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ค ำน ำ 
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ท้ังน้ีเน่ืองจากความเจริญทางการ

แพทย์และเทคโนโลยีส่งผลให้ประชาชนมีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้น  ภาวะใกล้เกษียณอายุ
เป็นช่วงหน่ึงของชีวิตท่ีอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยสูงอายุ     ในวัยน้ีมีปัญหา
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพและความสามารถในการท างานท่ีลดลงตามวัย แต่
ประสบการณ์ ทักษะในการท างานมีความช านาญและเป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน  การ
เกษียณอายุเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้างในการท างานส่งผลให้มีรายได้ลดลง  ดังน้ัน  
การเกษียณอายุอย่างมีความสุขควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมท้ังด้านสุขภาพ 
จิตใจ การเงินและที่อยู่อาศัยรวมท้ังการมีสังคมท่ีดี    
          อาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษานับเป็นผู้ ท่ีมีความรู้  ความสามารถสูง 
เปรียบเสมือนเป็นคลังความรู้ มีความสามารถท่ีดีเลิศในสังคม ดังน้ัน ในวัยท างานจึง
ควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการเกษียณในด้านสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่
และความมั่นคงทางการเงิน รวมท้ังการวางแผนด้านการท างานต่อเน่ืองหากมีความ
ประสงค์ท่ีจะท างานภายหลังเกษียณอายุตามมาตรการขยายโอกาสการท างานของ
รัฐ   เพื่อช่วยให้มีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงชีวิต
การท างานจนถึงวัยเกษียณอายุและสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง  
           เอกสารน้ีเป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรียมพร้อมเพื่อการ
เกษียณอย่างมีความสุข สาระความรู้มาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้ในโครงการการพัฒนาแนวนโยบายในการ
ถ่ายทอดความสามารถในการท างานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานเพื่อ
ประสิทธิภาพการท างานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ซ่ึงผู้เขียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่อาจารย์อาวุโสและผู้สนใจโดยทั่วกัน  
 

ผู้จัดท า 
มกราคม 2562 

 



 
ii 

สำรบัญ 

 หน้า 
ค าน า  i 
สารบญั ii 
  
บทที่ 1 บทน า: ความรู้เรื่องการเกษียณอาย ุ 1 

 ความหมายการเกษียณอาย ุ 1 

 อายุในการเกษียณอายุงาน 

 ระบบการเกษียณอายุราชการในประเทศไทย 

 ทางเลือกในการเกษียณอาย ุ

3 
4 
6 

 สรุป 14 

บทท่ี 2 กระบวนการเปลีย่นแปลงในการเกษียณอายุ 15 

 ระยะการเกษียณอายุและกระบวนการเปลีย่นแปลง
ในการเกษียณอาย ุ

15 

 ผลกระทบจากการเกษียณอาย ุ 17 

 การเกษียณอายุเป็นความเสี่ยงหรอืโอกาสของ
ผู้สูงอาย ุ

 ประโยชน์ของการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุ 

 การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุของคนไทย
และอาจารย์ในสถาบันอดุมศึกษา : ข้อเทจ็จริงเชิง
ประจักษ ์

 สรุป 

26 
 

28 
30 

 
 

31 
 

  



 
iii 

สำรบัญ (ต่อ)                                                                               
 หน้า 
บทท่ี 3 แนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเกษียณอำยุ
เพ่ือชีวิตที่มีควำมสุขในวัยเกษียณอำยุ 

32 

 แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอาย ุ 32 

 การเตรียมตัวด้านจิตใจ 33 

 การเตรียมตัวด้านร่างกาย 34 

 การเตรียมตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง 35 

 การเตรียมตัวด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 36 

 การเตรียมตัวด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 37 

 การเตรียมตัวด้านท่ีอยู่อาศัย 38 

 สรุป 40 

บทท่ี 4 การวางแผนชวีิตเพื่อการท างานท่ีประสบผลส าเร็จ 41 

 นิยามความส าเร็จ 42 

 เหตุผลที่บุคคลต้องใฝ่หาความส าเร็จ 

 การวางแผนชีวิตเพื่อความส าเร็จ 

 คุณสมบัติพื้นฐานของบุคคลที่ประสบผลส าเร็จ 

 องค์ประกอบของการวางแผนการท างานให้ส าเร็จ 

 สรุป 
บทท่ี 5 กำรวำงแผนทำงกำรเงินเพ่ือควำมพร้อมในวัย 
          เกษียณอำยุ 

 แนวทางการวางแผนทางการเงินในแต่ละช่วงอาย ุ

 

42 
43 
44 
46 

 
62 
63 

 
64 

 



 
iv 

บรรณำนุกรม                                                                    78 

สำรบัญ  (ต่อ) 
                               

บทท่ี 5 กำรวำงแผนทำงกำรเงินเพ่ือควำมพร้อมในวัย  
        เกษียณอำยุ (ต่อ) 

 แนวทางการวางแผนการเงินก่อนเกษียณอาย ุ

 การบริหารการเงินหลังเกษียณ          

 สรุป 

 
หน้า 

 
 

68 
 

75 
77 



 

                                                                                           Version 30-8-63  

1 

บทที่ 1 
บทน า: ความรู้เร่ืองการเกษียณอายุ 

 
 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัย ซึ่งจะมีประชากรสูงอายุ
มากกว่าวัยเด็ก   การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนของวัยแรงงาน โดยมีวัยแรงงานสูงอายุเพ่ิมขึ้น การ
เปลี่ยนผ่านชีวิตเข้าสู่วัยสูงอายุมักจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น เช่น ปัญหา
สุขภาพตามวัย นอกจากนี้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ  หมายความว่าต้องสิ้นสุด
การทํางานตามสัญญาจ้าง ส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง ดังนั้น ผู้เกษียณอายุที่
ไม่ได้มีการวางแผนเตรียมพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เศรษฐกิจ
อย่างเหมาะสม  จะก่อให้เกิดปัญหาต่อการดํารงชีวิตและส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม การวางแผนเพ่ือการเตรียมพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณอายุจึง
เป็นความจําเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานทุกอาชีพพึงตระหนักและปฏิบัติตนเพ่ือถึง
พร้อมแห่งความไม่ประมาท    และจะส่งผลต่อความสุขในวัยหลัง
เกษียณอายุได้เป็นอย่างดี 

 

ความหมายการเกษียณอายุ  
 การเกษียณอายุงาน ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า retirement 
ในภาษาอังกฤษ ส่วนในภาษาไทย พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับแก้ไข
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ปรับปรุงใหม่) (2541)ให้ความหมายว่า ปลดเกษียณราชการ ละเลิกจาก
การอาชีพ 
        พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2525 (2546) ให้
ความหมายของการเกษียณอายุว่าเป็นการครบกําหนดอายุรับราชการ
หรือสิ้นกําหนดเวลารับราชการหรือการทํางานส่วนพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2526 (2526) ให้ความหมายเกษียณ หมายถึง 
สิ้นไป กําหนดค่าอายุ ขีดข้ันอายุ   

จากความหมายตามบัญญัติศัพท์ดังกล่าว สรุปความหมายว่า การ
เกษียณอายุ หมายถึง อายุที่กําหนดให้ละเลิกจากอาชีพของบุคคล 
ขณะเดียวกัน นักวิชาการให้ความหมายการเกษียณอายุแตกต่างกัน ดังนี้   
 บรรลุ  ศิริพานิช (2550 ) ให้ความหมายว่าเป็นการหยุดทํางานที่
เคยทําประจําเพราะเหตุอายุครบกําหนดที่หน่วยงานนั้น ๆ กําหนดไว้ 
หรือหยุดทํางานนั้นเพราะร่างกายไม่เหมาะสมนอกจากนี้การเกษียณอายุ 
หมายถึง กระบวนการซึ่งลูกจ้างค้นหาเพื่อการเข้าถึงผลประโยชน์ของการ
ได้บํานาญ ในทางปฏิบัติ อาจมีความหลากหลาย อาทิ เป็นวาระ หรือ
ความต่อเนื่อง ของการจ้างงานในมหาวิทยาลัย หรือบางท่านให้
ความหมายว่า เป็นกระบวนการไม่มีการกําหนดว่าจะอยู่นานเท่าไรก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับความจําเป็นที่ดําเนินการระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับ
แผนในอนาคตที่คํานึงถึงการทํางาน การเลือกเกษียณเพ่ือให้บรรลุแผน
อย่างมีประสิทธิผล สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได้ 
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  พจนานุกรมฉบับเวบสเตอร์ (1828) ให้ความหมายว่า 
withdrawal from one's position or occupation or from 
active working life หมายถึง การสิ้นสุดการทํางาน 

  แอชเลย์ (Atchley, 1994) กล่าวว่าเป็นวงจรชีวิตในการ
ประกอบอาชีพที่อยู่ในช่วงต่ําสุดของการจ้างงานความรับผิดชอบต่อ
อาชีพและโอกาสในการทํางานต่างๆจะลดต่ําลงที่สุด 

  จากนิยามดังกล่าวสรุปว่า  การเกษียณอายุ  หมายถึง  
การที่บุคคลมีอายุครบตามที่หน่วยงานกําหนดและหน่วยงานจะให้หยุด
พักการทํางานที่เคยทําประจําเพราะเหตุอายุครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
หรือเกณฑ์ที่หน่วยงานกําหนดหรือหยุดทํางานนั้น 

 
  อายุในการเกษียณอายุงาน 

 การกําหนดการเกษียณอายุในแต่ละประเทศแตกต่างกันตาม
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่จะอยู่ในช่วง 55-65 ปี สําหรับประเทศ
ไทยมีการกําหนดอายุเกษียณราชการที่อายุ 60 ปี  ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 
2523 เว้นไว้แต่กรณีจําเป็นอย่างยิ่ง  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความ
มั่นคงของราชอาณาจักร เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาการพัฒนาประเทศ 
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้ต่อเวลาราชการต่อไปอีกคราวละ 1 ปี จนอายุ
ครบ 65 ปี บริบูรณ์ก็ได้ ดังนั้น สรุปว่าการเกษียณอายุของแรงงานไทย



 

                                                                                           Version 30-8-63  

4 

โดยปกติยึดถืออายุ 60 ปีเป็นอายุที่เกษียณอายุ และเป็นเกณฑ์ที่ใช้
จําแนกช่วงวัยสูงอายุ 

   นอกจากนี้ หากพิจารณาตามนิยามแรงงานสูงอายุขององค์การ
อนามัยโลก ซึ่งให้ความหมายแรงงานสูงอายุ หมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 
ปีขึ้นไป (WHO,1993) ในบางประเทศ เช่น ญี่ปุุน  แรงงานสูงอายุ 
หมายถึง แรงงานที่มีอายุอยู่ในช่วง 45 - 65 ปี (Kumashiro, 2003) 
สําหรับในประเทศไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2543) ให้
ความหมายของแรงงานสูงอายุ หมายถึง   คนงานสูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 
55 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามในที่นี้เมื่ออายุของผู้ที่เกษียณอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป ดังนั้น ผู้เกษียณอายุจึงนับเป็นแรงงานสูงอายุตามนิยามของ
องค์การอนามัยโลกและตามนิยามของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมของประเทศไทยในปัจจุบันด้วย 

 

 ระบบการเกษียณอายุราชการในประเทศไทย 

ระบบการเกษียณอายุของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน   
แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. ไม่กําหนดอายุเกษียณ 
 2.กําหนดอายุเกษียณแบบยืดหยุ่นตามลักษณะงาน 

 3. กําหนดอายุเกษียณแบบบังคับเท่ากันทุกลักษณะงาน 
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          สําหรับประเทศไทย แต่เดิมระบบการเกษียณอายุราชการเป็น
การเกษียณอายุแบบบังคับเท่ากันทุกลักษณะงาน ซึ่งกําหนดตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2530  ที่
กําหนดให้ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พ้นจากราชการ  
(สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2542) แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 
2542 รัฐบาลกําหนดโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนกําหนด 
(Early retirement) ซึ่งเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่มี
ความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจและแผนนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
โดยการจูงใจให้ข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (45 ปีสําหรับ
ข้าราชการทหาร) หรือมีอายุราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ออกจากราชการ
ก่อนครบอายุเกษียณ (60 ปี)  เปูาหมายเพ่ือต้องการการปรับลดขนาด
กําลังคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  8 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 (คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานัก
นายกรัฐมนตรี,2540) ดังนั้น รูปแบบการเกษียณอายุในปัจจุบันของ
ประเทศไทยจึงมีรูปแบบการเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์
และการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดตามความสมัครใจโดยเป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว 
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  ทางเลือกในการเกษียณอายุ (Retirement Options) 

       การเกษียณอายุมีทางเลือกหลายแนวทาง กล่าวโดยสรุปดังนี้ 
 1) การเกษียณอายุแบบเต็มตัว 
 จากความหมายของการเกษียณอายุในแนวคิดดั้งเดิมและการ
เกี่ยวข้องกับลูกจ้างที่ออกจากงาน   ดังนั้นตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญกําหนดเมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณที่อายุครบ แต่มี
ข้อยกเว้นว่า กรณีพิเศษซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจําเป็นหรือประโยชน์
แก่ราชการอย่างยิ่งจะต่อเวลาอีกคราวละ 1 ปี จนถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์ 
อย่างไรก็ตาม ระบบราชการไทย ยังมีนโยบายการเกษียณอายุก่อน
กําหนดด้วย ซึ่งมีรายงานว่า เกือบครึ่งหนึ่งของคนไทย เลือกที่จะ
เกษียณอายุก่อนกําหนด โดยพบว่า อายุเกษียณการทํางานที่ปรารถนา
ของคนไทยอยู่ที่อายุ 57 ปี ซึ่งเป็นอายุที่น้อยกว่าประเทศญี่ปุุนและ
อินเดียที่พบว่าต้องการเกษียณเมื่ออายุ 60-61 ปี ซึ่งสูงกว่าความต้องการ
ของคนในประเทศเอเชียอ่ืนที่มีความต้องการเกษียณที่อายุ 53 -54 ปี 
(มธุรดา สุวรรณโพธิ, 2552)   
 สําหรับอาจารย์ที่สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้มีการขยาย
อายุการทํางานจนถึงอายุ 65 ปี ตามความสมัครใจโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมี
คุณสมบัติต่างๆ เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานนั้นและ
เหมาะสมกับคนวัยเกษียณซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากอาชีพเดิม โดยสภาที่
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ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาดัชนีการเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานของรัฐ”สรุปว่า
อายุเกษียณของข้าราชการทุกประเภทควรมีฐานที่อายุ 65 ปี โดยเหตุผล
คืออายุเฉลี่ยของคนไทยมีมากขึ้นและสุขภาพโดยทั่วไปดีขึ้นแต่ควรมีการ
จํากัดวาระการดํารงตําแหน่งการบริหารไว้ที่ประมาณ 4 ปีเพ่ือปูองกันมิ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานดํารงอยู่ ในตําแหน่งบริหารนานเกินไป
นอกจากนี้ข้าราชการสาย “วิชาการ” ซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งบริหารแต่ใช้
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในการปฏิบัติงานเช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้
พิพากษาอัยการหรืออ่ืนๆในทํานองเดียวกัน ควรเกษียณอายุที่อายุ 70 ปี
แต่ทั้งนี้ควรจะมีการประเมินประสิทธิภาพในการทํางานพร้อมกับสุขภาพ
กายและใจทุกๆปีตั้งแต่อายุ 65 ปีเป็นต้นไป  (ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี,2551) 
 ในต่างประเทศการกําหนดอายุเกษียณมีความแตกต่างกัน เช่น 
ประเทศในทวีปยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร กําหนดอายุเกษียณอายุ
ของผู้ชายที่อายุ 65 ปี และผู้หญิงที่อายุ  60   ปี     ในประเทศสเปน
กําหนดอายุเกษียณที่ 65 ปี (ถ้าจะเกษียณที่อายุ 60 ปีก็เป็นเรื่องปกติ) 
ในประเทศเนเธอร์แลนด์กําหนดที่อายุ 65 ปี ประเทศอิตาลี กําหนดอายุ 
65 ปี สําหรับผู้ชาย และ 60ปี สําหรับผู้หญิง(ถ้าจะเกษียณที่อายุ 60 ปีก็
เป็นเรื่องปกติ) ประเทศกรีซกําหนดที่อาย ุ65 ปี สําหรับผู้ชาย และ 62 ปี 
สําหรับผู้หญิง(ถ้าจะเกษียณเร็วกว่านี้ก็เป็นเรื่องปกติ) ในประเทศสวีเดน
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และฝรั่งเศสกําหนดที่อายุ 61 ปี ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดอายุ 
65 ปี แต่กําลังอยู่ในขั้นตอนของการเลื่อนอายุออกไปเป็น 67 ปี และ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาไม่มีการกําหนดอายุเกษียณเลย 
และให้อาจารย์ตัดสินใจเองว่าจะเกษียณอายุเมื่อใด  อย่างไรก็ตาม สถาน
การณเช่นนี้ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ส่วนมากมีคณาจารย์ที่มีอายุมากเพ่ิมขึ้น ทําให้เกิดปัญหาในการรับ
อาจารย์รุ่นใหม่เข้าทํางานได้ยากมาก  Gokhale   (2004)   เสนอว่าการ
กําหนดอายุ เกษียณตายตัวควรจะได้รับการพิจารณาใหม่เพราะ
ภาคเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถทํางานได้อย่างดีโดยไม่ต้อง
ใช้มาตรการนี้สิ่งที่ภาคเอกชนทําได้แก่การให้มีสัญญาว่าจ้างระยะยาวและ
มีการกําหนดแผนการเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญที่ชัดเจนรวมทั้งสวัสดิการ
อ่ืนๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงินโดยเสนอมาตรการ 2 ประการ คือ  

