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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของ
ข้าราชการศาลยุติธรรม มีด้วยกัน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ด้านเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และด้านความมั่นคงในงาน ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตตามการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม  โดยใช้วิธีวิจัย
เอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 7 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยดังกล่าวทั้ง 6 ด้าน มีทั้งส่งผล 
และ ไม่ส่งผลต่อ การเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม และข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการ       
ศาลยุติธรรม ได้แก่ 1.ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ เนื่องจากการเจ็บป่วยจนไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการเป็นภาระแก่เพ่ือนร่วมงาน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดซึ่งจะเป็นทางออกที่ดีประการหนึ่งที่จะได้พักจากการท างาน
เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพกาย 2.ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเตรียมความพร้อมในการวางแผนชีวิต
หลังเกษียณ โดยเป็นความต้องการของบุคลากรเองที่จะไปท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น การท าธุรกิจ
ส่วนตัว การดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุ การใช้ชีวิตหลังเกษียณ การท างานอดิเรก การท่องเที่ยว เมื่อมีการ
วางแผนชีวิตหลังเกษียณไว้เป็นอย่างดีแล้ว จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนด 3.ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านทักษะทางเทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรจะต้องมีการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางรูปแบบและวิธีการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นดิจิทัลมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตามอาจมีบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา             
จึงส่งผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัย, เกษียณอายุ, ศาลยุติธรรม 
 
 
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการศาล
ยุติธรรม 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

