะดวกสบาย ไมลําบากขัดสน และยอมนํามาซ่ึงความสุขและความพึงพอใจในชีวิต 

ปจจัยดานความสมบูรณดาน
รางกายและสตปิญญา 

ปจจัยดานความสมบูรณดาน
จิตใจและอารมณ 

ปจจัยดานความสมบูรณของ 
สิ่งท่ีจําเปนในการดาํรงชีวิต 

ปจจัยดานความสมบูรณสังคม
และสิ่งแวดลอม 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอ 

คุณภาพชีวิต 



๔๖ 

 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ 

 แนวคิดเก่ียวกับการเกษียณอายุราชการนั้นมีการกลาวถึงมาชานาน ซ่ึงมีการศึกษาเก่ียวกับ

ระบบราชการ ประกอบกับมีนักวิชาการท่ีคิดคนทฤษฎีระบบราชการมาใชมากยิ่งข้ึน ทําใหมีการ

กลาวถึงการเกษียณราชการดวยเชนกัน ในประเด็นนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา และไดเรียบเรียงประเด็น

เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับหัวขอหลัก ไดดังนี้ 

 ๒.๓.๑ ท่ีมาของการเกษียณอายุราชการ 

 ปจจุบันหลายประเทศในโลกไดมีการเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุในวัยเกษียณเปนจํานวนมากไมวา

จะเปน ญี่ปุน อังกฤษ หรือเยอรมันซ่ึงสงผลใหรัฐบาลมีคาใชจายเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องเพราะ

ประเทศเหลานี้เปนประเทศพัฒนาท่ีมีสวัสดิการสูงทําใหรัฐบาลตองมีภาระคาใชจายในสวนเงินบํานาญ

เปนจํานวนมากประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกซ่ึงทําใหรัฐบาลประเทศเหลานี้ตองปรับตัวตัดคาใชจายใน

สวนตาง ๆ รวมถึงเงินท่ีผูเกษียณอายุจะไดรับดวย ในการเกษียณอายุการทํางาน ระยะแรกไมมีการ

เกษียณอายุและไมมีคนชรา ในยุคหินทุกคนทํางานอยางเต็มท่ีจนถึงอายุ ๒๐ ป แลวเสียชีวิต โดยสาเหตุ

การเสียชีวิตเปนสาเหตุท่ีผิดธรรมชาติ ดังนั้นบุคคลใดก็ตามท่ีมีชีวิตอยูไดนานจนถึงวัยชรา จะไดรับการ

บูชาหรือเปนสัญลักษณแหงความเคารพ แมกระท่ังในยุคพระคัมภีร เม่ือผูคนจํานวนมากเขาสูวัยชรา 

การเกษียณอายุก็ยังไมไดถือกําเนิดข้ึน กอนศตวรรษท่ี ๑๘ อายุขัยเฉลี่ยของคนอยูระหวาง ๒๖ ถึง ๔๐ ป 

ดวยเหตุนี้ จึงมีเพียงไมก่ีเปอรเซ็นตของประชากรท่ีมีชีวิตอยูถึงวัยท่ีรางกายบกพรองจนเปนอุปสรรคตอ

การทํางาน42

๕๓ โดยการเกษียณอายุ เริ่มปรากฏข้ึนตั้งแตศตวรรษท่ี ๑๘ โดยเปนนโยบายของรัฐบาลเริ่ม

นํามาใชในประเทศตาง ๆ ในชวงปลายศตวรรษท่ี ๑๙ และศตวรรษท่ี ๒๐ ในการกําหนดเกณฑอายุ

เกษียณ พบวามีความเก่ียวโยงกับสวัสดิการท่ีแรงงานจะไดรับในชวงหลังวัยทํางาน ดังนั้น แนวคิดการ

กําหนดอายุเกษียณจึงเกิดข้ึนเพ่ือจะคํานวณผลประโยชนท่ีแรงงานจะไดรับเม่ือพนวัยทํางานไปแลว 

แตละประเทศจะมีการเริ่มตนกําหนดอายุเกษียณท่ีตางกันข้ึนอยูกับการพัฒนาระบบสวัสดิการ

บําเหน็จบํานาญ และผลประโยชนใหแกแรงงานท่ีพนวัยทํางาน 

 เยอรมันเปนประเทศท่ีมีการพัฒนาระบบสวัสดิการประกันสังคมเปนระยะเวลานานและ

เปนตนแบบของการวางรูปแบบประกันสังคมใหหลายประเทศ เยอรมันจึงเปนประเทศแรกในโลกท่ีใช

ระบบประกันสังคมในวัยชรา และเปนประเทศแรกท่ีเริ่มมีการนําการเกษียณอายุมาใช นําโดยนาย

ออทโท ฟอน บิสมารค (Otto Von Bismarck) ผูปกครองเยอรมันในขณะนั้น เขาริเริ่มรัฐสวัสดิการ

                                                           
๕๓Mary-Lou Weisman, The History of Retirement, From Early Man to A.A.R.P., 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://www.nytimes.com/๑๙๙๙/๐๓/๒๑/jobs/the-history-of-retirement-fromearly-
man-to-aarp.html, [๖ มกราคม ๒๕๖๓]. 



๔๗ 

 

เปนครั้งแรกในโลกสมัยใหม มีเปาหมายเพ่ือดึงการสนับสนุนของมวลชนจากชนชั้นแรงงาน ซ่ึงมิ

เชนนั้นแลว มวลชนเหลานี้อาจไปเขารวมกับสังคมนิยมซ่ึงเปนศัตรูของเขาไดในป ค.ศ. ๑๘๘๓ 

เยอรมันไดมีการกําหนดอายุเกษียณเปนครั้งแรก โดยประกาศใหผูท่ีอายุ ๖๕ ปข้ึนไปจะถูกบังคับให

เกษียณอายุ และจะมีการจายบํานาญให ปจจุบันประเทศเยอรมันกําหนดอายุเกษียณ หรือ early 

retirement age ดังนั้นจะไมไดรับเงินเทากับผูท่ีขอรับเงินเม่ืออายุเต็ม หรือ Full Retirement Age 

(FRA) อายุเต็มหรือ FRA นี้ของแตละคนจะไมเทากัน ผูท่ีเกิดกอนป ค.ศ. ๑๙๓๙ เกษียณอายุเต็มอายุ 

๖๕ ป สวนผูท่ีเกิดหลังจากนั้น ก็จะเกษียณอายุชาลงลดหลั่นกันไป ซ่ึงตามกฎหมายปจจุบัน ผูท่ีเกิดป 

ค.ศ. ๑๙๖๐ เปนตนไป จะเกษียณอายุเต็ม คือท่ีอายุ ๖๗ ป 4 3

๕๔ สําหรับประเทศญ่ีปุน ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รัฐบาลไดขยายชวงเวลาท่ีจะเกษียณอายุการทํางานของประชาชนภายในประเทศออกไป จาก ๖๐ ป 

เปน ๗๐ ป โดยจะเริ่มนํารองโครงการ ตั้งแตเดือนเมษายน ป พ.ศ. ๒๕๖๓ และไดอนุมัติขอเสนอเพ่ิม

อายุใหประชาชนเลือกชวงเวลารับเงินบํานาญตั้งแตอายุ ๗๐ ปข้ึนไป โดยสงเสริมใหคนวัย ๖๐ ป ทํางาน

ตอ เพ่ือพยายามแกไขปญหาขาดแคลนแรงงานและสังคมสูงวัย ขณะเดียวกันเตรียมพิจารณาเพ่ิมอายุ

เกษียณราชการ ท่ีมีจํานวนแรงงานกวา๓.๔ ลานคน จาก ๖๐ ป เปน ๖๕ ป ซ่ึงตามกฎหมาย ชาวญี่ปุน

สามารถเลือกรับเงินบํานาญไดตั้งแตอายุ ๖๐ – ๗๐ ป แตจะไดรับเงินบํานาญมากกวาสําหรับผูท่ีเลือก

ชวงเวลาหลังอายุ ๖๕ ป44

๕๕ 

 ประเทศไทย เริ่มกําหนดอายุการเกษียณอายุราชการในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ในพระราชบัญญัติ

เบี้ยบํานาญ ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔)๑๑๑๒ ซ่ึงเปนกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญฉบับแรกของ

ประเทศไทย โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ เกิดข้ึนจากการท่ีพระองคทรงมีพระราชดําริ เห็นวา “ราชการ

บานเมืองมีมากข้ึนกวาแตกอน แมจะเพ่ิมเงินเดือนใหมากข้ึนก็ตาม แตขาราชการมีหนาท่ีตองรับราชการ

เต็มเวลา ไมใครไดมีโอกาสท่ีจะสะสมทรัพยไวเลี้ยงตนเม่ือแกชราหรือทุพพลภาพ” ดวยเหตุนี้ จึงไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการตราพระราชบัญญัติเพ่ือจายเบี้ยบํานาญข้ึนเปนครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 

๒๔๔๔ เรียกวา พระราชบัญญัติเบี้ยบํานาญ ร.ศ.๑๒๐ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ 

โดยในมาตรา ๑๖ ไดกําหนดไววา “ขาราชการคนใดอายุครบ ๕๕ ป ตองออกจากราชการเพราะเหตุอายุ

สูง เวนไวแตรัฐบาลเห็นวาผูนั้นยังไมมีความชรา มาเบียดเบียน และยังมีความสามารถในการปฏิบัติ

ราชการก็ใหรับราชการตอไปอีกคราวละ ๕ ป จะเปนหนึ่งหรือสองคราวก็ได” ตอมาไดยกเลิก

พระราชบัญญัติเบี้ยบํานาญ รศ.๑๒๐ เนื่องจากพระราชบัญญัติเบี้ยบํานาญ ร.ศ.๑๒๐ ไมไดใหสิทธิในการ

รับบําเหน็จบํานาญแกขาราชการโดยท่ัวถึงทุกชั้น และมีการตราพระราชบัญญัติฉบับใหมข้ึนอีกหลาย

                                                           
๕๔Dana Aaspach, Social Security and Medicare Retirement Age, [ออนไลน], แหลงท่ีมา:

https://www.thebalance.com [๑๔ มกราคม ๒๕๖๓]. 
๕๕Workpoint News, ญ่ีปุนจอขยายเกษียณอายุ แกปญหาสังคมสูงวัย-ขาดแคลนแรงงาน, 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา:https://workpointnews.com [๑๔ มกราคม ๒๕๖๓]. 



๔๘ 

 

ฉบับ จนกระท่ังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และเปน

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการท่ีใชอยูจนถึงปจจุบัน4 5

๕๖ ซ่ึงในระบบเกษียณอายุราชการของ

ไทยท่ีใชในปจจุบันเปนระบบบังคับ คือใหขาราชการทุกคนเกษียณอายุเม่ือมีอายุ ๖๐ ป ท้ังนี้การ

เกษียณอายุราชการเปนไปตามมาตรการท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการใชประโยชนจากกําลังคนใหสูงสุด มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการภายใตขอจํากัดของ

การเพ่ิมอัตรากําลัง เพราะจดุมุงหมายของการเกษียณอายุขาราชการ นอกจากเพ่ือใหขาราชการท่ีสูงอายุ

ไดมีโอกาสพัก (Termination) แลวยังเปนการเปดโอกาสใหคนรุนใหมท่ีมีความรูและสมรรถภาพสูงไดมี

โอกาสกาวหนา รวมท้ังภาคราชการเองไดมีโอกาสปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการสรรหาคน

ใหมท่ีมีสมรรถภาพท่ีดีกวามาทําหนาท่ีแทน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหภาคราชการมีพลัง (Vitality) ใน

การดําเนินงาน ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ซ่ึงการเกษียณอายุราชการนี้ยังไมสอดคลองกับสภาพ

การบริหารในหนวยงานภาครัฐในปจจุบัน ท่ีตองการความคลองตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ท้ังนี้เพราะการกําหนดใหเกษียณอายุเทากันทุกลักษณะงาน นอกจากจะไมชวยแกไขปญหาการขาด

แคลนกําลังคนบางประเภทแลว ยังกอใหเกิดปญหาตอประสิทธิภาพการทํางานของขาราชการ เนื่องจาก 

ลักษณะงานบางอยางอาจจําเปนตองอาศัยผูท่ีมีคุณวุฒิ และประสบการณสูงตลอดจนคนท่ีมีศักยภาพ

และความพรอมท่ีจะทํางานตอไปไดหลังจากอายุ ๖๐ ป ในขณะเดียวกันผูท่ีมีอายุมากเกินไปอาจทํางาน

ไดไมดีเทากับผูมีอายุนอยกวา จะเห็นไดวาการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐมีผลกระทบตอการบริหาร

นโยบายเชิงโครงสรางกําลังคนแนนอน และท่ีสําคัญการท่ีหนวยงานมีกําลังคนท่ีสูงอายุเปนจํานวนมาก 

อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเฉพาะงานท่ีตองใชความคลองตัวสูงเพ่ือใหทันตอ

สภาวะการทํางานในยุคปจจุบัน4 6

๕๗ ท้ังนี้สามารถนําแนวคิดท่ีเก่ียวกับท่ีมาของการเกษียณอายุราชการ 

ดังกลาวขางตน มาสรุปเปนตารางได ดังตารางท่ี ๒.๗ 

  

                                                           
๕๖ ประวัติกองทุน กบข.: ประวัติและหนาท่ี, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www.gpf.or.th/thai

๒๐๑๓ /about/index.asp, [๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 
๕๗ นุสรา รัตนสมัย, “พฤติกรรมการเตรียมความพรอมตนเองเขาสูวัยเกษียณ: กรณีศึกษาขาราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”, ภาคนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), (บันฑิตวิทยาลัย : 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. ๒๕๕๒). 



๔๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงเก่ียวกับท่ีมาของการเกษียณอายุราชการ 

นักวิชาการหรือหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Mary-Lou Weisman    

 

๑) ในระยะแรกไมมีการเกษียณอายุและไมมีคนชรา  

๒) ในยุคหินทุกคนทํางานอยางเต็มท่ีจนถึงอายุ ๒๐ ป แลวเสียชีวิต  

๓) บุคคลใดก็ตามท่ีมีชีวิตอยูไดนานจนถึงวัยชรา จะไดรับการบูชาหรือ

เปนสัญลักษณแหงความเคารพ  

๔) การเกษียณอายุก็ยังไมไดถือกําเนิดข้ึน  

Dana Aaspach 

   

 

๑) เยอรมันเปนประเทศท่ีมีการพัฒนาระบบสวัสดิการประกันสังคมเปน

ระยะเวลานานและเปนตนแบบของการวางรูปแบบประกันสังคมให

หลายประเทศ 

๒)  เยอรมันจึงเปนประเทศแรกในโลกท่ีใชระบบประกันสังคมในวัยชรา 

และเปนประเทศแรกท่ีเริ่มมีการนําการเกษียณอายุมาใช นําโดยนาย

ออทโท ฟอน บิสมารค (Otto Von Bismarck)  

๓) ป ค.ศ. ๑๘๘๓ เยอรมันไดมีการกําหนดอายุเกษียณเปนครั้งแรก 

โดยประกาศใหผูท่ีอายุ ๖๕ ปข้ึนไปจะถูกบังคับใหเกษียณอายุ และจะมี

การจายบํานาญให  

Workpoint News  ๑) ประเทศญี่ปุน ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐบาลไดขยายชวงเวลาท่ีจะ

เกษียณอายุการทํางาน จาก ๖๐ ป เปน ๗๐ ป โดยจะเริ่มนํารองโครงการ 

ตั้งแตเดือนเมษายน ป พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒) ขณะเดียวกันเตรียมพิจารณาเพ่ิมอายุเกษียณราชการ ท่ีมีจํานวน

แรงงานกวา๓.๔ ลานคน จาก ๖๐ ป เปน ๖๕ ป  

ประวัติกองทุน กบข. 

 

๑) ไทย เริ่มกําหนดอายุการเกษียณอายุราชการในสมัยรัชกาลท่ี ๕                

๒) จนกระท่ังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ และเปนกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการท่ีใชอยู

จนถึงปจจุบัน 

 ๒.๓.๒ ความหมายของการเกษียณอายุราชการ 

 การเกษียณอายุ เปนกระบวนการประการหนึ่งทางสังคมในการประกอบอาชีพท่ีกําหนดให

บุคคลท่ีไดรับการจางงานตองออกจากงาน เม่ือถึงชวงอายุท่ีกําหนดไว ท้ังกอนเกณฑเวลาหรือตาม

เกณฑเวลา เชน การถอนตัวออกจากภาวการณเปนลูกจางไปสูภาวะของการเปนอิสระหมดภาระหนาท่ีท่ี



๕๐ 

 

ตองปฏิบัติ เปนตนกลาวถึง การเกษียณอายุวาเปนวงจรชีวิตในการประกอบอาชีพท่ีอยูในชวงตํ่าสุดของ

การจางงานความรับผิดชอบตออาชีพและโอกาสในการทํางานตาง ๆ จะลดต่ําลงท่ีสุดบุคคลท่ีเกษียณจะ

มีรายไดในรูปของบําเหน็จบํานาญโดยไมตองทํางาน ดังนั้น การเกษียณอายุจึงเปนบทบาททางสังคมท่ี

กําหนดใหมีระบบการแทนท่ีบุคคลตามสิทธิหนาท่ีและความสัมพันธกับคนอ่ืน47

๕๘  นอกจากนี้  ยั ง เป น

กระบวนการใหแตละบุคคลไดมีการจัดเตรียมชีวิตเพ่ือการเริ่มแสวงหาสิ่งใหมเพ่ือการปรับตัวหรือแมแต

การปลีกตัวออกจากสังคม เม่ือเกษียณอายุแลว ดังนั้น การเกษียณอายุจึงเปนภาวะท่ีบุคคลถอนตัวออก

จากงานประจําท่ีทําอยู โดยท่ัวไป เม่ือบุคคล มีอายุประมาณ ๕๕-๗๐ ป ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามระดับ

การพัฒนาของแตละประเทศ เชน ประเทศสวีเดน และเดนมารค ถือเอาอายุ ๗๐ ป ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ถือเอาอายุ ๖๕ ป ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและประเทศในทวีปอัฟริกาถือเอาอายุ ๕๕ 

ป ซ่ึงจํานวนอายุเหลานี้ คือ เกณฑในการเขาสูวัยสูงอายุ ท่ีแตละประเทศกําหนดข้ึนไว 4 8

๕๙  ตาม

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๑๙ กลาววา “ขาราชการซ่ึงมีอายุครบ

หกสิบปบริบูรณแลว เปนอันพนจากเวลาราชการเม่ือสิ้นปงบประมาณท่ีขาราชการผูนั้นมีอายุครบหกสิบ

ปบริบูรณ 4 9

๖๐
  การเกษียณอายุสําหรับระบบราชการไทย หมายถึง การท่ีขาราชการตองพนจากราชการ

ตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงถือเปนการออกจาก

ราชการโดยผลของกฎหมาย ซ่ึงในมาตรา ๑๙ ท่ีกําหนดให ขาราชการท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณแลว

เปนอันพนจากราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณท่ีขาราชการผูนั้นมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ50

๖๑ 

 ขณะเดียวกัน ไดมีนักวิชาการ กลาววา การเกษียณอายุการงานหมายถึง การท่ีตองหยุด

ทํางานท่ีเคยทําอยูเปนประจํา เพราะเหตุอายุครบกําหนดท่ีหนวยงานนั้นกําหนดไวหรือหยุดทํางานนั้นๆ 

เพราะรางกายไมเหมาะสม เชน ราชการไทยกําหนดใหขาราชการครบกําหนดเกษียณออายุเม่ืออายุครบ 

๖๐ ป ถางานท่ีทําเปนงานของเอกชนก็อาจมีการกําหนดอายุไวแตกตางกันไปตามแตละองคกรนั้นจะ

กําหนดไว มักจะอนุโลมใชเวลา ๖๐ ป ตามราชการ บางแหงก็กําหนดไว ๕๕ ป อาชีพบางอาชีพ

เกษียณอายุทํางานเม่ืออายุยังนอย เพราะรางกายหมดสภาพประกอบอาชีพนั้นได เชน นักมวย หรือ

                                                           
๕๘Burnside, Atchley, อางถึงใน สุรกุล เจนอบรม, วิทยาการผูสูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา

การศึกษานอกโรงเรียนคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๖๖ – ๘๒. 
๕๙กุลวรา พิมใจใส, “การเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุตามหลักภาวนา ๔ ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัสวนกลาง”, วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวิตและความตาย), 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) หนา ๑๗. 
๖๐พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔, หนา ๑๔๐. 
๖๑เพ็ญประภา เบญจวรรณ, “การเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ”, วารสารมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๘๔. 



๕๑ 

 

นางแบบและนายแบบ อายุ ๓๐ ป ก็ตองเกษียณอายุงานไปหาอาชีพใหม 5 1

๖๒ ท้ังนี้สามารถนําแนวคิดท่ี

เก่ียวกับความหมายของการเกษียณอายุราชการ ดังกลาวขางตน  มาสรุปเปนตารางได ดังตารางท่ี ๒.๘ 

ตารางท่ี ๒.๘ ความหมายของการเกษียณอายุราชการ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Burnside, Atchley   ๑) เปนวงจรชีวิตในการประกอบอาชีพท่ีอยูในชวงต่ําสุดของการจาง

งาน 

๒) บุคคลท่ีเกษียณจะมีรายไดในรูปของบําเหน็จบํานาญโดยไมตอง

ทํางาน ๒๐  

๓) การเกษียณอายุจึงเปนบทบาททางสังคมท่ีกําหนดใหมีระบบการ

แทนท่ีบุคคลตามสิทธิหนาท่ีและความสัมพันธกับคนอ่ืน 

กุลวรา พิมใจใส 

   

 

๑) การเกษียณอายุงานยังเปนกระบวนการใหแตละบุคคลไดมีการ

จัดเตรียมชีวิตเพ่ือการเริ่มแสวงหาสิ่งใหม 

๒) การเกษียณอายุจึงเปนภาวะท่ีบุคคลถอนตัวออกจากงานประจําท่ี

ทําอยูเม่ืออายุครบกําหนดท่ีหนวยงานนั้นกําหนดไว 

๓) โดยท่ัวไปภาวะนี้จะมาถึงเม่ือบุคคลมีอายุประมาณ ๕๕-๗๐ ปซ่ึงจะ

แตกตางกันไปตามระดับการพัฒนาของแตละประเทศ 

พระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ พ.ศ. 

๒๔๙๔  

ขาราชการซ่ึงมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว เปนอันพนจากเวลา

ราชการเม่ือสิ้นปงบประมาณท่ีขาราชการผูนั้นมีอายุครบหกสิบป

บริบูรณ 

เพ็ญประภา เบญจวรรณ การเกษียณอายุ ระบบราชการไทย หมายถึง การท่ีขาราชการตองพน

จากราชการตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงถือเปนการออกจากราชการโดยผลของ

กฎหมาย ท่ีกําหนดให ขาราชการท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณแลวเปน

อันพนจากราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

 

  

                                                           
๖๒ สุรกุล เจนอบรม, คูมือผูสูงอายุ ฉบับเตรียมตัวกอนสูงอายุ (เตรียมตัวกอนเกษียณการทํางาน, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๕๐), หนา ๒๗. 



๕๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๘ ความหมายของการเกษียณอายุราชการ (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สุรกุล เจนอบรม ๑) การท่ีตองหยุดทํางานท่ีเคยทําอยูเปนประจํา เพราะเหตุอายุครบ

กําหนดท่ีหนวยงานนั้นกําหนดไวหรือหยุดทํางานนั้น ๆ 

๒) ราชการไทยกําหนดใหขาราชการครบกําหนดเกษียณอายุเม่ืออายุ

ครบ ๖๐ ป  

๓) ถางานท่ีทําเปนงานของเอกชนก็อาจมีการกําหนดอายุไวแตกตาง

กันไปตามแตละองคกรนั้น ๆ จะกําหนดไว ซ่ึงมักจะอนุโลม 

 ๒.๓.๓ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ 

 การเกษียณอายุ (Retirement) เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตของผูท่ีประกอบ

อาชีพในหนวยงานท่ีตองหยุดจากการประกอบอาชีพ เนื่องจากควรกําหนดตามเง่ือนไขการวาจางหรือ

เนื่องจากความเสื่อมโทรมของรางกายหรือเหตุผลอ่ืน ๆ การหยุดประกอบอาชีพของบุคคลเหลานี้

กอใหเกิดการปรับตัวใหมของผูเกษียณอายุเปนอยางมาก เปนการเริ่มตนใหมชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงหาก

การปรับตัวนี้เปนในทางท่ีดีแลวผูเกษียณอายุเหลานั้นยอมสามารถดําเนินชีวิตตอไปดวยความสุขแต

หากไมสามารถปรับตัวไดยอมเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา 5 2

๖๓ ท้ังนี้ ไดมีการแบงเกษียณอายุออกเปน ๒ 

ประเภทใหญๆ ดังนี้  

 การเกษียณอายุแบบตายตัว (Fixed Retirement) 

 การเกษียณอายุแบบตายตัว ภาษาอังกฤษใชคําวา Mendatory หรือ Compulsory หรือ 

Automatic Retirement ซ่ึงหมายถึงการบังคับเกษียณ เชน การกําหนดอายุเกษียณ ๖๐ ป ทุกคนหรือ

การกําหนดอายุเกษียณสําหรับผูปฏิบัติงานสายวิชาการ ๖๕ ป และผูปฏิบัติงานสายบริหารท่ี ๖๕ ป 

เปนตนแมวาในมาตรา ๑๙ ท่ีกําหนดให ขาราชการท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณแลว เปนอันพนจาก

ราชการเม่ือสิ้นปงบประมาณท่ีขาราชการผูนั้นมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ อยางไรก็ตาม ระบบราชการ

ไทยไดมีการปรับเปลี่ยนอายุเกษียณราชการใหสูงข้ึนสําหรับขาราชการบางประเภท ไดแก ขาราชการ

พลเรือนในพระองค สมุหราชองครักษ รองสมุหราชองครักษ ซ่ึงพนจากราชการใหเปนไปตามพระราช

อัธยาศัย (มาตรา ๑๙ วรรค ๓ ในสวนของขาราชการตุลาการ ซ่ึงดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสและ

ขาราชการอัยการซ่ึง  ดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส ใหมีการตออายุการเกษียณ ไดจนถึงอายุ ๗๐ ป

                                                           
๖๓นวรัตน  จั่นเพชร, “การเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพของกรมควบคุม

โรค”, วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะสังคมสงเคราะหศาสตร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๕๘). หนา ๒๘. 



๕๓ 

 

บริบูรณท้ังนี้เนื่องมาจากตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส และอัยการอาวุโสเปนงานวิชาชีพท่ีตองใชความ

ชํานาญและประสบการณสูงมาก 

 สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญนั้น คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดกําหนด

บัญชีตําแหนงท่ีไดรับราชการตอไปหลังเกษียณอายุราชการ ซ่ึงเปนตําแหนงงานท่ีทางคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนไดกําหนดวา มีความขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพไวจํานวน ๒ 

ประเภท ไดแก (๑) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับความเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิจํานวน ๔ 

สายงาน คือ นักกฎหมายกฤษฎีกา แพทย ทันตแพทย และนายสัตวแพทย และ(๒) ตําแหนงประเภท

ท่ัวไประดับอาวุโส หรือ ระดับทักษะพิเศษ จํานวน ๔ สายงาน คือ ปฏิบัติงานชางศิลปกรรม คีตศิลป 

ดุริยางคศิลป และนาฏศิลป กําหนดเวลาท่ีจะใหรับราชการตอตามกฎ ก.พ.นี้ใหกระทําไดตามความ

จําเปน โดยในครั้งแรกใหสั่งรับราชการตอไดไมเกินสี่ป และถายังมีเหตุผลและความจําเปน จะใหรับ

ราชการตอไปอีกไดครั้งละไมเกินสามป แตเม่ือรวมกันแลวระยะเวลาท้ังหมดตองไมเกินสิบป เม่ือครบ

กําหนดเวลาท่ีสั่งใหรับราชการตอไป ใหสั่งใหผูนั้นพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ แตถาความจําเปนท่ีใหผูนั้นรับราชการตอไปหมดลงกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว 

จะสั่งใหผูนั้นพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการกอนครบกําหนดเวลา

ดังกลาวก็ได แตตองแจงใหผูนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน 

 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีตําแหนงวิชาการระดับศาสตราจารย และ

ระดับรองศาสตราจารย พนจากราชการเม่ือสิ้นปงบประมาณท่ีขาราชการผูนั้นมีอายุครบ ๖๐ ป

บริบูรณ  แตอาจไดรับการตอเวลาราชการได ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 การเกษียณอายุแบบยืดหยุน (Flexible Retirement) 

 การเกษียณอายุราชการแบบยืดหยุน มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

 ๑. การไมกําหนดอายุเกษียณไวแนนอนวาจะเปนอายุเทาใด จะเลือกเกษียณอายุท่ีอายุใดก็ได 

 ๒. การเปดโอกาสใหเกษียณกอนกําหนดอายุเกษียณท่ีเรียกวา Early Retirement สําหรับ

การเกษียณอายุราชการกอนกําหนด หรือ Early Retirement เปนโครงการจูงใจใหขาราชการลาออก

จากราชการกอนครบอายุเกษียณ เพ่ือสนับสนุนการแกไขการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

ถือเปนมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ แตไมไดเปนโครงการท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุกป 

ข้ึนอยูกับนโยบายของสวนราชการนั้นๆ โดยใหสวนราชการพิจารณาถึงความจําเปนและเหมาะสม 

เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอราชการ มีการจูงใจใหสิทธิประโยชนแกผูเขารวมโครงการ เชน สิทธิ

ประโยชนท่ีเปนเงินกอน สิทธิประโยชนอ่ืนๆ การยกเวนภาษีเงินกอนท่ีไดรับตามมาตรการ สิทธิ์ในการ

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เปนตน 



๕๔ 

 

 ในโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของประเทศไทยท่ีผานมา กลุมเปาหมายคือ

ขาราชการท่ีมีอายุ ๕๐ ปข้ึนไป (อายุ ๕๕ ป ข้ึนไปสําหรับขาราชการทหาร) หรือมีเวลาราชการ ๒๕ ป

ข้ึนไป (ไมรวมเวลาทวีคูณ) นับถึงวันกอนออกจากราชการตามมาตรการฯ โดยเปนขาราชการประเภท

ใดประเภทหนึ่ง ดังตอไปนี้ ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนในพระองค ขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการตํารวจ ขาราชการ

ทหาร ขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

 การเตรียมตัวกอนเกษียณอายุวา ตองมีการเตรียมตัวในดานตาง ๆ ๕ ดาน53

๖๔ ไดแก 

 ๑. การเตรียมตัวดานรางกายและจิตใจ เปนการเตรียมตัวเก่ียวกับสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไปพรอมกัน เนื่องจากความเสื่อมของสุขภาพรางกายจะสงผลกระทบถึงสภาวะดานจิตใจดวย 

 ๒. การเตรียมตัวดานรายไดและการใชจาย เปนการเตรียมตัวดานรายไดและวางแผนการใช

จายเพ่ือใหมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีและเพียงพอตอการดําเนินชีวิต ลดรายจายฟุงเฟอภายหลังการ

เกษียณอายุ สะสมทรัพยในรูปของการฝากสะสม การซ้ือพันธบัตร การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ 

ประกันอุบัติเหตุฯลฯ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจและเกิดความสุขในวัยสูงอายุ 

 ๓. การเตรียมตัวดานงานอดิเรก เปนการเตรียมตัวเก่ียวกับงานพิเศษท่ีทําเพ่ือความ

เพลิดเพลิน หรือเปนงานท่ีทํารองจากงานหลัก โดยท่ัวไปมักทําในยามวางจากงานประจํา ซ่ึงมีคุณคา

ตอสุขภาพรางกายและจิตใจ สรางมิตรภาพอันดีตอกัน ใหความรูฝกทักษะและชวยใหมีความคิด

สรางสรรคอยางอิสระ งานอดิเรกท่ีนิยมกันมาก มี ๔ ประเภท คือ ประเภทงานสะสม งานประดิษฐ

งานศิลปะและเกมกีฬา 

 ๔. การเตรียมตัวดานท่ีอยูอาศัย เปนการเตรียมหาท่ีอยูอาศัยภายหลังจากการเกษียณอายุ

ท่ีไมสามารถพักอาศัยในบานพักราชการไดอีกแลว โดยควรคํานึงถึงปจจัยพ้ืนฐาน ๕ ประการ คือ 

ลักษณะของท่ีอยูอาศัยและงบประมาณในการซ้ือและกอสราง ความสะดวกในการเดินทางท้ังของตนเอง

และลูกหลาน ขนาดของท่ีอยูอาศัยท่ีมีความพอดีกับครอบครัว สภาพของเพ่ือนบานและชุมชนตอความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสภาพของสิ่งแวดลอมท่ีจะสงผลกระทบถึงสภาวะสุขภาพรางกาย 

 ๕. การเตรียมตัวดานการมีสวนรวมในสังคม เปนดานท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางมาก

เพราะภายหลังการเกษียณอายุไปแลว จะมีเวลาวางมาก ดังนั้นจึงควรวางแผนลวงหนาวานอกจาก

เวลาท่ีเหลือจากการทํางานอดิเรกแลวนั้น ผูสูงอายุควรเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ในสังคม เชนกิจกรรม

ทางการเมือง กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมหาความรูเพ่ิมเติม กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมดานศิลปะ

กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมทางกีฬา หรือกิจกรรมอาสาสมัคร 

 
                                                           

๖๔Burnside, Atchley, อางถึงใน สุรกุล เจนอบรม, วิทยาการผูสูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา

การศึกษานอกโรงเรียนคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๖๖ – ๘๒. 



๕๕ 

 

 ความตองการของบุคคลกอนวัยเกษียณพบวากลุมตัวอยางมีความตองการดานตาง 5ๆ4

๖๕ ดังนี้  

 ๑. ความตองการดานสุขภาพไดแกตองการความรูดานสุขภาพจากแพทยพยาบาลตองการ

ตรวจสุขภาพประจําปฟรีปละ ๑ ครั้งโดยตองการคลินิกตรวจรักษาเฉพาะสําหรับผูสูงอายุมากท่ีสุด

และตองการใหรับจัดบริการสงเสริมสุขภาพฟรี 

 ๒. ความตองการดานสังคมไดแกตองการสถานท่ีพักผอนและออกกําลังกายตองการให

ชุมชนมีหนวยงานดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะและตองการลดหยอนภาษีเงินไดสวนบุคคล 

 ๓. ความตองการดานจิตใจไดแกตองการความเคารพนับถือยกยองจากครอบครัวและ

สังคมตองการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและตองการเขารวมกิจกรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณี 

 ๔. ความตองการดานการเงินและการงานไดแกตองการใหรัฐจัดหางานใหตองการเงิน

ชวยเหลือสําหรับผูสูงอายุยากจนและตองการการเก้ือหนุนทางการเงินจากลูกหลานศรีจิตราบุนนาค

กลาววา คุณภาพชีวิตท้ังทางดานสุขภาพกายจิตอารมณสังคมและเศรษฐานะของผูสูงอายุข้ึนอยูกับ

ปจจัยหลัก ๖ ประการคือระดับการศึกษารายไดการมีอาชีพกอนวัย ๖๐ ป การมีอาชีพในปจจุบัน

จํานวนบุตรหลาน/ญาติพ่ีนองท่ีชวยเหลือเก้ือกูลและเพศ 

 มีนักวิชาการไดนิยามองคประกอบชีวิตท่ีสุขสมบูรณของผูสูงอายุไทย ๔ องคประกอบ55

๖๖ ดังนี้  

 องคประกอบท่ี ๑ ดานรางกายไดแกการรับประทานอาหารและเครื่องด่ืมการออกกําลัง

กายการนอนหลับพักผอนและการขับถาย 

 องคประกอบท่ี ๒ ดานจิตใจอารมณและจิตวิญญาณไดแกการมีความรูสึกท่ีดีตอตนเองคน

อ่ืนการตระหนักและยอมรับความรูสึกของผูอ่ืนการมีกิจกรรมทางศาสนาและงานอดิเรกการมีชีวิต

อยางมีเปาหมายมีสติรูจักแบงเวลาอดทนอดกลั้นตอสภาวการณท่ีไมพึงประสงคยอมรับคานิยมและ

ความเชื่อของคนอ่ืน 

 องคประกอบท่ี ๓ ดานสังคมไดแกสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวในสังคมการมีสวนรวม

กิจกรรมในสังคมในชุมชนเนนทักษะการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 

 องคประกอบท่ี ๔ ดานเศรษฐกิจหมายถึงการมีฐานะเศรษฐกิจท่ีพอเพียงและยั่งยืนสามารถ

พ่ึงพาตนเองไดเนนการเก็บออมการมีรายไดการใชจายอยางเหมาะสมและการมีท่ีอยูอาศัยเปนของ

ตนเอง ซ่ึงผลกระทบจากการเกษียณนั้น เนื่องจากการเกษียณอายุเปนภาวะท่ีเกิดควบคูกับการเขาสู

วัยสูงอายุจึงทําใหผู เกษียณอายุมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพในขณะเดียวกันถึง ๒ อยาง คือ 

                                                           
๖๕วิไลวรรณ ทองเจริญ และ ลิวรรณ อุนนาภิรักษ, “ความวิตกกังวล แรงสนับสนุนทางสังคมและความ

ตองการของบุคคลวัยกอนเกษียณอายุทํางาน”, วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุ, ๒๕๔๓, หนา ๘ – ๑๔. 
๖๖ประนอมโอทกานนท, ชีวิตท่ีสุขสมบูรณของผูสูงอายุไทยหลักการงานวิจัยและบทเรียนจาก

ประสบการณ, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๕๑ – ๕๒. 