1) รัฐสภาสหรัฐฯควรแก้ไขกฎระเบียบเพ่ือยืดอายุเกษียณของ 
ข้าราชการออกไประยะหนึ่งเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความขาดแคลน
ข้าราชการในระยะสั้น 
 2) รัฐบาลควรมีสัญญาว่าจ้างระยะยาวที่สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ 
ที่เริม่มาทํางานใหม่ให้ทํางานอยู่กับภาครัฐเป็นเวลานาน ผู้ที่เข้ามาทํางาน
ภายใต้สัญญาดังกล่าวควรได้รับทางเลือกในการเกษียณอายุของตนเอง
รวมทั้งให้ผู้ว่าจ้างได้ใช้ประโยชน์จากแรงงานของข้าราชการและพนักงาน
ของรัฐเหล่านี้อย่างเป็นธรรมด้วยกันทุกฝุาย 
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 2) การเกษียณอายุและการจ้างงานต่อภายหลังเกษียณ 
 สถานการณ์ในประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันและอนาคต
แนวโน้มประชากรผู้สูงวัยจะเพ่ิมสัดส่วนเป็นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ.
2554 แรงงานไทยอายุ 50 ปีขึ้นไป มีถึงร้อยละ 25 ซึ่งมีความจําเป็นต้อง
พิจารณานโยบายทางเลือกต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการทํางานภายหลังเกษียณ
หรือขยายอายุให้นานขึ้น เพ่ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดยลด
การพ่ึงพิงและมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพและต่อผู้สูงอายุ ทําให้มี
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลจากการศึกษาในต่างประเทศ
และการประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับการวางแผนเรื่องผู้สูงอายุในปี 
ค.ศ. 1996 พบว่าอายุของการเกษียณจากการทํางานมีความแตกต่างกัน
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ผู้เกษียณอายุที่ไม่มีครอบครัวสนับสนุน
ช่วยเหลือ จะขาดรายได้และมีชีวิตอยู่อย่างยากลําบาก ดังนั้นหลายๆ 
ประเทศในกลุ่มประเทศยุโรปจึงมีมาตรการกําหนดอายุเกษียณเป็น 65 ปี 
หรือมากกว่า (Horie &  Tsutsui, 2003) 
 ปัจจุบันการกําหนดมาตรการเกษียณอายุในประเทศไทย
กําลังประสบปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย
เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว หากพิจารณาตามภาวะสุขภาพและการทํางาน 
พบว่า ผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่สร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆได้
อย่างดีการมีส่วนร่วมช่วยเหลือของผู้สูงวัย ได้แก่ การมีส่วนร่วม
สร้างสรรค์สังคมในที่ทํางานและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ครอบครัว
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นอกจากนี้ผลสํารวจพบว่าผู้สูงวัยช่วงอายุ 60 ปีกับ 70 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่
ยังรู้สึกว่าสุขภาพของตนเองดีและมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่าง
สุขภาพโดยรวมของประชากรวัยหลัง 60 ปีกับวัยก่อน 60 ปีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับความเป็นอิสระของชีวิตและคุณภาพของชีวิต  ซึ่ง
ผู้สูงอายุยังสามารถทํางานได้และการทํางานมีผลต่อสุขภาวะเพราะทําให้
รู้สึกว่ายังสามารถทํางานได้และมีประโยชน์ต่อสังคม (ผ่องพรรณ อรุณ
แสง, วรรณภา ศรีธัญรัตน์, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, วันเพ็ญ แก้วปาน, เพ็ญ
จันทร์ เลิศรัตน์, และแสงอรุณ อิสระมาลัย, 2555)  
 ดังนั้น ผู้กําหนดนโยบายควรพิจารณากําหนดนโยบายที่ช่วย
ให้ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมตราบเท่าที่ ศักยภาพจะ
เอ้ืออํานวย  นอกจากนี้ ผู้จ้างงานควรตระหนักถึงความสําคัญของแรงงาน
สูงวัยโดยองค์กรควรมีมาตรการรักษา ส่งเสริมความสามารถในการ
ทํางานและส่งเสริมให้ครอบครัวยอมรับและถือว่าผู้สูงวัยเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าในครอบครัว 
 3) ความยืดหยุ่นของการเกษียณอาย ุ

 การทํางานของผู้สูงอายุเพื่อเอ้ือให้สามารถทํางานได้ 
ควรพิจารณาแนวทางของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายดังกล่าว ประกอบด้วย 

1) พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 ที่ควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
คุ้มครองการทํางานของผู้สูงอายุในตลาดแรงงาน 
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ไม่ให้ได้รับอันตรายจากการทํางานทั้งด้านลักษณะงานและสิ่งแวดล้อม 
และการกีดกันทางอายุ (Age Discrimination) รวมถึงลดจํานวนชั่วโมง
การทํางานต่อหนึ่งวันและต่อสัปดาห์ พร้อมกับกําหนดเวลาพักระหว่าง
ทํางานด้วย 

2) พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ที่ไม่ควรจํากัดอายุแรงงาน
ที่เข้าประกันตนในกองทุนประกันสังคมที่ให้ลูกจ้างอายุไม่เกิน 60 ปีเป็น
ผู้ประกันตน และไม่ควรกําหนดอายุเกิดสิทธิประโยชน์บํานาญชราภาพ 
แต่ควรเปิดโอกาสให้เลือกเวลารับบํานาญชราภาพได้ เพราะการรับ
บํานาญชราภาพไปบางส่วนขณะทํางานในเวลาที่เลือกได้ไปด้วยกันจะทํา
ให้มีรายได้เพียงพอ  

3) พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ไม่ควรกําหนดอายุ
เกษียณ 60 ปี แต่ให้ข้าราชการขยายระยะเวลาเกษียณทํางานต่อได้ตาม
ความสมัครใจเท่าที่สมรรถภาพเอ้ืออํานวยและพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546 ที่ควรระบุอาชีพสงวนสําหรับผู้สูงอายุ (Quota) นอกจากนี้ ควรใช้
นโยบายภาษีจูงใจให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุในสาขาอาชีพที่สนับสนุน ทั้ง
ด้านภาษีสําหรับผู้ประกอบการ(Tax Subsidy) และการสนับสนุนค่าจ้าง 
(Wage Subsidy) ควบคู่กับยกเว้นเบี้ยประกันสังคม และเพ่ิมสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีสําหรับแรงงานผู้สูงอายุ   
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 ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทําที่สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้สูงอายุ โดย
รัฐบาลต้องมีมาตรการในการสร้างโอกาสการทํางานของผู้สูงอายุ คือ  

1.) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถทํางานต่อไปได้ 
2.) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ทํางานที่เหมาะสม  
3.) ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนทัศนคติการหยุดทํางานเมื่อ

อายุ 60 ปี 
4.) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างจัดเวลาทํางานของ

ผู้สูงอายุให้มีความยืดหยุ่น 
5.)  ควรมีโปรแกรมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่แรงงาน

สูงอายุเป็นพิเศษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานของแรงงานสูงอายุ 
หรือเพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกอาชีพใหม่หลังออกจาก
งานเดิม หรืออาจให้การจูงใจนายจ้างจัดอบรมเองแก่แรงงานอายุตั้งแต่ 
50 ปีขึ้นไปของตน (ไทยโพสต์,2553) 
 แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (ปี 2553-2555) ของรัฐบาลที่มุ่ง
สร้างตําแหน่งงานใหม่ ควรรวมแรงงานผู้สูงอายุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
เปูาหมายดังกล่าว โดยไม่ควรมีการกีดกันทางอายุ ซึ่งการกีดกันทางอายุ
เป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับประเทศไทยทั้งนี้ในต่างประเทศเช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกากําลังให้ความสําคัญต่อการออกกฎหมายคุ้มครองการกีดกัน
เรื่องอายุในปี ค.ศ. 1967 โดยกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับ
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ประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ประเทศสหราชอาณาจักรได้ออก
กฎหมายคุ้มครองการกีดกันทางอายุ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะคุ้มครองผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการกีดกันอันเนื่องมาจากการจ้างงานการโฆษณา 
การซื้อสินค้าและบริการที่มีลักษณะของการกีดกันเรื่องอายุ อย่างไรก็
ตามผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายนี้มักเป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศ
ที่ออกกฎหมาย เป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในภูมิภาค
ยุโรปมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 19 ในปี 
ค.ศ. 2000 และจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 34 ในปี ค.ศ. 2050 กฎหมาย
คุ้มครองการกีดกันอายุของสหรัฐอเมริกา (The Age Discrimination in 
Employment Act-ADEA) เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ที่มีอายุ 40 
ปีขึ้นไปจากการถูกกีดกันเรื่องการจ้างงานด้วยเหตุผลของอายุ  การ
คุ้มครองจะครอบคลุมเรื่องการจ้างงาน เช่น เงินเดือน เงื่อนไขการจ้าง 
การเลิกจ้าง การฝึกอบรม การโฆษณารับสมัครพนักงาน โดยกําหนดอายุ 
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ รวมทั้งการให้กรอกอายุผู้สมัครในใบสมัคร
งานยกเว้นว่า การกําหนดอายุผู้สมัครงานในการโฆษณา นายจ้างสามารถ
ทําได้หากอาชีพนั้นมีความจําเป็น และสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ และ
การให้กรอกอายุผู้สมัครงานนั้นต้องมิใช่เพื่อการกีดกันในการเข้าทํางาน 
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 สรุป 
 การเกษียณอายุเป็นการสิ้นสุดการทํางานตามสัญญาจ้างงาน
ซึ่งการเกษียณอายุส่งผลต่อการดํารงชีวิตของบุคคลเพราะรายได้ลดลง
และอาจมีปัญหาสุขภาพตามวัยที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยสูงอายุ นอกจากนี้ 
สังคมในการทํางานจะขาดเพ่ือนร่วมงาน วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ช่วงวัยทํางาน  ดังนั้นผู้ เกษียณอายุควรมีการปรับตัวและวางแผน
เตรียมพร้อมเพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  อย่างไรก็ตาม การเตรียม
ความพร้อมในการเกษียณอายุควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
ช่วงชีวิตการเกษียณอายุมีชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป 
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บทที่ 2 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในการเกษียณอายุ 

 การเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุตามระยะพัฒนาการของมนุษย์ซึ่งจําแนกตามช่วงอายุ 
โดยจะเป็นช่วงอายุวัยกลางคน มีอายุตั้งแต่อายุ 40 – 60 ปี และก้าวเข้า
สู่วัยสูงอายุ โดยมีช่วงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป   (สุชา จันทน์เอม, 
2536) ช่วงก่อนเข้าสู่วัยเกษียณอายุเป็นช่วงระยะเปลี่ยนผ่านก่อนวัย
เกษียณอายุ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะซึ่ งจะมีผลต่อการ
ดํารงชีวิตของบุคคล ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในช่วงวัยก่อนเกษียณอายุควรมี
ความรู้ความเข้าใจในระยะเปลี่ยนผ่าน    เพ่ือการปรับตัวให้พร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและสามารถดําเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขตลอดไป 

 

 ระยะการเกษียณอายุและกระบวนการเปลี่ยนแปลงในการ
เกษียณอาย ุ

        การเกษียณอายุเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนผ่านจากช่วงหนึ่ง
ไปสู่อีกช่วงหนึ่งและเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ซึ่ง Atchely (1994 อ้างถึงใน    
วันชัย แก้วสุมาลี, 2552) อธิบายว่าการเกษียณอายุงานเป็นกระบวนการ
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ที่บุคคลต้องพบกับสภาพการเปลี่ยนแปลง สามารถจําแนกเป็น 6 ระยะ 
(เพ็ญประภา เบญจวรรณ, 2558)    ดังนี้ 

 1.ระยะก่อนการเกษียณอายุ (Pre-retirement) ซ่ึงตรง 
กับภาษาอังกฤษว่า pre -retirement แปลว่า 
the period before retirement   แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 

1.1) Remote phaseเป็นระยะที่เวลาการเกษียณอายุยัง
อยู่อีกนานโดยจะอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้นวัยทํางานหรือ 5 ปีก่อนเกษียณอายุ
ขึ้นกับแต่ละบุคคล 

1.2) Near phaseเป็นระยะที่บุคคลเริ่มวิตกกังวลกับการ
เกษียณที่กําลังใกล้เข้ามา หากมีการเตรียมตัวดีจะมีความพร้อมต่อการ
เกษียณอายุและไม่กังวล รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการเกษียณอายุ  
 2. ระยะหลังเกษียณใหม่ๆ (Honeymoon phase) เป็น
ระยะที่ไม่ต้องทํางาน มีอิสระทางด้านเวลาและงาน ระยะนี้จะมีความสุข
ที่ได้พักผ่อนและทําในสิ่งที่ตนเองต้องการ อาจมีช่วงเวลา 1-5 ปี แตกต่าง
กันแต่ละบุคคล 

 3 . ร ะ ย ะ เ บื่ อ ห น่ า ย ต่ อ ก า ร เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ง า น 
(Disenchantment phase ) จะรู้สึกเหงา ขาดเพ่ือน หงุดหงิดง่าย รู้สึก
ไม่พอใจต่อชีวิต ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/period
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/retirement
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       4.ระยะการพิจารณาถึงความจริงทั้งหลายเพื่อเลือกทางที่
พอใจ (Re – orientation Phase ) โดยจะนําไปปรับปรุงหรือการ
ปรับตัวให้เขา้กับการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวิตประจําวันหลัง
เกษียณ 
 5.ระยะที่บุคคลสามารถปรับตัวได้ (Stabilization  
Phase ) มีความเข้าใจในบทบาทของตนและเคยชินต่อการดําเนินชีวิต
หลังเกษียณ  บางคนสามารถเข้าสู่ระยะนี้ได้เลยหลังจากผ่านระยะ 
Honeymoon phase ถ้าหากมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณที่
ดี แต่บางคนที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณหรือเตรียมไม่ได้ ก็อาจ
ไม่สามารถเข้าสู่ระยะนี้ได้ 
 6. ระยะสุดท้ายของการเกษียณอายุ (Termination 
Phase) เป็นระยะที่ผู้สูงอายุอาจมีร่างกายทรุดโทรม   การเจ็บปุวย และ
ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน ระยะนี้รวมถึงสภาวะสุดท้าย
ของชีวิต 
 

 ผลกระทบจากการเกษียณอายุ  
 การเกษียณอายุมีผลกระทบต่อผู้เกษียณอายุในหลายด้าน กอปร
กับเป็นช่วงวัยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะวัยสูงอายุ ส่งผลกระทบต่อความพึง
พอใจในชีวิตของผู้เกษียณอายุ รวมทั้งการดํารงชีวิต   การเกษียณถือว่า
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เป็นเหตุการณ์ในชีวิตที่อาจก่อให้เกิดความเครียดได้เป็นอันดับ 10 จาก
ทั้งหมด 43 เหตุการณ์ในชีวิตที่มักทําให้คนเครียด (วิวัฒน์ เอกบูรณะ
วัฒน์, 2560) ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสําหรับการเกษียณ จึงเป็นสิ่ง
ที่ควรวางแผนดําเนินการตั้งแต่อยู่ในช่วงก่อนเกษียณอายุ   โดยทั่วไป
กระทบของการเกษียณต่อผู้เกษียณอายุ สรุปดังนี้  

