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ย
าด้า เป็นมน่ษย์เงินเดืือน ทีี่�ข้ยัน บัากับัั�น ม่�งมั�น เรียนร้่  

จากัเจ้าหน้าที่ี�ตัวเล็กั ๆ สู่่�ผ่้จัดืกัารฝ้่าย เรียกัไดื้ว�า

ที่�างานเหนื�อยมาตลอดื ไม�ย�อที่้อ สู่่้ช่ีวิตเต็มร้อย แต�ช่ีวิตสู่่้กัลับั 

อย�างแรง

มาถ้งวันนี�ไม�มีอะไรง�ายสู่ำหรับัยาดืา ดื้วยลักัษณ์ะเป็นค่น 

ข้ี�เกัรงใจ ประณ์ีประนอม ไม�กัล้าตัดืสู่ินใจหรือฟัันธง ในข้ณ์ะที่ี� 

มีน�ำใจช่อบัช่�วยเหลือ เห็นอกัเห็นใจผ่้อื�น

หัวหน้าค่นอื�น ที่ำไมเข้าที่ำงานสู่บัายจัง เธอแอบัพ้อในใจ 

บั�อยค่รั�งที่ี�ล่กัน้องกัลับักั�อน 

บั�อยค่รั�งที่ี�ต้องหอบังานมาที่ำที่ี�บั้าน 

บั�อยค่รั�งที่ี�ที่ำงานไม�ที่ัน กัองงานโตเร็วเหลือเกัิน 

บั�อยค่รั�งที่ี�ร่้สู้่กักัดืดืัน และเค่รียดืกัับังาน ยิ�งระยะหลัง

ที่ำงานไม�เข้า้ตาหัวหนา้ มเีสู่ยีงบั�น ถอ้ยค่ำตำหนิมากักัว�าค่ำช่ี�แนะ 

ที่ำให้เธอเสู่ียค่วามมั�นใจโดืยไม�ร่้ตัว  

ยาดืา พยายามที่บัที่วน “อะไรเป็นอ่ปสู่รรค่สู่ำค่ัญต�อกัาร

ที่ำงาน” 

หรือเป็นเพราะข้าดืที่ักัษะกัารบัริหารจัดืกัารที่ีม ซ้�งสู่าเหต่

อาจมาจากักัารมอบัหมายงาน และกัารบัริหารจัดืกัารงานที่ี�ไม�มี

ประสู่ิที่ธิภาพ รวมถ้งไม�สู่ามารถจ่งใจล่กัน้องไดื้ 

“ภาพกัารที่ำงานเมื�อ 3 ปีที่ี�แล้ว ผ่ดืข้้�นมา ช่�วงนั�นยาดืา 

มคี่วามสู่ข่้กับัังาน แมป้รมิาณ์งานมากั และมคี่วามที่า้ที่ายสู่ง่ ที่ก่ัค่น 

ในที่ีมช่�วยกัันที่ำงาน ช่�วงไหนเปิดืโค่รงกัารใหม�ทีี่มจะอย่�ด้ืกั เพื�อ

เร�งงานให้ที่ันตามแผน” 