๕๖ 

 

สถานภาพเปนผูเกษียณอายุ กับสถานภาพเปนผูสูงอายุจึงกอใหเกิดผลกระทบตอผูเกษียณในหลาย

ดาน ซ่ึงลวนแตมีผลตอการดําเนินชีวิต56

๖๗ ไดแก  

 ๑. ผลกระทบดานรางกายผูเกษียณอายุตองเผชิญกับปญหาความเสื่อมของอวัยวะตาง ๆ 

เชนระบบประสาทตาง ๆ เสื่อมลงตามองไมชัดหูตึงระบบกระดูกเสื่อมนอกจากนี้ทฤษฎีเก่ียวกับความ

สูงอายุดานชีววิทยาไดแกทฤษฎีทําลายตนเอง (Autoimmunity Theory) และทฤษฎีระบบภูมิคุมกัน

(Immune System Theory) กลาววาเม่ืออายุมากข้ึนรางกายจะสรางภูมิคุมกันปรกตินอยลงพรอม ๆ 

 กับสรางภูมิคุมกันชนิดทําลายตัวเองมากข้ึนทําใหรางกายตอสูกับเชื้อโรคไดไมดีเจ็บปวย

งายและเปนรุนแรงยิ่งหากผูเกษียณอายุขาดความรูในดานการดูแลสุขภาพก็จะยิ่งทําใหสุขภาพเสื่อม

ลงอยางรวดเร็ว 

 ๒. ผลกระทบดานจิตใจการเกษียณอายุกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันตอกิจวัตร

ประจําวันผูเกษียณอายุตองละท้ิงบทบาททางสังคมท่ีเคยปฏิบัติมายาวนานสูญเสียตําแหนงหนาท่ี

อํานาจและเกียรติยศในขณะเดียวกันการเกษียณอายุทําใหผูเกษียณถูกตีตราวาเปนผูสูงอายุถูกมองวา

ไรความสามารถนอกจากนี้ในวัยนี้ผูสูงอายุยังตองเผชิญกับภาวการณสูญเสียบุคคลใกลชิดเชนการ

เสียชีวิตของคูสมรสเพ่ือนและญาติวัยเดียวกันรวมถึงการสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัวเนื่องจากใน

วัยนี้ลูกๆมักจะมีครอบครัวและแยกยายไปอยูตางหากทําใหความสัมพันธระหวางพอแมลูกลดถอยลง

ตางคนตางอยูการติดตอสัมพันธหรือมีกิจกรรมรวมกันลดลงกวาแตกอนหากผูเกษียณอายุไมสามารถ

ปรับตัวตอสภาพเชนนี้ไดจะเกิดความรูสึกวาตนเองไรคุณคาไมมีความหมายนําไปสูการมีอารมณ

หงุดหงิดซึมเศราระแวงทอแทผิดหวังโดดเดี่ยวขาดความพึงพอใจตอสภาพชีวิตในปจจุบันจนอาจถึงกับ

ฆาตัวตายได 

 ๓. ผลกระทบดานสังคมการเกษียณอายุเปนการถอนบทบาททางสังคมภายนอกทําใหผู

เกษียณมีสังคมแตภายในบานขาดการพบปะกับเพ่ือนรวมงานบทบาททางสังคมลดลงอํานาจตางๆ    

ท่ีเคยมีก็หมดไปสงผลใหผูเกษียณเกิดความรูสึกวาตนเองหมดคุณคาขาดคนเคารพยกยองรูสึกเหงา

และวาเหวซ่ึงหากไมมีบทบาทใหมมาทดแทนจะกอใหเกิดปญหาทางจิตใจได 

 ๔. ผลกระทบดานเศรษฐกิจเม่ือผูเกษียณอายุตองออกจากงานทําใหรายไดลดนอยลง

ในชวงนี้ถาภาระรับผิดชอบของผูเกษียณเสร็จสิ้นไปแลวก็จะไมเปนปญหามากนักเพราะคาใชจาย

โดยท่ัวไปจะลดลงเนื่องจากสวนใหญใชเวลาอยูกับบานอยางไรก็ตามจะมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนบาง ไดแก 

                                                           
๖๗ประภาศรี มานิตย, “การปรับตัวหลังเกษียณของบุคลากรสายอาจารยสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด

เชียงใหม”, วิทยานิพนธ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๒). หนา (๑). 



๕๗ 

 

รายจายเก่ียวกับการดูแลสุขภาพท่ีเสื่อมลง ท้ังนี้ ในการเกษียณอายุเปนกระบวนการท่ีบุคคลตองพบ

กับการเปลี่ยนแปลง โดยแบงเปน ๖ ระยะ57

๖๘ ไดแก 

 ๑. ระยะกอนการเกษียณอายุ (Pre-retirement Phase) แบงออกเปน ๒ ชวงคือระยะ

กอนการเกษียณอายุนานๆ (Remote Phase) ผูท่ีจะเกษียณอายุยังไมรูสึกวิตกกังวลตอการเกษียณ

และระยะใกลเกษียณอายุ (Near Phase) ผูท่ีจะเกษียณอายุเริ่มวิตกกังวลท่ีจะตองกาวเขาสูบทบาท

ของผูสูงอายุโดยจะวิตกเก่ียวกับรายไดสุขภาพและการสูญเสียงานในระยะนี้หากบุคคลไดมีการเตรียม

ความพรอมเพ่ือเกษียณอายุก็จะไมวิตกกังวลหรือมีความวิตกกังวลเพียงเล็กนอยและจะมีทัศนคติท่ีดี

ตอการเกษียณอายุ 

 ๒. ระยะหลังเกษียณใหมๆ (Honeymoon Phase) ผูเกษียณอายุจะมีความสุขท่ีไดพักผอน

จากการทํางานรูสึกหลุดพนจากหนาท่ีมีเวลาวางท่ีเปนอิสระไดทําในสิ่งท่ีตองการระยะนี้แตละบุคคล

จะอยูในชวงเวลาท่ีแตกตางกันไปอาจเปน ๑-๕ ปหรือนอยกวา ๑ ปก็ได 

 ๓. ระยะเริ่มเบื่อหนาย (Disenchantment Phase) ผูเกษียณอายุจะมีความเครียดสูงรูสึก

เหงาขาดเพ่ือนหงุดหงิดงายไมพอใจในสภาพท่ัวไปปรับตัวไมไดกับการเปลี่ยนแปลง 

 ๔. ระยะเริ่มปรับตัว (Reorientation Phase) เปนระยะของการปรับตัวใหเขากับการ

เปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวิตประจําวันหลังเกษียณอายุ 

 ๕. ระยะปรับตัวได (Stabilization Phase) เปนระยะท่ีมีความเขาใจในบทบาทของตน

สามารถปรับตัวไดแลวและมีความเคยชินตอการดําเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ 

 ๖. ระยะสุดทายของชีวิต (Termination Phase) เปนระยะท่ีผูเกษียณอายุตองพ่ึงพาผูอ่ืน

ไมสามารถชวยตนเองไดระยะนี้จะรวมไปถึงวาระสุดทายของการมีชีวิตดวย 

 ท้ังนี้ สามารถนําแนวคิดท่ีเก่ียวกับแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการเกษียณอายุราชการ

ดังกลาวขางตน มาสรุปเปนตารางได ดังตารางท่ี ๒.๙ 

  

                                                           
๖๘Atchley, R.C.Socia, Forces and Aging : An Introduction to Social Gerontology, 7th 

Ed, (California : Wadsworth Publishing Co, 1994), pp. 210-211. 



๕๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๙   แนวคิดเก่ียวกับแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการเกษียณอายุราชการ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

นวรัตน  จั่นเพชร 

 

 

๑) การเกษียณอายุ (Retirement) เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญใน

ชีวิตของผู ท่ีประกอบอาชีพในหนวยงานท่ีตองหยุดจากการประกอบ

อาชีพ  

๒) การหยุดประกอบอาชีพของบุคคลเหลานี้กอใหเกิดการปรับตัวใหม

ของผูเกษียณอายุเปนอยางมาก  

๓) เปนการเริ่มตนใหมชีวิตอีกครั้งหนึ่ง  

๔) ซ่ึงหากการปรับตัวนี้เปนในทางท่ีดีแลวผูเกษียณอายุเหลานั้นยอม

สามารถดําเนินชีวิตตอไปดวยความสุขแตหากไมสามารถปรับตัวไดยอม

เกิดปญหาตาง ๆ ตามมา 

Burnside, Atchley 

 

การเตรียมตัวกอนเกษียณอายุวา ตองมีการเตรียมตัว ๕ ดาน  

๑) การเตรียมตัวดานรางกายและจิตใจ  

๒) การเตรียมตัวดานรายไดและการใชจาย  

๓) การเตรียมตัวดานงานอดิเรก  

๔) การเตรียมตัวดานท่ีอยูอาศัย 

๕) การเตรียมตัวดานการมีสวนรวมในสังคม 

ประนอม โอทกานนท องคประกอบชีวิตท่ีสุขสมบูรณของผูสูงอายุไทย ๔ องคประกอบ  

๑) องคประกอบท่ี ๑ ดานรางกาย  

๒) องคประกอบท่ี ๒ ดานจิตใจอารมณและจิตวิญญาณ 

๓) องคประกอบท่ี ๓ ดานสังคมไดแกสัมพันธภาพท่ีดี 

๔) องคประกอบท่ี ๔ ดานเศรษฐกิจ  

 

  



๕๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๙   แนวคิดเก่ียวกับแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการเกษียณอายุราชการ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ประภาศรี มานิตย ผลกระทบจากการเกษียณนั้น มีผลตอการดําเนินชีวิต  

๑) ผลกระทบดานรางกายผูเกษียณอายุตองเผชิญกับปญหาความเสื่อม

ของอวัยวะตาง ๆ  

๒) ผลกระทบดานจิตใจการเกษียณอายุกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง

ฉับพลันตอกิจวัตรประจําวัน 

๓) ผลกระทบดานสังคมการเกษียณอายุเปนการถอนบทบาททางสังคม

ภายนอก  

๔) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

Atchley, R.C.Socia การเกษียณอายุเปนกระบวนการท่ีบุคคลตองพบกับการเปลี่ยนแปลงโดย

แบงเปน ๖ ระยะ ดังนี้  

๑) ระยะกอนการเกษียณอายุ (Pre-retirement Phase)  

๒) ระยะหลังเกษียณใหมๆ (Honeymoon Phase) 

 ๓) ระยะเริ่มเบื่อหนาย (Disenchantment Phase)  

๔) ระยะเริ่มปรับตัว (Reorientation Phase)  

๕) ระยะปรับตัวได (Stabilization Phase)  

๖) ระยะสุดทายของชีวิต (Termination Phase) 

  

๒.๔ ขอมูลบริบทพ้ืนที่การวิจัย 

 ในประเด็นนี้ผูวิจัยมีการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือตางๆ โดยแบงหัวขอการ

นําเสนอเปน ๓ หัวขอ คือ ขอมูลเก่ียวกับกรมชลประทาน ขอมูลเก่ียวกับสํานักงานชลประทานท่ี ๑๐  

และขอมูลเก่ียวกับผู เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (หนวยงานภายใตสังกัด 

สํานักงานชลประทานท่ี ๑๐ ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

 ๒.๔.๑ ขอมูลกรมชลประทาน58

๖๙  

 งานชลประทาน เริ่มข้ึนอยางจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว     

โดยการดําเนินงานใน ป พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมชลประทานไดขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร ๕ ดาน 
                                                           

 
๖๙กรมชลประทาน, ประวัติกรมชลประทาน, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.rid.go.th/main                         

[๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

http://www.rid.go.th/main


๖๐ 

 

ภายใตกรอบแนวคิด RID No.๑ เพ่ือเพ่ิม ศักยภาพการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนจัดหาแหลงน้ําตนทุนเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ําการระบายน้ํา จัดตั้งศูนย

ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center : SWOC) ในสํานักงานชลประทานท่ี ๑ - 

๑๗ เพ่ือประมวลวิเคราะห สถานการณน้ํา ติดตามและพยากรณสถานการณน้ํา จัดสรรน้ํา และเฝา

ระวังเพ่ือการเตือนภัยจากน้ํา รวมถึงนําขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ มาเชื่อมโยงและจัดทําเปน

ฐานขอมูลกลางสามารถนํามาติดตามวิเคราะหและพยากรณสถานการณน้ําไดอยางถูกตองแมนยํา

รวดเร็วนาเชื่อถือ ทันเหตุการณ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการน้ําสําหรับการเกษตร 

อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ี

ดีข้ึน ๗๐ ปจจุบันโครงสรางการแบงสวนราชการกรมชลประทานนั้นมีความชัดเจนและครอบคลุมตาม

บทบาทและหนาท่ีมากยิ่งข้ึน 

 ๒.๔.๒ ยุทธศาสตรกรมชลประทาน ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

 ยุทธศาสตรกรมชลประทาน ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประกอบดวย ๕ ประเด็น

ยุทธศาสตร โดยประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ๓ เปนประเด็นยุทธศาสตรตามภารกิจหลักของกรม

ชลประทาน ท่ีมุงเนนในเรื่องของการพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน้ําและการปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติตาง ๆ จากน้ํา อยางไรก็ตาม ดวย

สถานการณและปจจัยแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จาเปนตองมีการสรางเครือขายพันธมิตรใน

การทางาน และปรับรูปแบบการทางานใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้น การทา

งานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑-๓ นี้ จึงตองบูรณาการเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ในเรื่อง

ของการสรางเครือขาย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีจะมาชวย กรมชลประทานในการ

ขับเคลื่อนการทางาน และประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ ท่ีมุงเนนการพัฒนาองคความรู ศักยภาพบุคลากร 

ระบบงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการชลประทาน เพ่ือกาวไปสูองคกรอัจฉริยะ (Intelligent 

Organization) โดยแตละประเด็นยุทธศาสตร มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 60

๗๑ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ํา 

(Basin–based Approach) 

 การพัฒนาแหลงน้ําในแตละพ้ืนท่ีจะตองมีการศึกษาลักษณะของพ้ืนท่ีและความตองการท่ีมี

ความแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ีลุมน้ํา เพ่ือการวางแผนการพัฒนาโครงการแบบเบ็ดเสร็จในแตละลุมน้ํา 

โดยแผนดังกลาวจะตองครอบคลุมการออกแบบ วางแผนและกําหนดชุดโครงการ (Package) แบบ

                                                           
๗๐กรมชลประทาน, รายงานประจําป ๒๕๖๑ (เอกสารอัดสําเนา), (กรุงเทพมหานคร : กรม

ชลประทาน, ๒๕๖๒), สารจากอธิบดี. 
๗๑กรมชลประทาน, ยุทธศาสตรกรมชลประทาน ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๕) ฉบับผูบริหาร 

(เอกสารอัดสําเนา), (กรุงเทพมหานคร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, ม.ป.ป.), หนา ก – ง. 



๖๑ 

 

เบ็ดเสร็จ ท่ีสามารถระบุไดวาจะมีการพัฒนาแหลงน้ําในรูปแบบใด และบนพ้ืนท่ีใด ในแตละลุมน้ํา ซ่ึงการ

ดําเนินการอาจทาตั้งแตในระดับลุมน้ํายอย แลวจึงนาขอมูลเหลานั้นมาเชื่อมโยงบูรณาการใหเปนลุมน้ําท่ี

ใหญข้ึน ซ่ึงแผนพัฒนานี้จะเปรียบเสมือนแผนแมบทการพัฒนาตามลุมน้ํา โดยท่ีกรมชลประทานสามารถ

ใชเปนแผนท่ีนําทางในการกอสรางโครงการ พรอมกับใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาและพัฒนาภาคีแบบ

บูรณาการเพ่ือชวยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการในแตละพ้ืนท่ีตอไปได 

 ยุทธศาสตร ท่ี ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการตาม

วัตถุประสงคการใชน้ํา 

 การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการในรูปแบบของกรมชลประทานตองพิจารณาตั้งแตการ

ทบทวนความคุมคาทางเศรษฐกิจ หรือประเมินศักยภาพของแหลงน้ําและประสิทธิภาพระบบ

ชลประทาน เพ่ือนาผลดังกลาวมาวางแผนและจัดทาแนวทางการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ

อาคารชลประทานไดอยางเหมาะสมตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยใน

การจัดการสงน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ซ่ึงหลังจากท่ีมีแนวทางการปรับปรุงท่ีชัดเจนแลว จึงจะนามาสู

การวางแผนการสงน้ํา การกระจายน้ําท่ีเหมาะสมกับสภาพของอาคารชลประทานและความตองการ

ใชน้ํา ท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําท่ีกลุมผูใชน้ําหรือ JMC ไดเขามามีสวน

รวมวางแผนอยางเปนระบบ และควรมีการเพ่ิมบทบาทในการดูแล บํารุงรักษาอาคารและระบบ

ชลประทานใหกับกลุมผูใชน้ํา และ JMC มากข้ึน โดยกรมชลประทานจะเปนผูสนับสนุนการ

ดําเนินงานสวนตาง ๆ ให ซ่ึงนอกจากจะชวยลดภาระการดําเนินงานของกรมชลประทานไดแลว ยัง

เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลโครงการชลประทานใหรวดเร็วและคลองตัวมากยิ่งข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

 เม่ือพิจารณาในมิติดานภัยพิบัติ พบวา มีกรอบแนวคิดในการจัดการภัยพิบัติท่ีสําคัญระบุ

เปน ๓ ข้ันตอน ไดแก ๑) กอนเกิดเหตุ มาตรการปูองกันภัย ๒) ระหวางเกิดเหตุ มาตรการการจัดการ   

และ ๓) หลังเกิดเหตุมาตรการฟนฟูและเยียวยาพ้ืนท่ีและผูประสบภัย โดยบทบาทของกรมชลประทาน

จะอยูในข้ันตอนกอนเกิดเหตุ หรือในสวนของการปูองกันเปนหลัก ไมวาจะเปนการสรางสิ่งกอสรางเพ่ือปู

องกันภัย การใชประโยชนจากอุปกรณ หรือเครื่องมือในการคาดการณ หรือแจงเตือนสถานการณตาง ๆ 

และการบริหารจัดการน้ําเพ่ือปูองกันหรือลดผลกระทบ เปนตน ในขณะท่ีข้ันตอนระหวางเกิดเหตุและ

หลังเกิดเหตุนั้น กรมชลประทานไมมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการโดยตรง    แตจะเปนการชวยเหลือ

และสนับสนุนหนวยงาน หรือพ้ืนท่ีตาง ๆ ในการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําเปนสําคัญ 

 ยุทธศาสตร ท่ี ๔ การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and 

Participation) ของทุกภาคสวนในงานบริหารงานจัดการน้ําชลประทานในระดับพ้ืนท่ีเสริมสรางและ

ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการน้ําชลประทาน มิใชเพียงแคกลุมผูใชน้ํา เพ่ือเนนการบูรณาการดําเนินงานตามนโยบาย และลด



๖๒ 

 

แรงตอตานการพัฒนาโครงการตาง ๆ โดยเนนการสรางเครือขายเพ่ือการทางานและเพ่ิมระดับการมี

สวนรวมท่ีมิใชแคการใหขอมูลขาวสาร (Information) และการรับฟงความคิดเห็น (Consult) ซ่ึงเปน

ระดับเบื้องตนของหลักการสรางการมีสวนรวม แตตองมีการสรางความเก่ียวของ (Involve) เปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน รวมเสนอแนะแนวทางท่ีนาไปสูการตัดสินใจเพ่ือสราง

ความม่ันใจแกประชาชนวาขอมูลและขอเสนอแนะท่ีประชาชนใหจะถูกนาไปพิจารณาเปนทางเลือกใน

การบริหารงานของภาครัฐ และมีการสรางความรวมมือ (Collaborate)   โดยใหกลุมประชาชนผูแทน

ภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปนหุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนิน

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง จนไปถึงระดับท่ีมีการเสริมอํานาจแกประชาชน (Empower) เปนข้ันท่ี

ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent 

Organization) ภายใตพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน การทางานรูปแบบเดิมอาจไม

สามารถตอบสนองตอปจจัยและความทาทายตาง ๆ ท่ีเขามามีบทบาทตอการทางานมากข้ึน การ

ปรับเปลี่ยนไปสูองคกรอัจฉริยะ (Intelligent Organization) จึงถือวามีความสําคัญตอการพัฒนา

ศักยภาพขององคกรในภาพรวมใหสามารถรับมือกับความทาทายจานวนมากท่ีเขามา ในขณะเดียวกัน

สามารถตอบสนองตอเปาหมายขององคกรได โดยกรมชลประทานจะตองมีการพัฒนานวัตกรรมและ

องคความรู (Innovation and Knowledge) ระบบและวิธีการทางาน (System and Work 

Process on Digital Platform) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology) รวมถึงการพัฒนาบุคลากร 

(People) ในองคกรเพ่ือกาวสูการเปนองคกรอัจฉริยะ 

 โดยการดําเนินยุทธศาสตรดังกลาวจะประสบความสําเร็จไดนั้น ผูมีสวนเก่ียวของจะตอง

สามารถนาแผนยุทธศาสตรดังกลาวไปใชอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยผูมีสวนเก่ียวของ

จะตองมีความเขาใจวาในแตละสถานการณตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน จะตองจัดการโดยการนาประเด็น

ยุทธศาสตรหรือโครงการสําคัญใดมาพิจารณาในการดําเนินงาน นอกจากนี้บุคลากรของกรม

ชลประทานเองจะตองไดรับการพัฒนาองคความรูและทักษะท่ีจาเปนในการทางาน ปรับปรุง

กระบวนการทางานใหมีความเหมาะสม รวมถึงใหความสําคัญกับการสรางเครือขาย ความรวมมือและ

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือใหกรมชลประทานสามารถพัฒนาสูการเปนองคกรอัจฉริยะท่ีมุง

สรางความม่ันคงดานน้ํา (Water Security) และเพ่ิมคุณคาการบริการไดในอนาคต 

 ๒.๔.๓ ขอมูลเกี่ยวกับสํานักงานชลประทานท่ี ๑๐61

๗๒ 

 เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรับปรุงการแบงสวนราชการ
                                                           

๗๒สํานักงานชลประทานท่ี ๑๐ กรมชลประทาน, ประวัติสํานักงานชลประทานท่ี ๑๐, [ออนไลน], 

แหลงท่ีมา http://irrigation.rid.go.th/rid๑๐/Data/Prawat.htm, [๓๐ ม.ค. ๖๓]. 



๖๓ 

 

และอํานาจหนาท่ีของกรมชลประทาน เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพ

ของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งข้ึน สงผลใหมีการเปลี่ยนชื่อจากสํานักชลประทานท่ี ๑๐ เปน "สํานักงานชลประทานท่ี 

๑๐" ตั้งแตวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีอํานาจหนาท่ีในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

  ๑) ดําเนินการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค การ

อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ํา การพลังงาน และการรักษาระบบนิเวศน 

  ๒) ควบคุมและดําเนินการโครงการพัฒนาแหลงน้ํ าขนาดเล็ก โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอ่ืนตามพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีกรมมอบหมาย 

  ๓) วางแผน ควบคุม และประเมินผลการบริหารจัดการน้ํา 

  ๔) ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับชลประทาน

และดําเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยของเข่ือนและอาคารประกอบ 

  ๕) สงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกร และพัฒนาเสริมสรางองคผูใชน้ําชลประทาน

ใหมีความเขมแข็ง 

  ๖) ดําเนินการเก่ียวกับการปองกันความเสียหายอันเนื่องจากน้ํา 

  ๗) ศึกษา จัดทํารายงานเบื้องตน สํารวจและออกแบบโครงการชลประทานโครงการ

อันตามพ้ืนท่ีลุมน้ําตามท่ีกรมมอบหมาย 

  ๘) ควบคุมการกํากับดูแลการให ท่ีราชพัสดุในสวนท่ีกรมรับผิดชอบ ทางน้ํา

ชลประทาน และการบริหารสินทรัพยของกรม 

  ๙) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตรรวมกับจังหวัด และสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

  ๑๐) ใหคําปรึกษาในการบํารุงรักษาอาคารชลประทานและภารกิจท่ีถายโอน 

  ๑๑) ปฏิบัติรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอันท่ีเก่ียวของฯ 

 ๒.๔.๓ ขอมูลเกี่ยวกับผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (หนวยงาน

ภายใตสังกัด สํานักงานชลประทานท่ี ๑๐ 

 จากการศึกษาคนควาขอมูล จากแหลงขอมูลท่ีนาชื่อถือ ผูวิจัยสามารถสรุปผูเกษียณอายุ

การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (หนวยงานภายใตสังกัด สํานักงานชลประทานท่ี ๑๐ ลพบุรี ท่ี

ยังคงมีชีวิตอยู จําแนกตามปงบประมาณท่ีเกษียณอายุราชการ ไดจํานวน ๘๙ คน62

๗๓  

 จากขอมูลท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้น จะเห็นวาการบริหารจัดการหรือการจัดลําดับชั้นของกรม

ชลประทานและสํานักงานชลประทานท่ี ๑๐ นั้นมีการจัดโครงสรางไวอยางชัดเชน ซ่ึงอยูภายใต

                                                           
๗๓กรมชลประทาน, ประกาศกรมชลประทาน เร่ือง ขาราชการครบเกษียณอายุซ่ึงจะตองพนจาก

ราชการเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๒, อัดสําเนา. 



๖๔ 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในสวนของจํานวนผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทานนั้น 

กําหนดไวเพียงผูเกษียณอายุการภายใตสํานักงานชลประทานท่ี ๑๐ เทานั้น 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู

เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน” ผูวิจัยขอนําเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยแบง

ออกเปน ๒ กลุม คือ งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และงานวิจัยเก่ียวกับผูเกษียณอายุการ

ปฏิบตัิงาน ดังนี ้

 ๒.๕.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีดังตอไปนี ้

 ชูชาติ สุทธะ 6 3

๗๔ ไดศึกษาดุษฎีนิพนธ เรื่องกระบวนการพัฒนาชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ 

ผลการวิจัยพบวา กระบวนการพัฒนาชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา (Psychology) เชื่อวา การพัฒนาตนให

สมบูรณนั้น จะตองตอบสนองความตองการไปตามลําดับข้ัน จากความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอ

การดํ ารงชีพสู ความตองการระดับสู ง ท่ีสามารถเข าใจตนเองและโลกไดอย างถองแทส วน

กระบวนการพัฒนาชีวิตตามแนวคิดสุขภาพองครวม (Holistic Health) เชื่อวาสุขภาวะท่ี สมบูรณเกิด

จากการพัฒนาองคประกอบทุกสวนของชีวิตไปพรอม ๆ กันอยางสมดุลท้ังทางกาย สังคม (สิ่งแวดลอม) 

จิต และจิตวิญญาณ 

 กระบวนการพัฒนาชีวิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท ไมเพียงมุงไปสูการมีชีวิตท่ีดีงาม เทานั้น 

แตมนุษยสามารถพัฒนาตนใหสมบูรณสูงสุด จนบรรลุอรหันตผลได โดยปฏิบัติตาม กระบวนการพัฒนา

ชีวิตตามหลักมงคลสูตร ซ่ึงแบงได ๓ ระดับ ดังนี้ (๑) การพัฒนาชีวิตในระดับตน ไดแก มงคลขอท่ี ๑ - 

๑๔ (๒) การพัฒนาชีวิตในระดับกลาง ไดแก มงคลขอท่ี ๑๙ - ๓๐ และ (๓) การพัฒนาชีวิตในระดับสูง 

เพ่ือความสิ้นกิเลส คือมงคลขอท่ี ๓๑ - ๓๘ ดังนั้น จึงกลาวไดวาแนวคิดวิทยาการสมัยใหมนั้น มี

จุดมุงหมายของการพัฒนาชีวิตท่ียังคงยึดติดอยูกับเรื่องทางโลก หรือ ระดับ โลกยสุข ตางกันกับแนวทาง

พระพุทธศาสนาดังปรากฏในมงคลสูตรท่ีมีจุดมุงหมายสูงสุดในระดับโลกุตตระสุข 

 ผูวิจัยไดนําเสนอกระบวนการพัฒนาชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ ใน ๓ ระดับ ตามนัยยะใน มงคล

สูตร คือ (ก) กระบวนการพัฒนาชีวิตในระดับตน ๕ ข้ันตอน ไดแก ๑) ปลูกมาตรฐานทาง ความคิด   

มี ๓ มงคล คือ การไมคบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาคนท่ีควรบูชา ๒) สรางชีวิตบน 

ปจจัยพ้ืนฐาน มี ๓ มงคล คือ การอยูในถ่ินอันสมควร เคยทําบุญมากอน การตั้งตนชอบ ๓) ฝกตน ให

                                                           
๗๔ชูชาติ สุทธะ, “กระบวนการพัฒนาชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๖๕ 

 

มีความชํานาญการ มี ๔ มงคล คือ ความเปนพหูสูต การรอบรูในศิลปะ มีวินัยท่ีดี กลาววาจาอันเปน

สุภาษิต ๔) ทํางาน/บริหารครอบครัว มี ๔ มงคล คือ การบํารุงมารดาบิดา การสงเคราะหบุตร การ

สงเคราะหภรรยา ทํางานไมใหค่ังคาง ๕) สงเคราะหมวลประชา มี ๔ มงคล คือ การใหทาน การ

ประพฤติธรรม การสงเคราะหญาต ิทํางานท่ีไมมีโทษ (ข) กระบวนการของการพัฒนาชีวิตใน ระดับกลาง 

๓ ข้ันตอน ไดแก (๑) ปรับสภาพจิตใจใหพรอม มี ๓ มงคล คือ ละเวนจากบาป สํารวม จากการดื่มน้ําเมา 

ไมประมาทในธรรมท้ังหลาย (๒) นอมนําธรรมะเบื้องตนใสตน มี ๕ มงคล คือ มีความเคารพ มีความถอม

ตน มีความสันโดษ มีความกตัญู การฟงธรรมตามกาล (๓) เริ่มคนควา ธรรมะเบื้องสูง มี ๔ มงคล คือ มี

ความอดทน เปนผูวางาย การไดเห็นสมณะ การสนทนาธรรมตาม กาล (ค) กระบวนการของการพัฒนา

ชีวิตในระดับสูง ๒ ข้ันตอน ไดแก (๑) การมุงปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลส มี ๔ มงคล คือ การบําเพ็ญตบะ การ

ประพฤติพรหมจรรย การเห็นอริยสัจจ การทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน (๒) เพียรถึงเขตจิตเกษม สุขสันต 

นิรันดร มี ๔ มงคล คือ มีจิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม มีจิตไมเศราโศก มีจิตปราศจากกิเลส และมีจิตเกษม 

นี่เปนคุณลักษณะของบุคคลผูไดรับการพัฒนาตนจนถึงข้ันสมบูรณสูงสุด ตามหลักมงคลสูตร 

 ชีวิตท่ีพัฒนาแลวจึงตองเริ่มพัฒนาจากทางกาย ศีล จิต (สมาธิ หรืออารมณ) แลวพัฒนา 

ปญญา เพ่ือใหเห็นสัจธรรมความเปนจริงของโลก ดวยจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามหลัก พระพุทธศาสนา 

คือ โลกุตตระสุข หรือชีวิตท่ีเปนอิสรภาพทางจิตใจ การบรรลุอรหันต หลุดพนจาก กิเลสตัณหาท้ังปวง 

ซ่ึงอาจเปนไปไดยากยิ่งในโลกยุคปจจุบัน อยางไรก็ตามเราสามารถพัฒนาชีวิตใหดี มีคุณภาพไดอยางสูง

ท่ีสุด ดวยการควบคุม "สติ" ใหรูเทาทันโลกแหงความเปนจริง และลดทอนหรือทํากิเลสของตนใหเบาบาง

ลงไดบาง เพียงเทานี้ก็เรียกไดวาเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมกับคําวา เปน มงคลหรือความดีสูงสุด 

 สาริกา หาญพานิชย 6 4

๗๕  ไดศึกษาดุษฎีนิพนธเรื่อง การศึกษาวิเคราะหรูปแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ ผลศึกษากลาวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังสองดาน คือ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตในมิติของศาสตรสมัยใหม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ โดยการพัฒนา

ชีวิตในมุมมองของศาสตรสมัยใหม จะมุงตอบสนองตอคุณภาพชีวิตภายนอกเปนสวนใหญเชน การมี

ปจจัย ๔ บริโภคอยางเพียงพอ การมีระบบเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง ความปลอดภัยในการดําเนิน

ชีวิตท่ีม่ันคง และการมีสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคคล แตการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางพระพุทธศาสนานั้น   

จะใหความสําคัญท้ังกาย และจิต เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังสองดานไปพรอม ๆ กัน และมีการ

พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาประกอบดวย ๓ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบ

ของคน ๒) รูปแบบการทํางาน และ ๓) รูปแบบการใชคุณธรรมในการดําเนินชีวิต รูปแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ ผูวิจัยนําเสนอการใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพ่ือให

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบานตั้งอยูในกฎเกณฑของสังคม โดยมีศีลทําใหดําเนินชีวิตเปนปกติ เม่ือ
                                                           

๗๕สาริกา หาญพานิชย, “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ”,

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๖๖ 

 

ตั้งม่ันประกอบอาชีพจนประสบความสําเร็จพากเพียรพยายามในการประกอบหนาท่ีการงาน สิ่งนั้นเปน

หลักการของสมาธิ และสามารถใชเหตุผลในการดําเนินชีวิตเพ่ือแยกแยะสิ่งท่ีดี และสิ่งท่ีไมดีออกจากกัน 

สิ่งนั้นคือหลักการของปญญา 

 เดชา บุญมาสุข 6 5

๗๖ ไดศึกษาดุษฎีนิพนธ เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน โดยใชการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิกลุมเปาหมาย จํานวน ๑๖ คน ซ่ึงเปนการศึกษา

เก่ียวกับคุณภาพชีวิตวาคุณภาพชีวิตประกอบดวย ปจจัยพ้ืนฐานท่ีพอเพียง และสามารถดํารงชีวิตได

อยางมีความสุขตามอัตภาพของแตละบุคคลท้ังดานรางกาย และจิตใจ ซ่ึงไมไดเจาะจงวาเปนคุณภาพ

ชีวิตท่ียั่งยืนของกลุมใดเปนพิเศษ จากการสัมภาษณพบวา ปญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยประกอบดวย 

(๑) ปญหาในการสรางโอกาสการมีรายไดท่ีเพียงพอ และชีวิตท่ีดีข้ึน (๒) ปญหาในการปรับทัศนคติ และ

ปลูกฝงจิตสํานักรับผิดชอบ และ (๓) ปญหาในการดูแลสุขภาพกาย และใจและศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีมี

ความเหมาะสมเพ่ือนํามาแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในปจจุบันมากท่ีสุด ซ่ึงใน

การศึกษาพบวามี ๓ หลักธรรม คือ ๑) หลักโยนิโสมนสิการ เพ่ือใชปรับทัศนคติ และสงเสริมการปลูกฝง

จิตสํานึกรับผิดชอบ ๒) หลักไตรสิกขา เพ่ือใชบูรณาการรวมกับการศึกษาในการสรางโอกาสการมี

รายไดท่ีเพียงพอ และมีชีวิตท่ีดีข้ึน และ ๓) หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือใชบูรณาการรวมกับการดูแลสุขภาพ

องครวม ในการดูแลสุขภาพกาย และใจใหสมบูรณแข็งแรง 

 วิไลวรรณ อาจาริยานนท 6 6

๗๗ ไดศึกษาดุษฎีนิพนธ เรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางมี

ความสุขตามหลักพุทธธรรมสําหรับผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีความตองการ ๒ ดาน คือ ความตองการ

ความสุขกาย และความตองการความสุขใจ และปญหาอุปสรรคท่ีทําใหผูสูงอายุไมมีความสุข คือ 

อุปสรรคทางกาย และอุปสรรคทางใจ ในสวนรูปแบบในการดําเนินชีวิตท่ีผูสูงอายุคาดหวังหลังวัย

เกษียณ ไดจากการบูรณาการองคความรูจากการศึกษาการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ แบงเปน ๒ 

รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามหลักพุทธธรรม และ ๒) รูปแบบการดําเนิน

ชีวิตประจําวันอยางมีความสุขตามหลักพุทธธรรมสําหรับผูสู งอายุ  เปนคํายอ GAPPSIDE 

ประกอบดวยวิทยาการ ๘ หัวขอ ไดแก (๑) จุดหมายของการดําเนินชีวิตคือความสุขในระดับตาง ๆ 

(Goal) (๒) แนวคิดในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองตามหลักพุทธธรรม คือ แกทุกข สรางสุข (Attitude) 

(๓) หลักการในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามหลักพุทธธรรม (Principle) (๔) แนวทางการ

ดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง และมีความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา (Right Path) (๕) ระบบการดําเนินชีวิต

ท่ีถูกตอง และมีความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา (System of happy life) (๖) วิธีการดําเนินชีวิต

                                                           
๗๖เดชา บุญมาสุข, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน”, วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 
๗๗วิไลวรรณ ริยานนท, “รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามหลักพุทธธรรมสําหรับผูสูงอายุ”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๖๗ 

 

อยางถูกตอง และมีความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา (The Implementation or Procedure of 

the happy life) (๗) หลักพุทธธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข (Dhamma for the 

happy life) (๘) กระบวนการวัดผลการดําเนินชีวิตท่ีดีตามหลักพุทธธรรม (Evaluate the happy 

life)สวนรูปแบบท่ี ๒ การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขตามหลักพุทธธรรมสําหรับผูสูงอายุ