1.ผลกระทบด้านร่างกาย เนื่องจากผู้เกษียณอายุเป็นช่วงที่
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยผู้สูงอายุทําให้มีปัญหาด้านความเสื่อมของอวัยวะ
ต่างๆด้านร่างกาย เช่น ระบบกระดูกเสื่อมทําให้เกิดปัญหาในการเดิน
ระบบประสาทต่างๆเสื่อมลง สายตามองไม่ชัด  หูตึงทําให้ผู้สูงอายุบางคน
ไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้  ซึ่งมีผลต่อการดําเนิน
ชีวิตทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ นอกจากนี้    หากขาดความรู้ในการดูแล
สุขภาพอย่างถูกต้องจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพที่เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีจะสามารถปรับตัวได้ดี 

กล่าวโดยสรุป สภาวะทางสุขภาพเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการ
ปรับตัวของผู้สูงอายุ 

2.ผลกระทบด้านจิตใจ  การเกษียณอายุมีผลกระทบต่อจิตใจ
ของผู้เกษียณอายุค่อนข้างมาก    เนื่องจากการเกษียณอายุทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันต่อกิจวัตรประจําวันจากที่เคยปฏิบัติไปสู่การมี
เวลาว่างมากขึ้น   ในขณะเดียวกันการเกษียณอายุทําให้ผู้เกษียณอายุ
รู้สึกว่าตนเองด้อยคุณค่า   เนื่องมาจากอํานาจที่เคยมีอยู่หมดไป หากผู้
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เกษียณอายุไม่สามารถปรับตัวได้จะทําให้รู้สึกหงุดหงิด  ซึมเศร้า  รู้สึกว่า
ตนเองหมดความหมาย  ไม่มีคุณค่า   ขาดความพึงพอใจต่อสภาพชีวิตใน
ปัจจุบัน 

3.ผลกระทบด้านสังคม   การเกษียณอายุเป็นการถอนตัวจาก
บทบาทสังคมภายนอก  ทําให้ผู้เกษียณอายุมีแต่สังคมภายในบ้าน   ขาด
การพบปะกับผู้ร่วมงาน   บทบาททางสังคมลดน้อยลง   อํานาจต่างๆที่
เคยมีหมดไป    การได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืนในสังคมหมดไป   สิ่ง
ต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้เกษียณอายุเกิดความรู้สึกว่าคุณค่าและศักดิ์ศรี
ลดลงและก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจ  มีความเหงาและว้าเหว่   ถ้าไม่มี
บทบาทใหม่มาทดแทนจะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อชีวิต 

4.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ   เนื่องจากผู้เกษียณอายุต้องออก
จากงานเดิม   ทําให้รายได้รายได้พิเศษลดลง   ในขณะที่ยังมีรายจ่ายเพ่ิม
มากขึ้น   เนื่องจากต้องมีการดูแลสุขภาพที่เสื่อมลงมากขึ้นจากเดิมจึง
ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว 

5.ผลกระทบด้านการใช้เวลาว่าง    การเกษียณอายุทําให้มี
เวลาว่างวันละ 6-8 ชั่วโมง   ผู้เกษียณที่ไม่ได้วางแผนเตรียมงานอดิเรก
หรือหากิจกรรมต่างๆไว้มักพบกับปัญหาการใช้เวลาว่างให้หมดไปในแต่
ละวัน    ปัญหานี้มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง  ทําให้เกิด
ความเครียดและความเบื่อหน่ายได้ 
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 6.ผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคู่ชี วิตและสมาชิกใน
ครอบครัว    เนื่องจากผู้เกษียณมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นทําให้มีโอกาสเข้า
มามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของครอบครัวมากขึ้น  
คู่ชีวิตหรือสมาชิกในครอบครัวอาจรู้สึกถูกรุกล้ําอาณาเขต   เกิดอารมณ์
หงุดหงิดและไม่สบายได้   จะเห็นว่าการเกษียณอายุไม่ได้มีผลเสียแก่ผู้
เกษียณเท่านั้น  แต่ยังส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวของผู้เกษียณด้วย 

 ในประเทศญี่ปุุน มีกลุ่มอาการที่เรียกกันว่า “กลุ่มอาการเบื่อ
สามีเกษียณ (retired husband syndrome หรือ RHS)”ซึ่งเป็นกลุ่ม
อาการที่เกิดขึ้นจากการที่ภรรยาต้องอยู่กับสามีที่เกษียณแล้วตลอดเวลา 
ทําให้เกิดความเครียด รวมถึงอาการปุวยทางกาย เช่น ผื่นขึ้น แผลร้อนใน 
หอบหืดกําเริบ ความดันโลหิตสูง  ซึ่งนายแพทย์ Kurokawa ผู้มี
ประสบการณ์ในการรักษาผู้ปุวยที่มีอาการเหล่านี้มากกว่า 10 ปี โดยเชื่อ
ว่ากลุ่มอาการ retired husband syndrome อาจเกิดขึ้นในคู่สมรสที่อยู่
ในช่วงสูงวัยในประเทศญี่ปุุนมากถึงร้อยละ60    (วิวัฒน์ เอกบูรณวัฒน์
,2560)สาเหตุปัญหาretired husband syndrome เชื่อว่าเนื่องจาก
วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุุนให้ฝุายชายเป็นผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัว 
ส่วนฝุายหญิงเป็นแม่บ้าน เมื่อสามียังทํางาน คู่สามีภรรยาจะพบกันแต่
ในช่วงค่ําและวันหยุด เมื่อฝุายชายเกษียณ ทําให้มีเวลาอยู่บ้านด้วยกัน
ตลอดเวลา รายได้ของฝุายชายลดลง หากฝุายชายไม่ปรับตัว เช่น สั่งงาน
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ฝุายหญิงให้ทํางานต่างๆ หมดทุกอย่าง เกรี้ยวกราด มองฝุายหญิงเหมือน
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา จะทําให้เกิดความเครียดในครอบครัว หากปัญหา
รุนแรงจะเกิดการหย่าร้างเมื่อสูงอายุได้ซึ่งทําให้เกิดปัญหาทางสังคม
นอกจากที่ประเทศญี่ปุุนยังพบ ในประเทศอ่ืนๆ เช่นกัน (วิวัฒน์ เอก
บูรณวัฒน์,2560) 

 การเกษียณอายุสําหรับบางคนอาจเกิดความกลัวการเกษียณอายุ 
ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่นักวิชาการชาวตะวันตกเรียกว่า “กลุ่มอาการกลัว
การเกษียณ (The retirement syndrome)” ความหมายของคํานี้ในแต่
ละบริบทอาจจะแตกต่างกัน   แต่โดยรวมหมายถึง  ผลกระทบต่อจิตใจที่
เกิดข้ึนในคนที่กําลังจะเกษียณอายุหรือเกษียณอายุไปแล้ว    การนําคํานี้
มาใช้อย่างเป็นทางการในครั้งแรกโดย Robert Jay Lifton   ซึ่งเป็น
นักจิตวิทยาและนักเขียนชาวสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ. 1960 โดยให้
ความหมายของคําว่า retirement syndrome เป็นลักษณะในกลุ่ม
นายทหารระดับนายพลที่เกษียณอายุ ว่ามักจะกล้าพูดต่อต้านนโยบายที่
ชั่วร้ายก็ต่อเมื่อตนเองลงจากอํานาจหรือเกษียณอายุไปแล้วเท่านั้น        
( Mitchell ,2017; Globe ,2007อ้างถึงในวิวัฒน์    เอกบูรณะวัฒน์, 
2560) ความหมายของคําว่า retirement syndrome ซึ่ง Lifton 
อธิบายอาจจะแตกต่างจากความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจ ทั้งนี้เพราะ
ความหมายของ retirement syndrome   ซึ่งตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย
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โดย McNeil และ Griffin ในวารสารทางด้านจิตเวชศาสตร์ ในปี ค.ศ. 
1967 อธิบายว่าเป็นความเครียดและอาการปุวยที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่ม
ทหารที่เกษียณและปลดประจําการไปแล้ว 

 ในทัศนะทางการแพทย์ คําว่า “retirement syndrome” จาก
การวินิจฉัยอาการของผู้ปุวยจึงอาจจะไม่เหมาะสมนัก หากผู้ปุวยที่แพทย์
ดูแลมีลักษณะของ “retirement syndrome” อย่างชัดเจน แพทย์จะใช้
วินิจฉัย ตามระบบ Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM) ของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ระบบ International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems (ICD) ขององค์การอนามัยโลก โดยใช้คําว่า 
“stressor-related disorders” หรือ “adjustment disorders” จะ
เหมาะสมมากกว่า ( วิวัฒน์  เอกบูรณะวัฒน์,2560) 

 Vries นักจิตวิทยาและศาสตราจารย์ทางด้านการบริหารแห่ง
สถาบัน INSEAD ชาวเนเธอร์แลนด์ เขียนบทความไว้ในปี ค.ศ. 2003 ใน
ชื่อว่า “The retirement syndrome: The psychology of letting 
go” เพ่ืออธิบายถึงลักษณะของสภาพจิตใจของผู้นําองค์กรหรือคนทํางาน
ประจําที่กําลังจะเกษียณอายุ แต่ไม่อยากเกษียณ และเมื่อถึงเวลาเกษียณ
ไปแล้วก็เกิดความเครียดขึ้นอย่างมาก โดย Vries อธิบายปรากฏการณ์นี้
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ว่า ผู้นําองค์กรหรือคนที่ทํางานประจําที่อยู่ในอํานาจมานานเมื่อถึงเวลาที่
ใกล้จะเกษียณอายุ บางคนจะเกิดอาการไม่อยากเกษียณ หากเป็นองค์กร
ภาครัฐหรือเอกชนที่มี เกณฑ์อายุในการเกษียณชัดเจน ก็ต้องการคง
อํานาจไว้ให้นานที่สุด และเมื่อเกษียณอายุไปแล้วก็จะเกิดความเครียด
และซึมเศร้าอย่างมาก หากเป็นองค์กรที่เป็นธุรกิจในครอบครัว บางครั้ง
ผู้นําองค์กรจะทํางานจนอายุมาก โดยไม่ยอมพัก หรือยอมให้ผู้อ่ืนเข้ามา
ดูแลกิจการแทน (วิวัฒน์  เอกบูรณะวัฒน์,2560) 

 สาเหตุของการเกิดอาการ “The retirement syndrome” เชื่อ
ว่ามีสาเหตุจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

1) คนผู้นั้น มุ่งท างานมาอย่างเดียวตลอดทั้ งชี วิต  (single-
mindedness) โดยอาจจะไม่มีความสนใจในสิ่งอ่ืนๆ เลย โดยงานจึง
เป็นสิ่งเดียวของชีวิตที่ทําให้ได้รับความชื่นชม อํานาจ รายได้ ฐานะทาง
สังคม และทุกอย่าง เมื่อต้องหยุดทํางาน แม้ว่ าจะเนื่องจากการ
เกษียณอายุ ก็จะรู้สึกว่าตนเองว่างเปล่า เกิดความเครียดและซึมเศร้า 

2) ความกลัวที่จะสูญเสียฐานะทางสังคม (fear of losing 
public recognition) ผู้นําองค์กรหรือผู้บริหารบางคนให้ความสําคัญ
กับหน้าตาในสังคมอย่างมาก การเป็นผู้นําหรือผู้บริหารทําให้รู้สึกว่า
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ตนเองมีอํานาจที่ยิ่งใหญ่ การสูญเสียตําแหน่งหน้าที่การงาน จึงทําให้รู้สึก
ว่าตนเองสูญเสียฐานะทางสังคม 

3) ความกลัวที่จะสูญเสียอ านาจในการสั่งการและความเป็นคน
ส าคัญ (loss of control and importance) ผู้นําองค์กร ผู้บริหาร 
หรือคนทํางานประจําที่มีตําแหน่งหน้าที่ บางคนอาจยึดติดและชื่นชอบ
การเป็นคนสําคัญ การมีอํานาจในการสั่งการผู้อ่ืน การมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน 
การเป็นแบบอย่างต่อผู้อื่น รวมถึงการได้รับคําชื่นชมจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ของตนเอง การสูญเสียตําแหน่งหน้าที่ จึงเหมือนเป็นการสูญเสียสิ่ง
เหล่านี้ด้วย 

4)  ความกังวลใจในเรื่องการเงิน(financial concerns) เมื่อ
เกษียณแล้ว คนส่วนใหญ่รายได้จะลดลง ผู้นําองค์กรหรือผู้บริหารบางคน
อาจวางแผนการเงนิไว้ในสมัยที่ยังอายุน้อยไม่ดี บางคนมีรายได้สูงมานาน
อาจติดกับลักษณะการใช้ชีวิตที่หรูหราฟุุมเฟือย การเกษียณอายุทําให้
รายได้ลดลง จึงทําให้เกิดความเครียด 

5) ความกลัวถูกแก้แค้น (fear of retaliation) ในหนทางของ
การเติบโตขึ้นเป็นผู้นําองค์กรหรือผู้บริหาร และในระหว่างการทํางาน
บริหาร บางครั้งต้องมีการตัดสินใจที่ทําให้เกิดการเสียประโยชน์ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่ม ยิ่งหากผู้นําหรือผู้บริหาร
ผู้นั้นไม่มีศิลปะในการลดความไม่พึงพอใจ หรือบริหารแบบไม่เป็นธรรม 
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บางครั้งอาจทําให้เกิดความแค้นขึ้น และเกิดการเอาคืนแบบตา-ต่อ-ตา 
ฟัน-ต่อ-ฟัน  เมื่อผู้นําหรือผู้บริหารผู้นั้นหมดอํานาจลง 

6) ความอยากเป็นต านาน (wish to leave a legacy) ผู้นําหรือ
ผู้บริหารบางคนมีปมในใจที่อยากให้ตนเองดูเป็นคนยิ่งใหญ่ เรียกว่า “ปม
อยากเป็นตํานาน (edifice complex)” เมื่อเข้ามาสู่อํานาจก็จะทําสิ่งที่
ยิ่งใหญ่ เช่น ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต หรือก่อสร้างอาณาจักรธุรกิจ
ที่ยิ่งใหญ่ เมื่อถึงวัยเกษียณ ก็กังวลว่าทายาทธุรกิจหรือผู้รับช่วงต่อของ
ตนเองจะดูแลสิ่งที่ตนเองทําไว้ได้ไม่ดีพอ หรือแม้แต่ทําให้อาณาจักรที่
ตนเองสร้างไว้เสื่อมสลายลง จึงทําให้ตัดใจเลิกทํางานไม่ได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวทําให้บุคคลหลายคนเกิดความเครียดและ
ซึมเศร้าเมื่อต้องเกษียณอายุ อย่างไรก็ตาม แนวทางปูองกันปัญหา  
จําแนกเป็น2 ด้าน คือ 

1) ในด้านขององค์กร การวางแผนการเกษียณของผู้นําองค์กรหรือ
ผู้บริหารไว้ล่วงหน้าย่อมทําให้เกิดผลดีกับทั้งสองฝุาย การวางนโยบาย
อย่างเป็นระบบจะช่วยให้การทํางานขององค์กรยังคงราบรื่น เช่น การลด
บทบาทหรือลดเวลาการทํางานของผู้นําองค์กรหรือผู้บริหารก่อนเกษียณ 
มาเป็นที่ปรึกษาแบบ part time อาจช่วยให้ผู้นําองค์กรหรือผู้บริหารมี
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การปรับตัว เป็นการแสดงความเอาใจใส่ต่อกัน และองค์กรได้ประโยชน์
จากความรู้ในระบบงานของอดีตผู้นําองค์กรหรือผู้บริหารที่มีอยู่เต็มเปี่ยม 

2) ด้านของตัวผู้น าองค์กรหรือผู้บริหารเอง   ซ่ึง Vries แนะนําว่า 
ควรมองว่าความแก่เป็นกระบวนการของธรรมชาติ ที่จะทําให้สภาพ
ร่างกายและขีดความสามารถในบางด้านลดลง 

 ดังนั้น การวางแผนก่อนการเกษียณ ทั้งด้านการเงิน สังคม และ
ชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่ง เพราะทําให้เกิดความพร้อมเมื่อถึงวัน
เกษียณอายุ นอกจากนี้ Vries ยังแนะนําว่า ผู้ที่กําลังจะเกษียณ ควร
พัฒนาความสนใจของตนเองในด้านอ่ืนนอกเหนือจากเรื่องงาน และควร
เริ่มสร้างความสัมพันธภาพที่ดตี่อผู้อื่นในแบบที่มากกว่าความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือทางการงานตั้งแต่ก่อนเกษียณ เพ่ือยังคงได้รับความเคารพจาก
ผู้อื่นอยู่เสมอ (วิวัฒน์  เอกบูรณะวัฒน์, 2560 ) 

