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ค าน า 

จากการที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ระบบสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ดีทั้งจากรัฐบาลและ
หรือนายจ้างไม่เพียงแค่ค านึงถึงความทั่วถึงที่ครอบคลุมประชากรหรือค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการระบบสวัสดิการเท่านั้น แต่จะต้องมีการค านึงถึงปัจจัยในด้านความพอเพียงและความยั่งยืนของระดับตัวเงิน
ที่ประชาชนในวัยเกษียณพึงได้รับด้วย ระดับรายได้นั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดมาตรฐานความเป็นอยู่ของ
ประชากรที่อยู่ในวัยเกษียณอายุซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีรายรับที่สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มีความมั่นคงและต่อเนื่อง 
นอกเหนือจากเงินออมที่ผู้เกษียณวางแผนการออมไว้ตั้งแต่ในช่วงวัยท างาน การค านวณหาระดับสินทรัพย์การออม
ขั้นต่ าโดยการค านึงถึงอัตราการตายและอายุขัยเฉลี่ยของประชากรในวัยเกษียณอายุ จึงมีความส าคัญมากและ
สามารถถูกน าไปใช้เพ่ือก าหนดเป็นเป้าหมายของการออมทรัพย์ของประชากรที่อยู่ในวัยท างาน และวางแผนการ
ออมทรัพย์เพ่ือเกษียณอายุในด้านอัตราการออมและแผนการลงทุนเพ่ือจะได้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้
อย่างเพียงพอ  

ทั้งนี้ ระบบสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุส าหรับผู้ท างานในระบบเงินเดือนกับหน่วยงานภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจจะอยู่ในรูปของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นระบบการออมแบบสวัสดิการจากนายจ้างในแบบภาค
สมัครใจและไม่มีระบบบ าเหน็จบ านาญอ่ืนเข้ามาเสริมเพ่ิมเติม ท าให้ประเด็นเรื่องการวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การ
ออมขั้นต่ าที่ผู้เกษียณอายุพึงมีส าหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการจัดระบบ
บ าเหน็จบ านาญส าหรับหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงน าไปสู่การสร้างความตระหนักรับรู้แก่ลูกจ้าง
ให้มีการออมที่เหมาะสมส าหรับการบรรลุเป้าหมายความเพียงพอหลังเกษียณของตนเองได้ 

ผลลัพธ์ที่ส าคัญของโครงการศึกษาวิจัยนี้ ประกอบด้วย การประมาณตัวเลขระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ า 
ณ วันเกษียณอายุซึ่งเป็นเป้าหมายส าหรับการออมเพ่ือการเกษียณอายุ การประเมินโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย
ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ า และพัฒนาโปรแกรมค านวณระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ าและประเมินความ
เพียงพอที่เข้าใจง่ายและสะดวกผ่านเว็บไซต์ www.retirement-checkup.com  

คณะวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ของโครงการศึกษาวิจัยจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อภาครัฐ นายจ้าง 
และลูกจ้างในหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจต่อไป 

         คณะวิจัย 

       ตุลาคม 2559 
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บทที ่1. บทน่า (Introduction) 

1.1 ที่มาและความส่าคัญของปัญหา 

จากการที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ประชากรมากกว่าร้อยละ 20 เป็นผู้สูงอายุและไม่
การท างาน ส่งผลให้การบริหารจัดการและการวางแผนการออมเพ่ือเกษียณอายุมีความส าคัญ และมีรายได้จาก

ถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในการสร้างความ
เพียงพอของรายได้ให้แก่ผู้เกษียณอายุให้สามารถด ารงชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีคุณภาพและ มีความมั่นคง 
โดยทั่วไปแล้วผู้เกษียณอายุจะไม่มีรายรับจากการท างานประจ า และหรือรายได้อ่ืนที่สามารถสร้างรายได้ให้มี
ความมั่นคงและต่อเนื่อง ดังนั้นการออมและการลงทุนในช่วงวัยท างานจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความเพียงพอ
และยั่งยืนของชีวิตหลังเกษียณ การไม่สามารถบรรลุความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณได้จากการออมและ
การลงทุนด้วยตนเองจะส่งผลให้เกิดเป็นภาระของระบบสวัสดิการที่จัดให้มีโดยภาครัฐและเป็นต้นทุนรวมของ
ทั้งประเทศ รวมทั้งอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการของงบประมาณด้านอ่ืนๆ ของรัฐด้วย การมีเงินออมหรือ
ระดับสินทรัพย์ขั้นต่ าเพ่ือการเกษียณจึงเป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยการสร้างความตระหนักรับรู้ การบริหาร
จัดการเรื่องของการออมและการลงทุนที่เป็นรูปธรรมและสามารถเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้สูงอายุ
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชีวิตหลังเกษียณ 

โดยทั่วไปคนในวัยท างานที่อยู่ในระบบเงินเดือนของประชากรไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก 
คือ ผู้ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐ และผู้ท างานในหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ โดยผู้ที่ท างานกับ
หน่วยงานภาครัฐซึ่งได้แก่ ข้าราชการและหรือพนักงานของรัฐ จะมีระบบบ าเหน็จบ านาญภาคบังคับที่ภาครัฐ
จัดโดยที่มีวัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตหลังเกษียณให้กับสมาชิก )ข้าราชการ
และหรือพนักงานของรัฐ (โดยประเด็นความท้าทายส าหรับการจัดระบบบ าเหน็จบ านาญภาคบังคับจะเป็นเรื่อง
สัดส่วนการออมภาคบังคับและหรือรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ข้าราชการและพนักงานของรัฐ
ยังมีรายได้หลักสะสมจากเงินบ าเหน็จบ านาญของทางราชการประกอบจึงท าให้ความเสี่ยงต่อความเพียงพอ
ของรายได้หลังเกษียณไม่สูงมากนักถ้าเปรียบเทียบกับผู้ท างานในระบบเงินเดือนกับหน่วยงานภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจซึ่งระบบบ าเหน็จบ านาญของผู้ท างานในภาคเอกชนนอกจากจะยังไม่เป็นภาคบังคับแล้วโดยส่วน
ใหญ่ผู้ท างานในหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจยังไม่มีระบบบ าเหน็จบ านาญอ่ืนเข้ามาเสริมเพ่ิมเติม ท า
ให้ประเด็นเรื่องการวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ าที่ผู้เกษียณอายุพึงมีส าหรับการประกันคุณภาพชีวิต
ขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับการจัดระบบบ าเหน็จบ านาญส าหรับหน่วยงานภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจเพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการออมเพ่ือการเกษียณส าหรับทั้งภาครัฐ หรือการ
จัดให้ระบบสวัสดิการหลังเกษียณที่เหมาะสมจากนายจ้าง รวมทั้งสร้างความตระหนักรับรู้แก่ลูกจ้างให้มีการ
ออมที่เหมาะสมส าหรับการบรรลุเป้าหมายความเพียงพอหลังเกษียณของตนเองได้ 
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ระบบการออมเพ่ือการเกษียณควรมจีัดการเพ่ือจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเมื่อครบอายุเกษียณ และ
มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุหลังเกษียณมิให้มีมาตรฐานการด ารง
ชีพที่ตกต่ าเมื่อเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีรายได้ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการจัดสิทธิประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติมด้วย เช่น เงิน
ช่วยเหลือกรณีทุพลภาพ เจ็บป่วย และเงินช่วยเหลือทายาทในกรณีผู้มีสิทธิรับบ านาญเสียชีวิต เป็นต้น ส าหรับ
ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ อาจจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นระบบการออมแบบสวัสดิการจากนายจ้าง
ในแบบภาคสมัครใจ กองทุนนี้ถือเป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยเงินของกองทุนมาจาก
เงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม “และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ ”
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพจึงมลีักษณะเป็นสวัสดิการที่นายจ้างมีให้กับลูกจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่
ลูกจ้างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐผ่านกฎหมายที่
เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ”ความส าคัญของ การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ นี้ นอกจาก
จะท าให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่อง มีวินัย และมีนายจ้างช่วยออมแล้ว ยังมีการน าเงินไปบริหารให้เกิดดอก
ผลงอกเงยโดยผู้บริหารมืออาชีพ และดอกผลที่เกิดข้ึนจะน ามาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดส่วนของ
เงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน 

ปัญหาในปัจจุบันของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพคือ อัตราเฉลี่ยอายุขัยของประชากรยืนยาวมากขึ้น ท า
ให้สมาชิกต้องการเงินเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณเพ่ิมมากขึ้น สมาชิกส่วนใหญ่เลือกแผนการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ า 
ดังแสดงในรูปที่ 1-1 และรูปที่ 1-2 มีผลท าให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ได้รับต่อปีน้อยเกินไป และไม่สามารถท าให้
เงินในกองทุนเติบโตอย่างรวดเร็วหรือเพียงพอกับการใช้จ่ายในวัยเกษียณ ดังจะเห็นจากรูปที่ 1-3 สมาชิกส่วน
ใหญ่ได้รับเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่ ากว่า 1 ล้านบาท นอกจากนี้ สมาชิกที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุน
ส่งผลให้ไม่แน่ใจที่จะเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมส าหรับตนเอง หรือไม่แน่ใจเวลาที่เหมาะสมส าหรับการ
เปลี่ยนแผนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทนายจ้างเองอาจไม่มีนโยบายในการลงทุนให้ลูกจ้างเลือก หรือแผนที่
เปิดให้เลือกมีจ ากัด หรือนโยบายที่มีให้เลือกไม่เหมาะสมกับสมาชิก 

 

รูปที่  1-1  การจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพในป ัพ.ศ. 2559 

 

ที่มา: http://www.thaipvd.com/ 
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รูปที่ 1-2 การจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพในปี พ .ศ . 2554 - 2558 

 

ที่มา: http://www.thaipvd.com/ 

 
รูปที่ 1-3 เงินได้จากกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพเม่ือเกษียณ (ส่ารวจจาก 5 บลจ.ใหญ่ ในปี พ.ศ.2557) 

 

ที่มา: http://www.thaipvd.com/ 

 
เมื่อพิจารณาจากปัญหาและความท้าทายที่มีอยู่ในการบริหารจัดการการลงทุนของกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพที่เป็นระบบบ าเหน็จบ านาญภาคสมัครใจที่นายจ้างจัดให้มีในหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตหลังเกษียณให้กับลูกจ้าง (สมาชิก) จะ
พบว่ามาจากสองด้านหลักคือด้านรายได้หลังเกษียณอายุและด้านค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ ในด้านรายได้หลัง
เกษียณอายุ ลูกจ้างที่เกษียณอายุแล้วจะมีรายได้จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในรูปของเงินก้อนอันเป็น
ผลประโยชน์ที่มาจากการออม (สะสมโดยลูกจ้างและสมทบโดยนายจ้าง) และการลงทุนผ่านกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพซึ่งรายได้ในส่วนหลังนี้มีปัจจัยที่มากระทบและส่งผลต่อความมั่นคงจากหลายปัจจัย ทั้งจากการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อความผันผวนและแนวโน้มของอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุน อายุเฉลี่ยที่สูงขึ้นอันส่งผลต่อระยะเวลาที่ต้องการรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับค่าใช้จ่าย
ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ความรู้ความเข้าใจทางการเงินอันส่งผลต่อการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสม 

< 1 ลบ.
49%

1 - < 2.4 ลบ.…

2.4 - < 3.6 ลบ.…

≥ 3.6 ลบ.…

< 1 ลบ. 1 - < 2.4 ลบ. 2.4 - < 3.6 ลบ. ≥ 3.6 ลบ.
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รวมทั้งอัตราการออมของสมาชิกที่ยังอยู่ในระดับต่ า ส่วนค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่จะส่งผลต่อความเพียงพอของ
การออมและการลงทุนเพ่ือเกษียณอายุ การใช้จ่ายของบุคคลขึ้นกับหลายปัจจัย อาทิ อายุ สุขภาพ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต และระดับราคาของสินค้าและบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นในการก าหนด
นโยบายและแผนการสนับสนุนทีเ่กี่ยวกับการออมเพ่ือเกษียณอายุของผู้ที่ท างานในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความมั่นคงของชีวิตหลังเกษียณ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาทั้งสองด้านควบคู่กันไป คือ 
ด้านรายได้ และด้านค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ 

ในหลายประเทศได้มีการศึกษาตัวเลขเงินก้อนขั้นต่ าที่ผู้ออมพึงมีเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่ตัวเลข
รายได้หลังเลิกท างานขั้นต่ าจะถูกน าไปผูกรวมกับระบบสวัสดิการภาครัฐ หรือระบบกองทุนการออมขอ ง
ประเทศ โดยตัวเลขเงินก้อนขั้นต่ านี้จะมีการปรับตามอัตราเงินเฟ้อ บางประเทศก าหนดเป็นรายได้ขั้นต่ าที่จะ
ประกันคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีมาตรฐานสูงกว่าเส้นความยากจน (Poverty Line) ขณะที่บางประเทศ
ก าหนดโดยแบ่งแยกตามรูปแบบการด ารงชีวิตและหรือสถานะการสมรสด้วย ดังนั้น ตัวเลขเงินก้อนขั้นต่ าที่ผู้
เกษียณพึงมีที่ได้มาจากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหลังเกษียณอายุจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ยังอยู่ใน
วัยท างานในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในการน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประมาณการอัตราการออมและเป็นข้อมูล
ในการวางแผนรูปแบบการลงทุนที่ยอมรับได้เพ่ือจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเพียงพอจากเงิน
ออมและผลประโยชน์จากการออมและลงทุนผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีค่ามากกว่าระดับเงินก้อนขั้นต่ าอันจะ
เป็นการสร้างความมั่นคงของชีวิตหลังเกษียณอายุ ในขณะเดียวกัน ผู้ก าหนดนโยบายสามารถใช้ประโยชน์จาก
ระดับเงินก้อนขั้นต่ า โดยประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบระบบสวัสดิการเพ่ือ
การเกษียณอายุ การก าหนดอัตราส่วนการสมทบการออมจากนายจ้าง หรือการก าหนดแผนการลงทุนหลักของ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้เหมาะสมต่อไปได้ เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการและการวางแผนการออมเพ่ือเกษียณอายุของที่ท างานในภาคเอกชน
และรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจน และมีเป้าหมายที่เด่นชัด การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับค านวณหา
ระดับของเงินก้อนขั้นต่ า (Minimum Lump Sum) ที่ผู้เกษียณอายุพึงมีเพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหลัง
เกษียณอายุ โดยค านึงถึงอัตราการตาย (Motarlity Rate) และดัชนีราคาของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของ
ประชากรในวัยเกษียณอายุจึงมีความส าคัญมาก นอกจากนี้ การออกแบบให้มีโปรแกรมประมาณเงินก้อนขั้นต่ า
และประเมินความเพียงพอที่ใช้ง่ายและเข้าถึงได้ง่ายจะมีส่วนให้ทั้งลูกจ้างและนายจ้างก าหนดหรือวางแผนการ
ออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่เหมาะสมได้ดีและง่ายขึ้น 
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1.2 ค่าถามและวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาวิจัย 

โครงการการศึกษานี้ต้องการวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ าที่ผู้เกษียณอายุพึงมีและ
เป้าหมายจ านวนเงินก้อนที่ได้รับจากการออม (ทั้งจากการสมสมด้วยตนเองและการสมทบจากนายจ้าง) ใน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นระบบสวัสดิการเพื่อการเกษียณอายุที่นายจ้างมีส่วนร่วมแบบสมัครใจ ที่จะท าให้ผู้
ที่ท างานในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจสามารถบรรลุความเพียงพอและความมั่นคงทางรายได้หลังเกษียณอายุ 
โดยมีค าถามและวัตถุประสงค์โครงการศึกษาวิจัยที่ส าคัญ คือ 

1. ตัวเลขเงินก้อนขั้นต่ า  (Minimum Lump Sum; MLS) ของผู้ที่ท างานในภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจทีเ่ข้าสู่การเกษียณอายุควรมีค่าเท่าใด? โดย MLS หมายถึง ขนาดของเงินออมทั้งหมด
ที่ผู้มีอายุ 60 ปี พึงมีเพ่ือให้สามารถมีรายได้ส าหรับใช้จ่ายหลังเกษียณอายุได้อย่างเพียงพอ 
ตัวเลข MLS ที่เหมาะสมหลังจากหักด้วยรายได้จากระบบสวัสดิการในแหล่งอ่ืน อันได้แก่ เงิน
บ านาญจากกองทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินบ าเหน็จจากนายจ้าง จะเป็นเงีน
ก้อนที่ผู้ที่ท างานในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจต้องออมเองและสามารถใช้เป็นตัวก าหนด
เป้าหมายในการวางแผนการออมและการลงทุนของสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในปัจจุบันได้ 

2. สมาชิกจะมีโอกาสมากน้อยเพียงใดในการบรรลุเป้าหมายเงินก้อนขั้นต่ า (MLS) ด้วยสัดส่วนการ
ออม (ทั้งจากการสมสมด้วยตนเองและการสมทบจากนายจ้าง) เงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
และแผนการลงทุนในปัจจุบัน? ค าตอบของค าถามนี้มีความส าคัญต่อทั้งลูกจ้าง (ผู้ที่ท างานใน
ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ) ในการก าหนดระดับการออมและการเลือกแผนการลงทุนที่
เหมาะสมส าหรับการบรรลุเป้าหมายเงินก้อนขั้นต่ าของตนเอง รวมถึงนายจ้างและผู้ก าหนด
นโยบายในการส่งเสริมและจัดให้มีระบบสวัสดิการเพ่ือการเกษียณอายุที่เหมาะสมต่อไป 
โปรแกรมการค านวณเงินก้อนขั้นต่ า (MLS) และประเมินความเพียงพอที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้
สะดวกจะช่วยให้ทุกฝ่ายวางแผนการออมเพ่ือการเกษียณอายุได้ดีขึ้น การพัฒนาโปรแกรม
ดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์เป้าหมายของโครงการศึกษานี้ 

3. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายความเพียงพอด้วยการออม (ทั้งจากการสะสมด้วย
ตนเองและการสมทบจากนายจ้าง) เงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ? ค าตอบของค าถามนี้ช่วยให้
ทั้งลูกจ้าง (ผู้ที่ท างานในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ) รวมถึงนายจ้างและผู้ก าหนดนโยบาย
ก าหนดการส่งเสริมแผนการออมเพ่ือการเกษียณอายุไดถู้กทิศทางและเหมาะสม 
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1.3 ขั้นตอนการศึกษา 

ในการศึกษานี้ ทีมวิจัยวางแผนขั้นตอนการศึกษาไว้ 7 ขั้น ดังสรุปในรูปที่ 1-4 ตามรายละเอียด
ด้านล่างดังนี้ 

1. การก าหนดขอบเขตการศึกษา เพ่ือก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงขอบเขตของงาน 
ซ่ึงในที่นี้จะครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ท างานในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ โดยพิจารณาถึงแหล่งรายได้อ่ืนหลังเกษียณด้วย คือ เงินบ านาญจากกองทุน
ประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินบ าเหน็จจากนายจ้าง 

2. การทบทวนวรรณกรรม ครอบคลุมสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ ระบบการให้ความ
คุ้มครองผู้สูงอายุในต่างประเทศ วิธีการวัดความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณอายุ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และทบทวนเว็บไซต์ส าหรับการประเมินระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ าที่ผู้เกษียณอายุ
พึงมีในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาแบบสอบถามจากองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม 

3. การส ารวจระดับค่าใช้จ่ายและลักษณะการใช้จ่ายของผู้เกษียณอายุ  โดยก าหนดให้ครอบคลุม
ประชากรทั่วประเทศ แยกตามเพศและอาชีพ 

4. การค านวณระดับเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าที่ค านึงถึงอัตราการตายและดัชนีราคาของค่าใช้จ่ายแต่ละ
ประเภทของประชากรในวัยเกษียณอายุ และพัฒนาโปรแกรมการค านวณส าหรับประมาณเงิน
ก้อนพึงมีขั้นต่ าและประเมินความสัมฤทธิ์ของความเพียงพอในการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ 

5. การสอบทานตัวเลขเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าประเมินความสัมฤทธิ์ของความเพียงพอในการออมผ่าน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยโปรแกรมการค านวณท่ีทีมวิจัยได้พัฒนาไว้ 

6. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเพียงพอในการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการ
ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมการค านวณให้ถูกต้องตามสถานการณ์จริงและใช้งานง่าย 

7. การสรุปผลและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความเพียงพอของเงินออมผ่านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพทั้งจากการก าหนดอัตราการออมและหรือแผนการลงทุนที่เหมาะสม การ
ออกแบบระบบการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุที่เหมาะสมในภาคบังคับและหรือภาคสมัครใจ 
รวมถึงการสร้างความตระหนักในการออมเพ่ือการเกษียณแก่ลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 
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รูปที่ 1-4  ขั้นตอนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

พัฒนาแบบสอบถามด้านรายได้

และค่าใช้จ่ายของผู้เกษียณอายุ 

สร้างดชันีราคาผู้เกษียณอายุ 

สอบทานตัวเลขเงินก้อนพึงมีขัน้ต่ า 
ประเมินความสัมฤทธิ์ของการออมผ่านกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ 
ทดสอบโปรแกรมการค านวณเงนิก้อนพึงมีชัน้ต่ าและ

การประเมินความเพียงพอของการออมผ่าน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

4.1 ค านวณเงนิก้อนพึงมีขั้นต่ า 

6.1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มผีลต่อความเพียงพอ 

2.2 พัฒนาแบบสอบถาม 2.1 ทบทวนวรรณกรรม 

3. ส ารวจคา่ใช้จา่ยหลังเกษียณจากผู้ที่เกษียณอายุในปัจจบุัน 

7. สรุปและเสนอแนะ 

1. ก่าหนดขอบเขตการศึกษา 

5. สัมมนากลุ่มย่อย 

6.2 ปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมค านวณ 

4.2 พัฒนาโปรแกรมส าหรับการประมาณเงนิก้อน
พึงมีขั้นต่ าและการประเมนิความเพียงพอของการ

ออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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บทที ่2 ทบทวนวรรณกรรม 
บทที่ 2 ประกอบด้วยการทบทวนงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ า 

(Minimum Lump Sum; MLS) ที่ผู้เกษียณอายุพึงมีส าหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (วัยสูงอายุ) 
ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยครอบคลุมการออมจากระบบทางการแบบนายจ้างมีส่วนร่วม และ
แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ หัวข้อ 2.1 แสดงข้อมูลที่สะท้อนการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทยและอายุขัยที่
ยาวนานขึ้นของประชากรไทย ซึ่งจะท าให้ประเด็นปัญหาความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณที่จะยิ่งมี
ความส าคัญมากขึ้นในอนาคต หัวข้อ 2.2 ระบบการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุในต่างประเทศ หัวข้อ 2.3 ระบบ
การให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุในประเทศไทย หัวข้อ 2.4 การก าหนดระดับเงินก้อนขั้นต่ าที่อยู่ในรูปตัวเงินใน
ต่างประเทศ หัวข้อ 2.5 วิธีการวัดความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณอายุ หัวข้อ 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และหัวข้อ 2.7 ทบทวนเว็บไซต์ส าหรับการประเมินระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ าที่ผู้เกษียณอายุพึงมีใน
ประเทศไทย 

2.1 การเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทย 

องค์การสหประชาชาติให้นิยาม “สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)” ว่าหมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ หรือมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 
65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ (2006) ในรูปที่ 
2-1 แสดงให้เห็นว่าสังคมโลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือ ในช่วง 1 ศตวรรษ (ค.ศ.1950 – 2050) 
อัตราการเติบโตของจ านวนผู้สูงอายุทั่วโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และในช่วงปี ค.ศ. 1950 ถึงปี ค.ศ.2000 ร้อยละ
ของจ านวนประชากรทั่วโลกที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจาก 5% ในปี ค.ศ. 1950 เป็น 7% ในปี ค.ศ. 
2000  และคาดว่าจะเพ่ิมเป็น 16% ในปี ค.ศ. 2050  ทั้งนี้ แต่ละประเทศอาจจะเผชิญกับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุในช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศโดยอาจ
เป็นผลมาจากหลายๆปัจจัย อาทิเช่น ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การพัฒนาประเทศ นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร การโภชนาอาหารที่ดี และ
เทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยให้ประชากรทั่วโลกมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น เป็นต้น  

นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติ (2015) ได้ประมาณการประชากรแยกตามกลุ่มอายุของประเทศ
ต่างๆทั่วโลก ระบุว่าในปี ค.ศ.2015  ทั่วโลกมีประชากรกลุ่มสูงอายุร้อยละ 14 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 26 ในปี 
ค.ศ. 2050 และร้อยละ 26.7 ในปี ค.ศ. 2100 ตามล าดับ โดยที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรกลุ่ม
สูงอายุสูงสุด ที่ประมาณร้อยละ 41 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 57.6 และร้อยละ 59.4 ในปี  ค.ศ. 2050 และ ค.ศ. 
2100 ตามล าดับ ส่วนประเทศไทยมีประชากรกลุ่มสูงอายุในปี ค.ศ. 2015 ร้อยละ 17.9 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 
47 และร้อยละ 56.2 ในปี  ค.ศ. 2050 และ ค.ศ. 2100 ตามล าดับ (ตารางที่ 2-1)   
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รูปที่ 2-1 ร้อยละสัดส่วนของประชากรทั่วโลกโดยแบ่งตามช่วงอายุ ในปี ค.ศ. 1950 ปี ค.ศ.2000 และคาด
การณืสัดส่วนประชากรปี ค.ศ.2050  

 

ที่มา : Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 
World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, 
http://esa.un.org/unpp 

ตารางที่ 2-1 ร้อยละของประชากรแยกตามกลุ่มอายุของประเทศไทย เทียบกับสิบประเทศแรกที่มี
ประชากรกลุ่มสูงอายุสูงสุดและทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2015 และคาดการณ์ประชากรในปี ค.ศ. 2050 และ 
ค.ศ. 2100  

  ค.ศ.2015 ค.ศ.2050 ค.ศ.2100 
  0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+ 
ไทย 17.7 66.5 17.9 12.7 50.2 47 13.3 46.3 56.2 
ญี่ปุ่น 12.9 54.1 40.9 12.4 45.1 57.6 13.4 45.6 59.4 
เยอรมัน 12.9 59.5 33.3 12.4 48.3 53.7 13.4 46.9 55.9 
มาร์ทินิค 17.2 56.6 31.6 14.7 49.4 53.9 14 44.6 59.9 
อิตาล ี 13.7 57.7 35.4 13 46.3 56.3 13.7 46.4 57.8 
โปรตเุกส 14.1 58.9 33 11.7 47.1 55 12.8 45.8 59.7 
กรีซ 14.6 58.4 33.4 12.4 46.9 53.8 13.2 46.4 58.3 
บัลแกเรยี 14.1 58.9 31.4 14.7 48.8 44 15.1 50.9 45.1 
ออสเตรยี 14.2 61.6 29.3 13.5 49.4 50 14.3 47.7 53.4 
จีน (ฮ่องกง) 12 66.3 26 12 47 55.9 14.3 47.6 54.7 
สเปน 14.9 60.7 30.3 12.7 45.9 55.4 13.3 46.8 57.7 
ทั่วโลก 26.1 61.7 14 21.3 57.2 26 17.7 54 36.7 

ที่ ม า  : United Nations Department of Economic and social Affairs/Population Division , World Population 
Prospects : The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables 
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จากข้อมูลข้างต้น จึงสรุปได้ว่าในอีกไม่เกินครึ่งศตวรรษประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่“สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์” (Aged Society)  ซึ่งหมายความถึงจะมีประชากรผ ู้สูงอายุในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 
ขึ้นไป และเป็นประเด็นที่น่าสนใจและท้าทายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่แต่ละประเทศจะต้องมีแผนรองรับ  

ส าหรับประเทศไทยส านักงานสถิติแห่งชาติได้ระบุว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 
2548 (ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  ให้ความหมายไว้ว่า “ผู้สูงอายุ”หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10.5 และจากสถิติประชากรประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2543-2544 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเป็น 15.7% ในปี พ.ศ. 2573 และ
ประเทศไทยจัดอยู่ในภาวะสูงวัยของประชากรเป็นอันดับที่สองของประเทศในกลุ่มอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์ (รปูที่ 2.2) ส่วนประชากรที่อยู่วัยเด็ก (อายุ 0-14 ปีขึ้นไป) คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วจาก 
24.6% ในปี 2543 เหลือ 11.2% ในปี 2573 ขณะที่ผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ จากหลักฐานทางด้านสถิติด้านประชากรศาสตร์ที่ส ารวจโดย Rungpitarangsi (1974) 
Prasartkul and Rakchananyaban (2002) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) 
ดังแสดงในตารางที่ 2.2 จะเห็นได้ว่าประชากรไทยมีแนวโน้มที่จะมีอายุคาดการณ์โดยเฉลี่ยสูงขึ้นเกือบสองเท่า
ในระยะเวลาหนึ่งร้อยปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2452 ถึงปี พ.ศ. 2552 ดังเช่น เมื่อแรกเกิด ในปี พ.ศ. 2452 ทารกแต่ละ
คนมีอายุคาดการณ์เฉลี่ย 37.3 ปี ขณะที่เมื่อแรกเกิดในปี พ.ศ. 2552 มีอายุคาดการณ์เฉลี่ยสูงถึง 72.9 ปี และ
เมื่ออายุ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2452 คาดว่าจะมีอายุหลังจากนั้นเฉลี่ยเพียง 12.3 ปี แต่ตัวเลขนี้เพ่ิมขึ้นเป็น 20.7 ปี 
ในปี พ.ศ.2552 เป็นต้น  

สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุดังกล่าวนี้ ถือสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงผลกระทบและการ
เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้สูงวัย โดยเฉพาะการเตรียม
ความพร้อมก่อนจะถึงวัยสูงอายุเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตหลังเกษียณอายุได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีการ
วางแผนให้มีรายได้ ณ วันเกษียณอายุอย่างเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิตหลังเกษียณ โดยที่ยังสามารถ
รักษาระดับคุณภาพชีวิตที่ต้องการไว้ได้ ทั้งนี้เพ่ือลดภาระทางการคลังของภาครัฐในการดูแลสิทธิ สวัสดิการ 
การดูแลรักษาพยาบาลและบริการสาธารณะในยามเกษียณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดทางการเงินมี
ความผันผวนอันจะส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการออมเพ่ือการเกษียณอายุ หากไม่มีการ
เตรียมพร้อมก็อาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ นอกเหนือจากการมีความมั่นคงทาง
สุขภาพอัยเนื่องมาจากการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี มีหลักประกันสุขภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
และมีความมั่นคงทางสังคมในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในสังคม ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีทุกฝ่ายควรให้ความร่วมมือและตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้ภาครัฐควรจะมี
บทบาทมากขึ้นในการออกกฎระเบียบ วางแผนหรือกระตุ้นให้ประชาชนสามารถสร้างความมั่นคง ในชีวิตของ
ตนเองหลังเกษียณอายุจากการเสริมสร้างรายได้ของผู้เกษียณอายุให้เพียงพอและป้องกันการรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางสังคมในอนาคต 
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รูปที่ 2-2 ร้อยละของประชากรตามกลุ่มอายุของประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2553 

 

ที่มา : Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. 
World Population Prospects : The 2010 Revision. (http://easa.un.org/unpd/wpp/index.htm) 

ตารางท่ี 2-2 อายุคาดการณ์เฉลี่ยตามอายุของประชากรไทยในปี พ.ศ.2452 พ.ศ.2502 และ พ.ศ.2552 

อายุคาดเฉลี่ย (ex) พ.ศ. 24521 พ.ศ. 25022 พ.ศ. 25523 
เมื่อเกิด (e0) 37.3 58.4 72.9 
เมื่ออายุ 55 ปี (e55) 15.1 20.6 24.5 
เมื่ออายุ 60 ปี (e60) 12.3 16.9 20.7 
เมื่ออายุ 65 ปี (e65) 9.8 13.5 17.1 

ที่มา:  1 Prasartkul and Rakchananyaban (2002) 
 2 Rungpitarangsi (1974) 

3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) 

จากรายงานผลการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ดัง
แสดงในตารางที่ 2.3 พบว่าแหล่งที่มาของรายได้ผู้สูงอายุประกอบด้วยรายได้จากการท างาน บ าเหน็จบ านาญ 
เบี้ยยังชีพ ดอกเบี้ย คู่สมรส บุตร และอ่ืนๆ รายได้หลักที่ส าคัญของผู้สูงอายุมาจากบุตรร้อยละ 35.7 รองลงมา
คือ รายได้จากการท างานของผู้สูงอายุเอง ร้อยละ 34.3 และสังเกตได้ว่ามีรายได้จากดอกเบี้ย/เงินออม/
ทรัพย์สิน เพียงร้อยละ 3.8 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของผู้สูงอายุเพศหญิงมีรายได้จากการท างานและ
บ านาญน้อยกว่าเพศชาย และเมื่อพิจารณาด้านความเพียงพอของรายได้แยกตามกลุ่มอายุ เพศ และเขตที่อยู่
อาศัย ดังแสดงในตารางที่ 2.4  พบว่ามากกว่าร้อยละ 15 ของกลุ่มตัวอย่างตอบว่ามีรายได้ไม่เพียงพอในช่วง
เกษียณอายุทั้งเพศหญิงและเพศชาย  

http://easa.un.org/unpd/wpp/index.htm
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ตารางที่ 2-3  ร้อยละของประชากรสูงอายุ จ่าแนกตามแหล่งรายได้หลักในการด่ารงชีวิต กลุ่มช่วงวัยและ
เพศ พ.ศ. 2557 (หน่วย : ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง( 

แหล่งรายได้หลักในการด ารงชีวิต รวม 
กลุ่มช่วงวัย เพศ 

วัยต้น วัยกลาง วัยปลาย ชาย หญิง 
รวม 100 100 100 100 100 100 
บุตร 35.7 25.6 46.6 53.7 28.3 41.9 
การท างาน 34.3 49.3 19.9 3.9 45.8 25 
เบี้ยยังชีพจากทางราชการ 15.3 7.9 21.7 32.1 12.2 17.9 
คู่สมรส 4.6 6.4 2.7 1.5 2.5 6.3 
เงินบ าเหน็จ/บ านาญ 4.5 5.3 3.7 3 6 3.3 
ดอกเบีย้เงินออม/เงินออม/
ทรัพย์สิน 3.8 3.9 3.9 3.1 4.1 3.5 
อื่น ๆ 1.8 1.6 1.5 2.7 1.1 2.1 

ที่มา: รายงานผลเบื้องต้น การส ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557   

ตารางท่ี 2-4 ร้อยละของประชากรสูงอายุ จ่าแนกตามความเพียงพอของรายได้ กลุ่มช่วงวัยและเพศ พ.ศ. 
2557 (หน่วย : ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง( 

ความเพียงพอของ
รายได ้

รวม 
กลุ่มช่วงวัย เพศ 

วัยต้น วัยกลาง วัยปลาย ชาย หญิง 
รวม 100 100 100 100 100 100 
เกินเพียงพอ 20 1.8 2.3 2.4 2.2 1.9 
เพียงพอ 59.4 59.4 58.1 62.5 59.9 59.1 
เพียงพอเป็นบางครั้ง 21.6 23.6 20.1 16.3 22.1 21.1 
ไม่เพียงพอ 17 15.2 19.5 18.8 15.8 17.9 

ที่มา: รายงานผลเบื้องต้น การส ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557   

