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ความเหน็โดยรวม 
 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ท าไดล้ะเอียดดี ครอบคลุมทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ และยงัมี review โปรแกรมค านวณ 

 การสุ่มตวัอยา่งผูเ้กษียณอาย ุท าไดห้ลากหลายภาค มี geographical 
diversification และมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 โปรแกรมวเิคราะห์ความเพียงพอของรายไดจ้ากการเกษียณ น่าจะเป็น output ท่ีส าคญั 



ความเหน็โดยรวม 
 ตารางตวัเลขเงินกอ้นพึงมีขั้นต ่าของผูท่ี้จะเกษียณอายใุน 35 ปีขา้งหนา้ในกทม. และต่างจงัหวดั 

เป็นประโยชน์ดี แต่ควรจะมีหลายๆกรณี  เช่น 30 ปี 25 ปี 20 ปี 15 ปี 10 ปี ฯลฯ 



ข้อที่อยากให้ปรับปรุง 
 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ควรมีการแปลค าศพัทต่์างประเทศ ให้

ครบถว้นสม ่าเสมอ -- ช่วงแรกแปลเกือบครบ แต่ช่วงหลงัใชท้บัค าศพัท ์

 การสุ่มตวัอยา่งผูเ้กษียณอาย ุน่าจะมีการเจาะกลุ่มอาชีพใหค้รอบคลุมนอกเหนือ “มนุษยเ์งินเดือน” 
ดว้ย โดยเฉพาะ เกษตรกร ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ รายไดไ้ม่สม ่าเสมอ เช่น คา้ขาย ท าธุรกิจ
ส่วนตวั หรือ รับท างานเป็นคร้ังๆแบบอิสระ (Free-lance) 



สมมุติฐานที่ใช้ 

Life Expectancy : งานวจิยัน้ีใชค้วามน่าจะเป็นในการมีชีวติอยู ่

 ความเห็น : น่าสนใจ เพราะส่วนใหญ่ใชอ้ายเุฉล่ียของประชากร ซ่ึงอาจท าให ้under-
estimate อายขุยั ซ่ึงจะส่งผลถึงการออมท่ีไม่เพียงพอ  

 ขอ้เสนอแนะ : น่าจะน าขอ้มูลทางพนัธุกรรมเขา้มาพิจารณาดว้ย จะท าใหค้าดการณ์ไดใ้กลเ้คียง
มากข้ึน 

 ส่วนใหญ่นกัวางแผนการเงินจะใชข้อ้มูลทางพนัธุกรรมประกอบดว้ย เช่น อายขุยัของ บรรพบุรุษ 
และบวกเพิ่มประมาณ 10 ปี 



สมมุติฐานที่ใช้ 

 กลุ่มตวัอยา่ง อาจจะมีความหลากหลายไม่มากนกั สงัเกตจากการท่ี 

 อาศยัอยูใ่นจงัหวดัใหญ่ มีความเป็นเมืองสูง (Urban & Semi-Urban) 

 มีสดัส่วนของผูบ้ริหารในบริษทัเอกชน หรือรัฐวสิาหกิจ สูงถึง 19.8% 

 เกือบทั้งหมด (97.3%) ไม่มีโรคประจ าตวั  
 ส่วนใหญ่ (94.2%) ไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีพกัหลงัเกษียณ 

 ขอ้เสนอแนะ : อยากใหจ้ดักลุ่มตวัอยา่งใหใ้กลเ้คียงกบัโครงสร้างอาชีพประชากรไทย 



ท่ีมา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ  ส ามะโนประชากร 2553 



ประชากรไทยจ าแนกตามสถานภาพการท างาน 

ท่ีมา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ  ส ามะโนประชากร 2553 



สมมุติฐานที่ใช้ 

 Discount Rate : 3% 

 ความเห็น : OK เท่ากบัอตัราเงินเฟ้อระยะยาว 

 การวดัผล ใชค้วามรู้สึกของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเป็นหลกั วา่ผลจากแบบจ าลองเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม  

 ขอ้เสนอแนะ : อยากใหเ้ปรียบเทียบกบัความเป็นจริงดว้ย เช่น การด ารงชีพขั้นต ่าตอ้งใชเ้งินเท่าไร 
จากการส ารวจค่าใชจ่้ายจริงๆ ขั้นสบาย จะตอ้งใชเ้พิ่มอีกเท่าไร ฯลฯ 



