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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมด้านการเงิน จิตใจ 

สังคม สุขภาพ ความคาดหวังที่ท าให้ผู้เกษียณอายุนั้นมีความสุข จากมุมมองของการวางแผนด้าน
การเงิน จิตใจ สังคม สุขภาพ รวมถึงถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิต การวางแผน
หลังจากการเกษียณอายุเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการหลังการเกษียณอายุของข้าราชการครูใน
จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบมีโครงสร้างน้อย จากผู้ให้ข้อมูลคือข้าราชการครูในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีการเกษียณอายุทั้งก่ อน
และหลังอายุ 60 ปี โดยต้องมีอายุราชการมากกว่า 25 ปี 

ผลวิจัยพบว่าผลกระทบหลังการเกษียณนั้นมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การวางแผนนั้นช่วย
ให้ผลกระทบนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งเชิงบวกและลบ โดยจากกลุ่มตัวอย่างพบความแตกต่าง
เฉพาะในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงิน และวางแผนด้านการเงินเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตหลังการเกษียณมากที่สุด แต่การวางแผนด้านการเงินนั้นมีอุปสรรคส าคัญคือ 
การขาดความรู้ในการวางแผน 

 
ค าส าคัญ: ชีวิตหลังเกษียณ, การวางแผน 
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ABSTRACT 
 
This research aims to study the financial attitude, financial behavior, 

health status, social environment and the possible life’s factors of the employees 
that lead to the truly happiness in the life after their job retirement. 

The qualitative research was conducted by data gathering from literature 
reviews and the focus group interview with early and full retirement government 
teachers who have at least 25 years teaching experience in Prachinburi, Thailand. 

Research data reflects various factors that both positively and negatively 
impact the quality of life after retirement; especially, the financial related factor. The 
research result suggests that studying the financial planning is vital for having the 
well financial plan and can dramatically increase the quality of life after retirement. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระนี้จะส าเร็จไปไม่ได้เลยถ้าขาดความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ที่
ปรึกษา อ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้การแนะน าเป็นอย่างดี จนการค้นคว้า
อิสระนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลอันได้แก่ข้าราชการครูเกษียณอายุในจังหวัด
ปราจีนบุรี ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูลอันมีประโยชน์แก่ผู้ท าวิจัย รวมถึงต ารา เอกสาร บทความที่
ผู้วิจัยใช้ในการอ้างอิงในการท างานวิจัยชิ้นนี้ 

ขอบคุณครอบครัวอันเป็นที่รัก โดยเฉพาะมารดา ที่ให้ก าลังใจและให้ความช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่ ขอบคุณนางสาวธันยวงศ์ เศรษฐ์พิทักษ์ที่ช่วยเหลือในทุกๆ เรื่องที่ท าได้และให้ก าลังใจเป็น
อย่างดีในยามที่ท้อแท้และคอยกระตุ้นในช่วงที่ท างานล่าช้า ขอบคุณเพ่ือนๆ HRM รุ่น 13 ที่ให้
ค าแนะน า และการช่วยเหลือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ นางสาววิภาพร อุปถัมชาติและนางสาวอุสุมา 
อร่ามทอง ที่คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจอยู่เสมอ ขอบคุณเพ่ือนๆ MBA ที่คอยกระตุ้นให้ผู้วิจัยตื่นตัว
และสนใจท าการค้นคว้าอิสระนี้อยู่เสมอ จนการค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี สุดท้ายนี้ ถ้าการ
ค้นคว้าอิสระนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมาไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

 
 

นายสุรสีห์ ประสิทธิ์รัตน์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

มนุษย์เรานั้นจะมีช่วงชีวิตที่ส าคัญอยู่ด้วยกัน 3 ช่วงได้แก่ ช่วงวัยเด็ก ช่วงวัยท างาน 
และช่วงวัยสูงอายุจากการคาดการณ์ในช่วงระยะเวลา 80 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ถึงปี พ.ศ. 2573 เรา
จะพบว่าประชากรบนโลกมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจ านวนประชากรโลกมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจาก 2.5 พันล้านคน เป็น 8.1 พันล้านคน หรือเพ่ิมขึ้นกว่า 3 เท่าตัว (วรชัย ทองไทย, 2554, 
น. 323) อย่างไรก็ตาม กลับพบว่าช่วงอายุสูงอายุนั้นมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าช่วงอายุอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงวัยท างานที่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อสัดส่วนของช่วงวัยสูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลต่อรายได้ท่ีปกติเคยเพียงพอต่อการด ารงชีพกลับนั้นกลับไม่เพียงพอ ดังภาพ 

 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงการคาดคะเนอัตราส่วนพึ่งพิงวัยท างาน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2556 

 
ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับมหภาครวมถึง

ระดับจุดภาค ไม่ว่าจะเป็นปัญหาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่มีแนวโน้มลดลงเป็นเงาตาม
ตัว และส่งผลกระทบต่อรายได้ต่อหัวของประชากร อันเป็นผลเนื่องมาจากการมีช่วงวัยท างานใน
สัดส่วนที่น้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของจ านวนประชากรทั้งหมด การออมและการ
ลงทุนที่น้อยลง งบประมาณของรัฐบาลที่ต้องใช้ในการดูแล ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพที่มีความส าคัญมากขึ้น จากแนวโน้มของปัญหาที่ยังคงความ
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รุนแรงและไม่มีแนวโน้มลดลง ด้วยเหตุนี้ ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยเองซึ่งเล็งเห็น
ความส าคัญของปัญหานี้จึงพากันตื่นตัวและเตรียมแผนรองรับสถานการณ์นี้อย่างเร่งด่วน 

การเกษียณอายุนั้นไม่ได้มีอายุในการเกษียณเท่ากันทั่วโลก อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศกรีซ จะมีช่วงวันเกษียณที่อายุ 50 ปี หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีช่วงวัยเกษียณที่อายุ 
65 ปี ทั้งนี้ ส าหรับประเทศไทยนั้น การเกษียณอายุนั้นจะเริ่มตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากประเทศ
ไทยถือเกณฑ์ก าหนดบุคคลที่จะเป็นผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่ประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
เกณฑ์สากลที่ก าหนดให้ชายและหญิงที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุ และถือเป็นช่วงวัยที่ถือว่า
ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามปกติ หรือประสิทธิภาพในการท างานลดลง อย่างไรก็ตามที่กล่าวมา
นั้นส่วนมากจะเป็นในบริษัทเอกชน แต่ส าหรับพนักงานที่เป็นข้าราชการนั้นจะแตกต่างกันออกไป 

ส าหรับประเทศไทย อาชีพข้าราชการถือเป็นอาชีพหนึ่ง ที่มีความส าคัญสูงเป็นอันดับ 
ต้น ๆ ของประเทศ เนื่องจากเป็นรากฐานส าคัญในการด าเนินนโยบายต่างๆ ที่ ส าคัญของรัฐ 
ข้าราชการมีความต่างจากพนักงานบริษัทเอกชน เพราะมีบ าเหน็จ บ านาญ ท าให้เมื่อเกษียณอายุไปก็
ยังคงมีรายได้ส่วนหนึ่งไว้ดูแลตนเองภายหลังเกษียณอายุ โดยที่ข้าราชการนั้นจะสามารถเกษียณอายุ
เมื่อมีอายุราชการ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25 ปีก็จะได้รับเงินบ าเหน็จ ส่วนข้าราชการที่มีอายุราชการ 
25 ปีขึ้นไปสามารถที่จะเลือกรับเงินบ านาญได้ ส าหรับข้าราชการครูนั้นถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่เป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศ เพราะเป็นผู้ที่คอยให้ความรู้ ให้การศึกษา แก่เยาวชนซึ่งเยาวชนเหล่านี้
จะกลายเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตาม กลับพบว่า ข้าราชการครูประสบ
ปัญหาเรื่องสภาพการเงินเป็นอย่างมาก โดยพบว่าแหล่งเงินกู้ที่ส าคัญ ๆ ของครูทั่วประเทศมาจาก
หลาย ๆ แหล่ง อันได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สินเชื่อโครงการพัฒนาชีวิตครูฯ ผ่านธนาคารออมสิน 
สินเชื่อโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ โครงการเงินกู้ 
ช.พ.ค.ต่าง ๆ และแหล่งที่สามารถสร้างหนี้ได้ง่ายที่สุดอย่างบัตรเครดิต และกู้ยืมหนี้นอกระบบโดย
จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พบว่า ครูทั่วประเทศมีมูลค่าหนี้สินรวมกันประมาณ 1 ล้าน
ล้านบาท และมีเงินออมรวมประมาณ 3 แสนล้านบาท (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) และเมื่อมีการ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550 – 2554 ก็มีการเพ่ิมข้ึนของหนี้อย่างต่อเนื่องดังภาพ 
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ภาพที่ 1.2 แสดงยอดการกู้หนี้นอกระบบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550 – 2554 
ที่มา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2555 

 
จากภาพแสดงให้เห็นว่าการวางแผนทางด้านการเงินของข้าราชการครูนั้นไม่มี

ประสิทธิภาพจึงก่อให้เกิดหนี้สินมากมายในระบบและส่งผลต่อการวางแผนในการด าเนินชีวิตของ
ข้าราชการครูหลังเกษียณ ซึ่งกลายเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของข้าราชการครูหลัง
เกษียณต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาทางการแพทย์และเรื่องสุขภาพ รวมถึงสุขภาพจิต 
ความเครียดหลังการเกษียณเมื่อต้องเปลี่ยนจากสังคมการท างานมาเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่มีเวลาว่าง
มากกว่าเดิมหลายเท่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองส่งผลให้ชีวิตหลังเกษียณของข้าราชการครูนั้นไม่ได้มีการด าเนิน
ไปด้วยดี และส าหรับปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตก็มีความรุนแรงมากข้ึนเช่นกัน 

 

 

ภาพที่ 1.3 แสดงปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตก็มีความรุนแรงมากขึ้น 
ที่มา: โครงการรายงานสุขภาพจิตประจ าปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ใช้ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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จากภาพประกอบจากด้านบนแสดงให้เห็นว่าปัญหาสุขภาพจิตนั้นเมื่อมีอายุที่เพ่ิมสูง
มากขึ้น และมีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2558พบว่าในวัยสูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปถึง ร้อยละ 36.2 ที่มีปัญหาสุขภาพจิตสูง
กว่าในระดับทั่วไป ดังภาพ 

 

 

ภาพที่ 1.4 แสดงปัญหาสุขภาพจิตในช่วงอายุต่าง ๆ 
ที่มา: การส ารวจสุขภาพจิต ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2558 

 
ประเด็นปัญหาสุขภาพจิตนั้นไม่ได้เกิดเพียงจากปัญหาทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว

เท่านั้น อารมณ์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเช่นเดียวกัน อารมณ์ของผู้สูงอายุนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านอารมณ์ที่เห็นได้ชัดอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2558) ดังต่อไปนี้ 

1.  การสูญเสีย เป็นสาเหตุส าคัญมาก เช่น การสูญเสียคนใกล้ชิด จะท าให้อารมณ์ของ
ผู้สูงอายุหวั่นไหวไปด้วย ผู้สูงอายุจะรู้สึกเศร้า ว้าเหว่ และมีความรู้สึกกลัวว่าจะเป็นไปในสภาพอย่าง
นั้น วัยสูงพบการสูญเสียได้บ่อยทั้งด้านร่างกาย ได้แก่ก าลังวังชาลดลง เสียการได้ยิน เสียการได้รับ
กลิ่น เสียการลิ้มรส เสียการสัมผัสทางผิวหนัง ซึ่งส่งผลให้ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง และการ
สูญเสียคู่ชีวิต บุคคลอันเป็นที่รัก เช่นเสียเพ่ือนฝูง ท าให้ขาดคนใกล้ชิดเป็นผลให้เกิดความเศร้า หว้า
เหว่ 

2.  การพ้นจากหน้าที่การงาน ท าให้รู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ไม่ได้รับการยกย่อง
นับถือเหมือนเดิม ท าให้มีความรู้สึกว่าคุณค่าในตนเองลดลง เนื่องจากหลายสาเหตุทั้งการเสื่อมถอย
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ทางร่างกายและต้องพ่ึงพาคนอ่ืน เป็นภาระแก่ลูกหลานท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกสิ้นหวัง และวัยสูงอายุเป็น
วัยเกษียณอายุท าให้ขาดอ านาจขาดคนเคารพนับถือ 

3. การผ่าตัด ท าให้มีจิตใจหดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง เพราะโอกาสที่จะมีสภาพร่างกาย
เหมือนเดิมนั้นเป็นไปได้ยาก หรือการกลัวความตาย วัยสูงอายุเป็นวัยที่พบความตายทั้งของเพ่ือนฝูง  
คู่สมรสเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ได้แก่ ตกใจกลัวจนอยู่เฉยๆ แยกตัวเองจากสังคมไม่
ยอมรับรู้การตายของคนใกล้ชิด และมีอารมณ์ฉุนเฉียวใครท าอะไรก็ไม่ถูกใจเสียทุกอย่าง 

4.  ความเข้าใจ หรือความจ ามีน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจ าใหม่จะเสื่อม แต่เรื่อง
เก่าๆ จะจ าได้ดี 

5.  การเก็บตัวการไม่ชอบเข้าสังคม บางคนคิดว่าตัวเองแก่แล้ว จะรู้สึกว่าหงุดหงิด 
6.  ทุกข์ใจ มักจะทุกข์ใจเรื่องในอดีตด้วยความเสียดาย คิดถึงปัจจุบัน และวิตกกังวลต่อ

อนาคต เกิดความเงียบเหงาจะพบได้มากในผู้ที่ต้องสูญเสียคู่ชีวิตเพราะขาดผู้ใกล้ชิด ที่ปรึกษาอีกทั้ง
ลูกหลานก็ไปท างาน ท าให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว 

7.  ตึงเครียด วิตกกังวล โกรธง่าย ความรู้สึกโกรธจะเกิดเมื่อผู้สูงอายุถูกครอบครัวและ
สังคมทอดทิ้ง ผู้สูงอายุคิดว่าไม่มีคนสนใจ ตนเองไม่มีความส าคัญก็จะปฏิเสธการช่วยเหลือจากทุกคน 
พฤติกรรมที่ชัดเจนได้แก่ หงุดหงิดง่าย ไม่สนใจการกระท าของบุคคลรอบข้าง ขี้โมโห จู้จี้ ขี้บ่น  
ซึ่งโดยทั่วไปผู้สูงอายุต้องการให้คนยกย่องเอาใจใส่ เอาอกเอาใจ เห็นใจ และเห็นว่าตนมีประโยชน์ต่อ
สังคม ต่อลูกหลาน ต้องการให้มีคนคอยพยาบาล ความกลัวหรือความวิตกกังวลของผู้สูงอายุจึงเป็น
ปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนึ่ง ซึ่งปัญหานี้ก็จะน ามาซึ่งปัญหาทางด้านสุขภาพตามมา 

ยังไม่รวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายที่เมื่อผู้เกษียณอายุมีอายุที่มากขึ้นนั้นจะไม่ได้
แข็งแรงดังเดิมและ ปัญหาสุขภาพนี้ก็จะส่งพลถึงเรื่องการเงินและเรื่องของสุขภาพจิตตามมา รวมถึง
เรื่องเกี่ยวกับทางสังคมที่ปกติเคยมีสังคม มีเพ่ือน แต่เมื่อเกษียณแล้ว กลับไม่ได้พบเจอเพ่ือฝูงดังเดิม 
ซึ่งท าให้ผู้เกษียณนั้นเกิดความเหงา และว้าเหว่ 

ส าหรับงานวิจัยนี้จะเน้นศึกษาชีวิตหลังเกษียณของข้าราชการครูในจังหวัดปราจีนบุรีที่มี
อายุราชการมากกว่า 25 ปีขึ้นไป มีสิทธิการเลือกรับเงินบ านาญได้และมีการเกษียณอายุราชการแล้ว 
เพ่ือศึกษาว่าหลังจากท่ีได้มีการเกษียณอายุราชการไปแล้วนั้น มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ช่วงก่อนการ
เกษียณนั้นได้เคยมีการวางแผนการเกษียณอายุมาแล้วหรือไม่ และถ้าได้มีการวางแผนจะท าการมุ่ง
ศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของการวางแผนต่อว่ามีขั้นตอน วิธีการวางแผนแบบใด เรื่องอะไรบ้าง และพบ
อุปสรรคในการวางแผนหรือไม่ ถ้ามีเรื่องอะไรบ้าง และหลังจากที่ได้มีการวางแผนการด าเนินชีวิตแล้ว
ประสบความส าเร็จดังที่คาดหวังไว้หรือไม่ ถ้าไม่อะไรคืออุปสรรคในการท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการวางแผนการด าเนินชีวิตหลังการเกษียณอายุราชการให้มี
ประสิทธิภาพที่สูงและตรงตามความต้องการของผู้เกษียณอายุ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1.2.1 เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมด้านการเงิน จิตใจ สังคม สุขภาพในการด าเนิน

ชีวิตหลังการเกษียณอายุของข้าราชการครูในจังหวัดปราจีนบุรี 
1.2.2 เพ่ือศึกษา ความคาดหวังที่ท าให้ผู้เกษียณอายุนั้นมีความสุข จากมุมมองของการ

วางแผนด้านการเงิน จิตใจ สังคม และสุขภาพ 
1.2.3 เพ่ือศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิตและการวางแผน

หลังจากการเกษียณอายุ 
1.2.4 เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาการหลังการเกษียณอายุของข้าราชการครูใน

จังหวัดปราจีนบุรี 
 

1.3 ค าถามในงานวิจัย 
 

1.3.1 ชีวิตหลังการเกษียณอายุ ทัศนคติต่อการใช้ชีวิตและหลังจากการเกษียณอายุ มี
ขั้นตอนการวางแผนในการใช้ชีวิตอย่างไร 

1.3.2 หลังจากที่มีการเกษียณอายุแล้ว อะไรคือเรื่องที่ส าคัญที่ผู้เกษียณอายุต้องการ 
เปลี่ยนไปจากก่อนที่มีการเกษียณอายุหรือไม่ 

1.3.3 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินชีวิตและการวางแผนชีวิตหลังการ
เกษียณอายุของข้าราชการครูคืออะไร 

 
1.4 ขอบเขตในการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง ชีวิตของข้าราชการครูในจังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้น
ศึกษาถึงวิธีการใช้ชีวิตหลังการเกษียณอายุ โดยมุ่งเน้นไปที่ข้าราชการครูที่มีอายุราชการมากกว่า 25 
ปีขึ้นไปการเกษียณทั้งก่อนอายุ 60 ปีและหลังอายุ 60 ปี แต่มี ซึ่งท าให้สามารถเลือกได้ทั้งบ าเหน็จ
และบ านาญ ของข้าราชการครูในจังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
และเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ในการเก็บข้อมูล จนข้อมูลที่เก็บมานั้นไม่มี
ความแปลกใหม่แล้วจึงจะหยุดท าการเก็บข้อมูล โดยมีระเวลาในการท าจนงานสิ้นสุดตั้งแต่เดือน  
ม.ค.2559 – เม.ย. 2559 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 เพ่ือทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรมในการการด าเนินชีวิต
หลังการเกษียณอายุของข้าราชการครูในจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นแนวทางให้ต้นสังกัดสามารถท า
ความเข้าใจกับชีวิตหลังการเกษียณ เพ่ือน าไปปรับปรุงนโยบายของตนได้ 

1.5.2 เพ่ือทราบและสามารถระบุได้ถึงสิ่งส าคัญ ความคาดหวังที่ท าให้ผู้เกษียณอายุนั้น
มีความสุขหลังการเกษียณอายุ โดยไม่มีปัญหามารบกวนทั้งด้านการเงิน จิตใจ สังคมและสุขภาพ และ
เป็นแนวทางให้ต้นสังกัดสามารถน าไปปรับปรุงนโยบาย ทางด้านการเงินและสวัสดิการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการได ้

1.5.3 เพ่ือทราบและเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นท าให้สามารถหาแนวทางในการ
แก้ไขโดยอาศัยทฤษฎีความต้องการของผู้สูงอายุและการวางแผนก่อนการเกษียณอายุในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น และเป็นแนวทางให้ต้นสังกัดสามารถน าไปปรับปรุงนโยบายเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 การเกษียณอาย ุ
 

การวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือมุ่งศึกษาการวาแผนการการด าเนินชีวิตของข้าราชการครูหลัง
เกษียณอายุราชการครูของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการศึกษานี้ จะน าไปสู่การวางแผนและเตรียมความ
พร้อมที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการครูที่ก าลังจะเข้าสู่วัยเกษียณและข้าราชการครูที่เกษียณไปแล้ว
ให้มีการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยค าว่าเกษียณนั้นได้มีผู้ที่ให้ความหมายไว้ในหลายรูปแบบ 
อาทิ ราชบัณฑิตยสถานนั้นได้มีการให้ความหมายของการเกษียณอายุนั้นคือการที่ครบก าหนดในอายุ
ของการรับราชการ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 145) หรือเป็นวงจรชีวิต ในการประกอบอาชีพที่
อยู่ในช่วงต่ าสุดของการจ้างงาน ความรับผิดชอบต่ออาชีพ และโอกาสในการทางานต่างๆ จะลดต่ าลง
ที่สุด บุคคลที่เกษียณจะมีรายได้ในรูปของบ าเหน็จบ านาญโดยไม่ต้องท างาน (Atchley, 1994, p. 197) 
และยังมีแนวคิดที่สนับสนุนจากความหมายนี้อีกว่า การเกษียณอายุคือการเปลี่ยนจากการ  พักผ่อน 
(rest) มาเป็น รางวัล (reward) และมาเป็น สิทธิ (right) เพราะว่าพนักงานที่ได้ท างานมาจนถึงอายุ
หนึ่ง ไม่ควรจะได้รับอนุญาตให้ท างานอีกต่อไป เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นความสามารถในการท างานก็
จะลดน้อยลง และผู้สูงวัยย่อมมีสภาพร่างกายที่ทรุดถอยลง จึงเห็นว่าคนงานที่ท างานมาถึงช่วงอายุนี้
สมควรจะได้รับพักผ่อน (George W. Leeson, 2005) 

จากความหมายต่างๆ ที่ได้มีการยกมานั้น สรุปได้ว่าการเกษียณอายุจึงเป็นเสมือนเป็น
การยุติบทบาท หน้าที่ และสถานะทางสังคม เมื่อถึงเวลาหรือรูปแบบตามที่ได้มีการก าหนดไว้และเข้า
สู่ชีวิตสังคม สภาพแวดล้อมในอีกรูปแบบหนึ่ง และยังเป็นการเริ่มต้นสู่สังคมใหม่ ชีวิตใหม่ ที่แตกต่าง
จากช่วงวัยท างาน ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนการเกษียณจนถึงได้มีการเกษียณนั้นยังแบ่งออกได้เป็นอีก 2 
ระยะด้วยกัน (Atchley, 1988, pp. 196-198) โดยจะสามารถแบ่งได้เป็นช่วงก่อนและหลังการ
เกษียณ ส าหรับช่วงก่อนการเกษียณนั้น (Pre-retirement Phase) ยังแบ่งได้อีก ด้วยกัน 2 ช่วง
ด้วยกัน คือช่วงแรกนั้นเรียกว่า (Remote Phase) ซึ่งเป็นระยะที่ห่างจากช่วงอายุที่ก าลังจะเกษียณ
มาก จึงไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเกษียณเลย และอีกช่วงคือช่วง (Near Phase) ซึ่งจะเป็นช่วง
ที่ใกล้เกษียณแล้ว จึงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเกษียณ ซึ่งในช่วงหลังนี้ถ้าผู้ที่ก าลังจะเกษียณนั้นได้
มีการเตรียมตัววางแผนเป็นอย่างดี ก็จะไม่ส่งผลให้เกิดการวิตกกังวลแต่อย่างใดหรือถ้ามีก็คงเพียง
เล็กน้อย เพราะได้มีการวางแผนที่ดี และมีประสิทธิภาพเตรีมพร้อมไว้แล้วนั่นเอง แต่ถึงแม้ว่าจะมีการ
เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีแล้ว พอถึงช่วงที่ได้มีการเกษียณไปแล้วหรือช่วงหลังการเกษียณนั้น ก็อาจจะ
เกิดปัญหาได้ เนื่องมากจากในช่วงต่างๆ นั้นต่างมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด 4 ช่วง 
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ช่วงแรกสุดของการเกษียณนั้น ผู้ที่ได้มีการเกษียณนั้นจะมีความสุข  (Honeymoon 
Phase) เพราะปกติจากที่ได้เคยท างาน กลับไม่ไม่ต้องท างานอีกต่อไป เวลาที่ไม่เคยมีเพราะต้อง
ท างานก็กลับคืนมา มีอิสระสามารถที่จะไปที่ไหน ท าอะไรได้ตามที่ตนนั้นต้องการ แต่หลังจากช่วงนี้  
ผู้เกษียณจะเริ่มที่จะพบกับปัญหาในชีวิตที่ด าเนินอยู่ 