 สหประชาชาติได้ จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ก าหนดให้ชายและหญิงที่มีอายุ 60 
ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุ ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเข้าสู่ภาวะ “ประชากรสูงวัย” (Old Population)              
การก าหนดอายุเกษียณถือเป็นการเลือกปฏิบัติรูปแบบหนึ่ง โดยมุมมองของสังคมต่อผู้มีอายุเกิน 60 ป ี
คือ 1) ควรเลิกท างานเพ่ือมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกับอายุที่เพ่ิมขึ้น 
และ 2) เป็นผู้ไม่มีความสามารถที่จะท างานต่อได้ เนื่องจากประสิทธิภาพการท างานลดลง ไม่สามารถ
แข่งกับวัยแรงงานที่มีทักษะการท างานสูงกว่าหรือมีการศึกษาดีกว่า ในช่วงสิ้นปีงบประมาณของทาง
ราชการ คือ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี หน่วยงานราชการต่างๆ ต้องสูญเสีย ก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถ หรือทรัพยากรบุคคลที่มีค่าไปจ านวนหนึ่ง เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็น
สภาวะที่ข้าราชการต้องครบก าหนดอายุในการรับราชการเมื่อมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์ และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนสถานภาพ ของตนเองเป็นผู้สูงอายุ 
 ความหมายของการเกษียณอายุ เกษียณ หมายถึง สิ้นไป ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้
ความหมายของค าว่า การเกษียณอายุ หมายถึง การครบก าหนดอายุรับราชการ สิ้นก าหนดเวลารับ
ราชการหรือท างาน การเกษียณอายุงาน (Retirement) เป็นกระบวนการทางสังคมในการประกอบ
อาชีพที่ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับการจ้างงานต้องออกจากงานเมื่อถึงช่วงอายุที่ก าหนดไว้  หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่ง การเกษียณอายุ หมายถึง การถอนตัวออกจากภาวะการณ์หนึ่งไปสู่ภาวะการณ์หนึ่ง                 
จากสิ่งแวดล้อมหนึ่งไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ ว่าเป็นวงจรชีวิตในการประกอบอาชีพที่อยู่ในช่วงต่ าสุดของ
การจ้างงาน ความรับผิดชอบต่ออาชีพและโอกาสในการท างานต่างๆ จะลดต่ าลงที่สุด บุคคลที่เกษียณ
จะมีรายได้ในรูปของบ าเหน็จบ านาญ โดยไม่ต้องท างาน เกณฑ์การเกษียณอายุของแต่ละประเทศ         
จะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่จะอยู่ในช่วง อายุระหว่าง 55-65 ปี ซึ่งบาง
ประเทศจะพิจารณาลักษณะงานเข้าประกอบกับการเกษียณอายุ  คือ งานระดับบริหารหรืองานใช้
สมองจะก าหนดอายุเกษียณสูงกว่างานที่ใช้ก าลังกายหรืองานระดับล่างลงมา  เช่น ประเทศฝรั่งเศส 
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นจะเกษียณเมื่ออายุ 55 ปี ระดับกลาง 60 ปี และระดับสูง เมื่ออายุ 65 ป ี  
(วรวรรณ ชัยซื่อ, 2556 หน้า 10) 
 Atchley (อ้างถึงใน ศรีเพ็ญ อนันตธนะสาร, 2555 หน้า 17 ) ให้ความหมายของการ
เกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) ว่าเป็น ระบบที่ลูกจ้างได้รับอนุญาตให้เกษียณอายุ
ก่อนที่จะมีสิทธิได้รับบ านาญ เกษียณอายุตามกฎหมายประกันสังคม และได้แบ่งประเภทของการ
เกษียณอายุก่อนก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1. การเกษียณอายุก่อนก าหนดแบบบังคับ (Early Forced Retirement) ใช้กับงานบาง
ลักษณะ ได้แก่  
  1.1 ลักษณะงานที่เกี่ยวพันกับวัย เช่น งานที่ต้องอาศัยก าลังกาย สายตา สมองและ
ความรวดเร็วฉับไว เป็นต้น 
  1.2 ลักษณะงานที่บั่นทอนสุขภาพ เช่น งานที่ต้องตรากตร าและอดทนต่อ
สภาพแวดล้อม 
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 2. การเกษียณอายุก่อนก าหนดแบบสมัครใจ (Early Voluntary Retirement) เป็นการให้
บุคลากรพ้นจากงานเช่นเดียวกับการเกษียณอายุตามก าหนด โดยลดอายุเกษียณที่ก าหนดลงมาใน
ระดับที่นายจ้างแต่ละองค์กรเห็นว่าเหมาะสมกับบุคลากรของตน อาจมีก าหนดระยะเวลาการท างาน
ร่วมด้วย ทั้งนี้ เพ่ือต้องการลดอัตราก าลัง หรือเพ่ือปลดถ่ายบุคลากรด้วยการให้บุคลากรลาออกด้วย
ความเต็มใจ  
 ด้วยเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส านักงานศาลยุติธรรมเองก็ต้องมีการปรับ
ระบบการท างานเพ่ือให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีนโยบายในการก้าวสู่การเป็น  D-Court 
2020 ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือให้รองรับการท างาน
ในยุคดิจิทัล ให้เข้ากับเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามอาจมีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับระบบราชการสมัยใหม่ได้ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการท างานส าหรับบุคคลกลุ่ม
นี้ ส านักงานศาลยุติธรรมได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ด าเนินโครงการเกษียณอายุ
ก่อนก าหนดราชการขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ประสงค์รับราชการต่อไปออกจากระบบโดยสมัครใจ
พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นแรงจูงใจส าหรับใช้ในการด ารงชีวิตในบั้นปลาย แล้วก าหนด
แผนการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามที่องค์กรต้องการเข้ามาทดแทน 
เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังคนของส านักงานศาลยุติธรรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
แต่จากการด าเนินโครงการดังกล่าวที่ผ่านมา พบปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ คือ ส านักงานศาลยุติธรรม
ต้องสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เป็นก าลังส าคัญไป โดยที่ส านักงานศาลยุติธรรมไม่อาจปฏิเสธการ
เข้าร่วมโครงการของบุคคลดังกล่าวได้ เพราะว่าส านักงานศาลยุติธรรมได้ประกาศเปิดโครงการนี้อย่าง
เปิดเผย บุคลากรรับทราบทุกคน และไม่ได้ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ประกาศ ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
อัตราก าลังคนของศาลยุติธรรมในภาพรวม 
 ผู้ศึกษาให้ความสนใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของ
ข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องจากอยากทราบถึงปัจจัยที่ท าให้มีผลต่อความตั้งใจลาออกจากงาน และ 
ผู้ศึกษาเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
การรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าขององค์การต่าง ๆ ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการ
ศาลยุติธรรม 
  2. เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามการเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังน ี้ 
 1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Reseach) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากต ารา 
บทความทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 



4 

 

รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 
 2. การวิจัยสนาม (Field Reearch) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการศาลยุติธรรม  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sample) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล , 2563ข , หน้า 39) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ                        
(Key informants) จ านวน 7 คน ดังนี้ 
 1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ     1 คน 
 2. ต าแหน่ง นิติกร     1 คน 
 3. ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   3 คน 
 4. ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป    1 คน 
 5. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ    1 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน สุภางค์ จันทวานิช  (อ้างถึงใน
วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563ข, หน้า 55) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า 
ในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง และก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาต           
ผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น  
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่าง
ละเอียด 
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  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง แผนปฏิบัติ
ราชการ เป็นต้น  
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่
ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการ ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่
ก าหนดไว้ ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบ
สัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของ             
ผู้ถูกสัมภาษณ ์(วิโรจน์  ก่อสกุล, 2563ข, หน้า 56)  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัย   
น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแต่ละประเด็น แล้วน ามาเปรียบเทียบ ความ
เหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึง
กันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามการ
เกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 

จากผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด
ของข้าราชการศาลยุติธรรม จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ 
เอกสารของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการเกษียณก่อนก าหนด (Early Retirement) เป็น
โครงการที่ภาคราชการและเอกชนได้น ามาใช้เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปหรือพัฒนาระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่การบริหารก าลังคนในองค์การ เพ่ือน าไปสู่สภ าพ
องค์การที่คล่องตัว กะทัดรัด ทันสมัย เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผลผลิตที่เกิดขึ้น ได้แก่ การลดขนาด
ก าลังคน การลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รวมทั้งการถ่ายเทบุคลากรที่มีคุณภาพต่ ากว่า
มาตรฐาน เช่น ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรัง จนเป็นอุปสรรคในการท างาน ผู้ที่มีปัญหาใน
การพัฒนาให้เข้ากับระบบงานหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
แรงจูงใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. แรงจูงใจทางด้านร่างกายหรือกายภาพ เช่น ความหิว ความ
กระหาย ความเหนื่อย เป็นต้น 2. แรงจูงใจด้านจิตวิทยาหรือแรงจูงใจที่มีอยู่ในจิตใจ เช่น ความ
ต้องการ ความรัก การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ และการเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน ทฤษฎีล าดับขั้น
ความต้องการ ของ Maslow 1. คนทุกคนมีความต้องการอยู่เสมอ ไม่มีวันสิ้นสุด 2. เมื่อได้รับการ
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สนองความต้องการอย่างหนึ่งแล้ว ความต้องการอ่ืนจะตามมา 3. ความต้องการของคนมีลักษณะเป็น
ล าดับชั้นจากต่ าสุดไปหาสูงสุด แบ่งเป็น 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ด้านร่างกายหรือกายภาพ (physiological 
needs) ขั้นที ่2 ด้านความปลอดภัย (safety needs) ขั้นที ่3 ด้านความเป็นที่รักใคร่ ความผูกพันของ
สังคม (love needs) ขั้นที่ 4 ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นหรือมีชื่อเสียง (esteem needs) ขั้นที่ 5 
ด้านความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จ/ความสมหวังในชีวิต/ความต้องการที่จะประจักษ์ตน                
(self-actualization needs) 
 นอกจากนี้ แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานยังก็ยังที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนด เนื่องจาก คุณภาพชีวิตการท างาน ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
ต่องาน และต่อองค์กร ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจใน
การท างาน เกิดความพึงพอใจในการท างานและเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ  ลดปัญหาการขาดงาน         
การลาออกจากงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพในการท างานมากขึ้นด้วย 
 ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม มี
ด้วยกัน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าใน             
ต าแหน่งการงาน ด้านเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  
และด้านความม่ันคงในงาน  

การวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการ      
ศาลยุติธรรม แบ่งเป็นแต่ละด้าน ดังนี้   

1.1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ   
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ส่งผลต่อการเกษียณอายุ

ราชการก่อนก าหนด เพราะการได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มเพ่ือน
และบุคคลอ่ืนทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับถือนี้บางครั้งอาจแสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชยจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การได้รับความร่วมมือจากเพ่ือน
ร่วมงาน มีการช่วยเหลือกัน ท างานกันเป็นทีม จะเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานที่ได้รับ
มอบหมายประสบความส าเร็จ ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลอีกจ านวนหนึ่งมองว่า การท างานทุกคนมีหน้าที่ใน
ความรับผิดชอบของตนอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน หรื อ 
ผู้บังคับบัญชา ก็ไม่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 

1.2 ด้านลักษณะงาน  
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านลักษณะงาน ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อน

ก าหนด เพราะลักษณะงานต้องมีความเป็นเอกภาพมีระดับความยากง่ายความหลากหลายของงาน 
ความส าคัญของงาน ความเหมาะสมของงานกับต าแหน่งงาน ความรู้ความสามารถของบุคคลากรใน
องค์การ ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน ต้องใช้ทักษะและความช านาญ ความสามารถหลายๆ อย่างในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลส าเร็จ ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลอีกจ านวนหนึ่งมองว่า ข้าราชการปฏิบัติมานานจะมีความช านาญ
ในงาน แม้ว่าจะมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับงานที่เก่ียวข้อง หากไม่เข้าใจก็อาจมีการสอนงาน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา หรือขอย้ายงานไปส่วนอ่ืนได้ ก็อาจไม่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อน
ก าหนด 
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1.3 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน  
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ส่งผลต่อการเกษียณอายุ