ผูวิจัยไดสรุปเปนคํายอ คือ SCAS ซ่ึงเปนระบบการดําเนินชีวิตโดยรูจักใชปญญาในการกระทําตาม

แนวทางแหงมัชฌิมาปฏิปทา การศึกษานี้เนนศึกษาในกลุมผูสูงอาย ุ

 พระครู พิมลปญญานุ ยุต (บุญทา  อินตะปญญา) 6 7

๗๘ ได ศึกษาดุษฎีนิพนธ  เรื่ อง 

กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการตื่นรู โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (๑) เพ่ือศึกษา

กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมและ จิตวิทยาเพ่ือการต่ืนรู  (๒) เพ่ือสรางโมเดล

กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการตื่นรู (๓) เพ่ือตรวจสอบความตรงและนําเสนอโมเดล

กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการ ตื่นรูวิธีการวิจัยเปนแบบผสมวิธีท่ีใชวิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมผูใหขอมูลสําคัญประกอบดวยผูเชี่ยวชาญทางดาน

พระพุทธศาสนาและจิตวิทยารวมสมัยจํานวน ๑๕ รูป/คน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง และสําหรับการ

วิจัยเชิงปริมาณใชการสุมสองข้ันตอน ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๕๕๓ คน เครื่องมือวิจัยประกอบดวย 

แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหาและการ

สรางขอสรุปแบบอุปนัย และวิเคราะห ขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติบรรยาย การวิเคราะหสหสัมพันธดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ และ

วิเคราะหขนาดอิทธิพลทางตรงและ ทางออมดวยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัย มีดังนี้ 

 ๑. กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการตื่นรูท้ังตัวแปรทางพุทธจิตวิทยา 

และตัวแปรทางจิตวิทยา ประกอบดวย (๙) กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา (๒) 

กัลยาณมิตรของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ และ (๓) ภาวะการตื่นรู 

 ๒. โมเดลเชิงสาเหตุท่ีสรางข้ึนมีจํานวน ๒ โมเดล คือโมเดลท่ี ๑ กระบวนการพัฒนาตน 

ตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการตื่นรู  โดยมีกัลยาณมิตรของครูในวิ ถีพุทธเปนตัวแปรสงผาน 

ประกอบดวย ตวัแปรแฝง ๓ ตวัแปร แบงเปนตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร ไดแก ภาวะตื่นรู มีตัวแปร 

สังเกตได คือ (๑) รู (๒) ตื่น (๓) เบิกบาน และกัลยาณมิตรของครูในวิถีพุทธเปนตัวแปรสงผาน มีตัว

แปรสังเกตได คือ (๑) นารัก (๒) นาเคารพ (๓) นายกยอง (๔) เปนท่ีปรึกษาท่ีดี (๕) อดทนฟง ถอยคํา 

(๕) อธิบายเรื่องซับซอนได (๗) ไมแนะนําทางเสื่อมเสีย ตัวแปรภายนอกแฝง ๙ ตัวแปร ไดแก 

กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการตื่นรู มีตัวแปรสังเกตได ๗ ตัว คือ (๑) รูจัก

                                                           
๗๘พระครูพิมลปญญานุยุต (บุญทา  อินตะปญญา), “กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือ

การตื่นรู”,ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๖๘ 

 

ตนเอง (๒) รูคุณคา (๓) รูศักยภาพท่ีแทจริงของตน (๔) การนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันอยาง

เต็มศักยภาพ (๕) ศีล (๕) สมาธิ (๗) ปญญา และโมเดลท่ี ๒ กระบวนการพัฒนาตน ตามหลักจิตวิทยา

เพ่ือการตื่นรูโดยมีการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขาเปนตัวแปรสงผาน ประกอบดวย ตัวแปรแฝง ๓ ตัวแปร 

แบงเปนตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร ไดแก ภาวะตื่นรู มีตัวแปรสังเกตได คือ (๑) รู (๒) ตื่น (๓) เบิก

บาน และการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา เปนตัวแปรสงผาน มีตัวแปร สังเกตได คือ (๑) นารัก (๒) 

นาเคารพ (๓) นายกยอง (๔) เปนท่ีปรึกษาท่ีดี (๕) อดทนฟงถอยคํา (๒) อธิบายเรื่องซับซอนได (๗) 

ไมแนะนําทางเสื่อมเสีย ตัวแปรภายนอกแฝง ๙ ตัวแปร ไดแก กระบวนการพัฒนาตนตามหลัก

จิตวิทยาเพ่ือการตื่นรู มีตัวแปรสังเกตได ๔ ตัว คือ (๑) รูจักตน (๒) รูคุณคาของตน (๓) รูศักยภาพท่ี

แทจริงของตน (๔) การนําศักยภาพไปใชใหเต็ม 

 ๓. ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลท่ีพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา 

โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ท้ัง ๒ โมเดล ดังนี้ 

   ๑) โมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการต่ืนรู ท่ีมีตัวแปร 

กัลยาณมิตรของครูในวิถีพุทธเปนตัวแปรสงผานมีคาไค-สแควร เทากับ ๓๘.๗๕ องศาอิสระเทากับ 

๕๑ และคาความนาจะเปน (p) เทากับ ๐๙๐ ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ ๐.๔๔ คาดัชนี 

ความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ ๐.๔๘ คาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตาง 

โดยประมาณ (RMSEA) เทากับ ๐.๐๐๐ อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมท่ีสงผลตอการตื่นรู 

(TUV) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ ๐.๗๐ และ ๐๐๙ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๙ 

   ๒) โมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักจิตวิทยาเพ่ือการตื่นรูท่ีมีการพัฒนาตนตาม

หลัก ไตรสิกขา เปนตัวสงผานมีคาไค-สแควร เทากับ ๑๘.๔๗ องศาอิสระเทากับ ๒๐ และคาความ 

นาจะเปน (p) เทากับ ๐๕๒ ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ ๐.๙๙ คาดัชนีความกลมกลืน ท่ี

ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ ๐.๙๘ คาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ 

(RMSEA) เทากับ ๐.๐๐ อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมท่ีสงผลตอการตื่นรู (TUV) โดยมีขนาด

อิทธิพลเทากับ ๐.๐๙ และ๐.๗ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๙ 
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๗๙ ไดศึกษาดุษฎีนิพนธ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยวิธีพุทธ

บูรณาการ มีวัตถุประสงค ๓ ประการดังนี้ ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒. เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยวิธีพุทธบูรณาการ ศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ๓. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยวิธี

พุทธบูรณาการศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง 

                                                           
๗๙เจริญ นุชนิยม,  “กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการตื่นรู”,ดุษฎีนิพนธพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๖๐). 



๖๙ 

 

 ผลการวิจัยพบวาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยวิธีพุทธบูรณาการศูนยสงเสริม 

สุขภาพผูสูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

ใหมีความแข็งแรงสมบูรณทางดานรางกาย ทางดานศีล ทางดานจิต และทางดานปญญาใหมี 

ความสามารถในการพ่ึงตนเอง เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติตนใหอยูภายใตของหลักศีลธรรม คือ มี 

ความตองการท่ีจะงดเวนจากการทําความชั่วท้ังปวง ท้ังดานกาย วาจา และใจ เปนการพัฒนาดาน 

ความประพฤติเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางดานจิตใจ ซ่ึงเปนหนทางท่ีจะชวยพัฒนาจิตใจสูปญญาท่ีงอก 

งาม เพ่ือใหดํารงตนอยูไดอยางมีความสุขนอกเหนือจากปจจัย ๔ 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยวิธีพุทธบูรณาการไดนําหลักธรรมจักร ๔ เปน

หลักธรรมตรงและนําหลักธรรมมาเสริมใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก หลักบุญกิริยา 

วัตถุ ๓ หลักไตรสิกขา ๓ หลักสังคหะวัตถุ ๔ หลักสติปฏฐาน ๔ หลักภาวนา ๔ เม่ือนําหลักพุทธธรรม

มาประยุกตใชใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยวิธีพุทธบูรณาการ เกิดความสามัคคีในกลุมสมาชิก 

มีความรักใครปรองดอง หวงใยตอเพ่ือนสมาชิกทุกคน ศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง มีการพัฒนาท่ีดีพรอมครบในทุก ๆ ดาน พรอมรับ

ฟงคําแนะนํา เพ่ือสามารถนําไปประพฤติ ปฏิบัติ ดูแลตนเองไดท่ีบาน ศูนยสงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนครลําปาง มีการพัฒนาท่ีพรอมสําหรับผูสูงอายุ ท้ัง ทางดานรางกาย คือ 

สามารถยึดถือ และปฏิบัติ ตามหลักศีล และทางดานจิตใจ คือ ทําใหเกิดปญญา ทําใหสมาชิกทุกคนตาง

มีความพึงพอใจ ไดใหความชวยเหลือชวยกันทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดวย ความยินดี สงผลให

ผูสูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีแข็งแรงพรอมท่ีจะนําพาสมาชิกของศูนย สงเสริมสุขภาพวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ไปสูการพัฒนาสุขภาพท่ีดี สงผลทําให ผูสูงอายุ สามารถดํารงชีวิตอยู

อยางมีความสุข ในชวงปนปลายของชีวิต โดยไมเปนภาระตอครอบครัว และสังคม 

 การนําหลักธรรม จักร ๔ และหลักธรรมท่ีสอดคลองมารวมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาประกอบดวย กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนาและปญญาภาวนา 

เพ่ือการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ใหมีความสุข รูจักวิธีการดูแลสุขภาพกายและจิต รูจักการประมาณ

ในการบริโภค ปฏิบัติตนใหอยูในศีล เพ่ิมพูนความเพียร เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ ดวยวิธีพุทธบูรณาการดวยการพัฒนา ๔ ดาน คือ พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และ

พัฒนาปญญาตามหลักธรรม สามารถดํารงชีวิตใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคมการปองกันดูแล

รักษา สงเสริมสุขภาพของตน เปนเรื่องสําคัญ ถาตองการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สมบูรณ ผูสูงอายุตองทํา

กิจกรรมหลายๆ อยางประกอบกันอยางสมํ่าเสมอและเหมาะสมกับวัย เพ่ือทําใหผูสูงอายุมี คุณภาพ

ชีวิตท่ีดี เปนอยูอยางปลอดภัย มีความสุข จิตใจผองใส ปรับตัวใหเขาใจกับความเปนจริง สามารถ

ดําเนินชีวิตไดดวยความสุขและสิ่งท่ีสําคัญสามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข 



๗๐ 
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๘๐ ไดศึกษาดุษฎีนิพนธ เรื่อง รูปแบบการจัดการสุขภาพของผูสูงอายุ

เชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพ

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการสุขภาพของผูสูงอายุในเทศบาลตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา ๒) ศึกษา

การจัดการสุขภาพของผูสูงอายุตามหลักวิทยาการสมัยใหมและพระพุทธศาสนาเถรวาท และ ๓) นําเสนอ

รูปแบบการจัดการ สุขภาพของผูสูงอายุเชิงพุทธบูรณาการ วิธีการวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและ

คุณภาพ พบผลการวิจัยวา 

 ๑. สภาพปญหา อุปสรรคการจัดการสุขภาพมีขอจํากัดเวลาไมตรงกันแผนขาดการบูรณา

การ สวนใหญเนนเชิงรับงบประมาณมีจํากัด การดูแลไมท่ัวถึง ปญหาครอบครัว ผูสูงอายุอยูในภาวะ

พ่ึงพาสูง รางกายเสื่อมลงตามอายุขัย เขาสังคมนอยลง จิตใจเปลี่ยนแปลงงาย หงุดหงิด เหงา เครียด 

ความจําเสื่อม หลงลืม และขาดสมาธิ จํานวนผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน มีฐานะยากจน ผูดูและมีจํานวนลดลง 

มีบทบาทเชิงซอน เปนโรคเรื้อรังและมีความเครียดสูง 

 ๒. การจัดการสุขภาพของผูสูงอายุประกอบดวย ทีมเครือขาย การมีสวนรวมการวางแผน 

งบประมาณ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพของผูสูงอายุและการประเมินผล ข้ึนอยูกับบริบทปจเจกบุคคล 

อายุ กิจกรรมทางสังคมเนนความมีคุณคาในตนและภาวะสุขภาพ ผูสูงอายุท่ีแข็งแรงจะพ่ึงตนเอง สวน

ผูท่ีอยูในภาวะพ่ึงพาครอบครัวเปนกลไกสําคัญในการดูแลเก้ือหนุนดานสิ่งของใหเงิน เปนตน 

 ๓. นําเสนอรูปแบบการจัดการสุขภาพของผูสูงอายุเชิงพุทธบูรณาการมีลักษณะเปนองค 

รวม ดุลยภาพท้ังรางกายและจิตใจ หลักการสําคัญ คือการพ่ึงตนเอง ความกตัญู ความเมตตา และ

เอ้ือ อาทร ดําเนินชีวิตทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ไมประมาท ตามหลักอริยมรรค ๘ แกปญหาใช

หลัก อริยสัจสี่ รูปแบบการจัดการสุขภาพของผูสูงอายุเชิงพุทธบูรณาการ ประกอบดวย ๔ ดาน ไดแก 

   ๓.๑ การวางแผน (Plan) มีนโยบายใหเปนตําบลสุขภาวะดีแหงวิถีพุทธชัดเจน รวม

แกไขปญหา แผนครอบคลุมความตองการของผูสูงอายุและมีการบูรณาการ จัดสรรงบประมาณเพียงพอ 

   ๓.๒ การปฏิบัติ (Do) ดําเนินการตามแผน มีทัศนคติเชิงบวกตอการดูแลผูสูงอายุ 

พัฒนาตามหลักภาวนา ๔ ไดแก 

     ๓.๒.๑ ดานกายภาวนา  พิจารณาถึงคุณคาแทของปจจัย ๔ ผูสูงอายุท่ีมี

สุขภาพดี เนนการดูแลตนเอง ครอบครัวเปนผูใหการดูแลผูท่ีมีภาวะพ่ึงพา ตามหลักสัปปายะ ๗ เปนการ

ตอบแทนคุณ  มีความกตัญูกตเวทีและหลักทิศ ๕ 

     ๓.๒.๒ ดานศีลภาวนา มีความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรมและบุญ-บาป ตามหลัก

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ปฏิบัติตนอยูในศีล ๕ มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนรวมกิจกรรมสังคม เชน ขยะฮอม

                                                           
๘๐สมศรี  สัจจะสกุลรัตน,  “รูปแบบการจัดการสถขภาพของผูสูงอายุเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษา

เทศบาลตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา”,ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๗๑ 

 

บุญ คาราวานบุญอุยจูงหลานเขาวัด งดเหลางานศพ โรงเรียนผูสูงอายุ เปนตน เปนไปตามหลักสังคหวัตถุ 

๔ และฆราวาสธรรม ๔ เนนการเสริมคุณคาในตน ครอบครัวใหความอบอุน ชุมชนชวยเก้ือหนุน 

สาธารณสุข มีแนวปฏิบัติท่ีดี 

     ๓.๒.๓ ดานจิตตภาวนา มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแยม ดูแลดวยหัวใจความเปน

มนุษยตามหลักพรหมวิหาร ๔ กัลยาณมิตรธรรม ๗ และอิทธิบาท ๔ 

     ๓.๒.๔ ดานปญญาภาวนา เขาใจหลักสัจธรรมและความไมเท่ียงของชีวิตตาม

หลัก ไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) หม่ันเจริญสติ อยูกับปจจุบันตามแนวสติปฏฐาน ๔ เกิดปติ

จิตใจเบิกบานและมีความสุข 

   ๓.๓ การตรวจสอบ (Check) ประเมินผลหมูบานจัดการสุขภาพไดระดับดีเยี่ยมศูนย

เรียนรู มีนวัตกรรมสุขภาพ ผลการวิเคราะหแบบวัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา ดานจิตใจอยูในระดับดี 

โดยภาพรวมอยูในระดับกลางๆ และแบบวัดความเครียดของผูดูแล พบวา อยูในระดับสูง 

   ๓.๔ การปรับปรุง (Act) มีการประชุมสัญจร เครือขายมีสวนรวมอยางมาก ปรับปรุง

ใหมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

   ดังนั้น สุขภาพของผูสูงอายุ เปนปจจัยหนึ่ง ท่ีมีผลกระทบตอความเจริญของ

ประเทศชาติ จึงควรใชหลักธรรมเปนดั่งเข็มทิศชี้ทางในการจัดการสุขภาวะ 

   สรุปวา งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะมุงเนนศึกษาเพ่ือหาแนวทางให

กลุมเปาหมายหรือขอบเขตดานประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงมีการศึกษาเชิงบูรณาการนํา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในหาแนวทางท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  ท้ังนี้จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

กับงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูวิจัยประมวลไดวาแนวคิดงานวิจัยท่ีกลาวแลวขางตน

สามารถนํามาสรุปไดดังตารางท่ี ๒.๑๐ ดังนี้ 

 

  



๗๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ชูชาติ สุทธะ ๑) กระบวนการพัฒนาชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา (Psychology) ของมาส

โลว เชื่อวา การพัฒนาตนใหสมบูรณนั้น จะตองตอบสนองความตองการ

ไปตามลําดับข้ัน จากความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีพสู

ความตองการระดับสูงท่ีสามารถเขาใจตนเองและโลกไดอยางถองแท 

๒) สวนกระบวนการพัฒนาชีวิตตามแนวคิดสุขภาพองครวม (Holistic 

Health) เชื่อวาสุขภาวะท่ี สมบูรณเกิดจากการพัฒนาองคประกอบทุกสวน

ของชีวิตไปพรอม ๆ กันอยางสมดุลท้ังทางกาย สังคม (สิ่งแวดลอม) จิต 

และจิตวิญญาณ 

๓) การพัฒนาชีวิตในระดับตน ไดแก มงคลขอท่ี ๑ - ๑๔ (๒) การพัฒนา

ชีวิตในระดับกลาง ไดแก มงคลขอท่ี ๑๙ - ๓๐ และ (๓) การ 

พัฒนาชีวิตในระดับสูง เพ่ือความสิ้นกิเลส คือมงคลขอท่ี ๓๑ - ๓๘  

สาริกา หาญพานิชย ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังสองดาน คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติ

ของศาสตรสมัยใหม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ  

๒) โดยการพัฒนาชีวิตในมุมมองของศาสตรสมัยใหม จะมุงตอบสนองตอ

คุณภาพชีวิตภายนอกเปนสวนใหญ 

๓) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาประกอบดวย 

๓ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบของคน ๒) รูปแบบการทํางาน และ ๓) รูปแบบ

การใชคุณธรรมในการดําเนินชีวิต  

 

  



๗๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

เดชา บุญมาสุข ๑) ปญหาคุณภาพชีวิตของคนไทประกอบดวย (๑) ปญหาในการสราง

โอกาสการมีรายไดท่ีเพียงพอ และชีวิตท่ีดีข้ึน (๒) ปญหาในการปรับ

ทัศนคติ และปลูกฝงจิตสํานักรับผิดชอบ และ (๓) ปญหาในการดูแล

สุขภาพกาย  

๒) หลักพุทธธรรมท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือนํามาแกไขปญหา และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนไทยในปจจุบันมี ๓ หลักธรรม คือ  ๑) หลักโยนิโส

มนสิการ เ พ่ือใชปรับทัศนคติ และสงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึก

รับผิดชอบ ๒) หลักไตรสิกขา เพ่ือใชบูรณาการรวมกับการศึกษาในการ

สรางโอกาสการมีรายไดท่ีเพียงพอ และมีชีวิตท่ีดีข้ึน และ ๓) หลักอิทธิ

บาท ๔ เพ่ือใชบูรณาการรวมกับการดูแลสุขภาพองครวม ในการดูแล

สุขภาพกาย และใจใหสมบูรณแข็งแรง 

วิไลวรรณ อาจาริยานนท ๑) ผูสูงอายุมีความตองการ ๒ ดาน คือ ความตองการความสุขกาย 

และความตองการความสุขใจ  ๒) ปญหาอุปสรรคท่ีทําใหผูสูงอายุไมมี

ความสุข คือ อุปสรรคทางกาย/อุปสรรคทางใจ ๓) รูปแบบในการ

ดําเนินชีวิตท่ีผูสูงอายุคาดหวังหลังวัยเกษียณ ไดจากการบูรณาการองค

ความรูจากการศึกษาการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ แบงเปน ๒ รูปแบบ 

คือ ๑) รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามหลักพุทธธรรม และ 

๒) รูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขตามหลักพุทธธรรม

สําหรับผูสูงอายุ เปนคํายอ GAPPSIDE  

พระครูพิมลปญญานุยุต ๑) กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการตื่นรูท้ังตัวแปร

ทางพุทธจิตวิทยาและตัวแปรทางจิตวิทยา ประกอบดวย (๙) 

กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา (๒) กัลยาณมิตรของครู

ในโรงเรียนวิถีพุทธ (๓) ภาวะการตื่นรู 

 ๒ )  โ ม เดล เชิ ง ส า เ หตุ ท่ี ส ร า ง ข้ึ น  ๒  โ ม เ ดล  คื อ โ ม เ ดล ท่ี  ๑ 

กระบวนการพัฒนาตน ตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการตื่นรู โดยมี

กัลยาณมิตรของครูในวิถีพุทธเปนตัวแปรสงผาน และโมเดลท่ี ๒ 

กระบวนการพัฒนาตน ตามหลักจิตวิทยาเพ่ือการตื่นรูโดยมีการพัฒนา

ตนตามหลักไตรสิกขาเปนตัวแปรสงผาน  



๗๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

เจริญ  นุชนิยม ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยวิธีพุทธบูรณาการศูนยสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ใหมีความ

แข็งแรงสมบูรณทางดานรางกาย ทางดานศีล ทางดานจิต และทางดาน

ปญญาใหมี ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุดวยวิธีพุทธบูรณาการไดนําหลักธรรมจักร ๔ เปนหลักธรรมตรง

และนําหลักธรรมมาเสริมใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก 

หลักบุญกิริยา วัตถุ ๓ หลักไตรสิกขา ๓ หลักสังคหะวัตถุ ๔ หลักสติปฏ

ฐาน ๔ หลักภาวนา ๔  ๓) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง มี

การพัฒนาท่ีดีพรอมครบในทุกดาน พรอมรับฟงคําแนะนํา เพ่ือสามารถ

นําไปประพฤติปฏิบัติ ดูแลตนเองไดท่ีบาน ศูนยสงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง มีการพัฒนาท่ีพรอมสําหรับ

ผูสูงอายุ ท้ังทางดานรางกาย คือ สามารถยึดถือ และปฏิบัติ ตามหลักศีล 

และทางดานจิตใจ คือ ทําใหเกิดปญญา  

สมศรี สัจจะสกุลรัตน   ๑) การจัดการสุขภาพของผูสูงอายุประกอบดวย ทีมเครือขาย การมีสวน

รวมการวางแผนงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพของผูสูงอายุและการ

ประเมินผล ข้ึนอยูกับบริบทปจเจกบุคคล อายุ  

 ๒) รูปแบบการจัดการสุขภาพของผูสูงอายุเชิงพุทธบูรณาการมีลักษณะ

เปนองครวม ดุลยภาพท้ังรางกายและจิตใจ หลักการสําคัญ คือการ

พ่ึงตนเอง ความกตัญู ความเมตตา และเอ้ืออาทร ดําเนินชีวิตทางสาย

กลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ไมประมาทตามหลักอริยมรรค ๘ แกปญหาใช

หลัก อริยสัจสี่ รูปแบบการจัดการสุขภาพของผูสูงอายุเชิงพุทธบูรณาการ  

 

 

 

 



๗๕ 

 

 ๒.๕.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน  

 งานวิจัยเก่ียวกับผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานมีดังตอไปนี้ 

 สิงหนาท ประศาสนศิลป 7 0

๘๑ ไดศึกษาดุษฎีนิพนธ เรื่องการดําเนินชีวิตท่ีมีความสุขของ

ขาราชการพลเรือนวัยเกษียณ ตามแนวทางพุทธบูรณาการ รวบรวมขอมูลโดยศึกษาจากเอกสารท่ี

เก่ียวของและสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิดานพุทธศาสนา จํานวน ๕ คน โดยมีวัตถุประสงคขอแรก

คือ เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของขาราชการพลเรือนวัยเกษียณ เนื้อหาตามวัตถุประสงคขอนี้เปนการ

กลาวถึงการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุในดานตาง ๆ บทบาทของขาราชการพลเรือนวัยเกษียณท่ีมีตอ

สังคม เชน ตอครอบครัว ตอการสนับสนุน และเผยแผศาสนา เปนตน และการดําเนินชีวิตของ

ขาราชการพลเรือนวัยเกษียณตามหลักท่ัวไปในดานการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตนตอครอบครัวและ

สังคม และกลาวถึงปญหาผลกระทบจากการเกษียณ ท่ีแบงเปน ๓ ดาน ไดแก ปญหาดานสุขภาพ

ปญหาดานเศรษฐกิจ และปญหาดานสังคมและจิตวิทยา ในสวนองคความรู ไดแก BMS MODEL  

โดย B ยอมาจาก Body Happiness หมายถึงสุขกาย M ยอมาจาก Mental Happiness หมายถึง

สบายใจ S ยอมาจาก Spiritual Happiness หมายถึง ไรกังวล ซ่ึงเปนหลักการเพ่ือใหขาราชการพล

เรือนวัยเกษียณไดนํามาใชปฏิบัติเพ่ือดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

 นิศารัตน กุลกชพร 7 1

๘๒ ไดศึกษาวิทยานิพนธเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลกับการเตรียมพรอม

เกษียณอายุราชการของขาราชการตํารวจ จังหวัดยะลา พบวาขาราชการตํารวจ จังหวัดยะลามีการ

เตรียมความพรอมเกษียณอายุราชการ ในภาพรวมอยูในระดับสูง ปจจัยท่ีมีผลตอการเตรียมพรอม

เกษียณอายุราชการของขาราชการตํารวจจังหวัดยะลา ไดแก หนี้สิน ตําแหนงและปจจัยเรื่องการรับรู

ขาวสารเก่ียวกับการเกษียณ ไมมีผลตอการเตรียมพรอมเกษียณอายุราชการปจจัยการเขารวม

กิจกรรมทางสังคม สถานภาพทางสุขภาพ สัมพันธภาพกับเพ่ือน สัมพันธภาพในครอบครัวและการ

สนับสนุนจากหนวยงาน มีผลตอการเตรียมพรอมเกษียณอายุของขาราชการตํารวจ จังหวัดยะลาอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 แสนคํานึง ตรึฤกษฤทธิ์ และคณะ 7 2

๘๓ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต และการเตรียมความพรอม

กอนการเกษียณอายุของขาราชการครู จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ขาราชการครู 

                                                           
๘๑สิงหนาท ประศาสนศิลป, “การดําเนินชีวิตท่ีมีความสุขของขาราชการพลเรือนวัยเกษียณตาม

แนวทางพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๙). 
๘๒นิศารัตน กุลกชพร, “ปจจัยท่ีมีผลกับการเตรียมพรอมเกษียณอายุราชการของขาราชการตํารวจ

จังหวัดยะลา”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๔). 
๘๓แสนคํานึง ตรึฤกษฤทธ์ิ และคณะ, คุณภาพชีวิตและการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ

ของขาราชการครู จังหวัดชลบุรี, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://www.thaiscience.info/ [๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 



๗๖ 

 

จังหวัดชลบุรี ท่ีมีอายุ ๕๐ ป ข้ึนไป จํานวน ๓๒๕ คน โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ ๑) ศึกษา

ชีวิตของขาราชการครู จังหวัดชลบุรี ๒) ศึกษาการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุของ

ขาราชการครู จังหวัดชลบุรี และ ๓) ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตและการเตรียมความพรอม

กอนการเกษียณอายุของขาราชการครู จังหวัดชลบุรีผลการวิจัย พบวาขาราชการครู เกือบสามในหา 

ใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุอยูในระดับสูง สวนผลการศึกษาคุณภาพ

ชีวิตรายบุคคล พบวาประมาณครึ่งหนึ่งมีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

รายดาน พบวา คุณภาพชีวิตดานสุขภาพกายดานจิตใจ ดานสิ่งแวดลอม และดานสัมพันธภาพทาง

สังคม อยูในระดับดี สวนการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ พบวามากกวาสองในสาม มีการ

เตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุโดยภาพรวมอยูในระดับดี 

 ศิริวรรณ มนอัตระผดุง และคณะ7 3

๘๔ ไดศึกษาเรื่อง การเตรียมตัวเกษียณอายุราชการของ

ผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการวิจัยนี้ เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูให

ขอมูลหลักคือ ผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีจะเกษียณอายุราชการภายในชวง ๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๓) จํานวน ๙ คน ผลการวิจัย พบวาการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุจะตองมี

การเตรียมพรอม ๕ ดาน ไดแก ๑) ดานการเงินและทรัพยสิน ๒) ดานท่ีอยูอาศัย ๓) ดานรางกาย ๔) 

ดานจิตใจ และ ๕) ดานการใชเวลาวาง ท้ังนี้ จากการศึกษามีขอสรุปเชิงทฤษฎีของการเตรียมตัว

เกษียณอายุ ไดแก ๑) เม่ือใดก็ตามท่ีผูบริหารสามารถวางแผนการเกษียณอายุเตรียมตัวดานการเงินและ

ทรัพยสิน เม่ือนั้นชีวิตหลังเกษียณอายุจะเกิดความสุข และไมเปนภาระ หนี้สินตอครอบครัวหรือ

ลูกหลาน ๒) เม่ือใดก็ตามท่ีผูบริหารมีการเตรียมตัวเกษียณอายุ ดานการเงินและทรัพยสิน ดานท่ีอยู

อาศัย และดานสุขภาพรางกาย ตั้งแตอายุราชการยังนอย เม่ือนั้นผูบริหารจะมีชีวิตท่ีความม่ันคง และ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ๓) เม่ือใดก็ตามท่ีผูบริหารเตรียมตัวเกษียณอายุ เม่ือนั้นผูบริหารจะสามารถปรับตัว

ใหเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลังเกษียณอายุได และมีความพึงพอใจในชีวิต ๔) เม่ือใดก็

ตามท่ีผูบริหารเตรียมตัวเกษียณอายุ เม่ือนั้นผูบริหารจะสามารถพ่ึงตนเองได ไมเปนภาระผูอ่ืน และ 

๕) เม่ือใดก็ตามท่ีผูบริหารมีหลักศาสนายึดเหนี่ยวทางจิตใจเม่ือนั้นผูบริหาร จะสามารถการเตรียมตัว

เกษียณอายุไดดีบนหลักความพอเพียงใชชีวิตอยางมีเหตุผลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงท้ังทางรางกาย

และจิตใจ 

                                                           
๘๔ศิริวรรณ มนอัตระผดุง และคณะ, “การเตรียมตัวเกษียณอายุราชการ ของผูบริหารสานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาวารสารวิจัยและพัฒนา”, วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สาขา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙): ๔๙ – ๖๒. 



๗๗ 
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๘๕ ไดศึกษาวิทยานิพนธ เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการปรับตัวหลัง

เกษียณของผูสูงอายุในจังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานการเตรียมตัว

กอนเกษียณอายุ ปจจัยดานการเขารวมกิจกรรมทางสังคม และปจจัยดานทัศนคติตอการเกษียณอายุ 

สามารถรวมกันพยากรณการปรับตัวหลังเกษียณอายุ ไดรอยละ ๒๓ โดยทัศนคติตอการเกษียณอายุ

เปนปจจัยท่ีสามารถพยากรณการปรับตัวหลังเกษียณอายุไดมากท่ีสุด รองลงมาคือสถานภาพทาง

สุขภาพ และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม นอกจากนี้ มีการคัดเลือกผูท่ีมีคะแนนการปรับตัวหลัง

เกษียณอายุโดยรวมไดในระดับสูง จํานวน ๑๑ คน มาใหขอมูลการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง พบวา 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการปรับตัวหลังเกษียณอายุ ไดแก ทัศนคติตอการเกษียณอายุ สถานภาพ

ทางสุขภาพ การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และสถานภาพสมรส 

 สุพรรณี รัตนานนท และคณะ 7 5

๘๖ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการเตรียมความพรอมเพ่ือ

เกษียณอายุงาน กรณีศึกษาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี ใชการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ การศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรไดแก ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีเก็บขอมูลกับกลุม

ตัวอยางจํานวน ๓๖๐ คน แบงเปน ๒ ชวงอายุคือ ชวงอายุกอนใกลเกษียณ (อายุไมเกิน ๕๕ ป) และ

ชวงอายุใกลเกษียณ (อายุ ๕๕ ปข้ึนไป) โดยใชแบบสอบถาม สวนการศึกษาเชิงคุณภาพ ใชวิธีการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับครูโรงเรียนเอกชน สมาชิกในครอบครัวและเจาหนาท่ีจากสํานักงานเขต

การศึกษา จํานวน ๓๐ คน เพ่ือสรางรูปแบบการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุ และนํารูปแบบท่ี

สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน ๕ คน พิจารณาความเหมาะสมดวยวิธีการสนทนากลุม ผูท่ีอยูในชวง

อายุไมเกิน ๕๕ ป มีการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุในระดับปานกลาง สวนผูท่ีอายุ ๕๕ ปข้ึนไป มี

การเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุในระดับสูงปจจัยดานอายุ สถานภาพสมรส และระดับรายไดท่ี

แตกตางกันสงผลตอการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุในภาพรวมแตกตางกัน ในขณะท่ีเพศ ภาวะ

สุขภาพ และความเพียงพอของรายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน รูปแบบการเตรียมความพรอม เพ่ือเกษียณอายุแตละชวงอายุ มีความ

คลายคลึงกัน คือผูท่ีจะเกษียณอายุทุกชวงอายุตองเตรียมความพรอมท้ังทางดานเศรษฐกิจ ดานท่ีอยู

อาศัย ดานสุขภาพรางกาย ดานจิตใจและดานการใชเวลา โดยครอบครัวตองสนับสนุนการเตรียม

ความพรอมเพ่ือเกษียณอายุทุกดานในเรื่องอารมณความรูสึก ดานขอมูลขาวสาร และดานวัตถุสิ่งของ 

ในขณะท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของตองสนับสนุนการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุทุกดาน ในเรื่อง

                                                           
๘๕ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ, “ปจจัยท่ีสงผลตอการปรับตัวหลังเกษียณของผูสูงอายุในจังหวัดพัทลุง”

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานคนรินทร, ๒๕๕๒). 
๘๖สุพรรณี รัตนานนท และคณะ, รูปแบบการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุงาน กรณีศึกษาครู

โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/๕_๗_๔๗๒.pdf, 

[๑๘ มกราคม ๒๕๖๓]. 



๗๘ 

 

การใหความรู คําแนะนํา ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุ และการจัด

กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุ 
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๘๗ ไดศึกษาเรื่อง พุทธบูรณาการในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ

ของผูเกษียณอายุราชการ โดยมีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของผู

เกษียณอายุราชการในบริบทสังคมปจจุบัน ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิต

ของผูเกษียณอายุราชการและ ๓) เพ่ือวิเคราะหการบูรณาการหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมตอการ

ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ และเสนอแนวทางการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพของผูเกษียณอายุราชการ 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสาร และทําการสัมภาษณผูเกษียณอายุราชการ จํานวน ๑๐ 

ทานรวมท้ังใชแบบสอบถามเก็บขอมูลผูเกษียณอายุราชการอีก จํานวน ๑๐๒ ทาน ผลการศึกษาพบวา 

 ๑) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีสงผลตอผูเกษียณอายุราชการ ไดแก การเขาสูสังคมผูสูงวัย 

การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมอุตสาหกรรม อิทธิพลของสื่อและเทคโนโลยี การ

เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยว และทัศนคติท้ังเชิงบวกและเชิงลบตอผูสูงอายุใน

สังคมไทย 

 ๒) หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ไดแก เบญจศีล ความ

สันโดษ อริยสัจ ๔ พรหมวิหาร ๔ โลกธรรม ๘ และ ไตรลักษณ 

 ๓) เม่ือนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในการดําเนินชีวิตของผูเกษียณอายุราชการ พบวา    

ผูเกษียณอายุราชการไดนําหลักพุทธธรรมาใชจริง คาเฉลี่ยในระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะ การ

ปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ และมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดประโยชนปจจุบันมากท่ีสุด สวนแนวทาง

การดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพของผูเกษียณอายุราชการ ไดแก Do not LEAVE model กลาว คือ 

เม่ือเกษียณอายุแลว ตองอยาละท้ิง ๕ ขอคือ L = Let oneself on อยาละท้ิงการปลอยวาง ตอง

ปลอยวางอยายึดติดลาภยศสรรเสริญ E = Excellent healthอยาละท้ิงการมีสุขภาพท่ีดีตองออก

กําลังกาย ทานอาหารท่ีมีประโยชน และพักผอนใหเพียงพอ A = Activities อยาละท้ิงการมีกิจกรรม 

ตองมีกิจกรรม มีสังคม เพ่ือใหเกิดความกระตือรือรนในจิตใจV=Virtueอยาละท้ิงการมีศีลมีธรรม ใน

บั้นปลายควรหาโอกาสศึกษาธรรมะ และ E = Economical life อยาละท้ิงชีวิตท่ีพอเพียง ควรอยู

โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

                                                           
๘๗ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ, “พุทธบูรณาการในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพของผูเกษียณอายุราชการ”

ดุษฎีนิพนธ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๖๒). 