ช่วงที่สองคือ ช่วงของความเบื่อหน่าย (Disenchantment Phase) เพราะผู้ที่เกษียณ
นั้นจะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตน เกิดความเหงาเนื่องจากการขาดเพ่ือน ท าให้เกิดความ
ท้อแท้เบื่อหน่าย ไม่พอใจกับการด าเนินชีวิตที่เป็นอยู่ เพราะไม่สามารถปรับตัวอยู่ในช่วงนี้ได้ ซึ่งช่วงนี้
เป็นช่วงที่มีความส าคัญที่สุด คนรอบตัวหรือคนใกล้ชิดนั้นต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งเมื่อผ่านช่วงนี้
มาได้ จะเข้าสู่ช่วงที่สามคือ ช่วงที่เริ่มปรับตัวได้ (Reorientation Phase) คือช่วงที่ก าลังปรับตัวกับ
สภาวะที่เป็นอยู่หลังการเกษียณ เป็นช่วงที่เริ่มคุ้ยเคยกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ้างแล้ว ช่วง
ต่อมาคือช่วงที่เรียกว่าช่วง ปรับตัวได้ (Stabilization Phase) คือช่วงที่มีความเคยชิน สามารถปรับตัว
เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคือช่วง สิ้นสุด (Termination Phase) ซึ่ง
เป็นช่วงที่ตัวผู้เกษียณนั้นจะไม่สามารถช่วยเหลือหรือพ่ึงพาตนเองได้แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของ
การมีชีวิตอยู่อีกด้วย ซึ่งช่วงที่กล่าวมาท้ังหมดนั้นสามารถสรุปได้เป็นตารางใหม่ ดังตารางที่2.1 

 
ตารางที่ 2.1 

 
สรุปช่วงของการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลังการเกษียณ 

ช่วง การเปลีย่นแปลง 
1. ช่วงก่อน 
การเกษียณ 

ระยะก่อนการเกษียณ (Pre-retirement Phase) แบ่งได้เป็นอีก 2 ช่วงด้วยกัน ได้แก ่
1. ช่วงระยะไกล (Remote Phase) ซึ่งเป็นระยะที่ห่างจากช่วงอายุท่ีก าลังจะเกษียณมาก  

จึงไม่มีความวิตกกังวลเกีย่วกับการเกษียณเลย 
2  ช่วงระยะใกล้ (Near Phase) เป็นช่วงที่มีความวิตกกังวล สามารถลดหรือขจัดความกังวลได้

ด้วยการวางแผนการใช้ชีวิตหลังการเกษียณ 

2. ช่วงหลัง 
การเกษียณ 

1.  ช่วงแรกของการเกษียณ(Honeymoon Phase) จะมีความสุข ตื้นเต้นกับความอิสระและ
รูปแบบชีวิตที่เปลีย่นไป 

2. ช่วงเบื่อหน่าย (Disenchantment Phase) เริ่มเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เปน็อยู่ เกิดความเหงา 
ต้องการเพื่อน 

3. ช่วงเริ่มปรับตัว (Reorientation Phase) เริ่มท าการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได ้

 
4.  ช่วงปรับตัว (Stabilization Phase) มีความเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเข้ากับ

การเปลีย่นแปลงได้แล้ว 
5. ช่วงสิ้นสุด (Termination Phase) ช่วงสุดท้ายของการมีชีวิต ไมส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
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2.2 ผลกระทบจากการเกษียณอายุ 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงต่างๆ นั้น มีผลกระทบหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
ความเครียดจากการเป็นหนี้สิน ความเหงาจากการขาดเพ่ือน ความหงุดหงิดจากการที่ร่างกายนั้น  
ไม่แข็งแรงดังเดิม ความเบื่อหน่ายจากการที่ไม่มีอะไรท า สิ่งเหล่านี้เมื่อผู้วิจัยได้ท าการศึกษาต่อ  
พบว่าผลกระทบที่เกิดในช่วงของการเกษียณอายุนั้นสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท (ทยณฐ 
ชวนไชยสิทธิ์, 2555) สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านร่างกาย ผู้เกษียณอายุต้องประสบกับปัญหาความเสื่อม ความถดถอย
ของร่างกายและของอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบประสาทต่างๆ เสื่อมลง ตามองไม่ชัด หูตึง ระบบกระดูก
เสื่อม โดยทฤษฎีเกี่ยวกับความสูงอายุด้านชีววิทยา ได้แก่ ทฤษฎีท าลายตนเอง (Autoimmunity 
Theory) และทฤษฎีระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System Theory) กล่าวว่า เมื่ออายุมากขึ้นร่างกาย
จะสร้างภูมิคุ้มกันปกติน้อยลง พร้อมๆ กับสร้างภูมิคุ้มกันชนิดท าลายตัวเองมากขึ้น ท าให้ร่างกายต่อสู้
กับเชื้อโรคได้ดีนั้นกลับท าได้ไม่ดีอย่างเดิมผลที่ตามมาคือร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย และเป็น
รุนแรง ยิ่งหากผู้เกษียณอายุขาดความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพก็จะยิ่งทาให้สุขภาพเสื่อมลงอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งโรคท่ีพบได้บ่อยนั้นคือ โรคมะเร็ง 

2. ผลกระทบด้านจิตใจ การเกษียณอายุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันต่อ
กิจวัตรประจ าวัน ผู้เกษียณอายุต้องละทิ้งบทบาททางสังคมที่เคยปฏิบัติมาอย่างยาวนาน สูญเสีย
ต าแหน่งหน้าที่ อ านาจและเกียรติยศ ในขณะเดียวกัน การเกษียณอายุนั้นท าให้ผู้เกษียณถูกตีตราว่า
เป็นผู้สูงอายุ เป็นคนชราที่ถูกมองว่าไร้ความสามารถ นอกจากนี้ ในวัยนี้ผู้สูงอายุยังต้องเผชิญกับ
สภาวะการสูญเสียบุคคลใกล้ชิด เช่น การเสียชีวิตของคู่สมรส เพ่ือนและญาติวัยเดียวกัน การสูญเสีย
บุคคลที่เคยดูแลมาตั้งแต่เด็กๆ อย่างลูกหลานไปจากครอบครัว เนื่องจากในวัยนี้ลูกๆ ของตนนั้นต่างก็
เติบโตและมักที่จะแยกย้ายกันไปมีครอบครัวและแยกย้ายไปอยู่กันเองเป็นส่วนตัวต่างหาก  ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ท่ีเคยมีมาอย่างยาวนั้นลูกลดถอยลง ต่างคนต่างอยู่ การติดต่อสัมพันธ์หรือ
มีกิจกรรมที่เคยได้ท าร่วมกันนั้นจะมีปริมาณทีลดลงกว่าแต่ก่อน  หากผู้เกษียณอายุนั้น ไม่สามารถ
ปรับตัวต่อสภาพเช่นนี้ได้ จะเกิดความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นคนที่ไร้คุณค่า ไม่มีความหมายส าหรับใครๆ 
เป็นการน าไปสู่การมีอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว ซึมเศร้า หวาดระแวง ท้อแท้ ผิดหวัง โดดเดี่ยว ขาด
ความพึงพอใจต่อสภาพชีวิตในปัจจุบันจนอาจถึงกับฆ่าตัวตายได้ (ประภาศรี มานิตย์, 2542, น. 11) 

3. ผลกระทบด้านสังคม การเกษียณอายุเป็นการถอนบทบาททางสังคมภายนอก ท าให้
ผู้เกษียณมีสังคมท่ีจ าเป็นต้องอยู่แต่ภายในบ้าน ขาดการพบปะกับสังสรรค์กับเพ่ือนร่วมงาน จุดนี้เองที่
ท าให้บทบาททางสังคมของผู้ที่เกษียณอายุนั้นลดลง อ านาจ หน้าที่ต่างๆ ที่เคยมีเมื่อสมัยที่ยังคง
ท างานอยู่ ก็หมดไป ส่งผลให้ผู้เกษียณเกิดความรู้สึกว่าตนเองหมดคุณค่า ขาดคนเคารพยกย่องนับถือ
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เหมือนอย่างที่เคยได้รับ รู้สึกเหงาและว้าเหว่ ซึ่งหากไม่มีบทบาทใหม่มาทดแทนสิ่งที่เป็นอยู่นี้จะ
ก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจของผู้ที่เกษียณได้ 

4. ผลกระทบด้านการเงิน เมื่อผู้เกษียณอายุนั้นไม่ได้ท างาน รายได้ที่เคยได้ตามปกตินั้น
ก็จะลดน้อยลง ในช่วงนี้ถ้าภาระรับผิดชอบของผู้เกษียณเสร็จสิ้นไปแล้วก็จะไม่เป็นปัญหามากนัก 
เพราะค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปจะลดลง เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับบ้าน ไม่ได้ออกไปท างานอย่างที่
เคยเป็นแต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เคยเสียไปน้อยอย่างเรื่องของการดูแลสุขภาพนั้น กลับเพ่ิมมาก
ขึ้นเพราะสุขภาพของผู้เกษียณนั้นแย่ลงทุกวัน ท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี่จะมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ ไปตามอายุ 

 
2.3 ความต้องการหลังการเกษียณอายุ 
 

การที่จะท าให้ผู้เกษียณอายุนั้นจะไม่ประสบกับผลกระทบทั้ง 3 ด้านที่จะเกิดขึ้นนั้นจึง
ต้องมีการสรุปความต้องการของผู้เกษียณอายุ เพ่ือที่จะสอดรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ท าให้ผู้ที่
เกษียณอายุนั้นไม่เกิดปัญหาด้านในด้างต่างๆ ที่จะส่งผลต่อผู้เกษียณอายุตามมา ซึ่งสามารถสรุปความ
ต้องการของผู้เกษียณ (ส านักส่งเสริมสุขภาพอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2559) ได้ดังนี้ 

1. ความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ ผู้เกษียณอายุนั้นต้องการมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ สามารถไปไหนมาไหนได้ตามที่ตนต้องการ อยากมีผู้ช่วยเหลือที่คอยดูแล
อย่างใกล้ชิด มีที่อยู่อาศัยที่สะอาด อากาศดี สิ่งแวดล้อมดี ปราศจากมลพิษ ต้องการอาหารการกินที่
ถูกสุขลักษณะ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ตามที่ตนนั้นจ าเป็นต้องได้รับ ต้องการมีผู้ดูแลช่วยเหลือให้การ
พยาบาลอย่างใกล้ชิดเมื่อยามเจ็บป่วยต้องการได้รับการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่สะดวก 
รวดเร็ว ทันท่วงทีต้องการได้รับบริการรักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐความต้องการได้พักผ่อน 
นอนหลับอย่างเพียงพอความต้องการบ ารุงรักษาร่างกาย และการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอความ
ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 

2. ความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และ
สังคมจะท าให้จิตใจของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปด้วย ผู้สูงอายุจะปรับจิตใจ และอารมณ์ไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย และสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จะมีการปรับปรุง และ
พัฒนาจิตใจของตัวเอง ให้เป็นไปในทางที่ดีงามมากขึ้น สามารถควบคุมจิตใจได้ดีกว่าหนุ่มสาว ดังนั้น 
เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ความสุขุมเยือกเย็น จะมีมากขึ้นด้วย แต่การแสดงออก จะขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของแต่ละบุคคล การศึกษา ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมในชีวิตของคนคนนั้น ความเครียดที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ มีผลต่อจิตใจของผู้สูงอายุมาก ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของจิตใจที่พบคือ การรับรู้ผู้สูงอายุจะยึดติดกับความคิด และเหตุผลของตัวเองเป็นหลัก การรับรู้สิ่ง
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ใหม่ๆ จึงเป็นไปได้ยาก ความจ านั้นก็เสื่อมลง การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้สูงอายุนั้นมีความ
เกี่ยวเนื่องกับการสนองความต้องการของจิตใจ รวมถึงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้สูงอายุจะมี
ความรู้สึกต่อตนเองในแง่ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นความท้อแท้ น้อยใจ โดยรู้สึกว่าสังคมไม่ให้ความส าคัญ
กับตนเอง เหมือนที่เคยเป็นมาก่อนท าให้ผู้สูงอายุ มีอารมณ์ไม่มั่นคง การกระทบกระเทือนใจเพียง
เล็กน้อย จะท าให้ผู้สูงอายุเสียใจ หงุดหงิดหรือโกรธง่าย ต้องการการยอมรับ และเคารพยกย่องนับถือ 
และการแสดงออกถึงความมีคุณค่าของผู้สูงอายุโดยได้รับจากสมาชิกในครอบครัว สังคมของผู้สูงอายุ
นั้นผู้สูงอายุจะสนใจสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่ท าให้เกิดตนนั้นความพึงพอใจและตรงกับความสนใจของ
ตนเองเท่านั้น การสร้างวิถีด าเนินชีวิตในแบบของตนเองซึ่งการที่ผู้เกษียณนั้นมีอายุมากขึ้น จึงมีความ
ต้องการที่จะท าความเข้าใจในเรื่องจุดสิ้นสุดของชีวิต โดยที่การยอมรับสภาพดังกล่าวได้นั้น กลับท าให้
ผู้ที่เกษียณอายุบางคนนั้นมุ่งสร้างความดีงามให้แก่ตนเองเพ่ิมมากข้ึน 

3. ความต้องการทางด้านสังคม-เศรษฐกิจของผู้สูงอายุมีความต้องการต้องการได้รับ
ความสนใจจากผู้อื่น ครอบครัว สังคมและหมู่คณะต้องการช่วยเหลือสังคมและมีบทบาทในสังคมที่ตน
นั้นได้อยู่อาศัยตามความถนัดของตน มีความต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือจากครอบครัว และ
สังคมทั้งทางด้านความเป็นอยู่ รายได้ บริการจากรัฐ ต้องการมีชีวิตร่วมในชุมชน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม โดยที่พ่ึงพาคนอ่ืนให้น้อยลง ไม่ต้องการความเมตตาสงสาร ที่
แสดงออกโดยตรง แต่มักต้องการแบบทางอ้อม ต้องการการประกันรายได้ และประกันความชราภาพ 

นอกจากนี้ Berghorn และ Shaefer (1981) ได้มีการกล่าวถึงกล่าวถึงองค์ประกอบที่
เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตว่าดีหรือไม่นั้น ต้องมีตัวชี้วัดดังนี้ คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจ สุขภาพ 
สภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านบุคคลและสังคม การพ่ึงพาตนเอง และการท ากิจกรรม ซึ่งมีความใกล้เคียง
กับงานของ ประนอม โอทกานนท์ (2554: 51-52) ที่ได้ให้นิยามองค์ประกอบชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์
ของผู้สูงอายุไทย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1  ด้านร่างกาย ได้แก่ การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การออก
ก าลังกาย การนอนหลับพักผ่อน และการขับถ่าย 

องค์ประกอบที่ 2  ด้านจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ ได้แก่ การมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง คนอ่ืน การตระหนักและยอมรับความรู้สึกของผู้อ่ืน การมีกิจกรรมทางศาสนาและงานอดิเรก 
การมีชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีสติ รู้จักแบ่งเวลา อดทน อดกลั้นต่อสภาวการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ยอมรับ
ค่านิยมและความเชื่อของคนอ่ืน 

องค์ประกอบที่ 3  ด้านสังคม ได้แก่ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ในสังคม การมีส่วน
ร่วมกิจกรรมในสังคม ในชุมชน เน้นทักษะการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
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องค์ประกอบที่ 4  ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การมีฐานะเศรษฐกิจที่พอเพียงและยั่งยืน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เน้นการเก็บออม การมีรายได้ การใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และการมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง 

วิไลวรรณ ทองเจริญ และ ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ (2543) นั้นได้มีการศึกษาความต้องการ
ของบุคคลก่อนวัยเกษียณเช่นกัน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ความต้องการด้านสุขภาพ ได้แก่ ต้องการความรู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ พยาบาล 
ต้องการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง โดยต้องการคลินิกที่ตรวจรักษาเฉพาะส าหรับ
ผู้สูงอายุ และยังมีความต้องการให้รับจัดบริการส่งเสริมสุขภาพฟรี 

2. ความต้องการด้านสังคม ได้แก่ ต้องการสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกาย ต้องการ
ให้ชุมชนมีหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และต้องการลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 

3. ความต้องการด้านจิตใจ ได้แก่ ต้องการความเคารพนับถือยกย่องจากครอบครัวและ
สังคม ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณี 

4. ความต้องการด้านการเงินและการงาน ได้แก่ ต้องการให้รัฐจัดหางานให้ ต้องการ
เงินช่วยเหลือส าหรับผู้สูงอายุยากจน และต้องการการเกื้อหนุนทางการเงินจากลูกหลาน 

ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องความต้องการของผู้สูงอายุแล้ว ท าให้สามารถที่
จะมีการ แบ่ง ความต้องการออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน สุขภาพ สังคม และจิตใจ 

 
2.4 การวางแผนการด าเนินชีวิตหลังเกษียณ 
 

จากทฤษฎีตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตที่ดีและความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้มีการศึกษามานั้น
ของการวางแผนการด าเนินชีวิตหลังการเกษียณจึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างมาก เพราะสามารถที่จะ
ช่วยขจัดหรือลดความวิตกกังวลได้ทั้งในช่วงก่อนการเกษียณและช่วงหลังการเกษียณ เพ่ือให้ผู้ที่ได้
เกษียณอายุไปแล้วนั้นสามารถที่จะด ารงชีวิตหลังการเกษียณต่อไปได้อย่างมีความสุข ปราศจากความ
วิตกกังวลรวมถึงเรื่องกังวลใจได้ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติม สามารถแบ่ง
ประเด็นที่จะท าการศึกษาได้ดังนี้ 

 
2.4.1 การวางแผนทางด้านการเงิน 

เครื่องมือชี้วัดที่มีประสิทธิภาพทางการเงินเมื่อยามที่เกษียณไปนั้น ตัวหนึ่งเลย
คือทรัพย์สินที่มีเหลือใช้ในการด ารงชีพ (ภัทรพร อ่อนไสว , 2544, น. 56) เพราะฉะนั้นการเตรียมตัว
ในเรื่องของรายรับรายจ่ายนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรกๆ ที่ผู้เกษียณอายุนั้นต้องพึงพิจารณา 
เนื่องจากปกติผู้เกษียณอายุนั้นจะมีรายได้จากการท างานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อมีการเกษียณอายุ
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แล้ว รายได้เหล่านั้นจะหายไป เหลือเพียงรายได้บางส่วน ซึ่งจะผลต่อความกังวลในจิตใจของผู้เกษียณ
เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินได้ ผู้เกษียณนั้นจึงต้องมีการเตรียมตัวเพ่ือให้รายรับนั้นมีเพียงพอต่อ
รายจ่ายที่เกิดขึ้น 

การฝึกใช้เงินในระดับที่ผู้เกษียณนั้นจะได้รับเมื่อมีการเกษียณ ผู้เกษียณต้อง
สามารถประมาณรายรับที่จะได้รับเมื่อท าการเกษียณ จากนั้นจึงท าการฝึกการใช้เงินจ านวนให้มีความ
สมดุลไม่เกินรายจ่ายที่มีอยู่ในขณะนั้น เพ่ือให้เมื่อมีการเกษียณอายุไปแล้ว สามารถที่จะใช้เงินอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสม ไม่เกินรายรับที่ได้เข้ามาเป็นประจ าทุกเดือน 

การลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ที่มีการเกษียณอายุแล้วนั้น
ต้องมีการระงับ ยับยั้งช่างใจในสิ่งที่ไม่มีความจ าเป็น เพ่ือที่จะได้มีเงินที่เหลือใช้ เพียงพอต่อความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้เงินที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ในอนาคต โดยมีความคล้ายคลึงกับ บรรลุ ศิริพานิช 
(2550, น. 77-82) ว่าต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สมดุลกับรายรับ ตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออกไป 

การเตรียมเงินฉุกเฉิน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้เกษียณนั้นต้องท าการปฏิบัติ เพราะการ
ใช้จ่ายที่เพียงพอต่อรายรับที่เข้ามาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เมื่อผู้เกษียณต้องประสบกับเรื่องที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนเช่นปัญหาสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และเงินฉุกเฉินเพ่ือเก็บไว้ในยามที่
จ าเป็นจริงๆ ซึ่งสอดคล้องกับค าแนะน าของ Schoenfeld (1993, p. 25) ว่าในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องหารายได้เพ่ิม ควรมีการเตรียมหางานส ารองไว้ตั้งแต่ขณะยังคงด ารงต าแหน่งหน้าที่ในงาน
ประจ าอยู่ ซึ่งจะท าให้ได้งานที่ดีและเงินเดือนสูงกว่าการหางานใหม่หลังจากเกษียณอายุแล้ว  การ
ท างานหลังเกษียณอายุนอกจากจะท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นแล้ว ยังมีผลทางด้านจิตใจคือทาให้มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองด้วย 

การออมและการลงทุนนั้น จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่สุดส าหรับเรื่องการ
วางแผนทางด้านการเงินส าหรับข้าราชการครูนั้นถึงแม้ว่าหลังการเกษียณไปจะมีรายได้บางส่วนที่มาก
จากเงินบ านาญ แต่ก็อาจเกิดปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ ความต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วน หรือการ
ข้อความช่วยเหลือจากบุตรหลาน หรือญาติ การที่จะหวังพ่ึงเพียงแต่รายได้จากเงินบ านาญเพียงอย่าง
เดียวจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก ที่ส าคัญการท าให้ทรัพย์สินแต่เดิมที่มีอยู่นั้นมีการเพ่ิมพูนมากขึ้นเรื่อยๆ 
นั้นจะเป็นการที่ท าให้ผู้เกษียณอายุนั้นห่างไกลจากความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินได้อีกทาง ซึ่ง
ปัญหาทางการเงินนั้นถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดูแลสุขภาพ สภาวะทางจิตใจ ความเครียดเมื่อประสบปัญหาทางการเงิน การที่ไม่สามารถใช้
เวลาว่างได้ เมื่อมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายจึงจ าเป็นที่ต้องมีการหารายเสริม ซึ่งการออมนั้นมีหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เงินฝาก หุ้น พันธบัตรรัฐบาล การท าประกันชีวิต ประกันอุติเหตุ แต่เรื่องของ
การออมและการวางแผนทางการเงินนั้นขณะนี้กลายเป็นเรื่องท่ีมีความน่าเป็นห่วงสูง จากงานวิจัยของ 
สถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2555) เรื่องการ
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เตรียมพร้อมส าหรับการวางแผน ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบ ช่วงอายุ 40-60 
ปี โดยที่มาของข้อมูลเกือบทั้งหมด (98%) นั้นใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
อายุ 40-60 ปี ทั้งสิ้น 825 คน อาศัยท างานอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้เวลาสัมภาษณ์เฉลี่ย 
22 นาทีต่อคน และเก็บข้อมูลตั้งแต่ ก.ค. – ต.ค. 2555 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการออม
เพ่ือการศึกษาและมรดกของลูกมากที่สุด รองลงมาจึงค่อยเป็นเพ่ือการใช้ชีวิตหลังเกษียณ และ  
การรักษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ (61%) ออมเยอะกว่าระดับขั้นต่ า คือ 10% ของรายได้ แต่
ทางเลือกการออมยังท าให้เงินเติบโตได้ไม่มากนัก ในปีแรกของการเกษียณอายุ จะมีกลุ่มตัวอย่างถึง 
29% ที่คาดว่าจะถอนเงินที่มีออกมาใช้เกินกว่าอัตรา 7% ซึ่งเป็นอัตราที่มีงานวิจัยต่างประเทศบ่งชี้ว่า
เสี่ยงที่เงินจะไม่พอใช้จนจบชีวิต กลุ่มตัวอย่าง โดยเฉลี่ยเริ่มต้นวางแผนเกษียณ เมื่ออายุประมาณ 42 ปี 
ซึ่งจัดว่าช้า ตัวเลขเดียวกันของสหรัฐอเมริกา คนอเมริกันจะเริ่มวางแผนเกษียณเมื่ออายุประมาณ 30 ปี
เท่านั้น คนที่ไม่เคยวางแผนเกษียณอายุเลย กลับมีความ มั่นใจเกินเหตุ โดย 71% ของคนที่ไม่เคย
วางแผน เชื่อว่าแก่ไปมาตรฐานความเป็นจะอยู่จะดีเท่าเดิมหรือดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างมีการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่เติบโตสูง โดยเฉพาะหุ้น น้อยเกินไป กลุ่มตัวอย่างโดยเฉลี่ย ประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ
ไว้ต่ าเกินไปมาก โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง คิดว่าจะใช้จ่ายเงินเพียง 34% (1 ใน 3) ของรายได้
สุดท้ายก่อนเกษียณ ซึ่งค่าที่เหมาะสมทางวิชาการนั้นพบว่าต้องใช้ประมาณ 70% ขึ้นไป ถึงจะอยู่ได้
อย่างไม่ล าบาก เพศหญิงประเมินอายุขัยตัวเองต่ ากว่า อายุคาดเฉลี่ย  คือคิดว่าตนจะอายุสั้น จึงมี
โอกาสที่จะเตรียมเงินไว้ไม่พอ อาจประสบภาวะ เงินหมดแต่ยังไม่ตาย (Longevity Risk) เมื่อประเมิน
ด้วยแบบจ าลองทางการเงิน โดยไม่รวมสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือ บ้านจะพบว่า 86% 
ของกลุ่มตัวอย่างจะมีเงินไม่พอใช้ในวัยเกษียณแต่ถ้านับรวมอสังหาริมทรัพย์ด้วย สัดส่วนดังกล่าวจะ
ลดลงเหลือเพียง 28% กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ Early Retire ส่วนใหญ่ มีฐานะการเงินอยู่ในสภาวะที่
ไม่พร้อม ซึ่งจากผลที่กล่าวมาทั้งหมดท าให้พบว่า การวางแผนทางด้านการเงินของคนที่ก าลังจะ
เกษียณอายุและที่เกษียณอายุไปแล้วนั้นก าลังตกอยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ส าหรับงานวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้ท าการวิจัยจึงมุ่งพิสูจน์ว่ากลุ่มตัวอย่างที่จะมีการไปท าการวิจัย จะมีผลลัพธ์ที่มีความแตกต่าง
จากงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาค้นคว้ามาแล้ว หรือมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้มีการศึกษามา  ทาง
สถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้ให้ค าแนะน า
ส าหรับการออมโดยสามารถสรุปได้ 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และด้าน
ระบบเกษียณอายุ โดยมีข้อสรุปของข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การส่งเสริมการศึกษาทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
องค์กรหรือหน่วยงานเฉพาะที่มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาทางการเงินขั้นพ้ืนฐานอย่างเร่งด่วน 
การศึกษาดังกล่าวต้องสามารถเข้าถึงได้กับคนทุกช่วงอายุ มิใช่เพียงคนใกล้วัยเกษียณเท่านั้น โดย
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การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานจะมุ่งเน้นถึงสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น การจัดทางบประมาณ
ส่วนบุคคล การตัดสินใจทางการเงินเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ เป็นต้น 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยพัฒนาโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ โดยผู้เกษียณน าที่
อยู่อาศัยของตนเองจดจ านองกับสถาบันการเงิน และจะได้รับเงินจากสถาบันการเงินเป็นงวดๆ เพ่ือใช้
เป็นแหล่งรายได้หลังเกษียณ 