 การเกษียณอายุเป็นความเสี่ยงหรือเป็นโอกาสของผู้สูงอายุ 

 การเกษียณอายุส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของผู้เกษียณอายุทั้ง 
2 ด้าน กล่าวคือ ด้านสุขภาพมีความเสี่ยงเป็นโรคและการเจ็บปุวยตามวัย 
ในขณะเดียวกันมีบางคนเห็นว่าการเกษียณช่วยให้มีความเครียดจากก
การทํางานลดลงและสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีขึ้นได้ และบางคน
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ต้องการทํางานต่อเนื่อง เพ่ือยังคงมีสังคมร่วมกับเพ่ือร่วมงานและสร้าง
คุณค่าในตนเอง หรือบางคนมีเหตุผลเพ่ือฐานะทางการเงิน Brockmann
และคณะ (2009 cited in MacMurray & Clendon,2015) ศึกษากลุ่ม
ผู้เกษียณอายุ ที่มีความเสี่ยงของอัตราการตายต่ํา พบว่า กลุ่มนี้ใช้ชีวิต
เพ่ือการมีสุขภาพดีและแสวงหาโอกาสในการช่วยตนเองให้มีสุขภาพดีเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตนเองให้ดีขึ้น โดยจะมีสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจในระดับสูงและสามารถใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานภายหลัง
เกษียณอายุได้ ทั้งนี้ปัจจัยทางการเงินที่มั่นคงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ
สําหรับการแสวงหาโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของคนกลุ่มนี้ได้  

 อย่างไรก็ตาม ผู้ เกษียณอายุถึงแม้จะมีความเสี่ยงต่อความ
เจ็บปุวยตามสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลง    มีทักษะใหม่ๆลดลง      แต่มี
ภาวะเครียดจากงานลดลง มีเวลาดูแลตนเอง ออกกําลังกาย มีเวลาสร้าง
เครือข่ายทางสังคม เข้าสังคมมากขึ้น ทั้งนี้ควรมีเงินอย่างเพียงพอ 
อย่างไรก็ตาม การเกษียณอายุมีผลต่อองค์กร คือ ขาดคนที่มีความรู้และ
ทักษะในงาน คนงานรุ่นใหม่ขาดพ่ีเลี้ยงสอนงาน  ดังนั้น ในช่วงก่อนการ
เกษียณอายุ     ผู้ที่จะเกษียณอายุควรแสวงหาโอกาสและเตรียมพร้อม 
โดยเฉพาะการแสวงหาบทบาทและแนวทางการใช้ชีวิตใหม่ๆ โดยมี
งานวิจัยพบว่า  การช่วยเหลือสังคมเป็นแนวทางหนึ่งที่ดี  การออกกําลัง
กายจะช่วยให้มีสุขภาพดีและมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต งานวิจัยที่
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ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์จากผู้อาวุโส อายุ 56-76 ปี จํานวน 23 คน 
พบว่า ผู้ที่มีความสุขจะมีกิจกรรม 4 ด้านคือ  1)การใช้เวลา โดยการ
พบปะผู้อ่ืน เข้าสังคม 2) การใช้เวลาว่างและการทํางานอดิเรกตามความ
สนใจ 3) การสร้างความสําเร็จในชีวิต โดยเน้นด้านจิตวิญญาณ 4) การ
ช่วยเหลือสังคมภายนอก กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้คนมีกิจกรรมที่สร้าง
ความสุขในชีวิตได้ (Henricksen & Stephens,2010cited in 
MacMurray& Clendon,2015 ) ดังนั้น   ทางเลือกของชีวิตในช่วงวัย
ก่อนเกษียณอายุ ควรจะมีการวางแผนเตรียมตนเองให้พร้อมในด้านต่างๆ 
เพ่ือช่วยให้ชีวิตในวัยเกษียณมีความสุข 

 ประโยชน์ของการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุ 

     การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เตรียม
ตัวก่อนการเกษียณอายุและบุคคลรอบข้าง (วันชัยแก้วสุมาลี ,2552) ดังนี้ 

 1. ด้านจิตใจ   สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยสติไม่ประมาท
สามารถเอาชนะใจตนเองด้วยการยอมรับสภาพความจริงได้อย่างสงบ 

 2. ด้านร่างกาย  ทําให้สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง   การ
เจ็บปุวยลดลง 
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 3. ด้านทรัพย์สินเงินทอง  สามารถควบคุมรายรับ-รายจ่ายได้
เป็นระบบ   มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีภายหลังเกษียณอายุ 

 4. ด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง   ได้พบปะพูดคุยกับเพ่ือนวัย
เดียวกันและเพ่ือนต่างวัย  สามารถทําประโยชน์ต่อสังคม 

 5. ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว   ได้ทํากิจกรรมต่างๆด้วยกัน
ในครอบครัว  ทําให้เกิดความรักใคร่ผูกพัน 

 6. ด้านที่อยู่อาศัย   มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองทําให้เกิดความ
อบอุ่นใจ 

 จะเห็นว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุ ในด้านจิตใจ
ร่างกาย  ทรัพย์สินเงินทอง  การใช้เวลาว่างครอบครัว   ตลอดจนด้านที่
อยู่อาศัยเป็นการวางแผนชีวิตตนเอง   ทั้งนี้ การศึกษาของวีรวรรณ ธานี
, ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์, และภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ(2557) โดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารและสื่อต่างๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจด้านที่อยู่อาศัย
และด้านร่างกาย   พบว่าผู้ที่จะเกษียณอายุควรเริ่มวางแผนการเตรียม
ความพร้อมตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงอายุน้อย  เพราะเป็นการเตรียมความพร้อม
ที่ต้องใช้ระยะเวลานานและต่อเนื่อง   ส่วนการเตรียมความพร้อมด้าน
จิตใจและด้านการใช้เวลาว่าง   หากมีการเตรียมความพร้อมเร็วเท่าไรจะ



 

                                                                                           Version 30-8-63  

30 

ทําให้คุ้นชินกับความคิดเกี่ยวกับการเกษียณอายุมากขึ้น   สอดคล้องกับ
การศึกษาของเมทิยา   กอสนาน (2553) ที่ศึกษาสภาพทางการเงินของ
ข้าราชการทหารบกประจําการค่ายฝึกไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี   
พบว่า   การบริหารเงินโดยใช้รายได้ที่มีให้เกิดดอกออกผลให้ได้มากที่สุด
คือ  การฝากเงินกับทางธนาคารซึ่งเป็นช่องทางการออมหรือการลงทุนที่
เหมาะกับสถานการณ์โดยไม่ต้องไปหางานทําเพ่ิมเพียงแต่ปรับปรุงช่อง
ทางการหมุนเวียนของกระแสเงิน   จะทําให้มีรายได้เพียงพอ   ดังนั้นการ
เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุในด้านต่างๆจึงมีความสําคัญต่อผู้
เกษียณอายุเป็นอย่างมาก 

 การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุของคนไทยและ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา : ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า อาจารย์ในสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
การเตรียมพร้อมในการเกษียณอายุบ้างแล้ว แต่การศึกษายังไม่ครอบคลุมใน
ภาพรวม เพราะมีการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน  ส่วนการศึกษาในสถาบันของ
ภาครัฐยังมีน้อยมาก รวมทั้งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา
นอกจากนี้มีการศึกษาในกลุ่มคนทั่วไป คือ ประชาชนในวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย และ
ภาคเอกชนในอาชีพอ่ืนๆ สําหรับผลการศึกษา พบว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
เอกชนมีการเตรียมพร้อมอยู่ในระดับดี ( วันชัย แก้วสุมาลี, 2552 ; แสนคํานึง   
ตรีฤกษ์ฤทธิ์, ชีพสุมน รังสยาธร, และอภิญญา หิรัญวงษ์, 2557; อนงค์นาฏ 
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ผ่านสถิน, 2556; อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์, 2559)สอดคล้องกับการศึกษาใน
ต่างประเทศที่พบว่า  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีการวางแผนเตรียมพร้อมในการ
เกษียณอายุโดยเฉพาะการเงินและด้านสังคม  การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเตรียมพร้อมในการวางแผนเกษียณอายุ คือ อายุ สถานภาพสมรส ทัศนคติที่
ดีต่อการวางแผนการเกษียณอายุ ระยะเวลาทํางาน การรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ รายได้ครอบครัว เป็นต้น (วันชัย แก้วสุมาลี, 
2552 ; แสนคํานึง ตรีฤกษ์ฤทธิ์ , ชีพสุมน รังสยาธร, และอภิญญา หิรัญวงษ์, 
2557;อนงค์นาฏ ผ่านสถิน, 2556;   อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์, 2559; Lai,Lai, & Lau, 
2009; Snyman, Berg-Cloete, &  White, 2017; Saeed & Sarwar, 2016 

 สรุป 
การเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย

เข้าสู่วัยผู้สูงอายุตามระยะพัฒนาการของมนุจากช่วงอายุวัยกลางคนก้าว
เข้าสู่วัยสูงอายุ โดยมีช่วงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป การดํารงชีวิต
ภายหลังเกษียณอายุอย่างมีความสุขคือการมีชีวิตที่มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย
แข็งแรงและไม่มีปัญหาทางจิตใจ มีสังคมและมีการเงินที่มั่นคงในการใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข การเตรียมพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุควรเริ่ม
ดําเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบและขั้นตอนในแต่ละวัยอย่างชาญ
ฉลาด โดยเฉพาะวัยก่อนเกษียณอายุ เพ่ือช่วยให้การดํารงชีวิตมีความ
พร้อมในทุกด้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายหลังการเกษียณอายุ 
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บทที่ 3 
แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ 

เพ่ือชีวิตที่มีความสุขในวัยเกษียณอายุ 
 
 การวางแผนชีวิตมีความสําคัญโดยเฉพาะการเตรียมความ
พร้อมก่อนเกษียณอายุเป็นการวางแผนการดําเนินการหรือการปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือเตรียมตัวในการดําเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุซึ่ง
ต้องมีการเตรียมตัวด้านต่างๆ 6 ด้านได้แก่ 1) การเตรียมตัวด้านจิตใจ 2) 
การเตรียมตัวด้านร่างกาย 3) การเตรียมตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง 4) การ
เตรียมตัวด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 5) การเตรียมตัวด้านสัมพันธภาพ
ในครอบครัว 6) การเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัยโดยการเตรียมพร้อมนี้ต้อง
ดําเนินการอย่างมีขั้นตอน โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสม
ตามสภาพของปัจเจกบุคคลเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

 แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ 
 คุณภาพชีวิตพิจารณาจากคุณภาพด้านร่างกายอารมณ์สังคม
ได้แก่โภชนาการสุขภาพอนามัยการศึกษาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยการมี
งานทําศาสนาจริยธรรมกฎหมายและปัจจัยด้านจิตวิทยาดังนั้นการเตรียม
ตัวก่อนการเกษียณอายุควรเริ่มกระทําตั้งแต่อยู่ในวัยทํางานหรือช่วงวัย
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กลางคนคือช่วงอายุระหว่าง 55 – 65 ปีโดยประมาณช่วงนี้เรียกว่า 
Prime of Life หรือช่วงดีเลิศแห่งชีวิตคือไม่แก่เกินไปยังคงมีความเป็น
หนุ่มเป็นสาวจึงเป็นช่วงที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเตรียมตัวก่อนการ
เกษียณอายุงานซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 6 ด้านดังนี้ 

1. การเตรียมตัวด้านจิตใจ 
       การเกษียณอายุเป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงบทบาทและ
สถานภาพทางสังคมอย่างฉับพลัน     หากขาดการเตรียมพร้อมและการ
เตรียมใจไว้ล่วงหน้าจะประสบปัญหาความเครียดและการปรับตัวไม่ได้ทํา
ให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจมีอารมณ์รุนแรงหงุดหงิดเหงาว้าเหว่เบื่อหน่าย
ชีวิตมีความวิตกกังวลดังนั้นการเตรียมตัวด้านจิตใจ (เฉก ธนะศิริ, 2550 
อ้างถึงในเพ็ญประภา เบญจวรรณ, 2558) มีแนวทางดังนี้ 
 1.1 สร้างขวัญกําลังใจที่ดีในการเผชิญหน้ากับวัยเกษียณยอมรับ
ว่าการเกษียณเกิดกับทุกคนโดยใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 
 1.2 ฝึกตนให้เป็นคนใจกว้างมองโลกในแง่ดีรู้จักปล่อยวางเมื่อมี
ปัญหาแก้ปัญหาด้วยความมีสติและรู้จักควบคุมตนเอง 
 1.3 มีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนต่างวัยอย่าหลีกหนีหรือแยกตัว
ออกมาอยู่ โดดเดี่ยวบางครั้ ง เ พ่ือนต่าง วัยจะทํา ให้รู้ สึกมีชีวิตชีวา
กระฉับกระเฉงขึ้น 
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 1.4 พยายามทํากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับผู้ อ่ืนเช่นการ
ทําอาหารทําสวนเลี้ยงสัตว์ 
 1.5 สนใจหาความรู้ฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์ติดตามเหตุการณ์
ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆไว้เสมอ 
 2. การเตรียมตัวด้านร่างกาย 
 ภาวะสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดูแลเอาใจใส่ต่อตนเอง
อย่างสม่ําเสมอตั้งแต่วัยเด็กผู้ที่ใกล้จะเกษียณอายุควรมีการเตรียมตัวด้าน
สุขภาพร่างกายให้พร้อมเพ่ือรับกับวัยสูงอายุการดูแลสุขภาพด้วยดีอย่าง
ต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจําเป็นและจะช่วยให้สุขภาพวัยเกษียณอายุดี เมื่ออายุ 
40 ปีขึ้นไปต้องเริ่มดูแลตัวเองเอาใจใส่ไม่ปล่อยตัวเองเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ทางสุขภาพในวัยสูงอายุ(บรรลุ ศิริพานิช ,2550อ้างถึงในเพ็ญประภา 
เบญจวรรณ,2558)   ดังนั้น  การเตรียมตัวด้านร่างกายมีดังนี้ 
 1) ตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือที่จะ
ประเมินภาวะสุขภาพของตนเองได้ 
 2) รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ซึ่งเป็น
อาหารที่เคี้ยวง่ายย่อยง่าย  เน้นปลาและผักที่ปลอดสารพิษ  งดเครื่องดื่ม
ประเภทน้ําอัดลมชากาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ลดอาหารจําพวกแปูง
ข้าว  น้ําตาล  ไขมันต่างๆและควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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 3) ดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ 10 แก้ว  ควรดื่มน้ําหลังตื่น
นอนตอนเช้าสัก 1-2 แก้วจะช่วยขับถ่ายปัสสาวะและขับล้างของเสียออก
จากทางเดินปัสสาวะ 
 4) ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
ครั้งละ 30 นาที 
 5) นอนหลับอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมงและอยู่ในที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวก 
 6) ควรให้ร่างกายได้รับแสงแดดทุกวันโดยเฉพาะช่วงเช้าหรือ
เย็น  เพ่ือกระตุ้นให้ร่างกายผลิตวิตามินดีที่ทําให้ผิวหนังแข็งแรง 
 3. การเตรียมตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง 
                 การบริหารการเงินบุคคลเป็นการจัดระเบียบการเงินของ
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรู้จักจัดหาเงินเข้ามาและใช้จ่ายออกไป
อย่างถูกต้องก่อให้เกิดผลดีจนบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้เนื่องจากบุคคลเมื่อ
เกษียณอายุแล้วรายได้ที่เคยได้รับประจําลดลง   ดังนั้น  ถ้าไม่มีแผนการ
ใช้จ่ายอย่างรัดกุมแล้วเงินจํานวนนั้นอาจหมดไปอย่างรวดเร็ว(สุขใจ  น้ํา
ผุด,2557อ้างถึงในเพ็ญประภา เบญจวรรณ,2558) การเตรียมตัวด้าน
รายได้และรายจ่าย    มีดําเนินการดังนี้ 
 1) จัดทําการประเมินรายรับรายเดือน   วิเคราะห์แหล่งที่มา
ของรายรับ    เพ่ือคาดคะเนจํานวนรายได้ทั้งจากรายได้ประจําหลังจาก
เกษียณอาย ุ   รายได้พิเศษต่างๆที่จะสิ้นสุดลง เมื่อเกษียณอายุ 
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 2) ประเมินรายจ่ายในแต่ละเดือนและวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มา
ของรายจ่ายต่างๆสรุปเป็นงบประมาณเพ่ือวิเคราะห์แผนรายรับรายจ่าย
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี 
  3) ควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านให้สมดุลกับรายได้   ถ้า
งบประมาณออกมาว่ารายจ่ายเกินรายรับ   ควรต้องหาทางเพ่ิมรายได้
หรือมิฉะนั้นควรตัดรายจ่ายลง 
 4)  เตรียมหางานสํารองในกรณีที่ต้องหารายได้เพ่ิม  ควร
เตรียมไว้ตั้งแต่ยังดํารงตําแหน่งหน้าที่ในงานประจําอยู่ 
 5) เตรียมสะสมเงินเพ่ือสํารองไว้ใช้ยามเจ็บปุวยฉุกเฉินหรือ
เมื่อมีปัญหาทางเศรษฐกิจ   ควรเริ่มต้นสะสมเป็นเวลาอย่างน้อย 10-15 
ปีก่อนการเกษียณอายุ  โดยอาจจะสะสมในรูปอสังหาริมทรัพย์   การซื้อ
พันธบัตร   การประกันชีวิตหรือการลงทุนกับกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
(Retirement Mutural Fund: RMF) เป็นกองทุนที่มีลักษณะผสม
ระหว่างการเป็นกองทุนรวมกับการเป็นเครื่องมือสะสมเงินไว้ใช้ยามชรา 
(กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ, 2556อ้างถึงในเพ็ญประภา เบญจ
วรรณ,2558)  
 4. การเตรียมตัวด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
 การทํากิจกรรมยามว่างเป็นเรื่องสําคัญซึ่งนําความพึงพอใจ
มาให้แก่ผู้เกษียณอายุ ควรเลือกงานที่มีประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อผู้อ่ืน  ต่อ
สังคม    โดยพิจารณาจากการมีใจรักงาน   มีความถนัดในงาน   และมี
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ความเหมาะสมกับกําลังของตน (บรรลุ  ศิริพานิช, 2550 อ้างถึงในเพ็ญ
ประภา เบญจวรรณ,2558) การเตรียมตัวด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่างมี
ดังนี้ 
 1) ทํางานอดิเรก  เช่น  เขียนหนังสือ   งานสะสมต่างๆหรือ
ทํางานประดิษฐ์   เป็นต้น 
 2) เล่นกีฬาที่ไม่ต้องใช้แรงมากนักเช่น  เดิน  ว่ายน้ํา  เปตอง
รํามวยจีน  เป็นต้น 
 3) อ่านหนังสือ  เช่น   บทประพันธ์ประวัติศาสตร์   นวนิยาย
เป็นต้น 
 4) เข้ าร่ วมกิจกรรมในสั งคมหรือทํ ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
 5. การเตรียมตัวด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 
การรักษาสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งช่วยทําให้ 
ผู้ที่จะเกษียณมองเห็นคุณค่าของสมาชิกในครอบครัวทุกๆคนและ
จําเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วยวิธีการเชิงรูปธรรมต่างๆ 
(เฉก  ธนะศิริ, 2550 อ้างถึงในเพ็ญประภา เบญจวรรณ, 2558) ดังนี้ 
  1) ไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนและติดต่อสื่อสารถึงกันเสมอ 
 2) ดูแลช่วยเหลือในยามที่เดือดร้อน 
 3) เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่คนในครอบครัว 
 4) ให้เวลาแก่สมาชิกในครอบครัวและซื่อสัตย์ต่อครอบครัว 
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 5) สอนลูกหลานให้รักและเคารพผู้สูงอายุ 
 6. การเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัย 
 ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสําคัญต่อมนุษย์ทุกคน
การเตรียมที่อยู่อาศัยควรจัดเตรียมให้พร้อมก่อนถึงวันเกษียณอายุและ
ควรจัดเตรียมตั้งแต่วัยกลางคนเพราะถ้าหากจัดการเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
แล้วอาจมีปัญหาบางอย่างซ่ึงแก้ไขไม่ทันการณ์ได้ (บรรลุ ศิริพานิช, 2550  
อ้างถึงในเพ็ญประภา เบญจวรรณ, 2558) ในการเตรียมที่อยู่อาศัยนั้นสิ่ง
ที่ต้องคํานึงถึงมีดังนี้ 
 1) สถานที่ตั้งที่อยู่อาศัยต้องสะดวกในการเดินทางอยู่ไม่ไกล
จากแหล่งชุมชนจากเพ่ือนหรือญาติสนิท 
 2) ลักษณะการอยู่อาศัยควรวางแผนล่วงหน้าว่าจะใช้ชีวิต
หลังเกษียณอายุกับใครอยู่กับคู่สมรสอยู่กับญาติพ่ีน้องอยู่กับลูกหลาน
เพ่ือที่จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรืออยู่ตามลําพังคนเดียว 
 3) สภาพที่อยู่อาศัยหมายถึงสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม
จะต้องมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับสภาพและข้อจํากัดในวัยชราเช่น
พ้ืนบ้านไม่ควรขัดเงาให้ลื่นเพราะจะทําให้หกล้มได้ง่ายมีไฟฟูาแสงสว่าง
เพียงพอ 
       กล่าวโดยสรุป การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุ 
ควรมีแนวทาง ดังนี้ 
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1. ควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินให้เพียงพอใช้
จ่ายในวัยเกษียณอายุและยามฉุกเฉิน 

2. ภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในการทํางานมีอะไรบ้าง    
หากเป็นไปในทิศทางที่ดี  ควรมีการวางแผนทํางานต่อเนื่องหลัง
เกษียณอายุ ภาวะสุขภาพของคู่สมรสเป็นอย่างไรบ้าง หากมีภาวะ
สุขภาพไม่ดี ควรคํานึงถึงค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ หากมี ปัญหาเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการดูแล การทํางานหลังเกษียณอายุอาจเป็นแนวทางหนึ่งใน
การหารายได ้

3. สวัสดิการในการดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุมีหรือไม่ เป็น
อย่างไร   

4. ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น สังคม การใช้ความรู้ในการทํางาน   การ
ทํางานมีความหมายต่อชีวิตมากน้อยแค่ไหน  หรือทํางานเป็นงานอดิเรก 

5. มีการวางแผนเกษียณอายุแบบใด การเกษียณอายุแบบใดให้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุด 

6. มีสิ่งจูงใจอะไรบ้างที่สถาบันได้กําหนดในการทํางาน   ในช่วง
ก่อนเกษียณอายุและเกษียณอายุ 

การให้คําแนะนําและเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว จะช่วย
เรื่องการตัดสินใจในการทํางานและช่วยเตรียมความพร้อมในการทํางาน
แก่อาจารย์ได้เป็นอย่างดี 
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 สรุป 
  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุเป็นการวางแผนการ

ดําเนินการหรือการปฏิบัติ เพ่ือเตรียมตัวในการดําเนินชีวิตภายหลัง
เกษียณอายุในช่วงวัยก่อนเกษียณอายุซึ่งต้องมีการเตรียมตัวด้านต่างๆ
ประกอบด้วยการเตรียมตัวด้านจิตใจด้านร่างกายด้านทรัพย์สินเงินทอง
ด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่างด้านสัมพันธภาพในครอบครัวและที่อยู่อาศัย
ทั้งนี้  การมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมในด้าน
โภชนาการ การออกกําลังกาย การจัดการความเครียด การมีสังคมที่ดี ซึ่ง
จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพดี มีความสุขในชีวิตตลอดไป 
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     บทที่ 4 
             การวางแผนชีวิตเพื่อการท างานที่ประสบผลส าเร็จ 

 
 การวางแผนเป็นการคิดคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ล่วงหน้า ในการ

ทํางานบุคคลมุ่งหวังที่จะบรรลุเปูาหมายของชีวิตการทํางานตามบันได
อาชีพที่กําหนด อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีเปูาหมายการทํางานใน
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการแก่สังคม การวิจัยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้
ประเมินความสําเร็จในด้านวิชาการมีผลงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ และ
สามารถนําไปสู่การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นอย่างเป็น
ระบบ นอกจากนี้ การประเมินโดยปกติท่ัวไป เป็นการประเมินโดยใช้ระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน สําหรับการทํางานที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นการดําเนินงานเพ่ือผลลัพธ์หรือเปูาหมายที่บุคคลมุ่งหวังหรือ
คาดหวังว่าจะเป็นในอนาคต ซึ่งจําเป็นต้องคิดวางแผนแนวทางปฏิบัติอย่าง
มียุทธวิธีที่เหมาะสม เพ่ือสามารถบรรลุเปูาหมายความสําเร็จของชีวิตใน
ที่สุด 
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การวางแผนชีวิตเพื่อการท างานที่ประสบผลส าเร็จ 
 นิยามความส าเร็จ 
       พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525(2526) ให้
ความหมาย สําเร็จ หมายถึง  เสร็จแล้ว สมประสงค์ บรรลุผล  
                  สําหรับความสําเร็จของชีวิตในแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกัน หากนิยามความสําเร็จของบุคคล หมายถึงว่า การที่บุคคลนั้น
สามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้และได้รับผลตามที่คาดหวัง ดังนั้น นิยาม
ของความสําเร็จบุคคลต้องกําหนดเปูาหมายของตนเองให้ชัดเจน จึงจะ
สามารถกา้วไปสู่ความสําเร็จตามที่ตนเองปรารถนาได้อย่างสมประสงค์ 
 
เหตุผลที่บุคคลต้องใฝ่หาความส าเร็จของชีวิต 

 
 มนุษย์ทุกคนมีแบบแผนวงจรชีวิตทั่วไปโดยหากพิจารณาตาม
อายุขัย ประกอบด้วย การเกิด เจริญเติบโต แก่และตาย ในวัยทํางาน
บุคคลย่อมต้องประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงชีพ ดังนั้น  การทํางานจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตที่บุคคลปฏิบัติเพ่ือหารายได้ในการดํารงชีวิต โดยเป็น
ผลมาจากการมีงานทํา มีหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ การประกอบอาชีพ
ทําให้บุคคลพึงตระหนักถึงเปูาหมายของชีวิต ความสําเร็จในชีวิตของแต่
ละบุคคลมีความแตกต่างกัน  แต่อย่างน้อยที่สุดหากพิจารณาถึงแนวคิด
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ความต้องการที่จําเป็นของชีวิต เช่น แนวคิดของมาสโลว์ ที่ระบุว่า มนุษย์
ทุกคนมีความต้องการ 5 ลําดับขั้น ขั้นแรก คือ ความต้องการทางร่างกาย 
(Physiological Needs) อย่างน้อยที่สุดบุคคลมีความต้องการใน
ปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือการดํารงชีวิต นั่นคือ ปัจจัยสี่  ขั้นที่ 2 ความต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัย ขั้นที่ 3 ความต้องการเป็นที่รักและยอมรับของกลุ่ม 
ขั้นที่ 4 ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน และความต้องการขั้นที่ 
5 (Self –Actualization Needs ) ความต้องการความเข้าใจและรู้จัก
ตนเอง ซึ่งเป็นความต้องการสูงสุดของชีวิต ความต้องการดังกล่าวเป็น
เรื่องท่ีบุคคลต้องกระทําในวันนี้เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการในอนาคต   
 การบรรลุเปูาหมายตามที่ต้องการ บุคคลจําเป็นต้องวางแผนเพ่ือ
หามาตรการในการดําเนินงานให้บรรลุผล นั่นคือ การทําเพ่ือตนเอง และ
ผลของการกระทํานั้นอาจส่งผลต่อผู้อ่ืนด้วย ดังนั้น การที่บุคคลพยายาม
ทุ่มเทการทํางานในวัยหนุ่มสาวเพ่ือการดํารงชีวิตและความต้องการเป็นที่
ยอมรับของตนเองและสังคมโดยรวม 
 
การวางแผนชีวิตเพื่อความส าเร็จ 
 

                  การวางแผน เป็นการตัดสินใจหาทางเลือกที่จะปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายตามที่พึงประสงค์ การวางแผนเป็นวิธีคิดวาดฝันสิ่งที่จะทํา
เ พ่ือให้บรรลุ เปู าหมายในอนาคต การนึกฝันแต่ ไม่ลงมือปฏิบัติ 
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เปรียบเสมือนการวางแผนแล้วนิ่งเฉย ไม่มีการกระทํา  ผลงานย่อมไม่
บังเกิดเป็นผลผลิตและผลลัพธ์ตามท่ีตั้งเปูาหมาย   

  การวางแผนชีวิต คือ การเตรียมการชีวิตและวางแผนการดําเนิน
ชีวิตเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในด้านต่างๆ (ศักดินนท์ 
สรรค์สืบวิคูณ, 2552) การวางแผนชีวิตจะช่วยกําหนดทิศทาง และตอบ
คําถามว่าเราต้องการอะไรในชีวิต ซึ่งเป็นกระบวนการคิด ไตร่ตรอง และ
หาหนทางเพ่ือนําพาไปสู่เปูาหมาย และมีแรงจูงใจที่จะดําเนินกิจกรรม
เพ่ือนําพาไปสู่เปูาหมายตามที่พึงประสงค์ 

 
 คุณสมบัติพื้นฐานของบุคคลที่จะประสบความส าเร็จ  

                     บุคคลที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิต ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
          1. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เกิดจากการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน  การเรียนรู้ไม่
มีหยุดนิ่ง ดังนั้น บุคคลที่จะใฝุหาความสําเร็จ จําเป็นต้องเป็นผู้ที่ใฝุเรียนรู้
ในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติให้มีความรู้เข้าใจ มีทักษะ มีความชํานาญจนเป็นที่
ยอมรับ แรงจูงใจใฝุเรียนรู้ เป็นพลังสําคัญ นั่นหมายถึงว่า พึงปฏิบัติตน
เป็นผู้ที่ใฝุหาการเรียนรู้ตลอดเวลา หรือ การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 

          2. ความขยัน ซื่อสัตย์และอดทน คุณสมบัติของความซื่อสัตย์จะ
ช่วยสร้างตนเองให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจทั้งตนเองและผู้อ่ืน เกิด
สัมพันธภาพที่ดีในการทํางานและการคบค้าสมาคม  ในขณะที่ความขยัน 
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เป็นคุณสมบัติที่สําคัญในการดําเนินกิจกรรม  รวมทั้งความเอาใจใส่ และ
ความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างการยอมรับในผลผลิตที่มี
คุณภาพ นอกจากนี้ความอดทน เป็นบันไดนําไปสู่ความสําเร็จ เพราะ
ตลอดระยะเวลาการทํางาน  บางครั้งมีปัญหาหรือสิ่งไม่พึงประสงค์
เกิดขึ้น ความอดทนจะเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้บุคคลมีกําลังแรงใจฝุา
ฟันความยากลําบากเพ่ือไปให้ถึงจุดหมาย ความอดทนของการปฏิบัติงาน 
อาจกล่าวได้ว่า เป็นความอดทนต่อการทํางานตามที่ได้รับมอบหมายหรือ
หน้าที่รับผิดชอบ ความอดทนกับผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่างกัน ความ
อดทนต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนซึ่งมีท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อการ
ทํางาน และความอดทนต่อความผิดพลาด ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา ดังนั้น ความขยัน ซื่อสัตย์และอดทน จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะเป็น
บันไดนําพาไปสู่ความสําเร็จในอนาคต   

       3. ความมั่นใจในตนเอง เป็นสิ่งที่บุคคลต้องสร้างให้เกิดเป็นนิสัย
เฉพาะของตน ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง จะเป็นแรงบันดาล
ใจให้บุคคลดําเนินชีวิตได้อย่างอิสระ แสดงศักยภาพที่ตนเองมีและ
สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในขอบเขตของความพอดี  ความมั่นใจใน
ตนเองควรมีควบคู่กับความสุภาพ อ่อนน้อม  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อ่ืน 

          4. มีวิสัยทัศน์และคิดนอกกรอบ คุณสมบัติดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้อง
เรียนรู้ หาประสบการณ์และพยายามพิจารณาสิ่งแวดล้อม  การเป็นผู้มี
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วิสัยทัศน์ที่ดี จําเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อดีต 
และฝันถึงอนาคตได้อย่างแม่นยํา  เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ รวมทั้งมีความกล้าที่จะเผชิญและคิดในสิ่งที่แปลกใหม่ 
แตกต่างจากผู้อ่ืน  

             5. เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ การคิดฝัน แต่ไม่ปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ และไม่มีวันที่จะบรรลุเปูาหมายได้ เพราะขาดการ
ปฏิบัติ ดังนั้น หากต้องการความสําเร็จ จําเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่าง
แท้จริง 

           6. มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ในการทํางาน บางครั้ง ไม่สามารถ
ทําเพียงลําพังได้โดยง่าย ดังนั้น การมีมิตร ทีมงาน เครือข่าย จะทําให้
สามารถประสบผลสําเร็จในการทํางานและผ่านอุปสรรคได้ คุณสมบัติที่
จําเป็นของผู้ประสบผลสําเร็จ คือ เป็นผู้ที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนและ
ทํางานร่ วมกับผู้ อ่ืน ได้ดี  และสามารถทํ างานเป็นทีมได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  