ทั้งนี้ ประชากรที่มีอาชีพในวัยท างานต่างกันจะมีความเพียงพอและความมั่นคงของรายได้หลังเกษียณ
แตกต่างกัน ซึ่งระดับรายได้ถือปัจจัยที่ส าคัญที่จะก าหนดมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรที่อยู่ในวัย
เกษียณอายุ ส าหรับแรงงานในระบบที่เป็นข้าราชการที่ออมเงินผ่านกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ จะมี
ระบบบ าเหน็จบ านาญรองรับ ซึ่งระดับเงินบ านาญส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ในช่วง 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน 
ท าให้มีรายได้ต่อเดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายช่วงเกษียณอายุพอสมควร แต่แรงงานในระบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการ 
เช่นแรงงานภาคเอกชนที่ได้รับสวัสดิการจากนายจ้าง อาทิ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม  
โดยรายได้หลังเกษียณจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะขึ้นอยู่กับจ านวนเงินสะสมของผู้เป็นสมาชิกกองทุน เงิน
สมทบจากนายจ้าง และผลตอบแทนจากการน าเงินไปลงทุนของกองทุนนั้น และจะมีรายได้จากการได้รับเงิน
บ านาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก โดยมีสิทธิได้รับสูงสุดไม่เกิน 7,500 
บาทต่อเดือนเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นแรงงานนอกระบบ จะมีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามอัตราขั้นบันไดแต่ไม่เกิน 
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1,000 บาทต่อเดือน จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ชัดว่ารายได้หลังเกษียณของแรงงานภาคเอกชนและนอกระบบ
ของประเทศไทยนั้นไม่เพียงพอต่อความมั่นคงในการด ารงชีพอย่างเป็นปกติหลังเกษียณ ดังนั้นจ าเป็นจะต้อง
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างรอบคอบ ให้มีความมั่นคงทางรายได้และให้ผู้สูงอายุสามารถด ารง
ชีพอยู่ได้ โดยไม่ต้องพ่ึงลูกหลานและอยู่อย่างมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี ในสังคมต่อไป 

ตารางที่ 2.5 แสดงผลจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2556 พบว่าประเทศไทยมี
ก าลังแรงงานทั้งสิ้น 3,911,200 คน จ าแนกออกเป็นแรงงานในระบบ จ านวน 13,971,000 คน และมีแรงงาน
นอกระบบ จ านวน 25,140,000 คน ซึ่งมากเป็นสองเท่าของจ านวนแรงงานในระบบ นอกจากนั้นพบว่าเป็น
แรงงานเพศชายมากกว่าเพศหญิงของแรงงานทั้งสองประเภท  และสังเกตได้ว่ามีแรงงานในระบบที่เป็น
ข้าราชการเพียงร้อยละ 5.4 ของแรงงานในระบบเท่านั้น 

นอกจากนี้ข้อมูลจากโครงการศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะต่อไป (Bank of 
Thailand's Research Program on Thailand's Future Growth) บอกว่า อนาคตของเศรษฐกิจไทยในอีก 
10-20 ปีข้างหน้านั้น ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง จากผลการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่าศักยภาพในการขยายตัว 
(Growth Potential) ของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันลดลงจากในอดีตอย่างมีนัย โดยเป็นผลจากข้อจ ากัดด้าน
ปัจจัยแรงงาน ที่ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงพร้อมกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ท าให้โอกาสที่
ประเทศไทยจะติดกับดักรายได้ปานกลางเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเริ่มเข้ามามีบทบาทและหัน
มาให้ความส าคัญกับการวางแผนและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการออมอย่างระมัดระวัง
เพ่ือสร้างความม่ันคงในชีวิตหลังเกษียณของตนเอง โดยค านึงถึงปัจจัยกระทบในด้านต่างๆเพ่ือให้มีเงินเพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตหลังเกษียณได้อย่างเป็นสุข และลดภาระความรับผิดชอบของรัฐบาลในการดูแลสวัสดิการของ
ผู้เกษียณอายุ เพราะความมั่นคงของชีวิตหลังเกษียณของประชากรจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคม
และเศรษฐกจิของประเทศโดยภาพรวมด้วย 

ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องควรมีการจัดการระบบการออมเงินของแรงงานในระบบภาคเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งการออมเงินผ่านกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพราะ
นอกจากจะส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อการสร้างความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณของประชากร เศรษฐกิจของ
ประเทศ และความมั่นคงยั่งยืนของสังคมแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านอ่ืนด้วย กล่าวคือ 
ในทุกเดือนแรงงานกลุ่มดังกล่าวจะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งเข้าสมทบในกองทุนประกันสังคมและสะสมในกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งมูลค่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าสูงมากเมื่อเทียบต่อ GDP (ตามรูปที่ 
2.3) โดยเงินกองทุนดังกล่าวนั้นจะถูกน าไปลงทุนในระบบการเงิน ทั้งการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์และลงทุน
กับตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ มูลค่าการลงทุนของกองทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาของ
ตลาดการเงิน และในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การจ้างงานและการเติบโตของเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป 
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ตารางท่ี 2-5 จ่านวนร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบจ่าแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : การส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2556 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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รูปที่ 2-3  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนบ่าเหน็จ
บ่านาญข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม เทียบกับ GDP 

 

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน -รายงานการจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ณ มิถุนายน  2559 

 
โดยทั่วไปแล้ว ผู้สูงอายุจะรวมถึงผู้ที่ต้องหยุดท างานหรือออกจากการท างานปกติหรือที่เรียกว่า

เกษียณอาย ุอายุเกษียณที่เป็นทางการของระบบราชการไทยในปัจจุบันก าหนดตามพระราชบัญญัติ พ.ศ 2549 
ก าหนดไว้ที่ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ยกเว้นข้าราชการบางประเภท ได้แก่  ข้าราชการตุลาการ
และอัยการที่ด ารงต าแหน่งอาวุโส ที่มีก าหนดเกษียณอายุได้จนถึง 70 ปี เมื่อพิจารณาอัตราการเข้างานมากกว่า
อัตราการออกจากงาน ดังรูปที่ 2.4 พบว่ากลุ่มข้าราชการที่มีอายุน้อย (ต่ ากว่า 40 ปี) มีอัตราการเข้างาน
มากกว่าอัตราการออกจากงาน ร้อยละ 77.2 ต่อปี และเมื่ออายุสูงขึ้น อัตราการออกจากราชการสุทธิ มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น กล่าวคือในช่วงอายุ 55–59 ปี มีอัตราการออกจากราชการสูงถึง ร้อยละ 36.5 ต่อปี 
นอกจากนี้ หลังจากอายุ 60 ปีแล้ว ลูกจ้างภาครัฐมีการท างานต่ ากว่าร้อยละ 3 หลังเกษียณอายุ ขณะทีแ่รงงาน
ภาคเอกชนหลังจากอายุ 60 ปี ยังคงมีการท างานระหว่างร้อยละ 5–15 ดังรูปที่ 2.5 และ 2.6 
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รูปที่ 2-4 อัตราการเข้าออกของข้าราชการ (รวมถึงลูกจ้าง) อายุ 15–59 ปี 

 
หมายเหตุ : ทิศทางเป็นบวก หมายถึง มีอัตราเข้ามากกว่าออก (เข้าสุทธิ) 
         ทิศทางเป็นลบ หมายถึง มีอัตราออกมากกว่าเข้า (ออกสุทธิ) 
ที่มา : ยงยุทธ แฉล้มวงษ ์(2555), ค านวณจากข้อมูลการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ปี 2545 และ 2549 

 

รูปที่ 2-5 โครงสร้างก่าลังแรงงานภาคราชการตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2555 

 
ที่มา : ยงยุทธ แฉล้มวงษ ์(2555), ค านวณจากข้อมูลการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ปี 2545 และ 2549 

 
 
 
 

ร้อยละ 
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รูปที่ 2-6 โครงสร้างก่าลังแรงงานภาคเอกชนตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2555 

 
ที่มา : ยงยุทธ แฉล้มวงษ ์(2555), ค านวณจากข้อมูลการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ปี 2545 และ 2549 

 

2.2 ระบบการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุในต่างประเทศ 

การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประชากร ประกอบกับการเป็นสังคมเมืองอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมโยง
ภายในครอบครัวที่ลดลง และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางสังคม (sociocultural) จากเดิมที่ส่วนใหญ่พ่ึงพา
การดูแลสนับสนุนเงินได้ภายในครอบครัว (intra-family income support) ยิ่งท าให้เพ่ิมแรงกดดันต่อการ
บริหารความเสี่ยงทางสังคมของผู้สูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงที่ส าคัญ ได้แก่ ความไม่เพียงพอของเงินที่จะสะสมไว้ใช้
จ่ายยามเกษียณ เงินที่สะสมไว้ไม่เพียงพอเนื่องจากความไม่แน่นอนของการเสียชีวิต และความผันผวนของ
กระแสเงินได้ ทั้งนี้  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Organizaton: ILO, 2015) 
แสดงข้อมูลการส ารวจประชากรทั่วโลก ปี ค.ศ. 2014-2015 ว่ามีประชากรในสัดส่วนเพียงร้อยละ 52 ที่
เกษียณและได้รับเงินบ านาญ โดยบุคคลเหล่านี้ระบุว่าเงินที่ได้รับไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ
ท าให้ต้องพยายามที่จะท างานเพ่ือการด ารงชีพต่อไป  และเพ่ือเพ่ิมระดับการครอบคลุ มของเงินบ านาญ 
ประเทศที่มีระดับรายได้ต่ าและปานกลางได้ใช้กลยุทธ์กระตุ้นผ่านทั้งระบบ Contributory และ Non-
contributory tax-financed social pensions โดยประเทศที่สามารถเพ่ิมระดับการครอบคลุมของเงิน
บ านาญห้าอันดับแรกใช้วิธี Tax-financed social pensions ได้แก่ จีน เลโซโธ ไทย ติมอร์เลสท์ และ ตูนิเซีย  

นอกจากนี้ ILO ได้สรุปรูปแบบการให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุหรือเมื่ออยู่ในวัยเกษียณทั่วโลก 
แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ  



18 
 

1.) รูปแบบที่ให้ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุทุกคน (Universal benefit scheme) เป็นการให้ประโยชน์
แก่ประชาชนทุกคนที่มีอายุตามเกณฑ์ชราภาพที่ก าหนดโดยไม่ค านึงถึงฐานะหรือรายได้หรือ
สถานภาพการท างานของผู้ขอรับผลประโยชน์ 

2.) รูปแบบที่ให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้สูงอายุที่ต้องการ (Universal social assistance 
scheme) เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นหรือต้องการความช่วยเหลือด้าน
รายได้ที่ผ่านการตรวจสอบรายได้ 

3.) รูปแบบประกันสังคม (Social insurance scheme) เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุหรือ
สมาชิกในรูปบ านาญ โดยจะมีการพิจารณาจากประวัติการท างานหรือการจ่ายเงินสมทบของ
สมาชิก 

4.) รูปแบบเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident funds) เป็นกการให้ประโยชน์แก่ผู้ที่จ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุนและมีอายุถึงเกณฑ์ที่ก าหนด โดยจะจ่ายในรูปเงินก้อนเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนและดอกผลที่ได้รับจากการลงทุน หรืออาจจ่ายในรูป
บ านาญในบางครั้ง 

โดยมีรูปแบบของแผนการออม 3 แบบ ดังนี้ 
1.) แผนบ านาญแบบก าหนดอัตราผลประโยชน์ (Defined Benefit: DB) เป็นแผนที่มีการรับประกัน

ผลประโยชน์ของสมาชิกล่วงหน้าแน่นอน ดังนั้นหากผลตอบแทนจากการลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย 
นายจ้างจะชดเชยส่วนต่างให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในระดับที่
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าของอนุสัญญาความมั่นคงของ ILO ฉบับที่ 102 ที่ก าหนดไว้ขั้นต่ าร้อย
ละ 40 ของค่าจ้างก่อนเกษียณ แผนบ านาญรูปแบบนี้นายจ้างเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุน 
กองทุนลักษณะนี้ ได้แก่ เงินบ านาญของข้าราชการไทย ตามพรบ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2494 กองทุนประกันสังคมในส่วนของการออมเพ่ือการชราภาพ ฯลฯ 

2.) แผนบ านาญแบบก าหนดอัตราเงินน าส่ง (Defined Contribution: DC) เป็นแผนที่ก าหนดอัตรา
การจ่ายเงินน าส่งทั้งของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเข้ากองทุน ทั้งนี้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทน
ที่ได้รับขึ้นอยู่กับจ านวนเงินและผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนซึ่งอยู่ในบัญชีส่ วนบุคคลของ
สมาชิก แผนบ านาญรูปแบบนี้ลูกจ้างจะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนโดยตรง กองทุน
รูปแบบนี้ในประเทศไทย ได้แก่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ 

3.) แผนบ านาญแบบผสม หรือ Hybrid 
3.1) Hybrid DB: แผนที่ก าหนดผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้าเหมือน DB ทั่วไป แต่มีการก าหนด
เงื่อนไขผลประโยชน์ผันแปรตามสัดส่วนสินทรัพย์จริงของกองทุน 
3.2) Hybrid DC: แผนที่ก าหนดผลประโยชน์ผันแปรตามสัดส่วนสินทรัพย์ แต่มีการก าหนด
ผลประโยชน์ขั้นต่ าเอาไว้ล่วงหน้า 
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ทั้งนี้ รูปแบบการจัดระบบสวัสดิการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุหรือระบบสวัสดิการเพ่ือการชราภาพ
ในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันและใช้หลายรูปแบบร่วมกันหรือหลายชั้นเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธนาคารโลกที่เรียกว่า “ระบบบ านาญหลายชั้น (Multipillar 
pension)” ที่เรียกว่า “สามเสาหลักของระบบเงินออมเพ่ือวัยเกษียณ” (Three Pillars หรือ The Multi Pillar 
of Old Age Security) โดยยึดหลักการสร้างระบบบ านาญสมดุลและสามารถรองรับภาระในอนาคตที่จะต้อง
เลี้ยงดูผู้เกษียณอายุได้ในระดับที่เหมาะสมและไม่เพ่ิมภาระภาษีให้กับประชาชนของประเทศ ขณะเดียวกันช่วย
สร้างรายได้ของประเทศโดยใช้เงินออมของคนในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุน  

1.) ชั้นที่ 1 คือระบบกองทุนภาคบังคับหรือการบังคับออมตามกฎหมายที่พัฒนามาจากระบบได้มา
จ่ายไป (Pay-as-you-go)1 โดยมีภาครัฐเป็นผู้จัดการ เพ่ือสร้างหลักประกันเพ่ือการชราภาพขั้น
พ้ืนฐานของประเทศ ซึ่งก าหนดผลประโยชน์ขั้นต่ าของรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพควรจะต้อง
ไม่ต่ ากว่าเส้นความยากจน (Poverty Line) มีการก าหนดผลประโยชน์ทดแทนขั้นต่ าที่สมาชิก
จะได้รับเมื่อเกษียณอายุล่วงหน้า (Defined benefit) โดยผลประโยชน์ไม่ได้เป็นไปตามจ านวน
เงินที่จ่ายเข้ากองทุนแต่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในประเทศไทย 
กองทุนประกันสังคมจะมีลักษณะสอดคล้องกับระบบบ านาญชั้นที่ 1  

2.) ชั้นที่ 2 จะเป็นระบบบ าเหน็จบ านาญแบบบังคับ (Mandatory System) ที่นายจ้างและลูกจ้าง
จะต้องมีการจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนของสมาชิกในอัตราที่ก าหนด (Defined 
contribution) มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับรายได้ของผู้เกษียณให้สูงกว่าเส้นความยากจน
เพ่ือให้มีรายได้ที่ดีขึ้นตามมาตรฐานการด ารงชีวิตอย่างปกติ มีการบริหารจัดการโดยหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน ผลประโยชน์ทดแทนจะได้รับเต็มจ านวนจากจ านวนเงินสะสม เงิน
สมทบ และดอกผลที่เกิดขึ้นเมื่อเกษียณอายุ ในประเทศไทย กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
จะมีลักษณะใกล้เคียงกับระบบบ านาญชั้นที่ 2 นี้  

3.) ชั้นที่ 3 จะเป็นระบบบ านาญแบบสมัครใจ (Voluntary System) หรือการออมส่วนบุคคล
ส าหรับบุคคลที่ต้องการมีรายได้เพ่ิมขึ้นเมื่อเกษียณอายุ มีการบริหารจัดการโดยภาคเอกชน ใน
บางกรณีอาจมีเงินสมทบจากนายจ้างเข้ากองทุนในบัญชีของแต่ละคน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้
ออมมีทางเลือกในการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณมากขึ้น มีความเพียงพอของเงินออมในการ
ด ารงชีวิตในอนาคต ในการเข้าถึงความสะดวกสบายและการดูแลรักษาพยาบาลที่สูงกว่า
มาตรฐาน ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ  

 

                                                           
1
 •ระบบเงินบ านาญที่ไม่มีการกันเงินส ารอง (Pay-as-you-go หรือ Unfunded Scheme) เป็นระบบบ านาญที่ไม่มีการกันเงินส ารองหรือไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน 

โดยนายจ้างหรือรัฐจะน าเงินที่หาได้แต่ละปี เช่น รายได้จากภาษีหรือเงินงบประมาณรายปีมาจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เกษียณในปีน้ัน ซึ่งเป็นการเก็บเงิน
จากคนท่ีท างานอยู่ส าหรับจ่ายบ านาญให้ผู้ที่เกษียณไปแล้ว เช่น เงินบ านาญของข้าราชการไทย ตามพรบ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
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ตัวอย่างการจัดระบบสวัสดิการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุในต่างประเทศ แสดงดังต่อไปนี้ 
กรีซ มีระบบบ านาญหลัก 2 รูปแบบคือ แบบที่ 1 Earnings-related public scheme ส าหรับผู้ที่มี

อายุ 67 ปี หากมีการส่งเงินเข้ากองทุนอย่างน้อย 4,500 วัน (หรือ 15 ปี) ทั้งนี้ผู้ที่ส่งเงินเข้ากองทุนถึง 12,000 
วันท างาน (หรือ 40 ปี) จะสามารถเกษียณโดยได้รับผลประโยชน์เต็มจ านวนเมื่ออายุ 62 ปี และก าหนดเงิน
บ านาญไว้ที่ 2,773.40 ยูโร (ตั้งแต่ ค.ศ. 2011) และถูกอ้างอิง Indexed ตามการเปลี่ยนแปลงของการเติบโต
ของ GDP และการเปลี่ยนแปลงของ CPI ส่วนแบบที่ 2 คือ Basic pension โดยกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ที่
มีอายุ 67 ปี และพักอาศัยถาวรในกรีซอย่างน้อย 15 ปีและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขด้านรายได้ เงินบ านาญ
ทีไ่ด้รับมีค่าเท่ากับ 486.84 ยูโรต่อเดือนส าหรับคนโสด 523.37 ยูโรต่อเดือนส าหรับคนแต่งงาน  