3. การพัฒนาระบบเกษียณ: การเพ่ิมอายุเกษียณให้สูงขึ้น เพ่ือให้มีระยะเวลา
ของการออมเงินก่อนเกษียณยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้ตอบให้ความส าคัญมากเป็นอันดับที่สาม 
รองจากการลดค่าใช้จ่ายหลังเกษียณและการออมเงินมากขึ้นในช่วงก่อนเกษียณ โดยแนวทางสอง
ล าดับแรกมีความเป็นไปค่อนข้างยาก เนื่องจากผู้ตอบโดยเฉลี่ยมีสัดส่วนการทดแทนรายได้ที่ค่อนข้าง
ต่ าและอัตราการออมที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว นอกจากนี้แล้วการส่งเสริมการออมผ่านระบบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ควรรีบด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

2.4.2 การวางแผนทางด้านสุขภาพ 
สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีความเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอมา โดยจะต้อง

มีความใส่ใจตั้งแต่วัยหนุ่มสาวและวัยกลางคน เพ่ือที่ว่าเมื่อถึงวัยเกษียณอายุแล้วสุขภาพร่างกายจะไม่
ทรุดโทรมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น (Burnside, 1988, น. 606) เมื่อผู้เกษียณมีอายุที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 
สุขภาพร่างกายจากที่ปกติเคยแข็งแรง กลับมีความทรุดโทรมลงเรื่อยๆ เพราะร่างกายนั้นมีกา ร
เปลี่ยนแปลง ร่างกายนั้นก็เปรียบเสมือนกลับเครื่องจักร ที่เคยท างานได้ปกติก็กลับไม่ดีดังเดิม เหมือน
ด่ังเวลาที่ซื้อมาใช้งาน และเมื่อไม่สบาย การรักษานั้นต้องใช้เวลานานมากกว่าเมื่อตอนที่ร่างกายยัง
หนุ่มสาว และจากรายงานการวิจัยการศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
ความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาหลักที่พบมากในวัย
สูงอาย ุ ผู้สูงอายุที่ศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพอย่างน้อย 1 ปัญหา โดยมีจ านวนโรคเฉลี่ย 2 โรค ที่
เป็นปัญหาสุขภาพที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์มากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคข้อเสื่อม 
โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และ โรคหัวใจ (อุทัย สุดสุข และคณะ, 2552, น. 29-30) เพราะฉะนั้น
การวางแผนและเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ และผู้ที่จะ
เกษียณอายุนั้นควรที่จะสนใจด้วยเช่นกัน (สุรกุล เจนอบรม, 2541, น. 71) 

การเตรียมตัว และ ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพนั้น ผู้ที่ เกษียณอายุนั้น 
สามารถที่จะท าการปฏิบัติได้ด้วยตนเองซึ่งมีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน เริ่มจากการหมั่น
ออกก าลังกายเป็นประจ า และสม่ าเสมออย่างน้อยวันละ 30 นาที เพ่ือให้ร่ายกายทุกส่วนนั้นได้ใช้งาน 
เพ่ือลดปัญหาของการเสื่อมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และยังท าให้การหายใจนั้นเป็นปกติ เพราะปอดนั้นมี
ความแข็งแรง แต่ไม่ควรหักโหมมากจนเกินไป เพราะอาจท าให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ การรับประทาน
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อาหารนั้นก็ส าคัญเช่นกัน ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เป็นประจ าทุกวัน และควรเป็นอาหารที่
เคี้ยวง่าย ย่อยสลายง่าย และต้องหลักเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ านั้นเป็น
ส่วนประกอบหลักของร่างกาย การดื่มน้ าที่สะอาด วันละประมาณ 10 แก้วจะสามารถช่วยให้ร่างกาย
นั้นสามารถท างาน าได้เต็มประสิทธิภาพในเรื่องของการย่อยและการขับถ่ายของเสียอีกด้วย การนอน
นั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นเดียวกัน ร่างกายนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องพักผ่อน ซึ่งการพักผ่อนที่ดีอย่างน้อย
ควรได้นอนหลับพักผ่อนที่ 8 ช.ม. ต่อวัน เพ่ือให้ในวัดถัดไปนั้นร่างกายสามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ 
และในช่วงเวลาที่พักผ่อนนั้น ร่างกายยังได้ซ่อมแซมตนเองอีกด้วย การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการ
ขับถ่ายนั้นก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน ควรมีการขับถ่ายของเสียที่เป็นเวลา เพ่ือลดปัญหาสุขภาพ
ต่างๆ ที่ตามมา เช่นโรค มะเร็งล าไส้ใหญ่ หรือการไม่ยอมปัสสาวะตามปกติ มีการอ้ันปัสสาวะนั้นอาจ
ท าให้เป็นโรคนิ่วได้เช่นกัน สุดท้ายถึงแม้ว่าผู้เกษียณจะปฏิบัติตามสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเป็นอย่างดี
แล้ว กระนั้นแล้วก็ไม่ควรละเลยการตรวจสุขภาพ ซึ่งอย่างน้อยควรตรวจปีละ 1 ครั้ง ซึ่งถ้าร่างกายผู้
เกษียณอายุนั้นไม่ปกติหรือมีอาการเริ่มต้นของโรคต่างๆ ที่ก าลังจะเกิดขึ้น จะได้สามารถท าการ
ป้องกันและสามารถท าการรักษาได้อย่างทันท่วงที และจากที่สรุปมานั้นได้มีความคล้ายคลึงกับแนวทาง 
การปฏิบัติในเรื่องการเตรียมตัวด้านสุขภาพ (กุณฑลี เงาแสงธรรม 2551 , น. 30-31) และการเตรียม
ความพร้อมทางด้านร่างกาย (บรรลุ ศิริพานิช, 2553) 

2.4.3 การวางแผนทางด้านจิตใจ 
การวางแผนและเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย

เช่นเดียวกัน เพราะจิตใจของผู้ เกษียณอายุนั้นจะมีความวิตกกังวลทั้งช่วงที่ใกล้เกษียณและหลังจาก
การเกษียณได้ระยังหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่างๆ เช่น บทบาทหน้าที่ทางสังคมที่
เปลี่ยนไป บทบาทหน้าที่ในครอบครัวเปลี่ยนไปจากการเป็นหัวหน้าครอบครัว กลับกลายต้องเป็นผู้ที่
ถูกดูแลเสียเอง การสูญเสียเพ่ือน ญาติ คนรู้จักไปจนท าให้เกิดความเหงา สิ่งเหล่านี้ต่างส่งผลถึง
สุขภาพจิตของผู้เกษียณอายุ การวางแผนทางด้านจิตใจถึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพ่ือขจัดและลดปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้เกษียณอายุ และท าให้ผู้เกษียณอายุนั้นมีก าลังใจ ไม่ท้อแท้สิ้นหวังกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดย บุญเทือง โพธิ์เจริญ (2551, น. 92-94) ยังกล่าวว่า จากศึกษาพบว่า 
ผู้สูงอายุที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อความชรา ท าใจยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่หวนคิดถึงอดีตที่
ผ่านมาอย่างอาลัยอาวรณ์ พอใจกับชีวิตปัจจุบัน มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส จะมีอายุยืนยาวขึ้นจากเดิม 

การเตรียมตัววางแผนทางด้านจิตใจเพ่ือเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตที่ดีนั้น  
(ศิรประภา วัฒนากิตกูล, 2552, น. 37) ได้มีการสรุปไว้ว่าจะต้องมี ความเข้าใจและยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสภาวะที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และสังคม เพ่ือท าใจและยอบรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ต้องมีการฝึกจิต สงบจิตใจ ไม่หลงอยู่กับลาภยศที่เคยมีมา อีกทั้งยังต้องมีการใส่ใจใน
ธรรม และหมั่นท าความดีเพ่ือท าให้เกิดความภูมิใจในตนเอง ต้องท าตนให้เป็นที่รักของบุคคลรอบข้าง 
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และหมั่นช่วยเหลือผู้อ่ืนอยู่เสมอโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเคารพในความคิดเป็นของผู้อ่ืนเพ่ือที่จะ
สามารถเข้ากับบุคลคลอื่นๆ ได้อย่างไม่มีความขัดแย้ง ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และสังคม 
ในก าลังที่ตนนั้นมาสามารถที่จะท าได้ เพ่ือท าให้เกิดการยอมรับจากครอบครัวและสังคม สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับตนเอง ใช้จ่ายให้พอดีกับรายรับของตนเองเพ่ือไม่ให้เป็นภาระของบุคคลรอบข้าง  
ท าให้เกิดความสุขโดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน และสุดท้ายคือการไม่ท าตนเองให้ว่าง เพ่ือไม่ให้เกิด
ความเหงา ว้าเหว่ ด้วยการหาสิ่งที่ตนนั้นชอบหรือหางานอดิเรกท า เช่นการออกไปหากิจกรรมธรรม 
เช่นหมากรุกเพ่ือฝึกสมองไปในตัว การรดน้ าต้นไม้ การนั่งสมาธิ ช้อปปิ้ง ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น 

ถ้าผู้ที่มีการเกษียณอายุนั้นได้มีการเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจแล้ว  
ผู้เกษียณอายุเมื่อต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะสามารถปรับตัว และท าให้สุขภาพจิตนั้น
แข็งแรง มีแต่ความสุข สดใส และเป็นที่รักและสนใจจากคนรอบข้าง 

2.4.4 การวางแผนทางด้านการใช้เวลาว่าง 
การเตรียมตัวเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างนั้นเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเช่นเดียวกัน  

ซึ่งการวางแผนการใช้เวลาว่างที่เหมาะสมกับวัย และก าลังของผู้เกษียณ เพราะถ้าปล่อยให้เวลาว่าง
นั้น เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์แล้ว จะเป็นผลกระทบที่ไม่ดีกับตัวผู้เกษียณเป็นอย่างมาก เช่น มีความ
เหงา ว้าเหว่ แต่กลับไม่ออกไปข้างนอก ไม่หางานอดิเรกท า ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเหงาที่
มากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อเป็นปัญหาด้านจิตใจ หรือการที่ไม่หมั่นออกก าลังกายเป็นประจ าเมื่อมี
เวลาว่าง จะท าให้สุขภาพร่างกายนั้นไม่มีความแข็งแรง และท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ง่าย การมี
กิจกรรมที่ท าในเวลาว่างจะช่วยให้ผู้เกษียณอายุมีความพึงพอใจในชีวิตของตน (จารุนันท์ สมบูรณสิทธิ์, 
2535; ทองสุข คาธนะ, 2542) และมีความสุขทางใจ (ปัญญภัทร ภัทรกัณฑากุล, 2544) นอกจากนี้
การร่วมในกิจกรรมบางประเภทยังเป็นการทดแทนบทบาทหน้าที่ที่สูญเสียไปจากการเกษียณอายุด้วย 
(Hooyman, 2011) ซึ่งทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม (Activity Theory) ให้ความส าคัญทางกิจกรรมทาง
สังคมว่าเป็นหลักของชีวิตของบุคคล กล่าวคือ การปรับตัวของบุคคลมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับ
กิจกรรมที่ทา ยิ่งมีกิจกรรมมากขึ้นเท่าใดก็จะปรับตัวได้มากขึ้นเท่านั้น โดยกิจกรรมที่สามารถท าได้ใน
ช่วงเวลาว่างนั้นมีดังนี้ 

1. กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ (Informal Activity) ได้แก่ การพบปะสังสรรค์กับ
เพ่ือนหรือญาติมิตร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลืองานใน
ครอบครัว 

2. กิจกรรมที่มีรูปแบบ (Formal Activity) ได้แก่ การเข้าร่วมในชมรมต่างๆ 
การเป็นอาสาสมัครเพ่ือสังคม การเข้ากลุ่มทางศาสนา กลุ่มการเมือง การทัศนศึกษา และการออก
ก าลังกายเป็นกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมภายนอกครอบครัว 
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3. กิจกรรมเพ่ือการพักผ่อนและงานอดิเรก (Solitary or Leisure Activity 
and Hobby) เป็นกิจกรรมที่ทาเพ่ือความเพลิดเพลิน โดยทั่วไปแล้วงานอดิเรกมักจะเป็นงานที่ท าใน
ยามว่างจากงานประจ า งานอดิเรกมีคุณค่าต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน ให้
ความรู้ ฝึกทักษะ และช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย งาน
อดิเรกที่นิยมกันทั่วไปสามารถจัดเป็นประเภทต่างๆ เช่น ประเภทงานสะสม ประเภทงานประดิษฐ์ 
ประเภทงานศิลปะ ประเภทงานวิชาการ ประเภทงานกลางแจ้ง ประเภทเลี้ยงสัตว์ ประเภทการกีฬา 
การออกกาลังกาย ประเภทการท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ และประเภทศาสนา (ธาดา วิมลฉัตรเวที, 
2543, น. 24) 

จะพบว่าการวางแผนในเรื่องการเงิน สุขภาพ จิตใจ และการใช้เวลาว่างนั้น 
สามารถที่จะท าให้ปัญหาที่จะเกิดข้ึนหลังการเกษียณอายุนั้นสามารถท่ีจะถูกขจัดหรือสามารถลดความ
รุนแรงของปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากได้มีการวางแผนเป็นอย่างดี การวางแผนจึงเป็นสิ่งที่มีความ
จ าเป็นอย่ายิ่งต่อการใช้ชีวิตในช่วงหลังการเกษียณอายุ 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
ในการศึกษาเรื่องชีวิตหลังเกษียณของข้าราชการครูจังหวัดปราจีนบุรี  ด าเนินการศึกษา

โดยการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือต้องการมุ่งศึกษาชีวิต ทัศนคติ ความ
คาดหวัง และผลของการวางแผนการด าเนินชีวิตหลังการเกษียณที่มีต่อความต้องการผู้เกษียณอายุ 
และมุ่งหารูปแบบของการวางแผนหลังการเกษียณที่มีประสิทธิภาพในเชิงลึก เพ่ือหาถึงขั้นตอน การ
วางแผนก่อนการเกษียณ การด าเนินชีวิตหลังเกษียณ ปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินชีวิตหลังการเกษียณเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้เกษียณอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้จะมีการใช้ข้อมูลทั้งจากปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ประกอบกัน โดยจะมีการเตรียมตัววางแผนการด าเนินงานไปเป็นขั้นตอน จะเริ่มด าเนินการจากข้อมูล
ทุติยภูมิด้วยการด าเนินการสืบค้นข้อมูลจากวรรณกรรม งานวิจัย เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้างแนว
ค าถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์จะมีทั้งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างน้อย 
(Less Structured Interview) เนื่องจากผู้วิจัยจะเตรียมเค้าโรงรูปแบบของค าถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนการไปเก็บข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้นั้นอยู่ขอบเขตที่ผู้ท าการวิจัยต้องการและ
ไปสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลตามโครงสร้างค าถามที่ได้ก าหนดไว้ จากนั้นในระหว่างการสัมภาษณ์ถ้าได้
ข้อมูลที่น่าสนใจอาจจะมีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เพ่ิมเติม
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และบรรยายสรุปผล
ต่อไป 

 
3.1 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยนี้ เป็นข้าราชการครูในจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้มี
การเกษียณอายุราชการและมีการวางแผนในการด าเนินชีวิตหลังการเกษียณอายุ โดยการเกษียณอายุ
ราชการนั้น จะใช้ข้าราชการครูที่มีอายุราชการ 25 ปีขึ้นไป ทั้งเกษียณก่อนถึงอายุ 60 ปีและกลุ่ มที่
เกษียณเมื่ออายุ 60 ปี  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
และในรูปแบบของการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยจะท าการค้นหากลุ่ม
ตัวอย่าง จากนั้นเมื่อพบตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ต้องการแล้ว ก็จะมีการสอบถามตัวอย่างถึงกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันจากนั้นจึงท าการเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ โดยจะท าการนัดแนะเวลา 
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สถานที่ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้งานวิจัยนี้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดความ
คลาดเคลื่อนของการนัดหมาย จะได้มีการวางแผนในการเก็บข้อมูลนั้นได้ทันตามกรอบการด าเนินงาน
ที่ได้มีการก าหนดไว้ ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลไปจนกว่าข้อมูลที่ได้นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงจะหยุด
ท าการเก็บข้อมูลเพิ่ม 
 
3.2 การออกแบบกรอบของค าถามท่ีใช้ในเก็บข้อมูล 
 

เริ่มท าการรวบรวมจากเอกสาร โดยจะท าการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร 
บทความ วิทยานิพนธ์ รวมถึงงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง การวางแผนการเกษียณอายุทั้งก่อนและ
หลังเกษียณ การวางแผนเกษียณอายุของข้าราชการ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มานั้นใช้ในการก าหนดกรอบ
แนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างกรอบของแนวค าถามและใช้ในการพัฒนาสร้างแนวค าถามต่อไป  โดย
แนวทางท่ีใช้ในการสัมภาษณ์นั้นมีดังนี้ 

1. ชีวิตหลังการเกษียณอายุเป็นอย่างไร และมีความแตกต่างจากช่วงก่อนการเกษียณ
หรือไม่อย่างไร 

2. มีทัศนคติต่อการใช้ชีวิตเป็นเช่นไรหลังจารที่ได้มีการเกษียณอายุ มีความแตกต่าง
จากช่วงก่อนการเกษียณหรือไม่ อย่างไร 

3. หลังจากการเกษียณอายุ มีข้ันตอนการวางแผนในการใช้ชีวิตปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 
4. สิ่งที่ผู้เกษียณอายุนั้นต้องการในปัจจุบันและอนาคตคืออะไร เคยมีการคิดความ

ต้องการก่อนการเกษียณหรือไม่ ถ้ามีเหมือนกับช่วงที่มีการเกษียณหรือไม่ อย่างไร 
5. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในชีวิตหลังการเกษียณอายุของข้าราชการครูคืออะไร 
6. สวัสดิการและรายได้ท่ีได้รับหลังการเกษียณเพียงพอหรือไม่ 
7. ท่านคิดว่าการวางแผนก่อนการเกษียณมีความส าคัญและสามารถช่วยให้ชีวิตหลัง

การเกษียณดีข้ึนหรือไม่อย่างไร 
8. เคยมีการการวางแผนก่อนการเกษียณอายุหรือไม่ ถ้าเคยมีเรื่องใดบ้าง เรื่องใดส าคัญ

ที่สุด และมีวิธีการหรือข้ันตอนในการวางแผนอย่างไร สามารถตอบความคาดหวังที่มีได้หรือไม่อย่างไร 
9. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการวางแผนคืออะไร 
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3.3 วิธีการเก็บข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นกระบวนการที่มีระบบและขั้นตอนในการด าเนินการของ
การวิจัยให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากแหล่งข้อมูลที่ก าหนดไว้ เพ่ือที่จะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ในการตอบปัญหาของงานวิจัย เพ่ือให้งานวิจัยนั้นมีประสิทธิภาพ (Kerlinger, 1986, p. 392) 
โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์นั้นจะมีทั้งแบบมีโครงสร้าง
น้อย (Less Structured Interview) และแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยจะมี
การเตรียมรูปแบบของค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความ 
หนังสือรวมถึงทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากนั้นเพ่ือให้กรอบของการสัมภาษณ์นั้นไม่คลาดเคลื่อนไปจาก
ความตั้งใจ และข้อมูลที่ได้มาจะมีรูปแบบที่สามารถท าให้ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลนั้นไปท าการวิเคราะห์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาของงานดีที่สุด ด้วยกรอบของค าถามที่ได้มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งในขณะที่มีการสัมภาษณ์
นั้นจะขออนุญาตบันทึกเสียงและจดบันทึกข้อความจากการสัมภาษณ์ในประเด็นที่ส าคัญไว้ เพ่ือท าให้
สามารถค้นหาประเด็นที่ส าคัญหลังจากที่ได้มีการถอดเทปสัมภาษณ์ได้ง่ายขึ้น จนครบตามค าถามที่ได้
มีการเตรียมมา จากนั้นหากมีข้อมูลที่ต้องการทราบเพ่ิมเติม จะใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและลึกตรงตามความต้องการของผู้วิจัย โดยเก็บข้อมูลในช่วง
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 – 15 มีนาคม 2559 โดยการค้นหากลุ่มตัวอย่างนั้นมีกระบวนการ
ดังนี้ 

1. การค้นหากลุ่มตัวอย่างนั้นจะเริ่มด้วยวิธีการสอบถามเบื้องต้นจากข้าราชการครูที่ยัง
รับราชการครูอยู่ในสังกัดโรงเรียนของรัฐ จากนั้นสอบถามถึงข้อมูลข้าราชการครูที่ได้มีการเกษียณอายุ
ย้อนหลังไป 5 ปีว่ามีใครบ้าง เป็นใครบ้าง   

2. จะท าการสุ่มบุคลที่คาดว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างได้มา 1คน และท าการขอข้อมูลรวมถึง
ช่องทางในการติดต่อท่ีมีอยู่   

3. ติดต่อไปหาบุคคลที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยตรงและท าการสัมภาษณ์เบื้องต้น
ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Social network ว่าเป็นข้าราชการครูที่มีการเกษียณอายุและมีอายุราชการ
มากกว่า 25 ปีหรือไม่ ถ้าค าถามนี้ผู้ที่ท าการติดต่อไปมีการตอบว่าใช่ ทางผู้วิจัยจะถือว่าผู้ที่ติดต่อไป
นั้นกลายเป็นตัวอย่างที่ผู้ท าการวิจัยต้องการ 

4. ท าการขอความร่วมมือในการขอท าการสัมภาษณ์ ถ้ากลุ่มตัวอย่างที่ต้องการไม่ให้
ความร่วมมือ ก็จะกลับไปท่ีกระบวนการที่ 2 
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5. ถ้ากลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้ความร่วมมือ ก็จะท าการนัดแนะวันเวลา และสถานที่ 
จากนั้นจึงท าการไปเก็บข้อมูลตามเวลาที่ได้มีการนัดหมายไว้ และมีการให้เซ็นยินยอมเพ่ือน าข้อมูลที่
ได้ไปใช้ในการวิจัย 