ราชการก่อนก าหนด เพราะ ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ จะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากกว่า
ต าแหน่งประเภททั่วไป มีทั้งการสอบเลื่อนระดับและการก้าวไปสู่สายงานผู้บริหาร ส าหรับข้าราชการ
ประเภททั่วไปท่ีอายุราชการยังไม่มาก จะค านึงถึงความก้าวหน้า และมีความคิดที่จะสอบเปลี่ยนสาย
งานไปยังประเภทวิชาการ ส่วนข้าราชการประเภททั่วไปที่มีอายุราชการมากแล้ว อาจจะพึงพอใจใน
งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันอาจจะด้วยเหตุผลเพราะไม่อยากเปลี่ยนแปลง หรือไม่อยากสอบเลื่อน
ระดับแล้ว ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลอีกจ านวนหนึ่งมองว่า ส านักงานศาลยุติธรรมเปิดโอกาสและให้การ
สนับสนุนในเรื่องความก้าวหน้า เห็นได้จากการให้ท าผลงานเลื่อนระดับการเปิดสอบเลื่อนระดับ
ต าแหน่งต่างๆ และการให้สอบข้ามแท่ง ทั้งนี้อยู่ที่ตัวของข้าราชการเองที่สนใจที่จะมีความก้าวหน้า
หรือไม ่จึงไม่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 

1.4 ด้านเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ  
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ส่งผลต่อการเกษียณอายุ

ราชการก่อนก าหนด เพราะข้าราชการ ที่อายุราชการน้อยจะยังรู้สึกไม่พึงพอใจต่อเงินเดือนที่ ได้รับ 
เพราะไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ ในปัจจุบัน แต่ข้าราชการที่มีอายุราชการมากแล้วเงินเดือนก็จะสูง
ตามไปด้วย จะเกิดความพึงพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับ เพราะในอดีตเคยได้รับเงินเดือนต่ ากว่าใน
ปัจจุบัน ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลอีกจ านวนหนึ่งมองว่า จะมีการเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมขึ้นทุก 6 เดือน รวมถึง
มีค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนการอยู่เวร ค่าตอบแทนในต าแหน่งการเงิน บัญชี พัสดุ จึงไม่ส่งผล
ต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ส่วนด้านสวัสดิการต่างๆ   มีความเห็นตรงกันว่าเป็น
สวัสดิการที่ดีกว่าภาคเอกชน ช่วยให้มีความมั่งคงในการด ารงชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.5 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน   
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ส่งผลต่อ

การเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด เพราะผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่ดี มอบความจริงใจ
ให้แก่กัน และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน เป็นที่
ปรึกษาให้กับและกัน จะท าให้บรรยากาศในการท างานดีตามไปด้วย เกิดความรู้สึกอยากมาท างาน 
สนุกกับการท างาน ท าให้เกิดความร่วมมือ และท างานเป็นทีม ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลอีกจ านวนหนึ่งมอง
ว่า ผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน ก็มีการโยกย้ายตามรอบวาระ การย้าย จึงไม่ส่งผลต่อการ
เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 

1.6 ด้านความมั่นคงในงาน  
ด้านความมั่นคงในงานไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของ

ข้าราชการศาลยุติธรรม เพราะงานราชการมีความม่ันคงในชีวิตการท างานอย่างดี สามารถรับราชการ
ได้เป็นระยะเวลานานกว่าเอกชน และมีก าหนดเวลาในการเกษียณอายุราชการที่ก าหนดไว้แล้ว 
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2. เสนอแนะต่อหน่วยงานในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามการเกษียณอายุราชการก่อน
ก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม 

 จากการวิจัยพบข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามการเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม ได้แก่  
 1. ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ เนื่องจากการเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ การเป็นภาระแก่เพ่ือนร่วมงาน ส่งผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนดซึ่งจะเป็นทางออกที่ดีประการหนึ่งที่จะได้พักจากการท างานเพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพกาย  
 2. ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเตรียมความพร้อมในการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ 
โดยเป็นความต้องการของบุคลากรเองที่จะไปท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น การท าธุรกิจส่วนตัว การ
ดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุ การใช้ชีวิตหลังเกษียณ การท างานอดิเรก การท่องเที่ยว เมื่อมีการวางแผนชีวิต
หลังเกษียณไว้เป็นอย่างดีแล้ว จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อน
ก าหนด  