 
  องค์ประกอบของการวางแผนการท างานให้ส าเร็จ 

1. ภาวะสุขภาพ      
                       สุขภาพเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการทํางาน  สุขภาพ
กายและสุขภาพใจที่ดี นําไปสู่การมีสติปัญญาที่ดี การมีบุคลิกภาพที่ดี 
ดังนั้น การดูแลสุขภาพให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จึงเป็นปัจจัยเบื้องต้น
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ของบุคคล โดยปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการที่เป็นเรื่องพ้ืนฐานของ
การดูแลสุขภาพ กล่าวคือ รับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ ออกกําลังกาย  ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส หมั่นตรวจสุขภาพ
เพ่ือหาทางปูองกันและแก้ไขการเจ็บปุวย หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  2. บริหารจิตใจ ในที่นี้ หมายถึง มีความเข้าใจตนเอง รู้
ว่าตนเองต้องการอะไร มีความสุขกับปัจจุบัน ไม่รู้สึกอิจฉาริษยาผู้อ่ืน ลด
ความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในสรรพสิ่ง
รอบตัวและความผันผวนของปัจจัยรอบด้านทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และเทคโนโลยี มีความสามารถในการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และยอมรับความเป็นจริง   หากใช้แนวคิดทางศาสนาพุทธ ก็อาจกล่าวได้
ว่า ให้พึงมีสติและจงอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญ
ปัญหาได้อย่างกล้าหาญ รวมทั้งมีความคิดเชิงบวก ใช้ธรรมะเป็นที่พ่ึงของ
จิตใจ หรือใช้หลักธรรมคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งจะช่วยให้บุคคล
สามารถจัดการกับชีวิตและปัญหาได้อย่างดี 
  3. ฝึกนิสัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ โดยแนวคิดของหลัก
ปฏิบัติทางศาสนาพุทธ คือ อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย  
                        1) ฉันทะ คือ ความพอใจ มีความรักในงานที่ทํา และ
มีความพึงพอใจในงาน 
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                        2) วิริยะ คือ ความเพียร ซึ่งตรงกับแนวคิดทาง
ตะวันตก คือ ความพยายาม (Effort) อันเป็นปัจจัยของการปฏิบัติงาน
ของบุคคล  
                        3) จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ มีความตั้งใจในการ
ทํางาน และรับผิดชอบในงานที่ทํา 
                       4) วิมังสา คือ ความหมั่นพิจารณาหาเหตุผล หมายถึง 
การใช้ปัญญาในการทํางาน ไตร่ตรองด้วยเหตุผล ซึ่งจะปฏิบัติเช่นนั้นได้
ต้องมีความรู้ ความเอาใจใส่และหมั่นฝึกฝน  หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงสิ่ง
ที่ผิดพลาดเพ่ือให้ผลงานดีขึ้น  
 4. มีการวางแผนการใช้เวลาอย่างเหมาะสม ในที่นี้หมายถึง 
การบริหารเวลาและการรู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุล (Work life Balance) 
การจัดสรรเวลามีหลักปฏิบัติดังนี้ 
                      1) สรุปภาระหน้าที่ที่พึงกระทําทั้งหมดในแต่ละวันว่ามี
อะไรบ้าง และจําแนกงานเร่งด่วน งานด่วน งานประจํา   เรียงลําดับงาน
ที่สําคัญเร่งด่วนให้พิจารณาทําให้ทัน งานที่รอได้ให้ทําเป็นลําดับถัดไป จะ
ช่วยให้จัดสรรเวลาในการทํางานได้ตรงกับความต้องการ ความจําเป็น
และทันเวลา 
                      2) แบ่งเวลาพักผ่อนและการใช้เวลากิจวัตรประจําวัน 
                      3) จัดตารางเวลา และลงมือปฏิบัติ 
                      4) สรุป ปรับแก้ไข ประเมินสิ่งที่ทําว่าได้ผลอย่างไร 
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                5. สร้างนิสัยให้มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความเป็น
ผู้นําที่ดีและมีการตัดสินใจที่ดีซึ่งการฝึกนิสัยดังกล่าว เป็นการพัฒนา
ตนเอง  ในการทํางานใช้แนวทางการทํางานที่ได้มาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือ
ได้และยอมรับ เพ่ือสร้างความไว้วางใจในการทํางาน และเป็นผู้ที่มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น 
  6. ฝึกคิดอย่างเป็นระบบโดยกําหนดโครงร่างทาง
ความคิด คิดด้วยเหตุและผล มีจุดประสงค์ชัดเจนและวางแผน 
  7. เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการท างาน     โดย
พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กล้าคิดกล้าทําในสิ่งใหม่ สร้างสีสันในการทํางาน
แก่ตนเองโดยหางานที่ท้าทาย รูปแบบงานใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใน
การทํางาน และอย่ายึดติดกับความคิดเดิมๆ  
   8. ก าหนดเป้าหมายของชีวิต 
   9.สร้างศักยภาพในการท างาน โดยมีทัศนคติที่ดีต่อ
งาน มีความตั้งใจในการทํางาน และให้ความสําคัญต่องาน      ไม่ควร
ท้อแท้ในการทํางานเมื่อเผชิญปัญหา แต่จงมีกําลังใจในการทํางาน ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาและผ่านอุปสรรคได้ในที่สุด 
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 บัญญัติ 10 ประการ ในการสร้างสุขภาวะอันเนื่องจากการ
มีสมดุลของการท างานและการใช้ชีวิตเพื่อให้มีความก้าวหน้าในการ
ท างานและมีความสุข 

 
                             ประสิทธิ์ วัฒนาภา (2557) กล่าวว่า การทํางานให้ประสบ

ผลสําเร็จ  ควรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและควรมีความสุขในการ
ทํางานทั้งส่วนตนร่วมกับครอบครัวและสังคม โดยยึดหลักการจัดการชีวิต
ให้สมดุล (Work-Life Balance) โดยมีแนวทางการดําเนินการ 10 
ประการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ “Work Life Balance” ที่ดี ซ่ึง
ความหมาย Work-Life Balance เป็นความสมดุลระหว่างการทํางาน
และการใช้ชีวิต นับเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสําเร็จของบุคคลที่
ปฏิบัติงานในองค์กร เป็นความสมดุลในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

    - สมดุลระหว่างการทํางานและการใช้ชีวิต คือสมดุลของ
การใช้ทรัพยากรไปในการทํางาน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว เพ่ือนฝูง
และสังคม 
  - ทรัพยากรหลักท่ีใช้คือ เวลา และสินทรัพย์หรือเงิน 
  - ผลกระทบกับชีวิตส่วนตัวที่สําคัญคือ สุขภาพ (กายและ

ใจ) 
  - ผลกระทบกับครอบครัวที่สําคัญคือ เวลา และสินทรัพย์ 
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  - ผู้ที่ประสบความสําเร็จที่แท้จริง มักประสบความสําเร็จทั้ง
ด้านการงานและการใช้ชีวิต 

 
ข้อเสนอแนะบัญญัติ 10 ประการ ในการสร้างสุขภาวะอัน

เนื่ องจากการมีสมดุลของการทํ า งานและการใช้ชี วิ ต เ พ่ือให้ มี
ความก้าวหน้าในการทํางานและมีความสุข ประกอบด้วย  
 1) กําหนดเปูาหมาย แผนการดําเนินการ และจัดลําดับ 
ความสําคัญ 
 2) จัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพ่ือรองรับแผนการ 
ดําเนินการ 
 3) วางระบบและฝึกฝนการบริหารจัดการเวลาที่มี 
ประสิทธิภาพ 
 4) หมั่นเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดทักษะในการทํางานการ
บริหารจัดการทั้ง Hardware, Software และที่สําคัญคือ  People 
ware  (เช่น  Stress Management, Conflict Management) 
 5) กําหนดให้ต้องมีวันหยุดพักผ่อน ระยะสั้น (วัน) ระยะปาน
กลาง (สัปดาห์) หรือระยะยาว (เดือน) ตามสิทธิหรือความ 
เหมาะสม 
 6) รู้จักให้รางวัลตนเอง (อย่างเหมาะสม) 
 7) หมั่นดูแลตนเองให้มีสุขภาพท่ีดี (ท้ังกายและใจ) 
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 8) มองโลกในด้านบวก มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวตื่นใจอยู ่
ตลอดเวลา 
 9) รักและศรัทธาในงานและอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ (Love Your  
Job) 
 10) รักและชื่นชมชีวิตตนเอง (Love Your Life) 
โดยมีรายละเอียดของบัญญัติ 10 ประการดังนี้ 

  บัญญัติข้อที่ 1: ก าหนดเป้าหมาย แผนการด าเนินการ และ
จัดล าดับความส าคัญควรดําเนินการดังนี้ 
 - เปูาหมายชีวิตในด้านต่างๆ ควรกําหนดแผนการดําเนินการ 
เปูาหมายระยะเวลาที่จะประสบผล เช่น   
 1) ตําแหน่งวิชาการที่เป็นเปูาหมายในเวลาหรือช่วงอายุที่
กําหนด 
 2) ลักษณะผลงานวิชาการท่ีพึงสร้างเพ่ือบรรลุเปูาหมาย เช่น  
หากต้องการเป็นศาสตราจารย์อัตราเงินเดือนสูง (ศ.)  11 ในอดีต) ควร 
เป็นงานวิจัยที่ลงในวารสารระดับนานาชาติที่มี High Impact 
 3) เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคใดโรคหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล 
ภายในเวลาหรือช่วงอายุใด 
 4) แผนการดําเนินการหรือการสะสม Case และนําเสนอ 
ประสบการณ์ในเวทีต่างๆ สม่ําเสมอ รวมทั้งมีผลงานวิชาการเรื่องนั้นๆ  
เป็นระยะ 
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 5) จัดสรรเวลาให้ครอบครัวหรือเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกใน
ครอบครัวมากเท่าท่ีจัดสรรให้มี วงสนทนาเรื่องราวต่างๆในครอบครัวหรือ
ที่ครอบครัวสนใจ มีกิจกรรมสม่ําเสมอในครอบครัว  (เช่น ทานอาหาร
ร่วมกันทุกสุดสัปดาห์ ไปท่องเที่ยวร่วมกันทั้งครอบครัวทุกปี) 

 บัญญัติข้อที่ 2: จัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อรองรับ
แผนการด าเนินการควรดําเนินการดังนี้ 
    โลกในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องมือมากมายที่
จะช่วยให้เปูาหมายในชีวิต บรรลุเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความ
ยืดหยุ่น (Feasibility) ในการใช้ชีวิต ควรจัดหาเทคโนโลยีเหล่านี้ที่
เหมาะสมให้พร้อมใช้เพ่ือรองรับเปูาหมายของทั้งส่วนของงาน ความสุข
ส่วนตัวและครอบครัวเช่น : 
 1) Wi-Fi ให้เข้าถึง Internet เพ่ือการศึกษาและสื่อสาร 
 2) อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร (เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ Loop ส่วนตัวของ Social Network) 
 3) อุปกรณ์ท่ีรองรับสื่อประเภทต่างๆ (เช่น โทรทัศน์  
เครื่องเล่น CD จานดาวเทียม) 
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 บัญญัติข้อที่ 3: วางระบบและฝึกฝนการบริหารจัดการ 
เวลาที่มีประสิทธิภาพควรดําเนินการดังนี้ 
 -หลักการบริหารจัดการเวลาที่ดีคือ การทําสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีที่
ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง และใช้เวลาที่เหมาะสมกระบวนการที่สําคัญ
ประกอบด้วย 
  1) การจัดลําดับความสําคัญและความรีบด่วนของการ 
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมที่จะปฏิบัติต้องสอดคล้องกับเปูาหมาย 
ด้านการทํางานหรือการใช้ชีวิต 
       2) ข้อคิดในเรื่องการปฏิบัติกิจกรรมคือ มุ่งทําอย่างเป็นเลิศ 
(Excellence) แต่ไม่ใช่ต้องสมบูรณ์แบบ ดังนั้นการเริ่มการทํางาน (Get 
Started) จึงเป็นปัจจัยนําไปสู่ความสําเร็จมากกว่า การนั่งครุ่นคิด 
ทบทวนแล้วทบทวนอีก (Just Think about it)  
       3)  จัดให้มี ระบบนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ ง เน้น
ความสําคัญและความจําเป็นแนวทางการจัดลําดับควรใช้กราฟจัดสรร
ความรีบด่วน 

บัญญัติข้อที่ 4: หม่ันเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะใน
การท างาน การบริหารจัดการทั้ง Hardware, Software และที่
ส าคัญคือ People ware    ควรดําเนินการดังนี้ 

 -การฝึกอบรมด้านการบริหาร จะช่วยให้สามารถสร้างสมดุล 
ระหว่างการทํางานกับการใช้ชีวิต ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการ 
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งานและความสุขเรื่องที่สําคัญ เช่น  
  1) การกําหนดเปูาหมาย 
  2) การบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติงานที่มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3) การต่อรอง 
  4) การจัดการกับความขัดแย้ง 
  5) การจัดการกับความเครียด   
  6) การเสริมสร้างทักษะการบริหารงานบุคคล 
 บัญญัติข้อที่ 5: ก าหนดให้ต้องมีวันหยุดพักผ่อน ระยะ 
สั้น (วัน) ระยะปานกลาง (สัปดาห์) หรือระยะยาว (เดือน) ตาม 
สิทธิหรือความเหมาะสม    ควรดําเนินการดังนี้ 
 - การมีเวลาปลีกตัวออกจากงานเพ่ือพักผ่อน นับเป็นเรื่อง 
สําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จในอาชีพการงาน รวมทั้งการใช้ชีวิต 
 - การมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารช่วยให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้แม้จะอยู่ในช่วงลาหยุดพักผ่อน อย่างไรก็ตามพึงตระหนักว่า 
การหยุดพักผ่อนอย่างแท้จริงเป็นครั้งคราว ซึ่งจะมีผลต่อความสําเร็จใน
หน้าที่การงานและการใช้ชีวิตระยะยาว 

 - ความสุขในครอบครัว จะเกิดเมื่อมีการให้เวลากับครอบครัว
อย่างจริงจังผู้ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานอย่างแท้จริง   
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 บัญญัติข้อที่ 6: รู้จักให้รางวัลตนเอง (อย่างเหมาะสม) ควร 
ดําเนินการดังนี้ 
       เมื่อวางเปูาหมายในชีวิต และดําเนินการเริ่มประสบ
ผลสําเร็จในแต่ละขั้นตอนควรรู้จักให้รางวัลตนเอง (หลักการเช่นเดียวกับ
การให้รางวัลผู้ร่วมงานเพ่ือที่จะประสบผลสําเร็จตามเปูาหมาย)บุคคลที่
มุ่งสร้างผลงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย แต่ไม่เคยให้รางวัลตนเอง จะพบว่า
ตนเองไม่มีความสุข     ในที่สุด ทั้งความสุขในการทํางาน ความสุขในการ
ใช้ชีวิต และความสุขในครอบครัว 
 - พึงรู้จักให้รางวัลตนเอง ทั้งท่ีบ้านและที่ทํางานแล้วจะพบความ 
สนุกสนานของการดําเนินชีวิต 
  บัญญัติข้อที่ 7: หม่ันดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี(ทั้งกาย
และใจ) ควรดําเนินการดังนี้ 
  -จัดสรรเวลาและดําเนินการให้มีเวลาพักผ่อน และเวลาออก 
กําลังกายที่เพียงพอ 
  -กําหนดรูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) ที่ส่งเสริมให้ม ี
ความสุขที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
  -กําหนดตารางการตรวจร่างกายประจําปี 
  -การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม รวมทั้ง 
กิจกรรมพัฒนาจิตใจ ซึ่งจะมีส่วนสําคัญใน 
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        การบริหารจัดการความเครียด 
 -ข้อพึงตระหนักคือ ต้นทุนมนุษย์ (Human Capital) ขึ้นกับ
ปัจจัยที่สําคัญ 4 ปัจจัยคือ ความรู้ ทักษะ สุขภาพ และ 
จริยธรรม 
บัญญัติข้อที่ 8: มองโลกในด้านบวก มีความกระตือรือร้น ตื่นตัว

