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จะปรับตัวอยางไรวัยเกษียณ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
วันปยมหาราช
จะปรับตัวอยางไรวัยเกษียณ
วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปถือเปนวันสิ้นสุดการ
ปฏิบัติหนาที่หรื อวันที่พนจากการเป นขาราชการ เพราะ
เกษียณอายุราชการ 60 ปซึ่งถือวาเปนขั้นตอนสุดทายของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ สวนวันที่ 30
กันยายนถือวาเปนวันสุดทายของการปฏิบัติราชการ คือ
เปนวันสิ้นปงบประมาณ
การเกษียณอายุราชการ หมายถึง การที่ขาราชการ
พนจากการปฏิบัติงานตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญ เปน
การออกจากราชการอันเปนผลจากกฎหมาย ใหขาราชการ
พนจากการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นปงบประมาณเมื่อมีอายุ 60 ป
บริบูรณ หลังจากเกษียณอายุราชการแลว ผูเกษียณควร
ปรับตัวอยางไร เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
เมื่อตองกาวสูวัยแหงการเกษียณ แนนอนวา
ความคิด ความรูสึก และความหมายของการเกษียณ

รศ. สมพิศ สุขแสน อ.สุพัตตรา ธิมาคํา
อ.จุฬา ทองประไพ บรรณาธิการ
สําหรับแตละคนยอมมีความแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
ทัศนคติ และความพรอมของแตละบุคคล ถาเปนผูที่มีการ
เตรียมตัวและวางแผนลวงหนาไวเปนอยางดี ก็จะไมกังวล
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต และอาจมีความสุข
เสียดวยซ้ําที่จะไดพนจากภาระหนาที่การงานเสียที แต
สําหรับผูที่ขาดการเตรียมความพรอม การเกษียณอาจ
สงผลในทางลบมากกวา ทั้งในดานสุขภาพรางกายและ
จิตใจ ตลอดจนวิถีชีวิตที่ตองเปลี่ยนแปลงไปดวยสาเหตุ
ตาง ๆ อาทิ การหมดอํานาจและบทบาทในทางสังคม การ
สูญเสียรายได อันเปนเหตุใหเกิดความไมมั่นคงทางการ
เงิน เปนตน
สิ่งสําคัญที่จะตองทําเสียแตวันนี้ก็คือ การเตรียมตัวเอง
ใหมีความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
เพื่อใหแนใจวา ในอีกหลาย ๆ ปขางหนา หลังจากที่เกษียณ
ไปแลว จะยังคงสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
จวบจนวาระสุดทายของชีวิต เพราะสมัยนี้ดวยเทคโนโลยี
ทางการแพทย และแนวโนมการใหความสําคัญกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ทําใหอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย มี
ระยะเวลายาวนานขึ้น และทําให "การเกษียณ" เปนเรื่อง
ของการกําหนดเวลาเพื่อพนจากการทํางานเทานั้น ไมใชวา
คนอายุ 60 ป จะตองเปลี่ยนสถานภาพไปเปน "ผูสูงอายุ"
เสมอไป อยางเชนในอดีต ดังนั้นเพื่อใหการดํารงชีวิต
ภายหลังเกษียณเปนไปอยางราบรื่นและมีความสุข จึงควร
ใสใจกับประเด็นตาง ๆ ดังนี้
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1. สุขภาพดีตองมากอน
เรื่องสุขภาพผูเกษียณ ควรปฏิบัติตามขอแนะนําคือ
1.1 หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงและอาการ ซึ่งเปน
สัญญาณเตือนตาง ๆ เชน อาการปวดหัวเปนประจํา นอน
ไมหลับ น้ําหนักเพิ่ม หรือลดผิดปกติ เพื่อจะไดรีบปรึกษา
แพทย
1.2 บริโภคอาหารใหเหมาะสมกับวัย เชน เลือกทาน
อาหารที่มีไขมันแตพอควร หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เปนตน
1.3 ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางสม่ําเสมอ และให
เหมาะสมกับสภาพรางกายของแตละคน
1.4 ทําจิตใจใหแจมใส สนใจบุคคลและสิ่งแวดลอม
รอบตัวใหมากขึ้น