 3. ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านทักษะทางเทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรจะต้องมีการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางรูปแบบและวิธีการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นดิจิทัลมากขึ้น อย่างไรก็
ตามอาจมีบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากไม่
สามารถพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการ      
ศาลยุติธรรม ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ ของ Maslow (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2562ก, หน้า 59) นักทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ ได้สรุปทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ไว้ ดังนี้ 1. คนทุกคนมี
ความต้องการอยู่เสมอ ไม่มีวันสิ้นสุด 2. เมื่อได้รับการสนองความต้องการอย่างหนึ่งแล้ว ความ
ต้องการอ่ืนจะตามมา 3. ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับชั้นจากต่ าสุดไปหาสูงสุด แบ่งเป็น 
5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ด้านร่างกายหรือกายภาพ (physiological needs) ขั้นที่ 2 ด้านความปลอดภัย 
(safety needs) ขั้นที่ 3 ด้านความเป็นที่รักใคร่ ความผูกพันของสังคม (love needs) ขั้นที่ 4 ความ
ต้องการที่จะมีฐานะเด่นหรือมีชื่อเสียง (esteem needs) ขั้นที่ 5 ด้านความต้องการที่จะได้รับ
ความส าเร็จ/ความสมหวังในชีวิต/ความต้องการที่จะประจักษ์ตน (self-actualization needs) ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม มีด้วยกัน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าใน ต าแหน่งการงาน ด้าน
เงนิเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ที่ผู้วิจัย
เลือกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม สามารถน า
แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 



9 

 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม 
มีด้วยกัน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าใน             
ต าแหน่งการงาน ด้านเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  

การวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการ            
ศาลยุติธรรม แบ่งเป็นแต่ละด้าน ดังนี้   

1.1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
 การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลอ่ืนทั่วไป 
ส่งผลการตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งการยอมรับนับถือนี้
บางครั้งอาจแสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน การให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน การได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน มีการช่วยเหลือกัน ท างานกันเป็นทีม ส่งผลท า
ให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ ราณี อิสิชัยกุล (อ้างถึงใน         
กิตติ กาญจนภูพิงค์, 2555, หน้า 16) ได้กล่าว สรุปว่า แรงจูงใจด้านจิตวิทยาหรือแรงจูงใจที่มีอยู่ใน
จิตใจ เช่น ความต้องการความรัก การแสวงหา ชื่อเสียง เกียรติยศ และการเป็นที่ยอมรับของบุคคล
อ่ืน สอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (อ้างถึงในวิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 59) ได้กล่าวสรุปว่า 
ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับชั้นจากต่ าสุดไปหาสูงสุด ขั้นที่ ขั้นที่ 3 ด้านความเป็นที่รัก
ใคร่ ความผูกพันของสังคม (love needs) เมื่อมีความพอใจ ในขั้นที่ 1 และ 2 มนุษย์จะเกิดความ
ต้องการใหม่ โดยต้องการให้เป็นที่รักใคร่ของคนในสังคม ต้องการเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน ให้
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความอบอุ่นทางใจ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ  

1.2 ด้านลักษณะงาน  
 ลักษณะงานส่งผลการตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม 
โดยปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือลักษณะงานที่ยากเกิน
กว่าทักษะความรู้ของบุคลากร ท าให้บุคลากรอาจไม่สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นได้ ลักษณะงานต้องมีความเป็นเอกภาพมีระดับความยากง่าย ความหลากหลายของงาน 
ความส าคัญของงาน ความเหมาะสมของงานกับต าแหน่งงาน ความรู้ความสามารถของบุคคลากรใน
องค์การ ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน ต้องใช้ทักษะและความช านาญ ความสามารถหลายๆ อย่างในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของ Herberz (Two Factor Theory) ที่
เรียกว่าปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากงานที่ท า 
ด้านลักษณะงาน หมายถึง ความรู้สึกดีและความรู้สึกไม่ดีต่อลักษณะงานว่างานนั้นเป็นงานที่มีความ
จ าเจ มีความน่าเบื่อหน่าย มีความท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็น
งานที่ยากหรืองานที่ง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ Mondy & Noe (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 
2563, หน้า 1) ในการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ การบริหารทัพยากรมนุษย์นั้น 
หน้าที่ของ HRM จะต้องปรับกลยุทธ์การจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ แต่ละหน้าที่
จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน จากแนวคิดดังกล่าว จะเห็นว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับบุคคลในการบริหารงานโดยค านึงถึง การวิเคราะห์งาน      
(Job Analysis) โดยพิจารณาจากลักษณะงานแต่ละชิ้น การวางแผนการก าหนดความต้องการ
แรงงาน และการสรรหาคนเข้าท างาน การคัดเลือกคนเข้าท างาน  สอดคล้องกับแนวคิด                  
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บุญเลิศ ไพรินทร์ (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 5)  กล่าวว่า ความรู้ความสามารถและ
ทักษะ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งนั้นๆ โดยบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งนั้นๆ จะต้องมีความรู้   
ความสามารถ และความช านาญในงานนั้น จึงจะท างานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