ข้อเสนอแนะ 

 อยากใหเ้ร่ิมจากตวัปญัหา วา่ปัญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไร / หาเคร่ืองมือวเิคราะห์ปัญหา 

 วเิคราะห์สาเหต ุ/ รวบรวมผลสรุป 

 ต่างอาชีพกนั ฐานะการเงินต่างกนั สาเหตุต่างกนั 

 เสนอแนะทางแก ้/ เสนอแนะเคร่ืองมือ 
 ต่างอาชีพ ทางแกต่้างกนั 
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1. ไม่รู้วา่จะสามารถเกษียณอายไุดไ้หม 

2. ไม่รู้วา่ตอ้งมีเงินเท่าไหร่เพ่ือการเกษียณ 

3. คาดหวงัใหเ้งินประกนัสังคมเป็นแหล่งเงินหลกัเพ่ือการเกษียณ 

4. คาดหวงัรายไดใ้นช่วงหลงัเกษียณคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงมาก 
5. ค่ารักษาพยาบาลจะกินเงินส่วนท่ีเกบ็ไวเ้พ่ือเกษียณจนหมด 
6. กลวัจะเกษียณชา้แลว้ไดป้ระโยชน์นอ้ยลง (เช่น ถูกตดัลดเงินประกนัสังคม) 

7. ไม่มัน่ใจวา่พร้อมส าหรับการเกษียณหรือไม่ 

8. เสียใจท่ีเตรียมตวัมาไม่ดีส าหรับเกษียณ 

9. ไม่ไดท้ าแผนรองรับยามฉุกเฉินท่ีใชไ้ดจ้ริง 
10.ออมเงินเพ่ือการเกษียณไวไ้ม่ดีพอ 
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สรุป : วัย Baby Boomer   
 ออมนอ้ยไป 

 วางแผนนอ้ยไป 

 มีความคาดหวงัท่ีไม่สมจริง 
 มีความเขา้ใจความเส่ียงเก่ียวกบัการเกษียณไม่เพียงพอ 
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เครื่องมือวิเคราะห์ 
 เปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่ เงินท่ีเกบ็เอาไวจ้ะไม่พอ 
 ใชเ้คร่ืองมือค านวณใหเ้ห็น 

 ช้ีใหเ้ห็นวา่อตัราผลตอบแทน และระยะเวลาการออม/ลงทุน มีผลอยา่งมากต่อจ านวนเงิน
ปลายทาง  

 น าไปสู่การแนะน าให ้“เร่ิมวางแผนเร็ว / ใชป้ระหยดั /จดัออมเพิม่ / เติมเงินลงทุน / กระจาย
ความเส่ียง / เล่ียงการแก่แลว้จน” 
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คนงานไดร้ายได้วนัละ 300/450 บาท 
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รายรบัและเงนิออมตอ่เดอืน ณ รายไดร้ายวนัทีแ่ตกตา่ง 

  รายไดต้อ่วนั รายไดต้อ่วนั 

  
300 450 

26 รายรับต่อเดือนจากวนัท างาน 

                            

7,800  

                           

11,700  

ค่าเช่าที่พัก / น  าไฟฟ้า 

                            

2,000  

                              

3,000  

ค่าอาหาร 

                            

3,000  

                              

4,500  

ค่าเดินทาง/เสื อผ้า/โทรศัพท ์

                            

2,020  

                              

3,030  

      

30 เก็บออมตอ่วัน 

                                

780  

                              

1,170  

เงนิออมทีจ่ะพอกพนูในจ านวนเดอืนทีเ่กบ็ ณ อตัราผลตอบแทนตา่งกนั 

3% 480 

                        

722,326  

                     

1,083,490  

5% 480 

                    

1,190,296  

                     

1,785,444  

10% 480 

                    

4,932,782  

                     

7,399,173  



พนักงานได้เงินเดือน 15,000 บาท 
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รายรบัและเงนิออมตอ่เดอืน ณ รายจา่ยรายเดอืนทีแ่ตกตา่ง 