๗๙ 
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๘๘ ไดศึกษาเรื่อง การวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมโดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม ๔ ประการเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูสูวิถี 

“เศรษฐกิจพอเพียง”ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดคูมือการจัดกระบวนการการเรียนรูอยางมีสวนรวมสูวิถี

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม ๔ ประการนอกเหนือจากนี้ยังได

พัฒนาวิทยากร กระบวนการจํานวน ๑๐ กลุมเพ่ือไปใชคูมือดังกลาวขยายการพัฒนาวิทยากร

กระบวนการโดยการจัดอบรมและใชคูมือตอไปและจากการติดตามประเมินผลความรูความเขาใจ

เก่ียวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม ๔ ประการตลอดจน

การนําไปปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันพบวาวิทยากรกระบวนการและเครือขายท้ังหมดมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกกลาวคือมีความรูความเขาใจและการนําไปสูการปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึนหลังจาก

ไดเขารับการอบรมผานกระบวนการการเรียนรูอยางมีสวนรวม A-I-C 

 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยเก่ียวกับผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ผูวิจัยประมวลได

วาแนวคิดงานวิจัยท่ีกลาวแลวขางตนสามารถนํามาสรุปไดดังตารางท่ี ๒.๑๑ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑๑  แสดงงานวิจัยเก่ียวกับผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

สิงหนาท ประศาสนศิลป 

 

 

๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังสองดาน คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติของ

ศาสตรสมัยใหม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ  ๒) โดยการ

พัฒนาชีวิตในมุมมองของศาสตรสมัยใหม จะมุงตอบสนองตอคุณภาพชีวิต

ภายนอกเปนสวนใหญ 

๓) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาประกอบดวย ๓ 

รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบของคน ๒) รูปแบบการทํางาน และ ๓) รูปแบบการ

ใชคุณธรรมในการดําเนินชีวิต  

 

  

                                                           
๘๘นราทิพย  พุมทรัพย, “การวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมโดยอาศัย

แนวทางพระบรมราโชวาทเร่ืองคุณธรรม ๔ ประการเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูสูวิถี “เศรษฐกิจพอเพียง”, 

โครงการวิจัย (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการ

มหาชน), (นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐). 

 

 



๘๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑  แสดงงานวิจัยเก่ียวกับผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

นิศารัตน กุลกชพร)  ๑) ขาราชการตํารวจ จังหวัดยะลามีการเตรียมความพรอมเกษียณอายุ

ราชการ ในภาพรวมอยูในระดับสูง ๒) ปจจัยท่ีมีผลตอการเตรียมพรอม

เกษียณอายุราชการของขาราชการตํารวจจังหวัดยะลา ไดแก หนี้สิน 

ตําแหนงและปจจัยเรื่องการรับรูขาวสารเก่ียวกับการเกษียณ ไมมีผลตอการ

เตรียมพรอมเกษียณอายุราชการปจจัยการเขารวมกิจกรรมทางสังคม 

สถานภาพทางสุขภาพ สัมพันธภาพกับเพ่ือน สัมพันธภาพในครอบครัวและ

การสนับสนุนจากหนวยงาน มีผลตอการเตรียมพรอมเกษียณอายุของ

ขาราชการตํารวจ จังหวัดยะลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ ๑) ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุ ปจจัยดาน

การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และปจจัยดานทัศนคติตอการเกษียณอายุ 

สามารถรวมกันพยากรณการปรับตัวหลังเกษียณอายุ ไดรอยละ ๒๓ โดย

ทัศนคติตอการเกษียณอายุเปนปจจัยท่ีสามารถพยากรณการปรับตัวหลัง

เกษียณอายุไดมากท่ีสุด รองลงมาคือสถานภาพทางสุขภาพ และการเขารวม

กิจกรรมทางสังคม  

๒) มีการคัดเลือกผู ท่ีมีคะแนนการปรับตัวหลังเกษียณอายุโดยรวมไดใน

ระดับสู ง ขอมูลการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสร าง พบว า ปจจัยท่ี มี

ความสัมพันธ กับการปรับตัวหลังเกษียณอายุ ไดแก  ทัศนคติตอการ

เกษียณอายุ สถานภาพทางสุขภาพ การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และ

สถานภาพสมรส 

 

  



๘๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑  แสดงงานวิจัยเก่ียวกับผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ 

 

๑) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีสงผลตอผูเกษียณอายุราชการ ไดแก การเขา

สูสังคมผูสูงวัย การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมอุตสาหกรรม 

อิทธิพลของสื่อและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเปน

ครอบครัวเดี่ยว และทัศนคติท้ังเชิงบวกและเชิงลบตอผูสูงอายุในสังคมไทย 

๒) หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ไดแก เบญจ

ศีล ความสันโดษ อริยสัจ ๔ พรหมวิหาร ๔ โลกธรรม ๘ และไตรลักษณ 

๓) เม่ือนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในการดําเนินชีวิตของผูเกษียณอายุ

ราชการ พบวา ผูเกษียณอายุราชการไดนําหลักพุทธธรรมาใชจริง คาเฉลี่ยใน

ระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะ การปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ และ

มีเปาหมายเพ่ือใหเกิดประโยชนปจจุบันมากท่ีสุด  

๔) แนวทางการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพของผูเกษียณอายุราชการ ไดแก 

Do not LEAVE model คือ เม่ือเกษียณอายุ ตองอยาละท้ิง ๕ ขอ คือ L = 

Let oneself on อยาละท้ิงการปลอยวาง อยายึดติดลาภยศ E = Excellent 

health อยาละท้ิงการมีสุขภาพท่ีดี ออกกําลังกาย ทานอาหารท่ีมีประโยชน 

และพักผอนใหเพียงพอ A = Activities อยาละท้ิงการมีกิจกรรม ตองมี

กิจกรรม มีสังคม เพ่ือใหเกิดความกระตือรือรนในจิตใจ  V=Virtue อยาละ

ท้ิงการมีศีลมีธรรม ควรหาโอกาสศึกษาธรรมะ และ E = Economical life 

อยาละท้ิงชีวิตท่ีพอเพียง ควรอยูโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

นราทิพย  พุมทรัพย 

(โครงการวิจัย, ๒๕๕๐) 

๑) ใชคูมือติดตามประเมินผลความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของ

เศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม ๔ ประการ ๒) นําไป

ปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน ๓) วิทยากรกระบวนการและเครือขายท้ังหมดมี

การเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกและ ๔) วิทยากรมีความรูความเขาใจและการ

นําไปสูการปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึนหลังจากไดเขารับการอบรมผานกระบวนการ

การเรียนรูอยางมีสวนรวม A-I-C 

 

  



๘๒ 

 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย บทความวิชาการ ขอมูลบริบทของพ้ืนท่ี และ

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทานโดยนําหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิต สามารถสรุปไดดังนี้ 

 ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทานสังเคราะห

จากแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการของ Ampbell & Rogers ประกอบดวย78

๘๙  

  (๑) ปจจัยดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา  

  (๒) ปจจัยดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ   

  (๓) ปจจัยดานความสมบูรณสังคมและสิ่งแวดลอม  

  (๔) ปจจัยดานความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต  

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน สังเคราะห

จากตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของ Beadle-Brown ประกอบดวย79

๙๐ 

  (๑) ดานการรวมกลุมทางสังคม  

  (๒) ดานความเปนอยูทางกายภาพ  

  (๓) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

  (๔) ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี  

  (๕) ดานลักษณะทางอารมณ  

  (๖) ดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง  

  (๗) ดานการพัฒนาตนเอง  

  (๘) ดานสิทธิเสรีภาพ 

 หลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม 

ประกอบดวย80

๙๑ 

  ๑) กายภาวนา  

  ๒) สีลภาวนา  

  ๓) จิตภาวนา  

                                                           
๘๙Campbell, A., Converse, P. E., & Rodgers, W. The Quality of American Life: 

Perceptions, Evaluations, and Satisfactions, (New York: Russell Sage Foundation, 1976), p. 75. 
๙๐ Beadle-Brown, J., Murphy, G., and DiTerlizzi, M.“Quality of Life for the Camberwell 

Cohort”. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, Vol. 24 No. 4 (2008): 380-390. 
๙๑องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๘/๑๒๑. 



๘๓ 

 

  ๔) ปญญาภาวนา  

 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน

จากกรมชลประทาน” ดังแผนภาพท่ี ๒.๔ 

 

       ตัวแปรตน                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

            

 

           

           

           

        

 

แผนภาพท่ี ๒.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ 
ของผูเกษียณอายุ 

การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 
๑)  ดานการรวมกลุมทางสังคม  
๒)  ดานความเปนอยูทางกายภาพ  
๓)  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
๔)  ดานปจจัยท่ีมี อิทธิพลตอความ

เปนอยูท่ีดี  
๕)  ดานลักษณะทางอารมณ  
๖)  ดานความสามารถในการตัดสินใจ

ดวยตนเอง  
๗)  ดานการพัฒนาตนเอง  
๘)  ดานสิทธิเสรีภาพ 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต 
ของผูเกษียณอายุ 

๑) ปจจัยดานความสมบูรณดานรางกาย
และสติปญญา  

๒)  ปจจัยดานความสมบูรณดานจิตใจ
และอารมณ 

๓) ปจจัยดานความสมบูรณสังคมและ
สิ่งแวดลอม  

๔) ปจจัยดานความสมบูรณของสิ่ งท่ี
จําเปนในการดํารงชีวิต  

 

หลักภาวนา ๔ 
๑) กายภาวนา   
๒) สีลภาวนา  
๓) จิตภาวนา    
๔) ปญญาภาวนา  
  
 



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน” ในการวิจัยครั้ง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน

จากกรมชลประทาน เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน และเพ่ือเพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู

เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ๓.๒.๑ ผูใหขอมูลสําคัญ 

  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน” เปนงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เปนการผสานระหวางการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

กําหนด คาน้ําหนักการวิจัยเชิงคุณภาพเปนสําคัญและสนับสนุนผลการวิจัยโดยกระบวนการและ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีมีความเชื่อม่ันและสามารถนําไปสูการพัฒนาสังคมได 

  



๘๕ 

๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

 รูปแบบการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการโดยศึกษาจากแบบสอบถามของ

ผูตอบแบบสอบถาม ท้ังตัวแปรตน คือปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ หลักภาวนา ๔ 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน ตามกระบวนการวิจัยดังตอไปนี้ 

 ๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ๑) ประชากร 

 ประชากร คือ ผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน จําแนกตามปงบประมาณท่ี

เกษียณอายุราชการ0

๑ และผูเก่ียวของกับผูเกษียณอายุการทํางานจากหนวยงานภายใตสังกัด สํานักงาน

ชลประทานท่ี ๑๐ ลพบุรี จํานวน 

  ๒) กลุมตัวอยาง 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสุมตัวอยางจากประชาการ จํานวน ๗๙๔ คน ซ่ึงคํานวณขนาด

กลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ดังนี1้๒ 

 

 สูตร  n  = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

 โดยท่ี  n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N  = จํานวนประชากร 

   e  = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได เทากับ ๐.๐๕ 

 

แทนคาในสูตร n = 
794

1+794(0.05)2
  

 

 n = 
791
2.985

  
 

   = 265.9966 

                                           
๑กรมชลประทาน, ประกาศกรมชลประทาน เร่ือง ขาราชการครบเกษียณอายุซ่ึงจะตองพนจาก

ราชการเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๒, อัดสําเนา. 

 
๒
สุวรีย สิริโภคาภิรมณ, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพสถาบันราชภัฏ- 

เทพสตรี, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๙-๑๓๐. 



๘๖ 

 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน ๒๖๕.๙๙๖๖ คน เพ่ือใหงายตอการเก็บรวบรวมขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูลผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางจํานวน ๒๖๖ คน จากขาราชการครบเกษียณอายุ 

 วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling) การสุมตัวอยางใชหลักการสุมแบบแบงชั้น โดยการ

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปนสัดสวน โดยพิจารณาจากจํานวนประชากร เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมี

ลักษณะกระจาย ใหสัมพันธกับสัดสวนของประชากร โดยทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 

Random Sampling) โดยใช “ประชากร” เปนระดับในการสุมตัวอยาง อยางเปนสัดสวน โดยใชสูตร 

ดังนี้ 

 

 จํานวนตัวอยางในแตละชั้น =  
จํานวนตัวอยางท้ังหมด ×จํานวนประชากรในแตละช้ัน

จํานวนประชากรท้ังหมด
 

  

 จากสูตรสามารถแบงจํานวนสัดสวนประชากรไดดังตอไปนี้ 

 

 

ตารางท่ี ๓.๑ สัดสวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

พ้ืนท่ี ประชากร สัดสวน กลุมตัวอยาง 

ขาราชการ ๑๐๑ ๒๖๖x๑๐๑/๗๙๔ ๓๔ 

ลูกจางประจํา ๖๗๗ ๒๖๖x๖๗๗/๗๙ ๒๒๗ 

พนักงานราชการ ๑๖ ๒๖๖x๑๖/๗๙๔ ๕ 

รวม ๗๙๔  ๒๖๖ 

 

 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ๑) ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษา

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากนั้นนํามาสรางเปนกรอบแนวคิด ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน ซ่ึงมีข้ันตอนในการสรางดังตอไปนี้ 

 ๑) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม 



๘๗ 

 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตางๆ ท่ีเ ก่ียวของ โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดตาง ๆ เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว 

 ๓) ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 ๔) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

 ๕ )  นําเสนอรางแบบสอบถามตออาจารย ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและผู เชี่ ยวชาญ  

เพ่ือตรวจสอบและปรบัปรุงแกไข 

 ๖) นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมจํานวน ๓๐ คน เพ่ือ

หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา 

 ๗) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง และนําไปแจกกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 ๘) รวบรวมแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะห 

 ๒) การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาความเท่ียงตรง 

(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 

 ๑. ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ 

ท่ีสรางไว 

 ๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จ เสนอประธานและ

กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ทาน 

ไดแก 

  ๑) รศ.โร.เติมศักดิ์ ทองอินทร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

  ๒) รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

  ๓) รศ. วาท่ี พ.ต. ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล  

  ๔) ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

  ๕) อ.ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 

 แลวนําแตละขอมหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามตามวัตถุประสงค (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) ไดคาดัชนีความความเท่ียงตรงของแบบสอบถามทุกขออยูระหวาง 

๐.๘๐-๑.๐๐ ซ่ึงอธิบายไดวา เครื่องมือมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 



๘๘ 

 ๓. หาคาความเชื่อม่ัน (Reliabilty) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไป

ทดลองใช (Try Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๐ คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันดวย

วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha α-Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.๙๗๓ 

 ๔. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ เพ่ือขอ

ความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณในการนําไปใชแจกกลุมตัวอยางในการวิจัย

ตอไป 

 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอน 

ดังนี้ 

 ๑ ) ขอหนังสือจากผู อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน

กลุมเปาหมาย เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรในพ้ืนท่ี  

 ๒) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูล กับ กลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดไว จํานวน 

๔๐๐ ชุด โดยใชวิธีสุมแบบชั้นภูมิ จากนั้นเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง แลวนํามาตรวจสอบความ

ถูกตอง ไดขอมูล ท่ีสมบูรณท้ังหมด จํานวน ๔๐๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนแบบสอบถาม

ท้ังหมด 

 ๓) นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย ทาง

สังคมศาสตรตอไป 

  ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัย เม่ือไดรับและรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว 

นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ แลวนํามาวิเคราะห โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) และการถดถอยพหุคูณแบบมี

ข้ันตอน (Multiple regression  Stepwise) 

  



๘๙ 

 เกณฑท่ีใชแปลผลขอคําถามท่ีไดจากการประเมินผล มีดังนี้ 

 ชวงคาเฉลี่ย   การแปลความหมาย 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๒๑ – ๕.๐๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ มากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๔๑ – ๔.๒๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๖๑ – ๓.๔๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๘๑ – ๒.๖๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐ – ๑.๘๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยท่ีสุด2

๓ 

๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยดําเนินการโดย ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ เชน 

พระไตรปฎก งานวิชาการของผูทรงคุณวุฒิ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ เปนตน นอกจากนี้มีการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ตาม

กระบวนการวิจัยดังตอไปนี้ 

 ๓.๓.๑ ผูใหขอมูลสําคัญ 

 ๑) การสัมภาษณเชิงลึก 

 ผูใหขอมูลสําคัญ โดยคัดเลือกผูใหขอมูลจากบัญชีรายชื่อผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจาก

ตามปงบประมาณ ท่ีมีศักยภาพในการใหขอมูล (ขอมูลตามขอบเขตดานประชากร) รวมผูใหขอมูล

สําคัญท้ังสิ้น จํานวน ๑๘ คนหรือรูป ประกอบดวย 

 

ลําดับท่ี ผูเกษียณอายุกรมชลประทาน ตําแหนง 

๑ นายสถิร วีรเดชะ อดีตผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๐ 

๒ นายอรรถพร ปญญาโฉม อดีตรองผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 

๑๐  

๓ นายวีระยศ ศิริกุล อดีตรองผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 

๑๐ 

  

                                           

 ๓วัฒนา สุนทรธัย, เรียนสถิติดวย SPSS ภาคการวิเคราะหเคร่ืองมือการวิจัยและการวิเคราะห

ขอสอบ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพลับลิชช่ิง จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๗๑. 



๙๐ 

ลําดับท่ี นักวิชาการพระพุทธศาสนา ตําแหนง 

๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๖ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  ตําแหนง 

๗ นางชัญญา นอยมะโน นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ 

๘ นางอวยพร ทองสัมฤทธิ์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

๙ นางสาวกรองจิตต เปลี่ยนสมัย นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

๑๐ นางรัชนีวรรณ หอมชื่น  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 นักวิชาการสาธารณสุข ตําแหนง 

๑๑ ดร.สุภาวดีพวงสมบัต ิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

๑๒ ดร.วิโรจน เลงรักษา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

๑๓ ดร.เรวดี คําเลิศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ 

๑๔ นางวรรณา ชนะมารจันโท นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร ตําแหนง 

๑๕ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๑๖ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๑๘ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 

  



๙๑ 

 ๒) การสนทนากลุมเฉพาะ 

 ผูเชี่ยวชาญในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

ลําดับท่ี ผูทรงคุณวุฒิของกรมชลประทาน ตําแหนง 

๑ นางสาวกรองจิตต เปลี่ยนสมัย ตัวแทนผูอํานวยการสํานักงานท่ี ๑๐ กรม

ชลประทาน 

๒ ดร.จําลอง ชวยรอด ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

กํากับดูแล สํานักงานประกันสังคม 

 ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร ตําแหนง 

๓ รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๔ รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๕ ผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ตําแหนง 

๖ พระมหาสุนันท สุนนฺโท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๗ ผศ.ดร. สุริยา รักษาเมือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย ตําแหนง 

๘ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๙ อ.ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 

  



๙๒ 

 ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง 

ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการสรางดวยวิธีการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 ๑) ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณท่ีใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสัมภาษณ 

 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตาง ๆ ท่ีเ ก่ียวของ โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดตาง ๆ เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว 

 ๓) ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 

 ๔) สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือนํามาวิเคราะห 

 ๓.๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยเชิงคุณภาะ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑ ) ขอหนังสือจากผู อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือ

ขอความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 

 ๒) ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ

ตามท่ีกําหนดไว 

 ๓) ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น โดย

ขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 

 ๔) นําขอมูลดิบท่ีไดมารวบรวมเพ่ือวิเคราะหโดยวิธีการท่ีเหมาะสมและนําเสนอตอไป 

 ๓.๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหโดยนําขอมูลมาเรียบเรียง และจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนํามา

วิเคราะหเชิงเนื้อหา ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธและสรางขอสรุปจากขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวม

ได เพ่ือจะไดศึกษาประเด็นไดลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะหแลวไมมีความชัดเจนก็ตามไปเก็บขอมูล

เพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ นั้น เพ่ือตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงคของการวิจัย และนําเสนอ

ผลการวิจัยแบบพรรณาความ 



 

 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจาก

กรมชลประทาน และเพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน โดยผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณตามลําดับ ดังนี้ 

 ๔.๑ คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

 ๔.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน 

 ๔.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

 ๔.๔ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 

 ๔.๕ องคความรู 

๔.๑ คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

 ผลการวิเคราะหขอมูล สถานภาพสวนบุคคล วิเคราะหโดยการหาคาความถ่ี (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  



๙๔ 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงคาความถ่ีและคารอยละของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

สถานภาพสวนบุคคล 

                                                             (n=๒๖๖) 

สถานภาพสวนบุคคล ความถ่ี รอยละ 

๑. อายุ   

 นอยกวา ๖๐ ป ๖๔ ๒๔.๐๖ 

 ๖๐ – ๖๔ ป  ๑๐๘ ๔๐.๖๐ 

 ๖๕ – ๖๙ ป ๔๕ ๑๖.๙๒ 

 ๗๐ – ๗๔ ป ๒๘ ๑๐.๕๓ 

 ๗๕ – ๗๙ ป ๑๗ ๖.๓๙ 

 ๘๐ ป  ข้ึนไป ๔ ๑.๕๐ 

 รวม ๒๖๖ ๑๐๐.๐๐ 

๒. ระดับการศึกษา   

 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๒ ๘.๒๗ 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๓ ๑๖.๑๗ 

 อนุปริญญา/ปวส. ๒๘ ๑๐.๕๓ 

 ปริญญาตร ี ๙๕ ๓๕.๗๑ 

 ปริญญาโท ๕๗ ๒๑.๔๓ 

 ปริญญาเอก ๒๑ ๗.๘๙ 

 รวม ๒๖๖ ๑๐๐.๐๐ 

๓. สถานภาพ   

 โสด ๖๕ ๒๔.๔๔ 

 สมรส ๑๓๖ ๕๑.๑๓ 

 หยาราง ๓๖ ๑๓.๕๓ 

 ไมหยารางแตแยกกันอยู ๐ ๐.๐๐ 

 หยารางและแยกกันอยู ๒๑ ๗.๘๙ 

 คูสมรส/คูชีวิตเสียชีวิต ๘ ๓.๐๑ 

 รวม ๒๖๖ ๑๐๐.๐๐ 

 



๙๕ 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงคาความถ่ีและคารอยละของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

สถานภาพสวนบุคคล (ตอ) 

                                                             (n=๒๖๖) 

สถานภาพสวนบุคคล ความถ่ี รอยละ 

๔. รายไดหลังเกษียณ   

 นอยกวา ๑๕,๐๐๐ บาท  ตอเดือน ๗๓ ๒๗.๔๔ 

 ๑๕,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท ตอเดือน ๘๑ ๓๐.๔๕ 

 ๒๕,๐๐๑ – ๓๕,๐๐๐  บาท ตอเดือน ๒๘ ๑๐.๕๓ 

 ๓๕,๐๐๑ – ๔๕,๐๐๐  บาท ตอเดือน ๓๘ ๑๔.๒๙ 

 ๔๕,๐๐๑  บาท  ตอเดือน  ข้ึนไป ๒๙ ๑๐.๙๐ 

 รับบําเหน็จ  ๑๕ ๕.๖๔ 

 อ่ืน ๆ เชน ไดรับการชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน ๒ ๐.๗๕ 

 รวม ๒๖๖ ๑๐๐.๐๐ 

๕. สภาพรางกาย   

 แข็งแรงดี ไมมีโรคประจําตัว ไมพิการ  ๑๔๓ ๕๓.๗๖ 

 มีโรคประจําตัว ๑ – ๒ โรค ๙๖ ๓๖.๐๙ 

 มีโรคประจําตัว ๓ โรค ข้ึนไป ไมเปนผูปวยติดเตียง ๒๑ ๗.๘๙ 

 มีโรคประจําตัว ๓ โรค ข้ึนไป เปนผูปวยติดเตียง ๔ ๑.๕๐ 

 เปนผูพิการ มีโรคประจําตัวหรือเปนผูปวยติดเตียง ๒ ๐.๗๕ 

 รวม ๒๖๖ ๑๐๐.๐๐ 

๖. ความเอาใจใสของญาติ   

 เอาใจใสอยางด ี ๑๗๘ ๖๖.๙๒ 

 เอาใจใสพอสมควร ๗๕ ๒๘.๒๐ 

 ไมเอาใจใส ๑๓ ๔.๘๙ 

 รวม ๒๖๖ ๑๐๐.๐๐ 

๗. การดําเนินนโยบายของรัฐ   

 นโยบายภาครัฐเอ้ืออํานวย ๑๙๕ ๗๓.๓๑ 

 นโยบายของภาครัฐไมเอ้ืออํานวย ๗๑ ๒๖.๙๖ 

 รวม ๒๖๖ ๑๐๐.๐๐ 

 



๙๖ 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงคาความถ่ีและคารอยละของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

สถานภาพสวนบุคคล (ตอ) 

                                                             (n=๒๖๖) 

สถานภาพสวนบุคคล ความถ่ี รอยละ 
 

๘. การบังคับใชกฎหมาย   

 กฎหมายเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๙๘ ๗๔.๔๔ 

 กฎหมายไมเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๖๘ ๒๕.๕๖ 

 รวม ๒๖๖ ๑๐๐.๐๐ 

๙. ระยะทาง (เสนทางการเดินทาง)   

 อาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลตัวเมือง การเดินทางลําบาก ๕๙ ๒๒.๑๘ 

 อาศัยอยูในพ้ืนท่ีใกลตัวเมือง การเดินทางสะดวกสบาย ๒๐๗ ๗๗.๘๒ 

 รวม ๒๖๖ ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๑ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 

๖๐ – ๖๔ ป จํานวน ๑๐๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๖๐ รองลงมา มีอายุนอยกวา ๖๐ ป จํานวน ๖๔ 

คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๐๖ อายุ ๖๕ - ๖๙ ป จํานวน ๔๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๙๒  อายุ ๗๐ – 

๗๔ ป จํานวน ๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๕๓ ๗๕ - ๗๙ ป จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๖.๓๙ 

และมีอายุ ๘๐ ปข้ึนไป จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๑.๕๐ ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๙๕ คน 

คิดเปนรอยละ ๓๘.๒๘ รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๕๗ คน คิดเปนรอยละ 

๒๑.๔๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๑๗ อนุปริญญาหรือ ปวส. 

จํานวน ๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๕๓ ตํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๒๒ คน คิดเปนรอยละ 

๗๘.๒๗ และมีการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๗.๘๙ ตามลําดับ  

 สวนดานสถานภาพ สวนใหญกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส จํานวน 

๑๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๑๓ รองลงมา มีสถานภาพโสด จํานวน ๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๔๔ 

หยาราง จํานวน ๓๖ คิดเปนรอยละ ๑๓.๕๓ หยารางและแยกกันอยู จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ 

๗.๘๙ และคูสมรสหรือคูชีวิตเสียชีวิต จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๓.๐๑ ตามลําดับ 



๙๗ 

 ดานรายไดหลังเกษียณ กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได ๑๕,๐๐๐ – 

๒๕,๐๐๐ บาทตอเดือน ๘๑ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๔๕ รองลงมา มีรายไดนอยกวา ๑๕,๐๐๐ บาท

ตอเดือน จํานวน ๗๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๔๔ มีรายได ๓๕,๐๐๑ – ๔๕,๐๐๐  บาทตอเดือน 

จํานวน ๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๔.๒๙ มีรายได ๔๕,๐๐๑  บาทตอเดือนข้ึนไป จํานวน ๒๙ คน คิด

เปนรอยละ ๑๐.๙๐ มีรายได ๒๕,๐๐๑–๓๕,๐๐๐ บาท ตอเดือน จํานวน ๒๘ คน คิดเปนรอยละ 

๑๐.๕๓ รับบําเหน็จ จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๕.๖๔ และอ่ืน ๆ เชน ไดรับความชวยเหลือจาก

บุคคลอ่ืน จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๗๕ ตามลําดับ 

 ดานสภาพรางกาย กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแข็งแรงดี ไมมีโรคประจําตัว

และไมพิการ จํานวน ๒๑๑ คน (คิดเปนรอยละ ๕๔.๙๕) รองลงมา มีโรคประจําตัว ๑ – ๒ โรค 

จํานวน ๑๔๓ คน (คิดเปนรอยละ ๓๗.๒๔) มีโรคประจําตัว ๓ โรคข้ึนไปแตไมเปนผูปวยติดเตียง 

จํานวน ๒๓ คน (คิดเปนรอยละ ๕.๙๙) มีโรคประจําตัว ๓ โรคข้ึนไปและเปนผูปวยติดเตียง จํานวน ๕ 

คน (คิดเปนรอยละ ๑.๓๐) และมีท่ีเปนผูพิการ มีโรคประจําตัวหรือเปนผูปวยติดเตียง จํานวน ๒ คน 

(คิดเปนรอยละ ๐.๕๒) ตามลําดับ  

 การเอาใจใสของญาติเปนอยางดี จํานวน ๑๗๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๙๒ รองลงมา 

ไดรับการเอาใจใสพอสมควร จํานวน ๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๒๐ และท่ีไมไดรับการเอาใจใสจาก

ญาติ จํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๔.๘๙ ตามลําดับ 

 ผูเกษียณการปฏิบัติงานท่ีนโยบายของรัฐเอ้ืออํานวยตอการดําเนินชีวิต จํานวน ๑๙๕ คน 

คิดเปนรอยละ ๗๓.๓๑ สวนผูเกษียณการปฏิบัติงานท่ีนโยบายของรัฐไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินชีวิต 

จํานวน ๗๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๙๖  

 การบังคับใชกฎหมาย กฎหมายเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน ๑๙๘ คน คิดเปน

รอยละ ๗๔.๔๔ และกฎหมายไมเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน ๖๘ คน คิดเปนรอยละ 

๒๕.๕๖ ระยะทาง (เสนทางการเดินทาง) และผูเกษียณการปฏิบัติงานสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีใกล

ตัวเมือง การเดินทางสะดวกสบาย จํานวน ๒๐๗ คิดเปนรอยละ ๗๗.๘๒ และท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

หางไกลตัวเมือง การเดินทางลําบาก จํานวน ๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๑๘ 

  

  



๙๘ 

ตารางท่ี ๔.๒  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของผูเกษียณอายุ โดยภาพรวม 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ภาพรวม x� S.D. ระดับ 

๑ ดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา ๓.๘๙ ๐.๗๗ มาก 

๒ ดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ ๓.๔๔ ๐.๗๓ มาก 

๓ ดานความสมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอม ๔.๐๐ ๐.๘๑ มาก 

๔ ดานความสมบูรณดานสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต ๔.๐๓ ๐.๗๗ มาก 

 ภาพรวม ๓.๘๔ ๐.๗๖ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผู

เกษียณอายุ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๖) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยท่ี ดานความสมบูรณดานสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต มีคาเฉลี่ย

สูงสุด (x� = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๗) รองลงมาคือดานความสมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอม (x� = 

๔.๐๐, S.D. = ๐.๘๑) และดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x� = ๓.๔๔, S.D. 

= ๐.๗๓) 

 

  

 

 



๙๙ 

ตารางท่ี ๔.๓  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของผูเกษียณอายุ ดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา x� S.D. ระดับ 

๑ ปจจุบันทานมีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บปวยหรือมีโรค

เรื้อรัง ๓.๘๘ ๐.๘๗ มาก 

๒ สามารถอาบน้ํา แตงตัวไดเองโดยไมตองมีผูชวยเหลือ ๔.๓๕ ๐.๘๙ มากท่ีสุด 

๓ สามารถเคลื่อนไหวรางกาย เดินไดดวยตนเอง ไมตองมี

ผูชวยเหลือหรือใชไมเทา ๔.๓๔ ๐.๗๖ มากท่ีสุด 

๔ ยามคํ่าคืนมักนอนไมคอยหลับ ๓.๐๑ ๐.๗๓ มาก 

 ภาพรวม ๓.๘๙ ๐.๗๗ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผู

เกษียณอายุ ดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๙, S.D. 

= ๐.๗๗) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเกษียณอายุสามารถอาบน้ํา แตงตัวไดเองโดยไมตองมีผูชวย

เหลือ มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๕, S.D. = ๐.๘๙) รองลงมาคือ ผูเกษียณอายุ

สามารถเคลื่อนไหวรางกาย เดินไดดวยตนเอง ไมตองมีผูชวยเหลือหรือใชไมเทา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากท่ีสุด (x� = ๔.๓๔, S.D. = ๐.๗๖) และ ยามคํ่าคืนมักนอนไมคอยหลับ มีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับ

มาก (x� = ๓.๐๑, S.D. = ๐.๗๓) 

 

  

 

 



๑๐๐ 

ตารางท่ี ๔.๔  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของผูเกษียณอายุ ดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ  

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ x� S.D. ระดับ 

๑ เปนผูท่ีมีจิตใจท่ีดี มีอารมณแจมใส ไมมีเรื่องวิตกกังวล ๓.๙๔ ๐.๙๒ มาก 

๒ รูสึกชื่นชมตัวเองเม่ือนึกถึงเหตุการณในอดีตท่ีผานมา ๓.๙๒ ๐.๘๙ มาก 

๓ ชีวิตในปจจุบันนาจะมีความสุขมากกวาท่ีเปนอยู รูสึก

เหงาหงอย ๓.๓๐ ๐.๗๕ มาก 

๔ รูสึกเปนภาระของลูกหลายและบุคคลอ่ืน ๒.๖๐ ๐.๗๔ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๔๔ ๐.๗๓ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๔ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผู

เกษียณอายุ ดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๔๔, S.D. = 

๐.๗๓) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเกษียณอายุเปนผูท่ีมีจิตใจท่ีดี มีอารมณแจมใส ไมมีเรื่องวิตก

กังวลมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๙๓) รองลงมาคือ ผูเกษียณอายุรูสึกชื่น

ชมตัวเองเม่ือนึกถึงเหตุการณในอดีตท่ีผานมา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๒, S.D. = ๐.๘๙) 

และ ผูเกษียณอายุรูสึกเปนภาระของลูกหลายและบุคคลอ่ืน มีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง (x� 

= ๒.๖๐, S.D. = ๐.๗๔) 

  

 

 



๑๐๑ 

ตารางท่ี ๔.๕  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของผูเกษียณอายุ ดานความสมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอม  

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานความสมบูรณดานสังคมและส่ิงแวดลอม x� S.D. ระดับ 

๑ เปนผูท่ีมีจิตใจท่ีดี มีอารมณแจมใส ไมมีเรื่องวิตกกังวล ๔.๑๒ ๐.๙๕ มาก 

๒ รูสึกชื่นชมตัวเองเม่ือนึกถึงเหตุการณในอดีตท่ีผานมา ๓.๗๓ ๐.๙๗ มาก 

๓ ชีวิตในปจจุบันนาจะมีความสุขมากกวาท่ีเปนอยู รูสึก

เหงาหงอย ๔.๑๑ ๐.๙๒ มาก 

๔ รูสึกเปนภาระของลูกหลายและบุคคลอ่ืน ๔.๐๒ ๐.๙๐ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๘๑ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๕ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผู

เกษียณอายุ ดานความสมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๐, S.D. 

= ๐.๘๑) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยท่ี ผูเกษียณอายุเปนผูท่ีมีจิตใจท่ี

ดี มีอารมณแจมใส ไมมีเรื่องวิตกกังวล มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x� = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๙๕) รองลงมาคือ ผู

เกษียณอายุมีชีวิตในปจจุบันนาจะมีความสุขมากกวาท่ีเปนอยู รูสึกเหงาหงอย (x� = ๔.๑๑, S.D. = 

๐.๙๒) และ ผูเกษียณอายุรูสึกเปนภาระของลูกหลายและบุคคลอ่ืน มีคาเฉลี่ยต่ําสุดฃ (x� = ๔.๐๒, 

S.D. = ๐.๙๐) 

 

  

 

 



๑๐๒ 

ตารางท่ี ๔.๖  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของผูเกษียณอายุ ดานความสมบูรณดานสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานความสมบูรณดานส่ิงท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต x� S.D. ระดับ 

๑ มีปจจัย ๔ ท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ ๔.๑๑ ๐.๘๓ มาก 

๒ มีแหลงพักผอนหยอนใจ แหลงกิจกรรมท่ีเหมาะสม ๓.๙๖ ๐.๘๘ มาก 

๓ มีการบริการทางการแพทยและมีสถานพยาบาลท่ี

เพียงพอ เหมาะสม เขาใชบริการไดอยางสะดวก ๔.๐๓ ๐.๙๑ มาก 

๔ มีการบริการคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย และ

เหมาะสม ๔.๐๔ ๐.๘๙ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๓ ๐.๗๗ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๖ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผู

เกษียณอายุ ดานความสมบูรณดานสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๔, 

S.D. = ๐.๗๗) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยท่ี ผูเกษียณอายุมีปจจัย ๔ 

ท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x� = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๘๓) รองลงมาคือ ผู

เกษียณอายุไดรับการบริการคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย และเหมาะสม (x� = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๘๙) 

และ ผูเกษียณอายุมีแหลงพักผอนหยอนใจ แหลงกิจกรรมท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ําสุดฃ (x� = ๓.๙๖, 

S.D. = ๐.๘๘) 

 

  

 

 



๑๐๓ 

ตารางท่ี ๔.๗  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ภาวนา ๔ โดยภาพรวม 

(n=๒๖๖) 

ท่ี การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักภาวนา ๔ x� S.D. ระดับ 

๑ ดานกายภาวนา ๔.๐๑ ๐.๘๑ มาก 

๒ ดานศีลภาวนา ๓.๘๓ ๐.๗๔ มาก 

๓ ดานจิตภาวนา ๔.๒๒ ๐.๗๐ มากท่ีสุด 

๔ ดานปญญาภาวนา ๔.๐๙ ๐.๗๕ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๔ ๐.๖๖ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๗ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ภาวนา ๔ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๖๖) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานจิตภาวนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๒, S.D. = ๐.๗๐) รองลงมาคือ ดาน

ปญญาภาวนา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๗๕) และดานศีลภาวนา มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๗๔)  

 

 



๑๐๔ 

ตารางท่ี ๔.๘  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ภาวนา ๔ ดานกายภาวนา 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานกายภาวนา x� S.D. ระดับ 

๑ ไมมีโรคประจําตัวหรือโรคติดตอรายแรง ๓.๔๕ ๑.๗๔ ปานกลาง 

๒ มีสุขภาพแข็งแรงพอท่ีจะทํางานตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวันได ๔.๑๕ ๐.๙๑ มาก 

๓ สามารถทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง ไมตองพ่ึงพา

คนอ่ืน ๔.๒๖ ๐.๙๕ มากท่ีสุด 

๔ รูสึกกระฉับกระเฉงสดชื่น พรอมดํารงชีวิตอยูอยางมี

ความสุข ๔.๑๗ ๐.๘๙ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๑ ๐.๘๑ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๘ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ภาวนา ๔ ดานกายภาวนา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๑) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา ผูเกษียณอายุสามารถทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง ไมตองพ่ึงพาคนอ่ืน มีคาเฉลี่ย

สูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๖, S.D. = ๐.๙๕) รองลงมาคือ ผูเกษียณอายุรูสึก

กระฉับกระเฉงสดชื่น พรอมดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๗, S.D. 