1.3 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน  
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานส่งผลการตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของ

ข้าราชการศาลยุติธรรม โดยข้าราชการ ส่วนใหญ่มองว่างานที่ท าอยู่ส่งผลต่อการเกษียณอายุราชการ
ก่อนก าหนด เพราะความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน เช่น ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ จะมี
โอกาสที่จะก้าวหน้ามากกว่าต าแหน่งประเภททั่วไป เพราะมีทั้งการสอบเลื่อนระดับและการก้าวไปสู่
สายงานผู้บริหาร ส าหรับข้าราชการประเภททั่วไปที่อายุราชการยังไม่มาก จะค านึงถึงความก้าวหน้า 
และมีความคิดที่จะสอบเปลี่ยนสายงานไปยังประเภทวิชาการ ส่วนข้าราชการประเภททั่วไปที่มีอายุ
ราชการมากแล้ว อาจจะพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันอาจจะด้วยเหตุผลเพราะไม่อยาก
เปลี่ยนแปลง หรือไม่อยากสอบเลื่อนระดับแล้ว สอดคล้องกับแนวคิดของ Clayton Alderfer (อ้างถึง
ใน วรรณา อาวรณ์, 2557, หน้า 14) ได้กล่าวสรุปว่า ความต้องการความเจริญก้าวหน้าเป็นความ
ต้องการในระดับสูงสุด เป็นความต้องการก้าวหน้าและเติบโต ความต้องการชนิดนี้จะเป็นความ
ต้องการที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงสถานะ สภาพ และการเติบโตก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ความต้องการประเภทนี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นความต้องการการยกย่องและความ
ต้องการประสบความส าเร็จ และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของ Herberz (Two Factor 
Theory) ที่เรียกว่าปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจที่เกิดขึ้น
จากงานที่ท าด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะหรือต าแหน่ง
ของบุคคลในองค์กร แต่ในกรณีที่บุคคลในองค์กรย้าย ต าแหน่งจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งของ
องค์กรเดิม โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ จะถือเป็นเพียงการเพ่ิมโอกาสให้เกิดความรับผิดชอบ
มากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการเพ่ิมความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานอย่าง
แท้จริง 

1.4 ด้านเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ  
ด้านเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ส่งผลการตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของ

ข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการที่อายุราชการน้อยจะยังรู้สึกไม่พึงพอใจต่อเงินเดือนที่ได้รับ เพราะ
ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ ในปัจจุบัน แต่ข้าราชการที่มีอายุราชการมากแล้วเงินเดือนก็จะสูงตามไป
ด้วย จะเกิดความพึงพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับ เพราะในอดีตเคยได้รับเงินเดือนต่ ากว่าในปัจจุบัน ส่วน
ด้านสวัสดิการต่างๆ  มีความเห็นตรงกันว่าเป็นสวัสดิการที่ดีกว่าภาคเอกชน ช่วยให้มีความมั่งคงใน
การด ารงชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิด ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์  (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 
2563, หน้า 6) สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล นอกจากเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว องค์การจะต้องมี
สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล (Welfare and Benefits) เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การ จะท าให้บุคลากรเกิดความผูกพัน จงรักภักดี และมีส่วนให้บุคลากรมีสวัสดิภาพ 
และมีการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข เช่น การจ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือบุ ตร ค่าเล่าเรียน               
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิต่างๆ ที่มิใช่ตัวเงิน ได้แก่ สิทธิการฝึกอบรมต่างๆ และ
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สอดคล้องกับแนวคิดของ พยอม วงศ์สารศรี (อ้างถึงใน กิตติ กาญจนภูพิงค์, 2555, หน้า 16) ได้กล่าว
สรุปว่า แรงจูงใจภายนอก หมายถึง สภาวะ ของบุคคลที่ ได้รับการกระตุ้นจากภายนอก ให้มองเห็น
จุดหมายปลายทางอันน าไปสู่การแสดง พฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ เป้าหมายหรือการคาดหวังของ
บุคคล เครื่องมือต่างๆ เช่น การชมเชย  การให้รางวัล การลงโทษ เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Delamotte and Takexawa (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 306) กล่าวถึง
คุณภาพชีวิตในการท างาน มิติกว้าง ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการท างาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้าง ชั่วโมงการ
ท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน ผลประโยชน์และบริการ ความก้าวหน้าในการท างาน การมีมนุษย์
สัมพันธ์ 

1.5 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน   
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานส่งผลการตัดสินใจเกษียณอายุราชการ