6. หลังจากที่ท าการเก็บข้อมูลเสร็จตามวันและเวลาที่ได้มีการนัดหมายไว้ ก็จะท าการ
ขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากตัวอย่างที่ได้ท าการเก็บข้อมูลไป เพ่ือใช้ในการหากลุ่มตัวอย่างที่ต้องการต่อไป 
โดยจะกลับไปเริ่มที่กระบวนการที่ 3 และท าต่อไปจนถึงกระบวนการที่ 6 อีกครั้ง ท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ 
จนกว่าข้อมูลที่เก็บมานั้นจะมีความคล้ายคลึงจนแทบไม่มีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงจะท าการหยุด
เก็บข้อมูล จากงานวิจัยนี้ได้ข้อมูลที่อ่ิมตัวที่ตัวอย่างที่ 10 และสามารถอธิบายได้ดังภาพท่ี 3.1 

 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนในการเก็บข้อมูล 
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3.4 วิธีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
1. น าข้อมูลเสียงที่ได้บันทึกไว้นั้นมาท าการถอดค าพูดทั้งหมด ท าการตรวจเช็คข้อมูลที่

ได้มานั้นว่ามีความสมบูรณ์ของเนื้อหาครบถ้วนหรือไม่ ด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(triangulation) ด้านข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ (สุภางค์ จันทวานิช , 2559) เกิดความเสียหายของมูล
หรือไม่ ถ้ามีความเสียหายต้องมีการด าเนินการเก็บข้อมูลที่ขาดหายไปโดยเร็วที่สุด ถ้าไม่สามารถ
ด าเนินการได้แล้ว จะท าการตัดข้อมูลที่ไม่มีความสมบูรณ์นั้นออกไป 

2. น าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างด าเนินการจัดเรียงล าดับข้อมูลให้เป็นระบบ โดยจะมี
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อายุราชการ สถานที่ท างาน และต าแหน่งสุดท้าย จากนั้นจึงท าการ
เก็บ ข้อมูลและจัดการข้อมูลนั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

3. ตรวจเช็คและท าการปรับปรุงเนื้อหาให้มีรูปแบบค าพูดที่เป็นทางการ และอ่าน
บทความทั้งหมดนั้นอีกครั้ง โดยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการการวิ เคราะห์สรุปอุปนัย 
(Analytic Induction) การวิเคราะห์แบบอุปนัย คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่มีความ
เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ ที่มองเห็นที่จากเก็บรวบรวมมาได้จากข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป เช่น 
การปฏิบัติงาน พฤติกรรมการสอน ตลอดจน การด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ ฯลฯ ซึ่งเมื่อผู้วิจัยได้เห็น
หรือสังเกตหลาย ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วจึงลงมือ สรุปแต่หากข้อสรุปนั้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบก็
จะถือว่า ผลที่ได้เป็นสมมติฐาน หากได้รับการยืนยันก็ถือ ว่าเป็นข้อสรุปซึ่งจะมีความเป็นนามธรรมใน
ระดับต้น ๆ การวิเคราะห์สรุปอุปนัยนั้น จัดได้ว่าเป็นวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องน ามาใช้
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพทุกเรื่อง ทั้งนี้เพราะการวิเคราะห์ สรุปอุปนัย นั้นเป็น
การพิจารณาลักษณะร่วมกันของข้อมูลรูปธรรมเพ่ือใช้ในการสรุปร่วมลักษณะดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตาม
หลัก ของค าว่า “อุปนัย” (induction) ซึ่งหมายรวมถึงการหาความจริงจากข้อเท็จจริง (fact) 
ส่วนย่อยหลาย ๆ ส่วน ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมแล้วสรุปความจริงชุดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม
ครอบคลุมข้อเท็จจริงส่วนย่อย เหล่านั้น (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555, น. 25)  

4. สร้างค าส าคัญหรือค าหลักขึ้นมาจากเค้าโครงของค าถามที่ได้มีการตั้งไว้ และน าบท
สัมภาษณ์แต่ละตัวอย่างมาวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) โดยวิธีการแบบพรรณนา 
จากนั้นจะน าส่วนที่เหมือนหรือคล้ายกันในแต่ละบทสัมภาษณ์ มาเชื่อมโยงและเปรียบเทียบว่าข้อมูลที่
ได้มานั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จากนั้นจึงท าการสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเชื่อมโยงอีก
ครั้ง   
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5. น าสิ่งที่ได้จากการสรุปจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาตรวจสอบอีกครั้งจากนั้นน า
ผลสรุปที่ได้มาเชื่อมโยงกับการทบทวนวรรณกรรมที่ได้มีการทบทวนไปแล้วว่ามีการเชื่อมโยงหรือ
แตกต่างจากวรรณกรรมเดิมนั้นอย่างไร เพ่ือใช้ในการอภิปรายและสรุปผลของการวิจัยครั้งนี้ 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตหลังเกษียณของข้าราชการครูไปแล้วนั้น 
เพ่ือที่จะท าให้การรายงานผลนั้นสามารถเข้าถึงและท าความเข้าใจได้ง่าย และได้มุมมองครบถ้วน
ตามท่ีผู้วิจัยต้องการ ทางผู้วิจัยจะท าการสรุปประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญตามค าถามของการวิจัยที่ได้มีการ
ตั้งไว้ เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้มีการตั้งไว้ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สามารถ
สรุปได้เป็นดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที ่4.1 

 
แสดงรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูล อายุราชการ สถานที่ท างาน ต าแหน่งสุดท้าย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

27 (เกษียณก่อนอายุ60ปี) 
32 (เกษียณก่อนอายุ60ปี) 
37 (เกษียณก่อนอายุ60ปี) 
37 
37 
37 
40 
40 
41 
42 

ร.ร.ปรือวายใหญ่ 
ร.ร.วัดระเบาะไผ่ 
ร.ร.วัดระเบาะไผ่ 
ร.ร.บ้านท่าตูม 
ร.ร.บ้านท่าตูม 
ร.ร.ปรือวายใหญ่ 
ร.ร.บ้านท่าตูม 
ร.ร.บ้านท่าตูม 
ร.ร.บ้านท่าตูม 
ร.ร.ปราจิณราษฏรอ ารุง 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
อาจารย์ 2 ระดับ 7 
อาจารย์ 3 ระดับ 8 
อาจารย์ 3 ระดับ 8 
อาจารย์ 2 ระดับ 7 
อาจารย์ 3 ระดับ 8 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
อาจารย์ 3 ระดับ 8 
อาจารย์ 2 ระดับ 7 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
จากข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล ทางผู้วิจัยน าผลที่ได้มาสรุปหัวข้อ

ด้วยวิธีการก าหนดค าหลัก หรือค าส าคัญ ตามวิธีวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) ซึ่งคือ
การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่มีความเป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ ที่มองเห็นที่จากเก็บ
รวบรวมมาได้จากข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555, น. 25) โดยข้อมูลที่จากได้การ
สัมภาษณ์นั้นมีประเด็นหลักๆ ที่ส าคัญด้วยกันอยู่ 5 ประเด็น ซึ่งสามารถแยกได้ดังนี้ 
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1. ชีวิตหลังการเกษียณ 
2. ทัศนคติต่อสวัสดิการและรายได้ท่ีได้รับหลังการเกษียณ 
3. ทัศนคติที่มีต่อวางแผนการใช้ชีวิตหลังการเกษียณ 
4. การวางแผนชีวิตหลังการเกษียณ 
5. มุมมองที่ส าคัญท่ีสุดของการวางแผน 
6. ผลจากการวางแผนการด าเนินชีวิตหลังการเกษียณอายุ 
7. ความแตกต่างในเรื่องของการวางแผนระหว่างกลุ่มที่มีการเกษียณก่อนและเกษียณที่

อายุ 60 
 

4.1 ชีวิตหลังการเกษียณ 
 

ช่วงชีวิตหลังการเกษียณ เป็นช่วงเวลาซึ่งสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ของชีวิตจะมี
ความแตกต่างจากช่วงของการท างาน โดยในช่วงหลังการเกษียณพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่ในช่วงเกษียณ
จะพบกับความเปลี่ยนแปลง ที่ส าคัญคือ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านการเงิน และด้านสุขภาพนั้น 
สามารถแยกออกได้เป็นประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 

 
4.1.1 ประเด็นด้านจิตใจและสังคม  

จากค าให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ช่วงชีวิตหลังเกษียณเป็นช่วงที่ เกิด
การเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยส่งผลกระทบกับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจและสังคม ทั้ง
ในเชิงบวกและเชิงลบกล่าวคือ 

4.1.1.1 ผลกระทบในเชิงบวก  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า ตนเองเกิดความรู้สึกสบายใจมากกว่า

ช่วงที่ยังคงท างานอยู่ เนื่องจากไม่ต้องอยู่ในสภาวะที่จะต้องใช้ความคิดสูง หรือมีความเครียดกดดัน 
ทั้งจากการต้องรับค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือความกดดันจากการต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ 

“... ชีวิตก่อนเกษียณมันจะยุ่งๆ หน่อยนะ เพราะเราเป็นผู้อ านวยการ ก็
ต้องดูแลคอยตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียน …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 

ทั้งนี้  ถึงแม้ว่าภายหลังจากการเกษียณอายุ อาจมีผู้เกษียณบางคน
ออกมาเปิดธุรกิจเอง ซึ่งอาจจะต้องประสบกับสถานการณ์ที่มีความเครียดบ้าง อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่
ยังคงรู้สึกว่า มีความสบายใจกว่ากับการได้เป็นนายตนเอง เนื่องจากไม่ต้องรอกระบวนการตัดสินใจ
จากผู้บังคับบัญชา และสามารถคิดตัดสินใจได้เอง 
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“... อย่างตอนหลังเกษียณนี่เราก็สบายใจกว่า เพราะเราเป็นนายตัวเอง 
ถ้ารับราชการอยู่มันก็มีความกดดันจากหลายๆ ด้าน มันก็เลยมีความเครียด อยากที่จะอะไรก็ไม่ใช่ว่า
เราจะท าได้เลย แต่พอออกมาท าธุรกิจของตัวเอง พออยากจะท าอะไรเราก็สามารถท าได้ ไม่ต้องผ่าน
ใครหรือรอใครสั่ง ส่วนปัญหาก็จะมีตรงที่เราไม่ได้สบายจริงๆ …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 

นอกจากนี้ ยังพบว่าส่วนใหญ่รู้สึกสบายใจ เนื่องจากตนเองมีเวลาว่าง
เพ่ิมมากขึ้น ในการท ากิจกรรมที่ตนเองรัก โดยได้ใช้เวลาไปกับการพบปะเพ่ือนฝูง รวมทั้ง การ
ช่วยงานสังคมมากขึ้น ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีและมีเพ่ือนฝูงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมใหม่ ๆ 

“… ทุกวันนี้ก็สบายๆ ... ก็มีคิดถึงเด็กนักเรียนบ้าง แต่ก็ไม่ถึงขั้นหงุดหงิด
... จะมีไปเที่ยวกับเพ่ือนบ้าง ไปงานสังคมบ้าง โดยเฉพาะงานสังคมนี่มีตลอดแหละ และเราก็มี
ความสุขมากกว่าตอนท างานอีก เพราะเราไม่ต้องรีบร้อนไปโรงเรียนไง ถ้าคิดถึงเพ่ือน สมัยนี้มี Line 
ง่ายเลย อยากจะคุยอยากจะนัดเที่ยวอะไรเมื่อไหร่ก็ได้... เพ่ือนฝูงก็ได้มากขึ้นกว่าสมัยตอนท างาน
เยอะ เพราะต่างคนต่างว่าง มีเวลากันมากข้ึน ...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 

“... พอเกษียณเราก็ไปดูแลบ้าน ดูแลต้นไม้อะไรของเรา มันมีสิ่งทดแทน 
แต่มันก็ยังมีเวลาว่าง เราก็ไปช่วยงานสังคมนะ ไปเข้าชมรมข้าราชการบ านาญ เราก็ได้รู้จักคน
เยอะแยะมากมายเลยทีนี้ สมัยก่อนผมก็เป็นครูธรรมดานะ ไม่มีใครรู้จัก สมัยนี้หลังไปเข้าชมรมนะ ไป
ที่ไหนมีแต่คนทัก คนรู้จัก คนละเรื่องกับสมัยท างานเลย แล้วเราก็มีความสุ ขกับการได้ช่วยเหลือ
เพ่ือนๆ ในชมรมนะ บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าค าแนะน าของเรามันสามารถที่จะช่วยเขาได้ หรือเพ่ือน
สมัยท างานก็ไม่เคยเจอกันเลย มาตอนนี้มีเวลาเยอะแยะ อยากไปหาตอนไหน นัดกินข้าวกัน ...” ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 5 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้เกษียณส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตนเองมีความสบาย
ใจมากขึ้นจากช่วงชีวิตการท างาน เนื่องจากไม่ต้องเจอกับปัญหาต่าง ๆ ในที่ท างาน และรู้สึกว่าตนนั้น
ได้เป็นนายของตัวเอง ไม่ต้องรีบร้อนไปท างาน แต่ก็ยังคงส่งผลกระทบทางด้านจิตใจในเชิงลบ
เช่นเดียวกัน 

4.1.1.2 ผลกระทบในเชิงลบ  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตนเองเหงา และเกิดความคิดถึงใน

ช่วงเวลาที่ยังท างานอยู่ ทั้งนี้ เนื่องจาก ส่วนใหญ่ยังคงรู้สึกเคยชินกับกิจวัตรประจ าวันที่เคยท า และ
บางคนจะรู้สึกว่าเหงา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเวลาว่างและไม่มีกิจกรรมท า 

“…ชีวิตหลังเกษียณนี่เปลี่ยนนะ เราเคยท างานทุกวันนะ แล้วมาอยู่ว่างๆ 
ได้ยินเสียงเพลงชาติแล้วเรามีความรู้สึกอยากกลับไปท าตรงนั้น แต่พอเวลาหนึ่งเราก็บอกกับตัวเราว่า 
พักก็ดี เพราะวัยเราก็มาถึงตรงนี้แล้ว และอย่างตอนที่เรารับราชการอยู่ สังคมเราเยอะ เราต้องได้เจอ
ผู้คนเยอะมาก พอออกมาแล้ว สังคมเราเริ่มน้อย ก็เลยคิดว่าเราต้องเข้าชมรมบ้างและ ก็พยายามที่จะ
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ดึงตัวเองเข้าไป ชมรมบรรณารักษ์ ชมรมข้าราชการบ านาญ ไม่อย่างนั้นอยู่แบบนี้ เหงา เหงาจริงๆ 
เพราะว่ามันไม่มีสังคม ก็เลยต้องไปปลูกต้นไม้จนมันรกไปหมด …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 

“…จริงๆ เหงานะ ถ้าเราไม่มีอะไรท าเลย เพราะบ้านเราติดโรงเรียน พอ
เด็กเดินผ่านรั้วเราก็จะคิดถึงมาก รู้สึกอยากที่จะกลับไปท าตรงนั้น เวลาได้ยินเพลงชาติ เราก็จะคิดถึง
ตลอดนะ …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 

“… พอไม่ได้สอนหนังสือละเหงานะ แต่ยังดีที่เราเตรียมท าอะไรเอาไว้
แล้ว มันก็เลยช่วยได้ ได้พบเจอผู้คน ได้ท านู่นท านี่ มีรายได้เข้ามา มันก็ไม่เหงา แถมยังมีโอกาสได้ไป
ช่วยงานสังคมอีก คือก็ได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการสตรีหมู่บ้าน ไปท าชมรมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ไป
ช่วยงานที่วัด จนตอนนี้ไม่รู้สึกเหงาและ จะรู้สึกยุ่งมากกว่าซะอีก …”ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 

ทั้งนี้ จากการให้สัมภาษณ์ยังพบว่า กลุ่มผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่กล่าวว่า 
ช่วงหลังเกษียณจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง เนื่องจากไม่ต้องสูญเสียไปกับการเข้าสังคมมาก แต่ยังคงรู้สึกว่า
มีความกังวลเรื่องการเงินมากท่ีสุด 

4.1.2 ประเด็นด้านการเงิน  
ภายหลังจากการเกษียณพบว่า เนื่องจากตนเองไม่มีรายได้แล้ว ถึงแม้จะมี

ช่วงเวลาเพ่ิมมากขึ้น ในการไปสังสรรค์กับเพ่ือนฝูง หากแต่ยังคงต้องรู้สึกใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง 
เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะตามมากจากการไม่มีเงินใช้จ่ายในสภาวะฉุกเฉิน 

“... ส่วนปัญหาก็จะมีตรงที่เราไม่ได้สบายจริงๆ เพราะยังต้องท าธุรกิจอยู่ เพราะ
กลัวรายได้ไม่พอใช้จ่าย …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 

“… แต่พอมาอยู่ว่างๆ มันก็เลยสบาย เพ่ือนฝูงที่ไม่เคยได้เจอกันก็ได้ไปเจอกัน 
มันก็สนุกดีนะ อยากไปไหนก็ไป แต่รายได้เราลดลง จะไปเที่ยว หรือสังสรรค์มากๆ มันก็ไม่ได้ ต้อง
บริหารเงินที่มีอยู่ให้ดีๆ ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาตามมา ...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า การวางแผนด้านการเงินมา
ตั้งแต่แรกในช่วงที่ยังไม่ได้เกษียณ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความส าคัญ 

“… ถึงแม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง แต่เราก็ยังมีเงินเหลือเก็บกว่าตอนสมัย
ท างานเยอะ ส่วนเรื่องปัญหาเราก็ไม่มีนะ เพราะอย่างที่บอกไป เรามีการเตรียมตัวเอาไว้แล้ว อย่าง
เรื่องเงินเราก็เตรียมมาตั้งแต่สมัยยังสาวๆ …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 

“…เราท าใจไว้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องมีวันนี้ มันก็เลยไม่มีปัญหาอะไร พอมาอยู่
บ้านเรามีเวลาว่าง เราก็ท าสวน ออกไปหาเพ่ือน ดูโทรทัศน์ เราก็มีความสุขอีกแบบหนึ่ง แต่ส าคัญคือ
เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะท าอะไร และดูแลวางแผนเรื่องการเงินให้ดี เราจะได้สบายใจ …” ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 7 
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จากข้อมูลข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ช่วงชีวิตหลังเกษียณ ผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่ มี
ความรู้สึกสบายใจมากกว่า เนื่องจากไม่ต้องเจอกับสภาวะกดดันจากการท างาน ความเครียดสะสม ซึ่ง
ส่งผลต่อสุขภาพของตนเองในระยะยาว หากแต่ยังคงมีความรู้สึกเหงา เนื่องจากความไม่คุ้นชินกับการ
มีช่วงเวลาว่างเพ่ิมมากขึ้น จนหลายคนจ าเป็นจะต้องหากิจกรรม หรืองานอดิเรกท า เพ่ือคล้ายความ
เหงานั้น รวมไปถึง การช่วยงานสังคม เพ่ือช่วยเหลือสังคมและสร้างความรู้สึกว่าตนเองยังมี
ความสามารถ มีคุณค่าอยู่ ซึ่งท าให้ตนเองรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ส าคัญในช่วงชีวิต
หลังเกษียณคือเรื่องการเงิน ที่หากมีการวางแผนที่ดีมากล่วงหน้า การไม่สร้างหนี้ในช่วงบั้นปลายของ
ชีวิต เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความเครียด ย่อมท าให้เกิดความสบายใจในการใช้ชีวิตหลังเกษียณมากขึ้น 
เนื่องจากผู้เกษียณไม่ต้องกังวลว่าจะขาดเงินในกรณีท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเพ่ือการใช้จ่าย เป็นต้น 

4.1.3 ประเด็นด้านสุขภาพ  
ส าหรับในเรื่องของสุขภาพนั้นพบว่ามีความกังวลอยู่บ้าง แต่ส่วนมากจะมีการ

เตรียมตัวรับมือด้วยการออกก าลังกาย การดูและเรื่องอาหารการกิน รวมถึงการหมั่นไปตรวจสุขภาพ
เป็นประจ า ส าหรับผู้ที่มีโรคประจ าตัวนั้น จะมีความกังวลอยู่บ้าง แต่ก็ท าใจและสามารถรับมือกับมัน
ได้ และหมั่นตรวจร่างกายอยู่เสมอเช่นเดียวกัน 

“…เรื่องสุขภาพมันก็มีบ้างนะ เพราะอายุมากขึ้น มันก็เป็นไปตามวัยนะ ก็จะมี
การไปตรวจสุขภาพอยู่ทุกๆ 3 เดือนนะ เพราะสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดี...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 

“…อย่างป้าเป็นโรคเบาหวาน ถ้าเราละเลยไม่ดูแลไม่ระวังเรื่องอาหารการกิน 
คราวนี้เราก็จะล าบาก ไม่หมั่นไปหาหมอ ไปตรวจสุขภาพ พอเราเป็นอะไรเราก็เป็นหนัก…” ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 3 

“…เรื่องสุขภาพถ้าไม่หมั่นออกก าลังกายเดี๋ยวก็จะเป็นโรค…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 
ปกติเรื่องสุขภาพป้าก็จะมีไปตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้ว แล้วก็ไปตามที่หมอนัด

ด้วย เพราะป้ามีโรคประจ าตัว แต่เราก็ไม่ค่อยเครียดกับมันมาก ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 
“…สุขภาพร่างกายเราก็แข็งแรง เพราะเราก็ท างานบ้านเป็นประจ า และยังช่วย

กิจการงานที่บ้านอีก…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 
จากข้อมูลข้างต้น ส าหรับเรื่องสุขภาพนั้นจะค่อนข้างมีความกังวลกันอยู่แทบทุก

ตัวอย่าง แต่จะมากน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวเพ่ือรับมือกับปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้น จึงกล่าว
ได้ว่าเรื่องสุขภาพนั้นมีผลกระทบค่อนข้างไปในทางลบ 
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4.2 ทัศนคติต่อสวัสดิการและรายได้ที่ได้รับหลังการเกษียณ 
 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุราชการส่วนใหญ่ เกี่ยวกับทัศนคติ

ที่มีต่อสวัสดิการและรายได้ที่ตนเองได้รับภายหลังจากการเกษียณ ทั้งด้านเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ 
ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างทั้งที่มีความรู้สึกพอใจและไม่พอใจต่อสวัสดิการและได้
รายได้ที่ได้รับ ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
4.2.1 กลุ่มที่มีความรู้สึกพอใจ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รู้สึกพึงพอใจและรู้สึกว่าสวัสดิการที่ตนเองได้รับภายหลัง
จากการเกษียณมีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสวัสดิการด้านเงินบ านาญที่ได้รับ ถึงแม้ว่าจะมี
รายได้ที่ลดลงครึ่งหนึ่งก็ตาม เนื่องจากมีความคิดเห็นว่า เมื่อตนเองเกษียณอายุ จึงมีความจ าเป็นใน
การใช้จ่ายที่ลดลง เนื่องจากไม่ต้องใช้เงินไปกับการแต่งตัวเพ่ือเข้าสังคม 

“… ดีมากเลยนะ โดยเฉพาะ package early ถ้าตอนนี้ยังไม่ออก ละมีมาใหม่ ก็

จะ early เพราะตอนนั้นเงินก้อนเราก็ได้ แถมยังมีบ านาญเป็นรายเดือนอีก …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 
“… ก็เหมาะสมนะ ถ้าเรารู้จักใช้ ก็คิดว่ามันพอนะ เพราะว่าเราก็แก่แล้ว เรื่องใช้

จ่ายอะไรมันก็ไม่ได้มากมายเหมือนสมัยที่เราท างานอยู่ …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 
“… มันโอเคเลยนะ ถ้าเรารู้จักวางแผน รู้จักใช้ มันจะไม่มีปัญหาเลย ถึงแม้ว่ามัน

จะลดลงมาตั้งครึ่งหนึ่ง แต่รายจ่ายเราน้อยลง พวกงานสังคมต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ มันน้อยลงอยู่แล้ว 
แต่ถ้าเราใช้เท่าเดิม แบบนั้นไม่พอแน่นอน ต้องมีการเตรียมตัว ต้องวางแผน …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 

ทั้งนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการเงิน ไม่เป็นหนี้สิน รวมทั้ง ใช้จ่าย
ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลว่า หากไม่มีการวางแผนด้านการเงิน อาจส่งผล
ให้เกิดสภาวะเงินขาด และไม่มีเงินใช้หากเกิดเหตุฉุกเฉินได้ ภายหลังจากการเกษียณแล้ว 

“… จริง ๆ แล้วมันพอนะ รัฐเค้าก็มีให้ดีพอสมควรเลยหละ แต่ตัวเราเองแหละที่
จะท าให้มันไม่พอ ถ้าเราไม่รู้จักวางแผน เตรียมเงินเก็บ เตรียมสุขภาพ มีเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอก มีหนี้
มีสินมากมาย พอหักหนี้หมดเหลือเงินนิดเดียว มันจะไปพอใช้อะไร หรือใช้เงินเกินตัว มันก็ไม่พอ
หรอก …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 