ชิลี ก่อนปี ค.ศ. 1952 ระบบบ านาญจะเป็นแบบกองทุนสะสมเต็มจ านวน (Fully funded) ซึ่งมีการ
เก็บเงินส ารองไว้เต็มจ านวนส าหรับการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนทั้งหมดในอนาคต  แต่
เนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพในระบบการบริหารจัดการกองทุน ข้อจ ากัดของนโยบายการลงทุน ความ
แตกต่างกันในผลประโยชน์ของแต่ละคน การน าเงินส ารองไปใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีอ่ืน และการ
แทรกแซงทางการเมือง ท าให้เงินส ารองในกองทุนถูกใช้หมดไป ชิลีจึงเปลี่ยนระบบบ านาญในปี ค.ศ. 1952 
เป็นระบบได้มาจ่ายไป (Pay-as-you-go) ซึ่งไม่ต้องมีการเก็บเงินส ารอง กล่าวคือ เงินบ านาญที่จ่ายในปัจจุบัน
จะน ามาจากเงินที่จัดเก็บในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ระบบได้มาจ่ายไปไม่สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยเช่นกัน 
เนื่องจากชิลีประสบปัญหาเงินเฟ้อสูงท าให้ต้องปรับอัตราเงินสมทบให้สูงขึ้นตาม ประกอบกับมีความไม่แน่นอน
ในผลประโยชน์ทดแทนที่แต่ละคนจะได้รับในอนาคต และการลดลงอย่างมากของอัตราส่วนของผู้ส่งเงินเข้า
กองทุนต่อผู้เกษียณ ส่งผลให้เกิดการขาดดุลในระบบบ านาญและเกิดการปฏิรูประบบบ านาญในปี 1981 ให้
ภาคเอกชนเข้ามารับผิดชอบในระบบบ านาญแทนรัฐบาล เป็นระบบบ านาญหลายชั้น (Multipillar pension) 
Schmidt-Hebble (1999) ได้สรุปรูปแบบของการจัดระบบสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุไว้ดังนี้ 

- ชั้นที่ 1 เป็นแผนบ านาญที่ค่าใช้จ่ายส าหรับบ านาญมาจากรายได้ของรัฐบาล โดยจะต้องมีการ
ทดสอบรายได้ของผู้ขอรับบ านาญก่อนจ่ายและมีการจ่าย 2 รูปแบบคือ แบบ Assistance 
pension ส าหรับผู้สูงอายุยากจนที่ไม่มีหรือไม่ได้เข้าร่วมแผนบ านาญอ่ืน และแบบ Minimum 
pension guarantee ส าหรับผู้สูงอายุยากจนที่มีหรือเข้าร่วมแผนบ านาญอ่ืนด้วยแต่มีเงินสะสม
ในกองทุนต่ ากว่าระดับบ านาญข้ันต่ าที่ก าหนด 

- ชั้นที ่2 เป็นแผนบ านาญภาคบังคับตามกฎหมายในรูปแบบสะสมเงินเต็มจ านวนแบบก าหนดเงิน
สมทบ (Fully funded defined contribution) ก าหนดอายุเกษียณ 65 ปีส าหรับเพศชาย 
และ 60 ปีส าหรับเพศหญิง ผู้ประกันตนเป็นผู้จ่ายเงินเพียงฝ่ายเดียวในอัตราร้อยละ 10 ของ
ค่าจ้างเข้าบัญชีบ านาญส่วนบุคคลส าหรับเก็บเงินสะสมของตน โดยมีบริษัทบริหารจัดการ
กองทุนบ านาญภาคเอกชนเป็นน าเงินดังกล่าวไปลงทุนภายใต้การก ากับดูแลควบคุมการ
ด าเนินงานโดยรัฐบาล ผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับหลังเกษียณจะข้ึนอยู่กับผลตอบแทนจาก
การลงทุนของบริษัทบริหารจัดการกองทุนบ านาญ เพ่ือให้นายจ้างมีส่วนร่วมในกองทุน รัฐบาล
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ได้ออกกฎหมายก าหนดให้นายจ้างต้องเพ่ิมเงินเดือนก่อนหักภาษีให้มีอัตราเท่ากับเงินสมทบที่
นายจ้างต้องจ่ายก่อนการปฏิรูป  

- ชั้นที่ 3 เป็นแผนบ านาญภาคสมัครใจโดยมีภาษีเป็นแรงจูงใจ 2 รูปแบบคือ แบบเพ่ิมเงินสมทบ
ในบัญชีบ านาญส่วนบุคคลในชั้นที่ 2 ตามความสมัครใจ โดยได้รับการยกเว้นภาษีในส่วนของเงิน
สมทบและผลตอบแทนจากการลงทุน แต่บ านาญยังคงเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี และแบบเปิด
บัญชีบ านาญส่วนบุคคลเพ่ิมอีกบัญชีกับบริษัทบริหารจัดการกองทุนบ านาญ โดยได้รับการ
ยกเว้นภาษีเฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนเท่านั้น 

ญี่ปุ่น มีการจัดระบบสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ  2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 Employee Pension 
Insurance (EPI) ส าหรับลูกจ้างของบริษัทในอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยลูกจ้างและ
นายจ้างจะจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนในจ านวนเท่ากันคือร้อยละ 8.675 ของเงินเดือน ส่วนแบบที่ 
2 คือ National Pension Scheme (NPS) เป็นบ านาญพ้ืนฐานและจ่ายในอัตราเดียว (Flat rate) ส าหรับ
ประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปและมีการจ่ายเงินสะสมใน EPI เป็นระยะเวลา 25 ปีขึ้นไปในช่วงอายุ 20 – 60 ปี 

ฟิลิปปินส์ มีระบบประกันสังคมแบบทางการในลักษณะสองชั้น (two-tier) อย่างไรก็ตาม ประชากร
ส่วนใหญ่ยังคงพ่ึงพิงกับระบบแบบไม่เป็นทางการผ่านความช่วยเหลือของครอบครัวหรือชุมชน ในชั้นแรกเป็น
ภาคบังคับประเภทก าหนดผลประโยชน์ (Defined benefit) ประกอบด้วย 1.) Social Security System 
(SSS) ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1954 ส าหรับลูกจ้างภาคเอกชน ให้ผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากผลประโยชน์ส าหรับ
การเกษียณด้วย เช่น การเสียชีวิต ทุพพลภาพ การเจ็บป่วย การคลอดบุตร ค่ารักษาพยาบาล และการเจ็บป่วย
จากการท างาน เป็นต้น ทั้งนี้ อัตราการสะสมเงินเข้า SSS จะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ถ้าเพ่ือการ
ประกันสังคมจะมีอัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนร้อยละ 8.4 โดยมีเพดานเงินเดือนที่ 12,000 ฟิลิปปินส์เปโซ มา
จากการสะสมของลูกจ้างร้อยละ 5.04 และการสมทบจากนายจ้างร้อยละ 3.36 ถ้าเพ่ือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาพยาบาลจะมีอัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนร้อยละ 2.5 มาจากการสะสมของลูกจ้างและสมทบจาก
นายจ้างในอัตราเท่ากันที่เพดานเงิน 3,000 ฟิลิปปินส์เปโซ ส่วนถ้าเพ่ือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยของ
ลูกจ้างจะมีอัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนร้อยละ 1 มาจากเงินสมทบของนายจ้างเท่านั้นและมีเพดานเงินที่ 
1,000 ฟิลิปปินส์เปโซ 2.) Government Service Insurance System (GSIS) ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1959 ส าหรับ
ข้าราชการทุกระดับยกเว้นทหารและผู้พิพากษาที่จะมีระบบบ านาญแยกต่างหาก ให้ผลประโยชน์เหมือน SSS 
และเงินประกันชีวิตแบบได้รับการยกเว้นภาษี ก าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนสูงถึงร้อยละ 21.5 มีการก าหนด
เพดานเงินเพียง 3,000 ฟิลิปปินส์เปโซส าหรับลูกจ้างแต่ไม่มีเพดานเงินเดือนส าหรับนายจ้าง (รัฐบาล) ส่วนชั้น
ที่สองประกอบด้วย Private, occupational pension plans ซึ่งจ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อนประมาณ 1.5 
เท่าของเงินเดือนสุดท้าย ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชนขนาดใหญ่  

มาเลเซีย จัดระบบสวัสดิการในรูปแบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้าง (Employee 
Provident Fund: EPF) ส าหรับผู้เกษียณอายุ (อายุ 56 ปีส าหรับลูกจ้างภาครัฐ และอายุ 60 ปีส าหรับลูกจ้าง
ภาคเอกชน) โดยลูกจ้างจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 11 และนายจ้างจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 12 ซึ่งเงินสะสม
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และสมทบนี้จะถูกแบ่งเพ่ือเข้า 3 บัญชี คือ บัญชีที่ 1 ร้อยละ 60 เพ่ือเป็นเงินออมแบบประจ าที่สมาชิกสามารถ
ถอนได้เมื่ออายุ 55 ปี โดยสามารถเลือกถอนเป็นเงินก้อนทั้งหมด เงินก้อนบางส่วนและที่เหลือเป็นเงินงวด 
เงินงวดทั้งหมด หรือรับเฉพาะเงินปันผลและคงเก็บที่เหลือไว้ในบัญชี บัญชีที่ 2 ร้อยละ 30 เพ่ือซื้อหรือสร้าง
บ้าน และบัญชีที่ 3 ร้อยละ 10 เพ่ือค่าใช้จ่ายส าหรับค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ทั้งนี้เมื่ออายุครบ 55 
ปี สมาชิกสามารถเปิดบัญชีที่ 4 โดยการโอนเงินจากบัญชีที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 50 เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ านาญให้แก่
สมาชิกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในภาครัฐไม่น้อยกว่า 3 ปี จะมี
โครงการบ านาญชื่อ The Old Age Pension Scheme (OAPS) โดยภาครัฐจ่ายเงินสมทบผ่านกองทุน 
Pension Trust Fund: PTF) จากองค์กรของรัฐทั้งระดับ Statutory bodies และ Local authorities ใน
อัตราร้อยละ 17.5 ของเงินเดือนลูกจ้าง และจากเงินงบประมาณรายปีของ Federal Government ในอัตรา
ร้อยละ 5 PTF ถูกจัดตั้งในปี ค.ศ. 1991 โดยได้รับเงินทุนจ านวน 500 ล้านมาเลเซียนริงกิตจาก Federal 
Government ภายใต้การบริหารของ Pensions Trust Fund Council และ Accountant General of 
Malaysia ต่อมา PTF ถูกแทนที่ด้วย Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) หรือ KWAP เมื่อ 1 
มีนาคม ค.ศ.2007 ตาม Retirement Fund Act 2007 สมาชิกจะได้รับเงินบ านาญและเงินรางวัลสูงสุดร้อยละ 
50 ของเงินเดือนสุดท้าย ทั้งนี้สมาชิกจะต้องเลือกเข้าระหว่างโครงการ EPS หรือ OAPS 

เยอรมัน ก าหนดระบบสวัสดิการภาครัฐ (Statutory public pension system) ให้มีลักษณะแบบ 
Single tier และ Earnings related PAYG system ส าหรับผู้มีอายุ 65 ปี ที่ส่งเงินเข้ากองทุนอย่างน้อย 5 ปี 
เงินบ านาญค านวณจาก ผลรวมของ Pension points (ค านวณจ านวนปีที่ส่งเงินเข้ากองทุน โดยได้ 1 คะแนน
หากผู้ส่งมีเงินได้เท่ากับเงินได้เฉลี่ย และจะได้น้อยกว่าหรือมากกว่า 1 หากมีเงินได้ต่ ากว่าหรือน้อยกว่าเงินได้
เฉลี่ย) คูณด้วย Pension point value (ก าหนดไว้เท่ากับ 337.68 ในปี ค.ศ.2014) และถ้าเงินได้หลังเกษียณที่
ได้รับไม่เพียงพอ จะมี Mean-tested benefit ในระบบประกันสังคมให้เพ่ิมเติม นอกจากนี้ ธนาคารและ
บริษัทประกันในประเทศยังมีการเสนอ Reister pension ซ่ึงเป็น Voluntary and private pension ที่ได้รับ
การสนับสนุนทางภาษีและเงินสนับสนุนจากรัฐ  

สิงคโปร์ มีการจัดระบบสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ในรูปแบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแห่งชาติ 
(Central Provident Funds: CPF) ซึ่งเป็นกองทุนประเภทสะสมเงินเต็มจ านวนแบบก าหนดเงินสมทบ (Fully 
funded defined contribution) ก่อตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1955 เพ่ือเป้าหมายสามค่าใช้จ่ายหลักของ
ผู้สูงอายุคอื เงินบ านาญ การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเพ่ือให้ผู้สูงอายุไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านจากเงินบ านาญที่ได้รับ 
และค่ารักษาพยาบาล มีผลบังคับใช้กับลูกจ้างทุกคนที่มีรายได้มากกว่า 50 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนและ
ผู้ประกอบการอิสระ โดยที่นายจ้างและลูกจ้างจะน าเงินเข้ากองทุนร่วมกันทุกเดือนในอัตราที่ก าหนดตามอายุ
ของลูกจ้าง ซึ่งเงินสะสมและสมทบนี้จะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนเพื่อเข้าบัญชี 1.) Ordinary Account (OA) ส าหรับ
ค่าที่อยู่อาศัย ค่าประกันชีวิต การลงทุน และการศึกษา 2.) Special Account (SA) ส าหรับการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุ และ 3.) Medisave Account (MA) ส าหรับค่า
รักษาพยาบาลและเงินประกันสุขภาพ นอกจากนี้เมื่อสมาชิกอายุ 55 ปี จะมีเพ่ิมอีกบัญชีคือ Retirement 
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Account (RA) โดยเงินออมใน OA จะได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบรับประกันที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี ขณะที่เงินออมใน
บัญชีอ่ืนมีอัตราดอกเบี้ยแบบรับประกันไว้ที่ร้อยละ 4 ต่อปี และเงินสะสม 60,000 ดอลลาร์สิงคโปร์แรกของ
สมาชิกจะได้รับอัตราดอกเลี้ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี (ปี ค.ศ. 2015 อัตราดอกเบี้ยของ RA คือร้อยละ 3.5 และ
บัญชีอ่ืนได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5) ในช่วงแรกของการตั้งกองทุน สมาชิกสามารถถอนเงินพร้อมผลตอบแทน
ได้เต็มจ านวน แต่เนื่องจากความมีอายุยืนของสมาชิกท าให้มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถด ารงชีพได้จากเงินที่
ได้รับจากกองทุน ท าให้มีการก าหนด Minimum Sum Scheme ในปี ค.ศ. 1987 คือจะจ่ายคืนให้แก่สมาชิก
เป็นรายเดือนในเวลา 20 ปี แทนที่จะให้ถอนเป็นเงินก้อนออกไปหมดจากกองทุน และเงินก้อนขั้นต่ าที่จะต้อง
ด ารงในบัญชีนี้จะมีการปรับค่าเพ่ิมขึ้นทุกสิบปีเพ่ือให้ครัวเรือนระดับรายได้ต่ าจนถึงปานกลางสามารถด ารง
ค่าใช้จ่ายในยามเกษียณขั้นพ้ืนฐานได้ และต่อมาในปี ค.ศ. 2009 ได้ปรับเป็น CPF LIFE annuity scheme 
ส่วนสมาชิกที่มีเงินได้ต่ า รัฐออกโครงการ Workfare Income Supplement ขึ้นในปี ค.ศ. 2007 ให้บุคคล
เหล่านี้ได้รับการจ้างงานต่อ รวมทั้งเพ่ิมโครงการ Pioneer Generation Package ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพส าหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ในค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและ MediShield Life 
ส าหรับช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลในส่วนเพ่ิมเติมที่ได้รับจาก MA ส าหรับเจ้าหนี้ที่ของรัฐจะ
ได้รับสวัสดิการจากอีกกองทุน คือ Publicly funded pension sheme โดยสมาชิกและนายจ้างจ่ายเงินเข้า
กองทุนในอัตราร้อยละ 22.5 เท่ากัน ในการรับผลประโยชน์ทดแทนเม่ือเกษียณสามารถเลือกได้ 3 แบบคือ เงิน
บ านาญตลอดชีวิตจ านวนสองในสามของเงินได้ก่อนเกษียณ เงินก้อนจ านวนเท่ากับอัตราบ านาญในระยะเวลา 
25 ปี และเงินบ านาญร้อยละ 60 คู่กับเงินก้อนร้อยละ 40  

สเปน มีระบบบ านาญบ านาญภาครัฐหลัก 3 รูปแบบ คือ แบบที่  1 Single, earnings-related 
benefit ส าหรับผู้มีอายุ 65 ปี ตามระดับอัตราที่ส่งเงินเข้ากองทุน เงินบ านาญค านวณจาก Earnings base 
(เงินได้ย้อนหลัง 17 ปีเทียบกับ 15 ปี ทั้งนี้ไม่เกิน 43,164 ยูโร) และปรับด้วย Adjustment Index และ 
Sustainability factor แบบที่ 2. Means-tested minimum pension ส าหรับผู้ที่มีเงินได้ต่ าที่มีอายุ 65 ปี 
จ านวน 632.9 ยูโรต่อเดือนส าหรับคนโสด หรือ 780.9 ยูโรต่อเดือนส าหรับคนที่แต่งงาน และ แบบที่ 3 Non-
contribution means-tested level ซึ่ ง เ ป็ น ระบบบ านาญใหม่ที่ ใ ช้ แทน  Special social assistance 
scheme ส าหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีและไม่ได้รับเงินบ านาญจาก Contributory system จ านวนเงิน
บ านาญขึ้นกับลักษณะของครอบครัวและรายได้ของครัวเรือน โดยมีเพดานของเงินบ านาญ 5,136.6 ยูโรต่อป ี