ก่อนก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่ดี มอบความจริงใจให้แก่
กัน และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน เป็นที่ปรึกษาให้
กันและกัน จะท าให้บรรยากาศในการท างานดีตามไปด้วย เกิดความรู้สึกอยากมาท างาน สนุกกับการ
ท างาน ท าให้เกิดความร่วมมือ และท างานเป็นทีม แต่หากความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงานเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดี จะส่งผลต่อบรรยากาศในการท างานที่ย่ าแย่ ส่งผลต่อสุขภาพจิตและ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร ท าให้บรรยากาศไม่เหมาะต่อการท างาน ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของ
งานในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ McClelland (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562ก, หน้า 60) ได้
เสนอทฤษฎีความต้องการ (Three-Needs Theory) ต้องการที่จะผูกพัน (affiliation) หมายถึง ความ
ต้องการที่จะให้คนอ่ืนชอบและเป็นมิตรด้วย คนเหล่านี้ต้องการบรรยากาศการท างานแบบต่างฝ่าย
ต่างเข้าใจกันและต่างร่วมมือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของ Herberz (Two 
Factor Theory) ที่เรียกว่าปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมที่
อยู่ภายนอกของงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในงาน อันจะท าให้คนท างานได้เป็นปกติใน
องค์การเป็น เวลานาน เช่น ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึง การพบปะ สนทนา ความเป็น
มิตร การเรียนรู้ งานจากผู้บังคับบัญชา การช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้บังคับบัญชา ความซื่อสัตย์ ความ
เต็มใจรับฟัง ข้อเสนอแนะจากลูกน้อง ความเชื่อถือไว้วางใจลูกน้องของผู้บังคับบัญชา และ
ความสัมพันธ์กับเพ่ือน ร่วมงาน หมายถึง การพบปะ การสนทนา ความเป็นมิตร การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานในกลุ่มและ ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม 

 2. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามการเกษียณอายุราชการก่อน
ก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม  
 จากการวิจัยพบข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามการเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนดของข้าราชการศาลยุติธรรม มี 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ เนื่องจากการเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ การเป็นภาระแก่เพ่ือนร่วมงาน ส่งผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนดซึ่งจะเป็นทางออกท่ีดีประการหนึ่งที่จะได้พักจากการท างานเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพกาย 
ซึ่งสอดคล้องกับนพรัตน์ รุ่งอุทัย (อ้างถึงใน รณัชฤดี ป้องกันภัย, 2557 หน้า 26) เสนอว่าปัญหา
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สุขภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ใน 9 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน เมื่อบุคคลากรมี
ปัญหาสุขภาพจะส่งผลให้ชีวิตการท างานไม่มีความสุข 
 2. ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเตรียมความพร้อมในการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ 
โดยเป็นความต้องการของบุคลากรเองที่จะไปท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น การท าธุรกิจส่วนตัว การ
ดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุ การใช้ชีวิตหลังเกษียณ การท างานอดิเรก การท่องเที่ยว เมื่อมีการวางแผนชีวิต
หลังเกษียณไว้เป็นอย่างดีแล้ว จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อน
ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับส านักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2551) ที่กล่าวถึงลักษณะของการ
ลาออกก่อนเกษียณอายุว่า เป็นความต้องการของผู้ปฏิบัติงานเองว่าจะสิ้นสุดงานประจ าเพ่ือไปท าใน
สิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น การท างานอดิเรก การท่องเที่ยว ฯลฯ โดยที่ยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์เกษียณอายุ 
โดยผู้ปฏิบัติงานเองได้มีการวางแผนระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องการเงิน เพ่ือที่จะได้สามารถมีชีวิตอยู่
อย่างสุขสบายไม่แตกต่างจากขณะที่ท างานประจ า และสอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (อ้างถึงใน
วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562ก, หน้า 59) ได้กล่าวสรุปว่า ความต้องการของคนมีลักษณะไม่สิ้นสุด เป็นล าดับ
ชั้นจากต่ าสุดไปหาสูงสุด และเมื่อได้รับการสนองความต้องการอย่างหนึ่งแล้ว ความต้องการอ่ืนจะ
ตามมา เมื่อมีความพอใจ ในขั้นที่ 1 – 4 ขั้นที่ 5 ก็จะตามมา ด้านต้องการที่จะได้รับความส าเร็จ/
ความสมหวังในชีวิต/ความต้องการที่จะประจักษ์ตน (self-actualization needs) เป็นความต้องการ
สูงสุดที่มนุษย์ต้องการได้รับความส า เร็จและสมหวังในชีวิต เป็นความต้องการอยากจะให้เกิด
ความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง  
 3. ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านทักษะทางเทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรจะต้องมีการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางรูปแบบและวิธีการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นดิจิทัลมากขึ้น อย่างไรก็
ตามอาจมีบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากไม่
สามารถพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับจันทร์  ชุ่มเมืองปัก (อ้างถึงใน กิตติ                  
กาญจนภูพิงค์, 2555, หน้า 17) ที่กล่าวถึงแรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) ได้แก่ แรงจูงใจที่
น าประสบการณ์แห่งความส าเร็จมากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเพ่ือความส าเร็จอีกครั้งหนึ่ง เช่น 
ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วโดยความตั้งใจท าให้ได้ผลดีที่สุด เป็นต้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ                 
ชลิดา ศรมณี (2562, หน้า 40) กล่าวถึงแรงจูงใจในแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ 
ตัวแปรด้านบุคคล ลักษณะทางจิต เช่น การรับรู้ การเรียนรู้ ภาวะแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ความสนใจ 
ฯลฯ ซึ่งตัวแปรเหล่านี้นับเป็นสาเหตุเกี่ยวกับตัวบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม และแสดงออกมาเป็นผล
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เช่น ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีความ
สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ การศึกษา ประสบการณ์ที่เพียงพอ และเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน
มากน้อยเพียงไร จากแนวคิดดังกล่าวหากบุคลากรไม่สามารถพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทัน ส่งผลให้บุคคลขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสุขในการ
ท างาน จึงส่งผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมบุคลากรด้านจริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดการยกย่องให้เกียรติซึ่งกัน
และกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง เพ่ือให้เกิดการยอมรับนับถือกันและกัน จะเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