4.2.2 กลุ่มที่มีความรู้สึกไม่พอใจ  
กลุ่มนี้จะมีทัศนคติ เกี่ยวกับสวัสดิการและรายได้ที่ตนเองได้รับภายหลังจาก

เกษียณว่า จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รายได้ที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายถึงแม้ว่าเงิน
เกษียณอายุของข้าราชการครูนั้นจะสูงกว่าข้าราชการประเภทอ่ืนก็ตาม 
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“…น้อยนะ ถ้าในปัจจุบันตอนนี้ เศรษฐกิจแบบนี้ ป้าว่ามันน้อยเกินไปกับฐาน
เงินเดือนแค่นี้ เพราะเงินเราลดลงไปตั้งครึ่งหนึ่งสวัสดิการที่โอเคก็มีแค่ค่ารักษาพยาบาล ...” ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 6 

“… น้อยไปนะ คิดว่ามันควรมากกว่านี้ นี่ยังดีนะที่ข้าราชการครูยังสูงกว่า

ข้าราชการประเภทอื่น แต่ก็ยังน้อยอยู่ดี ...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 
อย่างไรก็ตาม ทั้งกลุ่มที่มีความพอใจและไม่พอใจ ล้วนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นสวัสดิการที่ดีมีความ
เหมาะสม เนื่องจากจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของตนเองได้ 

“… ถ้าอย่างเรื่องสวัสดิการก็คงมีแต่เรื่องของค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวที่มัน
โอเคเหมาะสม นอกนั้นก็ปกติ ไม่มีอะไร อย่างเรื่องฐานเงินเดือนถ้ามองจากเศรษฐกิจในปัจจุบันตอนนี้

ก็ยังถือว่ามันน้อยไป ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย มีค่ารักษาพยาบาลไปแต่สมมติเราไม่ได้ป่วย แข็งแรง 
เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการตรงนี้เลย …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 

“… ดีแล้ว ถึงแม้ว่าเงินมันจะลดลงตั้งครึ่งหนึ่ง แต่สมมติเวลาเราไม่สบายไปหา
หมอ เราก็ไม่ต้องเสียอะไรเลย รัฐจ่ายให้หมด …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 

“… คิดว่ายังน้อยนะถ้าเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบัน อันที่โอเคก็เห็นจะมีแต่ค่า
รักษาพยาบาล นอกนั้นยังถือว่าน้อยมากๆ …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 

“… ที่เห็นว่าเหมาะสมก็มีแต่ค่ารักษาพยาบาลแหละ เวลาเราไปรักษาตัว หรือ
ตรวจสุขภาพเราก็เบิกได้ตลอด ค่ายาค่ารักษา ไม่มีปัญหาอะไรเลย ส่วนเรื่องเงินเดือนกับสวัสดิการ
อ่ืนๆ ยังถือว่าน้อยไปนิดนะ ถ้าเทียบกับค่าครองชีพที่เราต้องแบกรับในปัจจุบัน …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 

จากข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า สวัสดิการและรายได้ที่ผู้เกษียณอายุได้รับภายหลัง
จากการเกษียณนั้น มีความเหมาะสมในด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่ผู้เกษียณสามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลได้เต็มอัตราเมื่อมีอาการเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม สวัสดิการในด้านอ่ืน ๆ อาจมีความ

จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากยังคงมีทั้งกลุ่ม
ที่พอใจและไม่พอใจกับสวัสดิการที่ได้รับอยู่ ทั้งนี้ กลุ่มผู้เกษียณอายุเอง จ าเป็นจะต้องมีการวางแผน
การเงินก่อนการเกษียณ เพ่ือควบคุมรายจ่ายให้มีความเหมาะสมกับรายรับที่ตนเองมี 
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4.3 ทัศนคติต่อวางแผนเกษียณอายุ 
 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า ทุกคนมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการวางแผนการ
ใช้ชีวิตหลังจากการเกษียณว่า เป็นสิ่งส าคัญและควรมีการเตรียมตัวอย่างดีตั้งแต่เนิน ๆ ก่อนการ
เกษียณประมาณ 5 ปี โดยวางแผนในระยะยาว ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีแล้วจะส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องต่อการเกิดสภาวะเครียด และสุขภาพตามมา เนื่องจากมีความกังวลว่าจะมีเงินใช้จ่ายไม่
เพียงพอเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วยและค่ารักษาพยาบาล 

“… มันก็ส าคัญมากอยู่นะ อย่างลุงก็คิดมาได้ซักพักหนึ่งนะ การวางแผนถ้าอย่างช้าสุดก็
ควรเป็นซัก 4-5 ปีก่อนเกษียณแหละน่าจะทันอย่างตอนที่เกษียณเราก็เพ่ิงอายุ 50 เองก่อนหน้าที่จะ
เกษียณก็ได้มีการวางแผนว่าอยากออกมาท าธุรกิจของตัวเอง เพราะความจริงเรามีเวลาอีกตั้ง 10 ปี
ก่อนที่จะเกษียณจริงๆ ถ้าจะมาค่อยคิดตอน 60 แล้ว มันคงไม่ทัน ก็มองที่ความถนัดของเรา พอ
เกษียณก็ลงมือท าเลย และอย่างเงินที่เราใช้ในเรื่องสุขภาพ รัฐก็ออกให้เรา 100% อยู่แล้ว ตรงนี้ก็
ไม่ได้วางแผนอะไรเลย ...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 

“… ส าคัญนะ ต้องมีการวางแผนก่อน ถ้าเราไม่มีการวางแผนเราก็ไม่รู้ว่าจะท าอะไรต่อ 
อย่างก่อนที่จะออก ก็เริ่มคิดละว่าเรายังอยากสอนอยู่ แต่พอไปสอนจริงๆ ก็ไม่ไหว เพราะเราเบื่อ ก็
เลยคิดว่าเราชอบค้าขาย และเราก็อยากเปิดร้ายขายของเล็กๆ มาตั้งนานแล้วก็เลยไปเปิดร้านขาย
ของ…”ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 

“… การวางแผนนี่ส าคัญนะ อย่างป้าเป็นโรคเบาหวาน ถ้าเราละเลยไม่ดูแลไม่ระวังเรื่อง
อาหารการกิน คราวนี้เราก็จะล าบาก ไม่หมั่นไปหาหมอ ไปตรวจสุขภาพ พอเราเป็นอะไรเราก็เป็น
หนักและ เพราะฉะนั้นการวางแผนจึงส าคัญ ...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 

“…ส าคัญสิ ควรวางแผนก่อนซัก 5 ปีน่าจะทันนะ เพราะถ้าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ จน
เกษียณ พอเกษียณจริงๆ แล้วเราจะไม่รู้ว่าต้องท าอะไร ถ้าเงินไม่พอจะท าอะไร หรือถ้าเหงา ถ้าว่าง
เราจะไปท าอะไร …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 

“… ส าคัญสิ ส าคัญมาก โดยเฉพาะเรื่องเงินส าคัญที่สุดเลย เพราะถ้าเรื่องเงินมีปัญหา
แล้ว มันจะไปกระทบกับเรื่องอ่ืนๆ ทุกเรื่องเลยหละ …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ยังกล่าวว่า การวางแผนการเกษียณสามารถท าได้หลายวิธี 
ไม่เพียงแต่ด้านการใช้จ่ายการเงิน การไม่เป็นหนี้สิน เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง การใช้เวลาว่าง การ
วางแผนพฤติกรรมการรับประทาน การออกก าลังกาย เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกันไป หากเกิด
ความเครียด สุขภาพไม่ดีก็จะส่งผลให้ต้องเจ็บป่วยและใช้จ่ายไปกับค่ารักษาสูง 

“…ป้าคิดว่ามันส าคัญมากเลยนะ ป้าเริ่มคิดตั้งแต่ป้าบรรจุ ป้าก็จะเก็บออมตั้งแต่ตอนนั้น
เลย มีการออมอะไรป้าเอาเข้าหมด ออมเงินไว้ตอนแก่ ป้าจะได้สบาย ส่วนคนที่ไม่ได้วางแผนป้าคิดว่า
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เค้าจะล าบากนะ อย่างเรื่องเงินถ้าเค้าเป็นหนี้ เป็นสิน เค้าเครียด เค้าก็จะเป็นโรคอะไรตามมามาก พอ
ไม่สบายก็ไม่มีเงินรักษาอีก เพราะฉะนั้นเราควรจะเตรียมตัววางแผนตั้งแต่ท างาน หรือพอเราจะ
เกษียณเราควรจัดการให้หมด ไม่อย่างนั้นพอเราเกษียณเราเครียดและล าบากแน่นอน…” ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 4 

“…ส าคัญมาก เพราะถ้าเราขาดการวางแผน สร้างหนี้ สร้างสิน พอไม่มีงานท านี่ยิ่งหนัก 
ไหนจะเรื่องค่ารักษาตัวถ้าเราไม่สบาย ค่าใช้จ่าย เรื่องสุขภาพถ้าไม่หมั่นออกก าลังกายเดี๋ยวก็จะเป็น
โรค เวลาว่างมีก็ควรจะไปช่วยงานสังคมบ้าง ช่วยคนอ่ืนที่เค้าล าบากอยู่บ้าง เพราะประเทศชาติก็ให้
อะไรเรามาเยอะแล้ว ถ้าเรามีการเตรียมตัวทุกอย่างเป็นอย่างดี จิตใจเราก็จะสบาย ไม่เป็นทุกข์…” 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 

“… ส าคัญมากๆ เพราะถ้าเราขาดการวางแผน พอเกษียณไปเราจะไม่มีขั้นตอนหรือไม่รู้
เลยว่าจะต้องท าอะไร แล้วพอถึงตรงนั้นก็จะเกิดปัญหา อย่างป้าถ้าไม่วางแผนว่าจะท าอะไรนะ ป้าก็
จะมีรายได้น้อยกว่านี้ เหงากว่านี้เพราะมีมีอะไรท า มีความสุขน้อยกว่านี้เพราะเงินอาจจะไม่พอใช้
เหงา เบื่อได้ง่ายแน่ๆ …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังพบว่า ยังไม่มีการสอนการวางแผนอย่างจริงจัง ซึ่งส่งผลให้ไม่รู้
แนวทางการวางแผนรองรับที่ดี แต่ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า เป็นสิ่งที่ตนเองจะต้นค้นคว้า
และศึกษาวางแผนอย่างรอบคอบ 

“… คือการวางแผนเรื่องการเงินนะ เราจะพยายามไม่ให้มีหนี้เลย เราก็จะกินอยู่สบาย 
ลุงวางแผน 5 ปีก่อนเกษียณ ส่วนถามว่ามีปัญหาอะไรไหมก็ไม่ค่อยมีนะ เราก็หมั่นศึกษาเอา ดู
โทรทัศน์บ่อยๆ อ่านหนังสือบ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ ศึกษาด้วยตนเองได้ …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 

“… จริงๆ เรื่องการวางแผนมันส าคัญนะแต่คนเราไม่ค่อยให้ความส าคัญเลย เพราะ
ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องท่ีเรารู้และเข้าใจมันอยู่แล้ว ไม่ต้องให้มีใครมาแนะน าเราก็เข้าใจอยู่แล้ว แต่
เราชะล่าใจ คิดว่ามันง่ายๆ ท าเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ก็เอาไว้ก่อน ตอนนี้เรามีภาระ ยิ่งเรามีภาระนี่ยิ่งส าคัญ 
เพราะถ้าเราไม่วางแผนดีๆ บั้นปลายชีวิตเราก็จะเจอแต่ปัญหา เพราะฉะนั้นการวางแผนนี่ส าคัญ
มาก…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 

จากการให้สัมภาษณ์ข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ผู้ที่ก าลังจะ
เกษียณอายุทุกคนนั้นควรที่จะสนใจและมีการเตรียมตัววางแผนเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี
อาทิ การเก็บออม การไม่เป็นหนี้ การดูแลรักษาสุขภาพ การลงทุน เป็นต้น เพราะถ้าขาดการเตรียม
ตัวและวางแผนที่ดี ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของผู้เกษียณอายุ 
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4.4 การวางแผนชีวิตหลังการเกษียณและปัญหาที่พบ 
 

การวางแผนการด าเนินชีวิตนั้นมีความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อผู้ที่จะเข้ารับการ
เกษียณเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่สามารถช่วยลดปัญหาจากการเงินไม่เพียงพอ ปัญหาโรคภัย
จากการมีสุขภาพไม่แข็งแรง รวมถึงด้านจิตใจ คือ ความเครียดความเหงา ที่ผู้เกษียณอายุนั้นต้อง
เผชิญหลังจากที่เกษียณอายุ ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตหลังการ
เกษียณและปัญหาที่พบ สามารถแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 
4.4.1 การวางแผนด้านการเงิน 

จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงิน สามารถแยกกลุ่มตัวอย่าง
ออกได้เป็นสองประเภท คือ 

4.4.1.1 กลุ่มที่มีการวางแผนด้านการเงิน  
เป็นกลุ่มที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการวางแผนทางการเงิน โดยมี

เหตุผลของการวางแผนทางการเงิน เนื่องจากส่วนใหญ่คิดว่า ไม่อยากมีปัญหาด้านการเงิน และมองว่า
หากตนเองเกษียณอายุแล้วจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยพยายามมองหาช่อง
ทางการท าธุรกิจอ่ืน ๆ ภายหลังจากการเกษียณ รวมถึงการฝากออมทรัพย์ เพ่ือหารายรับมารองรับ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายหลังจากการเกษียณอายุ 

“…ก็จะมีเรื่องหาธุรกิจท านะ เพราะตัวเราก็ยังอยากที่จะท าอะไรอยู่ 
และก็ไม่อยากที่จะหวังพ่ึงแต่เงินบ านาญอย่างเดียว ... การวางแผนถ้าอย่างช้าสุดก็ควรเป็นซัก 4-5 ปี
ก่อนเกษียณแหละน่าจะทันอย่างตอนที่เกษียณเราก็เพ่ิงอายุ 50 เองก่อนหน้าที่จะเกษียณก็ได้มีการ
วางแผนว่าอยากออกมาท าธุรกิจของตัวเอง เพราะความจริงเรามีเวลาอีกตั้ง 10 ปีก่อนที่จะเกษียณ
จริงๆ ถ้าจะมาค่อยคิดตอน 60 แล้ว มันคงไม่ทัน ก็มองที่ความถนัดของเรา พอเกษียณก็ลงมือท าเลย 
และอย่างเงินที่เราใช้ในเรื่องสุขภาพ รัฐก็ออกให้เรา 100% อยู่แล้ว ตรงนี้ก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลย 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 

“… ถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้หลายทางแล้วเราก็ยังจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนอยู่ดี เพราะบางคนเคยมี แต่พอเกษียณแล้วเงินหายไปครึ่งหนึ่งไม่พอ ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน 
ล าบากตอนแก่อีก อย่างป้าปกติก็มีบ านาญกับเงินรายได้ในครอบครัว ก่อนเกษียณป้ากลัวไม่พอ 
เพราะเรามองแล้วว่าเราจะมีรายจ่ายมากขึ้น เพราะลูกเราจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ป้าก็เลยต้องไป
ลงทุนท าสวน ท าธุรกิจเพ่ิม ไม่งั้นรายได้มันไม่พอกับรายจ่าย ส่วนเรื่องปัญหาในการวางแผนมีไหม มัน
ก็มีนะ เราไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการท าธุรกิจเลย ก็จะได้ลูกสาวเป็นคนช่วยดู เราก็ค่อยเรียนรู้จากลูก
สาวอีกทีหนึ่ง...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 
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“… ก็คิดนะ ก็ส่วนตัวอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่ง ฝากเอาไว้กินดอกหลัง
เกษียณ ก็เริ่มวางแผนหลังท างานมาได้ 20 ปีแล้ว เพราะช่วงท างานแรกๆ เราก็มีภาระในการส่งน้อง
เรียนอยู่ พอหมดภาระก็เลยเริ่มเอาเงินไปฝากกับสหกรณ์เยอะหน่อย แต่ถ้าช้าสุดควรเริ่มวางแผนก่อน
เกษียณราวๆ 5 ปีได้...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 

“…คิดนะ อยากที่จะมีธุรกิจเล็กๆ ซักอันหนึ่ง พอได้เห็นคน เพราะพอเรา
เกษียณเราก็เหมือนคนตกงานคนหนึ่งถูกไหม พอท าแบบนี้ก็จะได้พบเจอผู้คนบ้างมันก็จะได้ไม่ เหงา 
ตอนแรกก็คิดว่าจะท าสวนๆ ไปๆ มาๆ ก็มาท าห้องเช่า ตอนแรกก็เริ่มที่ 10 ห้องให้มันพอมีรายได้เข้า
มาช่วยบ้าง จนตอนนี้ 30 ห้องละมันไม่ได้เล็กละ แล้วก็มีเปิดร้านขายของ คือตอนแรกมันเริ่มจากเรามี
ที่อยู่ ก็เลยไม่อยากที่จะปล่อยมันทั้งไว้เฉยๆ เพราะเราก็อยู่ในเขตอุตสาหกรรม ก็เลยเริ่มคิดก่อน
เกษียณราวๆ 5 ปี…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 

ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งนอกจากการฝากออมทรัพย์ หรือการประกอบธุรกิจ
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมแล้ว การไม่สร้างหนี้เพิ่มขึ้น ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กลุ่มผู้เกษียณอายุใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการเกษียณ โดยมองว่า หากเป็นหนี้สิ้น ก็จะท าให้เกิดความเครียด ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพตามมา 

“… คือการวางแผนเรื่องการเงินนะ เราจะพยายามไม่ให้มีหนี้เลย เราก็
จะกินอยู่สบายนะ พอไม่มีหนี้เราก็จะไม่เครียด ไม่กังวลกับมัน โรคภัยอะไรมันก็ไม่มีไง มันก็มีความสุข 
อย่างลุงวางแผน 5 ปีก่อนเกษียณนะ มันก็ทันอยู่...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 

4.4.1.2 กลุ่มที่ไม่มีการวางแผนด้านการเงิน  
เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีการวางแผนการเกษียณอายุในระยะยาวไว้ ซึ่งเป็นส่วน

น้อย ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าในขณะที่ตนก าลังอยู่ในช่วงวัยท างาน ตนเองมีภาระเยอะ รวมทั้งคิด
รายจ่ายที่ตนมีอยู่นั้น เมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับหลังการเกษียณนั้น เพียงพอต่อการใช้จ่ายอยู่แล้ว 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึง ครอบครัวของตนเองมีรายได้จากทางอ่ืน และคิดว่าตนเองมีลูกหลานเลี้ยงดูอยู่
แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องวางแผน 

“… ถ้าในระยะยาวคงไม่มี ตอนท างานอยู่เราก็ภาระเยอะนะ ไหนจะส่ง
ลูกเรียน ไหนจะงานสังคม ก็เลยต้องไปกู้เงินในอนาคต กู้สหกรณ์มาใช้ แต่พอ early ได้เงินก้อนมา 
เราก็คิดละว่าจะเอาไปท าอะไร ก็เลยเอาไปเปิดร้านขายของ ท าให้มีรายได้เพ่ิมเข้ามา บวกกับร้ายจ่าย
ที่น้อยลง เพราสังคมน้อยลง โรคภัยก็ไม่มี เลยอยู่ได้ เงินเหลือมากกว่าตอนที่เรารับราชการเสียอีก 
ทั้งๆ ที่เราเงินลดไปตั้งครึ่งหนึ่ง แถมเรายังมีเงินเหลือไปเที่ยวอีก บวกกับมีเวลาด้วย  เรื่องเอาเงินไป
ลงทุนอะไรนั้นก็ไม่มีนะ เพราะเราก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะ ไม่ได้ต้องการจะมีมากมายอะไร บวกกับ
เราไม่มีความรู้ด้วย กลัวเงินที่เอาไปลงจะหายไปหมด เลยไม่ค่อยอยากที่จะเสี่ยงไปลงทุนอะไร...” ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 2 
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“… ไม่ได้วางแผนเลย เพราะปกติเราก็ใช้จ่ายไม่มากอยู่แล้ว แถมยังมีลูก
ช่วยหารายได้อยู่ ถ้าเกิดมันขาดเราก็ได้จากส่วนนั้นมาช่วย มันก็มากพอแล้วหละ เลยไม่ได้วางแผนตรง
นี้เลย ส่วนเรื่องปัญหาก็ไม่มีนะ เพราะเราใช้จ่ายไม่เกินอยู่แล้วเลยไม่ได้มีปัญหาอะไร ...” ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 3 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนึ่งที่พบทั้งในกลุ่มผู้ที่มีการวางแผนด้านการเงิน
และกลุ่มที่ไม่มีการวางแผนด้านการเงินภายหลังจากการเกษียณพบว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคส าคัญคือ 
การขาดความรู้ในเรื่องการลงทุน และกลัวความเสี่ยงจึงไม่กล้าที่จะน าเงินที่ได้จากการเกษียณไปลงทุน
เพ่ือต่อยอดและน าไปฝากออมทรัพย์เท่านั้น ซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาส ที่อาจจะสร้างผลตอบแทนได้
มากขึ้น 

“… ส าหรับปัญหาในการวางแผนเรื่องการเงินก็คงเป็นความรู้ เพราะว่า
บางทีเราก็อยากท าหลายอย่างนะ แต่เราก็ไม่สามารถที่จะท าได้ เพราะว่าเราไม่มีความรู้ในด้านอ่ืนๆ 
เลยนอกจากการสอนหนังสือ หรือการบริหารงานในโรงเรียน…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 

“… ป้าก็จะเริ่มวางแผนตั้งแต่เริ่มท างาน ป้าก็จะเก็บออมตั้งแต่ตอนนั้น
เลย มีการออมอะไรป้าเอาเข้าหมด ส่วนเรื่องการลงทุนป้าก็ไม่ได้สนใจเลยนะ เพราะคิดว่าตอนนี้เรา
พอแล้ว ให้มันมีพอใช้ในตอนเกษียณก็พอแล้ว แต่ถามว่าเคยสนใจนะ ไปธนาคารเขาแนะน านู่นนี่ แต่
เราก็ไม่กล้า เพราะเราไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ เลยไม่ได้เอาไปลงทุนอะไร หรือจะเอามาท าธุรกิจตัวเองก็ไม่
เอา เพราะว่าเราก็สอนหนังสือมาท้ังชีวิตนะ ความรู้เรื่องอ่ืนๆ มันก็ไม่มีเลย ...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 

“… เรื่องปัญหาในการวางแผนเหรอ ก็ไม่มีนะ เป็นที่เราไม่สนใจมัน
มากกว่า อย่างมีคนเขามาชวนลงทุนนู่นนี่เราก็ฟังแล้วเราก็กลัวนะ คิดว่ามันเสี่ยง เลยเอาเงินไปฝาก
เฉยๆ กนิดอกดีกว่า…”ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 

“… เรื่องการเงินนี่ก็ออมมากขึ้นก่อนเกษียณได้เป็น 10 ปีนะ แต่ก่อน
หน้านั้นก็ออมมาเรื่อยๆ ส่วนเรื่องลงทุนเราก็สนใจนะ แต่เราไม่มีความรู้เลย เพ่ือนๆ ก็แนะน าว่าถ้าเรา
ไม่มีความรู้เลยก็อย่าเอาไปลงทุนเลย เงินทองแทนที่มันจะได้มากขึ้นมันจะหายไปมากกว่า ตรงนี้ก็เลย
ไม่ได้เอาไปลงทุนอะไร ฝากธนาคารอย่างเดียว กินดอกเบี้ยเอา ...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 

4.4.2 การวางแผนด้านจิตใจ 
การวางแผนในเรื่องของจิตใจนั้น จากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นว่า การวางแผนด้านจิตใจจะมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องการวางแผนด้านอ่ืน ๆ ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญที่สุดกับการหากิจกรรมท า เป็นงานอดิเรกที่ตนเองสนใจ เมื่อมีช่วงเวลาว่าง
เพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้างความรู้สึกเพลิดเพลินและไม่รู้สึกว่าเบื่อ หรือเหงา 
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“…ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากนะ เพราะว่าพอไม่ได้ท างานแล้วมันก็ เครียดน้อยลง 
แต่ก็ต้องหาอะไรท า ไม่งั้นเหงาแย่ พอดีมีธุรกิจที่คิดเอาไว้ บวกกับไปหาเพ่ือนที่ชมรมข้าราชการ
บ านาญบ้าง มันก็เลยไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 