สหราชอาณาจักร ระบบบ านาญภาครัฐ (Public pension system) มี 2 รูปแบบคือ 1.) Two-part 
State Pension ซึ่งประกอบด้วย flat rate (ในปี ค.ศ.2014/15 Basic state pension ส าหรับคนโสด ก าหนด
ไว้ที่ 113.10 ปอนด์สเตอร์ลองก์ต่อสัปดาห์) และ Earnings related (ก าหนดไว้ตั้งแต่ 1 – 200 ปอนด์สเตอร์
ลิงก์ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับจ านวนปีที่ท างาน) โดยก าหนดอายุเกษียณ 65 ปีส าหรับเพศชาย และ 62.5 ปี 
ส าหรับเพศหญิง (จะค่อย ๆ ปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 65 ปีภายในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2018) และ 2.) Mean-
tested Pension Credit ส าหรับผู้มีรายได้ต่ าที่มีอายุตั้งแต่ 62 ปี นอกจากนี้ยังมี Workplace private 
pension provision ซึ่งรัฐเริ่มให้ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ.2012 และภายใน
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เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 ตามกฎหมายแล้ว ลูกจ้างที่อายุตั้งแต่ 22 ปีและผู้ที่อยู่ใน State Pension ที่มีเงิน
ได้สูงกว่า 10,000 ปอนด์สเตอร์ลิงก์ในปี ค.ศ. 2014/15 จะมีหน้าที่ต้องลงทะเบียนเข้ากองทุน Workplace 
private pension โดยมี National Employment Savings Trust (NEST) ซึ่งเป็นโครงการเงินบ านาญแบบ
ก าหนดเงินสะสมตามอาชีพ (Occupational defined contribution scheme) ช่วยเหลือในการลงทะเบียน
และจัดให้มีบ านาญส าหรับผู้มีเงินได้ต่ าถึงปานกลาง ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2014 ระบบบ านาญภาครัฐ (Public 
pension system) จะมีการใช้ Single-tier State Pension แทน Two-part system คือจะมีลักษณแบบ 
Flat rate เท่านั้น พร้อมทั้งเพ่ิมจ านวนปีที่จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนจากเดิม 30 ปี เป็น 35 ปีส าหรับการรับเงิน
บ านาญเต็มจ านวน ทั้งนี้หากส่งเงินเข้ากองทุนไม่ต่ ากว่า 10 ปี จะสามารถขอรับเป็นสัดส่วนตามจ านวนปีที่ส่ง
เข้ากองทุนได้ พร้อมทั้งออกกฎหมายปรับอายุเกษียณเป็น 66 ปีภายในเดือนตุลาคม ค.ศ.2020 และเป็น 67 ปี
ระหว่าง ค.ศ. 2026 และ ค.ศ.2028) ล่าสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ.2016 รัฐบาลน าเสนอโครงการ Class 
3A National Insurance Contribution (Class 3a NiCS) ในลักษณะ Voluntary ที่ ให้  Top-up benefit 
โดยเป็นการจัดตั้งขึ้นชั่วคราวส าหรับการช่วยเหลือผู้รับบ านาญในขณะนั้นและผู้ที่ใกล้เกษียณให้ได้รับเงินได้ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ State pension benefit เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ นับตั้งแต่ 5 เมษายน ค.ศ.2017 ชายที่เกิด
ก่อน 6 เมษายน ค.ศ.1951 และหญิงเกิดก่อน 6 เมษายน ค.ศ.1953 จะต้องส่งเงินเข้ากองทุน 1 – 25 ปอนด์
สเตอร์ลิงก์ขึ้นอยู่กับอายุ อายุขัยที่คาดการณ์ และจ านวนเงินที่บุคคลนั้นมีความสามารถที่จะน าส่งเข้ากองทุน
เพ่ือเพ่ิมการจ่ายผลประโยชน์ที่ได้รับรายสัปดาห์ซึ่งก าหนดไว้สูงสุดที่ 1,300 ปอนด์สเตอร์ลิงก์ 

สหรัฐอเมริกา มีการจัดระบบสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่มีลักษณะใกล้เคียงกับท้ังสามชั้น คือ 
- โครงการความมั่นคงทางสังคม (Social security) เป็นโครงการภาคบังคับที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการ 

ถือเป็นรูปแบบบ านาญเกษียณอายุชั้นที่ 1 ที่ให้หลักประกันรายได้ขั้นพ้ืนฐานซึ่งจะก าหนดการ
ให้สูงกว่าระดับความยากจนแก่ผู้สูงอายุ 

- โครงการบัญชีเงินออมเพ่ือการเกษียณส่วนบุคคล (Individual Retirement Account: IRA) ซ่ึง
ถือเป็นโครงการเงินออมส่วนบุคคลที่มีการใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจด้านภาษีจากรัฐบาลกลาง
ในส่วนของเงินสะสม โดยที่หากประชาชนฝากเงิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมขึ้นในบัญชีกองทุน
รวมสินทรัพย์ในบัญชี IRA ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะได้รับการลดหย่อนภาษี ส่วนการ
ลดหย่อนภาษีจากเงินสมทบจะขึ้นกับประเภทของบัญชี IRA 

- โครงการบ านาญที่นายจ้างจัดตั้ง (Employer-based pension plan) เป็นโครงการแบบ
ก าหนดผลประโยชน์ทดแทน (Defined benefit) นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือ
ประโยชน์ของลูกจ้างที่เกษียณตามจ านวนปีที่ท างานและเงินเดือนของลูกจ้าง นายจ้างมีหน้าที่
น าเงินหรือสินทรัพย์ในกองทุนไปลงทุนหรือจัดจ้างผู้จัดการด้านการลงทุนให้เป็นผู้ด าเนินการ
ลงทุน เนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงจากการลงทุน หากกองทุนได้ผล
ประโยชน์ตอบแทนสูง เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายจะลดลง 
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- โครงการบ านาญ 401(k) เป็นโครงการแบบก าหนดเงินสมทบ (Defined contribution) เริ่ม
จัดตั้งในปี ค.ศ. 1981 มีลักษณะคล้ายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในประเทศไทย กล่าวคือ เป็นระบบ
บ านาญแบบสมัครใจของนายจ้างในการจัดตั้ง ก าหนดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมไม่เกินร้อยละ 15 
หรือไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี และนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบในจ านวนเท่ากันเข้า
กองทุน ได้รับการยกเว้นภาษีจากทั้งเงินสะสมและเงินสมทบ แต่ทั้งนี้จะมีการเสียภาษีเมื่อมีการ
ขอรับเงินจากกองทุนซึ่งการขอรับเงินในรูปเงินก้อนและเงินงวดจะมีภาระภาษีแตกต่างกัน การ
บริหารจัดการจะมีการแยกบัญชีเงินของลูกจ้างแต่ละคน หากมีการย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้าง 
ลูกจ้างสามารถโอนเงินจากกองทุนบริษัทเดิมไปยังกองทุนของบริษัทใหม่ การก าหนดนโยบาย
การลงทุนท าโดยนายจ้างและคณะกรรมการของกองทุนซึ่งเป็นตัวแทนของทั้งฝ่ายนายจ้างและ
ลูกจ้าง มีแผนการลงทุนให้ลูกจ้างเลือกลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ โดยมี 3 แบบหลัก คือ 
Money market plan ลงทุนในเงินฝากและพันธบัตร Equity plan ลงทุนในหุ้นทั้งในและ
ต่างประเทศ และ General growth plan ลงทุนในพันธบัตรและหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน ส าหรับ 
การขอรับเงินจากกองทุน หากสมาชิกมีอายุอย่างน้อย 58.5 ปี (ก าหนดอายุเกษียณคือ 65 ปี) 
จะสามารถขอรับเงินได้เต็มจ านวน แต่หากขอรับเงินก่อนก าหนด จะได้รับเงินเป็นส่วนตาม
ระยะเวลา โดยเงินที่สมาชิกจะได้รับคือเงินต้นและเงินผลตอบแทนจากการลงทุน ส าหรับการ
ขอรับสวัสดิการ จะขึ้นกับจ านวนปีที่ท างานให้บริษัทเพ่ิมตามข้อก าหนดของแต่ละนายจ้าง 
นายจ้างส่วนใหญ่จะจัดตั้งโครงการบ านาญที่นายจ้างจัดตั้งควบคู่ไปกับโครงการบ านาญ 401(k)  

อิตาลีและโปรตุเกส มีระบบบ านาญหลักทั้งแบบ 1.) Earnings related scheme ส าหรับอิตาลีมี
การก าหนด Notional account ของแต่ละบุคคลซึ่งมีอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนที่ร้อยละ 33 (หนึ่งในสามจาก
ลูกจ้างและสองในสามจากนายจ้าง) และได้รับผลตอบแทนตามอัตราการเติบโตของ Real GDP เมื่อเกษียณจะ
มีการแปลงค่าเงินในบัญชีนี้ให้เห็นเงินงวดตามอายุขัยเฉลี่ย ณ วันเกษียณ ส าหรับโปรตุเกส เงินบ านาญที่ได้รับ
จะค านวณจากผลคูณของ ระดับเงินได้อ้างอิง (Reference earnings) อัตราการคงค้าง (Accrual rate) และ 
ปัจจัยความยั่งยืน (Sustainability factor) ทั้งนี้ เงินได้อ้างอิงจะปรับตาม CPI 2.) แบบกองทุนประกันสังคม 
ส าหรับอิตาลี จะให้แก่ผู้ที่อยู่ใน DB pension system เดิมและมีเงินบ านาญต่ ากว่า 500.88 ยูโรต่อเดือน จะ
ได้รับเงินบ านาญส่วนเพ่ิมเพ่ือให้มีเงินได้หลังเกษียณรวมเป็น 6,511.44 ยูโรต่อปี ส าหรับโปรตุเกส จะให้เงิน
บ านาญ 199.53 ยูโรต่อเดือนแก่ผู้ที่มีอายุ 66 ปีที่ไม่ได้รับเงินจาก Earnings related scheme 

อินเดีย PNB MetLife (2015) ชี้ว่าแม้ว่าอินเดียจะไม่มีระบบประกันสังคม (Social security 
system) แต่จะมีระบบสวัสดิการคุ้มครองผู้สูงอายุทั้งแบบทางการและแบบสมัครใจ ส าหรับแบบทางการ 
ได้แก่ Statutory employee benefits ซึ่งเป็นการจัดการตั้งตามกฎหมาย Employees’ Provident Fund 
and Miscellaneous Provisions Act 1952 (EPFMP) นายจ้างมีภาระที่จะต้องจัดให้มีผลประโยชน์จาก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างแบบภาคบังคับ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างส่งเงินในอัตราเท่ากันร้อยละ 12 ของ
เงินเดือนพ้ืนฐานเข้า Central Employees’ Provident Fund Scheme (EPFS) โดยที่ร้อยละ 8.33 ของเงิน
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ที่นายจ้างจ่ายเข้า EPFS จะถูกส่งต่อไปยัง Employees’ Pension Scheme (EPS) ในกรณีที่บริษัทนั้น ๆ มี
ลูกจ้างมากกว่า 20 คน นอกจากนี้นายจ้างยังมีภาระผูกพันทางกฎหมายให้เป็นสมาชิกและจ่ายเงินเข้า 
Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) 1976  ในอัตราร้อยละ 0.5% ของเงินเดือน
พ้ืนฐานของลูกจ้างเพ่ือให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มแก่ลูกจ้างทุกคนในรูปเงินประกันแบบสะสมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
นายจ้างอาจได้รับการยกเว้นจากการส่งเงินเข้า EDLI ได้ในกรณีที่นายจ้างสามารถให้ผลประโยชน์ในรูปเงิน
ประกันแก่ลูกจ้างมากกว่าที่ EDLI ให้ ทั้งนี้เงินประกันภายใต้ EDLI จะหลากหลายขึ้นอยู่กับยอดเงินในบัญชี
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของตนเมื่อ 12 เดือนที่ผ่านมาโดยมีการก าหนดเพดานไว้ที่ INR 3.6 lakh ส าหรับแบบ
สมัครใจจะเรียกว่า Superannuation ที่บริษัทริเริ่มเพ่ือให้ผลประโยชน์ในรูปเงินงวดรายเดือน (Monthly 
annuities) แก่ลูกจ้างเมื่อเกษียณ โดยทั่วไปบริษัทจะลงทุนเงินส่วนนี้ผ่านบริษัทประกันตาม Rule 67 (2) ของ 
Income tax rules 1962 และอาจมีลักษณะเป็นได้ทั้งแบบก าหนดผลประโยชน์ (บริหารแบบ Pool find 
เช่นเดียวกันกับ Gratuity) และแบบก าหนดเงินสมทบ (บัญชีของแต่ละสมาชิกถูกบริหารรายบัญชี)  

อินโดนีเซีย ระบบจัดการสวัสดิการเพื่อสูงอายุแบบทางการจะมี 4 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 Voluntary, 
employer-sponsored pension programme ครอบคลุมแรงงานแบบทางการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ ก าหนดอายุเกษียณ 55 ปี ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของแผนรูปแบบนี้มีค่าอย่างน้อยร้อยละ 6 แบบ
ที่ 2 Civil service pension programme ที่ถูกบริหารส าหรับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ก าหนดอายุเกษียณ 
55 ปีเช่นกัน จะจ่ายผลประโยชน์เป็นเงินงวดและเงินก้อน สวัสดิการทั้งสอบแบบจะลักษณะก าหนด
ผลประโยชน์ (Defined benefit) โดยมีอัตราสะสมร้อยละ 8 ของเงินเดือน แบบที่ 3 เรียกว่า PT Asabri จัดตั้ง
ขึ้นส าหรับทหารและข้าราชการต ารวจ การสะสมและการจ่ายผลประโยชน์มีลักษณะเช่นเดียวกับสองแบบแรก 
แบบสุดท้าย Jamsostek program ซึ่งเป็น Mandatory defined contribution provident fund ส าหรับ
ลูกจ้างแบบทางการทั้งหมดยกเว้นบริษัทเล็กที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คนและผู้มีอาชีพอิสระ ก าหนดอัตราสะสม
ร้อยละ 2 และอัตราสมทบร้อยละ 3.7 อย่างไรก็ตาม Asher (1998) ระบุว่าระบบสวัสดิการบ านาญส าหรับ 
Civil servants มีความไม่ยั่งยืน ขณะที่ Manadatory provident fund ส าหรับลูกจ้างภาคทางการยังไม่
ครอบคลุมทั่วถึงและไม่ได้ถูกจัดการบริหารดีเนื่องจากให้ผลตอบแทนต่ ามากแก่สมาชิก มีเพียง Private 
voluntary provident pension plans ที่มีผลด าเนินงานค่อนข้างด ี

ออสเตรีย ระบบสวัสดิการคุ้มครองผู้สูงอายุยังคงเป็นแบบ Defined benefit public shceme 
ส าหรับผู้มีอายุ 65 ปีส าหรับเพศชาย และ 60 ปี ส าหรับเพศหญิง ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนเป็น
ระยะเวลา 180 เดือนใน 30 ปีที่ผ่านมา หรือ 300 เดือนระหว่างที่ท างานเต็มเวลา ทั้งนี้ก าหนดเพดานการส่ง
เงินเข้ากองทุนไว้ที่ 63,420 ยูโรและปรับตาม CPI นอกจากนี้ ยังมี Intcome-tested top up ส าหรับผู้รับ
บ านาญที่มีเงินได้ต่ า 

ฮ่องกง เริ่มมีกฎหมายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ (Mandatory Provident Fund: MPF) ใน
ปี ค.ศ. 1995 และมีการจัดตั้งหน่วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ (Mandatory provident fund 
schemes authority) เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดกฎเกณฑ์ ให้ค าแนะน า และติดตามการด าเนินงานของ MPF ในปี 
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ค.ศ. 1998 ทั้งนี้ MPF เริ่มด าเนินการจริง 1 ธันวาคม ค.ศ. 2000 ครอบคลุมลูกจ้างทุกคนและผู้มีอาชีพอิสระที่
มีอายุ 18 – 65 ปี และท างานไม่น้อยกว่า 60 วัน ลักษณะบ านาญเป็นแบบก าหนดเงินสมทบ (Defined 
contribution) ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนเท่ากันทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โดยมีข้อยกเว้นส าหรับลูกจ้างที่มี
รายได้ต่ ากว่า 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อเดือนที่ได้รับการยกเว้นการส่งเงินสะสมแต่นายจ้างยังคงส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุนตามเดิม ลูกจ้างสามารถน าเงินที่จ่ายสะสมในกองทุนไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 12,000 ดอลลาร์
ฮ่องกงต่อปี ส่วนนายจ้างสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของรายได้ต่อปีของลูกจ้าง ทั้งนี้  
ผลประโยชน์ทดแทนสามารถถ่ายโอนไปสู่นายจ้างใหม่ได้เมื่อมีการเปลี่ยนงาน โดยจะสามารถขอรับ
ผลประโยชน์ได้เม่ือมีอายุครบ 60 ปีหรือย้ายออกนอกประเทศอย่างถาวร 

หลายประเทศได้พยายามปฏิรูประบบบ านาญเพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบการประกันในเงินได้ที่
เพียงพอทางสังคมและยั่งยืนส าหรับผู้สูงอายุเกิดขึ้น (Arrau and Schmidt-Hebbel, 1994; Baeattie and 
McGillivray, 1996; Diamond 1996; Gramlich, 1996; Jackson and Nakashima, 2015; World Bank, 
1994) ดังตัวอย่างเช่น Asher (1998) ระบุว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมจะพ่ึงพิงระบบแบบไม่เป็น
ทางการจากครอบครัวหรือชุมชน ระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแบบทางการภาคบังคับ (Publicly mandated 
and managed provident funds) เพ่ิงถูกน ามาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดนีเซียและไทยในทศวรรษ 
1990s  