 2. ผู้บริหารควรมีการเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางเทคโนโลยีให้กับข้าราชการ            
ศาลยุติธรรม เพ่ือให้เกิดความพร้อมด้านทักษะทางเทคโนโลยีที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ามกลางรูปแบบและวิธีการท างานที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น รวมถึง
ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง เ พ่ิมพูนทักษะ
ความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะโดยการศึกษา การฝึกอบรมหรือการพัฒนา ต่างเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพในการท างานให้สูงขึ้น การธ ารงรักษาบุคลากรที่ทรงคุณค่าไว้กับองค์กร เช่น การพัฒนา
หลักสูตรการอบรมของข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีจ านวนชั่วโมงในการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีเพ่ิม
มากขึ้น ส่งเสริมให้ข้าราชการ ศาลยุติธรรมมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) ด้านทักษะทาง
เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน  

 3. ผู้บริหารควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การ
เกษียณอายุราชการของข้าราชการในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้หลังการ
เกษียณอายุราชการ การวางแผนทางการเงินเพ่ือการเกษียณอายุราชการ แนวทางส าหรับปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตเมื่อพ้นจากราชการแล้ว การดูแลสุขภาพหลังการเกษียณ เพ่ือให้ข้าราชการมีการ
วางแผนส าหรับการเกษียณอายุราชการไว้ล่วงหน้า และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเมื่อพ้น
จากราชการแล้ว 

เอกสารอ้างอิง 

กิตติ กาญจนภูพิงค์. (2555). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมราชองครักษ์. 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
ชลิดา ศรมณี. (2563). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วม
 สมัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตร-
 มหาบัณฑิต.  
รณัชฤดี ป้องกันภัย. (2557). คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษา
 พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานใหญ่ . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์, วิทยานิพนธ์- 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส-
 พับลิเคชั่นส์ 



14 

 

วิโรจน ์ก่อสกุล. (2562ก). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาองค์การและนวัตกรรมใน
 องค์การ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตร-
 มหาบัณฑิต. 
วิโรจน ์ก่อสกุล. (2563ข). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาระเบียบวิจัยทางรัฐประศาสน-
 ศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตร-
 มหาบัณฑิต. 
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล. (2563). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์-
 ร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตร-
 มหาบัณฑิต. 
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี. (2562). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาองค์การและนวัตกรรม ใน
 องค์การ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตร-
 มหาบัณฑิต.  
วรรณา อาวรณ์. (2557). แรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการรัฐสภา          
 ระดับปฏิบัติงาน สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. มหาวิทยาลัยเกริก, วิทยานิพนธ์                   
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
วรวรรณ ชัยซื่อ. (2556) การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการทหารบกประจ าการ ณ 
 กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยศิลปากร, บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป.  
ศรีเพ็ญ อนันตธนะสาร. (2555). การศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าโครงการ 
 เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการ กรมแพทย์ทหารบก . 
 มหาวิทยาลัย-ศรีปทุมวิทยานิพนธ์ , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (2551, มกราคม 23 ).  ราชกิจจานุเบกษา, 
 125 (22ก) , 39-40. 

 