ตื่นใจอยู่ตลอดเวลา ควรดําเนินการดังนี้ 
 -มองปัญหา ต่ า ง ๆ  ที่ พ บ เป็ น โ อก าสหรื อ เ รื่ อ งท้ า ท า ย 
(Opportunity  Challenge) ที่จะให้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหา อย่า 
มองว่าเป็นอุปสรรคหรือภาวะ (Obstacle or Harden)  
 -มองสถานการณ์ต่างๆ ในเชิงบวกเสมอ ฝึกการเปลี่ยนมุมมอง
และพยายามมองหามุมมองเชิงบวก 
 -ฝึกทักษะการทํา “Primitive Self Talk” เช่น ตนเองมีคุณค่า 
ตนเองสามารถพอที่จะทํา 
 -ฝึกทักษะที่เรียกว่า “Visualization” คือ   ทักษะในการ
มองเห็น สัมผัสได้ รู้สึกได้ ถึงเปูาหมายที่กําหนดไว้ (ทั้งๆ ที่ยังไม่ถึง
เปูาหมายนั้น) เพ่ือปลุกปลอบความมุ่งมั่น อยากได้ตามเปูาหมายที่
กําหนด 
 บัญญัติข้อที่ 9:  รักและศรัทธาในงานและอาชีพที่ 
ปฏิบัติอยู่ (Love Your Job)ควรดําเนินการดังนี้ 
 -หากบุคคลมีความรักและศรัทธาในอาชีพของตน จะมี 
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ความสุขในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 -หมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องในอาชีพการ
งานนั้นๆ เนื่องจากยังมีความรู้และทักษะ จะยิ่งสร้างผลงานที่ดีขึ้น ส่งผล
ให้ยิ่งเกิดความพึงพอใจและความรักในงานและอาชีพนั้นๆ 
 บัญญัติข้อที่ 10: รักและชื่นชมชีวิตตนเอง (Love Your 
Life)ควรดําเนินการดังนี้ 
 -รัก พอใจ และภูมิใจในตนเอง 
 -หมั่นพัฒนาตนเองทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม ความรู้และ
ทักษะต่างๆ รวมถึงการพัฒนาจิตใจ โดยทิศทางการพัฒนาต่างๆ มุ่งสู่
เปูาหมายชีวิตที่กําหนดไว้ 
 
 จะเห็นว่า  แนวคิดของการทํางานให้ประสบผลสําเร็จทั้งหน้าที่
การงานและมีความสุขในการทํางาน ซึ่งจะนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่ดีนั้น นอกจากตัวบุคคลแล้ว สิ่งแวดล้อมในการทํางานมีส่วน
เกี่ยวข้องในการที่จะสร้างความสุขให้ เกิดขึ้น   องค์การอนามัยโลก 
(Burton, 2010) ได้กําหนดแนวทางของการสร้างเสริมสุขภาวะในที่
ทํางานขึ้น เพ่ือผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต
และการแข่งขันขององค์กรนั้น องค์กรจะต้องพิจารณาแนวทาง 4 ด้าน 
ดังนี้ 
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 1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง ส่วนของสิ่งอํานวย
ความสะดวกในที่ ทํ า งาน เช่น  สิ่ งก่อสร้ า ง  อากาศ  เครื่ องจั กร
เฟอร์นิเจอร์  ผลิตภัณฑ์  เคมี  วัสดุ และกระบวนการที่ปรากฏในสถาน
ประกอบการ ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ ตลอดจนสุขภาวะและความเป็นอยู่ของพนักงาน  สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพนับเป็นพ้ืนฐานของความปลอดภัยและสุขภาวะในการ
ประกอบอาชีพ และส่งผลกระทบต่อการทํางาน  ความเจ็บปุวย  การ
บาดเจ็บ และอาจก่อให้เกิดการพิการหรือเสียชีวิตได้ 
 2) สภาพแวดล้อมทางจิตสังคม หมายถึง องค์กร การทํางาน
วัฒนธรรมองค์กร  ทัศนคติ  ความเชื่อ  ค่านิยม และการปฏิบัติ และ
ส่งผลกระทบต่อความผาสุกของพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดขึ้นได้ เช่น การขาดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในองค์กร  ขาดการสนับสนุนรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตที่มีสุขภาวะ  เป็นต้น 
           3) แหล่งของสุขภาวะบุคคลในที่ ทํางาน  หมายถึง  สภาพ 
แวดล้อมที่สนับสนุนบริการสุขภาพ  ข่าวสาร  ทรัพยากรและโอกาสที่
องค์กรจัดเตรียมไว้สําหรับพนักงาน หรือสนับสนุน หรือกระตุ้นเพ่ือ
ปรับปรุง  หรือคงไว้ซึ่งวิธีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ  มีการ
ติดตามและสนับสนุนทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต 
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           4) ชุมชนบริษัทเป็นความเชื่อมโยงของชุมชนและบริษัท  อัน
ประกอบด้วย กิจกรรม ทักษะ ความเชี่ยวชาญและแหล่งทรัพยากรอ่ืน ๆ 
ความผูกพันของบริษัท สภาพชุมชนทั้งทางกายภาพและสังคม ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ความปลอดภัยและความผาสุก
ของพนักงานและครอบครัว 

 

  สําหรับประเทศไทย ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2553) ผู้จัดการ
แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ไดก้ล่าวถึง องค์กรที่มีความสุขว่าจะต้องประกอบด้วยหัวใจ
สํ าคัญหลายอย่ าง  คือ  การทํ างาน เป็นทีม  ( Teamwork)  การ มี
ความสุข  (happy)  มีความคิดสร้ างสรรค์ที่นํ าไปสู่ความก้าวหน้า 
(creativity)  โดยได้ เสนอแนวคิดและหลักการสร้ างองค์กรแห่ ง
ความสุข ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ  8 ประการ คือ 
 1) Happy body คือ มีสุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและ
ใจมาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวิตมีความสุข 
          2) Happy heart มีน้ําใจงาม สิ่งที่จําเป็นที่สุดในการที่มนุษย์จะ
อยู่กับคนอ่ืนได้ต้องมีน้ําใจคิดถึงคนอ่ืน เอ้ืออาทรต่อกัน เพราะคนเราอยู่
ตัวคนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ ต้องรู้จักแบ่งปันอย่างเหมาะสม 
 3) Happy relax การผ่อนคลาย ต้องรู้จักผ่อนคลายสิ่งต่างๆ 
ในการดําเนินชีวิต เพ่ือไม่ให้ตนเองรู้สึกกดดันมากเกินไป หากทํางาน
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เครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการทํางาน หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวก็ด้วย 
ต้องรู้จักผ่อนคลายให้เหมาะสม 
  4) Happy brain การหาความรู้ มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษา
หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การเป็นมือ
อาชีพและเกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการทํางาน หรือพูดง่ายๆ คือ เรียน
เพ่ือรู้ และสอนคนอ่ืนได้ในงานที่ตนรู้ 
          5.) Happy soul การมีคุณธรรมอันเป็นสิ่งจําเป็นพ้ืนฐานของ
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม คือการมี หิริโอตตัปปะ  ในการทํางาน
เป็นทีม หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทําของ
ตนเองโดยเฉพาะการกระทําที่ไม่ดี คนดีมีคุณธรรมนํามาซึ่งความสุขของ
องค์กร เพราะคนมีความศรัทธาในศาสนาและมี ศีลธรรมในการดําเนิน
ชีวิต 
 6) Happy money รู้จักใช้เงินให้เป็น สามารถจัดการรายรับ
รายจ่ายของตัวเองได้ มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ เป็นหนี้ให้พอดี   มีชีวิตที่
เหมาะสมกับตัวเอง เพราะวันนี้คนปฏิเสธการเป็นหนี้ไม่ได้ แต่สามารถ
จัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับตนเองได้ 
  7) Happy family ครอบครัวที่ดี การให้ความสําคัญกับ
ครอบครัวทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมั่นคง เกิดกําลังใจที่ดีในการ
ทํางาน เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้เผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคใน
ชีวิตได้ 
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               8) Happy society สังคมดี สังคมมีสองมิติ คือ สังคมในที่
ทํางานกับสังคมนอกที่ทํางาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือ
ต่อสังคมท่ีตนเองอยู่อาศัย เพ่ือให้เกิดสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีตามมา 
 
 

 สรุป 
     ความสําเร็จในชีวิตเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความปรารถนาของ
บุคคลในการทํางาน โดยบรรลุสิ่งที่คาดหวังในการทํางานตลอดช่วงชีวิต
การทํางานตามบันไดอาชีพ การบรรลุผลสําเร็จได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ ทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อม แต่เหนืออ่ืนใด การวางแผนชีวิตและ
การวางแผนชีวิตในแต่ละขั้นตอนเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จต้องดําเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนโดยมีแผนปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมอย่าง
เชื่อมโยงต่อกัน ดังนั้น การวางแผนชีวิตจึงมีความสําคัญและควรมีการ
เตรียมพร้อมตั้งแต่ในวัยเริ่มทํางาน และปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่องตาม
กําหนดเวลาที่ควรเป็นเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่พึงประสงค์ของบุคคล  
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บทที่ 5 
การวางแผนทางการเงินเพื่อความพร้อมในวัยเกษียณอายุ 

 
  การใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข จําเป็นต้องมีเงิน
เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและสร้างความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ โดย 
ไม่เป็นภาระของผู้อ่ืน เมื่อทํางานด้วยความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรตลอด
ชีวิต ทุกคนคงอยากมีชีวิตหลังเกษียณจากการงานโดยใฝุฝันที่จะใช้ชีวิต
อย่างสบาย มีเงินพอใช้จ่าย มีสุขภาพดี และมีเวลาว่างสําหรับทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นความสุขของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการอยู่บ้านกับครอบครัว  
ดูแลสัตว์เลี้ยง ทําสวน ทํางานอดิเรกที่ชอบ เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน 
พบปะสังสรรค์กับเพ่ือนเก่า หรือทํางานช่วยเหลือสังคมตามที่กําลังและ
โอกาสเอ้ืออํานวย 
  การวางแผนทางการเงินเป็นปัจจัยสําคัญของการใช้ชีวิตยาม
เกษียณอายุ ซึ่งต้องมีการวางแผนระยะยาว ในที่นี้ขอนําข้อเสนอจาก
หน่วยงานทางการเงิน เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ คําแนะนําของ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือเป็น
ความรู้สําหรับการวางแผนการเงิน เพ่ือเตรียมพร้อมในวัยเกษียณอย่างมี
ความสุข 
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 แนวทางการวางแผนทางการเงินในแต่ละช่วงอายุ 

 การวางแผนทางการเงินในแต่ละช่วงอายุ   เป็นการคิดว่าจะต้อง
มีการวางแผนอย่างไรจึงจะเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เหตุผลในการ
วางแผนการเงินตามช่วงอายุ    เนื่องจากคนในแต่ละวัยจะมีเปูาหมาย
และการใช้ชีวิต รวมทั้งการบริหารการลงทุนในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่าง
กัน  การยอมรับความเสี่ยงในแต่ละช่วงอายุนั้นก็ไม่เหมือนกัน  

A-Life Plan ได้แบ่งช่วงอายุในการวางแผนออกเป็น 5 ช่วงวัย ดังนี้ 

  1. วัยก่อนท างาน (0 – 21 ปี) ในวัยนี้เป็นวัยที่กําลังอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน ที่มาของรายได้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการ
พ่ึงพาบิดามารดาเพราะยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง   ในขณะเดียวกันคน
ในวัยนี้ส่วนมากจะยังไม่มีภาระหนี้สิน โดยเปูาหมายในการใช้จ่ายส่วน
ใหญ่  คือ เพ่ือซื้อของใช้ส่วนตัว เที่ยวกับเพ่ือน หรือ ช๊อปปิ้ง เป็นต้น 
ดังนั้น   การวางแผนทางการเงินที่สําคัญในวัยนี้   ควรเน้นการสร้างวินัย
การออมเพ่ืออนาคตที่ม่ันคง เพราะหากมีวินัยการออมที่ดี จะทําให้ในช่วง
อายุต่อไป สามารถวางแผนทางการเงินได้ง่ายและเป็นไปตามเปูาหมายที่
ตั้งใจไว้ ในส่วนการวางแผนการลงทุนในช่วงนี้ควรจะเน้น    การฝากเงิน
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ไว้กับธนาคารทั้งในรูปแบบออมทรัพย์ หรือฝากประจําเพราะยังไม่มีเงิน
ลงทุนมากนัก   

 2. ช่วงวัยเริ่มท างาน (21- 30 ปี) สําหรับวัยเริ่มทํางานเป็นวัย
เริ่มต้นของการมีภาระหน้าที่ และมีรายได้เป็นของตนเอง   ซึ่งจะมี
เงินเดือนหรือรายได้ แต่ยังไม่สูงมากนัก  นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสามารถ
เก็บออมเพ่ือนําเงินไปลงทุนต่อได้ ทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่าย หรือภาระ
หนี้สินอาจยังไม่สูง  เพราะเป็นวัยที่เพ่ิงเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว เปูาหมาย
การใช้จ่าย   ส่วนใหญ่เป็นการซื้อสินค้าที่ทันสมัยตามกระแส   การ
ท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ ซื้อของใช้ส่วนตัว หรือซื้อรถยนต์ที่มีมูลค่าไม่
แพงมาก 

 ดังนั้น การวางแผนการเงินของคนในวัยนี้จะต้องเน้นการให้
ความสําคัญกับกลยุทธ์การบริหารเงิน โดยจะต้องมีการบริหารค่าใช้จ่าย
และรายได้ให้เพียงพอ และสามารถมีเงินเก็บออมเพ่ือนําไปลงทุนเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ ในส่วนการวางแผนการลงทุนของคนในช่วงวัยนี้ 
เนื่องจากยังมีระยะเวลาในการหารายได้เพ่ิมอีกนาน ดั งนั้นการวาง
แผนการลงทุนจึงสามารถลงทุนในความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงได้ เพราะหาก
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการลงทุน ก็ยังมีระยะเวลาที่จะสามารถหา
เงินกลับมาเพ่ือลงทุนสร้างผลตอบแทนได้ อย่างไรก็ตามในการลงทุนแต่
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ละประเภทควรจะต้องมีการศึกษาและทําความเข้าใจให้ดี นอกจากนี้
ในช่วงอายุนี้ควรมีการเพ่ิมความรู้การลงทุนเพ่ิม เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ลงทุนของตัวเองอีกด้วย 

 3. วัยเริ่มสร้างครอบครัว (31- 40 ปี) สําหรับคนที่อยู่ในช่วง
อายุนี้เป็นวัยที่ต้องเพ่ิมพูนความมั่งคั่งให้กับตนเองและเริ่มที่จะสร้าง
ครอบครัว โดยมีรายได้และรายจ่ายอยู่ในระดับสูง หน้าที่การงานของคน
ในวัยนี้กําลังก้าวหน้า โดยเปูาหมายในการใช้จ่ายส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การ
สร้างครอบครัว และออมเงินไว้เพ่ืออนาคต อีกทั้งกําลังมองหาสินทรัพย์ที่
ใหญ่ขึ้น อยากได้รถยนต์หรูหรา ดังนั้นการวางแผนการเงินจะต้องให้
ความสําคัญกับความเสี่ยงที่กําลังเผชิญ เช่น ภาระหนี้สินก้อนโต และที่
สําคัญคือปัญหาเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้การวางแผนการเงิน
จึงควรต้องกระจายความเสี่ยง เพราะมีภาระทางการเงินสูงขึ้น และควร
เพ่ิมในส่วนของแผนภาษี แผนการออมและการลงทุนเพ่ือวัยเกษียณ 

 4. วัยการงานม่ันคง (41- 55 ปี) ในวัยนี้เป็นวัยที่หน้าที่การ
งานและฐานะทางการเงินมีความมั่นคงแล้ว และส่วนใหญ่จะมีรายได้สูง 
ในขณะที่ภาระทางการเงินเริ่มลดลง ลักษณะส่วนใหญ่ของคนในวัยนี้จะ
หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเปูาหมายในการใช้จ่ายส่วนใหญ่ของ
คนในวัยนี้จะเป็นเรื่องของการวางแผนการศึกษาให้กับบุตร ซึ่งต้องรักษา
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ความมั่นคงทางการเงินและยังจะต้องระวังเรื่องการก่อหนี้ รวมถึงปัญหา
สุขภาพและอุบัติเหตุอีกด้วย ที่สําคัญคนในวัยนี้จะต้องให้ความจริงจังกับ
การวางแผนเกษียณเพราะเหลือระยะเวลาในการหารายได้อีกไม่นาน 
ดังนั้นการวางแผนการเงินสําหรับคนในวัยนี้ จะเน้นเรื่องการวางแผน
ภาษีและการวางแผนเกษียณอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะต้องมีการกระจาย
การลงทุน และเริ่มลดสัดส่วนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงลง 