2. ฐานะทางเศรษฐกิจ
ฐานะการเงินภายหลังเกษียณจะเปนอยางไรนั้น ขึ้นอยู
กับ 3 กิจกรรมสําคัญคือ
2.1 การออม จะดีมากถามีการวางแผนและไดเก็บ
ออมไวแตเนิ่น ๆ ตั้งแตยังทํางานอยู และมีระยะเวลาการ
ออมที่ยาวนาน เมื่อถึงวันที่ตองเกษียณ ก็จะมีความพรอม
และไมกังวลวาจะอยูตอไปอยางไร จะพึ่งพาลูกหลานได
แคไหน เจ็บปวยขึ้นมาจะใชเงินที่ไหนรักษาตัว เพราะเงิน
ออมเพื่อการเกษียณกอนนั้น ก็จะทําหนาที่ตาม
วัตถุประสงคของการออมนั่นเอง
2.2 การหาเงินเพิ่ม เพราะ "อัตราเงินเฟอ" คือ ศัตรูตัว
ฉกาจตอการดํารงชีวิตและการออม จึงไมควรที่จะ
ประมาท ถึงแมวาจะมีเงินออมอยูแลวก็ตาม การหาเงินเพิ่ม
ทําไดโดยตรงดวยการทํางานอดิเรก ทํางานพิเศษที่สราง
รายได และอยูในวิสัยที่สภาพรางกายยังเอื้ออํานวยหรือ
การทําธุรกิจสวนตัวเปนอาชีพใหม ซึ่งเหมาะสมกับวัย
และความถนัดของตนเอง นอกจากนี้ยังมีวิธีเพิ่มมูลคาเงิน
ออมดวยการลงทุน ซึ่งมีอยูมากมายหลายชองทางและ

รูปแบบใหเลือกลงทุน ตามความเหมาะสมกับชวงอายุ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และเปาหมายของการลงทุน
2.3 การบริหารคาใชจายในชีวิตประจําวัน คนวัย
เกษียณควรคํานึงถึงความมั่นคงทางการเงินเปนเรื่องสําคัญ
เพราะวันขางหนาจะตองมีคาใชจาย ซึ่งหลีกเลี่ยงไมได
อยางนอยที่สุดก็คือ คารักษาพยาบาล ดังนั้นการใชจายใน
ชีวิตประจําวัน จึงควรเปนไปอยางเขมงวด มีวินัย และ
ประหยัดมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อที่เวลาถึงคราว
จําเปนตองใชเงินจะไดไมลําบาก
แนวทางสรางความสุขหลังวัยเกษียณ
1. อยูไดดวยตนเอง และพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด
2. อยาใหชีวิตไรคุณคา เปนที่พึ่งทางปญญาใหกับ
ลูกหลาน และทําตนเปนประโยชนตอสังคม
3. พึงตระหนักในสัจธรรมทีว่ า ชีวิตยอมมีการ
เปลี่ยนแปลง อยายึดติด และจงมีชีวิตอยูกับปจจุบัน
4. ศึกษาธรรมะ และหลักคําสอนของศาสนา เพื่อจิตใจ
ที่สุขสงบ
หวั ง ว า ผู เ กษี ย ณคงจะได ขอ คิ ดเล็ ก น อ ยในการ
ปรับตัวหลังเกษียณอายุราชการ เพื่อสรางความสุขและพึ่ง
ตัวเองได โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง จะ
ไดไมเปนภาระแกลูกหลานหรือสังคมตอไป