เงนิเดอืน 15,000 บาท หกัประกนัสงัคม 750 บาท คงเหลอื 14,250 บาท 

  
อยูเ่อง อยูก่บัผูป้กครอง 

รายได้ 
                                       

14,250  
                                   

14,250  
                       

14,250  

ค่าเช่าท่ีพกั / น ้ าไฟฟ้า 
                                         

4,000  
                                            
-      

ค่าอาหาร 
                                         

6,000  
                                     

3,000  
                          

3,000  

ค่าเดินทาง 
                                         

1,500  
                                     

3,000  
                          

3,000  

เส้ือผา้/โทรศพัท/์อ่ืนๆ 
                                         

1,750  
                                     

5,250  
                          

3,250  

เก็บออมต่อเดือน 
                                         

1,000  
                                     

3,000  
                          

5,000  

  เงนิออมทีจ่ะพอกพูนในจ านวนเดือนทีเ่กบ็ ณ อตัราผลตอบแทนต่างกนั 

3% 480 
                                     

926,060  
                             

2,778,179  
                 

4,630,298  

5% 480 
                                 

1,526,020  
                             

4,578,060  
                 

7,630,101  

10% 480 
                                 

6,324,080  
                          

18,972,239  
               

31,620,398  



ข้อชวนคิด 
 ในยคุดอกเบ้ียต ่า อตัราผลตอบแทนต ่าเช่นในปัจจุบนั การเกษียณอายงุานแบบ หยดุท างาน

หารายไดทุ้กอยา่ง อาจเป็นไปไดน้อ้ย   
 บางทีเราอาจจะตอ้งคิดถึงการเกษียณแบบ ยงัตอ้งท างานเบาๆ มีรายได ้เลก็ๆนอ้ยๆ ไป

จนกวา่จะท าไม่ได ้



แบบค านวณ  
 ควรมีค่า การครองชีพขั้นต ่า / ปานกลาง / อยูส่บาย 
 แบ่งค่าใชจ่้ายเป็นกลุ่มๆ : ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเส้ือผา้ รองเทา้ ค่า

สาธารณูปโภค (น ้า ไฟ โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต) ค่าสุขภาพ ค่าพกัผอ่นหยอ่นใจ ค่างาน
เล้ียง งานสังคม ค่าขนมหลาน ค่าท าบุญบริจาค ฯลฯ 

 มีสเกลใหเ้ลือก เล่ือนไปง่ายๆเพือ่ใหไ้ดค่้าตวัเลขท่ีตอ้งการ 
 ปรับเพิ่ม/ลด เวลาการออม การลงทุน ปรับสดัส่วนพอร์ตการลงทุนได ้
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ตารางเงนิที่ต้องออมเพื่อให้มีเงนิใช้หลังเกษียณเดือนละ 20,000 บาท (ค่าเงนิปัจจุบนั)เป็น
เวลา 25 ปี (อัตราเงนิเฟ้อ 3 เปอร์เซ็นต์) 

  
   จ านวนเงนิใช้ 

ต่อเดือน  
ณ วนัเกษยีณ 

(ค่าเงนิอนาคต) 

         อตัราผลตอบแทน           อตัราผลตอบแทน        อตัราผลตอบแทน 

  4.00%  6.00%  8.00%  

อายุที่เร่ิม
ออม 

เงินออมท่ีต้องมี  ณ 
วนัเกษียณ(ค่าเงิน

อนาคต) 

เงินท่ีต้องออม
ต่อเดือน 

เงินออมท่ีต้องมี  
ณ วนัเกษียณ
(ค่าเงินอนาคต) 

เงินท่ีต้องออม
ต่อเดือน 

เงินออมท่ีต้องมี  
ณ วนัเกษียณ
(ค่าเงินอนาคต) 

เงินท่ีต้องออม
ต่อเดือน 

22 
         

61,496  
         

16,243,284        15,206  12,921,178 7,408 10,490,079 3,551 

25 
         

56,277  
         

14,864,906        16,268  11,824,708 8,300 9,599,908 4,185 

30 
         

48,545  
          

12,822,599        18,475  10,200,097 10,154 8,280,965 5,556 

35 
         

41,875  
           

11,060,886        21,514  8,798,693 12,697 7,143,233 7,511 

40 
         

36,122  
          

9,541,218        26,014  7,589,830 16,427 6,161,816 10,461 

45 
         

31,159  
          

8,230,338        33,444  6,547,054 22,512 5,315,236 15,360 

50 
         

26,878  
          

7,099,562        48,214  5,647,546 34,462 4,584,969 25,062 

55 
         

23,185  
          

6,124,145        92,372  4,871,623 69,824 3,955,035 53,827 





Source: International Living, January, 2017 