 5. วัยเกษียณอายุ (55 ปีขึ้นไป) สําหรับคนที่อยู่ในช่วงอายุนี้
เป็นวัยของผู้ที่กําลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะไม่มีรายได้ประจําใน
ขณะที่ภาระทางการเงินลดลง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
ค่าใช้จ่ายประจําวันและค่ารักษาสุขภาพ โดยเปูาหมายทางการเงินส่วน
ใหญ่ จะเป็นเรื่องของการมองหารายรับเพ่ือนํามาใช้จ่ายประจําวัน การ
ท่องเที่ยวพักผ่อนและเก็บออมไว้ให้ลูกหลาน และให้ความสําคัญในการ
วางแผนเพ่ือส่งมอบทรัพย์สินไปให้ลูกหลานด้วย ดังนั้น   สําหรับรายรับ
จากการวางแผนการเงินในวัยนี้ จะมาจากเงินบําเหน็จ -บํานาญ เงินออม 
และผลตอบแทนจากการออมและการลงทุนตั้งแต่วัยทํางาน  ด้วยเหตุนี้ 
หากต้องการลงทุนเพ่ือเพ่ิมรายได้ การวางแผนทางการเงินจึงต้องเน้น
ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความเสี่ยงต่ําเพ่ือรักษาเงินต้น แต่ยังสามารถสร้าง
ผลตอบแทนสม่ําเสมอ (บริษัท แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด 
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(มหาชน จาก https://www.alife.co.th/site/money_tips_tricks/
วางแผนทางการเงินอย่างไร ) 

 แนวทางการวางแผนการเงินก่อนเกษียณอายุ 

  การวางแผนการเงินก่อนเกษียณอายุ  ผู้ เขียนรวบรวม

ข้อแนะนําของสถาบันทางการเงิน  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ขั้นแรก วางเป้าหมายการเกษียณโดยเปูาหมายที่ควรคํานึงถึงได้แก่ 
1. อายุที่จะเกษียณ ปัจจุบันนี้ในประเทศไทย กําหนดอายุเกษียณที่ 

60 ปี มีเปูาหมายที่จะ early retired ก็สามารถกําหนดอายุเกษียณของ
ตนเองได้ เปูาหมายอายุที่จะเกษียณคือเมื่อไรก็ตามที่เรามีทรัพย์สินเพียง
พอที่จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ มีกินมีใช้ โดยไม่ต้องทํางาน 

2. จํานวนปีหลังเกษียณ ช่วงชีวิตโดยเฉลี่ยของผู้ชายคือ 72 ปี และ
ของผู้หญิงคือ 75 ปี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการแพทย์ นอกจากนี้ อาจจะพิจารณาจากสุขภาพ หรืออายุ
เฉลี่ยของคนในครอบครัวประกอบ 

3. รายจ่ายในวัยเกษียณ ได้แก่ 

https://www.alife.co.th/site/money
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a. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน โดยเทียบจากค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 

หลังเกษียณอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ข้ึนกับแบบแผนการใช้

ชีวิต 

b. ค่ารักษาพยาบาลต่อเดือน 
c. งบอ่ืนๆ เช่น งบท่องเที่ยว งานอดิเรกต่างๆ 

4. รายได้หลังจากเกษียณจากระบบสวัสดิการ (ถ้ามี )  เช่น 
ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนจะมีเงินบํานาญจากกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ  หรือสวัสดิการจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ลูกจ้าง
และนายจ้างสมัครใจร่วมกันสมทบเข้ากองทุน หรือสวัสดิการจากกองทุน
ประกันสังคมประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 

 ขั้นที่สอง ตั้งค าถาม จากเปูาหมายที่วางแผนไว้ในข้อแรก นํามาใช้ใน
การตั้งคําถามดังต่อไปนี้ 

1. เราจะมีเวลาทํางานอีกกี่ปีก่อนจะเกษียณ  

2. ตลอดชีวิตหลังเกษียณ เรามีส่วนต่างของรายรับจาก 

สวัสดิการ และรายจ่ายเป็นเท่าไหร่ 

 3. เพ่ือที่เติมเต็มเงินส่วนต่าง เราต้องออมเงินเดือนละเท่าไร 
และผลตอบแทนจากการออมควรจะเป็นเท่าไร สามารถใช้โปรแกรม
คํานวณการวางแผนเกษียณได้จาก ธนาคารกรุงศรี Plan Your 

https://www.krungsri.com/bank/th/planyourmoney/main.html
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Money โดยสามารถกําหนดค่าใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงเงินออมที่มีอยู่
และเงินออมที่จะเก็บในแต่ละเดือน โดยโปรแกรมจะช่วยคํานวณ
ผลตอบแทนเปูาหมายให้ 

 ขั้นที่สาม เลือกเครื่องมือในการลงทุน  
จากผลการตอบแทนเปูาหมายที่ได้มาจากคํานวณใน 

ขั้นที่สอง ให้พิจารณาเลือกหาเครื่องมือที่น่าจะให้ผลตอบแทนใน 
อัตราที่เราต้องการ ตัวอย่างเช่น 

1. กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ หรือ “RMF” เป็นอีกหนึ่งช่อง
ทางการลงทุนอย่างมีวินัยสําหรับผู้ที่มีสวัสดิการ และผู้ที่ไม่มีสวัสดิการ
หลังเกษียณ กองทุน RMF มีให้เลือกได้หลายรูปแบบ หลายนโยบาย แต่
โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีเงินปันผล โดยการลงทุนใน RMF จะต้องซื้อหน่วย
ลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และห้ามเว้นระยะการลงทุนมากกว่า 1 ปี
ติดต่อกัน (หรือยกเว้นการลงทุนได้ถ้าไม่มีเงินได้ในปีภาษีนั้นๆ) เงินที่ซื้อ
กองทุนในแต่ละปีสามารถนํามาลดหย่อนภาษีในปีนั้นๆ ส่วนการไถ่ถอน
หน่วยลงทุนจะทําได้เมื่อมีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี และเงินไถ่ถอนไม่ต้อง
เสียภาษี ผลตอบแทนของกองทุน RMF ส่วนมากจะสูงกว่าเงินฝาก
ธนาคาร โดยเราสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานย้อนหลังได้จาก 
website ของแต่ละกองทุน 

 

https://www.krungsri.com/bank/th/planyourmoney/main.html
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2. การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผลตอบแทนจากการทํากรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจจะไม่แตกต่างมากเมื่อเทียบกับเงินฝากธนาคาร โดย
ประโยชน์หลักของการทําประกันคือ การออมเงินแบบมีวินัยเพราะเรา
ต้องจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษี นอกจากนั้นแล้ว เรายังได้ความคุ้มครองในกรณีต่างๆ แล้วแต่ที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ เช่น กรมธรรม์คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุเพ่ือช่วยใน
เรื่องค่าใช้จ่ายทางสุขภาพหลังวัยเกษียณ 

  3. การลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ  เงินฝาก
ธนาคาร ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงใน
ระดับที่แตกต่างกัน การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากมักจะมาพร้อมกับ
ความเสี่ยงที่สูงกว่า 
 

 ขั้นที่สี่ ด าเนินการออม    เมื่อมีเปูาหมายที่ชัดเจน และเลือก
เครื่องมือการลงทุนได้แล้ว เริ่มดําเนินการออมเงินได้ทันที อย่างไรก็ตาม 
ก่อนการลงทุนทุกครั้งควรศึกษารายละเอียดก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง 
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(2) ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
การวางแผนสู่การเกษียณอย่างมีความสุข เริ่มต้นจาก 

 ประเมินสถานการณ์หลังเกษียณของตนเอง ดังนี้ 
  1. รู้ ร ายรับต่อ เดื อน  แหล่ งที่ มา  และความม่ันคงของ
รายรับ เช่น ข้าราชการ จะได้รับบําเหน็จหรือบํานาญ และเงินจาก
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) พนักงานบริษัทเอกชนจะ
ได้รับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคมเงินออมที่
ได้เก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตการทํางาน บวกกับผลประโยชน์จากการ
นําเงินไปลงทุน 
 2. รู้รายจ่ายต่อเดือน เทียบกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับ ส่วน
ใหญ่แล้ว ค่าใช้จ่ายประจําหลังเกษียณมักจะลดลง ซึ่งประเมินว่า 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณจะประมาณ 70% - 80% ของค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนก่อนเกษียณ เช่น หากก่อนเกษียณมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 
บาท ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณจะประมาณ 21,000 – 24,000 บาท ทั้งนี้ ยัง
ไม่รวมเงินเฟูอ และค่ารักษาพยาบาลที่อาจเพ่ิมขึ้นตามวัย ดังนั้น การ
เริ่มต้นบันทึกรายรับ-รายจ่ายเสียตั้งแต่วันนี้  จะช่วยให้เราสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า ในปัจจุบัน มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ และค่าใช้จ่าย
รายการใดจะลดลงหรือหมดไป เมื่อเกษียณแล้ว 

http://www.gpf.or.th/
http://www.sso.go.th/
https://www.1213.or.th/th/moneymgt/inv/Pages/inv.aspx
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 3. รู้หลักประกันความม่ันคงทางการเงิน เช่น สวัสดิการที่เบิก
ได้และความคุ้มครองของประกันสุขภาพ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าหากเกิด
เหตุที่ไม่คาดฝันจะไม่กระทบกับจํานวนเงินที่จําเป็นสําหรับใช้จ่ายประจํา 
หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ครอบคลุมเพียงพอ ควรพิจารณาออมหรือซื้อ
ประกันเพิ่มเติม 
          4.รู้ปัจจัยทีอ่าจมีผลต่อรายรับ-รายจ่าย อาทิ อัตราเงินเฟูอ 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย จํานวนปีที่คาดว่าจะมี
ชีวิตอยู่หลังเกษียณ สมาชิกที่อาจนําพาความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ เป็น
ต้น   สูตรคํานวณเงินที่ต้องมีในวัยเกษียณ 
 การประมาณจํานวนเงินที่ต้องมีเพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณนั้น แบ่ง
ออกเป็น 2 แนวคิด คือ  
 1. การใช้เงินออมสําหรับใช้จ่าย  
 2. การใช้ดอกผลของเงินออมและเงินลงทุนสําหรับใช้จ่าย 
หรืออาจใช้ทั้ง 2 แนวคิดผสมกัน  

แนวคิดที่ 1:  น าเงินออมมาใช้จ่ายหลังเกษียณ 
เงินที่ควรมี ณ วันเกษียณ = ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ x 12 เดือนx
จํานวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ 

ตัวอย่างเช่น หากประเมินว่าหลังเกษียณจะใช้จ่ายเดือนละ 25,000 บาท 
และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่จนอายุ 80 ปี ดังนั้น จํานวนเงินที่ต้องมี ณ วัน
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เกษียณ  =  25,000 บาท x 12 เดือน x 20 ปีหลัง
เกษียณ      =  6,000,000 บาท กรณนีี้จะเป็นการใช้เงินต้นให้หมดไป
เรื่อย ๆ 
 
แนวคิดที่ 2:  น าดอกผลของเงินออมและเงินลงทุนมาใช้จ่ายหลัง
เกษียณ 
 

 
 
ตัวอย่างเช่น หากประเมินว่าหลังเกษียณจะใช้จ่ายเดือนละ 25,000 บาท 
และคาดว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินออมและเงินลงทุนช่วงหลัง
เกษียณอยู่ที่ 6% ต่อปี  ดังนั้น จํานวนเงินที่ต้องมี ณ วันเกษียณ   
=  (25,000 บาท x 12 เดือน) /6% ต่อปี   =  5,000,000บาท 

กรณีนี้ เงินต้นจะยังคงอยู่ให้ออกดอกออกผลต่อไป 

การออม การลงทุน เพื่อการเกษียณอย่างมีความสุข 

ควรออม ก่อนใช้จ่ายอย่างสม่ าเสมอ   ตั้งแต่เริ่มต้นทํางาน โดย
ออมเงินสําหรับการเกษียณให้ได้อย่างน้อยร้อยละ  10   ของรายได้  หาก
รายได้เพ่ิมขึ้นก็ควรออมเพ่ิมขึ้น และไม่ควรนําออกมาใช้จนกว่าจะ

https://www.1213.or.th/th/moneymgt/save/Pages/save.aspx
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เกษียณควรแบ่งเงินออมเพ่ือเกษียณบางส่วนไปลงทุน เพ่ือให้ได้รับ
ผลตอบแทนที่มากข้ึน ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 
 การบริหารเงินหลังเกษียณ 

 ข้อแนะนําสําหรับการบริหารเงินก้อนสุดท้ายของชีวิต  ดังนี้ 

       1.ควรคงเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้ประมาณ 2 - 6เท่า
ของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพ่ือให้มีสภาพคล่องสําหรับการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวัน และเผื่อไว้สําหรับกรณีฉุกเฉิน 
       2.นําเงินบางส่วนไปแบ่งฝากประจําในระยะต่าง ๆ  เช่น 3 เดือน 6 
เดือนหรือ 1 ปี  โดยเลือกให้มีระยะเวลาครบกําหนดเหลื่อมกัน จะเป็น
การบริหารสภาพคล่องและเพ่ิมผลตอบแทนให้มากกว่าเงินฝากออม
ทรัพย์ 
      3.ควรนําเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ในระยะสั้นไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 
เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนในระยะปานกลาง-ยาว 
ทางเลือกอ่ืนๆ ในการลงทุน มีดังนี้ 
       3.1 ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ํา-ปานกลาง เช่น สลาก
ออมทรัพย์ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ หุ้นกู้ของ
บริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่น่าลงทุนดังนี้ 
 

https://www.1213.or.th/th/moneymgt/inv/Pages/inv.aspx
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สถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ 

สถาบันจัดอันดับเครดิต
ภายในประเทศ 

Moody's  S&P Fitch TRIS Fitch 
(Thailand) 

Baa3 ขึ้น
ไป 

BBB - ขึ้นไป BBB - 
ขึ้นไป 

BBB - ขึ้น
ไป 

BBB - (Tha) 
ขึ้นไป 

         
          สําหรับผู้ที่มีความชํานาญในการลงทุนและยอมรับความเสี่ยง
ได้ อาจแบ่งเงินบางส่วน (สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินออมและเงินลงทุน
ทั้งหมด) ไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ที่เปิดโอกาสรับ
ผลตอบแทนสูงขึ้น แต่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น หุ้น และทองคํา เป็นต้น 
 3.2 ควรติดตามข่าวสารและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจมี
ผลกระทบต่อผลตอบแทนของเงินออมและเงินลงทุนอย่างสม่ําเสมอ ทั้ง
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย เงินเฟูอ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมทางการเงิน รวมถึงภัยทางการเงิน ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
ปกปูองเงินทองให้พ้นจากมิจฉาชีพด้วย 
 4. ควรมีวินัยในการใช้จ่ายเพ่ือให้มีเงินเพียงพอจนถึงวันสุดท้าย
ของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีแรกของการเกษียณ ยังไม่ควรใช้
จ่ายเกินกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ได้รับ    ที่สําคัญ ต้องวางแผนมรดก

https://www.1213.or.th/th/finfrauds/Pages/finfrauds.aspx
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ด้วย เพ่ือให้การส่งต่อทรัพย์สินสู่คนรุ่นถัดไปเป็นไปอย่างเรียบร้อยและ
ตรงตามเจตนารมณ์ อย่าให้ทรัพย์สินกลายเป็นสาเหตุให้สมาชิกใน
ครอบครัวต้องหมางใจกัน โดยสํารวจและรวบรวมว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้าง 
แต่ละอย่างมูลค่าเท่าใด  ต้องการให้แบ่งทรัพย์สินระหว่างทายาทอย่างไร 
ต้องการยกทรัพย์สินใดให้ผู้ใด  นอกจากนี้  ต้องพยายามสะสาง
หนี้สิน เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อกองมรดกที่ตั้งใจจะเก็บไว้ให้คนใน
ครอบครัวต่อไป 
(https://www.1213.or.th/th/moneymgt/retire/Pages/retire.aspx ) 
 
 

 สรุป   
 
       ชีวิตหลังเกษียณเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การเริ่ม เตรียมตัว
วางแผนการเงินตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ จะทําให้เกษียณได้อย่างมั่นใจ 
เพ่ือชีวิตหลังเกษียณที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพราะเงินเพ่ือเกษียณนั้นเป็นเงิน
จํานวนมาก จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวนานมาก หรือใช้เวลาทั้ง
ชีวิตก็ว่าได้ ดังนั้น การเก็บเงินเพ่ือเกษียณจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว ควรเริ่มต้น
เก็บออมเงินตั้งแต่วันนี้ เดี๋ยวนี้ ยิ่งเริ่มต้นตั้งแต่ทํางานครั้งแรกเลยจะยิ่งดี
มาก เพราะจะมีเวลาเก็บออมเงินนานขึ้น ช่วยให้ภาระการเก็บเงินน้อยลง 
และมีหลักประกันในวัยเกษียณที่แน่นอนมั่นคงในระยะยา 

https://www.1213.or.th/th/moneymgt/debtmgt/Pages/debmgt.aspx
https://www.1213.or.th/th/moneymgt/debtmgt/Pages/debmgt.aspx
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