พลงัที่มีสู่�งให้ผลงานดืเีกันิค่าดื งานลื�นไหล ยาดืามกััจะโหยหา 

Dream Team ข้องเธอเสู่มอ

แสงอรุณ พูนพิพัฒธ์นศุรี

นักพัฒนาที่รัึพยากรึมนุษย์

ตื�น…ตื�นยาดืา !!! จงอย่�กัับัปัจจ่บััน

นั�นมันเป็นอดืีตที่ี�ไม�อาจหวนกัลับั 

หลังปรับัโค่รงสู่ร้างที่่กัอย�างเปลี�ยนไปอย�างสู่ิ�นเช่ิง ที่ีมงาน

กัระจัดืกัระจาย บั้างลาออกั ยาดืาต้องสู่ร้างที่ีมใหม� ที่ี�สู่ำค่ัญต้อง

ปรับัตัว...ปรับัใจกัับัหัวหน้าใหม� 

นบััวนัภาพยิ�งช่ดัื สู่ไตลก์ัารที่ำงานข้องยาดืาไม�เปน็ที่ี�ถก่ัใจ

หัวหน้า 

ยาดืาพยายามปรับั แต�หาจ่ดืค่วามพอใจนั�นไม�เจอ ยิ�งที่ำ

เหมือนยิ�งห�างออกัไป เจ้ากัรรม งานกั็ไม�เป็นดืั�งใจ 

เมื�อหัวหน้าหมดืวาระ ค่วามสู่ามารถในกัารสู่ร้างงาน 

น�าจะกัลับัมาเหมือนเดืิม แต�หาเป็นเช่�นนั�นไม� ค่วามที่้าที่ายจากั

โรค่ระบัาดืไวรัสู่ COVID-19 ยังสู่�งผลกัระที่บัอย�างต�อเนื�อง รายไดื้

ต�ำกัว�าแผนเกัือบั 60%

ปัจจัยภายนอกัไม�สู่ามารถค่วบัค่่มไดื้ ข้ณ์ะที่ี�ปัจจัยภายใน

ไม�แข้็งแรงพอ

ยาดืายังเจอโจที่ย์ยากัอย่� แต�เธอไม�เค่รียดื ไม�กัดืดืันตัวเอง

อีกั ยอมรับัค่วามเป็นจริงที่ี�เกัิดืข้้�นด้ืวยกัารที่ำงานปัจจ่บัันอย�าง

เต็มที่ี�   

ยาดืาวางแผนเตรียมสู่�งมอบังานอย�างดืี ไม�เกั็บัอะไรไว้ 

ใตพ้รม เธอไม�อยากัให้มเีสู่ยีงวพิากัษว์จิารณ์์ตามหลงั และสู่ามารถ

กัลับัมาเยี�ยมน้อง ๆ ในที่ี�ที่ำงานไดื้อย�างสู่นิที่ใจ 

ข้นานไปกับัักัารสู่ะสู่มที่กััษะสู่ำค่ญัสู่ำหรบััชี่วติหลงัเกัษียณ์ 

ที่ี�ยงัมไีฟัมพีลงัอกีัมากั อยากัที่ำอะไรหลายสิู่�งอย�าง และอยากักัลับั

ไปสู่านฝ้ันที่ี�บั้านเกัิดื อีกัที่ั�งไดื้ดื่แลแม�อย�างจริงจัง

เกษียณสำ�ราญ
Retirement X Happiness

and Good Health
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ข้อบัค่่ณ์: ภาพสู่วยจากัเพจวิช่าใจ

บั้านหลังเล็กัที่ี�ผ�อนหมดื และเงินสู่ะสู่ม (Provident Fund) 