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
รศ.สมพิศ สุขแสน

กระบวนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร
นั้น สามารถแบงการดําเนินการเปนขั้นตอนได 4 ขั้นตอนคือ
1. การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคคล หรือหา
ปญหาที่ตองแกโดยวิธีการพัฒนาบุคคล
2. การวางแผนในการพัฒนาบุคคล
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3. การดําเนินการในการพัฒนาบุคคล
4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคล
ซึ่งกระบวนการในพัฒนาบุคคล และขั้นตอนนี้เปน
กระบวนการดําเนินการที่สําคัญและจําเปนที่จะตอง
ดําเนินการ จะขาดเสียมิไดและในการพัฒนาบุคลากรนั้น
จะตองดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวนี้อยาง
สอดคลองตอเนื่อง และสัมพันธกันอยางครบวงจร โดยเริ่ม
จากการหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร การวางแผน
ในการพัฒนาบุคลากร การดําเนินการพัฒนาบุคลากร และ
การติดตามประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร หรือ
หาปญหาที่จะตองพัฒนาบุคลากร การสํารวจความ
ตองการบุคลากรนั้น องคการพึงกระทําเปนระยะเพื่อทราบ
ระดับความตองการวาสูงพอนําไปทําโปรแกรมขึ้นหรือไม
ที่นาสนใจคือบุคลากรไดรวมในการพัฒนาบุคลากรอยูดวย
ซึ่งแนวโนมจะเกิดความพึงพอใจสูงและมีระดับขวัญสูงใน
การปฏิบัติงานตามมา
2. การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรมที่
ตองกําหนดในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยูหลาย
ประการ เชน จะจัดโปรแกรมอะไร ดวยวิธีการอยางไร
เรื่องอะไรควรอยูในการวางแผนระยะยาว อะไรเปนสิ่งที่
ตองรีบทํา สิ่งที่อาจจะเกิดปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามแผนที่มีอะไรบาง ถามีปญหาเกิดขึ้นจะมีวิธีการขจัด
ปญหานั้นอยางไร ตลอดจนการวางแผนในดานการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการบริหาร การพัฒนาบุคลากรการกําหนด
ตัวบุคลากรที่จะรับผิดชอบ การวางแผนในการพัฒนา
บุคคลนั้นโดยทั่วไปจะดําเนินการ ดังนี้
2.1 การกําหนดขอบขายของการพัฒนากําลังคน
โดยกําหนดวาจะพัฒนากําลังคนโดยวิธีการใดบางเพือ่ ที่จะ
แกปญหาของหนวยงานโดยกําหนดเปนงานหรือโครงการ
เชนการฝกอบรม การสงบุคคลไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
การพัฒนาโดยกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาดวย
ตนเอง การพัฒนาทีมงานหรือพัฒนาองคการ
2.2 การวางแผนดําเนินการพัฒนาบุคคล ในแต

ละวิธีหรือในแตละเรือ่ ง กําหนดวัตถุประสงคเปาหมาย
ขั้นตอนในการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานในแต
ละขั้นตอนวาจะดําเนินการเมื่อไร
2.3 กําหนดผูรับผิดชอบวามีผูใดรับผิดชอบงาน
ใด อยางไร
2.4 กําหนดงบประมาณคาใชจายวา ในการ
พัฒนาบุคลากรในแตละเรื่องหรือแตละโครงการจะใช
งบประมาณจากหมวดไหน จํานวนเทาไร
2.5 กําหนดระบบ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลในการพัฒนาบุคคลวาจะติดตามผลและ
ประเมินผลอยางไร
2.6 จัดทําโครงการและเสนอผลมีอํานาจเพื่อ
พิจารณาอนุมัติโครงการ
3. การดําเนินการพัฒนาบุคคล เปนการดําเนินการ
พัฒนาบุคคลตามที่ไดวางแผนไวตามระยะเวลา หรือ
ปฏิทินการปฏิบัติงานที่กําหนด
4. การติดตามและประเมินผล การติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนากําลังคนวิธีตาง ๆ ตามแผนที่กําหนด
ไววาไดดําเนินการไปตามแผนงาน วัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไวแคไหน การติดตามและประเมินผล
งานนั้น อาจดําเนินการไดเปนสามระยะคือ
4.1 การติดตามและประเมินผลในระหวางการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร
4.2 ประเมินผลหลังจากการเสร็จสิ้นการพัฒนา
บุคลากร หรือหลังจากสิ้นสุดโครงการ
4.3 การติดตาม และประเมินผลภายหลังจากที่
บุคคลนั้นเสร็จสิ้นจากการกลับไปปฏิบัติงานในระยะหนึ่ง
เพื่อจะไดทราบวาผูนั้นไดนําผลการพัฒนาบุคลากรไปใช
ประโยชนแกเขาอยางไรบาง
กลาวโดยสรุป กระบวนการในการพัฒนาบุคลากร
นั้นเปนไปในลักษณะของกระบวนการบริหารงานบุคคล
หรือการบริหารงานดานตาง ๆ ทั่วไป แตไดมีบางขั้นตอน
ที่แยกออกมาใหเดนชัดขึ้น เพื่อจะดําเนินการไดดียิ่งขึ้น
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วันปยะมหาราช