นอกจากนี้ International Social Security Agencies (2015) ได้ส ารวจ Social Security System 
Programs (SSSP) ในระบบที่เกี่ยวข้องกับจ้างงานส าหรับการจ่ายบ านาญ (Employment-related systems 
of pensions) ของประเทศในเอเชียแปซิฟิก พบว่าเงินบ านาญซึ่งเป็นการจ่ายแบบระยะยาวโดยมีอายุครบ
ตามที่ก าหนด (ปกติก าหนดที่อายุ 60 หรือ 65 ปี) และสะสมเงินในกองทุนตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือมี
จ านวนเวลาการจ้างครบตามก าหนด (ปกติจะอยู่ระหว่าง 30 – 40 ปี) เงินที่ถูกส่งเข้ากองทุนมาจากนายจ้าง 
ลูกจ้าง หรือทั้งสองฝ่าย หรือรัฐ และบางกองทุนประกันสังคมอนุญาตให้แรงงานที่มีอาชีพอิสระเข้าเป็นสมาชิก
ได้ บางประเทศกระตุ้นการมีส่วนร่วมภาคสมัครใจโดยการให้เงินสนับสนุนจากรัฐด้วย การรับเงินบ านาญอาจ
เกษียณแล้วหรือเมื่อสมาชิกมีอายุตามก าหนดโดยไม่จ าเป็นที่จะต้องเกษียณแล้วจริง การก าหนดผลประโยชน์
ขั้นต่ าโดยส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือด ารงมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ า ประเทศท่ีก าลังพัฒนาแล้วส่วนใหญ่
จะเริ่มต้นระบบสวัสดิการผู้สูงอายุด้วย Social secial system ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรจะเริ่มต้นด้วย Provident fund นอกจากนี้ บางประเทศมี
โครงการ Universal program ซึ่งให้ผลประโยชน์เงินสดแบบอัตราคงที่แก่ผู้มีถิ่นพ านักภายในประเทศซึ่ง
รวมถึงบ านาญแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่าอายุที่ก าหนด รวมทั้งมีโครงการ SSSP ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุใน
รูปแบบอ่ืนร่วมด้วย ได้แก่ โครงการบ านาญผ่านสถาบันที่ให้บริการทางการเงินและ Publicly operated 
peovident โดยที่โครงการบ านาญผ่านสถาบันที่ให้บริการทางการเงินอาจอยู่ในรูป Individual account 
funds (ผู้ประกันและหรือนายจ้างส่งเงินเป็นสัดส่วนของเงินได้เข้าบัญชีซึ่งถูกบริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่เป็น
ภาครัฐหรือภาคเอกชน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาจโดยสมัครใจหรือบังคับ เงินกองทุนที่สะสมนี้มีไว้เพ่ือเป็น
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แหล่งของเงินได้ทดแทนในกรณีเกษียณ การทุพพลภาพ การเจ็บป่วย และการว่างงาน) , Mandatory 
occupational pensions (ส าหรับนายจ้างที่ถูกบังคับโดยกฎหมายให้จัดตั้ ง Occupational pension 
schemes ที่มีการสนับสนุนโดยนายจ้าง และในบางกรณีอาจมีเงินสะสมจากลูกจ้างร่วมด้วย ผลประโยชน์จะ
ถูกจ่ายในรูปเงินก้อนหรือเงินงวด) และ Mandatory private insurance (ส าหรับกรณีที่บุคคลถูกบังคับโดย
กฎหมายให้ซื้อเงินประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตภาคเอกชน) ส่วน  Publicly operated peovident 
funds เป็นกองทุนโครงการการออมภาคบังคับในประเทศก าลังพัฒนาซึ่งมีการจ่ายเ งินเข้ากองทุนทั้งจาก
นายจ้างและลูกจ้างเพ่ือลงทุนให้แก่ลูกจ้างแต่ละคนใน A single, publicly managed fund โดยผลประโยชน์
เมื่อเกษียณสามารถอยู่ในรูปเงินก้อนหรือเงินงวดบ านาญ)  

OECD (2015) สรุปว่าการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับระบบบ านาญเพ่ือเพ่ิมความเพียงพอของรายได้ยาม
เกษียณในประเทศต่าง ๆ อาจท าได้โดยการเพ่ิมความครอบคลุมของบ านาญ (Coverage) หรือเพ่ิมระดับ
ผลประโยชน์ (Benefit levels) หรือทั้งสองวิธีร่วมกัน หรือลดอัตราภาษีเงินได้ของผู้เกษียณ ในประเทศท่ีเงินที่
ส่งเข้ากองทุนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลประโยชน์น์ที่ได้รับ วิธีการเพ่ิมอัตราเงินสะสม/สมทบหรือการเพ่ิม
ระยะเวลาการสะสม/สมทบจะเป็นวิธีที่เหมาะสมในการเพ่ิมความเพียงพอ ทั้งนี้ ทุกประเทศใน OECD จะมีการ
ก าหนด Manadatory or Quasi-mandatory pension systems เพ่ือเพ่ิมระดับการครอบคลุมของระบบ
บ านาญ หลายประเทศเพ่ิมการครอบคลุมของระบบบ านาญผ่านโครงการบ านาญภาคเชนแบบสมัครใจ (ได้แก่ 
แคนาดา ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) เพ่ิมผลประโยชน์ที่ได้รับโดยปรับเพ่ิมผลประโยชน์
เป้าหมาย (ได้แก่ ไอร์แลนด์ ลักเซมเบอรืก และญี่ปุ่น) และอาจใช้วิธีการลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ได้แก่ ชิลี 
ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร) และ/หรือปรับปรุงการลงทุนให้มีแผนการลงทุนที่หลากหลายขึ้นดัง
ตัวอย่างในสหราชอาณาจักร หรือเพ่ิมความมั่นคงเพ่ิมขึ้นในด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง (ได้แก่ ชิลี 
ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และเม็กซิโก) บางประเทศส่งเสริมการออมเพ่ือเกษียณโดยการเพ่ิม
อัตราการส่งเงินเข้ากองทุนบ านาญ ได้แก่ ออสเตรเลีย นอร์วย์ และสหราชอาณาจักร ขณะที่บางประเทศใช้
การลดภาษีที่คิดกับเงินได้ของผู้เกษียณ ได้แก่ โปรตุเกส โปแลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร อัตราเงิน
ทดแทนซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความเพียงพอโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 63 (ต่ าสุดที่ร้อยละ 28 ในเม็กซิโก และ
สูงสุดที่ร้อยละ 105 ในตุรกี) บางประเทศก าหนดให้อัตราเงินทดแทนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยส าหรับผู้มีรายได้ต่ า 
เช่น เดนมาร์ก ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ และตุรกี 

อย่างไรก็ตาม ILO (2015) และ Jackson and Nakashima (2015) ยังคงระบุว่าโดยทั่วไปการ
ครอบคลุมของระบบบ าเหน็จบ านาญแบบทางการยังคงอยู่ในระดับต่ าและความไม่เพียงพอของระบบ
ประกันสังคมส าหรับผู้สูงวัยส่งผลให้เกิดความยเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเด็นปัญหาหลัก 3 
ประการของความไม่เพียงพอของรายได้ในยามเกษียณคือ 

1.) ปัญหาในนโยบายลงทุน ผลการด าเนินงาน ธรรมาภิบาล และการจัดการของระบบส ารองเลี้ยง
ชีพระดับชาติและระบบประกันสังคม 
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2.) ความไม่ยั่งยืนในเชิงงบประมาณทางการคลังในระยะยาวและความเชื่อมโยงระหว่าง
ผลประโยชน์และเงินสมทบเข้ากองทุนของระบบประกันสังคม  (Social security type 
system) 

3.) ปัญหาด้านการเก็บเงินสมทบต่ าขณะที่ผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายให้แก่สมาชิกเพ่ิมสูงขึ้นอันเป็นผล
สืบเนื่องจากนโยบายที่พยายามลดความเหลื่อมล้ าในตลาดแรงงาน 

Asher (1998) และ Holtzman et al. (2000) ได้เคยเสนอแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ไว้ 
และยังคงสอดคล้องกับแนวทางที่  Global Aging Institute (2015) เสนอในการพัฒนา pension funded 
system ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน คือ 

1.) ควรมีการบูรณาการแหล่งเงินได้ของการเกษียณ กล่าวคือ ควรสร้างความสมดุลระหว่างส่วนทุน
ของบุคคลและทุนทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงความไม่ยั่งยืนในเชิงงบประมาณโดย
การบูรณาการระหว่างเงินบ านาญภาครัฐและภาคเอกชน 

2.) คิดค้นนวัตกรรมที่เหมาะสม เช่น ปรับระบบเข้าสู่ Multipillar structure ขยายการครอบคลุม 
หาแนวคิดที่จะช่วยลดต้นทุนทางการบริหาร ขยายการจัดการความเสี่ยงทางสังคมผ่าน 
informal support และ safety nets และการออกแบบ Provident fund systems ให้
เหมาะสม 

3.) อุปถัมภ์ตลาดทางการเงินด้วยการจัดการกองทุนบ านาญแบบกระจายตัว (decentralizing 
pension fund management) ทบทวนธรรมาภิบาล ระเบียบกฎเกณฑ์และการก ากับดูแล 
รวมถึงการสร้างหรือสนับสนุนเครื่องมือใหม่ 

ในระบบเศรษฐกิจที่ข้อมูลข่าวสารเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงทางสังคมผู้สูงอายุที่ถือว่าเป็น
เครื่องมือที่ดีที่สุดในการปกป้องเงินได้ของผู้สูงอายุคือการซื้อประกันที่ได้รับผลตอบแทนเป็นงวดรายปีคงที่ 
(Annuity) เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ทราบได้จึงสามารถประเมินราคาได้อย่างยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ใน
ความเป็นจริงจะมีความไม่เท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารท าให้เกิด Moral Hazard, Adverse Selection และ 
Incomplete Property Rights ส่งผลให้การประเมินราคาไม่ได้เป็นไปอย่างยุติธรรมและขาดเครื่องทางตลาด
ทางการเงินที่เพียงพอ ดังนั้น จึงเกิดการพัฒนาวิธีการจัดการความเสี่ยงในเงินได้ของผู้ สูงอายุ (Old-age 
income risk) ที่เป็นทางเลือก ดังแสดงในตารางที่ 2.8 กล่าวคือ ถ้าเป็นในสังคมชนบทที่ไม่มีเครื่องมือทาง
การเงิน ผู้สูงอายุจะพ่ึงพิงการสนับสนุนทางการเงินแบบไม่เป็นทางการหรือส่วนบุคคลจากครอบครัวหรือชุมชน 
การได้รับการจ้างงานต่อ และการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดเพ่ือใช้จ่าย ซึ่งทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
ในเงินได้ของผู้สูงอายุนี้มีแนวโน้มจะมีความไม่มั่นคงในอนาคตจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของประชากรและ
ลักษณะการเข้าสูงสังคมเมืองมากขึ้น หลายประเทศใช้ทางเลือก A Society-wide inter-generatational 
contract หรือ Publicly Mandated and Unfunded Retirement Provisions ซึ่งสะท้อนลักษณะ Myopia 
ของแต่ละบุคคลและ Inter- and Intra-Generational Income Redistribution อันเเป้าหมายทางการเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีเครื่องมือในตลาดทางการเงินที่ไม่เพียงพอและต้องการสร้ างข้อตกลงทาง
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ประกันสังคมส าหรับ Active Population และช่วยเหลือผู้ยากจนที่สูงวัย ดังเช่นในประเทศฟิลิปปินส์ เกาหลี 
และไทย เพ่ือสร้างให้เกิด Risk Pooling และลดความแตกต่างในอัตราการสะสม ส าหรับประเทศที่มีความ
เข้มงวดใน Unfunded Public Pension Pillar และมีการบังคับ Funded Component ที่เป็นกฎระเบียบ
และควบคุมโดยภาครัฐ จะจัดการกับความเสี่ยงในเงินได้ของผู้สูงอายุในรูปแบบของ Provident Fund Model 
ในระดับชาติ โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศท่ีเคยเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรและเน้นสร้างการออม ซึ่ง
อาจอยู่ในระดับทางการโดยรัฐ เช่น บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ หรือระดับการจัดการโดยภาคเอกชน เช่น 
ฮ่องกง และอินโดนีเซีย ประเทศเหล่านี้จะไม่มี Intra-Generational Redistribution ให้แก่ผู้ยากจนและมี 
Social Assistance Programs น้อยมาก 

นอกจากนี้  Dorfman and Palacios (2012) ชี้ ว่ าการท าให้ โครงการบ านาญถูกใช้ ได้ อย่ าง
ประสิทธิภาพควรเสริมสร้างให้มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและ
สถาบันการเงินในการบริหารจัดการ Public and privately managed pension funds ธนาคารถือเป็นหนึ่ง
องค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการให้ค าแนะน าและสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้หลายระดับและหลากอาชีพ  

Global Aging Institute (2015) ศึกษาการออกแบบระบบบ านาญภาครัฐ และระบุถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาระบบบ านาญแบบ Funded pension model ในประเทศก าลังพัฒนาจากแนวโน้มลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม หากระบบบ านาญแบบ Funded pension model นี้มีการ
ออกแบบที่ไม่เหมาะสม อาจไม่ท าให้บรรลุความเพียงพอในการเกษียณได้เช่นกัน โดยให้ค าแนะน าในการ
ออกแบบไว้ด้วย ได้แก่ 

- ก าหนดให้ระบบบ านาญแบบที่สมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุนเป็นภาคบังคับ (Mandatory) 
- ก าหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนที่สูงกว่าร้อยละ 12.5 
- มอบหมายผู้จัดการจากภาคเอกชน (Private manager) เป็นผู้บริหาร ควบคุม ดูแลจัดการ

กองทุน 
- ส่งเสริมให้มีการแข่งขันระหว่างผู้จัดการการลงทุน (Investment manager) ให้ลดค่าธรรมเนียม

ในการบริหารกองทุน 
- จัดให้มีทางเลือกการลงทุน (Investment options) ที่หลากหลายแก่ผู้จัดการการลงทุน 
- จ ากัดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน (Participants) ในการตัดสินใจด้านการจัดสรรกลุ่ม

สินทรัพย์ (Portfolio allocation) 
- เชื่อมโยงการก าหนดอายุเกษียณกับอายุขัย และให้การเกษียณเป็นแบบสมัครใจ 
- ก าหนดให้เงินงวดรายปีของบัญชีบ านาญของแต่ละคนในภาคบังคับ (Personal account 

mandatory) เริ่มได้รับ ณ เวลาที่เกษียณ 
- จัดให้มี Non-contributory social system ร่วมด้วย 
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ตารางท่ี 2-6 การบริหารความเสี่ยงทางสังคมผู้สูงอายุ 

กลยุทธ์ ไม่ทางการ/ส่วนบุคคล ทางการโดยอิงกับตลาด
ทางการเงิน 

ทางการโดยอิงกับ
ภาครัฐ 

การลดความเสี่ยง (Risk 
reduction) 

- มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
เ พ่ื อ ให้ ยั ง ค ง อ ยู่ ใ น
ระบบแรงงานได ้
- ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

รูปแบบเงินได้และการ
บริโภค 

- การมีข้อมูลข่าวสาร
เ กี่ ย ว กั บ เ งิ น ไ ด้
เกษียณอายุที่ต้องการ 
การเตรียมพร้อมเพ่ือ
เกษียณ และผลการ
ด าเนินงานของตลาด
ทางการเงิน 

- ก า ร ค า ด ก า ร ณ์
เศรษฐกิจเขิงมหภาพ  
- การเพ่ิมระดับการอ่าน

ออกเขียนได้ทางการ
เงิน 
- การพัฒนา Indexed 

government bonds  
- ก า ร ก า ห น ด

กฎระเบียบและการ
ก า กั บ ดู แ ล ต ล า ด
ทางการเงิน 

ก า ร ล ด ร ะ ดั บ ค ว า ม
รุนแรงของความเสี่ยง
ด้วยการลงทุนในกลุ่ม
หลักทรัพย์ (Portfolio) 

การลงทุนในสินทรัพย์ที่
แท้จริง (Real assets) 
เช่น ที่ดิน บ้าน 

- การลงทุนในสินทรัพย์
ทางการเงิน และการมี 
occupational 
pension 

- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
แห่งชาติ  
- การกระตุ้นให้มีการ

อ อ ม แ บ บ ส มั ค ร ใ จ 
(third pillar) 

ก า ร ล ด ร ะ ดั บ ค ว า ม
รุนแรงของความเสี่ยง
ด้ ว ย ก า ร ท า ป ร ะ กั น 
(Insurance) 

การจัดการแบ่งปันความ
เสี่ยงภายในครอบครัว 

- การซื้อประกันที่ได้รับ
ผลตอบแทนเป็นงวด
รายปีคงท่ี (Annuity) 

- ป ร ะ กั น สั ง ค ม 
(unfunded DB) 

การป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) 

การแต่งงาน -  -  

การจัดการกับความเสี่ยง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น แ ล้ ว  (Risk 
coping) 

- การเปลี่ยนสินทรัพย์ที่
แท้จริง (Real assets) 
เป็นเงินได ้
- การท า งานต่ อหลั ง

เกษียณ 
- ขอความช่ วย เหลื อ

ภายในครอบครัวหรือ
ชุมชนที่อาศัยอยู่ 

- การเปลี่ยนสินทรัพย์
ทางการเงินเป็นเงินสด 

- Means tested 
social transfer in 
cash or kind 
- General and 

categorical 
subsidies 

ที่มา Holzman et al. (2000) 
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2.3 ระบบการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ระบบสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยมีลักษณะ Multi-pillar ตามทฤษฎีเสาหลักสามต้น
ของธนาคารโลกเช่นเดียวกับในประเทศอ่ืน กล่าวคือ 