กั้อนหน้�ง กัับักัารใช่้ชี่วิตพอเพียง จะช่�วยให้สู่ามารถใช่้ช่ีวิตไดื้ 

ไม�ลำบัากันักั 

ยาดืาแอบันับัถอยหลัง หัวใจฟั่ อีกั 10 เดืือนเที่�านั�น ถ้งวัน

แห�งอิสู่รภาพ เธอเลือกัที่ี�จะเกัษียณ์ในวัย 55 ปี 

สมเจติน์ เป็นมน่ษย์เงินเดืือนมาที่ั�งช่ีวิตอีกัค่น 

ผันตัวเองจากัหน่�มโรงงาน ฝ้่ายผลิต ว่ฒิิประกัาศันียบััตร

วิช่าช่ีพ มาเป็นเซลล์ข้ายผลิตภัณ์ฑ์์สู่่ข้อนามัย และกั้าวสู่่� Expert 

Leader ดื่แลล่กัค่้าพรีเมียมข้ององค่์กัร และให้ค่ำปร้กัษาที่ีม 

ที่ำงานร�วมกัันฝ้่ายข้าย

กัารไต�บัันไดืสู่ายอาช่ีพนั�น สู่มเจตน์ต้อง Upskill & Reskill 

ที่ั�งที่ักัษะ และค่วามร้่ ต้องเรียนเพิ�มเติมเพื�อปรับัว่ฒิิกัารศ้ักัษา 

รวมถง้ปรับัตัวอย�างมากัสู่ำหรับังานใหม� ซ้�งต�างกับัังานเดิืมโดืยสู่ิ�นเช่งิ 

โช่ค่ดืีที่ี�ไดื้รับัโอกัาสู่ และค่ำช่ี�แนะจากัหัวหน้างานค่นแรกั 

สู่มเจตน์ผ�านร้อนหนาวมาหลายย่ค่หลายสู่มัย มีกัาร

เปลี�ยนแปลงเกิัดืข้้�นมากัมาย อาทิี่ กัารปรับัโค่รงสู่ร้างหน�วยงาน 

กัารลดืข้นาดืองค่ก์ัร (Down Sizing) กัารค่วบัรวมกัจิกัารกับัับัรษิทัี่

ยักัษ์ใหญ� 

สู่มเจตน์อย่�กัับัค่วามเปลี�ยนแปลงมาโดืยตลอดื ที่ำให้มี

ภ่มิค่่้มกััน ไม�กัลัวหรือหวั�นไหวเกัินไปกัับัสู่ิ�งที่ี�จะเกัิดืข้้�น 

ที่ักัษะสู่ำคั่ญทีี่�ที่ำให้สู่มเจตน์ผ�านซีซั�นต�าง ๆ มาได้ื ค่ือ 

Growth Mindset ฉัน (น�าจะ) ที่ำไดื้ กัล้าลอง กัล้าก้ัาวออกัจากั 

Comfort Zone ไม�ได้ืไม�เป็นไร ล้มเหลวแล้วเป็นไง?!? ค่วาม 

ผิดืพลาดืมันเป็นประสู่บักัารณ์์อย�างหน้�งที่ี�ที่ำให้เราไดื้เรียนร่้  

ดื้วยค่่ณ์สู่มบััติเดื�นข้องสู่มเจตน์ ค่วามมีมน่ษยสัู่มพันธ์ดืี 

มีน�ำใจ มี EQ ดืี สู่�งผลให้กัารบัริกัารล่กัค้่าดื้วยใจ ซ้�งเป็นหัวใจ 

ข้องงานที่ี�รับัผิดืช่อบัเป็นเรื�องง�ายข้้�น ที่ั�งที่ี�ล่กัค่้ามีปัญหาดื�วน

สู่ารพัดืให้แกั้ไข้ 

กัารที่ำงานกัับัปัญหาเป็นข้องค่่�กััน แยกักัันไม�ออกั โดืย

เฉพาะงานในหน�วยงานหรือองค์่กัร ปัญหาใหญ�ข้องค่นที่ำงาน 

ค่ือ เรื�องค่น ที่ี�มาในร่ปข้องหัวหน้างาน ล่กัน้อง หรือเพื�อนร�วมงาน 

ตวังานทีี่�ที่ำอาจไม�ยากั หรอืยากัแต�จัดืกัารไดื ้เราไม�สู่ามารถที่ำงาน

ไดื้ดื้วยค่นเดีืยว “ค่น” มีสู่�วนที่ำให้งานนั�น ยากัข้้�นหรือล้มเหลว 

ไดื้เลยที่ีเดืียว 

ในวัย 55 ปี เข้้าโค่้งสู่่ดืท้ี่ายข้องกัารที่ำงาน ที่ี�เหลืออย่�

อีกั 5 ปี สู่มเจตน์มาเจอปัญหาเรื�องค่นเข้้าจนไดื้ ซ้�งเข้าค่นนั�น

เสู่ียงใหญ�เสู่ียงดืังมากัพอที่ี�จะที่ำให้นายใหญ�ต�างช่าติเข้้าใจอะไร

ค่ลาดืเค่ลื�อน และอาจสู่�งผลต�องานได้ื สู่มเจตนย์งัไม�อยากัดื�วนรับั 

แพค่เกัจ

ตอนนี�สู่มเจตน์จ้งต้องใช่้ศัิลปะในกัารที่ำงานอย�างมากั 

มสีู่ต ิไม�หวัรอ้น ที่�องค่าถา “เยน็ไวแ้ล้วจะดืเีอง” หรอือาจตอ้งใช่ค้่าถา 

สู่ำรองเตือนสู่ติ “หมาเห�า อย�าเห�าตอบั” 