23 ตุลาคมของทุกป เปน วันคลาย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทุกปจะมีการวางพวงมาลาดอกไม
ที่พระบรมรูปทรงมา เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จ
สวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
ครั้นนั้นเปนที่เศราสลดอยางใหญหลวงของพระบรม
วงศานุวงศและปวงชนทั่วประเทศ เพราะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปน
กษัตริยที่เคารพรักของทวยราษฎร ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบานเมือง
และพระราชทานความรมเย็นเปนสุขแกชนทุกหมูเหลา
ทวยราษฎรทั้งปวงจึงไดถวายพระนามวา
“พระปยมหาราช” หรือ “พระพุทธเจาหลวง”
เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพตามราชประเพณี
แลว ครั้งเมื่อบรรจบอภิลักขิตสมัยคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6
ผูสืบราชสันตติวงศไดทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณา
นุปทานถวายตามราชประเพณี โดยเชิญพระโกศพระ
บรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวออก
ประดิษฐานบนพระแทนนพปฎลมหา-เศวตฉัตร และ
เชิญพระพุทธรูปปางประจําพระชนมวาร ประดิษฐาน
ณ โตะหมูในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หรือพระที่นั่ง
อนันตสมาคม

สวนที่พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต หนา
ที่นั่งอนันตสมาคม ที่เรียกวาพระบรมรูปทรงมา ซึ่งเปน
พระบรมราชานุสาวรียที่พระบรมวงศานุวงศขาราชการ
พอคา คหบดี ปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลาผูสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณไดรวมใจกันรวบรวมเงินจัดสราง
ประดิษฐานขึ้นนอมเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวขณะที่ทรงพระชนมอยูเนื่องใน
มหามงคลสมัยที่ทรงครองราชยยั่งยืนนานถึง 40 ป และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จ
พระราชดําเนินมาทรงเปดพระบรมราชานุสาวรีย ดวย
พระองคเอง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนพ.ศ. 2451
ตอมาทางราชการไดประกาศใหวันที่ 23 ตุลาคม
ซึ่งเปนวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เปนวันที่ระลึกสําคัญของชาติเรียกวา
วันปยมหาราช และกําหนดใหหยุดราชการวันหนึ่ง ใน
วันปยมหาราช เจาหนาที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งตอมา
เปนกรุงเทพมหานครรวมดวยกระทรวงวัง ซึ่งตอมาเปน
สํานักพระราชวัง ไดจัดตกแตงพระบรมราชานุสาวรีย
ตั้งราชวัติ ฉัตร 5 ชั้น ประดับโคม ไฟ ราวเทียม กระถาง
ธูป ทอดเครื่องราชสักการะที่หนาพระบรมราชานุสาวรีย
ตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันปย
มหาราชครั้งแรก คือ ถัดจากปที่ไดถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงบําเพ็ญพระ
ราชกุศลทักษิณานุปทานถวายแลว ไดเสด็จฯไปถวาย
พวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครือ่ งราชสักการะที่พระบรม
ราชานุสาวรีย หลังจากนั้นรัฐบาลก็ไดมีพิธีวางพวงมาลา
ถวายสักการะในวันปยมหาราชตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
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