ชั้นที่ 1 เป็นการออมเพ่ือเกษียณอายุภาคบังคับและบริหารจัดการโดยภาครัฐในลักษณะก าหนด
ผลประโยชน์ทดแทน (Publicly mandated, publicly managed, defined benefit) เพ่ือสร้างหลักประกัน
และความมั่นคงในชีวิตให้มีรายได้หลังเกษียณไม่ต่ ากว่าระดับความยากจน  มีลักษณะสอดคล้องกับกองทุน
ประกันสังคม กรณีชราภาพ (Social security fund) ส าหรับลูกจ้างภาคเอกชนซึ่งด าเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมจ่ายเงินสมทบตามอัตราที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง โดยเงินที่ผู้สูงอายุได้รับเมื่ออายุ 55 ปี จะอยู่ในรูปเงินบ านาญตลอดชีวิตส าหรับผู้ที่จ่ายเงินเข้า
กองทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 เดือน หรือเงินบ าเหน็จเป็นเงินก้อนส าหรับผู้ที่จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็น
ระยะเวลาน้อยกว่า 180 เดือน 

ชั้นที่ 2 เป็นการออมภาคบังคับ บริหารจัดการโดยภาคเอกชน ในลักษณะก าหนดเงินสมทบ (Public 
mandated, pvivately managed, defined contribution) เพ่ือเพ่ิมรายได้หลังเกษียณให้อยู่ในระดับที่
เพียงพอต่อการด ารงชีพขั้นพ้ืนฐาน ผลประโยชน์ทดแทนขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่จ่ายเข้ากองทุนและ
ผลประโยชน์ที่เกิด มีลักษณะสอดคล้องกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (Government pension fund) 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 มีนาคม 2540 ตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2529 และ
ครอบคลุมเพียงข้าราชการ  

ชั้นที่  3 เป็นการออมภาคสมัครใจ บริหารจัดการโดยเอกชน ในลักษณะก าหนดเงินสมทบ 
(Voluntary savings, privately managed, defined contribution) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตหลังเกษียณโดย
สมัครใจ ผลประโยชน์ทดแทนข้ึนอยู่กับจ านวนเงินที่จ่ายเข้ากองทุนและผลประโยชน์ที่เกิด มีลักษณะสอดคล้อง
กับหลายกองทุนในประเทศไทย ได้แก่  

1.) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident fund) ซึ่งถูกจัดตั้งตามความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้าง
ส าหรับลูกจ้างในภาคเอกชนโดยการจ่ายเงินสะสม/สมทบเป็นตามเกณฑ์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

2.) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งถูกจัดตั้งตามความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้างส าหรับลูกจ้างใน
ภาครัฐวิสาหกิจ โดยลูกจ้างที่อยู่ขณะจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพสามารถเลือกเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพหรือในระบบบ าเหน็จแบบเดิม แต่ลูกจ้างที่เข้าหลังจากที่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ จัดตั้งแล้ว จะถูก
บังคับเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ในปัจจุบันรัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
การจ่ายเงินสะสมเป็นตามที่แต่ละรัฐวิสาหกิจก าหนดแต่ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนและไม่เกินอัตรา
ที่รัฐวิสาหกิจนั้นจ่ายสมทบ ทั้งนี้การจ่ายเงินสมทบของรัฐวิสาหกิจจะจ่ายตามความเหมาะสมของแต่ละ
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รัฐวิสาหกิจ แต่ไม่เกินร้อยละ 9 ของเงินเดือนในกรณีที่ลูกจ้างมีอายุงานไม่เกิน 20 ปี และไม่เกินร้อยละ 10 
ส าหรับลูกจ้างท่ีมีอายุงานเกิน 20 ปี  

3.) กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement mutual fund) เป็นการออมที่ภาครัฐให้การส่งเสริม
ผ่านแรงจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือรองรับข้อจ ากัดของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการที่สมาชิกไม่สามารถจ่ายเงินสะสมได้สูงกว่าอัตราเงินสมทบของนายจ้างในกรณีที่สมาชิก
ต้องการออมเพ่ิม ถือเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการที่ได้รับ
ใบอนุญาตภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วย
ลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ในแต่ละปี หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิน
ได้ในแต่ละปี โดยเมื่อรวมกับเงินสะสมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญจะต้องไม่เกิน 
300,000 บาทต่อปี การลงทุนจะต้องไม่น้อยกว่าปีละครั้งและต่อเนื่อง ไม่มีการขอระงับการซื้อหน่วยการลงทุน
เกินกว่า 1 ปีต่อเนื่องกัน ยกเว้นไม่มีเงินได้ในปีภาษีนั้น  

4.) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long term fund) เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญ โดยมี
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน หรือไม่เกิน 300,000 
บาทต่อปี  

5.) การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endownment insurance) และแบบเงินได้ประจ า  
(Annuties) โดยการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในก าหนดเวลาแห่งสัญญา
ประกัน ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินผลประโยชน์ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู่ในวันครบก าหนดสัญญา 
ผู้เอาประกันจะได้รับเงินผลประโยชน์ ขณะที่การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า ถ้าผู้เอาประกันยังคงมีชีวิต ณ 
อายุที่ระบุในสัญญา บริษัทประกันจะจ่ายเงินปันผลประโยชน์ตามที่ระบุในสัญญาเป็นรายเดือนหรือรายปี
จนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิต 

6.) การออมในรูปของสินทรัพย์อ่ืนที่สามารถใช้เป็นแหล่งเงินเพ่ือเกษียณได้ เช่น หุ้นสามัญ พันธบัตร 
อสังหาริมทรัพย์ เงินสด และสินทรัพย์ส่วนตัวอ่ืน ๆ เป็นต้น 

จึงอาจกล่าวได้ว่า กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ถือเป็น
ระบบเงินบ านาญที่มีการเก็บเงินสะสมไว้ส าหรับการจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกกองทุน ( Funded 
Scheme) มีการสะสมเงินสมทบเต็มจ านวน กล่าวคือ มีการสะสมเงินส ารองให้เพียงพอส าหรับจ่ายประโยชน์
ทดแทน หรือหนี้สิ้นทั้งหมดในอนาคตตั้งแต่เริ่มโครงการเก็บเงินสมทบ/ภาษี เพ่ือการจ่ายคืนให้แก่ผู้รับบ านาญ
เมื่อเกษียณตามแผนการออมเพ่ือการเกษียณแบบบัญชีรายบุคคล ส่วนกองทุนประกันสังคมในส่วนของการ
ออมเพ่ือการชราภาพ ซึ่งน าเงินสะสมของสมาชิกปัจจุบันมาจ่ายให้กับผู้ที่เกษียณ ถือได้ว่าเป็นระบบเงินบ านาญ
ที่มีการเก็บเงินสะสมจากสมาชิกบางส่วน (Partially Funded Scheme) โดยมีการสะสมเงินส ารองของ
กองทุนต่อเนื่องกันไปตลอดเวลาแบบสะสมเงินเต็มจ านวน แต่ไม่จ าเป็นต้องสะสมให้เพียงพอต่อภาระการจ่าย
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ประโยชน์ทดแทน ทั้งนี้เพ่ือมิให้เป็นภาระส าหรับสมาชิกในระยะเริ่มต้นโครงการ และเมื่อโครงการเติบโตไป
ระยะหนึ่งจึงเพ่ิมเงินสะสมเป็นช่วงๆ และสม่ าเสมอเพ่ือให้กองทุนมีเงินเพียงพอในการจ่ายประโยชน์ทดแทน  

ในประเทศไทยแบ่งประชากรที่มีงานท าในภาคเอกชนออกเป็นสองประภท คือแรงงานในระบบและ
แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ (Formal Sector)  หมายถึง แรงงานที่ท างานในระบบการจ้างงานที่มี
รายได้ประจ า มีเงินเดือนที่แน่นอน และได้รับการคุ้มครองสวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนั้น
แรงงานในระบบยังมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม คือการประกันชราภาพ
และประกันสุขภาพ เป็นต้น ส่วนแรงงานอีกประเภทหนึ่งคือแรงงานนอกระบบ แรงงานนอกระบบ ( Informal 
Sector) คือ แรงงานที่ท างานอิสระ เช่น บุคลลที่ท างานรับจ้าง คนที่ท างานไม่เต็มเวลา คนงานที่รับงานไปท าที่
บ้าน แรงงานประมง คนรับใช้และคนท างานบ้าน คนขับรถรับจ้าง เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน เป็นต้น ในส่วน
นี้จะอธิบายถึงสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุเฉพาะส าหรับแรงงานในระบบซึ่งประกอบด้วยกองทุนประกันสังคม
และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

2.3.1 กองทุนประกันสังคม 

กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันในการด ารงชีวิตของลูกจ้างหรือ
ผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนและนายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนเพ่ือให้
กองทุนช่วยรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย 
สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและมีรายได้
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กองทุนประกันสังคมได้ตระหนักถึงหลักประกัน การด ารงชีพหลังเกษียณของสมาชิก
จึงได้มีการส่งเสริมการออมโดยการจัดเก็บเงินสมทบกรณีชราภาพ โดยมีการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้นตั้งแต่
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบในขณะที่ยังมีรายได้จากการท างาน เพ่ือไว้ใช้ยังชีพ
ในยามชรา ซึ่งกองทุนประกันสังคมจะรวบรวมเงินสมทบทั้งหมดไปลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิดรายได้
เพ่ิมขึ้นเตรียมไว้ส าหรับจ่ายเป็นบ าเหน็จหรือบ านาญตามเงื่อนไขการรับสิทธิของผู้ประกันตนแต่ละคน  โดย
ผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมมีทั้งหมด 3 ประเภท แต่ละประเภทมีหน้าที่ที่จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 
และจะได้รับความคุ้มครองด้วยสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง 2.7 
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ตารางท่ี 2-7  การปรียบเทียบลักษณะ เงื่อนไข และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันตนตามมาตรา 33 39 และ 40 ตามล่าดับ 

 ผู้ประกันตนภาคบังคับ มาตรา 33 ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 39 ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 40 หมายเหตุ 

ความหมาย เป็นผู้ประกันตนที่มีนายจ้างตามกฎหมายและมี
ลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป 

เป็นผู้ประกันตนที่ประกอบธุรกิจทั่วไป
และต้องเคยเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 มาก่อนเท่านั้น 

บุคคลทั่วไปท่ีมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีและ
ไม่เกิน 60 ปี และไม่เป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 

 

ความคุ้มครองท่ีได้รับ คุ้มครอง 7 กรณีคือ กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 
กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร กรณีเสียชีวิต 
กรณีชราภาพ กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณี
ว่างงาน  
 

คุ้มครอง 6 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย  /
อุ บั ติ เ หตุ  ก รณีทุพพลภาพ กรณี
เ สี ย ชี วิ ต  ก ร ณี ค ล อด บุ ต ร  ก ร ณี
สงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ  

คุ้มครอง 3 หรือ 4 กรณี  คือ กรณี
เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชวีติ 
กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน 

ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ 
มาตรา 40 
ทางเลือกที่ 1   
สิทธิประโยชน์พ้ืนฐานคุ้มครอง 3 กรณี 
คือ  กรณีประสบอันตราย /เจ็บป่วย  
กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย  
ทางเลือกที่  2   
สิทธิประโยชน์พ้ืนฐานคุ้มครอง 4 กรณี 
คือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย 
กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชรา
ภาพ(เงินบ าเหน็จ) 

คุณสมบัติ อายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ 
  

- เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
น าส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 
เดือน และออกจากงานมาแล้วไม่เกิน 
6 เดือน 
- ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทน
ก ร ณี ทุ พ พ ล ภ า พ จ า ก ก อ ง ทุ น
ประกันสังคม 

- อ า ยุ  15-60 ปี บ ริ บู ร ณ์  ไ ม่ เ ป็ น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 
ไม่ เป็นข้ าราชการหรือบุคคลที่ถูก
ยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม 
- บุคคลพิการที่ ส ามารถรับรู้ สิทธิ
ประกันสังคม 

 

การจ่ายเงินสมทบ - จ่ายเงินสมทบ 5%   ของอัตราเงินเดือน (ต่ าสดุ 
1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) 

- จ่ายเงินสมทบในอัตรา 432 บาท/
เดือน 

ทางเลือกที่  1 จ่ายเ งินสมทบ 100 
บาท/เดือน (จ่ าย เอง 70 บาท รั ฐ
สนับสนุน 30 บาท) 

การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน
มาตรา 40 สามารถจ่ายเงินสมทบ
ล่วงหน้าได้ครั้งละไม่เกิน 12 อนเดื  
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 ผู้ประกันตนภาคบังคับ มาตรา 33 ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 39 ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 40 หมายเหตุ 

- ผู้ประกันตนจ่าย 5% + นายจ้าง 5% + รัฐบาล 
2.75% 
 

- รัฐบาลจ่าย 120 บาท แบ่งเป็น 144 
บาท ส าหรับใช้เป็นสิทธิประโยชน์ยาม
เจ็บป่ วย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ 
เสียชีวิต และอีก 288 บาท เป็นเงิน
ออมกรณีชราภาพ  

ทางเลือกที่  2 จ่ายเ งินสมทบ 150 
บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐ
สนับสนุน 50 บาท) 

ผู้ประกันตนที่ประสงค์รับเงินบ าเหน็จ
ชราภาพเพิ่มขึ้นสามารถจ่ายเงินสมทบ
เพิ่มเติมได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท
ต่อเดือน 

ป ร ะ โ ย ช น์ ท ด แ ท น ก ร ณี
บ่านาญชราภาพ 

- กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 
เดือน มีสิทธิได้รับเงินบ านาญชราภาพ 20% 
ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
- กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้
ปรับเพิ่มอีก 1.5% ส าหรับระยะเวลาทีจ่ายเงิน
สมทบเกินกว่า 180 เดือน 

- - เง่ือนไขการเกิดสิทธิกรณีบ านาญชรา
ภาพ 
- จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 
180 บาท ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือน
จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม 
- มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 
- ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 

ป ร ะ โ ย ช น์ ท ด แ ท น ก ร ณี
บ่าเหน็จชราภาพ 

-  กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบต่ ากว่า 12 เดือน 
ให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพ มีจ านวนเท่ากับ
จ านวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 
กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป 
ให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพ มีจ านวนเท่ากับ
จ านวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้าง
จ่ายเงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน 
ตามที่ส านักงานประกันสังคมประกาศก าหนด 

ได้เงินบ าเหน็จพร้อมผลตอบแทนเมื่อ
อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุด 

ได้รับเงินบ าเหน็จพร้อมผลตอบแทน
(ดอก เบี้ ย )  คื นทั้ ง หมด  ( ส าหรั บ
ทางเลือกที่ 2) 

เง่ือนไขการเกิดสิทธิกรณีบ าเหน็จชรา
ภาพ 
- จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน 
- ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 
- มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้
ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย 



37 
 

กองทุนประกันสังคมมีผู้ประกันตนในปัจจุบันจ านวน 13,838,180 คน (ที่มา: เวปไซต์ของกองทุน
ประกันสังคม ,กรกฎาคม 2559)  มีเงินออม (เงินสะสมจากผู้ประกันตนและเงินสมทบจากนายจ้าง)รวม
ผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดที่รับรู้แล้ว ณ มิถุนายน 2559 จ านวน 1,468,843 ล้านบาท (นับ
ผลตอบแทนเฉพาะดอกเบี้ย เงินปันผลและก าไรจากการขายหลักทรัพย์ที่รับรู้แล้ว ไม่รวมก าไรที่เกิดขึ้นทาง
บัญชี) ดังแสดงในรูปที่ 2.7  

รูปที่ 2-7 สถานภาพของกองทุนประกันสังคม ซึ่งมีเงินออมของลูกจ้างและนายจ้างรวมถึงผลตอบแทนจาก
การลงทุนทั้งหมด ณ ไตรมาส 2 ตั้งแต่ปี 2533-2559 

ทีม่า : ส านักบริหารการลงทุน ส านักงานประกันสังคม  
(http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/SSOInvestQ022559.pdf) 

 

การลงทุนของกองทุนประกันสังคมจะเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ .ศ. 2559 ซึ่งก าหนดให้ส านักงาน ประกันสังคมมีหน้าที่น า
เงินกองทุนไปลงทุนเพ่ือจัดหาผลประโยชน์โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี้ 

1) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง หรือมีความเสี่ยงต่ าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินลงทุน ตัวอย่างเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มี
กระทรวงการคลังค้ าประกัน เงินฝากธนาคารที่ได้รับการค้ าประกัน หุ้นกู้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับ
เครดิต เป็นต้น 

2) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของเงินลงทุน ตัวอย่างเช่น ตราสารหนี้อ่ืนๆ 
หน่วยลงทุน หุ้นสามัญ เป็นต้น 
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ผลตอบแทนที่ผู้ประกันตนจะได้รับกรณีชราภาพ กรณีที่เป็นผู้ประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33  
ผู้ประกันตนสามารถได้รับผลตอบแทนทั้งในรูปของบ านาญชราภาพและบ าเหน็จชราภาพ โดยมีเงื่อนไขการ
เกิดสิทธิดังนี้ 

เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบ่านาญชราภาพ ความเป็นผู้ประกันตนจะต้องสิ้นสุดลงและมีอายุ 55 ปี
บริบูรณ์  ทั้งนี้ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน(หรือ 15 ปี) ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนดังกล่าว
จะ ติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม 

เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบ่าเหน็จชราภาพ ความเป็นผู้ประกันตนจะต้องสิ้นสุดลง และมีอายุ 55 ปี
บริบูรณห์รือ เป็นผู้ทุพลภาพหรือถึงแก่ความตาย และจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน  

ส าหรับผลประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีบ านาญชราภาพ เพ่ือ  
เป็นรายได้หลังเกษียณนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า  
180  เดือน มีสิทธิได้รับเงินบ านาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือน 
สุดท้ายที่ใช้ เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 2) กรณีที่มีการจ่ายเงิน 
สมทบเกิน 180  เดือน ให้ปรับเพ่ิมอัตราบ านาญชราภาพตามข้อ 1) ขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลา 
การจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน ส าหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน  

ตัวอย่างการค านวณเงินบ านาญที่ผู้ประกันตนจะได้รับหลังเกษียณจากการเป็นผู้ประกันตน  โดย
ก าหนดให้ผู้ประกันต้นเริ่มส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้ว 20 ปี อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมี
ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเท่ากับ 15,000 บาท และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ดังนั้นผู้ประกันตนจะ
ได้รับบ านาญ เท่ากับ  