ที่ี�สู่ำคั่ญงานในค่วามรับัผิดืช่อบัห้ามพลาดื รายงานกัาร

ที่ำงานต้องสู่�งตรงเวลา 

สู่มเจตน์เรียกัอากัารเหล�านี�ว�า ดืำน�ำ ใค่รอ้ดืกัว�ากั็ช่นะ 

ข้องปลอมอย่�ไดื้ไม�นาน

ล่กัน้องเช่ยีรอ์ยากัเหน็มวยค่่�เอกั “พี�เจตนล่์ยโลดื เราเกัา๋กัว�า 

เจ๋งกัว�า นั�นเดื็กัเมื�อวานซืนร้อนวิช่า”  

“อนาค่ตพี�ยังอีกัไกัล ล่กัยังเล็กั ไว้ 59 ข้วบักั�อนค่�อยปล�อย

แสู่ง” สู่มเจตน์พ่ดืข้ำ ๆ แล้วเดืินจากัไป 

สู่มเจตน์วางแผนเตรียมใช่้ช่ีวิตหลังเกัษียณ์ไว้เนิ�น ๆ ถ้ง

ตอนนั�นล่กัสู่าวค่นเล็กัเรียนจบัแล้ว สู่ิ�งที่ี�ค่นเป็นพ�อเตรียมให้ล่กั ๆ 

ล้วนมาจากัหยาดืเหงื�อ ค่ือ บั้าน กัารศั้กัษา และเงินที่่นกั้อนหน้�งที่ี�

ไม�มากันักัเป็นตัวตั�งต้นช่ีวิต  เป็นค่วามสู่บัายใจ ไม�ห�วงอะไรแล้ว 

ค่วามไม�มีหนี� ช่ีวิตกั็เบัา 

ช่�วงนี�สู่มเจตน์ศ้ักัษา และที่ดืลองธ่รกิัจเล็กั ๆ ไปด้ืวย 

ประสู่บักัารณ์์จากังานทีี่�ที่ำช่�วยได้ืมากั จากันี�ไปชี่วิตค่วรมั�นค่ง 

ไม�โลดืโผน ไม�ลงท่ี่นที่ำอะไรที่ี�มคี่วามเสีู่�ยงสู่ง่หรอืเก็ังกัำไร นอกัจากั 

ค่วามมั�นค่งที่างกัารเงินซ้�งต้องวางแผนมาเป็นระยะยาวแล้ว 

สู่มเจตนย์งัหันมาสู่นใจสู่่ข้ภาพมากัข้้�น มวีนัิยในกัารออกักัำลังกัาย 

ข้อให้ยาดืา และสู่มเจตน์มีค่วามสู่่ข้กัับัวัยเกัษียณ์ ไดื้ใช่้

ช่ีวิตอย�างที่ี�ตั�งใจ

ที่้ายนี�ข้อฝ้ากั 5 เทิคน่คเป็นสุขเม่�อวัิ่นแห่้งอ่สร้ภาพื่

มาถึึง  

1) ติั�งเป้าห้มายช้่วิ่่ติให้ม่ ไม่ติ้องย่�งให้ญ่ เช้่�อมโยงกัับ

ส่�งทิ่�ช้อบห้ร้่อฝัันทิ่�อยากัทิำ เน้นควิ่ามสุข 2) ห้าควิ่ามสนุกั

กัับวิ่ัยเกัษ่ยณ อย่าห้่อเห่้�ยวิ่ เฝั้าบ้านอย่างไร้้คุณค่า ควิ่ร้

พื่บปะเพื่่�อนฝัูง 3) มองโลกัแง่บวิ่กั ใช้้ช้่วิ่่ติย่ด้ห้ยุ่น ไม่ยึด้ติ่ด้

ลูกัห้ลานห้ร้่อทิร้ัพื่ย์สมบัติ่ 4) เปิด้ใจกัวิ่้าง และปร้ับติัวิ่ให้้ม่

ควิ่ามสุขกัับส่�งทิ่�เข้ามา อยู่กัับปัจจุบัน 5) เร้่ยนรู้้ส่�งให้ม่ เพื่่�อ

กัร้ะติุ้นสมอง

 เช้ญ่ช้วิ่นเติร้ย่ม

ควิ่ามพื่ร้้อมสู่เกัษ่ยณ

สำร้าญกัันเน่�นๆ ค่ะ