“…ปกติจะเป็นคนคิดบวกอยู่แล้ว อย่างตอนออกมาใหม่ๆ เราได้ยินเสียงเพลง
ชาติเราอดใจไม่ไหวนะ จนถามตัวเองบ่อยๆ ว่าเราออกมาท าไม เรายังมีพลังท าได้อยู่ต่อนี่ ก็เลย
กลับไปท าพักหนึ่งแต่พอคิดไปคิดมา ก็ตอบตัวเองได้ว่าต้องพักนะ เพราะตอนท างานเราก็เครียด เรา
กลับมาคิดเราก็ต้องหาอย่างอ่ืนท า เลยไปขายของ ไปปลูกต้นไม้ไง จนกระทั่งไปบวชถือศีลอยู่ 5 
พรรษา จนกระทั่งพอจะมีหลานมีหลาน ก็เลยบอกลูกว่าแม่รับเลี้ยงเอง ก็เลยมีความสุข ไม่ว่าง ละก็ไม่
เหงาด้วย…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 

“…ปกติชอบต้นไม้ ก็เลยท าเรือนเพาะช าเตรียมเอาไว้ แล้วก็จะมีไปเที่ยวกับ
ครอบครัว เพื่อนๆ ครูที่เกษียณทุกปี ก็จะมีวางแผนไว้ว่าปีจะไปไหนยังไง มันก็เลยไม่ว่างเลย บวกกับมี
หลานเลี้ยงก็เลยไม่เหงาเลย แต่ถ้าไม่ได้ท าพวกนี้ ก็คงเหงา แล้วก็ยังมีว่าจะท าดอกไม้ประดิษฐ์ ก่อน
เกษียณเราก็ไปซื้ออุปกรณ์มาเตรียมไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะ แล้วก็ไม่ได้ท าเพ่ือขายนะ ท าเพ่ือ
ความสุขของตัวเองล้วนๆ พอท าข้ึนมาเราก็ตั้งไว้ดู…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 

“… เรื่องจิตใจมันคงโยงอยู่กับเรื่องอ่ืนๆ นะ ถ้าเราสามารถวางแผนเรื่องอ่ืนๆ ได้
ดี จิตใจเรามันก็ไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีหนี้ มีเงินไว้ใช้ เหงาก็ไปหาเพ่ือน หาอะไรท า เรื่องจิตใจก็จะไม่
เป็นปัญหาอะไรเลย ถ้าร่างกายเราแข็งแรง ใจเรามันก็ไม่เป็นทุกข์ด้วย…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 

นอกจากนี้ กลุ่มผู้เกษียณอายุมองว่า การดูแลวางแผนเรื่องอ่ืน ๆ ย่อมส่งผลต่อ
ด้านจิตใจ เช่น ด้านการเงิน หากไม่เป็นหนี้ก็จะท าให้ไม่ต้องกังวล หรือด้านสุขภาพ หากมีสุขภาพที่ดี 
ก็จะไม่เจ็บป่วยและต้องรู้สึกเครียด จนส่งผลต่อด้านสุขภาพตามมา 

“…ถ้าเรื่องเงิน เรื่องสังคมเพ่ือนฝูง เรื่องสุขภาพมันโอเคแล้ว ใจมันก็จะสบายเอง 
ไม่เป็นทุกข์แน่นอน แต่ถ้าเราบกพร้องเรื่องใดไป มันก็จะกลายเป็นปัญหาละ เพราะฉะนั้นเราต้อง
วางแผนเรื่องอ่ืนๆ ให้มันดี ไม่ให้มันมีปัญหา…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 

“…เราก็เคยมีหนี้นะ แต่เราโละหมดเลย ให้หนี้มันเป็นศูนย์ เราก็จะสบายใจ ใช้
แต่เงินบ านาญ สิ่งที่เราวางไว้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เป็นไปตามที่เราวางไว้ทุกอย่าง  ส่วนเวลาว่าง
เบื่อๆ ก็ท างานบ้าน ปลูกผักท าสวนอยู่หลังบ้านเราก็ดูแลมัน มันก็ท าให้เราผ่อนคลายดีนะ  เวลาเรา
เห็นมันโตขึ้นเรื่อยๆ นะ เพราะว่าเราดูแลมัน รดน้ าใส่ใจมัน เวลามันออกดอกออกผลเราก็มีความสุข
นะ…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 

ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ส าคัญของการวางแผนทางด้านจิตใจ คือการเตรียมใจยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเกษียณอายุ ซึ่งหากมีจิตใจที่พร้อม ทุกอย่างก็จะไม่
เป็นอุปสรรค 
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“… ไม่อยากใช้ค าว่าวางแผน ใช้ค าว่าเตรียมใจแทนดีกว่า เพราะว่าเราทุก
คนท างานรู้อยู่แล้วว่ายังไงซักวันหนึ่งมันก็ต้องมาถึง เพราะฉะนั้นใครเตรียมใจได้ดีก็ปรับตัวได้เร็ว 
ส าหรับผมก็ไม่มีปัญหาอะไร เตรียมใจไว้อยู่แล้ว ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย วันไหนเบื่อหรือเหงาก็จะออกไป
หาเพื่อน พูดคุยสังสรรค์ เพราะว่าเรามีเวลา จะท าอะไรก็ได้ ...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 

4.4.3 การวางแผนด้านสังคม 
จากการให้สัมภาษณ์พบว่า ผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวางแผนทางด้าน

สังคมมาก่อน หากแต่เมื่อเกษียณอายุและมีเวลาว่างแล้วจึงมาเริ่มคิดว่า จะท ากิจกรรมใดในช่วงที่มี
เวลาว่างเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการบรรเทาความเหงาและความเบื่อหน่ายของตนเอง 

“.. ไปเข้าชมรมข้าราชการบ านาญนะ ก็ไปพบปะสังสรรค์พูดคุยเฉยๆ แต่ถ้าให้
อยู่บ้านเฉยๆ มันก็เหงา ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันรู้สึกดีกว่าอยู่เฉยๆ มากกว่า …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 

“… ตอนเกษียณมาใหม่ๆ ไม่ได้วางแผนเลยนะว่าจะไปช่วยงานสังคม หรือเข้า
ชมรมอะไร แต่เราก็มีงานวัดแถวบ้านที่พอมีงานอะไรเราก็จะไปช่วยเป็นประจ าอยู่แล้ว แต่ชมรมที่ไป
เข้า มันมาจากคนรู้จักเขาเป็นประธานชมรมแล้วต้องการหาคนที่มีทัศนคติดี แล้วก็พร้อมช่วยเหลือ
สังคมมาชักชวน เราก็เลยถึงได้เริ่มไปท า แต่พอเริ่มไปท ามันก็ยุ่งนะ แต่เราก็รู้สึกดีที่ได้ตอบแทนอะไร
ให้สังคมบ้าง เพราะสมัยที่เราท างานเราก็ไม่ได้ท าอะไรเพ่ือสังคมเลย ก็ได้แต่ท าหน้าที่ของเรา มาพัก
หลังๆ ก็เริ่มวางแผนที่จะดันคนรุ่นใหม่ๆ มาท าแทนอยู่เหมือนกัน. ..” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 

“… เรื่องนี้ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะ เพราะเวลาเหงาก็จะไปหาเพ่ือนๆ เอา 
สังสรรค์ กินข้าว นัดกันไปเที่ยวมากกว่า ไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมการอะไรหรอก แต่ว่าถ้าเวลา
เพ่ือนชวนแล้วเราต้องไปทุกครั้งนะ เพราะว่าถ้าชวนแล้วเราไม่ยอมไป ครั้งหลังๆ เค้าก็จะลืม หรือไม่ก็
ไม่อยากชวนเราอีก เพราะถึงชวนไปเราก็ไม่ยอมไป…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 

ซึ่งผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่ จะใช้เวลาไปกับการเข้าสังคม การพบปะเพ่ือนฝูง การ
ไปเที่ยวกับครอบครัว ตลอดจนการเข้าชมรมต่าง ๆ ตามความสนใจ ที่เมื่อตอนช่วงวัยท างานไม่มีเวลา
ว่างได้ท ากิจกรรมดังกล่าว จนเกิดเป็นสังคมใหม่ ๆ และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าภายหลังจากการ
เกษียณอายุ 

“... อย่างตอนที่เรารับราชการอยู่ สังคมเราเยอะ เราต้องได้เจอผู้คนเยอะมาก 
พอออกมาแล้ว สังคมเราเริ่มน้อย ก็เลยคิดว่าเราต้องเข้าชมรมบ้างและ ก็พยายามที่จะดึงตัวเองเข้าไป 
ชมรมบรรณารักษ์ ชมรมข้าราชการบ านาญ ไม่อย่างนั้นอยู่แบบนี้ เหงา เหงาจริงๆ เพราะว่ามันไม่มี
สังคม ก็เลยต้องไปลูกต้นไม้จนมันรกไปหมด…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 

“…ผมได้มีโอกาสไปช่วยงานในชมรมข้าราชการบ านาญ ตอนออกมาใหม่ๆ 
ความจริงก็ไม่ได้เข้าเลยนะ มีเพ่ือนมาชวนแล้วเรายังมีเวลาว่างอยู่ ก็เลยไปเข้า ชีวิตผมเปลี่ยนเลย จาก
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ครูธรรมดาคนหนึ่งไม่มีใครรู้จัก ตอนนี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนทัก รู้สึกตัวเองดูมีประโยชน์ มีคุณค่าขึ้นมา 
เพราะเราได้ตอบแทนคืนสังคมบ้าง…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 

“… ไปเที่ยว คนที่ไปด้วยก็ลูก ก็เพ่ือนฝูงนี่แหละ ถึงแม้ว่าการไปเที่ยวมันจะมี
ค่าใช้จ่าย แต่บางทีเราได้เจอเพ่ือนที่ตอนท างานเราไม่มีโอกาสที่จะได้เจอเลย ส่วนชมรมต่างๆ เราก็ไป
เข้านะ เช่นชมรมข้าราชการบ านาญ ถ้าเค้านัด เค้ามีกิจกรรมอะไรถ้าเราว่างเราก็จะไปเข้าเป็นประจ า
นะ…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าสังคมของผู้เกษียณอายุ ต่างต้องค านึงถึงการใช้จ่าย
อย่างพอดี เนื่องจากประเด็นด้านการเงินเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เกษียณอายุจะต้องให้ความส าคัญ เพราะมี
รายได้ลดลง 

“… งานสังคมนี่มีเยอะเลย เราก็ต้องไปช่วยงานเค้า ก็เราอยู่สังคมบ้านนอกนี่ 
ค่าใช้จ่ายมันก็มีนะ แต่เราก็ไม่ได้ไปลงอะไรกับมันมากมาย ก็ตามก าลังทรัพย์นะ ถือว่าไปได้เฮฮา
สังสรรค์กับเพ่ือนฝูงมากกว่า ไปท าบุญท าอะไรเราก็ไม่มีปัญหา...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 

“… ส่วนงานสังคม มีอะไรเราก็ไปแต่รายจ่ายเราจะใช้แค่ภายในเงินบ านาญที่เรา
มี มันก็ไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวเพ่ือนชวนไปกินเดือนละครั้ง มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะว่ามันมีเวลา
ไง พอเหงาทีเราก็นัดกัน กินข้าวกัน คุยกันมันก็ไม่ได้เหงาอะไร แต่จะไปบ่อยๆ  ไม่ได้ เพราะรายได้เรา
น้อยลง ต้องระวังในจุดนี้ด้วย...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 

จากการสัมภาษณ์ อาจกล่าวได้ว่าการวางแผนในเรื่องของสังคมนั้นส่วนใหญ่ก็
ไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน เมื่อเกษียณแล้วถึงเริ่มคิดว่าจะไปท าอะไรในช่วงที่ตนว่าง เพ่ือช่วยลดความ
เหงา ความเบื่อหน่ายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะไปเที่ยวกับเพ่ือนฝูง การไปพบปะสังสรรค์ 
ตามชมรมข้าราชการบ านาญ ทั้งนี้ ส่วนปัญหายังพบปัญหาคือ การมีความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่าย 
ที่ท าให้ไม่สามารถไปงานสังคมได้ตลอดเวลา เนื่องจากจะต้องมีการควบคุมและดูแลเรื่องการเงินเพ่ือ
ไม่ให้เกิดรายจ่ายที่มากเกินไป 

4.4.4 การวางแผนด้านสุขภาพ 
ช่วงวัยหลังเกษียณ ปัญหาด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่ผู้เกษียณทุกคนให้ความส าคัญ 

เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่เริ่มมีอายุมากขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่จะใช้วิธีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ไม่ว่าจะเป็นทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือโดยส่วนใหญ่จะเป็นปีละ 1 ครั้งเป็นประจ า เพ่ือ
ตรวจสอบปัญหาสุขภาพร่างกาย 

“… มีการไปตรวจสุขภาพอยู่ทุกๆ 3 เดือนนะ เพราะสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดี...” 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 
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“… ปกติร่างกายผมแข็งแรงดีอยู่แล้ว แต่ก็จะมีการไปตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้ว 
เป็นอะไรจะได้ดูแลรักษาได้ทัน เรื่องค่าใช้จ่ายก็เบิกได้อยู่แล้ว เลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่…” ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 5 

“.. ก็จะไปตรวจร่างกายปีละครั้ง เพราะเราก็แข็งแรงปกติดี ไปตรวจปีละครั้งก็
น่าทีจ่ะพอแล้ว…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 

“…เรื่องสุขภาพตั้งแต่ช่วงอายุ 40 ปีก็จะเริ่มไปตรวจสุขภาพทุกปีนะ พอเป็น
อะไรจะได้รักษามันได้ทัน เพราะปกติก็มีโรคประจ าตัวอยู่แล้ว ส่วนออกก าลังกายก็ทุกเย็นนะ…” ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 10 

นอกจากนี้ ยังมีการให้ความส าคัญกับการดูแลตนเองสุขภาพร่างกายของตนเอง 
ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมไปถึง การท ากิจกรรมที่เป็นการออกก าลังกาย
เป็นประจ า 

“…โรคประจ าตัวคือโรคเบาหวาน เราก็จะระวังเรื่องอาหารบวกกับไปหาหมอ
ตรวจสุขภาพเป็นประจ าอยู่แล้วแต่โรคนี้ คือคนเค้าก็กลัวกันนะ แต่ความจริงโรคนี้มันไม่ได้น่ากลัว
เท่าไหร่ ถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองดีๆ และเวลาเราไปรักษาก็สามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายได้อยู่แล้ว…” ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 3 

“…เราก็จะมีการไปตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้ว ซึ่งก็ท ามาตลอดตั้งแต่ก่อนเกษียณ 
แล้วเราก็ไม่ได้มีโรคอะไร บวกกับเราปลูกต้นไม้ทุกวัน ก็เหมือนกับการออกกลังกายไปในตัว…” ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 2 

“… หลังเกษียณมาเราก็จะออกก าลังกาย ก่อนเกษียณเราก็ออกก าลังกาย ทั้งเช้า 
และก็เย็นทุกวัน ถึงเวลา 6 เดือนเราก็ไปตรวจร่ายกาย เช็ค ดูว่าอะไรมันขาดมันเกิน เราก็จะ
ควบคุม…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 

“…ปกติป้าก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินมาตั้งแต่สมัยสาวๆ แล้ว ควบคุมเรื่องการ
กินตลอดเวลา ถ้ารู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีก็จะเริ่มออกก าลังกายมากขึ้น จนถึงตอนนี้ป้าก็ไม่มีโรคอะไร
เลย…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 

ทั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีความกังวลกับเรื่องค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากมี
สวัสดิการหลังการเกษียณอายุที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งหมด หากมีการเจ็บป่วยซึ่งมีความ
สอดคล้องกับทัศนคติด้านความพึงพอใจต่อสวัสดิการและรายได้ที่ได้รับหลังการเกษียณอายุ 

“… อย่างเงินที่เราใช้ในเรื่องสุขภาพ รัฐก็ออกให้เรา 100% อยู่แล้ว ตรงนี้ก็ไม่ได้
วางแผนอะไรเรื่องการเงินเลย…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 

“… ปกติเรื่องสุขภาพป้าก็จะมีไปตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้ว แล้วก็ไปตามที่หมอ
นัดด้วย เพราะป้ามีโรคประจ าตัว แต่เราก็ไม่ค่อยเครียดกับมันมาก เพราะเราเบิกได้ จะมีก็แต่เรา
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หงุดหงิดมากขึ้น เพราะเราต้องควบคุมเรื่องอาหารการกิน เดินแล้วปวดขา เมื่อยไม่เหมือนสมัยสาวๆ 
…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 
 
4.5 มุมมองท่ีส าคัญท่ีสุดของการวางแผน 
 

จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่พบว่า มีประเด็นที่ส าคัญที่สุดที่กลุ่มผู้เกษียณอายุจะให้
ความส าคัญทั้งหมด 3 ประเด็นด้วยกัน ดังนี้ 

 
4.5.1 ด้านการเงิน  

เป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุดที่กลุ่มผู้เกษียณอายุจะให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 
เนื่องจากมองว่าหากมีเงินไม่พอ หรือมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ รวมถึงกานเป็นหนี้สิน จะส่งผลกระทบ
ต่อด้านอื่น ๆ ตามมา 

“…น่าจะเป็นเรื่องการเงินนะ เราต้องเตรียมตัว ต้องดูว่าเราท าอะไรได้บ้าง จะได้
ออกมาท าธุรกิจที่ตัวเองถนัดได้ถ้าจะให้ใช้แต่เงินบ านาญอย่างเดียว มันอาจไม่พอ...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 

“…เรื่องการเงินนะ เพราะผมเห็นเพ่ือนๆ ในชมรมมาเยอะ ใช้เงินเกินตัว เป็นหนี้
เป็นสิน ไม่มีการตัดภาระค่าใช้จ่าย ขนาดเกษียณแล้วรายจ่ายยังมากกว่าตอนท างานอยู่เลย มันจะไป
พอใช้อะไร เรื่องการเงินจึงส าคัญท่ีสุด เพราะมันจะไปกระทบกับทุกๆ เรื่อง…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 

“…เรื่องเงินนะ เพราะจากปกติเราเคยมีเงินเดือนละ 5 หมื่นแต่มันลดเหลือ 2
หมื่น3หมื่นแบบนี้ มันอาจจะไม่พอ เพราะความเป็นจริงแล้วรายจ่ายมันก็ไม่ได้ลดลงไปอะไรมากมาย 
เพราะฉะนั้นมันต้องมีการวางแผนหารายได้จากทางอ่ืนด้วย อย่างของป้าก็ได้รายได้จากทางครอบครัว
ช่วยด้วย มันก็เลยพอ...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 

“... อันดับ 1 เลยนะการเงิน 2 จิตใจ 3 สภาพสังคม ปัจจัยหลักเลยมีอยู่ 3 อย่าง 
พอจิตใจดีสุขภาพก็ดี สมมติถ้าเรามีหนี้จิตใจเราก็ดีไม่ได้ละ มันต้องเครียด มันมีหนี้นะ แล้วอย่างเรา
เกษียณมา ลูกเรามันก็ต้องมีลูกมีหลาน มีค่าใช้จ่าย ไอ้เราจะไปหวังพ่ึงมันก็คงไม่ได้ เราก็ต้องมีการ
เตรียมตัวและว่าเรามีค่าใช้จ่ายจ าเป็นต้องใช้เท่าไหร่ จะได้ไม่ต้องไปล าบากลูกหลาน…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 

“…เรื่องเงิน เพราะนี่เห็นมาหลายคนแล้ว เป็นหนี้ กู้หนี้ ยืมสินมาเยอะแยะ บางคน
ไม่พอก็ดิ้นรนใช้เกินตัว มันก็ยิ่งท าให้ยุ่งยากเข้าไปใหญ่ พอเป็นหนี้มากๆ ก็เครียด บางคนมีเงินก็เอาไป
ลงทุน แต่ขาดความรู้ก็หมดตัวกันไป…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 
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4.5.2 ด้านจิตใจและสุขภาพ  
กลุ่มผู้เกษียณอายุให้ความส าคัญกับด้านจิตใจและสุขภาพ ในระดับที่ใกล้เคียง

กัน โดยคิดเห็นว่าหากมีสภาพจิตใจที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอ ย่อม
ท าให้สามารถรับมือกับปัญหาด้านอื่น ๆ ได้เสมอ 

“…ด้านจิตใจนะ คือถ้าใจสบายๆ มันมีความรู้สึกว่าอย่างอ่ืนจะตามมา ก็เลยคิด
ว่ามันก็เลยไม่ได้ท าให้เรามีโรคภัยอะไรด้วย…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 

“…เรื่องจิตใจนะ ป้าคิดว่าถ้าเราจิตใจดี โรคภัยอะไรมันก็คงไม่เข้ามา ใช่ไม่ไหม
คะ แต่เรื่องการเงินก็ส าคัญนะ แต่ป้าว่าจิตใจของเราส าคัญที่สุด มีเงินแต่เหงา ไม่สบายใจ ป้าก็ไม่เอา
นะ...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 

เช่นเดียวกับ การมีความพร้อมด้านสุขภาพ ผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่มองว่า หากมี
สุขภาพที่แข็งแรงย่อมพร้อมที่จะรับมือและมีภูมิต้านทานในการรับมือกับสิ่งอ่ืน ๆ ได้อย่างดี 

“… เรื่องสุขภาพนะ เพราะเราอายุมากแล้ว ภูมิต้านทานอะไรมันก็ลดลง ก็เลย
เตรียมตัวและระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษ…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 

“… เรื่องสุขภาพนะ ส าคัญที่สุด รองลงมาก็เรื่องจิตใจ และก็เรื่องการเงิน 
สุขภาพส าคัญที่สุดเพราะสุขภาพนี่ซื้อไม่ได้ หาใหม่ไม่ได้ ปกติป้าก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินมาตั้งแต่
สมัยสาวๆ แล้ว ควบคุมเรื่องการกินตลอดเวลา ถ้ารู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีก็จะเริ่มออกก าลังกายมากขึ้น 
จนถึงตอนนี้ป้าก็ไม่มีโรคอะไรเลย …” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 

4.5.3 ด้านสังคม 
เป็นประเด็นสุดท้าย ที่ผู้เกษียณอายุให้ความส าคัญรองลงมา โดยมีความสัมพันธ์

กับการเกิดความเหงา ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพจิตใจตามมา 
“… เรื่องสังคมเพ่ือนฝูงนะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้วางแผนอะไรไปไกลๆ แต่ถ้าต่อไป

เราไม่สนใจเรื่องพวกนี้ เราก็จะเหงาตายแน่ๆ เวลาเพ่ือนนัดเพ่ือนชวนถึงได้ต้องไปทุกครั้งอย่างที่บอก
ไปไง ไม่เช่นนั้นเขาก็จะไม่ชวนเราอีก จะให้มาอยู่บ้านเฉยๆ กันสองตายายทุกวันมันก็ไม่ไหวนะ เบื่ อ
แย่ มันก็ต้องมีสังคม ออกไปพบเพ่ือนฝูงดีกว่า…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 

จากข้อมูลทั้งหมดสรุปได้ว่า ด้านการเงินเป็นสิ่งส าคัญที่สุด รองลงมาคือจิตใจ
และสุขภาพท่ีมีความใกล้เคียงกัน และน้อยที่สุดนั้นคือสังคม ตามล าดับ 
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4.6 ผลจากการวางแผนการด าเนินชีวิตหลังการเกษียณอายุ 
 

ส าหรับผลลัพธ์ที่เกิดจากการวางแผนการด าเนินชีวิตหลังการเกษียณอายุนั้น ผู้ที่มีการ
วางแผนนั้นมีความสบายใจ รวมถึงไม่มีความเครียดเกิดขึ้นอันเป็นผลที่เกิดจากมีการวางแผนก่อนการ
เกษียณอายุก่อนที่มีการเกษียณอายุท าให้สามารถรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการ
เกษียณอายุได้เป็นอย่างดี 

“…ป้าเริ่มคิดตั้งแต่ป้าบรรจุ ป้าก็จะเก็บออมตั้งแต่ตอนนั้นเลย มีการออมอะไรป้าเอาเข้า
หมด ออมเงินไว้ตอนแก่ ป้าจะได้สบาย…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 

“…ส าคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะท าอะไร และดูแลวางแผนเรื่องการเงินให้ดี เราจะได้
สบายใจ...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 

“… คือการวางแผนเรื่องการเงินนะ เราจะพยายามไม่ให้มีหนี้เลย เราก็จะกินอยู่สบาย
นะ พอไม่มีหนี้เราก็จะไม่เครียด ไม่กังวลกับมัน โรคภัยอะไรมันก็ไม่มีไง มันก็มีความสุข อย่างลุง
วางแผน 5 ปีก่อนเกษียณนะ มันก็ทันอยู่...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 

 
4.6.1 ความสุข ความสบายใจ  

จากการสัมภาษณ์พบว่า การวางแผนทางด้านการเงิน ส่งผลให้ผู้เกษียณอายุนั้น
เกิดความสุข ความสบายใจ รวมถึงช่วยลดความกังวลใจที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้
เกษียณอายุมีการวางแผนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 