= ๐.๘๙) และผูเกษียณอายุมีสุขภาพแข็งแรงพอท่ีจะทํางานตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๗๔)  

 

 



๑๐๕ 

ตารางท่ี ๔.๙  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ภาวนา ๔ ดานศีลภาวนา 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานศีลภาวนา x� S.D. ระดับ 

๑ ทานเขารวมกิจกรรมสังสรรคหรือกิจกรรมรื่นเริงกับ

ผูอ่ืนอยูเสมอ ๓.๘๐ ๐.๘๖ มาก 

๒ ชอบทําบุญและเขารวมกิจกรรมปฏิบัติธรรมบอยครั้ง ๓.๘๕ ๐.๘๘ มาก 

๓ รูจักเลือกรับประทานอาหารท่ีดีและมีประโยชนตอ

รางกาย  ๔.๐๘ ๐.๘๙ มาก 

๔ มีตารางกิจกรรมในแตละวันท่ีแนนอน /เขานอน ตื่น

นอนตรงเวลา ๓.๕๙ ๐.๙๖ มาก 

 ภาพรวม ๓.๘๓ ๐.๗๔ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๙ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ภาวนา ๔ ดานศีลภาวนา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๗๔) เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวา ผูเกษียณอายุรูจักเลือกรับประทานอาหารท่ีดีและมีประโยชนตอรางกาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๘๙) รองลงมาคือ ผูเกษียณอายุชอบทําบุญและเขารวม

กิจกรรมปฏิบัติธรรมบอยครั้ง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๘๘) และผู

เกษียณอายุมีกิจกรรมในแตละวันท่ีแนนอน/เขานอน ตื่นนอนตรงเวลา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับ

มาก (x� = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๙๖)  

 

 



๑๐๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๐  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักภาวนา ๔ ดานจิตภาวนา 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานจิตภาวนา x� S.D. ระดับ 

๑ รูจักหลีกเลี่ยงเรื่องราว เหตุการณท่ีทําใหเครียด ไม

สบายใจ ๓.๙๑ ๐.๙๒ มาก 

๒ การไดอยูทามกลางลูกหลาน ญาติมิตร ทําใหจิตใจมี

ความสุข ๔.๒๖ ๐.๘๗ มากท่ีสุด 

๓ เขาใจความจริงของชีวิตวา ไมมีสิ่งใดจีรังยั่งยืน ยอม

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ๔.๒๕ ๐.๘๖ มากท่ีสุด 

๔ รูสึกชื่นชมยินดีกับลูกหลานเม่ือเขาประสบความสําเร็จ

ในชีวิต ๔.๔๗ ๐.๗๙ มากท่ีสุด 

 ภาพรวม ๔.๒๒ ๐.๗๐ มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ภาวนา ๔ ดานจิตภาวนา โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๒, S.D. = ๐.๗๐) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเกษียณอายุรูสึกชื่นชมยินดีกับลูกหลานเม่ือเขาประสบความสําเร็จในชีวิต 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๗๙) รองลงมาคือ ผูเกษียณอายุไดอยู

ทามกลางลูกหลาน ญาติมิตร ทําใหจิตใจมีความสุข มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๖, S.D. 

= ๐.๘๗) และผูเกษียณอายุรูจักหลีกเลี่ยงเรื่องราว เหตุการณท่ีทําใหเครียด ไมสบายใจ มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๙๒)  

 

 



๑๐๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๑  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักภาวนา ๔ ดานปญญาภาวนา 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานปญญาภาวนา x� S.D. ระดับ 

๑ รูจักเลือกองคความรูท่ีเหมาะสมมาปรับใชกับชีวิต 

ประจําวัน ๔.๑๐ ๐.๙๐ มาก 

๒ รูจักหลักและวิธีการดําเนินชีวิตใหมีความสุขในสังคม ๔.๑๕ ๐.๘๗ มาก 

๓ เขาใจสถานการณในสังคมท่ีเกิดข้ึน โดยไมยึดติดหรือ

ทุกขใจ ๔.๐๘ ๐.๘๕ มาก 

๔ รูจักแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางมีสติ มีปญญา ไมตื่น

ตกใจหรือโวยวายจนเกินเหตุ ๔.๐๑ ๐.๘๑ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๙ ๐.๗๕ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ภาวนา ๔ ดานปญญาภาวนา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๙, S.D. = ๐.๗๕) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา ผูเกษียณอายุรูสึกชื่นชมยินดีกับลูกหลานเม่ือเขาประสบความสําเร็จในชีวิต มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๕, S.D. = ๐.๘๗) รองลงมาคือ ผูเกษียณอายุรูจักเลือกองค

ความรูท่ีเหมาะสมมาปรับใชกับชีวิต ประจําวัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๙๐) 

และผูเกษียณอายุรูจักแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางมีสติ มีปญญา ไมตื่นตกใจหรือโวยวายจนเกินเหตุ มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๑)  

 

 



๑๐๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๒  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิง

พุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน โดยภาพรวม 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ภาพรวม x� S.D. ระดับ 

๑ ดานการรวมกลุมทางสังคม ๓.๕๔ ๐.๗๘ มาก 

๒ ดานความเปนอยูทางกายภาพ ๓.๗๒ ๐.๘๑ มาก 

๓ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ๓.๖๔ ๐.๙๒ มาก 

๔ ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี ๓.๙๔ ๐.๗๖ มาก 

๕ ดานลักษณะทางอารมณ ๓.๗๒ ๐.๖๘ มาก 

๖ ดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง ๔.๐๘ ๐.๗๕ มาก 

๗ ดานการพัฒนาตนเอง ๓.๙๘ ๐.๗๙ มาก 

๘ ดานสิทธิเสรีภาพ ๔.๒๓ ๐.๗๕ มากท่ีสุด 

 ภาพรวม ๓.๘๖ ๐.๖๖ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ

ของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๖, S.D. 

= ๐.๖๖) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสิทธิเสรีภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� 

= ๔.๒๓, S.D. = ๐.๗๕) รองลงมาคือ ดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (x� = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๕) และดานการรวมกลุมทางสังคม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับ

มาก (x� = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๘๑)  

 

 



๑๐๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๓  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิง

พุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานการรวมกลุมทางสังคม 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานการรวมกลุมทางสังคม x� S.D. ระดับ 

๑ กระทํากิจกรรมในชุมชนเพ่ือดูแลรางกายอยางเหมะ

สม ๓.๘๓ ๐.๘๖ มาก 

๒ รวมกับกลุมคนในชุมชนทํากิจกรรมเสริมอาชีพเพ่ิม

รายไดเสมอ ๓.๓๑ ๐.๗๘ มาก 

๓ รวมกับกลุมคนในชุมชนเพ่ือทําความดีดวยจิตอาสา ๓.๕๐ ๐.๙๑ มาก 

๔ รวมกับกลุมคนในชุมชนทํากิจกรรมเรียนรูหรือฝกสมอง

อยางเหมาะสม ๓.๕๑ ๐.๘๙ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๔ ๐.๗๘ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ

ของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานการรวมกลุมทางสังคม โดยรวมอยูในระดับ

มาก (x� = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๗๘) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กระทํากิจกรรมในชุมชนเพ่ือดูแล

รางกายอยางเหมะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๘๖) รองลงมาคือ 

รวมกับกลุมคนในชุมชนทํากิจกรรมเรียนรูหรือฝกสมองอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� 

= ๓.๕๑, S.D. = ๐.๘๙) และรวมกับกลุมคนในชุมชนทํากิจกรรมเสริมอาชีพเพ่ิมรายไดเสมอ มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๓๑, S.D. = ๐.๗๘)  

 

 



๑๑๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๔  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิง

พุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานความเปนอยูทาง

กายภาพ 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานความเปนอยูทางกายภาพ x� S.D. ระดับ 

๑ ออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยและรางกายบอยครั้ง ๓.๗๒ ๐.๗๙ มาก 

๒ เฝาระวังดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจอยูเสมอ ๔.๐๓ ๐.๙๑ มาก 

๓ กระทํากิจกรรมท่ีเปนการฝกจิต เชน นั่งสมาธิ เดิน

จงกรมฯ ๓.๔๔ ๐.๗๑ มาก 

๔ กระทํากิจกรรมเพ่ือเปนการใชสมองเปนประจํา ๓.๗๐ ๐.๙๘ มาก 

 ภาพรวม ๓.๗๒ ๐.๘๑ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ

ของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานความเปนอยูทางกายภาพ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (x� = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๘๑) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เฝาระวังดูแลสุขภาพกายและ

สุขภาพใจอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๙๑) รองลงมาคือ ออก

กําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยและรางกายบอยครั้ง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๒, S.D. = 

๐.๗๙) และกระทํากิจกรรมท่ีเปนการฝกจิต เชน นั่งสมาธิ เดินจงกรมฯ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก 

(x� = ๓.๔๔, S.D. = ๐.๗๑) 

  

 

 



๑๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๕  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิง

พุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานความสัมพันธระหวางบุคคล x� S.D. ระดับ 

๑ เขารวมกิจกรรมทางสังคมตาง ๆ กับผูอ่ืนอยาง

เหมาะสม ๓.๖๖ ๐.๙๓ มาก 

๒ รวมกับผูอ่ืนในการทํากิจกรรมท่ีมีประโยชนตอผูอ่ืน ๓.๖๙ ๐.๙๗ มาก 

๓ รวมกับผูอ่ืนทํากิจกรรมท่ีเปนการพัฒนาจิตใจ ๓.๖๐ ๐.๘๙ มาก 

๔ รวมกิจกรรมกับผูอ่ืนเพ่ือพัฒนาสมองอยูเสมอ ๓.๖๑ ๐.๙๘ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๔ ๐.๙๒ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ

ของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (x� = ๓.๖๔, S.D. = ๐.๙๒) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เฝาระวังดูแลสุขภาพกายและ

สุขภาพใจอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๙๗) รองลงมาคือ ออก

กําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยและรางกายบอยครั้ง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๖, S.D. = 

๐.๙๓) และกระทํากิจกรรมท่ีเปนการฝกจิต เชน นั่งสมาธิ เดินจงกรมฯ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก 

(x� = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๘๙) 

  

 

 



๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๖  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิง

พุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ความเปนอยูท่ีดี 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี x� S.D. ระดับ 

๑ ศึกษาหาความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพอยูเสมอ ๓.๙๖ ๐.๙๒ มาก 

๒ ดํารงชีวิตอยูในบริบทท่ีเอ้ือใหเกิดความสุขท้ังทายกาย

และจิตใจ ๔.๐๒ ๐.๘๕ มาก 

๓ อานหนังสือหรือเสพสื่อท่ีเอ้ือตอการบมเพราะจิตใจท่ีดี ๓.๗๑ ๐.๘๗ มาก 

๔ ใชความรูความสามารถเพ่ือนําพาตนใหมีความเปนอยู

ท่ีดี ๔.๐๔ ๐.๘๙ มาก 

 ภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๗๖ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ

ของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี 

โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๗๖) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การใชความรู

ความสามารถเพ่ือนําพาตนใหมีความเปนอยูท่ีดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๔, S.D. = 

๐๘๙) รองลงมาคือ ดํารงชีวิตอยูในบริบทท่ีเอ้ือใหเกิดความสุขท้ังทายกายและจิตใจ มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (x� = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๘๕) และอานหนังสือหรือเสพสื่อท่ีเอ้ือตอการบมเพราะจิตใจท่ีดีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๘๗) 

  

 

 



๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๗  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิง

พุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานลักษณะทางอารมณ 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานลักษณะทางอารมณ x� S.D. ระดับ 

๑ พึงพอใจในรางกายตนเองในปจจุบัน ๔.๐๔ ๐.๘๗ มาก 

๒ มีความฉุนเฉียวเม่ือมีผูอ่ืนกระทําการขัดตอความ

ตองการตนเอง ๓.๐๓ ๐.๘๕ มาก 

๓ ใชหลักธรรมเพ่ือกลั่นกรองกอนแสดงพฤติกรรมเสมอ ๓.๘๐ ๐.๙๓ มาก 

๔ ใชเหตุผลในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม ๔.๐๒ ๐.๘๖ มาก 

 ภาพรวม ๓.๗๒ ๐.๖๘ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ

ของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานลักษณะทางอารมณ โดยรวมอยูในระดับ

มาก (x� = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๖๘) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา พึงพอใจในรางกายตนเองในปจจุบัน 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๘๙) รองลงมาคือ ใชเหตุผลในการดําเนินชีวิต

อยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๘๖) และมีความฉุนเฉียวเม่ือมีผูอ่ืน

กระทําการขัดตอความตองการตนเอง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๐๓, S.D. = ๐.๘๕) 

  

 

 



๑๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๘  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิง

พุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานความสามารถในการ

ตัดสินใจดวยตนเอง 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง x� S.D. ระดับ 

๑ เปนผูตัดสินใจหลักเก่ียวกับรางกายตนเอง ๔.๑๗ ๐.๘๖ มาก 

๒ เปนผูตัดสินใจหลักดวยตนเอง ในการแสดงพฤติกรรม

ตาง ๆ ๔.๐๘ ๐.๘๗ มาก 

๓ เปนผูตัดสินใจดวยตนเองในการฝกหรือไมฝกจิตใจ

ตนเอง ๔.๑๐ ๐.๘๔ มาก 

๔ ใชวิจารณญาณอยางถูกตองกอนการตัดสินใจในทุก ๆ 

อยาง ๔.๐๐ ๐.๘๒ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๘ ๐.๗๕ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ

ของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง 

โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๕) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เปนผูตัดสินใจ

หลักเก่ียวกับรางกายตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๗, S.D. = ๐.๘๖) รองลงมาคือ 

เปนผูตัดสินใจดวยตนเองในการฝกหรือไมฝกจิตใจตนเอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๐, S.D. 

= ๐.๘๔) และใชวิจารณญาณอยางถูกตองกอนการตัดสินใจในทุก ๆ อยาง มีคาเฉลี่ยตํ่าอสุดอยูใน

ระดับมาก (x� = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๘๒) 

  

 

 



๑๑๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๙  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิง

พุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานการพัฒนาตนเอง 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานการพัฒนาตนเอง x� S.D. ระดับ 

๑ พัฒนารางกายใหมีความแข็งแรง กระฉับกระเฉงอยู

เสมอ ๔.๐๒ ๐.๙๑ มาก 

๒ พัฒนาพฤติกรรมของทานใหดียิ่งข้ึน ๔.๐๑ ๐.๙๐ มาก 

๓ พัฒนาจิตใจใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง ๔.๐๔ ๐.๘๗ มาก 

๔ สรรหาหรือพัฒนาองคความรูในดานตาง ๆ อยูเสมอ ๓.๘๕ ๐.๙๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๙๘ ๐.๗๙ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ

ของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก 

(x� = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๙) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา พัฒนาจิตใจใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๘๗) รองลงมาคือ พัฒนารางกายใหมีความ

แข็งแรง กระฉับกระเฉงอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๙๑) และสรรหา

หรือพัฒนาองคความรูในดานตาง ๆ อยูเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ําอสุดอยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๕, S.D. = 

๐.๙๐) 

  

 

 



๑๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๐  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิง

พุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานสิทธิเสรีภาพ 

(n=๒๖๖) 

ท่ี ดานสิทธิเสรีภาพ x� S.D. ระดับ 

๑ มีสิทธิเสรีภาพเก่ียวกับรางกายตนเอง ๔.๒๑ ๐.๘๕ มากท่ีสุด 

๒ มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ๔.๑๙ ๐.๘๕ มาก 

๓ มีสิทธิเสรีภาพในการฝกจิตใจของตนเอง ๔.๒๖ ๐.๘๕ มากท่ีสุด 

๔ มีเสรีภาพในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว ๔.๒๘ ๐.๘๒ มากท่ีสุด 

 ภาพรวม ๔.๒๓ ๐.๗๕ มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ

ของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานสิทธิเสรีภาพ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

(x� = ๔.๒๓, S.D. = ๐.๗๕) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีเสรีภาพในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๘, S.D. = ๐.๘๒) รองลงมาคือ มีสิทธิเสรีภาพในการฝก

จิตใจของตนเอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๖, S.D. = ๐.๘๕) และมีสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงพฤติกรรมตาง ๆ มีคาเฉลี่ยต่ําอสุดอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๙, S.D. = ๐.๘๕) 

 

  



๑๑๗ 

๔.๒ ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน 

  ๑) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้คือ 

สมมติฐานท่ี ๑ ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุมีอิทธิพลตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (multiple linear regression) ผูวิจัย

กําหนดใหปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ (X1) เปนตัวแปรอิสระ ซ่ึงมีองคประกอบคือ 

ดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา (X11), ดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ (X12), 

ดานความสมบูรณสังคมและสิ่งแวดลอม (X13), และดานความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการ

ดํารงชีวิต (X14) ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน (Y) เปนตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้คือ 

ตารางท่ี ๔.๒๑  คาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ สําหรับ

การทดสอบสมมติฐานท่ี ๑ 

Correlations                                                                                         (n=266) 

 X11 X12 X13 X14 Y 

X11 

 

Pearson Correlation 1     

Sig. (2-tailed)      

X12 

 

Pearson Correlation .478** 1    

Sig. (2-tailed) .000     

X13 

 

Pearson Correlation .569** .508** 1   

Sig. (2-tailed) .000 .000    

X14 

 

Pearson Correlation .564** .571** .574** 1  

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   

Y 

 

Pearson Correlation .664** .493** .475** .514** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



๑๑๘ 

จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระท่ีไดมีคา

ระหวาง  ๐.๔๗๕ – ๐.๖๖๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๒  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) สําหรับการ

ทดสอบสมมติฐานท่ี ๑ 

Coefficientsa                                                                                     (n=266) 

Model 

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

 

(Constant) 16.175 1.981  14.742 .000 

X11 .371 .174 .319 3.648 .000 

X12 .419 .221 .253 3.815 .000 

X13 .316 .182 .249 2.152 .000 

X14 .375 .194 .245 2.157 .000 

a. Dependent Variable: Y 
 

F-test = 1248.731, p-value (sig.) = 0.000, และ R-square = 0.492 (49.20%)   
 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) ไดสมการการถดถอย

ดังนี้คือ 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Y′ = 16.175 + 0.371 (x11) + 0.419 (x12) + 0.316 (x13) + 0.375 (x14) 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ZY′ = 0.319 (Z1x11) + 0.253 (Z2x12) + 0.149 (Z3x13) + 0.145 (Z4x14) 

จากสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y′ = 16.175 + 0.371 (x11) + 0.419 (x12) + 

0.316 (x13) + 0.375 (x14) โดยมี F = 1248.731, p-value = 0.000 และ R2 = 0.492 (49.20%) 

β1 = 0.319  β2 = 0.253 β3 = 0.249 β4 = 0.245 แสดงวา ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผู

เกษียณอายุ (X1) ซ่ึงมีองคประกอบคือ ดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา (X11) ดาน

ความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ (X12) ดานความสมบูรณสังคมและสิ่งแวดลอม (X13) และดาน

ความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต (X14) มีอิทธิพลรวมกันตอของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (Y) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ 



๑๑๙ 

โดยองคประกอบท้ังหมดของปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ รวมกันอธิบายความผัน

แปรของของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (Y) 

ไดรอยละ ๔๙.๒๐ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี ๑ 
 

สมมติฐานท่ี ๒ หลักภาวนา ๔ มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (multiple linear regression) ผูวิจัย

กําหนดใหปจจัยหลักภาวนา ๔ (X๒) เปนตัวแปรอิสระ ซ่ึงมีองคประกอบคือ ดานกายภาวนา (X๒๑) 

ดานศีลภาวนา (X๒๒) ดานจิตภาวนา (X๒๓) และดานปญญาภาวนา (X๒๔) และของการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (Y) เปนตัวแปรตาม มี

รายละเอียดดังนี้คือ 

ตารางท่ี ๔.๒๓  คาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ สําหรับ

การทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ 

Correlations                                                                                     (n=266) 

 X21 X22 X23 X24 Y 

X21 Pearson Correlation 1     

Sig. (2-tailed)      

X22 Pearson Correlation .518** 1    

Sig. (2-tailed) .000     

X23 Pearson Correlation .478** .542** 1   

Sig. (2-tailed) .000 .000    

X24 Pearson Correlation .493** .512** .495** 1  

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   

Y Pearson Correlation .474** .489** .516** .524** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระท่ีไดมีคา

ระหวาง  ๐.๔๗๔ – ๐.๕๔๒ 



๑๒๐ 

ตารางท่ี ๔.๒๔  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) สําหรับการ

ทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ 

Coefficientsa                                                                                    (n=266) 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.495 2.781  10.649 .000 

X21 .416 .159 .147 5.184 .000 

X22 .386 .213 .215 2.752 .000 

X23 .348 .189 .327 3.912 .000 

X24 .295 .224 .273 2.846 .001 

 

F-test = 125.742, p-value (sig.) = 0.000, และ R-square = 0.391 (39.10%) 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) ไดสมการการถดถอย

ดังนี้คือ 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Y′ = 18.495 + 0.416 (x21) + 0.386 (x22) + 0.348 (x23) + 0.295 (x24) 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ZY′ = 0.147 (Z1x21) + 0.215 (Z2x22) + 0.327 (Z3x23) + 0.273 (Z4x24) 

จากสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y′ = 18.495 + 0.416 (x21) + 0.386 (x22) + 

0.348 (x23) + 0.295 (x24) โดยมี F = 125.742, p-value = 0.000 และ R2 = 0.391 (39.10%) 

β1 = 0.147  β2 = 0.215 β3 = 0.327 β4 = 0.273 แสดงวา ปจจัยหลักภาวนา ๔ (X๒) มี

องคประกอบคือ ดานกายภาวนา (X๒๑) ดานศีลภาวนา (X๒๒) ดานจิตภาวนา (X๒๓) และดาน

ปญญาภาวนา (X๒๔) มีอิทธิพลตอของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู เกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (Y) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดยองคประกอบท้ังหมดของ

ปจจัยหลักภาวนา ๔  รวมกันอธิบายความผันแปรของของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู

เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (Y) ไดรอยละ ๓๙.๑๐ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี ๒ 

  



๑๒๑ 

๔.๓ สมมติฐานท่ี ๓ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ และปจจัย

หลักภาวนา ๔ มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน 

ตารางท่ี ๔.๒๕  ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) โดยกําหนดให

ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ (X1) และปจจัยหลัก

ภาวนา ๔ (X2) เปนตัวแปรอิสระ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุ

การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (Y) เปนตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้คือ 

Variables Entered/Removeda                                                             (n=266) 

Model 
Variables 

Entered 

Variables 

Removed 
Method 

1 X1 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 X2 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Y 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .631a .477 .471 .54167 

2 .781b .674 .669 .21491 

a. Predictors: (Constant), X1 

b. Predictors: (Constant), X1, X2 

  



๑๒๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๕ ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) โดยกําหนดให

ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ (X1) และปจจัยหลัก

ภาวนา ๔ (X2) เปนตัวแปรอิสระ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู

เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (Y) เปนตัวแปรตาม มีรายละเอียด

ดังนี้คือ (ตอ) 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1247.3341 1 1247.3341 274.183 .000b 

Residual 945.784 265 4.714   

Total 2193.118 266    

2 Regression 1384.954 2 692.477 213.361 .000c 

Residual 808.164 264 3.982   

Total 2193.118 266    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X1 

c. Predictors: (Constant), X1, X2 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 87.254 4.156  13.912 .000 

X1 .425 .193 .487 9.326 .000 

2 (Constant) 45.263 3.784  8.178 .000 

X1 .413 .175 .459 6.318 .000 

X2 .325 .203 .481 6.194 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 



๑๒๓ 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) ไดสมการการถดถอย

ดังนี้คือ 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Y′ = 45.263 + 0.413 (x1) + 0.325 (x2) 

 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ZY′ = 0.459 (Z1x1) + 0.481 (Z2x2) 

 

 จากสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y′ = 45.263 + 0.413 (x1) + 0.325 (x2) โดยมี F 

= 213.361  p-value = 0.000 และ R2 = 0.674 (67.40%) β1 = 0.459 และ β2 = 0.481 แสดง

วา ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ (X1) และปจจัยหลักภาวนา ๔ (X2) มี

อิทธิพลรวมกันตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน (Y) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดยท่ีปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู

เกษียณอายุ (X1) และปจจัยหลักภาวนา ๔ (X2) สามารถรวมกันอธิบายความแปรผันของการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ไดถึงรอยละ ๖๗.๔๐ และ

เม่ือพิจารณาอิทธิพลเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) มีคาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมาตรฐาน (β1) เทากับ ๐.๔๕๙ และปจจัยฆราวาสธรรม ๔  (X2) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐาน (β2) เทากับ ๐.๔๘๑ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี ๓ 

 ๒) การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก 

 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจาก

กรมชลประทาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 ๑. ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

 ๑.๑ ความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ

การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา พบวา ผูใหขอมูลสําคัญ

ไดใหสัมภาษณในประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 ๑. ผู เกษียณอายุการทํางานตองหม่ันดูแลสุขภาพอนามัยตนเองใหดี  ใส ใจตอ

สภาพแวดลอมรอบตัวและควรยึดหลัก ๕ อ. คือ อารมณ อากาศ อาหาร อุจจาระ และออกกําลังกาย



๑๒๔ 

อยางเหมาะสม จะชวยใหเกิดความเชื่อม่ันในชีวิต สงผลตอสุขภาพรางกายแข็งแรงและมีสติปญญาท่ี

สมบูรณพรอมเสมอ0

๑ 

 ๒. ควรฝกฝนดานความจําอยูเสมอดวยการทํากิจกรรมคลายเครียดกับกลุมเพ่ือนในวัย

เดียวกันหรือกับคนกลุมวัยอ่ืน ๆ เพ่ือไมใหสมองหยุดคิด รวมถึง ตองเรียนรูนวัตกรรมสิ่งใหมที่เกิดขึ้น

ในโลก เพื่อใหสามารถใชประโยชนและดําเนินชีวิตอยูรวมกับคนอื่นไดอยางเปนปกติสุข ไมเปน

ภาระของบุคคลอ่ืนจนเกินไป 1

๒  

 ๓. ความสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจของผูเกษียณอายุการทํางาน ตองไดรับการ

ดูแลแบบไตรภาคี คือ หนวยงานของรัฐ วัดและชุมชน ตองมีศูนยรวมใหกับผูเกษียณและผูสูงอายุ เพ่ือ

ไดพบปะสนทนากันสันทนาการรวมกัน จะชวยใหผูเกษียณไดมีพัฒนาการดานรางกายท่ีแข็งแรงอยู

เสมอ และไดแลกเปลี่ยนมีกิจกรรมซ่ึงกันและกัน เพ่ือสุขภาพจิตท่ีดี เม่ือสุขภาพจิตดี ก็จะทําให

สุขภาพกายดีเชนกัน2

๓ 

 ๔. ตองมีการเตรียมตัวดูแลสุขภาพตนเองกอนท่ีจะถึงวัยเกษียณ เพ่ือกาวสูวัยผูสูงอายุท่ี

สมบูรณพรอม โดยการออกกําลังกาย การควบคุมโภชนาการ การพักผอน การสันทนาการ และการมี

สุขภาพจิตด3ี

๔ 

 ๕. เลือกกินอาหารท่ีเปนประโยชนและเหมาะสมกับวัย เพ่ือปองกันโรค และควรกิน

อาหารสงเสริมสุขภาพใหครบ ๕ หมู ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ ๓๐ นาที นอนหลับให

เพียงพออยางนอยวันละ ๖ – ๘ ชั่วโมง และฝกจิตใหโปรงใส ปฏิบัติธรรม รักษาศีลอยูเสมอ ละเวน

อบายมุขและควรตรวจสุขภาพอยางนอยปละ ๑ ครั้ง4

๕ 

 สรุปไดวา ปจจัยความสมบูรณดานรางกายและสติปญญาท่ีสงผลใหผูเกษียณอายุการ

ทํางานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมี ๔ ดาน คือ  

                                                           
๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๒, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๗ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๖, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๒๕ 

 ๑. ดานสังคม ไดแก การเขารวมกิจกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมกับตนเอง ท่ีเปนประโยชน

ท้ังแกตนเองและผูอ่ืน  

 ๒. ดานอาหาร การเลือกบริโภคอาหารท่ีดี มีประโยชน ยอยงาย มีธาตุอาหารครบและ

เหมาะสมแกวัยผูสูงอายุ 

 ๓. ดานการออกกําลังกายและการพักผอนใหเพียงพอ ผูเกษียณอายุการทํางาน หม่ันออก

กําลังกายท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกายและความพรอมของแตละบุคคล อยางนอยวันละ ๓๐ นาที 

พักผอนใหเพียงพอวันละ ๖ – ๘ ชั่วโมง และตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ๔. ดานสติปญญา ผูเกษียณอายุตองหม่ันฝกสมองใหคิดเชิงบวก คิดในสิ่งท่ีเปนประโยชน

เสมอ พรอมท้ังศึกษาหาความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและนวัตกรรมสมัยใหม เพ่ือความ

สะดวก สบายในการดําเนินชีวิตและไมเปนภาระของคนรอบขาง 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ ดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา 

 

 ๑.๒ ความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ

การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญ

ไดใหสัมภาษณในประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 ๑. ผูเกษียณอายุการทํางานผูเกษียณอายุการทํางานควรปรับจิตใหแจมใส ไมยึดติดอดีต 

ไม กังวลถึงอนาคต มีชีวิต ท่ี เปนสุขในปจจุบันขณะ และควรปฏิบัติตามหลักคําสอนของ

ดานสังคม  

(การรวมกิจกรรมทางสังคม) 

ดานอาหาร 

 (บริโภคอาหารท่ีดี มีประโยชน) 

ดานการออกกําลังกาย 

(ออกกําลังกายและการพักผอน) 

ดานสติปญญา 

(ฝกคิดเชิงบวก) 

ความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา 



๑๒๖ 

พระพุทธศาสนา เชน หลักอริยสัจจ ๔ ท่ีสอนใหรูจักปญหา (ทุกข) เหตุท่ีเกิดของปญหา (สมุทัย) การ

แกปญหา (นิโรธ) และวิธีการจัดการกับปญหา (มรรค) เปนตน5

๖ 

 ๒. ควรสรางพลังทางจิตและอารมณใหโปรงใส สดชื่น ไมหดหู และตองฝกจิตใหเขมแข็ง

เม่ือเจออารมณมากระทบ ปรับจิตใหนิ่ง ยอมรับความเปนจริง โดยยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล ไดแก 

การไมประพฤติสิ่งท่ีทําใหเกิดโทษแกตนและผูอ่ืน สมาธิ คือ ทําจิตใจใหเข็มแข็ง มีเมตตาตอกัน และ

ปญญา คือ รูทางเจริญและทางเสื่อมของชีวิตแลวเลือกปฏิบัติตนใหดี เพ่ือความสุขของตนเองและคน

รอบขาง6

๗ 

 ๓. ตองเขาใจความจริงของชีวิตและความจริงของโลก เขาใจตัวเอง ทําจิตใหสงบ เม่ือจิต

สงบ ความสวางก็เกิดข้ึน ทุกอยางของมนุษยอยูท่ีจิต ถาจิตสงบ หยุดคิดในเรื่องไมมีประโยชนหรือ

เรื่องท่ีไมสามารถแกไขไดในอดีตหรือเรื่องท่ียังมาไมถึงในอนาคต อยูอยางเขาใจตนเอง ไมคาดหวังกับ

ลูกหลานหรือผูเลี้ยงดู เขาใจสภาวะ เกิด แก เจ็บ ตาย ความสุขก็เกิดข้ึนได7๘ 

 ๔. การปรับอารมณเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูเกษียณ ตองควบคุมอารมณไมใหฟุงซาน รูจัก

ปลอยวาง รวมถึงตองดูแลสุขภาพจิตผูเกษียณ โดยการใชหลักธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยว ทําจิตใจให

สบาย ไมเครงเครียด เพราะหากผูเกษียณอายุมีสภาพจิตใจแยลง จะทําใหรูสึกวาตนเองดอยคา เปน

ภาระแกลูกหลาน เคยมีเงินเดือน มีรายได ทําประโยชน แตเม่ือรางกาย สังขารแยลง รายไดหรือสังคม

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดความหวั่นไหว หงุดหงิด นอยใจงายและสงผลเสียตอรางกายและจิตใจใน

ท่ีสุด8

๙ 

 สรุปไดวา ปจจัยความสมบูรณดานจิตใจและอารมณท่ีสงผลใหผูเกษียณอายุการทํางานมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี มี ๔ ดาน คือ 

 ๑. ดานการปรับจิตและอารมณใหนิ่ง ผูเกษียณอายุการทํางานตองปรับจิตใหนิ่ง ไมยึดติด

อดีต ไมกังวลอนาคต มีชีวิตท่ีเปนสุขในปจจุบันขณะ และเขาใจหลักอริยสัจจ ๔ 

                                                           
๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๒, ๔, ๕, ๗, ๙, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ มีนาคม 

๒๕๖๔. 
๘
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๕, ๑๗, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๒๗ 

 ๒. ดานการพัฒนาจิตใหแจมใส มีความเขมแข็ง ไมออนไหวตามอารมณท่ีมากระทบ โดย

การปฏิบัติธรรมและปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา  

 ๓. ดานการตรวจสอบสภาวะจิตใจและอารมณ หม่ันตรวจสอบสภาพจิตใจและอารมณ

เสมอ ใหจิตเขาใจความจริงของชีวิตและของโลก ไมยึดติด เขาใจหลักความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง

ในโลก 

 ๔. ดานการรักษาจิตใจและอารมณไมใหฟุงซาน หงุดหงิด หดหู เปนตน ใหคงอยูในสภาวะ

ท่ีเปนสุขและสามารถดํารงชีวิตไดอยางเปนปกติสุขตามสภาพความเปนจริงของตน 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ ความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ 

 

 ๑.๓ ความสมบูรณสังคมและส่ิงแวดลอม 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ

การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานความสมบูรณสังคมและสิ่งแวดลอม พบวา ผูใหขอมูลสําคัญ

ไดใหสัมภาษณในประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 ๑. ควรเตรียมตัวใหพรอมกอนเกษียณอายุการทํางาน ท้ังทางดาน ทรัพยสิน ท่ีอยูอาศัย 

และความพรอมดานจิตใจ ตองวางแผนชีวิตวาจะใชจายอยางไร ในสวนใดบาง และตองตัดสินใจวาจะ

อยูรวมกับใคร อยางไรและผูใหอาศัยจะยอมรับเราหรือไม เปนตน9

๑๐ 

 ๒. ผูเกษียณอายุการทํางานตองรูจักบริหารชีวิตตนเองไมใหเหี่ยวเฉา หรือเกิดอาการเบื่อ

หนาย ซึมเศรา โดยการเลือกทํากิจกรรมทางสังคมท่ีสรางสรรคท่ีเหมาะสมกับตนเอง มีความสุขท่ีได

                                                           
๑๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๕, ๑๗, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

ดานการปรับจิต/อารมณ  

(ปรับจิตและอารมณใหน่ิง) 

ดานการพัฒนาจิต/อารมณ 

 (พัฒนาจิตและอารมณใหเขมแข็ง) 

ดานการรักษาจิต/อารมณ 

(รักษาจิตและอารมณไมใหฟุงซาน) 

ดานการตรวจสอบจิต/อารมณ 

(ตรวจสอบสภาวะจิตและอารมณ) 

ความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ 



๑๒๘ 

กระทํา และเปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคมโดยรวม เชน การเขารวมกับสโมสรโรตารี่ การรวมทํา

กิจกรรมกับมูลนิธิ การเขาวัดปฏิบัติธรรม เปนตน10

๑๑ 

 ๓. ผูเกษียณจะตองใสใจตอสิ่งแวดลอมและสภาพท่ีอาศัยใหสะอาดถูกสุขลักษณะ ท้ังภายใน

บานและภายนอกบาน จัดวางสิ่งของเปนระเบียบ หยิบใชไดงายและทันทวงที11

๑๒ 

 ๔. ควรจัดสภาพแวดลอมภายในบานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ ไดแก จัดแสงสวางใหเพียงพอ 

พ้ืนเปยกหรือลื่น ระดับพ้ืนไมสมํ่าเสมอ บันได ควรติดราวจับ ประตูไมควรมีธรณีประตูเพราะเปนสาม

เหตุการสะดุด ประตูควรเปนประตูบานเลื่อน หองนอนควรจัดใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศถายเทได

สะดวก ไมรอนอบอาวเกินไปและสุดทายตองมีสัญญาณขอความชวยเหลือทุกจุด หองนอน หองน้ํา 

หรือหองท่ีใชประจํา เปนตน12

๑๓ 

 ๕. เลือกปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเหมาะสม เชน อยูในท่ีชุมชนท่ีเขาใจ

และเอ้ือตอการดําเนินชีวิตผูสูงวัย เลือกปฏิสัมพันธกับเพ่ือนท่ีเปนกัลยาณมิตร ชักชวนกันทําดี รักษา

ศีล ปฏิบัติธรรม เปนตน13

๑๔ 

 สรุปไดวา ปจจัยความสมบูรณสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีสงผลใหผูเกษียณอายุการทํางานมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี มี ๔ ดาน คือ 

 ๑. ดานการเตรียมพรอมกอนการเกษียณอายุการทํางาน ท้ังทางดาน ทรัพยสิน ท่ีอยูอาศัย 

และความพรอมดานจิตใจ 

 ๒. ดานการบริหารชีวิตตนเองไมใหเหี่ยวเฉา หดหู ทําตนใหเปนประโยชน 

 ๓. ดานการจัดการสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสมกับผูสูงวัย 

 ๔. ดานการปฏิสัมพันธกับสภาพสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีเปนกัลยาณมิตร 

  

                                                           
๑๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ มีนาคม 

๒๕๖๔. 
๑๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, ๓, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖, ๑๗ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๒๙ 

 
 

 แผนภาพท่ี ๔.๓ ปจจัยความสมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

 ๑.๔ ความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ

การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต พบวา ผูให

ขอมูลสําคัญไดใหสัมภาษณในประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 ๑. การจัดเตรียมความพรอมดานการเงินไวสําหรับวัยเกษียณ จะตองประมาณการ

รายจายประจําเดือน ประจําป อาจจะตองวางแผนการออมเงินและการลงทุนไวแบบสะสมทรัพยหรือ

แบบบํานาญ เงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อ่ืน ๆ เปนตน14

๑๕ 

 ๒. การจัดเตรียมความสมบูรณดานสุขภาพ ไดแก แผนการตรวจสุขภาพ รวมถึงคาใชจาย

ในการดูแลสุขภาพ คาใชจายเก่ียวกับปจจัยสี่ในการดํารงชีพ เปนตน15

๑๖ 

 ๓. การจัดเตรียมความสมบูรณดานเทคโนโลยี ผูจะเกษียณอายุตองศึกษาขอมูล เรียนรู

วิธีการใช และมองหาวาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใดชวยทุนแรงหรือแบงเบาใหกับตนเองไดบาง เชน 

เครื่องออกกําลังกาย อุปกรณชวยเดิน หรือรถเข็น เมาสไรสายเพ่ือคนพิการ เตียงตื่นตัว แผนรองพ้ืน

เสริมเทาแกไขเทาแบน วีลแชรยืนได เครื่องวัดความดัน วัดออกซิเจน เปนตน16

๑๗ 

                                                           
๑๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ มีนาคม 

๒๕๖๔. 
๑๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ มีนาคม 

๒๕๖๔. 
๑๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ดานการเตรียมพรอมกอนเกษียณ 
(เตรียมทางดาน ทรัพยสิน ท่ีอยูอาศัย และ

ความพรอมดานจิตใจ) 

ดานการบริหารตนเอง 
 (จัดการตนเองไมใหเหี่ยวเฉา หดหู 

ทําตนใหเปนประโยชน) 

ดานจัดการสภาพแวดลอม 
(จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม 

กับการอาศัย) 

ดานปฏิสัมพันธทางสังคม 
(ปฏิสัมพันธกับทางสังคมกับ 

คนท่ีเปนกัลยาณมิตร) 

ความสมบูรณสังคมและส่ิงแวดลอม 



๑๓๐ 

 ๔. การจัดเตรียมความสมบูรณดานสุขภาพใจ เพ่ือรับมือความออนไหวของสภาวะจิตใจ 

เพราะจะพบปะผูคนนอยลง ดังนั้น ตองเขาใจตนเองและยอมรับความจริง หากิจกรรมคลายเหงา ซ่ึง

เปนสวนสําคัญท่ีทําใหผูเกษียณอายุการทํางานไมเบื่อ กิจกรรมตาง ๆ ถือเปนเรื่องสนุก ทาทาย แต

ตองพิจารณากิจกรรมใหเหมาะสมตามกําลังตนเอง ไดแก การกวาดบาน ถูบาน รดน้ําตนไม เลี้ยงสัตว 

เปนตน หรืองานอดิเรก เชน จัดสวน วาดภาพ รองเพลง เตนลีลาศ เปนตน รวมถึง โทรศัพทคุยกับ

ลูกๆ หลานๆ ดวย17

๑๘ 

 สรุปไดวา ปจจัยความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตท่ีสงผลใหผูเกษียณอายุการ

ทํางานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี ๔ ดาน คือ 

 ๑. ดานการเงิน ตองประมาณการรายจายประจําเดือน ประจําปใหชัดเจน และตองวาง

แผนการออมเงินและการลงทุนอยางเหมาะสมดวย 

 ๒. ดานสุขภาพกาย ตองวางแผนการตรวจสุขภาพ รวมถึงคาใชจายในการดูแลสุขภาพ 

และเตรียมความพรอมดานปจจัยสี่ในการดํารงชีพใหเหมาะสม 

 ๓. ดานสุขภาพใจ เพ่ือรับมือความออนไหวของสภาวะจิตใจ ตองเขาใจตนเองและยอมรับ

ความจริงของชีวิต เตรียมหากิจกรรมคลายเหงา 

 ๔. ดานนวัตกรรมเทคโนโลยี ตองศึกษาขอมูล เรียนรูวิธีการใช และคนหาวาเทคโนโลยี

หรือนวัตกรรมใดท่ีจะชวยใหการดํารงชีวิตเปนไปโดยสะดวก สบาย 

 

 

 

 แผนภาพท่ี ๔.๔ ความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต 

 

                                                           
๑๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

ดานการเงิน 
(วางแผนการเงิน การออม การลงทุน

อยางเหมาะสม) 

ดานสุขภาพ 
 (วางแผนสุขภาพ คาใชจาย ปจจัยสี่

ในการดํารงชีพ) 

ดานนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(ศึกษาขอมูล เรียนรู ปรับใชอยาง

เหมาะสม) 

ดานสุขภาพใจ 
(เขาใจตนเอง ยอมรับความจริงของ

ชีวิต เตรียมกิจกรรมคลายเหงา) 

ความสมบูรณของส่ิงท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต 



๑๓๑ 

 ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุการทํางานตามหลักภาวนา 

 ๒.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานกายภาวนา 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ

การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต พบวา ผูให

ขอมูลสําคัญไดใหสัมภาษณในประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักกายภาวนา ตองพัฒนาโดยใสใจเรื่องของสุขภาพเปน

หลัก ใหผูเกษียณอายุไดรับการพัฒนาใหรางกายแข็งแรง มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหผูเกษียณอายุได

ออกกําลังกายอยูเสมอ มีการจัดตรวจสุขภาพเปนประจํา มีการเผยแผความรูท่ีเก่ียวกับการสงเสริม

สุขภาพออกกําลังกาย มีกิจกรรมออกําลังกายรวมกัน เชน การเตนแอโรบิค เปนตน หรือการเดินออก

กําลังกาย มีการจัดกีฬาสําหรับผูเกษียณอาย1ุ8

๑๙ 

 ๒. ควรเนนในเรื่องของการดูแลและควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ใหถูกสุขลักษณะ 

งดเวนอาหารท่ีอาจสรางอันตรายตอสุขภาพ เชนอาหารทอด อาหารมัน หรืออาหารท่ีมีรสชาติจัด

เกินไป หวานเกินไป หรือเค็มเกินไป ซ่ึงจะกอใหเกิดอันตรายและผลเสียตอสุขภาพ  และเนนการใช

ชีวิตเรียบงาย การเปนอยูอยางพอเพียง19

๒๐ 

 ๓. พัฒนารางกายใหแข็งแรง ซ่ึงจะเปนการสรางและพัฒนาภูมิตานทานทางกายให

สัมพันธกับสิ่งแวดลอม ใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ประกอบอาชีพหลังเกษียณอยาดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต ดํารงอยูอยางเปนปกติสุข ไมใหเกิดความลําบาก หรือการเปนอยูท่ีแออัดจนเกินไป20

๒๑ 

 ๔. สงเสริมใหผูเกษียณหม่ันดูแลเอาใจใสและเฝาสังเกตสภาพรางกายตนเองอยูเสมอ หาก

มีความผิดปกติเกิดข้ึน ตองตรวจสอบหาขอเท็จจริงและปรึกษาแพทยโดยเร็ว เพ่ือจะไดใหการ

ชวยเหลืออยางทันทวงที21

๒๒ 

                                                           
 

๑๙
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘ วันท่ี 

๘, ๙, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๓๒ 

 ๕. ปฏิบัติตนอยูในหลักศีลธรรมไมทําชั่วท้ังปวง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมฉอโกง ลักขโมยของ

ใคร ไมประพฤติผิดในกาม พูดคําสัตยและงดเวนการยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติด หรือสิ่งท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพ22

๒๓ 

 สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุการทํางานตามหลักภาวนา ดานกาย

ภาวนา มี ๕ ประการ คือ 

 ๑. หม่ันออกกําลังกายสมํ่าเสมอ หม่ันตรวจสุขภาพเปนประจํา ดูแลสุขภาพรางกายให

แข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ 

 ๒. ดูแลและควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร งดเวนอาหารท่ีอาจสรางอันตรายตอ

สุขภาพ ใชชีวิตเรียบงาย แบบพอเพียง 

 ๓. หม่ันฝกหัดและพัฒนาภูมิตานทานทางกายใหสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ประกอบอาชีพ

สุจริต เพ่ือการดํารงอยูอยางเปนปกติสุข ไมลําบาก 

 ๔. หม่ันดูแลเอาใจใสและเฝาสังเกตสภาพรางกายตนเอง หากมีความผิดปกติเกิดข้ึน ตอง

ตรวจสอบหาขอเท็จจริงและปรึกษาแพทยโดยเร็ว 

 ๕. ปฏิบัติตนอยูในหลักศีลธรรมยึดม่ันในความดี 

 

 
แผนภาพท่ี ๔.๕  การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานกายภาวนา 

  

                                                           
 

๒๓
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 

ควบคุมการ
บริโภคอาหาร 

พัฒนาภูมิตาน
ทางทางกาย 

ดูแลเอาใจใส
สภาพรางกาย 

ปฏิบัติตนอยูใน
ความดี 

คุณภาพชีวิต 
ดานกายภาวนา 



๑๓๓ 

 ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานศีลภาวนา 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ

การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานศีลภาวนา พบวา ผูใหขอมูล

สําคัญไดใหสัมภาษณในประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานศีลภาวนา ตองมีการฝกฝนอบรมตนใหมีคุณธรรมในจิตใจ 

ดํารงตนอยูในหลักการอันดีงามของสังคม ไมใหเกิดการประพฤติตนฝาฝนกฎ กติกา ระเบียบ ของ

บานเมือง รวมถึงขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรมทางสังคม23

๒๔ 

 ๒. พัฒนาโดยฝกฝนใหรักษาระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง สามารถควบคุมและ

ดูแลชีวิตตนเองไดในเบื้องตน โดยไมรบกวนวิถีชีวิตของบุคคลอ่ืน และเปนผูนําในการรักษาระเบียบ

วินัยเปนตัวแทนของสังคมในเรื่องของการักษาระเบียบวินัยและศีลธรรม24

๒๕ 

 ๓. ฝกฝนอบรมพัฒนาใหผูเกษียณอายุ ไดประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดีงามตามหลักคํา

สอนของพระพุทธศาสนา ไดแก การไมเบียดเบียนผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน การไมฉอโกง ไมลักขโมย

สิ่งของของผูอ่ืน ไมประพฤติผิดในกาม รักษาความสัตยและงดเวนการยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติดและอบายมุข

ท้ังปวง25

๒๖ 

 ๔. สงเสริมสนับสนุนใหผูเกษียณอายุไดปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอเพ้ือนมนุษยและสังคม 

กระทําแตสิ่งดีท่ีกอใหเกิดสันติสุขแกสังคมและบานเมือง26

๒๗ 

 ๕. ฝกอบบรมพัฒนาใหผูเกษียณอายุ มีความเสมอตนเสมอปลายในการกระทําความดี ไม

ปลอยใหชีวิตหมกมุนอยูกับสิ่งไมดีท่ีฉุดดึงชีวิตใหตกตํ่าและพบแตความทุกข ยึดม่ันในคุณงามความดี

27

๒๘ 

                                                           
 

๒๔
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๘ วันท่ี ๘, 

๙, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘ วันท่ี 

๘, ๙, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๓๔ 

 สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุการทํางานตามหลักภาวนา ดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตดานศีลภาวนา มี ๕ ประการ คือ 

 ๑. ฝกอบรมใหมีคุณธรรม มีศีล มีระเบียบวินัยทางสังคมดีท่ี ท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีอัน

ดีงาม 

 ๒. ฝกฝนตนเองใหมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง สามารถควบคุมและดูแล

ชีวิตตนเองได โดยไมรบกวนวิถีชีวิตของบุคคลอ่ืน 

 ๓. ประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดีงามตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา 

 ๔. ปฏิบัติตนใหเปนประโยชน กระทําแตสิ่งดีท่ีกอใหเกิดสันติสุขแกสังคมและบานเมือง 

 ๕. เปนผูเสมอตนเสมอปลายในการกระทําความดี ยึดม่ันในการทําความดี 

 

 
แผนภาพท่ี ๔.๖  การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานศีลภาวนา 

 

 ๒.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานจิตภาวนา 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ

การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานจิตภาวนา พบวา ผูใหขอมูล

สําคัญไดใหสัมภาษณในประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานจิตภาวนา โดยใหผูเกษียณอายุหม่ันทบทวนและตรวจสอบ

สภาพจิตตนเองใหโปรงใส รูจักปลอยวาง สงบนิ่ง ไมขุนมัว ไมฟุงซาน ใหจิตมีสุขอยูกับปจจุบันขณะ

ฝกอบรมตนใหมี
คุณธรรม 

ฝกตนเองใหมี
ระเบียบวินัย 

ประพฤติตนอยู
ในศีลธรรม 

ปฏิบัติตนใหเปน
ประโยชนแก

สังคม 

เสมอตนเสมอ
ปลายในการทํา

ความดี คุณภาพชีวิต 
ดานศีลภาวนา 



๑๓๕ 

เสมอ อาจจัดกิจกรรมโดยนิมนตพระสงฆมาสอนกรรมฐาน หรือมีกิจกรรมท่ีสงเสริมการทําสมาธิทํา

จิตใจใหสงบ28

๒๙ 

 ๒. สงเสริมสนับสนุนใหผูเกษียณอายุรูจักฝกฝนการยกระดับจิตตนใหสูงข้ึน ดวยการ

ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะ ท้ังจากการฟงธรรมะและการศึกษาจากหนังสือตํารา หรือแมแตการเขาวัด

เพ่ือพบกับพระสงฆในการสอนธรรมะ ฝกใหยึดม่ันในความไมประมาท ใหสํารวมระวังตนเอง ไมนําสิ่ง

ท่ีเปนโทษเขามาในตน29

๓๐ 

 ๓. ฝกเจริญจิตภาวนา นั่นสมาธิหรือทําสมาธิเปนประจํา  ฝกใหเปนผูท่ีสามารถทํางานไม

วาจะเปนงานใดๆ ดวยความจดจอมีสมาธิในการทํางาน หรือทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันก็ใหมีสามาธิ

30

๓๑ 

 ๔. การรักษาสภาวะจิตใหดีงาม โดยการฝกอบรมใหผูเกษียณอายุไดรูจักรักษาสภาวะจิต

ของตนเองไมใหตกตํ่า ใหมีความเมตตา กรุณา มีสติ เพ่ือใหเกิดความสงบสุขและความเบิกบานแก

ชีวิต ใชชีวิตไดอยางมีความสุขรวมกันเพ่ือนบาน31

๓๒ 

 ๕. หม่ันฝกฝนการควบคุมจิตใจและสมาธิใหแนวแน ไมออนไหวไปตามเหตุปจจัยท่ีมา

กระทบ ไมตื่นตระหนกกับปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม มากจนเกินไป คือใหมีจิตใจท่ีม่ันคง ใช

เหตุผลวิเคราะหมากกวาการเชื่อความรูสึก32

๓๓ 

 สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุการทํางานตามหลักภาวนา ดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตดานจิตภาวนา มี ๕ ประการ คือ 

 ๑. หม่ันทบทวนและตรวจสอบสภาพจิตตนเองใหโปรงใส รูจักปลอยวาง สงบนิ่ง ไมขุนมัว 

ไมฟุงซาน 

 ๒. ฝกฝนการยกระดับจิตตนใหสูงข้ึน ยึดม่ันในความไมประมาท สํา 

                                                           
 

๒๙
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๘ วันท่ี ๘, 

๙, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘ วันท่ี 

๘, ๙, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๓๖ 

 ๓. ฝกเจริญจิตภาวนา เพ่ือยกระดับจิตใหเขมแข็งม่ันคงยิ่งข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตนเองและสังคมใหดีข้ึน 

 ๔. การรักษาสภาวะจิตใหดีงาม มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เพ่ือใหเกิดความสงบ

สุขและความเบิกบานแกชีวิต 

 ๕. หม่ันฝกฝนการควบคุมจิตใจและสมาธิใหแนวแน ไมออนไหว 

 

 
แผนภาพท่ี ๔.๗  การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานจิตภาวนา 

 

 ๒.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานปญญาภาวนา 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ

การปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานปญญาภาวนา พบวา ผูใหขอมูล

สําคัญไดใหสัมภาษณในประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณ โดยใชกิจกรรมในการฝกอบรมใหเกิดปญญา มีทักษา

ในการแยกแยะ รูความเขาใจในสิ่งท้ังหลายตามความจริง รูเทาทันความจริงท่ีเกิดข้ึนตามสภาพความ

เปนจริง33

๓๔ 

                                                           
 

๓๔
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๘ วันท่ี ๘, 

๙, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ทบทวน
ตรวจสอบสภาพ

จิตใจตนเอง 

ยกระดับจิตใจ
ตนเอง 

ฝกเจริญจิต
ภาวนา 

รักษาสภาวะจิตใจ
ใหดีงาม 

ควบคุมจิตใจให
แนวแน 

ไมหว่ันไหว คุณภาพชีวิต 
ดานจิตภาวนา 



๑๓๗ 

 ๒. หม่ันเรียนรูและศึกษาขอมูลวิวัฒนาการของโลก เพ่ือการปรับประยุกตใชในการดําเนิน

ชีวิตใหเกิดความสุขตามอัตภาพ โดยจัดหาอุปการณและสื่อตางๆ ท่ีสงเสริมการเรียนรูในปจจุบัน ใหผู

เกษียณอายุมีแหลงเรียนรู หรือมีชองทางในการสืบคนหาขอมูลศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง

34

๓๕ 

 ๓. สงเสริมใหมีการปฏิบัติธรรมอยูเสมอ ท้ังสมถกัมมัฏฐานและวิปสสนากัมมัฏฐาน โดย

เขารวมกิจกรรมท่ีพระสงฆไดจัดข้ึน หากเวลาเขาวัดปฏิบัติธรรม เพ่ือรูและควบคุมสภาวะจิตและ

อารมณตนเองใหสงบ ไมใหเกิดความฟุงซานรําคาญใจ35

๓๖ 

 ๔. สงเสริมพัฒนาปญญาใหสมบูรณอยูเสมอตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา รูจักนําเอา

หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหการเปนมีสันติสุข36

๓๗ 

 ๕. คิดวิเคราะห สังเคราะหความรู และตองหม่ันถายทอดความรูท่ีมีในตนแกบุคคลอ่ืน 

เพ่ือประโยชนแกตนเองในการใชสมองอยูเสมอ ไมฟอ และเพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืน เพ่ือไดนํา

ความรูนั่นไปปรับใชในชีวิตตอไป37

๓๘ 

 สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุการทํางานตามหลักภาวนา ดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตดานปญญาภาวนา มี ๕ ประการ คือ 

 ๑. ฝกฝนใหรูความจริงของชีวิต เปนการฝกฝนตนเองใหมีปญญา รูเทาทันความจริงตาม

สภาพความเปนจริง 

 ๒. รูวิวัฒนาการของโลก หม่ันเรียนรูและศึกษาขอมูลวิวัฒนาการของโลก เพ่ือการปรับ

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตใหเกิดความสุขตามอัตภาพ 

 ๓. ปฏิบัติธรรมเพ่ือรูและควบคุมสภาวะจิตใจ อาศัยกัมมัฏฐาน เพ่ือรูและควบคุมสภาวะ

จิตและอารมณตนเองใหสงบ ไมใหเกิดความฟุงซานรําคาญใจ 

 ๔. พัฒนาปญญารอบดานตามหลักพุทธธรรม ใหเขาใจหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและ

นําไปปฏิบัติ 

                                                           
 

๓๕
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘ วันท่ี 

๘, ๙, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๓๘ 

 ๕. คิดวิเคราะห สังเคราะห และถายทอดความรู เพ่ือการพัฒนาปญหาใหพอกพูนยิ่งๆ ข้ึน

ไป 

 

 
แผนภาพท่ี ๔.๘  การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานปญญาภาวนา 

 

  

ฝกตนเองใหรู
ความจริงของชีวิต 

รูวิวัฒนาการ
ของโลก 

ปฏิบัติธรรมเพ่ือรู
และควบคุม
สภาวะจิตใจ 

พัฒนาปญญา
รอบดานตาม
หลักพุทธธรรม 

คิดวิเคราะห 
สังเคราะห และ
ถายทอดความรู คุณภาพชีวิต 

ดานปญญาภาวนา 



๑๓๙ 

๔.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธผูเกษียณอายุ

การปฏิบัติจากกรมชลประทานผมวาผูใหขอมูลสําคัญไดกลาวในประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการทํางานควรพิจารณาจากการรวมกลุมกัน

ทํากิจกรรมทางสังคมรกัษาสุขภาพใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรงการบริโภคท่ีถูกสุขลักษณะและการทํา

กิจกรรมหรือการแสดงออกทางสังคมท่ีแสดงออกถึงภาวะทางอารมณฟารมเบิกบานการตัดสินใจการ

พ่ึงพาอาศัยตนเองใหสามารถอยูในสังคมได38

๓๙ 

 ๒. ลักษณะของผูเกษียณอายุการทํางานคือมีความพรอมในกานทรัพยากรและเงินทุน

สํารองเลี้ยงชีพแตในสวนจิตใจจะตองมีการไดรับการพัฒนาใหรูสึกวาไมโดดเดี่ยว ดังนั้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตจะตองเริ่มจากกิจกรรมทางสังคมใหผูเกษียณอายุไดมีกิจกรรมประจําวันท่ีสามารถทําได

ทุกวันและมีกิจกรรมท่ีเปนบุญกุศลใหผูเกษียณอายุไดมีโอกาสรถกิจกรรมอันเปนบุญกุศลการเขาวัดฟง

ธรรมรายการรวมทําบุญในโอกาสตางๆ หรือแมแตการนิมนตพระคุณเจามาเทศนาสอนในโอกาสตางๆ 

ท่ีสําคัญ39

๔๐ 

 ๓. ลักษณะและการแสดงออกทางอารมณก็เปนสิ่งท่ีสําคัญซ่ึงจะตองมีการสงเสริมและ

พัฒนาใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีมีวุฒิภาวะทางอารมณดีก็จะสงผลใหคุณภาพชีวิตดีข้ึนดวย กิจกรรมท่ีจะ

เขาไปสงเสริมและพัฒนาควรจะเปนกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีสวนรวมใหผูเกษียณอายุไดมีสวน

รวมในการตัดสินใจรวมกิจกรรมหรือแมแตวางแผนดําเนินการทํากิจกรรม และท่ีสําคัญไมแพกันก็คือ

เรื่องของการใหสิทธิและเสรีภาพใหผูเกษียณอายุการทํางานนั้นไดมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกับ

บุคคลท่ัวไปในสังคม มีบทบาทและหนาท่ีในสังคม ไดรับการยอมรับจากผูคนในสังคม40

๔๑ 

 ๔. ผูเกษียณอายุคือผูท่ีไดมีประสบการณในการทํางานมากอนในสวนหนึ่งการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ควรจะสงเสริมใหผูสูงอายุและแสดงออกถึงศักยภาพทางดานรางกายและ

ความรูความสามารถท่ีเคยมีประสบการณถายทอดใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยู เปนการแสดงออก

                                                           
๓๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๒, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๗ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๖ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๔๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๖, ๑๘ 

วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๐ 

ถึงปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ใหผูเกษียณอายุการทํางานไดมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการ

แสดงออก ท่ีเปนประโยชนแกสังคม ซ่ึงจะทําใหผูสูงอายุรูสึกวาไมโดดเดี่ยวเดียวดายอยูในสังคม41

๔๒ 

 ๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการทํางานควรจะมุงเนนในเรื่องของการ

ชวยเหลือตนเองมีกิจกรรมหรือการใหความรูอบรมเก่ียวกับการชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยตนเองมีอายุสูง

วัยข้ึนเรื่อยๆ ใหผูเกษียณอายุการทํางานซ่ึงเปนผูสูงอายุสามารถชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยตัวเองและ

เบื้องตนได และควรสงเสริมและพัฒนาผูเกษียณอายุใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและรูจักพัฒนา

ตนเองหรือการประกอบอาชีพซ่ึงเปนงานอดิเรกท่ีสามารถทําไดบริการชวยเหลือสังคมซ่ึงเปนการ

บริการทางวิชาการหรือการบริการดานการถายทอดความรูความสามารถและประสบการณท่ีเคย

ทํางานมา42

๔๓ 

 ๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู เกษียณอายุการทํางานจะตองทําความเขาใจวาผู

เกษียณอายุคือผูท่ีเคยมีความรูและประสบการณมากอนในสวนของความรูดานทางโลกเปนสิ่งท่ี

สามารถแสวงหาไดแตในสวนความรูท่ีเปนทางธรรมเชนหลักธรรมทางพุทธศาสนา ควรจะมีการ

สงเสริมและสนับสนุนใหผูเกษียณอายุไดนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักของภาวนา ๔ ท่ีมีความสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพ่ือใหผูเกษียณอายุการทํางานไดรูจักในการพัฒนาดานรางกายใหมีรางกายแข็งแรงและดานศีลให

เปนผูท่ีมีความเขมแข็งในเรื่องของศีลธรรมยึดม่ันในกฎระเบียบขอบังคับตางๆยกระดับจิตใจของ

ตนเองใหสูงข้ึนเปนผูท่ีมีจิตใจเขมแข็งมีสมาธิมีสติในการทํางานเพ่ือการดําเนินชีวิตและมีปญญา

สามารถคิดวิเคราะหแยกแยะแกไขปญหาตางๆได43

๔๔ 

 ๗. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการทํางานจะตองมุงเนนถึงเรื่องของการอยูดี

กินดีการมีอารมณดี มีสุขภาพท่ีดีซ่ึงเกิดจากการท่ีไดรับการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนผานกิจกรรม

ตางๆ ทางสังคม ดังนั้นการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการทํางานก็จะมุงเนนในเรื่องของ

กิจกรรมท่ีตองทํารวมกัน ใหผูเกษียณอายุไมรูสึกเดียวดายเลยเควงควาง44

๔๕ 

                                                           
๔๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔.  
๔๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, ๒, ๔, ๕, ๗, ๙, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๑ 

 ๘. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการทํางานจะตองใชหลักพุทธธรรมเขามา

เก่ียวของดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักของภาวนา ๔ และปจจัยท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิตไมวาจะเปนปจจัยดานสังคมปจจัยทางดานอาหารการศึกษาการมีสุขภาพชีวิตท่ีดีมี

สุขภาพกายสุขภาพใจท่ีเขมแข็งมีปฏิสัมพันธทางอารมณท่ีดีและอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมซ่ึงจะ

กอใหเกิดความสุขท้ังดานรางกายและความสุขทางดานจิตใจ45

๔๖ 

 ๙. ผูเกษียณอายุการทํางานโดยสวนมากแลวจะไมมีปญหาเรื่องของการเงิน โดยมากจะมี

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีผูเกษียณอายุการทํางานไดเก็บไวเพ่ือใชหลังจากการเกษียณอายุการทํางาน

อยูแลว แตสิ่งท่ีจะตองเพ่ิมเติมใหกับผูเกษียณอายุการทํางานคือการวางแผนในการใชงบประมาณท่ีมี

อยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด นอกจากนั้นจะเปนการใหทํางานอดิเรกไมสามารถเพ่ิมรายได

ประกาศผูเกษียณอายุการทํางาน หรือการลงทุนในธุรกิจตางๆ ท่ีไมไดกอใหเกิดความเสี่ยง46

๔๗ 

  จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู

เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน สามารถสรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีหลักการท่ี

สําคัญคือการประยุกตลักพุทธธรรมกลาวคือหลักของภาวนา ๔ อันไดแก กายภาวนา ศีลภาวนา จิต

ภาวนา และปญญาภาวนา รวมกันปจจัยการพัฒนาคุณภาพท่ีชีวิต ซ่ึงไดแก การสงเสริมรางกายและ

สิตปญญา ความสมบูรณดานอารมณและจิตใจ ความสมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอม และการ

ดํารงชีวิต ในลักษณะบูรณาการเพ่ือใหเกิดผลกคือคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูเกษียณอายุการทํางานจาก

กรมชลประทาน ซ่ึงประกอบดวย 

 ๑. ดานการรวมกลุมทางสังคม มีการทํากิจกรรมทางสังคมรวมกัน มีกิจกรรมท่ีเหมาะสม

กับผูเกษียณอายุ มีการสงเสริมการประกอบอาชีพ มีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและทําบุญ 

รวมกันทํากิจการการเรียนรู 

 ๒. ดานความเปนอยูทางกายภาพ มีกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ มีการตรวจ

สุขภาพเปนประจํา มีการฝกปฏิบัติธรรม ฝกใหมีการแสดงออกทางกายท่ีเหมาะสม  มีกิจกรรมท่ีให

รวมระดมความคิดพัฒนาสมอง 

 ๓. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีดี การ

แสดงออกตอกันและกันอยางสุภาพ ทําประโยชนเพ่ือผูอ่ืน รูจักกาลเทศะ วางตัวเหมาะสม 

                                                           
๔๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๕, ๑๗, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๑๘ วันท่ี ๘, ๙, 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๒ 

 ๔. ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี รูจักดูแลสุขภาพอยูเสมอ มีแหลงเรียนรูท่ี

สงเสริมปญญา อยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม มีเครื่องอุปโภคบริโภคครบครัน มีสิ่งอํานวยความ

สะดวกพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ 

 ๕. ดานลักษณะทางอารมณ มีความพอเพียง ยินดีในสิ่งท่ีมีอยู มีอารมณดี มีอัธยาศัยดี มี

จิตใจท่ีเบิกบาน 

 ๖. ดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง สามารถชวยเหลือตนเองในเบื้องตนได มี

ปญญาสามารถวิเคราะหตัดสินใจไดดวยตนเอง มีวิจารณญาณวิเคราะหแยกแยะถูกผิด สามารถแกไข

ปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง สามารถใชหลักของเหตุผลในการตัดสินใจได 

 ๗. ดานการพัฒนาตนเอง มีรางกายท่ีแข็งแรง มีจิตใจท่ีเขมแข็ง มีการพัฒนารางกายและ

จิตใจอยูเสมอ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง พัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคม 

 ๘. ดานสิทธิเสรีภาพ มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางสังคม มีความเทาเทียมทาง

สังคม มีเสรีภาพในการแสดงออกทางกาย ไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม ไดรับการยกยองเชิดชู

ในปรากฏในสังคม 

 จากผลการสัมภาษณเชิงลึกสามารถนํามาสรุปเปนแผนภาพไดรังตอไปนี้ 

  



๑๔๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๙  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 

จากกรมชลประทาน 

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเชิงพุทธของผู

เกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน 

ดานการรวมกลุมทางสังคม มกีารทํากจิกรรมทางสังคมรวมกัน มี

กิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเกษยีณอาย ุมกีารสงเสริมการประกอบ

อาชีพ มกีารรวมกลุมกันทํากิจกรรมเพื่อสังคมและทําบุญ รวมกัน

ทํากิจการการเรียนรู 

ดานความเปนอยูทางกายภาพ มีกจิกรรมการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ มีการตรวจสุขภาพเปนประจํา มีการฝกปฏิบัติธรรม ฝกให

มีการแสดงออกทางกายที่เหมาะสม  มกีิจกรรมที่ใหรวมระดม

ความคิดพัฒนาสมอง 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีกิจกรรมที่กอใหเกิด

ปฏิสัมพันธทางสังคมที่ดี การแสดงออกตอกันและกันอยางสุภาพ 

ทําประโยชนเพือ่ผูอื่น รูจกักาลเทศะ วางตัวเหมาะสม 

ดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเปนอยูที่ดี รูจกัดูแลสุขภาพอยู

เสมอ มีแหลงเรียนรูที่สงเสริมปญญา อยูในสภาพแวดลอมที่

เหมาะสม มีเคร่ืองอุปโภคบริโภคครบครัน มีส่ิงอํานวยความ

สะดวกพื้นฐานที่เพยีงพอ 

ดานลักษณะทางอารมณ มีความพอเพยีง ยินดีในส่ิงที่มีอยู มี

อารมณดี มีอัธยาศัยดี มีจิตใจที่เบิกบาน 

ดานความสามารถในการตดัสินใจดวยตนเอง สามารถชวยเหลือ

ตนเองในเบื้องตนได มีปญญาสามารถวิเคราะหตัดสินใจไดดวย

ตนเอง มีวิจารณญาณวิเคราะหแยกแยะถูกผิด สามารถแกไข

ปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง สามารถใชหลักของเหตุผลในการ

ตัดสินใจได 

ดานการพัฒนาตนเอง มีรางกายทีแ่ข็งแรง มีจิตใจที่เขมแข็ง มีการ

พัฒนารางกายและจิตใจอยูเสมอ มกีารพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 

พัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคม 

ดานสิทธิเสรภีาพ มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางสังคม มี

ความเทาเทียมทางสังคม มีเสรีภาพในการแสดงออกทางกาย ไดรับ

สิทธิประโยชนอยางเหมาะสม ไดรับการยกยองเชิดชูในปรากฏใน

สังคม 



๑๔๔ 

๔.๔ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 

 การสนทนากลุมเพ่ือประเมินปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานจากกรมชลประทานจากผูทรงคุณวุฒิ สรุปไดดังนี้ 

 ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนเรื่องท่ีทันสมัย และกรมชลประทานเปนกรมท่ีใหญ ภาระ

งานก็มีความสําคัญ จึงเปนตัวอยางกรณีศึกษาไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการนําหลักภาวนา ๔ มา

ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ ผานกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยท่ี

สมบูรณจนสังเคราะหเปนองคความรูท่ีสามารถนําไปปรับใชในองคการหรือหนวยงานราชการไดอยาง

แทจริง 

 ๒. ปจจัยสําคัญตอคุณภาพชีวิตของผูท่ีเกษียณอายุการปฏิบัติงานโดยสรุปมี ๒ ดาน คือ 

ปจจัยดานรางกายและปจจัยดานจิตใจ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีคนพบจากการวิจัยนี้ และควรนําไปขยายตอเพ่ือ

ประโยชนท่ีกวางข้ึนในอนาคต เม่ือแยกคุณภาพชีวิตท่ีเปนผล สรุปวามี ๔ ดาน คือ ดานรางกายและ

สติปญญา ดานจิตใจและอารมณ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม และดานสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต ถือ

เปนปลายทางหรือเปาหมายในดํารงชีวิต หากกระทําตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครบท้ัง ๘ 

ดาน ตั้งแตการรวมกลุมไปจนถึงสิทธิเสรีภาพ หรือการพัฒนาตนเองตามหลักพุทธธรรม คือ ภาวนา ๔ 

ไดแก กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา ผูเกษียณอายุการทํางานจะสามารถใช

ชีวิตไดอยางมีความสุขได 

 ๓. เนื้อหาสาระมีความสมบูรณท้ังรูปแบบการวิจัยและองคความรู แตสิ่งท่ีควรเพ่ิมเติม คือ 

การขยายความของหลักภาวนา ๔ ใหเปนสํานวนของการวิจัย ซ่ึงหลักภาวนา ๔ สําหรับผูเกษียณอายุ

การทํางาน เม่ือปฏบิัติแลวจะสงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีตอชีวิตอยางไร โดยหลักภาวนา ๔ เม่ือกลาวโดย

เนื้อหา จะหมายถึง การเจริญ การทําใหเปนใหมีข้ึน การฝกอบรม การพัฒนา เปนตน โดย  

  ๓.๑ กายภาวนา เปนการเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอ

เก่ียวของกับสิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรียท้ังหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ มิ

ใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ และรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

  ๓.๒ สีลภาวนา เปนการเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูใน

ระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแกกัน 

  ๓.๓ จิตภาวนา เปนการเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจใหเขมแข็งม่ันคงเจริญ

งอกงามดวยคุณธรรมท้ังหลาย เชน มีเมตตา กรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิก

บาน เปนสุขผองใส เปนตน   



๑๔๕ 

  ๓.๔ ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญาใหรู

เขาใจสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทํา

ตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอด  

 ๔. งานวิจัยนี้ เปนประโยชนตอสังคมมาก เนื่องจากมีหลักธรรมท่ีสามารถนํามาปรับใชได

จริง แตประเด็นท่ีตองปรับแก คือ แผนภาพท่ีอานเขาใจยาก ควรปรับใหกระชับและอานงาย โดย

เพ่ิมเติมขอมูลรายละเอียดยอยเพ่ือใหเห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึน และปรับการเขียนเพ่ิมเติมหลักภาวนา ๔ 

มาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเห็นเปนกระบวนการและกลไกท่ีสามารถนําไปใชได และโดย

ภาพรวมเนื้อหาดีมาก  

 ๕. งานวิจัยนี้มีสถิติท่ียืนยันวางานมีคุณภาพ แตเนื้อหาท่ีจะเติมเต็มใหสมบูรณคือ เรื่อง

ของคุณภาพชีวิตท่ีดี ตองประกอบดวย อาหารดี อากาศดี อารมณดี อาจมดี เปนตน คุณภาพชีวิตตาม

หลักภาวนา ๔ เนนเรื่องกายภาวนา คือ การฝกกาย ฝกตามกิจกรรมท่ีสามารถทํารวมกันได และอีก

ประเด็นคือ เรื่องมารยาทและการแสดงออก ซ่ึงตองปรับตามสภาวะของความเปนผูเกษียณอายุ ใน

สวนของศีล คือ การฝกระเบียบวินัยและการอยูรวมกันอยางไมขัดแยง เรื่องของจิต คือ การฝก

อารมณในม่ันคง ไมไหวหวั่นตอสิ่งท่ีมากระทบ สงบและอารมณดีอยูทุกเม่ือ และในสวนของปญญา 

คือ ดานความรู รูเทาทันปจจุบัน และประกอบดวยสติ ไมประมาท 

 ๖. สวนท่ีนําเสนอในกรอบแนวคิด ควรปรับแผนภาพองคความรูหรือโมเดลใหชัดเจนและ

อธิบายใหละเอียดเพ่ือองคกรหรือหนวยงานสามารถนํามาปรับประยุกตใชไดอยางแทจริง 

 ๗. สําหรับกรอบแนวคิดตองมุงเนนปจจัยท่ีเปนเหตุหรือปจจัยผลใหชัดเจน อนึ่งหลัก

ภาวนา ๔ ท่ีนํามาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรปรับการเขียนใหชัดข้ึน เชน กายภาวนา 

คือ รางกาย มีความสมบูรณดานรางกาย  มีความสมบูรณดานจิตใจ มีความสมบูรณดานคุณภาพชีวิต 

เปนตน และมีกิจกรรมท่ีสามารถประยุกตใหเขากับหลักภาวนา ๔ เชน ยืน เดิน นั่ง นอน เปนตน 

เพ่ือใหเห็นวาปฏิบัติตามหลักภาวนาแลวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามลําดับ และการอยูรวมกันท้ัง ๘ ดาน

ปรับวิธีการนําเสนอใหเห็นเปนเหตุ เปนผล โดยชี้ใหเห็นเกณฑการวัดตามหลักภาวนา ๔ และการอยู

รวมกันท้ัง ๘ ดาน อยางเปนรูปธรรมและเขาใจงาย 

 ๘. ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุจากกลุมตัวอยางท่ีปรากฏนี้ ควรแยก

กลุมตัวอยางท่ีจะนํารูปแบบการพัฒนาไปประยุกตใช เชน พนักงานราชการ ลูกจางอ่ืน ๆ เปนตน 

เนื่องจากตนทุนคุณภาพชีวิตของแตละกลุมมีความแตกตางกัน จึงทําใหปจจัยเหลานี้ มีผลตอ

สิ่งแวดลอมและวัตถุแตกตางกัน กลาวโดยสรุปในเนื้อหางานวิจัยนี้สมบูรณและเปนประโยชนตอสังคม

สวนมาก  



๑๔๖ 

  ๙. ขอมูลการศึกษาวิจัยจะเปนประโยชนของหนวยงานราชการอยางยิ่ง โดยเปนหลัก

วิธีการปฏิบัติชีวิตใหมีคุณภาพท่ีดีหลังจากเกษียณไปแลว ดังนั้น ขอมูลท่ีนําเสนอเปนขอมูลท่ีครบถวน 

สามารถนําไปใชประโยชนใหกับหนวยงานราชการ เพ่ือการวางแผนใหกับเจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐท่ี

จะออกจากระบบใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป ประเด็นเสนอแนะ คือ หนวยงานราชการมีนโยบายหรือ

แผนงานอยางไรท่ีจะนําไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางแทจริงในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู

เกษียณอายุนี้ เพราะบางคนไมไดเตรียมความพรอมของตนจนถึงวันเกษียณ ดังนั้น จึงประสงคให

หนวยงานภาครัฐกําหนดนโยบายและนํารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้ไปสูการปฏิบัติ เปน

ประโยชนไดจริงตอไป 

 สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน ควรนําเอาหลักภาวนา ๔ มาประยุกตใหเกิดผลผานกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมใหผู

เกษียณอายุไดเกิดการพัฒนาทางกาย วาจา ใจ มีศีลบริสุทธิ์มีระเบียบวินัย และการเปนอยูแบบเรียบ

งาย การใชชีวิตอยางพอเพียง พัฒนาจิตใจใหสูงข้ึน และสวนมากผูทรงคุณวุฒิเนนใหสรุปเนื้อหา

สาระสําคัญของงานวิจัยใหกระชับข้ึนเรียงลําดับตัวแปรตนตัวแปรตามใหชัดเจนในลักษณะเปนเหตุ

เปนผลกัน 

๔.๕ องคความรูจากการวิจัย 

 ๔.๔.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน ผูวิจัยไดทําการศึกษาตามกระบวนการของการวิจัยครบทุกประการ และไดสรุปผลการ

วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ครบทุกวัตถุประสงค จากนั้นนําสามาสรุปเปนองค

ความรูและทําการสนทนากลุมเฉพาะเพ่ือยืนยันองคความรูและนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

ผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นผูวิจัยไดนํามาสรุปเปนองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยดังตอไปนี้ 

  



๑๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิง

พุทธของผูเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

ดานการรวมกลุมทางสังคม  
๑. มีการทํากิจกรรมทางสังคมรวมกัน  
๒. มีกิจกรรมทีเ่หมาะสมกับผูเกษียณอายุ  
๓. มีการสงเสริมการประกอบอาชีพ  
๔. มีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมเพือ่สงัคม 
๕. และทําบญุ รวมกันทํากิจการการเรียนรู 

ดานความเปนอยูทางกายภาพ  
๑. มีกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
๒. มีการตรวจสุขภาพเปนประจํา  
๓. มีการฝกปฏิบัติธรรม  
๔. ฝกใหมีการแสดงออกทางกายที่เหมาะสม   
๕. มีกิจกรรมระดมความคิดพัฒนาสมอง 

ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี  
๑. รูจักดูแลสุขภาพอยูเสมอ 
๒.  มีแหลงเรียนรูทีส่งเสริมปญญา  
๓. อยูในสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม  
๔. มีเครื่องอุปโภคบริโภคครบครัน  
๕. มีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานทีเ่พียงพอ 

ดานลักษณะทางอารมณ  
๑. มีความพอเพียง  
๒. ยินดีในสิ่งที่มอียู  
๓. มีอารมณดี  
๔. มีอัธยาศัยดี  
๕. มีจิตใจที่เบกิบาน 

ดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง  
๑. สามารถชวยเหลือตนเองในเบื้องตนได  
๒. มีปญญาสามารถวิเคราะหตัดสินใจได  
๓. มีวิจารณญาณวิเคราะหแยกแยะถูกผิด  
๔. สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง  
๕. สามารถใชหลักของเหตุผลในการตัดสินใจได 

ดานการพัฒนาตนเอง  
๑. มีรางกายที่แข็งแรง  
๒. มีจิตใจที่เขมแข็ง  
๓. มีการพฒันารางกายและจิตใจอยูเสมอ  
๔. มีการพฒันาความรูอยางตอเน่ือง  
๕. พัฒนาปฏิสมัพันธทางสังคม 

ดานสิทธิเสรีภาพ  
๑. มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก  
๒. มีความเทาเทียมทางสงัคม  
๓. มีเสรีภาพในการแสดงออกทางกาย  
๔. ไดรับสทิธิประโยชนอยางเหมาะสม  
๕. ไดรับการยกยองเชิดชูในปรากฏในสงัคม 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  
๑. มีกิจกรรมที่กอใหเกิดปฏิสมัพันธทางสังคมที่ดี  
๒. การแสดงออกตอกันและกันอยางสุภาพ  
๓. ทําประโยชนเพื่อผูอื่น  
๔. รูจักกาลเทศะ  
๕. วางตัวเหมาะสม 

ภาวนา ๔ 

ปจจัยท่ีสงผล 

 การออกกําลังกาย 
 การบรโิภคอาหาร 
 พัฒนาภูมิตานทานทางกาย 
 ดูแลเอาใจใสสภาพรางกาย 
 ปฏิบัติตนในความด ี

คุณภาพชีวติดานภายภาวนา 

คุณภาพชีวติดานศีลภาวนา 

 ฝกอบรมตนใหมีคุณธรรม 
 ฝกอบรมตนใหมรีะเบียบวินัย 
 ประพฤติตนในศีลธรรม 
 ปฏิบัติตนเปนประโยชน 
 เสมอตนเสมอปลายในความด ี

คุณภาพชีวติดานจิตภาวนา 

 ตรวจสอบจิตใจตนเอง 
 ยกระดับจิตใจตนเอง 
 ฝกจิตเจรญิภาวนา 
 รักษาสภาวะจิตใหดีงาม 
 ควบคุมจิตใหนิ่ง ไมหวัน่ไหว 

คุณภาพชีวติดานปญญาภาวนา 

 รู/เขาใจความจริงของชวีิต 
 เรียนรูวิวัฒนาการของโลก 
 ปฏิบัติธรรมเพ่ือรู/ควบคุมจิต 
 พัฒนาปญญารอบดาน 
 คิดวิเคราะห/สังเคราะห/

ถายทอดความรู 

ปจจัยความสมบูรณ 
ดานอารมณและจิตใจ 

 ดานปรับจิตใจ/อารมณ 
(ปรับจิต/อารมณใหนิ่ง) 
 ดานพัฒนาจิตใจ/อารมณ 

(พัฒนาจิต/อารมณใหเขมแข็ง) 
 ดานตรวจสอบจิตใจ/อารมณ 

(ตรวจสอบสภาวะจิต/อารมณ) 
 ดานรักษาจิตใจ/อารมณ 

(รักษาจิต/อารมณไมใหฟุงซาน) 

ปจจัยความสมบูรณ 
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

 ดานเตรียมพรอมกอนเกษียณ 
(ทรัพยสิน/ที่อยูอาศัย/จิตใจ) 
 ดานการบริหารตนเอง 

(เปนประโยชน ไมหดหู) 
 ดานปฏิสัมพันธทางสังคม 

(ปฏิสัมพันธแบบกัลยาณมติร) 
 ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

(จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม) 

ปจจัยความสมบูรณ 
ดานปจจัยการดาํรงชีวิต 

 ดานการเงิน 
(วางแผนการออม/การลงทุน) 
 ดานสุขภาพกาย 

(วางแผนสุขภาพ/คาใชจาย) 
 ดานสุขภาพใจ 

(เขาใจชีวิต/กิจกรรมคลายเหงา) 
 ดานนวัตกรรมเทคโนโลย ี

(เรียนรู/ปรับใช) 

ปจจัยความสมบูรณ 
ดานรางกายและสตปิญญา 

 ดานสังคม 
(รวมกจิกรรมทางสังคม) 

 ดานอาหาร 
(บริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน) 

 ดานการออกกําลังกาย 
(ออกกําลังกาย/การพักผอน) 

 ดานสติปญญา 
(ฝกคิดในเชิงบวก) 



๑๔๘ 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๑๐ สามารถอธิบายองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย โดยมีองคประกอบ

ท่ีสําคัญคือ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน และหลักภาวนา ๔ ท่ีสงผลตอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๑. ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจาก

กรมชลประทาน ประกอบดวย  

  ๑.๑ ปจจัยความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา ไดแก ดานสังคม รวมกิจกรรม

ทางสังคม ดานอาหาร บริโภคอาหารท่ีดีมีประโยชน ดานการออกกําลังกาย ออกกําลังกาย/การ

พักผอน ดานสติปญญา ฝกคิดในเชิงบวก  

  ๑.๒ ปจจัยความสมบูรณดานอารมณและจิตใจ ประกอบดวย ดานปรับจิตใจ/

อารมณ ปรับจิต/อารมณใหนิ่ง ดานพัฒนาจิตใจ/อารมณ พัฒนาจิต/อารมณใหเขมแข็ง ดาน

ตรวจสอบจิตใจ/อารมณ ตรวจสอบสภาวะจิต/อารมณ ดานรักษาจิตใจ/อารมณ รักษาจิต/อารมณ

ไมใหฟุงซาน  

  ๑.๓ ปจจัยความสมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ดานเตรียมพรอม

กอนเกษียณ ทรัพยสิน/ท่ีอยูอาศัย/จิตใจ ดานการบริหารตนเอง เปนประโยชน ไมหดหู ดาน

ปฏิสัมพันธทางสังคม ปฏิสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ดานการจัดการสิ่งแวดลอม จัดสภาพแวดลอมให

เหมาะสม  

  ๑.๔ ปจจัยความสมบูรณ ดานปจจัยการดํารงชีวิต ประกอบดวย ดานการเงิน วาง

แผนการออม/การลงทุน ดานสุขภาพกาย วางแผนสุขภาพ/คาใชจาย ดานสุขภาพใจ เขาใจชีวิต/

กิจกรรมคลายเหงา ดานนวัตกรรมเทคโนโลยี เรียนรู/ปรับใช 

 ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักภาวนา ๔ ประกอบดวย 

  ๒.๑ คุณภาพชีวิตดานภายภาวนา ไดแก การออกกําลังกาย การบริโภคอาหาร 

พัฒนาภูมิตานทานทางกาย ดูแลเอาใจใสสภาพรางกาย ปฏิบัติตนในความดี 

  ๒.๒ คุณภาพชีวิตดานศีลภาวนา ไดแก ฝกอบรมตนใหมีคุณธรรม ฝกอบรมตนใหมี

ระเบียบวินัย ประพฤติตนในศีลธรรม ปฏิบัตตินเปนประโยชน เสมอตนเสมอปลายในความดี 

  ๒.๓ คุณภาพชีวิตดานจิตภาวนา ไดแก ตรวจสอบจิตใจตนเอง กระดับจิตใจตนเอง 

ฝกจิตเจริญภาวนา รักษาสภาวะจิตใหดีงาม ควบคุมจิตใหนิ่ง ไมหวั่นไหว 

  ๒.๔ คุณภาพชีวิตดานปญญาภาวนา ไดแก รู/เขาใจความจริงของชีวิต เรียนรู

วิวัฒนาการของโลก ปฏิบัติธรรมเพ่ือรู/ควบคุมจิต พัฒนาปญญารอบดาน คิดวิเคราะห/สังเคราะห/

ถายทอดความรู 



๑๔๙ 

 ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

ประกอบดวย  

  ๓.๑ ดานการรวมกลุมทางสังคม มีการทํากิจกรรมทางสังคมรวมกัน มีกิจกรรมท่ี

เหมาะสมกับผูเกษียณอายุ มีการสงเสริมการประกอบอาชีพ มีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมเพ่ือสังคม

และทําบุญ รวมกันทํากิจการการเรียนรู 

  ๓.๒ ดานความเปนอยูทางกายภาพ มีกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ มีการ

ตรวจสุขภาพเปนประจํา มีการฝกปฏิบัติธรรม ฝกใหมีการแสดงออกทางกายท่ีเหมาะสม  มีกิจกรรมท่ี

ใหรวมระดมความคิดพัฒนาสมอง 

  ๓.๓ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีดี 

การแสดงออกตอกันและกันอยางสุภาพ ทําประโยชนเพ่ือผูอ่ืน รูจักกาลเทศะ วางตัวเหมาะสม 

  ๓.๔ ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี รูจักดูแลสุขภาพอยูเสมอ มีแหลง

เรียนรูท่ีสงเสริมปญญา อยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม มีเครื่องอุปโภคบริโภคครบครัน มีสิ่งอํานวย

ความสะดวกพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ 

  ๔.๕ ดานลักษณะทางอารมณ มีความพอเพียง ยินดีในสิ่งท่ีมีอยู มีอารมณดี มี

อัธยาศัยดี มีจิตใจท่ีเบิกบาน 

  ๓.๖ ดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง สามารถชวยเหลือตนเองใน

เบื้องตนได มีปญญาสามารถวิเคราะหตัดสินใจไดดวยตนเอง มีวิจารณญาณวิเคราะหแยกแยะถูกผิด 

สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง สามารถใชหลักของเหตุผลในการตัดสินใจได 

  ๓.๗ ดานการพัฒนาตนเอง มีรางกายท่ีแข็งแรง มีจิตใจท่ีเขมแข็ง มีการพัฒนา

รางกายและจิตใจอยูเสมอ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง พัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคม 

  ๓.๘ ดานสิทธิเสรีภาพ มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางสังคม มีความเทา

เทียมทางสังคม มีเสรีภาพในการแสดงออกทางกาย ไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม ไดรับการยก

ยองเชิดชูในปรากฏในสังคม 

  



๑๕๐ 

 ๔.๔.๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหผลการวิจัยขางตนเปนองคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

ดังตอไปนี้ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๑ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

ดานการรวมกลุมทางสังคม 

ดานความเปนอยูดานกายภาพ 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

ดานลักษณะทางอารมณ 

ดานการตัดสินใจดวยตนเอง 

ดานการพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

 

คุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการทํางาน 

 

 

 

 

 
 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุการทํางานดวยหลักภาวนา ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธและสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 

ปจจัยความสมบูรณ 
ดานรางกายและสตปิญญา 

 ดานสังคม 
(รวมกจิกรรมทางสังคม) 

 ดานอาหาร 
(บริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน) 

 ดานการออกกําลังกาย 
(ออกกําลังกาย/การพักผอน) 

 ดานสติปญญา 
(ฝกคิดในเชิงบวก) 

ปจจัยความสมบูรณ 
ดานอารมณและจิตใจ 

 ดานปรับจิตใจ/อารมณ 
(ปรับจิต/อารมณใหนิ่ง) 
 ดานพัฒนาจิตใจ/อารมณ 

(พัฒนาจิต/อารมณใหเขมแข็ง) 
 ดานตรวจสอบจิตใจ/อารมณ 

(ตรวจสอบสภาวะจิต/อารมณ) 
 ดานรักษาจิตใจ/อารมณ 

(รักษาจิต/อารมณไมใหฟุงซาน) 

ปจจัยความสมบูรณ 
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

 ดานเตรียมพรอมกอนเกษียณ 
(ทรัพยสิน/ที่อยูอาศัย/จิตใจ) 
 ดานการบริหารตนเอง 

(เปนประโยชน ไมหดหู) 
 ดานปฏิสัมพันธทางสังคม 

(ปฏิสัมพันธแบบกัลยาณมติร) 
 ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

(จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม) 

ปจจัยความสมบูรณ 
ดานปจจัยการดาํรงชีวิต 

 ดานการเงิน 
(วางแผนการออม/การลงทุน) 
 ดานสุขภาพกาย 

(วางแผนสุขภาพ/คาใชจาย) 
 ดานสุขภาพใจ 

(เขาใจชีวิต/กิจกรรมคลายเหงา) 
 ดานนวัตกรรมเทคโนโลย ี

(เรียนรู/ปรับใช) 

คุณภาพชีวติดานภายภาวนา 

 การออกกําลังกาย 
 การบรโิภคอาหาร 
 พัฒนาภูมิตานทานทางกาย 
 ดูแลเอาใจใสสภาพรางกาย 
 ปฏิบัติตนในความด ี

คุณภาพชีวติดานศีลภาวนา 

 ฝกอบรมตนใหมีคุณธรรม 
 ฝกอบรมตนใหมรีะเบียบวินัย 
 ประพฤติตนในศีลธรรม 
 ปฏิบัติตนเปนประโยชน 
 เสมอตนเสมอปลายในความด ี

คุณภาพชีวติดานจิตภาวนา 

 ตรวจสอบจิตใจตนเอง 
 ยกระดับจิตใจตนเอง 
 ฝกจิตเจรญิภาวนา 
 รักษาสภาวะจิตใหดีงาม 
 ควบคุมจิตใหนิ่ง ไมหวัน่ไหว 

คุณภาพชีวติดานปญญาภาวนา 

 รู/เขาใจความจริงของชวีิต 
 เรียนรูวิวัฒนาการของโลก 
 ปฏิบัติธรรมเพ่ือรู/ควบคุมจิต 
 พัฒนาปญญารอบดาน 
 คิดวิเคราะห/สังเคราะห/

ถายทอดความรู 

 
  

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุการทํางาน 

สงผลตอคุณภาพชีวติผูเกษียณอายุการทํางาน 



๑๕๑ 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๑๑ สามารถอธิบายไดดังนี้ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู

เกษียณอายุตองดําเนินการโดยบริหารจัดการปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผนวกกับหลัก

พุทธธรรมในลักษณะบูรณาการ โดยการบริหารปจจัยใหเกิดความสมดุล คือปจจัยความสมบูรณดาน

รางกายและสติปญญา ปจจัยวามสมบูรณดานอารมณและจิตใจ ปจจัยความสมบูรณดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม และปจจัยความสมบูรณ ดานปจจัยการดํารงชีวิต ใหเกิดความสมบูรณพรอมดวยหลัก

ภาวนา ๔ คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา ซ่ึงจะตองใชหลักภาวนา ๔ นี้ 

เปนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือใหเกิดการสงเสริมพัฒนาทางกาย ใหมีการสงเสริมพัฒนาทาง

ศีลระเบียบวินัย ใหมีการพัฒนายกระดับจิตใจใหสูงข้ึน และพัฒนาปญญาโดยสรางระบบการเรียนรูให

เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง 

 หลักการท้ัง ๒ ประการขางตนเม่ือนํามาบูรณาการแลวจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูเกษียณอายุการทํางาน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในการดํารงชีวิต มีกิจกรรมทางสังคม 

มีสุขภาพรางกายท่ีดี มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน มีการเปนอยูท่ีดี อยูดี กินดี มีวุฒิภาวะทางอารมณท่ีดี มี

ความม่ันคงติดสินใจไดดวยตนเอง สามารถชวยเหลือตนเองได และมีสิทธิเสรีภาพอยางเทาเทียมใน

สังคม 



 

 

 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจาก

กรมชลประทาน และเพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน โดยผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณตามลําดับ ดังนี ้

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๕.๑.๑ คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 

 คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๖) 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยท่ี ดานความสมบูรณดานสิ่งท่ีจําเปนใน

การดํารงชีวิต มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x� = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๗) รองลงมาคือดานความสมบูรณดานสังคม

และสิ่งแวดลอม (x� = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๘๑) และดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด (x� = ๓.๔๔, S.D. = ๐.๗๓) 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักภาวนา ๔ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๔, 

S.D. = ๐.๖๖) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานจิตภาวนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด 

(x� = ๔.๒๒, S.D. = ๐.๗๐) รองลงมาคือ ดานปญญาภาวนา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๐, 

S.D. = ๐.๗๕) และดานศีลภาวนา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๗๔) 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๖๖) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสิทธิ



๑๕๓ 
 

เสรีภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๓, S.D. = ๐.๗๕) รองลงมาคือ ดาน

ความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๕) และ

ดานการรวมกลุมทางสังคม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๘๑) 

 ๕.๑.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจาก

กรมชลประทาน 

 ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ (X1) ซ่ึงมีองคประกอบคือ ดานความ

สมบูรณดานรางกายและสติปญญา (X11) ดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ (X12) ดานความ

สมบูรณสังคมและสิ่งแวดลอม (X13) และดานความสมบูรณของสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต (X14) มี

อิทธิพลรวมกันตอของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน (Y) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดยองคประกอบท้ังหมดของปจจัยท่ีสงผลตอ

คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ รวมกันอธิบายความผันแปรของของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ

ของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (Y) ไดรอยละ ๔๙.๒๐ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี ๑ 

 ปจจัยหลักภาวนา ๔ (X๒) มีองคประกอบคือ ดานกายภาวนา (X๒๑) ดานศีลภาวนา 

(X๒๒) ดานจิตภาวนา (X๒๓) และดานปญญาภาวนา (X๒๔) มีอิทธิพลตอของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (Y) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ 

โดยองคประกอบท้ังหมดของปจจัยหลักภาวนา ๔  รวมกันอธิบายความผันแปรของของการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน (Y) ไดรอยละ ๓๙.๑๐ จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี ๒ 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุ (X1) และปจจัยหลักภาวนา ๔ 

(X2) มีอิทธิพลรวมกันตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน (Y) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดยท่ีปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู

เกษียณอายุ (X1) และปจจัยหลักภาวนา ๔ (X2) สามารถรวมกันอธิบายความแปรผันของการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ไดถึงรอยละ ๖๗.๔๐ และ

เม่ือพิจารณาอิทธิพลเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) มีคาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมาตรฐาน (β1) เทากับ ๐.๔๕๙ และปจจัยฆราวาสธรรม ๔  (X2) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐาน (β2) เทากับ ๐.๔๘๑ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี ๓ 

 ๕.๑.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน 

  ผลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู

เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน สามารถสรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีหลักการท่ี



๑๕๔ 
 

สําคัญคือการประยุกตลักพุทธธรรมกลาวคือหลักของภาวนา ๔ อันไดแก กายภาวนา ศีลภาวนา จิต

ภาวนา และปญญาภาวนา รวมกันปจจัยการพัฒนาคุณภาพท่ีชีวิต ซ่ึงไดแก การสงเสริมรางกายและ

สิตปญญา ความสมบูรณดานอารมณและจิตใจ ความสมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอม และการ

ดํารงชีวิต ในลักษณะบูรณาการเพ่ือใหเกิดผลกคือคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูเกษียณอายุการทํางานจาก

กรมชลประทาน ซ่ึงประกอบดวย 

 ๑. ดานการรวมกลุมทางสังคม มีการทํากิจกรรมทางสังคมรวมกัน มีกิจกรรมท่ีเหมาะสม

กับผูเกษียณอายุ มีการสงเสริมการประกอบอาชีพ มีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและทําบุญ 

รวมกันทํากิจการการเรียนรู 

 ๒. ดานความเปนอยูทางกายภาพ มีกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ มีการตรวจ

สุขภาพเปนประจํา มีการฝกปฏิบัติธรรม ฝกใหมีการแสดงออกทางกายท่ีเหมาะสม  มีกิจกรรมท่ีให

รวมระดมความคิดพัฒนาสมอง 

 ๓. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีดี การ

แสดงออกตอกันและกันอยางสุภาพ ทําประโยชนเพ่ือผูอ่ืน รูจักกาลเทศะ วางตัวเหมาะสม 

 ๔. ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี รูจักดูแลสุขภาพอยูเสมอ มีแหลงเรียนรูท่ี

สงเสริมปญญา อยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม มีเครื่องอุปโภคบริโภคครบครัน มีสิ่งอํานวยความ

สะดวกพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ 

 ๕. ดานลักษณะทางอารมณ มีความพอเพียง ยินดีในสิ่งท่ีมีอยู มีอารมณดี มีอัธยาศัยดี มี

จิตใจท่ีเบิกบาน 

 ๖. ดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง สามารถชวยเหลือตนเองในเบื้องตนได มี

ปญญาสามารถวิเคราะหตัดสินใจไดดวยตนเอง มีวิจารณญาณวิเคราะหแยกแยะถูกผิด สามารถแกไข

ปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง สามารถใชหลักของเหตุผลในการตัดสินใจได 

 ๗. ดานการพัฒนาตนเอง มีรางกายท่ีแข็งแรง มีจิตใจท่ีเขมแข็ง มีการพัฒนารางกายและ

จิตใจอยูเสมอ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง พัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคม 

 ๘. ดานสิทธิเสรีภาพ มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางสังคม มีความเทาเทียมทาง

สังคม มีเสรีภาพในการแสดงออกทางกาย ไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม ไดรับการยกยองเชิดชู

ในปรากฏในสังคม 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการอภิปรายผลการวิจัยใน ๔ สวน คือ ๑) ปจจัยท่ีสงผลตอ

คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน ๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู

เกษียณอายุการทํางานดวยหลักภาวนา ๔ ๓) สภาพคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจาก



๑๕๕ 
 

กรมชลประทาน และ ๔) ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจาก

กรมชลประทาน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๑) ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน 
 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานมี ๔ 

ปจจัย คือ ๑. ปจจัยความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา มี ๔ ดานยอย คือ ๑) ดานสังคม ไดแก 

การเขารวมกิจกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมและเปนประโยชน ๒) ดานอาหาร ไดแก การเลือกบริโภค

อาหารท่ีดีมีประโยชนเหมาะสมแกวัยผูสูงอายุ ๓) ดานการออกกําลังกายและการพักผอนใหเพียงพอและ

ตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และ ๔) ดานสติปญญา ไดแก การฝกสมองใหคิดเชิงบวก 

คิดในสิ่งท่ีเปนประโยชน พรอมท้ังศึกษาหาความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและนวัตกรรม

สมัยใหม เพ่ือความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตและไมเปนภาระของคนรอบขาง ๒. ปจจัยความ

สมบูรณดานจิตใจและอารมณ มี ๔ ดานยอย คือ ๑) ดานการปรับจิตและอารมณใหนิ่ง ไมยึดติดอดีต ไม

กังวลอนาคต มีชีวิตท่ีเปนสุขในปจจุบันขณะและเขาใจหลักอริยสัจจ ๔ ๒) ดานการพัฒนาจิตใหแจมใส 

เขมแข็ง ไมออนไหวตามอารมณท่ีมากระทบ ๓) ดานการตรวจสอบสภาวะจิตใจและอารมณ ใหเขา

ใจความจริงของชีวิตและโลกท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๔) ดานการรักษาจิตใจและอารมณไมใหฟุงซาน 

หงุดหงิด เปนตน ใหคงอยูในสภาวะท่ีเปนสุขและสามารถดํารงชีวิตไดอยางเปนปกติสุข ๓. ปจจัยความ

สมบูรณดานสังคมและสิ่งแวดลอมมี ๔ ดานยอย คือ ๑) ดานการเตรียมพรอมกอนการเกษียณอายุการ

ทํางาน ท้ังทางดาน ทรัพยสิน ท่ีอยูอาศัยและสภาพจิตใจ ๒) ดานการบริหารชีวิตตนเองใหเปนประโยชน

แกสังคม ๓) ดานการจัดการสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสม ๔) ดานการปฏิสัมพันธกับสภาพ

สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีเปนกัลยาณมิตร และ ๔. ปจจัยความสมบูรณดานสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตมี ๔ 

ดานยอย คือ ๑) ดานการเงิน ไดแก การวางแผนการใชเงิน การออมเงินและการลงทุนอยางเหมาะสม ๒) 

ดานสุขภาพกาย ไดแก การตรวจสุขภาพและเตรียมความพรอมดานปจจัยสี่ในการดํารงชีพ ๓) ดาน

สุขภาพใจ ตองเขาใจตนเองและยอมรับความจริงของชีวิต ๔) ดานนวัตกรรมเทคโนโลยี ตองศึกษาขอมูล 

เรียนรูวิธีการใชและคนหาวาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใดท่ีจะชวยใหการดํารงชีวิตเปนไปโดยสะดวก

สบาย  

 สอดคลองกับงานวิจัยของ ชูชาติ สุทธะ0

๑ ไดศึกษาดุษฎีนิพนธ เรื่องกระบวนการพัฒนาชีวิต

เชิงพุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบวา กระบวนการพัฒนาชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา (Psychology) เชื่อวา 

การพัฒนาตนใหสมบูรณนั้น จะตองตอบสนองความตองการไปตามลําดับข้ัน จากความตองการข้ัน

พ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีพสูความตองการระดับสูงท่ีสามารถเขาใจตนเองและโลกไดอยางถองแท

สวนกระบวนการพัฒนาชีวิตตามแนวคิดสุขภาพองครวม (Holistic Health) เชื่อวาสุขภาวะท่ี สมบูรณ
                                                           

๑ ชูชาติ สุทธะ, “กระบวนการพัฒนาชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). บทคัดยอ. 



๑๕๖ 
 

เกิดจากการพัฒนาองคประกอบทุกสวนของชีวิตไปพรอม ๆ กันอยางสมดุลท้ังทางกาย สังคม 

(สิ่งแวดลอม) จิต และจิตวิญญาณ โดยผูวิจัยนําเสนอวา ชีวิตท่ีพัฒนาแลวจึงตองเริ่มพัฒนาจากทางกาย 

ศีล จิต (สมาธิ หรืออารมณ) แลวพัฒนาปญญา เพ่ือใหเห็นสัจธรรมความเปนจริงของโลก ดวยจุดหมาย

สูงสุดของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา คือ โลกุตตระสุข หรือชีวิตท่ีเปนอิสรภาพทางจิตใจ การบรรลุ

อรหันต หลุดพนจากกิเลสตัณหาท้ังปวง ซ่ึงอาจเปนไปไดยากยิ่งในโลกยุคปจจุบัน อยางไรก็ตามเรา

สามารถพัฒนาชีวิตใหดี มีคุณภาพไดอยางสูงท่ีสุด ดวยการควบคุม "สติ" ใหรูเทาทันโลกแหงความเปน

จริงและลดทอนหรือทํากิเลสของตนใหเบาบางลงไดบาง เพียงเทานี้ก็เรียกไดวาเปนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตสมกับคําวา เปนมงคลหรือความดีสูงสุด เปนไปในลักษณะเดียวกันกับงานวิจัยของ 

สาริกา หาญพานิชย 1 ๒ ซ่ึงไดศึกษาดุษฎีนิพนธเรื่อง การศึกษาวิเคราะหรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ ผลศึกษากลาวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังสองดาน คือ การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในมิติของศาสตรสมัยใหม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ โดยการพัฒนาชีวิตใน

มุมมองของศาสตรสมัยใหม จะมุงตอบสนองตอคุณภาพชีวิตภายนอกเปนสวนใหญ เชน การมีปจจัย ๔ 

บริโภคอยางเพียงพอ การมีระบบเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตท่ี

ม่ันคงและการมีสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคคล แตการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางพระพุทธศาสนาจะให

ความสําคัญท้ังกายและจิต เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังสองดานไปพรอมกันและมีการพัฒนา

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาประกอบดวย ๓ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบของ

คน ๒) รูปแบบการทํางาน และ ๓) รูปแบบการใชคุณธรรมในการดําเนินชีวิต รูปแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ ผูวิจัยนําเสนอการใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพ่ือให

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบานตั้งอยูในกฎเกณฑของสังคม โดยมีศีลทําใหดําเนินชีวิตเปนปกติ 

เม่ือต้ังม่ันประกอบอาชีพจนประสบความสําเร็จพากเพียรพยายามในการประกอบหนาท่ีการงาน สิ่ง

นั้นเปนหลักการของสมาธิและสามารถใชเหตุผลในการดําเนินชีวิตเพ่ือแยกแยะสิ่งท่ีดี และสิ่งท่ีไมดี

ออกจากกัน สิ่งนั้นคือหลักการของปญญา  

 สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ อาจาริยานนท2 ๓ ไดศึกษาดุษฎีนิพนธ เรื่อง รูปแบบ

การดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามหลักพุทธธรรมสําหรับผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีความตองการ ๒ 

ดาน คือ ความตองการความสุขกายและความตองการความสุขใจ และปญหาอุปสรรคท่ีทําใหผูสูงอายุ

ไมมีความสุข คือ อุปสรรคทางกายและอุปสรรคทางใจ ในสวนรูปแบบในการดําเนินชีวิตท่ีผูสูงอายุ
                                                           

๒ สาริกา หาญพานิชย, “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ”,

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

บทคัดยอ. 
๓
 วิไลวรรณ ริยานนท, “รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามหลักพุทธธรรมสําหรับผูสูงอายุ”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙).
บทคัดยอ. 