4.6.1.1 ด้านสุขภาพร่ายกาย  
ผลที่ได้จากการวางแผนนั้นท าให้ เกิดความพึงพอใจเช่นเดียวกัน 

เนื่องจากผู้เกษียณอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
“…สุขภาพร่างกายเรา ก็จะแข็งแรง เพราะเราก็ท างานบ้านเป็นประจ า

...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 
“…ปกติป้าก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินมาตั้งแต่สมัยสาวๆ แล้ว ควบคุม

เรื่องการกินตลอดเวลา ถ้ารู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีก็จะเริ่มออกก าลังกายมากขึ้น จนถึงตอนนี้ป้าก็ไม่มีโรค
อะไรเลย…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 

ผลจากการวางแผนทางด้านด้านสังคมและจิตใจก็มีทิศทางไปในเชิงบวก
เช่นเดียวกัน ท าให้ผู้ที่เกษียณอายุนั้นไม่ประสบกับปัญหาและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

“…ว่าจะท าดอกไม้ประดิษฐ์ ก่อนเกษียณเราก็ไปซื้ออุปกรณ์มาเตรียมไว้
เยอะแยะไปหมดเลยนะ แล้วก็ไม่ได้ท าเพ่ือขายนะ ท าเพ่ือความสุขของตัวเองล้วนๆ พอท าขึ้นมาเราก็
ตั้งไว้ดู...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 
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“…ปลูกผักท าสวนอยู่หลังบ้านเราก็ดูแลมัน มันก็ท าให้เราผ่อนคลายดีนะ 
เวลาเราเห็นมันโตขึ้นเรื่อยๆ นะ เพราะว่าเราดูแลมัน รดน้ าใส่ใจมัน เวลามันออกดอกออกผลเราก็มี
ความสุขนะ…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 

4.6.1.2 ด้านอ่ืน ๆ  
การมีการวางแผนที่ดีในทุกด้าน ก็ส่งผลให้เกิดความสบายใจ ไม่มีความ

ทุกข์ เช่นเดียวกับการที่มีการวางแผนด้านอื่นๆ 
“…ถ้าเราสามารถวางแผนเรื่องอ่ืนๆ ได้ดี จิตใจเรามันก็ไม่มีปัญหาอะไร 

ไม่มีหนี้ มีเงินไว้ใช้ เหงาก็ไปหาเพื่อน หาอะไรท า เรื่องจิตใจก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรเลย ถ้าร่างกายเรา
แข็งแรง ใจเรามันก็ไม่เป็นทุกข์ด้วย…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 

“…ถ้าเรื่องเงิน เรื่องสังคมเพ่ือนฝูง เรื่องสุขภาพมันโอเคแล้ว ใจมันก็จะ
สบายเอง ไม่เป็นทุกข์แน่นอน…เพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนเรื่องอ่ืนๆ ให้มันดี ไม่ให้มันมีปัญหา…” 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 

“…ถ้าเรามีการเตรียมตัวทุกอย่างเป็นอย่างดี จิตใจเราก็จะสบาย ไม่เป็น
ทุกข…์” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 

จึงสามารถสรุปได้ว่าการวางแผนนั้นสามารถช่วยให้ผู้เกษียณอายุนั้น
สามารถรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเกษียณอายุได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเป็น
เรื่องๆ หรือจะเป็นการวางแผนในทุกๆ มุมมอง และยิ่งถ้าสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ก่อนมากๆ ก็จะ
ท าให้ความกังวลเหล่านั้นลดน้อยลงเรื่อยๆ ไม่เกิดความเครียด ซึ่งส่งผลให้ผู้เกษียณอายุนั้นเกิดความ
สบายใจและพบกับความสุข 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่จะต้อง
ประสบกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะทางด้านจิตใจ มีทั้งความรู้สึกสบายใจ
และความรู้สึกเหงา เนื่องจากเกิดความคิดถึงในช่วงเวลาที่เคยท างานอยู่ และผลกระทบด้านการเงิน
โดยมีรายได้ท่ีลดลง ทั้งนี้ กลุ่มผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับภายหลังจาก
การเกษียณในด้านการได้รับเงินบ านาญ และค่ารักษาพยาบาลมากที่สุด เนื่องจากสามารถเบิกได้เต็ม
จ านวน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีกลุ่มที่มีความรู้สึกไม่พึงพอใจ โดยคิดว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการวางแผนด้านการเงินก่อนการเกษียณอายุ ประกอบกับ
การวางแผนในด้านอ่ืน เพ่ือเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง เช่นด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ 
โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การวางแผนหลังการเกษียณในแต่ละด้าน จะส่งผลกระทบต่อด้าน
การเงิน เช่น หากเจ็บป่วยจะส่งผลต่อการสูญเสียเงินในการรักษาพยาบาล หรือหากมีการเข้าสังคม
มากเกินไป จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการวาง
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แผนการเกษียณอายุของกลุ่มข้าราชการครูคือ การขาดความรู้เกี่ยวกับด้านการลงทุน จึงส่งผลให้ไม่
สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.7 ความแตกต่างในเรื่องของการวางแผนระหว่างกลุ่มที่มีการเกษียณก่อนและเกษียณที่อายุ 60 
 

จากข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างนั้นพบว่า ส าหรับประเด็นทางด้านสังคม จิตใจและ
สุขภาพนั้น จะเหมือนกัน คือทางด้านสังคมนั้นจะไม่มีการวางแผนมาก่อน เรื่องจิตใจจะมีการเตรียม
ตัววางแผนมาก่อน ส่วนเรื่องสุขภาพนั้นแทบทุกคนจะมีการวางแผนมาก่อนเช่นเดียวกัน แต่ส าหรับใน
เรื่องการเงินนั้น กลับพบความแตกต่าง ในกลุ่มที่มีการเกษียณอายุก่อน 60 ปีนั้น จะมีทั้งการวางแผน
ล่วงหน้ามาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงิน การหางาน
อดิเรกท าอยู่แล้ว แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ได้วางแผนเลย เนื่องมากจากคิดว่าค่าใช้จ่ายที่ตนมีนั้นน้อยลงไป
รวมถึงภาระที่ตนนั้นต้องแบกรับขณะที่ยังท างานอยู่ บวกกับได้รับรายได้จากครอบครัว จึงไม่ได้มีการ
วางแผน 

“…ตอนที่เกษียณเราก็เพ่ิงอายุ 50 เองก่อนหน้าที่จะเกษียณก็ได้มีการวางแผนว่าอยาก
ออกมาท าธุรกิจของตัวเอง เพราะความจริงเรามีเวลาอีกตั้ง 10 ปีก่อนที่จะเกษียณจริงๆ ถ้าจะมาค่อย
คิดตอน 60 แล้ว มันคงไม่ทัน ก็มองที่ความถนัดของเรา พอเกษียณก็ลงมือท าเลย ...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 

“…ถ้าในระยะยาวคงไม่มี ตอนท างานอยู่เราก็ภาระเยอะนะ ไหนจะส่งลูกเรียน ไหนจะ
งานสังคม ก็เลยต้องไปกู้เงินในอนาคต กู้สหกรณ์มาใช้ แต่พอ early ได้เงินก้อนมา เราก็คิดละว่าจะ
เอาไปท าอะไร ก็เลยเอาไปเปิดร้านขายของ ท าให้มีรายได้เพ่ิมเข้ามา บวกกับร้ายจ่ายที่น้อยลง เพรา
สังคมน้อยลง โรคภัยก็ไม่มี เลยอยู่ได้ เงินเหลือมากกว่าตอนที่เรารับราชการเสียอีก…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 

“…ไม่ได้วางแผนเลย เพราะปกติเราก็ใช้จ่ายไม่มากอยู่แล้ว แถมยังมีลูกช่วยหารายได้อยู่ 
ถ้าเกิดมันขาดเราก็ได้จากส่วนนั้นมาช่วย มันก็มากพอแล้วหละ เลยไม่ได้วางแผนตรงนี้ เลย ส่วนเรื่อง
ปัญหาก็ไม่มีนะ เพราะเราใช้จ่ายไม่เกินอยู่แล้วเลยไม่ได้มีปัญหาอะไร…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 

แต่ส าหรับในกลุ่มที่เกษียณที่อายุ 60 นั้น กลับพบว่าทุกตัวอย่างมีการวางแผนทางด้าน
การเงินก่อนทุกตัวอย่าง ไม่ว่าจะทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว ดังบทสัมภาษณ์ 

“…ป้าก็จะเริ่มวางแผนตั้งแต่เริ่มท างาน ป้าก็จะเก็บออมตั้งแต่ตอนนั้นเลย มีการออม
อะไรป้าเอาเข้าหมด...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 

“…ผมคิดล่วงหน้าอยู่หลายปีนะ ราวๆ 5 ปีได้ว่าพอเกษียณแล้วผมเงินลดครึ่งหนึ่งแล้ว
จะพอไหม ก็มานั่งค านวณนะ ค่ากินใช้แต่ละมื้อ แต่ละวัน ค่างานสังคม เงินฉุกเฉินส ารอง พอมา
ค านวณดูแล้วมันพอ ผมก็ไม่ได้หาอะไรเพิ่มเติมและ เพราะผมก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากมาย ไปงานสังคม
ก็ช่วยตามก าลังทรัพย์ของตัวเอง มันเลยไม่มีปัญหา…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 
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“…คือถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้หลายทางแล้วเราก็ยังจ าเป็นต้องมีการวางแผนอยู่ดี เพราะ
บางคนเคยมี แต่พอเกษียณแล้วเงินหายไปครึ่งหนึ่งไม่พอ ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน ล าบากตอนแก่อีก อย่าง
ป้าปกติก็มีบ านาญกับเงินรายได้ในครอบครัว ก่อนเกษียณป้ากลัวไม่พอ เพราะเรามองแล้วว่าเราจะมี
รายจ่ายมากขึ้น เพราะลูกเราจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ป้าก็เลยต้องไปลงทุนท าสวน ท าธุรกิจเพ่ิม ไม่
งั้นรายได้มันไม่พอกับรายจ่าย…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 

“…คือการวางแผนเรื่องการเงินนะ เราจะพยายามไม่ให้มีหนี้เลย อย่างลุงวางแผน 5 ปี
ก่อนเกษียณนะ มันก็ทันอยู่…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 

“…ก็คิดนะ ก็ส่วนตัวอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่ง ฝากเอาไว้กินดอกหลังเกษียณ ก็เริ่ม
วางแผนหลังท างานมาได้ 20 ปีแล้ว เพราะช่วงท างานแรกๆ เราก็มีภาระในการส่งน้องเรียนอยู่ พอ
หมดภาระก็เลยเริ่มเอาเงินไปฝากกับสหกรณ์เยอะหน่อย แต่ถ้าช้าสุดควรเริ่มวางแผนก่อนเกษียณ
ราวๆ 5 ปีได้ ส่วนตัวคิดว่าทันนะ…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 

“…ก็คิดนะ อยากที่จะมีธุรกิจเล็กๆ ซักอันหนึ่ง พอได้เห็นคน เพราะพอเราเกษียณเราก็
เหมือนคนตกงานคนหนึ่งถูกไหม พอท าแบบนี้ก็จะได้พบเจอผู้คนบ้างมันก็จะได้ไม่เหงา ตอนแรกก็คิด
ว่าจะท าสวนๆ ไปๆ มาๆ ก็มาท าห้องเช่า ตอนแรกก็เริ่มที่ 10 ห้องให้มันพอมีรายได้เข้ามาช่วยบ้าง 
จนตอนนี้ 30 ห้องละมันไม่ได้เล็กละ แล้วก็มีเปิดร้านขายของ คือตอนแรกมันเริ่มจากเรามีที่อยู่ ก็เลย
ไม่อยากที่จะปล่อยมันทั้งไว้เฉยๆ เพราะเราก็อยู่ในเขตอุตสาหกรรม ก็เลยเริ่มคิดก่อนเกษียณราวๆ 5 
ปี…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 

“…เรื่องการเงินนี่ก็ออมมากขึ้นก่อนเกษียณได้เป็น 10 ปีนะ แต่ก่อนหน้านั้นก็ออมมา
เรื่อยๆ ส่วนเรื่องลงทุนเราก็สนใจนะ แต่เราไม่มีความรู้เลย เพ่ือนๆ ก็แนะน าว่าถ้าเราไม่มีความรู้เลยก็
อย่าเอาไปลงทุนเลย เงินทองแทนที่มันจะได้มากขึ้นมันจะหายไปมากกว่า ตรงนี้ก็เลยไม่ได้เอาไป
ลงทุนอะไร ฝากธนาคารอย่างเดียว กินดอกเบี้ยเอา…” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 

ซึ่งสรุปได้ว่ากลุ่มที่เกษียณก่อนอายุ 60 ปีนั้น ไม่ได้มีวางการแผนทั้งหมดทุกตัวอย่าง 
อาจจะเนื่องมากจากการตั้งตัวไม่ทันเนื่องมาจากการเกษียณอย่างกะทันหัน รวมถึงการมีบุตรหลาน
คอยดูแลเลี้ยงดู จึงไม่ได้มีความใส่ใจในเรื่องของการวางแผน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ส าหรับการวิจัยเรื่องชีวิตหลังเกษียณของข้าราชการครูนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตหลังการเกษียณอายุของข้าราชการครูใน
จังหวัดปราจีนบุรี และสามารถระบุได้ถึงสิ่งส าคัญ ความคาดหวังที่ท าให้ผู้เกษียณอายุนั้นมีความสุข
หลังการเกษียณอายุ จากมุมมองของการวางแผนด้านการเงิน จิตใจ สังคม และสุขภาพ รวมถึงปัญหา 
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิตและการวางแผนหลังจากที่ได้มีการเกษียณอายุเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ปัญหาการหลังการเกษียณอายุของข้าราชการครูในจังหวัดปราจีนบุรีโดยอาศัย
ทฤษฎีความต้องการของผู้สูงอายุและการวางแผนก่อนการเกษียณอายุ ที่มาจากการทบทวน
วรรณกรรม จากนั้นใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกรายบุคคล จากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการครูที่มีการเกษียณอายุแล้วและมีอายุราชการมากกว่า 25 
ปี จากการผลของการศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1 แสดงการสรุปผลชีวิตหลังการเกษียณอายุ
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยเรื่องชีวิตหลังการเกษียณของข้าราชการครูนั้น เมื่อน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ตามประเด็นต่างๆ ได้แก่ ชีวิตหลังเกษียณ ทัศนคติต่อสวัสดิการและรายได้ที่ได้รับหลังการ
เกษียณ ทัศนคติที่มีต่อวางแผนการใช้ชีวิตหลังการเกษียณ การวางแผนชีวิตหลังการเกษียณ มุมมองที่
ส าคัญที่สุดของการวางแผน และผลจากการวางแผนการด าเนินชีวิตหลังการเกษียณอายุ 

 
5.1.1 ชีวิตและผลกระทบหลังการเกษียณอายุ 

จากผลการวิจัยเมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พบว่ามีประเด็นหลักๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ชีวิตและส่งผลกระทบในช่วงหลังจากการเกษียณอายุแล้ว 4 ประเด็น คือด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้าน
การเงิน และด้านสุขภาพ 

5.1.1.1 ด้านจิตใจและสังคม 
ส าหรับด้านจิตใจนั้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น

นั้นมีทั้งเป็นเชิงบวกและเชิงลบเกิดข้ึน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง 5.1 
 
ตารางที ่5.1 

 
แสดงรายละเอียดของผลกระทบด้านจิตใจ 

เชิงบวก (สบายใจกว่า) เชิงลบ (เหงากว่า) 
1.  ไม่ต้องอยู่ในสภาวะที่มีความเครียด 
2. เป็นนายตนเอง 
3. มีเวลามากขึ้น 
4. ได้ท าในสิ่งที่ตนรัก 

1.  คิดถึงช่วงเวลาที่ตนนั้นท างานอยู่ 
2. มีเวลาว่างแต่ไม่มีกิจกรรมท า 

 
(1) เชิงบวก (สบายใจกว่า) 

คือ การที่รู้สึกว่าตนนั้นเกิดความรู้สึกสบายใจมากกว่าช่วงที่ยังคงท างาน
อยู่เนื่องจากไม่ต้องอยู่ในสภาวะที่จะต้องใช้ความคิดสูง หรือมีความเครียดกดดัน ทั้งจากการต้องรับ
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือความกดดันจากการต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ถึงแม้ว่าภายหลัง
จากการเกษียณอายุ อาจมีผู้เกษียณบางคนออกมาเปิดธุรกิจเอง ซึ่งอาจจะต้องประสบกับสถานการณ์
ที่มีความเครียดบ้าง อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ยังคงรู้สึกว่า มีความสบายใจกว่ากับการได้เป็นนายตนเอง 
เนื่องจากไม่ต้องรอกระบวนการตัดสินใจจากผู้บังคับบัญชา และสามารถคิดตัดสินใจได้เอง นอกจากนี้ 
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ยังพบว่าส่วนใหญ่รู้สึกสบายใจ เนื่องจากตนเองมีเวลาว่างเพ่ิมมากขึ้น ในการท ากิจกรรมที่ตนเองรัก 
โดยได้ใช้เวลาไปกับการพบปะเพ่ือนฝูง รวมทั้ง การช่วยงานสังคมมากขึ้น ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่
ดีและมีเพ่ือนฝูงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมใหม่ ๆ 

(2) เชิงลบ (เหงากว่า) 
คือ การที่ตนนั้นเกิดความเหงาอันเป็นผลเนื่องมาจากเกิดความคิดถึงใน

ช่วงเวลาที่ยังท างานอยู่ ทั้งนี้ เนื่องจาก ส่วนใหญ่ยังคงรู้สึกเคยชินกับกิจวัตรประจ าวันที่เคยท า และ
บางคนจะรู้สึกว่าเหงา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเวลาว่างและไม่มีกิจกรรมท า 

5.1.1.2 ด้านการเงิน 
ถึงแม้ว่าผู้เกษียณอายุนั้นในช่วงของการเกษียณอายุนั้น รายจ่ายนั้นจะ

ลดลงแต่ก็ ยังคงมีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนื่องจากตนเองไม่มีรายได้แล้ว ถึงแม้จะมี
ช่วงเวลาเพ่ิมมากขึ้น ในการไปสังสรรค์กับเพ่ือนฝูง หากแต่ยังคงต้องรู้สึกใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง 
เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะตามมากจากการไม่มีเงินใช้จ่ายในสภาวะฉุกเฉิน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นตรงกันว่า การวางแผนด้านการเงินมาตั้งแต่แรกในช่วงที่ยังไม่ได้เกษียณ เป็นสิ่งที่ทุกคน
ควรให้ความส าคัญ 

5.1.1.3 ด้านสุขภาพ 
ส าหรับในเรื่องของสุขภาพนั้นพบว่ามีความกังวลอยู่บ้าง แต่ส่วนมากจะ

มีการเตรียมตัวรับมือด้วยการออกก าลังกาย การดูและเรื่องอาหารการกิน รวมถึงการหมั่นไปตรวจ
สุขภาพเป็นประจ า ส าหรับผู้ที่มีโรคประจ าตัวนั้น จะมีความกังวลอยู่บ้าง แต่ก็ท าใจและสามารถรับมือ
กับมันได ้และหมั่นตรวจร่างกายอยู่เสมอเช่นเดียวกัน 

ซึ่งจากผลที่ได้เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีความเปลี่ยนแปลงทั้งช่วง
ก่อนและหลังการเกษียณอายุรวมถึงทฤษฎีผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงของการเกษียณอายุ โดยสามารถ
น ามาเปรียบเทียบและได้ผล ดังตาราง ที่ 5.2 
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ตารางที่ 5.2 
 
เปรียบเทียบทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผลกระทบหลังการเกษียณอายุ 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผลจากการสรุปผล 
1.  ทฤษฎีการเปลีย่นแปลงจากช่วงวัยท างานมาเป็น

ช่วงเกษียณอายุ โดยในช่วงของหลังเกษียณอายุนั้น
จะแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วงหลักๆ คือช่วงก่อนและหลัง
เกษียณ โดยในช่วงหลังเกษียณจะพบการ
เปลี่ยนแปลงด้วยกันอีก 5 ช่วง คือ ช่วงแรกของการ
เกษียณ(Honeymoon Phase) จะมีความสุข ตื้น
เต้นกับความอสิระและรูปแบบชีวติที่เปลี่ยนไป ช่วง
เบื่อหน่าย (Disenchantment Phase) เริม่เบื่อ
หน่ายกับสิ่งท่ีเป็นอยู่ เกดิความเหงา ต้องการเพื่อน 
ช่วงเริ่มปรับตัว (Reorientation Phase) เริ่มท า
การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงไดช่้วงปรับตัว 
(Stabilization Phase) มีความเคยชินกับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงได้แล้ว ช่วงสิ้นสุด (Termination 
Phase) ช่วงสุดท้ายของการมีชีวิต ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

2. ทฤษฎีผลกระทบจากการเกษียณอายุ เป็นการบอก
ถึงผลกระทบท่ีเกดิขึ้นในช่วงของการเกษียณอายุ 
โดยผลกระทบนั้นสามารถแบ่งได้ เป็น 4 เรื่อง คือ 
ด้านจิตใจ สังคม สุขภาพ และ การเงิน 

1.  พบความเปลีย่นแปลงด้วยกันอยู่ 2 ประเด็นด้วยกัน 
คือเชิงบวก ซึ่งมีความสบายใจกว่า มีความสุขกับ
การเกษียณ และ เกดิความเหงากว่า คือเกิดความ
เบื่อหน่าย จากชีวิตในช่วงของการเกษียณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จากผลของการเปลีย่นแปลงท้ัง 2 ประเด็นนั้น 

สามารถสรปุประเด็นท่ีพบได้ 2 ด้านหลัก คือด้าน
จิตใจ และ ดา้นการเงิน โดยมีประเด็นทางด้าน
สังคมแทรกอยู่ในท้ัง 2 ประเด็น 

 
จากการสรุปผลนั้นในเรื่องของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง พบสิ่งที่เห็นได้ อยู่ 2 ช่วงหลักๆ 

ด้วยกันคือ ช่วงที่มีความสบายใจจากการที่ได้มีการเกษียณอายุ กับอีกช่วงคือ ช่วงที่เกิดความเหงาหรือ
ก็คือช่วงที่ 2 หลังจากการเกษียณที่ต้องพบกับความเบื่อหน่าย เบื่อกับสิ่งที่ตนเองพบเจอ ซึ่งในอีก 3 
ช่วงที่เหลือคือ ช่วงเริ่มปรับตัว ช่วงปรับตัว และช่วงสิ้นสุดนั้น ไม่ได้มีการกล่าวถึงในบทสัมภาษณ์
อย่างชัดเจนจึงกล่าวได้ว่าจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีการไปศึกษาและท าวิจัยในครั้งนี้นั้น อยู่ในช่วงของ
การมีความสุข และ ช่วงของการเบื่อหน่าย ส่วนในประเด็นเรื่องทฤษฎีผลกระทบที่เกิดจากการ
เกษียณอายุนั้น จากผลที่ได้จากการสรุปนั้น พบสิ่งที่เหมือนกับในทฤษฎีอยู่ด้วยกัน 2 ประเด็นด้วยกัน
คือประเด็นทางด้าน จิตใจ และประเด็นทางด้านการเงิน โดยจะมีประเด็นทางด้านสังคมนั้นสอดแทรก
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อยู่ในทั้ง 2 ประเด็น ส่วนประเด็นที่กล่าวถึงเรื่องของสุขภาพนั้น ไม่ได้มีการกล่าวถึงไว้ในบทสัมภาษณ์
ในส่วนของของชีวิตและผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงของการเกษียณอายุอย่างชัดเจน จากการที่ไม่พบ
ประเด็นในเรื่องของสุขภาพนั้น ถึงแม้ว่าในส่วนของเรื่องชีวิตและผลกระทบจะไม่ได้มีการกล่าวถึงแต่ 
พบประเด็นในเรื่องของสุขภาพสอดแทรกอยู่ในส่วนอ่ืนๆ จึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้ เกษียณนั้นมี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตรงตามทฤษฎีที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม 

5.1.2 ทัศนคติต่อสวัสดิการและรายได้ที่ได้รับหลังการเกษียณ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อสวัสดิการและรายได้ที่ตนเอง

ได้รับภายหลังจากการเกษียณ ทั้งด้านเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล พบว่า
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่มีความรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ได้รับกับกลุ่มที่รู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ตน
ได้รับ ซึ่งสามารถท าการสรุปเหตุผลได้ดังตารางที่ 5.3 
 
ตารางที ่5.3 

 
สรุปเหตุผลที่ท าให้เกิดความพอใจและไม่พอใจ 

พอใจเนื่องมาจาก ไม่พอใจเนื่องมาจาก 
1.  ได้รับเงินรายเดือน(บ านาญ) 
2. เมื่อเกษียณค่าใช้จ่ายลดลงครึ่งหนึ่ง ท าให้เงิน