๑๕๗ 
 

คาดหวังหลังวัยเกษียณ ไดจากการบูรณาการองคความรูจากการศึกษาการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 

แบงเปน ๒ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามหลักพุทธธรรม และ ๒) 

รูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขตามหลักพุทธธรรมสําหรับผูสูงอายุ เปนคํายอ 

GAPPSIDE ประกอบดวยวิทยาการ ๘ หัวขอ ไดแก (๑) จุดหมายของการดําเนินชีวิตคือความสุขใน

ระดับตาง ๆ (Goal) (๒) แนวคิดในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองตามหลักพุทธธรรม คือ แกทุกข สรางสุข 

(Attitude) (๓) หลักการในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามหลักพุทธธรรม (Principle) (๔) แนว

ทางการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง และมีความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา (Right Path) (๕) ระบบการ

ดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง และมีความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา (System of happy life) (๖) วิธีการ

ดําเนินชีวิตอยางถูกตอง และมีความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา (The Implementation or 

Procedure of the happy life) (๗) หลักพุทธธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

(Dhamma for the happy life) (๘) กระบวนการวัดผลการดําเนินชีวิตท่ีดีตามหลักพุทธธรรม 

(Evaluate the happy life)สวนรูปแบบท่ี ๒ การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขตามหลักพุทธ

ธรรมสําหรับผูสูงอายุผูวิจัยไดสรุปเปนคํายอ คือ SCAS ซ่ึงเปนระบบการดําเนินชีวิตโดยรูจักใชปญญา

ในการกระทําตามแนวทางแหงมัชฌิมาปฏิปทา การศึกษานี้เนนศึกษาในกลุมผูสูงอายุ 

 ๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุการทํางานตามหลักภาวนา ๔  

 จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการทํางานตามหลักภาวนา ๔ 

ในแตละดานมีแนวการดําเนินการดังนี้ ๑. ดานกายภาวนา ผูเกษียณอายุการทํางานตองหม่ันออกกําลัง

กายสมํ่าเสมอ ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ ตองดูแลและควบคุมพฤติกรรมการ

บริโภคออาหาร งดเวนอาหารท่ีอาจสรางอันตรายตอสุขภาพ หม่ันฝกหัดและพัฒนาภูมิตานทานทาง

กายใหสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หม่ันดูแลเอาใจใสและเฝาสังเกตสภาพรางกาย หากมีความผิดปกติ

เกิดข้ึน ตองตรวจสอบหาขอเท็จจริงและปรึกษาแพทยโดยเร็ว แตตองไมตระหนกจนเกินไป และตอง

ปฏิบัติตนอยูในศีลในธรรม ทําความดี ไมทําความชั่วท้ังปวง ๒. ดานศีลภาวนา ผูเกษียณอายุการ

ทํางานตองฝกฝนอบรมตนใหมีคุณธรรมในจิตใจ ดํารงตนอยูในหลักการอันดีงามของสังคม ไม

ประพฤติตนฝาฝนกฎ กติกา ระเบียบ เปนตนของบานเมือง รวมถึงขนบ ธรรมเนียม จารีตประเพณีอัน

ดีงามของสังคม ฝกฝนตนเองใหมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง ประพฤติตนอยูในศีลธรรม

อันดีงามตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนใหเปนประโยชน กระทําแตสิ่งดีท่ี

กอใหเกิดสันติสุขแกสังคมและบานเมือง และเปนผูเสมอตนเสมอปลายในการกระทําความดี ไมปลอย

ใหชีวิตหมกมุนอยู กับสิ่งไมดี ท่ีฉุดดึงชีวิตใหตกต่ําและพบแตความทุกข ๓. ดานจิตภาวนา ผู

เกษียณอายุการทํางานตองหม่ันทบทวนและตรวจสอบสภาพจิตตนเองใหโปรงใส รูจักปลอยวาง สงบ

นิ่ง ไมขุนมัว ฝกฝนการยกระดับจิตตนใหสูงข้ึนเสมอ ดวยการปฏิบัติธรรม ยึดม่ันในความไมประมาท 

สํารวมระวังอินทรียไมใหซัดสายไปหาสิ่งท่ีเปนปฏิปกษตอความดีงาม ฝกเจริญจิตภาวนา เพ่ือยกระดับ

จิตใหเขมแข็งม่ันคงยิ่งข้ึน ตองรักษาสภาวะจิตใหดีงาม มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ และตอง



๑๕๘ 
 

หม่ันฝกฝนการควบคุมจิตใจและสมาธิใหแนวแน ไมออนไหวไปตามเหตุปจจัยท่ีมากระทบ ๔. ดาน

ปญญาภาวนา ผูเกษียณอายุการทํางานตองฝกฝนตนเองใหมีปญญา มีความรูความเขาใจในสิ่ง

ท้ังหลายตามความจริง รูเทาทันความจริงท่ีเกิดข้ึนในโลกและชีวิต หม่ันเรียนรูและศึกษาขอมูล

วิวัฒนาการของโลก เพ่ือการปรับประยุกต ใชในการดําเนินชีวิตใหเกิดความสุขตามอัตภาพ ตอง

ปฏิบัติธรรมอยูเสมอ เพ่ือรูและควบคุมสภาวะจิตและอารมณตนเองใหสงบ ตองพัฒนาปญญาให

สมบูรณรอบดานอยูเสมอตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา และตองฝกคิดวิเคราะห สังเคราะหความรู 

และตองหม่ันถายทอดความรูท่ีมีในตนแกบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนแกตนเองในการใชสมองอยูเสมอ ไม

ฟอ และเพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืน เพ่ือไดนําความรูนั่นไปปรับใชในชีวิตตอไป 

 สอดคลองกับ เจริญ นุชนิยม3

๔ ไดศึกษาดุษฎีนิพนธ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ดวยวิธีพุทธบูรณาการ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือศึกษา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยวิธีพุทธบูรณาการ ศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี นครลําปาง และเพ่ือศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยวิธีพุทธบูรณาการ

ศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง ผลการวิจัยพบวาการการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยวิธีพุทธบูรณาการศูนยสงเสริม สุขภาพผูสูงอายุ วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี นครลําปาง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ใหมีความแข็งแรงสมบูรณทางดาน

รางกาย ทางดานศีล ทางดานจิต และทางดานปญญาใหมี ความสามารถในการพ่ึงตนเอง เพ่ือเปน

พ้ืนฐานในการปฏิบัติตนใหอยูภายใตของหลักศีลธรรม คือ มี ความตองการท่ีจะงดเวนจากการทําความ

ชั่วท้ังปวง ท้ังดานกาย วาจา และใจ เปนการพัฒนาดาน ความประพฤติเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางดาน

จิตใจ ซ่ึงเปนหนทางท่ีจะชวยพัฒนาจิตใจสูปญญาท่ีงอก งาม เพ่ือใหดํารงตนอยูไดอยางมีความสุข

นอกเหนือจากปจจัย ๔ และการนําหลักธรรม จักร ๔ และหลักธรรมท่ีสอดคลองมารวมในกิจกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนาและ

ปญญาภาวนา เพ่ือการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุใหมีความสุข รูจักวิธีการดูแลสุขภาพกายและจิต รูจักการ

ประมาณในการบริโภค ปฏิบัติตนใหอยูในศีล เพ่ิมพูนความเพียร เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ ดวยวิธีพุทธบูรณาการดวยการพัฒนา ๔ ดาน คือ พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนา

ปญญาตามหลักธรรม สามารถดํารงชีวิตใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคมการปองกันดูแลรักษา 

สงเสริมสุขภาพของตน เปนเรื่องสําคัญ ถาตองการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สมบูรณ ผูสูงอายุ ตองทํากิจกรรม

หลายอยางประกอบกันอยางสมํ่าเสมอและเหมาะสมกับวัย เพ่ือทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปนอยู

อยางปลอดภัย มีความสุข จิตใจผองใส ปรับตัวใหเขาใจกับความเปนจริง สามารถดําเนินชีวิตไดดวย

ความสุขและสิ่งท่ีสําคัญสามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข  

                                                           
๔ เจริญ นุชนิยม,  “กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการตื่นรู”,ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 
บทคัดยอ. 



๑๕๙ 
 

 สอดคลองกับงานวิจัยของ สมศรี สัจจะสกุลรัตน 4 ๕ ศึกษาดุษฎีนิพนธ  เรื่อง รูปแบบการ

จัดการสุขภาพของผูสูงอายุเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการจัดการสุขภาพของผูสูงอายุในเทศบาลตําบล

บานตอม จังหวัดพะเยา ศึกษาการจัดการสุขภาพของผูสูงอายุตามหลักวิทยาการสมัยใหมและ

พระพุทธศาสนาเถรวาทและนําเสนอรูปแบบการจัดการ สุขภาพของผูสูงอายุเชิงพุทธบูรณาการ 

วิธีการวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและคุณภาพ พบผลท่ีนาสนใจ คือ มีทัศนคติเชิงบวกตอการดูแล

ผูสูงอายุพัฒนาตามหลักภาวนา ๔ ไดแก ๑) ดานกายภาวนา พิจารณาถึงคุณคาแทของปจจัย ๔ ผูสูงอายุ

ท่ีมีสุขภาพดี เนนการดูแลตนเอง ครอบครัวเปนผูใหการดูแลผูท่ีมีภาวะพ่ึงพาตามหลักสัปปายะ ๗ เปน

การตอบแทนคุณ มีความกตัญูกตเวทีและหลักทิศ ๕ ๒) ดานศีลภาวนา มีความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม

และบุญ-บาป ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ปฏิบัติตนอยูในศีล ๕ มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนรวมกิจกรรม

สังคม เชน ขยะฮอมบุญ คาราวานบุญอุยจูงหลานเขาวัด งดเหลางานศพ โรงเรียนผูสูงอายุ เปนตน 

เปนไปตามหลักสังคหวัตถุ ๔ และฆราวาสธรรม ๔ เนนการเสริมคุณคาในตน ครอบครัวใหความอบอุน 

ชุมชนชวยเก้ือหนุน สาธารณสุข มีแนวปฏิบัติท่ีดี ๓) ดานจิตตภาวนา มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแยม ดูแลดวยหัว

ใจความเปนมนุษยตามหลักพรหมวิหาร ๔ กัลยาณมิตรธรรม ๗ และอิทธิบาท ๔ ๔) ดานปญญาภาวนา 

เขาใจหลักสัจธรรมและความไมเท่ียงของชีวิตตามหลัก ไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) หม่ันเจริญสติ 

อยูกับปจจุบันตามแนวสติปฏฐาน ๔ เกิดปติจิตใจเบิกบานและมีความสุข 

 ๓) สภาพคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน  

 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยคุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุอยูในระดับมากทุกดาน โดยดาน

ความสมบูรณดานสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตมีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ= ๔.๐๓) รองลงมา ดานความสมบูรณ

ดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Χ= ๔.๐๐) ดานความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา (Χ= ๓.๘๙) และ

ดานความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ (Χ= ๓.๔๔) ตามลําดับ สวนคุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานจากกรมชลประทานตามหลักภาวนา ๔ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= ๔.๐๔) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานจิตภาวนามี

คาเฉลี่ยสูงสุด (Χ= ๔.๒๒) รองลงมา ดานปญญาภาวนา (Χ  = ๔.๑๐) ดานกายภาวนา (Χ= ๔.๐๑) และ

ดานศีลภาวนา ( Χ= ๓.๘๓) ตามลําดับ และคุณภาพชีวิตผู เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= ๓.๘๖) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยดานสิทธิเสรีภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ= ๔.๒๓) รองลงมา ดานความสามารถในการตัดสินใจดวย

ตนเอง (Χ= ๔.๐๘) ดานการพัฒนาตนเอง (Χ= ๓.๙๘) ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี (Χ= 

                                                           
๕ สมศรี  สัจจะสกุลรัตน,  “รูปแบบการจัดการสถขภาพของผูสูงอายุเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษา

เทศบาลตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา”,ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). บทคัดยอ. 



๑๖๐ 
 

๓.๙๔) ดานความเปนอยูทางกายภาพ ดานลักษณะทางอารมณ (Χ= ๓.๗๒ เทากัน) ดานการรวมกลุม

ทางสังคม (Χ= ๓.๖๔) และดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Χ= ๓.๕๓) ตามลําดับ  

 สอดคลองกับงานวิจัยของ สิงหนาท ประศาสนศิลป 5 ๖ ไดศึกษาดุษฎีนิพนธ เรื่องการดําเนิน

ชีวิตท่ีมีความสุขของขาราชการพลเรือนวัยเกษียณ ตามแนวทางพุทธบูรณาการ รวบรวมขอมูลโดยศึกษา

จากเอกสารท่ีเก่ียวของและสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิดานพุทธศาสนา จํานวน ๕ คน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของขาราชการพลเรือนวัยเกษียณ เนื้อหาตามวัตถุประสงคขอนี้

เปนการกลาวถึงการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุในดานตาง ๆ บทบาทของขาราชการพลเรือนวัยเกษียณท่ี

มีตอสังคม เชน ตอครอบครัว ตอการสนับสนุน และเผยแผศาสนา เปนตน และการดําเนินชีวิตของ

ขาราชการพลเรือนวัยเกษียณตามหลักท่ัวไปในดานการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตนตอครอบครัวและ

สังคม และกลาวถึงปญหาผลกระทบจากการเกษียณ ท่ีแบงเปน ๓ ดาน ไดแก ปญหาดานสุขภาพปญหา

ดานเศรษฐกิจ และปญหาดานสังคมและจิตวิทยา ในสวนองคความรู ไดแก BMS MODEL โดย B ยอมา

จาก Body Happiness หมายถึงสุขกาย M ยอมาจาก Mental Happiness หมายถึงสบายใจ S ยอมา

จาก Spiritual Happiness หมายถึง ไรกังวล ซ่ึงเปนหลักการเพ่ือใหขาราชการพลเรือนวัยเกษียณได

นํามาใชปฏิบัติเพ่ือดําเนินชีวิตอยางมีความสุข สอดคลองกับ นิศารัตน กุลกชพร6

๗ ไดศึกษาวิทยานิพนธ

เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลกับการเตรียมพรอมเกษียณอายุราชการของขาราชการตํารวจ จังหวัดยะลา พบวา

ขาราชการตํารวจ จังหวัดยะลามีการเตรียมความพรอมเกษียณอายุราชการ ในภาพรวมอยูในระดับสูง 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเตรียมพรอมเกษียณอายุราชการของขาราชการตํารวจจังหวัดยะลา ไดแก หนี้สิน 

ตําแหนงและปจจัยเรื่องการรับรูขาวสารเก่ียวกับการเกษียณ ไมมีผลตอการเตรียมพรอมเกษียณอายุ

ราชการปจจัยการเขารวมกิจกรรมทางสังคม สถานภาพทางสุขภาพ สัมพันธภาพกับเพ่ือน สัมพันธภาพ

ในครอบครัวและการสนับสนุนจากหนวยงาน มีผลตอการเตรียมพรอมเกษียณอายุของขาราชการ

ตํารวจ จังหวัดยะลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ แสนคํานึง ตรึฤกษฤทธิ์ และคณะ7

๘ ไดศึกษาเรื่อง

คุณภาพชีวิตและการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุของขาราชการครู จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการวิจัยคือ ขาราชการครู จังหวัดชลบุรี ท่ีมีอายุ ๕๐ ป ข้ึนไป จํานวน ๓๒๕ คน โดยการวิจัยครั้ง

นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชีวิตของขาราชการครู จังหวัดชลบุรี เพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมกอนการ

เกษียณอายุของขาราชการครู จังหวัดชลบุรี และเพ่ือความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตและการเตรียม

                                                           
๖ สิงหนาท ประศาสนศิลป, “การดําเนินชีวิตท่ีมีความสุขของขาราชการพลเรือนวัยเกษียณตามแนวทาง

พุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๙). บทคัดยอ. 

๗ นิศารัตน กุลกชพร, “ปจจัยท่ีมีผลกับการเตรียมพรอมเกษียณอายุราชการของขาราชการตํารวจจังหวัด

ยะลา”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๔).  บทคัดยอ. 
๘ แสนคํานึง ตรึฤกษฤทธ์ิ และคณะ, คุณภาพชีวิตและการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุของ

ขาราชการครู จังหวัดชลบุรี, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://www.thaiscience.info/ [๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 



๑๖๑ 
 

ความพรอมกอนการเกษียณอายุของขาราชการครู จังหวัดชลบุรีผลการวิจัย พบวา ขาราชการครู เกือบ

สามในหา ใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุอยูในระดับสูง สวนผลการศึกษา

คุณภาพชีวิตรายบุคคล พบวาประมาณครึ่งหนึ่งมีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณารายดาน พบวา คุณภาพชีวิตดานสุขภาพกายดานจิตใจ ดานสิ่งแวดลอม และดานสัมพันธภาพ

ทางสังคม อยูในระดับดี สวนการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ พบวามากกวาสองในสาม มีการ

เตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุโดยภาพรวมอยูในระดับดี นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ศิริวรรณ มนอัตระผดุง และคณะ8

๙ ไดศึกษาเรื่อง การเตรียมตัวเกษียณอายุราชการของผูบริหาร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการวิจัยนี้ เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล

หลักคือ ผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีจะเกษียณอายุราชการภายในชวง ๕ ป (พ.ศ.

๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๓) จํานวน ๙ คน ผลการวิจัย พบวาการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุจะตองมีการ

เตรียมพรอม ๕ ดาน ไดแก ๑) ดานการเงินและทรัพยสิน ๒) ดานท่ีอยูอาศัย ๓) ดานรางกาย ๔) ดาน

จิตใจ และ ๕) ดานการใชเวลาวาง ท้ังนี้ จากการศึกษามีขอสรุปเชิงทฤษฎีของการเตรียมตัวเกษียณอายุ 

ไดแก ๑) เม่ือใดก็ตามท่ีผูบริหารสามารถวางแผนการเกษียณอายุเตรียมตัวดานการเงินและทรัพยสิน เม่ือ

นั้นชีวิตหลังเกษียณอายุจะเกิดความสุข และไมเปนภาระ หนี้สินตอครอบครัวหรือลูกหลาน ๒) เม่ือใดก็

ตามท่ีผูบริหารมีการเตรียมตัวเกษียณอายุ ดานการเงินและทรัพยสิน ดานท่ีอยูอาศัย และดานสุขภาพ

รางกาย ตั้งแตอายุราชการยังนอย เม่ือนั้นผูบริหารจะมีชีวิตท่ีความม่ันคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ๓) 

เม่ือใดก็ตามท่ีผูบริหารเตรียมตัวเกษียณอายุ เม่ือนั้นผูบริหารจะสามารถปรับตัวใหเผชิญการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลังเกษียณอายุได และมีความพึงพอใจในชีวิต ๔) เม่ือใดก็ตามท่ีผูบริหาร

เตรียมตัวเกษียณอายุ เม่ือนั้นผูบริหารจะสามารถพ่ึงตนเองได ไมเปนภาระผูอ่ืน และ ๕) เม่ือใดก็

ตามท่ีผูบริหารมีหลักศาสนายึดเหนี่ยวทางจิตใจเม่ือนั้นผูบริหาร จะสามารถการเตรียมตัวเกษียณอายุ

ไดดีบนหลักความพอเพียงใชชีวิตอยางมีเหตุผลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงท้ังทางรางกายและจิตใจ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ 9

๑๐ ไดศึกษาวิทยานิพนธ เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการ

ปรับตัวหลังเกษียณของผูสูงอายุในจังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานการ

เตรียมตัวกอนเกษียณอายุ ปจจัยดานการเขารวมกิจกรรมทางสังคม และปจจัยดานทัศนคติตอการ

เกษียณอายุ สามารถรวมกันพยากรณการปรับตัวหลังเกษียณอายุไดรอยละ ๒๓ โดยทัศนคติตอการ

เกษียณอายุเปนปจจัยท่ีสามารถพยากรณการปรับตัวหลังเกษียณอายุไดมากท่ีสุด รองลงมาคือ

สถานภาพทางสุขภาพ และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม นอกจากนี้ มีการคัดเลือกผูท่ีมีคะแนนการ

ปรับตัวหลังเกษียณอายุโดยรวมไดในระดับสูง จํานวน ๑๑ คน มาใหขอมูลการสัมภาษณแบบก่ึง

                                                           
๙ ศิริวรรณ มนอัตระผดุง และคณะ, “การเตรียมตัวเกษียณอายุราชการ ของผูบริหารสานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาวารสารวิจัยและพัฒนา”, วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สาขา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙): ๔๙ – ๖๒. 
๑๐ ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ, “ปจจัยท่ีสงผลตอการปรับตัวหลังเกษียณของผูสูงอายุในจังหวัดพัทลุง”

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานคนรินทร, ๒๕๕๒). 



๑๖๒ 
 

โครงสราง พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการปรับตัวหลังเกษียณอายุ ไดแก ทัศนคติตอการ

เกษียณอายุ สถานภาพทางสุขภาพ การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และสถานภาพสมรส  

 ๔) ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน 

 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธและสงผลตอคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู

เกษียณอายุการทํางานมี ๔ ปจจัย คือ ปจจัยความสมบูรณดานรางกายและสติปญญา สงผลตอ

คุณภาพชีวิต ๕ ดาน ไดแก ดานกายภาวนา ดานปญญาภาวนา ดานการตัดสินใจดวยตนเอง ดานการ

พัฒนาตนเอง และดานสิทธิเสรีภาพ ปจจัยความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ สงผลตอคุณภาพชีวิต 

๖ ดาน ไดแก ดานศีลภาวนา ดานการรวมกลุมทางสังคม ดานความเปนอยูทางกายภาพ ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานลักษณะทางอารมณ และดานสิทธิเสรีภาพ ปจจัยความสมบูรณดาน

สังคมและสิง่แวดลอม สงผลตอคุณภาพชีวิต ๑๒ ดาน ไดแก ดานกายภาวนา ดานศีลภาวนา ดานจิต

ภาวนา ดานปญญาภาวนา ดานการรวมกลุมทางสังคม ดานความเปนอยูทางกายภาพ ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความเปนอยูท่ีดี ดานลักษะทางอารมณ ดานการตัดสินใจดวยตนเอง 

ดานการพัฒนาตนเอง และดานสิทธิเสรีภาพ และปจจัยความสมบูรณดานสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต 

สงผลตอคุณภาพชีวิต ๑๐ ดาน ไดแก ดานกายภาวนา ดานศีลภาวนา ดานจิตภาวนา ดานปญญา

ภาวนา ดานความเปนอยูทางกายภาพ ดานความเปนอยูท่ีดี ดานลักษะทางอารมณ ดานการตัดสินใจ

ดวยตนเอง ดานการพัฒนาตนเอง และดานสิทธิเสรีภาพ  

 สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณี รัตนานนท และคณะ10

๑๑ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการ

เตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุงาน กรณีศึกษาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี ใชการวิจัยท้ัง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรไดแก ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

นนทบุรีเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน ๓๖๐ คน แบงเปน ๒ ชวงอายุคือ ชวงอายุกอนใกลเกษียณ 

(อายุไมเกิน ๕๕ ป) และชวงอายุใกลเกษียณ (อายุ ๕๕ ปข้ึนไป) โดยใชแบบสอบถาม สวนการศึกษา

เชิงคุณภาพ ใชวิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับครูโรงเรียนเอกชน สมาชิกในครอบครัวและ

เจาหนาท่ีจากสํานักงานเขตการศึกษา จํานวน ๓๐ คน เพ่ือสรางรูปแบบการเตรียมความพรอมเพ่ือ

เกษียณอายุ และนํารูปแบบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน ๕ คน พิจารณาความเหมาะสมดวย

วิธีการสนทนากลุม ผูท่ีอยูในชวงอายุไมเกิน ๕๕ ป มีการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุในระดับ

ปานกลาง สวนผูท่ีอายุ ๕๕ ปข้ึนไป มีการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุในระดับสูงปจจัยดาน

อายุ สถานภาพสมรส และระดับรายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุ

                                                           
๑๑ สุพรรณี รัตนานนท และคณะ, รูปแบบการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุงาน กรณีศึกษาครู

โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/๕_๗_๔๗๒.pdf, 

[๑๘ มกราคม ๒๕๖๓]. 



๑๖๓ 
 

ในภาพรวมแตกตางกัน ในขณะท่ีเพศ ภาวะสุขภาพ และความเพียงพอของรายไดท่ีแตกตางกันสงผล

ตอการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุในภาพรวมไมแตกตางกัน รูปแบบการเตรียมความพรอม 

เพ่ือเกษียณอายุแตละชวงอายุ มีความคลายคลึงกัน คือผูท่ีจะเกษียณอายุทุกชวงอายุตองเตรียมความ

พรอมท้ังทางดานเศรษฐกิจ ดานท่ีอยูอาศัย ดานสุขภาพรางกาย ดานจิตใจและดานการใชเวลา โดย

ครอบครัวตองสนับสนุนการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุทุกดานในเรื่องอารมณความรูสึก ดาน

ขอมูลขาวสาร และดานวัตถุสิ่งของ ในขณะท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของตองสนับสนุนการเตรียมความ

พรอมเพ่ือเกษียณอายุทุกดาน ในเรื่องการใหความรู คําแนะนํา ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเตรียม

ความพรอมเพ่ือเกษียณอายุ และการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการเตรียมความพรอมเพ่ือ

เกษียณอายุ  

 นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานของ อัจฉราวรรณ กันจินะ 1 1

๑๒ ไดศึกษาเรื่อง พุทธบูรณา

การในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพของผูเกษียณอายุราชการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ

ดําเนินชีวิตของผูเกษียณอายุราชการในบริบทสังคมปจจุบัน เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมตอ

การดําเนินชีวิตของผูเกษียณอายุราชการและเพ่ือวิเคราะหการบูรณาการหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม

ตอการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ และเสนอแนวทางการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพของผูเกษียณอายุ

ราชการ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสาร และทําการสัมภาษณผูเกษียณอายุราชการ 

จํานวน ๑๐ ทานรวมท้ังใชแบบสอบถามเก็บขอมูลผูเกษียณอายุราชการอีก จํานวน ๑๐๒ ทาน ผล

การศึกษาพบวา ๑) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีสงผลตอผูเกษียณอายุราชการ ไดแก การเขาสูสังคม

ผูสูงวัย การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมอุตสาหกรรม อิทธิพลของสื่อและเทคโนโลยี 

การเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเด่ียว และทัศนคติท้ังเชิงบวกและเชิงลบตอ

ผูสูงอายุในสังคมไทย ๒) หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ไดแก เบญจศีล 

ความสันโดษ อริยสัจ ๔ พรหมวิหาร ๔ โลกธรรม ๘ และ ไตรลักษณ ๓) เม่ือนําหลักพุทธธรรมมา

บูรณาการในการดําเนินชีวิตของผูเกษียณอายุราชการ พบวา ผูเกษียณอายุราชการไดนําหลักพุทธธรร

มาใชจริง คาเฉลี่ยในระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะ การปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ และมี

เปาหมายเพ่ือใหเกิดประโยชนปจจุบันมากท่ีสุด สวนแนวทางการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพของผู

เกษียณอายุราชการ ไดแก Do not LEAVE model กลาว คือ เม่ือเกษียณอายุแลว ตองอยาละท้ิง ๕ 

ขอคือ L = Let oneself on อยาละท้ิงการปลอยวาง ตองปลอยวางอยายึดติดลาภยศสรรเสริญ E = 

Excellent healthอยาละท้ิงการมีสุขภาพท่ีดีตองออกกําลังกาย ทานอาหารท่ีมีประโยชน และ

พักผอนใหเพียงพอ A = Activities อยาละท้ิงการมีกิจกรรม ตองมีกิจกรรม มีสังคม เพ่ือใหเกิดความ

กระตือรือรนในจิตใจV=Virtueอยาละท้ิงการมีศีลมีธรรม ในบั้นปลายควรหาโอกาสศึกษาธรรมะ และ 

E = Economical life อยาละท้ิงชีวิตท่ีพอเพียง ควรอยูโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
                                                           

๑๒
 ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ, “พุทธบูรณาการในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพของผูเกษียณอายุราชการ”

ดุษฎีนิพนธ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๒). บทคัดยอ. 



๑๖๔ 
 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผูเกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรม

ชลประทาน ครั้งนี้ มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ๑) ภาครัฐควรมีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการทํางานจากกรม

ชลประทานอยางเปนรูปธรรม โดยเริ่มตั้งแตการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุการทํางาน รวมถึง

ครอบครัวและสังคม เพ่ือสรางความพรอมท้ังทางกายและสภาพจิตใจ เพ่ือใหผูเกษียณอายุการทํางาน

ไดใชชีวิตตอไปอยางมีคุณภาพตอไป 

  ๒) กรมชลประทาน รวมถึง ควรจัดทําแผนหรือกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาหรือ

สงเสริมผูเกษียณอายุการทํางานท่ียังมีสมรรถภาพสมบูรณพรอม มีกิจกรรมหรือมีงานทําเพ่ือใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและเพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหเกิดความเขมแข็ง ไมฟุงซานและรูสึกวา

ตนยังทําประโยชนได 

  ๓) กรมชลประทานควรมีนโยบายในการบูรณาการหลักพุทธธรรม (ภาวนา ๔) เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุการทํางาน อยางเปนรูปธรรม เพ่ือสรางเขมแข็งทางท้ังกายและจิตใจ

ใหสมบูรณพรอม เปนประโยชนท้ังแกตัวผูเกษียณอายุการทํางาน ครอบครัวและสังคมตอไป 

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

  ๑) ภาครัฐควรกําหนดแผนพัฒนาควรภาพชีวิตของผูเกษียณอายุอยางเปนรูปธรรม 

มีกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแตการเตรียมความพรอมจนถึงการพัฒนาตาม

แผน เพ่ือยกระดับจิตใจและพัฒนารางกายใหแข็งแรงใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  ๒) กรมชลประทานควรจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูเกษียณอายุการทํางาน โดนเนนการพัฒนาสภาพจิตใจใหเขมแข็ง พัฒนารางกายใหแข็งแรง 

ดําเนินชีวิตดวยความสันติสุข 

  ๓) กรมชลประทานควรกําหนดมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุตามหลัก

ภาวนา ๔ โดยเนนใหผูเกษียณอายุไดมีกิจกรรมในการพัฒนากาย และมีการฝกอบรมในเรื่องศีลและ

ระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ มีการอบรมพัฒนาจิตใจโดยใหผูเกษียณอายุไดพัฒนา

จิตใจ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญภาวนา และพัฒนาการศึกษาพัฒนาปญญา ใหสามารถใชชีวิตอยาง

มีความสุขสามารถพึงพาอาศัยตนเองได 

  



๑๖๕ 
 

 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  ๑) ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการ

ทํางานในหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เพ่ือนําผลท่ีไดนําเสนอรัฐบาลาจัดทําเปนนโยบายระดับประเทศตอไป 

  ๒) ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูเกษียณอายุการทํางาน 

เพ่ือความชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุการทํางานตอไป 

  ๓) ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเชิงพัฒนาเก่ียวกับการพัฒนาสภาพ

จิตใจของผูเกษียณอายุการทํางานใหเกิดความเขมแข็งทางจิตใจและพรอมดําเนินชีวิตตอไปอยางมี

ความสุข 

 

  

 

 



บรรณานุกรม 
 

๑.  ภาษาไทย : 

 ก.  ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 ข.  ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 

โกวิทย  พวงงาม. การจัดการตนเองของชุมชนและทองถิ่น. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๓.  

ไกรสร  เพ็งสกุล และคณะ. “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา”. 

รายงานวิจัย กรมทรัพยากรน้ํา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๑.  

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.จ. จังหวัดนาน. แผนพัฒนาจังหวัดนาน พ.ศ.

๒๕๕๘ – ๒๕๖๑. ม.ป.ท.. ม.ป.พ. 

คณาจารยสานักพิมพเลี่ยงเชียง. หนังสือบูรณาการแผนใหม นักธรรมช้ันตรี. กรุงเทพมหานคร : 

เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๖.   
จักรพันธุ ปญจะสุวรรณ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ โอเดียนสโตร, 2545. 

จินตวีร เกษมศุข. หลักการมีสวนรวมกับการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร : บริษัแอคทีฟ พริ้นท 

จํากัด, ๒๕๕๗. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวิจัย สภาวะแวดลอม. โครงการพัฒนาการ

ดำเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 

ชัยอนันต สมุทวณิช. ประชาสังคมทรรศนะนักคิดในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร  : สํานักพิมพมติ

ชน, ๒๕๓๙ 

ชูชัย ศุภวงศ และ ยุวดี คาดการณไกล บรรณาธิการ. ประชาสังคม ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๐. 

ซูซาน เอ็ม.ดารลิงตัน เขียน นัยนา นาควัชระ แปล. บวชตนไม การอนุรักษปาและส่ิงแวดลอมตาม

วิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : หจก ภาพพิมพ, ๒๕๕๙. 

  



๑๖๗ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

ดํารงศักดิ์ แกวเพ็ง. ชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๑. สงขลา : บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด, ๒๕๕๖. 
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. คูมือการมีสวนรวมของประชาชน : การตัดสินใจท่ีดีกวาโดยใหชุมชนมี

สวนรวม. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, 2551. 
________. ทศธรรม : ตัวชีวัดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

พระปกเกลา, ๒๕๕๐. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๖, 
 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๖๑). 
สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย, (กรุงเทพมหานคร : แพรวิทยา), 

 ๒๕๑๔. 

(๒) วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัย : 

กาญจนา  ดําจุติ. "การสงเสริมการมีสวนรวมตามหลักพุทธธรรมของผูนําชุมชนในการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของกรุงเทพมหานคร". วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
โกวิทย พวงงาม. “รายงานการวิจัยประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความเปนเลิศดานความ

โปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน”. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิสเตอรก็อปป, 

๒๕๕๑. 
ณัฐจาพร  พิชัยณรงค,รศ.ดร. และคณะ. “การพัฒนาการมีสวนรวมในการเสริมสรางสุขภาพในชุมชน

โดยใชประชาคมสุขภาพในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน : กรณีศึกษาตําบลทาสอง

คอน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”. รายงานการวิจัย, ทุนสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐. 

ณัชพงศ  จันจุฬา. “โครงการวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ําสายบุรี 

กรณีศึกษา : การจัดการน้ําแบบรัฐและแบบชาวบาน ในพ้ืนท่ีตําบลกาเยาะมาตี อําเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานการวิจัย
แหงชาติ, ๒๕๕๒. 

นราทิพย  พุมทรัพย. “การวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมโดยอาศัยแนวทาง
พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูสูวิถี “เศรษฐกิจ
พอเพียง”, โครงการวิจัย (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมสํานักงาน

บริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน). นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550. 

  



๑๖๘ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 
ธันยา ศรีตุลากร, คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ศึกษากรณีโรงพยาบาลยะลา, 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม, คณะพัฒนาสังคม, สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. ๒๕๔๖. 

ทวีศิลป  กุลนภาดล. “การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผนชุมชนเพ่ือการบูรณาการสู

การวางแผนพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐. 

บุญเพ็ง วงคหนอบุญธรรม. "การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม:

กรณีศึกษา ประชาชนในเมืองไซทานี ในนครหลวงเวียงจันทน". การคนควาอิสระรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐. 

มานิช ณรงคเพชร, ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทํางานของผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดยอม เขตอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วิทยานิพนธศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต, สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ), ๒๕๔๘. 

(๓) บทความ : 

ปทมา สูบกาปง. “การมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษท่ีผานมา : สภาพปญหา

และความทาทายในอนาคต”. บทความ. กรุงเทพมหานคร : สานักวิจัยและพัฒนา 

สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๑. 

(๔) ส่ืออิเล็กทรอนิกส : 

สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. “ความสําคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม”. [ออนไลน]. แหลงขอมูล  

๒. ภาษาอังกฤษ 

Beadle-Brown, J., Murphy, G., and DiTerlizzi, M.“Quality of Life for the Camberwell 

 Cohort”. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities,2008. 

Chapin. F.S. Social participation and social intelligence 3rded. New York : 

Longman, 1997. 

  



๑๖๙ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

ESCAP. Guidelines on Methodological Approaches to the Conduct of a Regional Survey of 

 the Quality of Life as an Aspect of Human Resources Development. New York: 

 McGraw-Hill. 1990. 

Flanagan, John. A Research Approach to Improving Our Quality of Life. American 

 Psychologist., 1978. 

Padilla, G.V. & Grant, M.M. Quality of life as a cancer nursing outcome variable. 

Advance in Nursing  Science, 1985. 

Putti Joseph M.  Management :  A Functional.  Singapore :  Mc Graw-Hill, 1987.  

Sharma, R.C. The Meaning of Quality of Life. In R.C. Sharma, editor. Population, Resource, 

environment and Quality of Life. New Delhi : Dhanpat Rai and Sons.1998. 

Stromberg, M. F.“Selection and instrument to measure quality of life” Oncology Nursing 

 Forum, 1984. 

White. Alastair T. The community A Discussion of the Agreement Community 

Participation. Current issue and Lesson Learned. USA. : The United 

Nations Childrens Fund, 1982. 

Zhan, “Quality of life: Conceptual and measurement issue”. Journal of Advanced 

 Nursing,1992. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



๒๐๓ 

 
ภาคผนวก ก 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  



๒๐๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

  



๒๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 

เปนรายขอ (IOC) ของแบบสอบถาม 

  



๒๐๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือตรวจสอบคาความเช่ือมั่น 

ของแบบสอบถาม (Try out) 

  



๒๐๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

  



๒๐๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 

  



๒๐๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช   

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 

  



๒๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ภาพจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 

  



๒๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ 

  



๒๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

ประมวลภาพจากการสนทนากลุมเฉพาะ 

 



๒๑๓ 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล : นางสาวถนอมขวัญ อยู่สุข 
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันที ่๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ภูมิล าเนาที่เกิด : อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
การศึกษา  
 : พ.ศ ๒๕๓๘ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาบัน มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์ 
 :  พ.ศ ๒๕๔๕ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สถาบัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ประสบการณ์การท างาน  
 : พ.ศ ๒๕๓๒ ต าแหน่งพนักงานบัญชี บริษัท ทีมคอนซัลแทนท์ จ ากัด 
 : พ.ศ ๒๕๓๖ ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สเตอริง ฟลู

อิด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 : พ.ศ ๒๕๔๐ ต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกร ส านัก

พหลโยธิน 
 : พ.ศ ๒๕๔๖-ปัจจุบัน ผู้จัดท าบัญชีรับอนุญาต เจ้าของบริษัท นีท คอนซัล

แทนท ์จ ากัด เป็นเจ้าของบริษัท สิริ ริเวอร์ เพลส จ ากัด เป็นเจ้าของ
บริษัท ราชพฤกษ์ โฮล์ดิ้ง จ ากัด 

 : ผู้ประนีประนอม ประจ าศาลอาญา รัชดา 
 : เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

สภาผู้แทนราษฎร 
 : ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ

ลุ่มน้ าภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร 
ปีท่ีเข้าศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ รุ่นที ่๖ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๓ ซอยนนทบุรี ๔๒ ถนนสนามบินน้ า ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 