ที่ได้รับนั้นมีความเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน 

3. มีการวางแผนการเงินที่ดี ท าให้บริหาร
รายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รายได้ที่ได้รับจึงเพียงพอ 

1. รายได้ไม่เพียงพอจากการที่ค่าครองชีพสูงขึ้น 

 
แต่สิ่ งที่ทั้ งสองกลุ่มเห็นด้วยและคิดว่า เหมาะสมแล้วนั่นคือสวัสดิการเรื่องค่า

รักษาพยาบาลว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นสวัสดิการที่ดีมีความเหมาะสม เนื่องจาก
จะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของตนเองได้ เมื่อน าผลที่ได้จากการสรุปไปวิเคราะห์ความเกี่ยวข้อง
กับทฤษฎีความต้องการ สามารถสรุปได้เป็นตาราง ที่ 5.4 
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ตารางที ่5.4 
 

เปรียบเทียบทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความต้องการหลังการเกษียณอายุ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลจากการสรุปผล 
ส าหรับทฤษฎีความต้องการของผู้เกษียณอายุนั้น 
มีด้วยกัน 4 เรื่อง ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
ด้านสังคมและด้านการเงิน ซึ่งความต้องการทั้ง 4 
ด้านนี้ถ้าได้รับการตอบสนอง จะท าให้มีความพึง
พอใจเกิดข้ึน 

ผลจากการศึกษาพบว่า ประเด็นหลักที่ส าคัญมี
ด้วยกันสองประเด็นด้วยกัน ประกอบด้วย เรื่อง
การเงิน และเรื่องสุขภาพ ส าหรับเรื่องสุขภาพ
พบว่า สามารถตอบสนองความต้องการทฤษฎี 
ทางด้านร่างกายได้เป็นอย่างดี เนื่องมาจากมี
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลท าให้ผู้เกษียณอายุนั้น 
เกิดความพึงพอใจ ส่วนเรื่องการเงินนั้นพบว่า มี
ความเกี่ยวโยงกับทฤษฎีด้านจิตใจและสังคมร่วม
อยู่ด้วย โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองประเด็น คือ 
ส่วนหนึ่งมีความพอใจ เนื่องมาจากมีการเตรียม
ตัวทางด้านการเงินเป็นอย่างดี เช่น การออม การ
วางแผนใช้จ่ายเป็นอย่างดี การไม่สร้างหนี้ การใช้
จ่ายอย่างจ าเป็น 

 
จากผลสรุปดังตารางที่ได้นี้ ทางผู้วิจัยพบว่านอกจากเรื่องความพอใจเกี่ยวกับสวัสดิการ

ทางด้านสุขภาพที่ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจนท าให้ผู้เกษียณนั้นได้รับความพึงพอใจแล้ว ความ
ต้องการทางด้านการเงินนั้นจะเป็นเรื่องที่ส าคัญและส่งผลต่อความต้องการทางสังคมและจิตใจ เนื่อง
มากจากความต้องการทางด้านอ่ืนนั้น จ าเป็นที่จะต้องพึงพาปัจจัยทางด้านการเงินเป็นหลัก เมื่อ
เปรียบเทียบกับทฤษฎีความต้องการสรุปว่า มีความสอดคล้องกันในทุกประเด็นตามทฤษฎีที่ได้มี
การศึกษาค้นคว้ามา ที่ว่าทุกปัจจัยนั้นจะมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันอยู่ ดังนั้น การก าหนด
สวัสดิการรวมถึงรายได้ที่ได้รับภายหลังจากการเกษียณต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้
เกษียณอายุได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้ผู้เกษียณเกิดความสุขภายหลังจากการเกษียณ 

5.1.3 ทัศนคติต่อการวางแผนเกษียณอายุ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการวางแผนเกษียณอายุพบว่า

ทุกคนนั้นมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณว่า เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและ
ควรมีการเตรียมตัวอย่างดีตั้งแต่เนิน ๆ ยิ่งเร็วยิงมีประโยชน์มาก ส าหรับความเห็นส่วนใหญ่ แนะน าว่า
ควรมีการวางแผนก่อนการเกษียณ 5 ปีโดยประมาณ โดยวางแผนในระยะยาว ซึ่งหากไม่มีการ
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วางแผนที่ดีแล้วจะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการเกิดสภาวะเครียด และสุขภาพตามมา เนื่องจากมี
ความกังวลว่าจะมีเงินใช้จ่ายไม่เพียงพอเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วยและค่ารักษาพยาบาล 
การวางแผนการเกษียณสามารถท าได้หลายวิธี ไม่เพียงแต่ด้านการใช้จ่ายการเงิน การไม่เป็นหนี้สิน 
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง การใช้เวลาว่าง การวางแผนพฤติกรรมการรับประทาน การออกก าลังกาย 
เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกันไป หากเกิดความเครียด สุขภาพไม่ดีก็จะส่งผลให้ต้องเจ็บป่วยและ
ใช้จ่ายไปกับค่ารักษาสูง ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังพบว่า ยังไม่มีการสอนการวางแผนอย่างจริงจัง ซึ่งส่งผลให้
ไม่รู้แนวทางการวางแผนรองรับที่ดี แต่จากผลที่ได้พบว่าเป็นสิ่งที่ตนเองนั้นต้องมีการค้นคว้าและ
ศึกษาวางแผนอย่างรอบคอบด้วยตนเอง ซึ่งสามารถสรุปเหตุผลที่ท าให้การวางแผนนั้นมีความส าคัญ
ได้ 6 ประเด็นดังภาพที่ 5.2 

 
 

 
ภาพที ่5.2 อธิบายความส าคัญของการวางแผน 

 
5.1.4 แนวทางในการวางแผน 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางที่เกิดขึ้นในการวางแผนเพ่ือท าให้สามารถ
ด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีนั้น มีทั้งผู้ที่มีการวางแผนก่อนการเกษียณและไม่มีการวางแผนก่อน ส าหรับ
ผู้ที่มีการวางแผนนั้น สามารถแบ่งแนวทางในการวางแผนได้เป็น 4 แนวทางที่ส าคัญ  ซึ่งสามารถสรุป
เป็นแผนภาพได้ดัง แผนภาพที่ 5.3 
  

ความส าคัญของ
การวางแผน 

เพื่อป้องกัน
ความเครียด 

เพื่อสุขภาพที่ดี 

เพื่อป้องกัน
ความเหงาที่จะ

เกิดขึ้น เพื่อสร้างรายได้
ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพื่อท าให้เกิด
ความสุขจาก
กิจกรรมที่ได้มี
การวางแผน 

เพื่อมีเงินเก็บไว้
ใช้ยามเกษียณ 
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ภาพที ่5.3 สรุปแนวทางท่ีใช้ส าหรับการวางแผนการด าเนินชีวิต 
 

5.1.4.1 ด้านการเงิน 
ส าหรับการวางแผนด้านการเงินนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่

มีการ วางแผนด้านการเงินและกลุ่มที่ไม่มีการวางแผนด้านการเงิน ส าหรับกลุ่มที่มีการวางแผนนั้น
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการวางแผนทางการเงิน โดยมีเหตุผลของการวางแผนทางการเงิน 
เนื่องจากส่วนใหญ่คิดว่า ไม่อยากมีปัญหาด้านการเงิน และมองว่าหากตนเองเกษียณอายุแล้วจะมี
รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยพยายามมองหาช่องทางการท าธุรกิจอ่ืน ๆ ภายหลังจาก
การเกษียณ รวมถึงการฝากออมทรัพย์ เพ่ือหารายรับมารองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภาย
หลังจากการเกษียณอายุ ทั้งนี้อีกแนวทางหนึ่งนอกจากการฝากออมทรัพย์ หรือการประกอบธุรกิจอ่ืน 
ๆ เพิ่มเติมแล้ว การไม่สร้างหนี้เพิ่มขึ้น ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กลุ่มผู้เกษียณอายุใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการเกษียณ โดยมองว่า หากเป็นหนี้สิ้น ก็จะท าให้เกิดความเครียด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ตามมา 

ส าหรับกลุ่มที่ไม่ได้มีการวางแผนนั้น ให้เหตุผลว่าในขณะที่ตนก าลังอยู่
ในช่วงวัยท างาน ตนเองมีภาระเยอะ รวมทั้งคิดรายจ่ายที่ตนมีอยู่นั้น เมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับหลัง
การเกษียณนั้น เพียงพอต่อการใช้จ่ายอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึง ครอบครัวของตนเองมีรายได้
จากทางอ่ืน และคิดว่าตนเองมีลูกหลานเลี้ยงดูอยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องวางแผน 

แนวทางในการวางแผน 

ด้านการเงิน 

การออมทรัพย์ 

การลงทุน 

ไม่สร้างหนี้ 

ด้านจิตใจ 

การเตรียมใจ
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

ด้านสังคม 

การเข้ารมรม 

การเที่ยวกับครอบครัว
หรือเพื่อฝูง 

ด้านสุขภาพ 

การหม่ันตรวจสุขภาพ 

การดูแลเรื่อง
อาหารการกิน 

การหม่ันออกก าลังกาย 
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5.1.4.2 ด้านจิตใจ 
การวางแผนในเรื่องของจิตใจนั้น จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าส่วน

ใหญ่มีความ คิดเห็นว่า การวางแผนด้านจิตใจจะมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องการวางแผนด้านอ่ืน ๆ ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญที่สุดกับการหากิจกรรมท า เป็นงานอดิเรกที่ตนเองสนใจ เมื่อมีช่วงเวลา
ว่างเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้างความรู้สึกเพลิดเพลินและไม่รู้สึกว่าเบื่อ หรือเหงา รวมถึงการดูแลวางแผนเรื่อง
อ่ืน ๆ ย่อมส่งผลต่อด้านจิตใจ เช่น ด้านการเงิน หากไม่เป็นหนี้ก็จะท าให้ไม่ต้องกังวล หรือด้าน
สุขภาพ หากมีสุขภาพที่ดี ก็จะไม่เจ็บป่วยและต้องรู้สึกเครียด จนส่งผลต่อด้านสุขภาพตามมา 

โดยสิ่งส าคัญที่พบในการวางแผนทางด้านจิตใจเลยคือการเตรียมตัว
เตรียมใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเกษียณอายุ  ซ่ึงหากมีจิตใจที่พร้อม 
ทุกอย่างก็จะไม่เป็นอุปสรรค 

5.1.4.3 ด้านสังคม 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวางแผน

ทางด้านสังคมมาก่อน หากแต่เมื่อเกษียณอายุและมีเวลาว่างแล้วจึงมาเริ่มคิดว่า จะท ากิจกรรมใด
ในช่วงที่มีเวลาว่างเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการบรรเทาความเหงาและความเบื่อหน่ายของตนเองซึ่งผู้
เกษียณอายุส่วนใหญ่ จะใช้เวลาไปกับการเข้าสังคม การพบปะเพ่ือนฝูง การไปเที่ยวกับครอบครัว 
ตลอดจนการเข้าชมรมต่าง ๆ ตามความสนใจ ที่เมื่อตอนช่วงวัยท างานไม่มีเวลาว่างได้ท ากิจกรรม
ดังกล่าว จนเกิดเป็นสังคมใหม่ ๆ และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าภายหลังจากการเกษียณอายุ 

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าสังคมของผู้เกษียณอายุ ต่างต้องค านึงถึงการใช้
จ่ายอย่างพอดี เนื่องจากประเด็นด้านการเงินเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เกษียณอายุจะต้องให้ความส าคัญ 
เพราะมีรายได้ลดลง 

5.1.4.4 ด้านสุขภาพ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วงวัยหลังเกษียณ ปัญหาด้านสุขภาพเป็นสิ่ง

ที่ผู้เกษียณทุกคนให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่เริ่มมีอายุมากขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มผู้เกษียณอายุส่วน
ใหญ่จะใช้วิธีการตรวจสุขภาพประจ าปี ไม่ว่าจะเป็นทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือโดยส่วนใหญ่จะเป็นปีละ 
1 ครั้งเป็นประจ า เพือ่ตรวจสอบปัญหาสุขภาพร่างกายนอกจากนี้ ยังมีการให้ความส าคัญกับการดูแล
ตนเองสุขภาพร่างกายของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมไปถึง การ
ท ากิจกรรมที่เป็นการออกก าลังกายเป็นประจ าอีกด้วย 

และจากการวิเคราะห์ผลจากการวางแผนทั้ง 4 ด้าน สามารถสรุป
ความสัมพันธ์ของผลที่เกิดจากวางแผนหลังเกษียณอายุได้ดังภาพที่ 5.4 
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ภาพที่ 5.4 สรุปความสัมพันธ์ของผลที่เกิดจากการวางแผนหลังเกษียณอายุ 
 
จากภาพนั้นแสดงให้เห็นว่าผลทางด้านการเงินนั้นจะส่งผลกระทบต่อด้านอ่ืนๆ ทั้ง 3 

ด้าน โดยมีด้านจิตใจที่จะส่งผลต่อทั้งด้านสังคมและสุขภาพ ส่วนด้านสังคมและสุขภาพนั้น ถ้ามีการ
วางแผนที่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจ จึงสามารถสรุปได้ว่าความส าคัญของการวางแผนเรื่อง
การเงินนั้นมีความส าคัญมากที่สุด เพราะส่งผลต่อทุกเรื่อง โดยเรื่องท่ีรองลงมาคือด้านจิตใจ 

 
ตารางที ่5.5 

 
เปรียบเทียบทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความส าคัญและการวางแผนหลังการเกษียณอายุ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลจากการสรุปผล 

ทฤษฎี ก า ร ว า งแผน  เป็ นทฤษฎี ที่ บ อกถึ ง
ความส าคัญของการวางแผนที่จะส่งผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยประกอบด้วย 4 ด้านที่
ส าคัญ คือ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ 
ด้านสุขภาพ ถ้ามีการวางแผนที่ดีก็จะส่งผลให้
สามารถตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นหลัง
การเกษียณอายุได้ ท าให้ไม่เกิดปัญหาในการ
ด ารงชีวิตหลังการเกษียณ 

ผลที่ได้นั้นแสดงให้เห็นว่า ผู้เกษียณอายุนั้นให้
ความส าคัญกับการวางแผนก่อนการเกษียณอายุ 
โดยคิดว่าการวางแผนนั้น จะท าให้ตนนั้นสามารถ
ได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการ ทั้งนี้ หากมีการวางแผน
ก่อนล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้ว แล้วจะยิ่งช่วยให้ 
การวางแผนมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับ
ผู้เกษียณอายุมากยิ่งขึ้น 
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จากการน าทฤษฎีมาเปรียบเทียบกับผลที่ได้พบว่า ในมุมมองของผู้เกษียณอายุนั้น การ
วางแผนเป็นสิ่งที่ส าคัญ ยิ่งถ้ามีการวางแผนล่วงหน้านานเท่าใด ยิ่งส่งผลให้ชีวิตของผู้เกษียณอายุ
ภายหลังจากการเกษียณนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าการวางแผนนั้นมีความ
จ าเป็นต่อชีวิตหลังการเกษียณอายุ เพราะจะท าให้สามารถลดปัญหา รวมถึง สร้างความสุขกายสบาย
ใจต่อผู้เกษียณอายุ ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดประโยชน์ของการวางแผนต่อไป 

5.1.5 ประโยชน์และอุปสรรคของการวางแผน 
ส าหรับประโยชน์และอุปของการวางแผน สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลของการ

ที่ได้มีการวางแผนเป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการเกษียณอายุ รวมถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้น ท าให้การวางแผน
นั้นไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างสะดวกนั้นสามารถสรุปได้ดัง ตาราง 5.6 

 
ตารางที ่5.6 

 
สรุปประโยชน์และอุปสรรคของการวางแผน  

ประโยชน์ที่ได้รับ อุปสรรคของการวางแผน 

1.  ส่งผลเชิงบวกต่อสภาพจิตใจ 
2. การเงินมั่นคง 
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
4. สามารถบริหารเวลาว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.  ไม่มีความรู้เรื่องการวางแผน 
2. มีภาระหนี้สิน ภาระค่าใช้จ่าย 
 

 
จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการวางแผนนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้

เกษียณอายุได้อย่างครบถ้วนในทุกความต้องการอันได้แก่ ความต้องการในเรื่องการเงิน ความต้องการ
ในเรื่องจิตใจ ความต้องการในเรื่องสังคม และความต้องการในเรื่องของสุขภาพ การวางแผนนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน แต่อุปสรรคที่ท าให้ไม่เกิดการวางแผนนั้น โดยเฉพาะใน
เรื่องของการเงินคือการที่ผู้เกษียณอายุนั้นไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนด้านการเงิน 
ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเงินได้อย่างดีเท่าที่ควร ซึ่งจากการวิเคราะห์
พบว่าการวางแผนในแต่ละเรื่องนั้นมีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งการที่ไม่สามารถวางแผนด้านการเงินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนั้น จะส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการวางแผนด้านอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นควรมีการใส่ใจและ
หาวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการวางแผนด้านการเงินแก่ข้าราชการครูตั้งแต่ก่อนการ
เกษียณอายุ ซึ่งยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งส่งผลให้การวางแผนนั้นยิ่งมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ท าให้ผู้ที่เข้าสู่การ
เกษียณอายุนั้นมีความสุข ขจัดปัญหาที่จะพบหรือสามารถลดปัญหาทีจะเกิดขึ้นได้ 
 



 

 

60 

60 

5.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
 
5.2.1 เชิงบริหาร 

ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถน าข้อมูลจากการวิจัยนี้ไปพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมครูเพ่ือเข้ารับราชการครูได้ โดยจากผลการวิจัยนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าการ
วางแผนนั้นมีความจ าเป็น และมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตหลังการเกษียณ ซึ่งอุปสรรคหนึ่งที่
ส่งผลให้การวางแผนนั้นไม่สามารถท าได้ หรือไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรคือการที่ข้าราชการครูนั้น
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผน โดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน ท าให้เงินที่มีนั้นไม่สามารถน าไปต่อ
ยอดเพ่ิมพูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ข้าราชการครูนั้นเสียโอกาสในการสร้างรายได้ไป ต่อมาคือ
เรื่องสวัสดิการและรายได้ที่ได้รับหลังจากการเกษียณนั้น ไม่เพียงพอชีพที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม เพ่ือท าให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ครูหลังการเกษียณอายุนั้นดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

5.2.2 เชิงวิชาการ 
ส าหรับในเชิงวิชาการนั้น ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึง ชีวิตหลัง

เกษียณของข้าราชการครู ความต้องการ รวมถึงความส าคัญของการวางแผน ที่จะส่งผลให้ชีวิตหลัง
การเกษียณนั้นมีคามสุข และลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งก็เป็นไปตามทฤษฎีการวางแผนชีวิต ความ
ต้องการ รวมถึงผลกระทบที่ได้รับหลังจากการเกษียณ ส าหรับชีวิตหลังการเกษียณอายุของราชการครู
นั้น พิสูจน์แล้วว่า มีความสอดคล้องกับทฤษฎีทางวิชาการท่ีได้มีการกล่าวอ้างมา 

 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เลือกเจาะจงเฉพาะกลุ่มที่เป็นข้าราชการครูเท่านั้น จึงท าให้ผลที่ได้นั้น
ยังไม่สามารถอนุมานครูทั้งหมดได้ว่ามีความน่าจะเป็นดังผลวิจัยในครั้งนี้  ยังมีการวิจัยที่ต้อง
เปรียบเทียบระหว่างข้าราชการครูที่รับบ าเหน็จกับบ านาญ รวมถึงความแตกต่างระหว่างข้าราชการครู
กับครูที่มีต้นสังกัดเป็นเอกชน หากในอนาคตผู้วิจัยมีโอกาสที่ได้ท างานวิจัยต่อ จะท าการศึกษา
เกี่ยวกับความแตกต่างในจุดนี้ 
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5.4 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 

ข้อจ ากัดแรกของการวิจัยนี้คือเวลา ซึ่งทางผู้วิจัยได้พยายามอย่างถึงที่สุดในการรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ ผู้วิจัยคิดว่าส าหรับงานวิจัยคุณภาพนั้นเวลาเพียง 3 เดือนนั้นอาจท าให้ข้อมูลที่
ได้นั้นไม่มีความหลากหลายเพียงพอ ถ้ามีเวลามากกว่านี้อาจท าให้ข้อมูลที่ได้รับนั้นมีความสมบูรณ์และ
มีความหลากหลายมากกว่าที่เป็นอยู ่

ข้อจ ากัดที่สองคือการวิจัยนี้เลือกวิจัยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการวิจัย
นี้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เฉพาะในสภาพแวดล้อมนี้เท่านั้น ไม่สามารถอธิบาย
ภาพรวมของข้าราชการครูบ านาญทั้งหมดได้ 

 
5.5 ความรู้ที่ได้รับจากการท างานวิจัย 

 
5.5.1 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ได้รับความรู้ว่าสวัสดิการรวมถึงรายได้อ่ืนๆ ที่ได้รับหลังการเกษียณอายุนั้น ถ้า
ขาดการวางแผนที่ดี สิ่งที่ได้รับนั้นจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เกษียณอายุ ซึ่งเป็นความท้า
ทายส าหรับนักบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการหลังเกษียณอายุ รวมถึงความส าคัญของการวางแผน ที่ต้องให้ความส าคัญ อาจที่จะ
น าไปประยุกต์หรือผนวกเข้ากับการฝึกอบรม หรืออาจสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรการอบรมวิชาชีพ
ครู เพ่ือให้ข้าราชการครูนั้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิตหลังการเกษียณอายุ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ได้พบจากการวิจัยในครั้งนี้ 

5.5.2 ด้านกระบวนการวิจัย 
ส าหรับตัวผู้ท าการวิจัยนั้นพบว่าการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นการวิจัยที่มีความ

ละเอียดอ่อนและใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลที่นาน ทางผู้วิจัยนั้นพบปัญหาการท าวิจัยเนื่องมากจาก
การคาดการณ์ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลและการถอดข้อมูลผิดพลาด ท าให้ภาระของงานนั้นมากเกิน
กว่าช่วงเวลาที่เหลือ อีกทั้งยังพบปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการตอบค าถามของผู้ให้ข้อมูล รวมถึงการ
ใช้ค าถามเพ่ือดึงผู้ให้ข้อมูลกลับเข้าประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ เป็นการแก้ปัญหาที่มีความท้าทายและมี
ความจ าเป็นต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยนั้นพึงระลึกอยู่เสมอว่า
การท าวิจัยแต่ละครั้งนั้นต้องมีการวางแผนให้รอบคอบรัดกุมท่ีสุด เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้น
ได้อยู่ตลอดเวลา 
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5.5.3 ส าหรับตนเอง 
จากการท าวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการวางแผน 

ถึงแม้ว่าการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นเพียงเฉพาะกลุ่มข้าราชการครู แต่จากงานวิจัยในครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยเชื่อ
ว่า การวางแผนนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับทุกสาขาอาชีพ ที่มีความจ าเป็นและต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่
เนิ่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้หลังจากการเกษียณ ยิ่งต้องมีความจ าเป็นในการวางแผนเป็นอย่าง
ยิ่ง ทั้งนี้ จากการวิจัยพบว่า อุปสรรคที่ส าคัญต่อการวางแผนคือ การขาดความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผนโดยเฉพาะการวางแผนทางด้านการเงิน ที่เป็นเสมือนหัวใจส าคัญที่เชื่อมโยงกับการวางแผนใน
ทุก ๆ ด้าน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมอยู่เสมอ เพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับ
การวางแผนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

จากปัญหาที่ทางผู้วิจัยศึกษาและค้นพบว่า ปัจจุบันแนวโน้มของจ านวนผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นสูงมากจากอดีตที่ผ่านมา และในอีก 20-30 ปีข้างหน้า จ านวนดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่
สูงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลให้การบริหารทางด้านสวัสดิการต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้เกษียณอายุจะยิ่งมี
ความส าคัญมากขึ้น รวมถึง จากการศึกษาพบว่ากลุ่มข้าราชการครู เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มของการเป็น
หนี้อยู่ในระบบเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า การวางแผนการใช้ชีวิตมีความส าคัญต่อ
การใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นอย่างยิ่ง โดยพบว่าปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่ส าคัญ ที่ส่งผลให้การ
วางแผนไม่ประสบความส าเร็จคือ กลุ่มผู้เกษียณอายุนั้นขาดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผน โดยเฉพาะทางด้านการเงินและการลงทุน จึงท าให้ผู้เกษียณอายุไม่สามารถบริหารทรัพย์สินที่
มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่องค์กรที่เกี่ยวข้องควรหันมาตระหนักและให้ความส าคัญคือ
การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีภายหลังจากการเกษียณอายุแล้ว 
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