ส่วนที่ 1 ค านวณจากระยะเวลาการสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นเวลา 180 เดือนหรือ 15 ปี ซึ่งสามารถ
คิดเป็นบ านาญเท่ากับ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หลังจากท่ีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ซึ่ง
จะได้รับบ านาญเท่ากับ 15,000×20% = 3,000 บาท ทุกเดือน 

ส่วนที่ 2 เงินสะสมที่ผู้ประกันตนสะสมเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเกินกว่า 15 ปี ดังนั้น จึงได้รับ
บ านาญเพ่ิม อีก 1.5% ต่อปี(ที่เกินมาจาก 15 ปี) นั่นคือจะได้รับเงินบ านาญเพ่ิม 1.5% ต่อปี เป็นจ านวน 5 ปี 
รวมเท่ากับ  1.5%×5 = 7.5% เป็นผลให้ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบ านาญเพ่ิมเติมอีก 7.5%×15,000 = 1,125 
บาทต่อเดือน  

รวมเงินบ านาญที่ผู้ประกันตนจะได้รับส าหรับตัวอย่างดังกล่าว เท่ากับ 3,000+1,125 = 4,125 บาท
ต่อเดือน ซึ่งจะได้รับไปจนกว่าจะเสียชีวิต  

จะเห็นได้ว่าผู้เกษียณอายุจะได้รับเงินบ านาญหลังเกษียณจากกองทุนประกันสังคมแตกต่างกันไป
ตามสิทธิและเงื่อนไขในการประกันตนของแต่ละบุคคล ทั้งนี้อาจเพียงพอหรือไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหลัง
เกษียณอายุซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งปัจจัยด้าน รายได้จากแหล่งอ่ืน มูลค่าของสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไป
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ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ วิถีการด าเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย รวมถึงความจ าเป็นอ่ืนๆในการใช้เงินของแต่ะคน
ด้วย  

ถึงแม้ว่าจากรูปที่ 2.7 จะแสดงให้เห็นสถานภาพการบริหารเงินลงทุนของกองทุนว่าผลตอบแทนตอบ
แทนจากการลงทุนของกองทุน เงินสะสมของลูกจ้างและเงินลงทุนสมทบจากนายจ้างมากขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 
2545 ถึง มิถุนายน 2559 แต่ทั้งนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพ ความมั่นคงและ
ความสามารถของกองทุนประกันสังคมในการจ่ายคืนเงินและสวัสดิการให้แก่ผู้ประกันตนในขณะที่เป็นสมาชิก
และเม่ือสภาพการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลงซึ่งอยู่ในรูปเงินทดแทน บ าเหน็จหรือบ านาญ เนื่องจากผลตอบแทนจาก
การลงทุนของกองทุนประกันสังคมที่ได้รับไม่พียงพอที่จ่ายคืนผู้ประกันตน จากการประเมินทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย (Actuarial Valuation) ของ Hiroshi Yamabana นักคณิตศาสตร์ประกันภัยขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) โดยอาศัยข้อมูลทางประชากรศาสตร์ การเงิน 
ตัวเลขประมาณการทางเศรษฐกิจและหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ใช้เพื่อพิจารณาการอยู่รอดของกองทุน เช่น 
ความสามารถในการรักษาเสถียรภาพ ทางการเงิน โดยใช้ปัจจัยต่างๆเข้ามาพิจารณาทั้งการแจกแจงอายุ
สมาชิก ปริมาณการใช้สวัสดิการ รักษาพยาบาล การคลอดบุตร การจ่ายเงินบ านาญชราภาพ ทั้งนี้ได้น าความ
รุนแรง (Severity) ความถี่ในการเกิด(Frequency) และการแจกแจงความเสียหายมาเกี่ยวข้องด้วย พบว่ามี
โอกาสที่เงินกองทุนประกันสังคมจะติดลบและอาจถึงขั้นล่มสลายลงได้ในปี ค .ศ. 2060 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่น่า
กังวลที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรตระหนักและหาวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป 

2.3.2 กองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ 

การออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้ของผู้ที่เป็นแรงงานภาคเอกชนหรือผู้เป็น
สมาชิกกองทุนจะเก็บออมไว้เพ่ือใช้จ่ายในวัยเกษียณ ซึ่งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้เป็นกองทุนที่นายจ้างและ
ลูกจ้างได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกจ้างมีวินัยในการออมเงินอย่างต่อเนื่องและมีเงินเพ่ือใช้
จ่ายในวัยเกษียณ ซึ่งเงินกองทุนนั้นจะถูกน าไปบริหารโดยผู้ที่มีความช านาญในการลงทุนหรือ”บริษัทจัดการ”
และน าผลตอบแทนที่ได้รับมาเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกตามสัดส่วนเงินออมของแต่ละคน โดยเงินของกองทุน
ดังกล่าวมาจากการจ่ายเงินสะสมของลูกจ้างและการจ่าย เงินสมทบของนายจ้างในแต่ละเดือน ในการ
ด าเนินการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการจะขอข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้าง (บริษัท) และลูกจ้าง 
(พนักงานหรือสมาชิกของกองทุน) เช่น อายุเฉลี่ยของพนักงาน อายุงานโดยเฉลี่ย ระดับความรู้เรื่องตราสาร
การลงทุนประเภทต่างๆ การยอบรับความเสี่ยงในการลงทุน ฯลฯ ทั้งนี้ เ พ่ือพิจารณาหารูปแบบการลงทุนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสมาชิกในกองทุนเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน (Suitability 
Study) โดยคณะกรรมการกองทุนสามารถร่วมก าหนดหรือเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับพนักงานได้
ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง จากรูปที ่2-8 รปูที่ 2.9 และรูปที่ 2-10 แสดงถึงการเติบโตของ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปี พ.ศ.2559 ทั้งจากตัวชี้วัดมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ จ านวนนายจ้าง จ านวนสมาชิก และจ านวนเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่อสมาชิก 
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รูปที่ 2-8 การเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ 

 

ที่มา:  
 

รูปที่ 2-9 การเติบโตของจ่านวนนายจ้างและสมาชิก 

 

ที่มา: http://www.thaipvd.com/ 

 

รูปที่ 2-10 จ่านวนเงินในกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพเฉลี่ยต่อสมาชิก 

 

ที่มา: http://www.thaipvd.com/ 

 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่นายจ้างจัดให้มีแก่ลูกจ้างในลักษณะสวัสดิการเพ่ือเป็น
หลักประกันให้กับพนักงานภาคเอกชนหรือกลุ่มรัฐวิสาหกิจเพ่ือไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของรัฐผ่าน “พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” เช่นเดียวกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญ



41 
 

ข้าราชการ หรือ กบข. ที่รัฐบาลในฐานะนายจ้างและข้าราชการในฐานะลูกจ้างร่วมกันเก็บออมไว้เป็นเงินไว้เป็น
เงินบ าเหน็จหรือเงินบ านาญที่ให้ข้าราชการเมื่อเกษียณอายุ  

เงินออมของสมาชิกในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะเติบโตขึ้นจากเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสมทบ
จากนายจ้างรวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน โดยในอดีตพระราชบัญญัติกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพได้ก าหนดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยยินยอมให้นายจ้างหักจากค่าจ้างสะสมเข้ากองทุนทุก
เดือนในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของค่าจ้างแต่ละเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับกองทุนของแต่ละนายจ้าง ส าหรับเงินสมทบของนายจ้างเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนทุก
เดือนในจ านวนที่ไม่น้อยกว่าลูกจ้างจ่ายสะสม แต่ในปัจจุบันพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558) ได้แก้ไขข้อบังคับกองทุนให้ลูกจ้างสามารถจ่าย
สะสมในอัตราที่สูงขึ้นได้โดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิมขึ้นตาม ซึ่งอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ให้แก่ลูกจ้างอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไข ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ตามต าแหน่งหรือตามอัตราเงินเดือน
ของลูกจ้างนั้น เช่น ลูกจ้างออกจากงานและมีอายุการท างานน้อยกว่า 5 ปี ได้รับเงินส่วนของนายจ้าง 50% แต่
ถ้าอายุการท างานครบ 5 ปี จะได้รับเงินส่วนของนายจ้าง 100% เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานให้แก่ลูกจ้างในอีกช่องทางหนึ่ง โดยที่ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนของกองทุน จะไม่มีการจ่าย
ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลให้แก่ลูกจ้างระหว่างงวดเพ่ือสมาชิกจะได้มีเงินออมจ านวนที่มากพอเมื่อถึงวัน
เกษียณอายุ และมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ โดยผลประโยชน์นั้นจะจ่ายคืนให้สมาชิกเมื่อสมาชิกสิ้นสุด
สมาชิกภาพ เช่นเกษียณอายุ ลาออกจากงาน เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ให้สมาชิกถอนเงินออกบางส่วน 
เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกน าเงินไปใช้ในแบบที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออมเงินเพ่ือไว้ใช้
หลังเกษียณ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในมุมมองของนายจ้าง จะได้รับสิทธิประโยชน์
หลายรูปแบบ ได้แก่  

 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการทีเ่งินน าส่งของนายจ้างสามารถตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 เป็นเครื่องมือในการบริหารสวัสดิการแก่พนักงาน เพ่ือจูงใจให้รักองค์กรและตั้งใจท างาน 

 นายจ้างสามารถควบคุมงบประมาณของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 สร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างท างานระยะยาว  

 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่บริษัท  

ส าหรับสิทธิประโยชน์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในมุมมองลูกจ้างหรือสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ที่ส าคัญ คือ 

 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการอยู่ในระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
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 เสมือนได้รับค่าจ้างเพ่ิมจากเงินสมทบท่ีนายจ้างจ่ายให้  

 ช่วยสร้างวินัยในการออมที่เน้นการออมแบบผูกพันระยะยาว  

 มีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ในการด ารงชีวิตเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน  

 เป็นหลักประกันของครอบครัว กรณีเสียชีวิต  

 เพ่ิมโอกาสเติบโตของเงินลงทุน ด้วยการบริหารกองทุน จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การลงทุนโดยตรง 

พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 เป็นพระราชบัญญัติฉบับที่แก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณเนื่องจากข้อจ ากัดของการออมเงินของกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพเป็นผลให้ผลตอบแทนที่ได้รับหลังเกษียณจากกองทุนไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ เช่น อัตราการออมต่ า
ซึ่งโดยส่วนใหญ่อยู่ที่ 3-5% ของค่าจ้าง ข้อก าหนดกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราที่มากกว่า
นายจ้างได้และในบางกรณีลูกจ้างต้องมีการสะสมเงินเข้ากองทุนลดลงหากนายจ้างต้องการปรับลดเงินอัตรา
สมทบ เงินกองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ า(เงินฝาก พันธบัตร) เหตุเพราะไม่มีนโยบายการลง
ทุนเดิมที่ลูกจ้างเคยลงทุนท าให้ต้องไปใช้นโยบายที่มีความเสี่ยงต่ าที่สุดตามที่กฎหมายก าหนด และมักขาด
ความต่อเนื่องในการออมกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน ยกเลิกกองทุนหรือนายจ้างเลิกกิจการ เป็นผลให้ต้องน า
เงินออกจากกองทุนและน าไปใช้จ่ายจนหมดก่อนถึงวัยเกษียณอายุ เป็นต้น นอกจากนี้การด าเนินการของ
กองทุนบางเรื่องไม่ยืดหยุ่นโดยเฉพาะกฎหมายไม่เปิดช่องให้หยุดพักหรือเลื่อนการส่งเงินชั่วคราวกรณีที่เกิด
วิกฤตชั่วคราวในกรณีที่ส่งผลทางเศรษฐกิจเป็นผลให้ลูกจ้างต้องลาออกจากกองทุนหรือนายจ้างยกเลิกกองทุน 
ดังนั้นพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2558 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และเอ้ืออ านวยต่อการลงทุนมากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกจ้างสามารถออมเงินในกองทุน
เพ่ิมขึ้นได้โดยไม่กระทบต่อนายจ้างและในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องลดเงินสะสมหากนายจ้างปรับลดอัตราเงิน
สมทบ เพ่ือให้ลูกจ้างออมเงินในกองทุนระยะยาวได้และต่อเนื่องจนถึงวัยเกษียณโดยไม่น าเงินออกไปใช้จนหมด 
และเพ่ือให้การด าเนินการของกองทุนมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นโดยที่นายจ้างและลูกจ้างสามารถตก
ลงกันเองได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่ก าหนด ทั้งนี้พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
ได้มีการแก้ไขเนื้อหาในมาตราต่างๆในพระราชบัญญัติฉบับก่อนหน้าโดยมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้  

 มาตรา 10 เปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราที่สูงขึ้นได้โดยที่นายจ้างไม่จ าเป็นต้อง 
จ่ายเงินสมทบในอัตราที่สูงข้ึนตาม   

 มาตรา 10/1 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจประกาศให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุ ดหรือ
เลื่อนส่งเงินชั่วคราวในกรณีที่เกิดเหตุที่ส่งผลทางเศรษฐกิจ 



43 
 

 มาตรา 16 เพ่ิมเติมให้ข้อบังคับกองทุน สามารถก าหนดนโยบายการลงทุนได้กรณีลูกจ้างไม่ได้แสดง 
เจตนาเลือกนโยบายการลงทุน(default policy) และไม่มีนโยบายการลงทุนเดิมมาก่อน  

 มาตรา 23/2 ให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานเมื่ออายุไม่ต่ ากว่า 55 ปี สามารถเลือกรับ
ผลประโยชน์จากการลงทุนเป็นงวดได้ 

 มาตรา 23/4 ให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพขอโอนเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไปกองกองทุนอ่ืนๆที่มี
วัตถุประสงค์การออมเพ่ือการเกษียณอายุได้ เช่น RMF  

การลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นผู้ก าหนดลักษณะการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและท า
หน้าที่เป็นนายทะเบียนของกองทุนตามกฎหมาย ในปัจจุบันมีรูปแบบการลงทุนหลักที่ก าหนดไว้หลายรูปแบบ
ทั้งที่ก าหนดไว้ส าหรับการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศโดยการก าหนดให้สมาชิกสามารถเลือก
นโยบายลงทุนเองได้ (Employee’s choice) เพราะความพอใจในการลงทุนของผู้ออมต่างกันจากปัจจัยต่าๆ
เช่น ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาที่จะออมเงิน จ านวนเงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณ เป็นต้น  ดังนั้น
เพ่ือให้บริษัทจัดการมีข้อมูลเพียงพอในการรู้จักลูกค้า  (Know your customer) และเพ่ือให้สามารถจัด
แผนการลงทุนเสนอลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ได้ก าหนดให้บริษัทจัดการจัดท าข้อมูลลูกค้า (Customer’s profile) เพ่ือให้บริษัทจัดการมีข้อมูลเพียงพอที่จะ
คัดกรองนโยบายการลงทุนเพ่ือเสนอคณะกรรมการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ก าหนดให้กองทุนให้ลูกจ้างมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง 
(Employee’s choice) หากลูกจ้างไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน ให้บริษัทจัดการน าเงินไปลงทุน
ตามนโยบายการลงทุนเดิมที่ลูกจ้างเคยลงทุน หรือหากไม่มีนโยบายการลงทุนเดิม ให้ลงทุนในนโยบายที่
ก าหนดในข้อบังคับกองทุน (Default policy) หรือหากไม่ได้ก าหนด Default policy ไว้ในข้อบังคับกองทุนให้
ลงทุนในนโยบายที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่กองทุนมีก่อน จากรูปที่ 2-11 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่นายจ้างจะ
จัดให้มีนโยบายให้ลูกจ้างเลือกลงทุนเองได้เพ่ิมข้ึน แต่โดยเฉลี่ยแล้วยังคงมีไม่ถึงร้อยละ 40 ที่นายจ้างจะจัดให้มี
ทางเลือกนี้แก่ลูกจ้าง 
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รูปที่  2-11  ทางเลือกของลูกจ้าง )Employee’s choice( 

 
ที่มา: http://www.thaipvd.com/ 

 

การเลือกนโยบายการลงทุนที่ เหมาะสมส าหรับตัวเองของสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
(employee’s choice) จะท าให้สมาชิกกองทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุนทั้งในด้านความเสี่ ยงและ
ระดับอัตราผลตอบแทนที่ตนเองยอมรับได้ ทั้งนี้แผนการลงทุนของกองทุนต่างๆก็มีให้เลือกหลากหลาย เช่น 
แผนการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นและตลาดทุน แผนการงทุนในตราสารหนี้ แผนการลงทุนผสมหุ้น 10% 
แผนการลงทุนผสมหุ้น 15% แผนการลงทุนผสมหุ้น 20% แผนการลงทุนผสมหุ้น 25% แผนการลงทุนผสมหุ้น 
35% แผนการลงทุนผสมหุ้น 90% และแผนการลงทุนแบบ Life Path หรือ Life cycle เป็นต้น โดยจ านวน
เงินที่สมาชิกจะได้รับเมื่อออกจากงานหรือเกษียณอายุจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่ส่งเข้ากองทุน
และผลตอบแทนที่ได้รับจากการที่บริษัทจัดการบริหารเงินกองทุน หากสมาชิกต้องการผลตอบแทนสูงๆก็ควร
สะสมเงินเข้ากองทุนมากและ/หรือ เลือกแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสูงๆ ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับใน
เรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนที่สูงขึ้นด้วย  

ประเภทของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีให้บริการในปัจจุบัน แบ่งได้ดังนี้ 

1.) กองทุนเดีย่ว (Single Fund) หมายถึง กองทุนที่ประกอบด้วยนายจ้างรายเดียว หรือกลุ่มบริษัท
ในเครือเดียวกัน และเป็นกองทุนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และคณะกรรมการกองทุนสามารถ
ก าหนดนโยบายร่วมกับบริษัทจัดการ กองทุนเดี่ยวแบ่งออกเป็น 

- กองทุนเดี่ยวที่มีนโยบายการลงทุนเดียว ซึ่งอาจเป็นกองทุนแบบผสม ที่ลงทุนทั้งตรา
สารหนี้และ   ตราสารทุน หรือลงทุนเฉพาะตราสารหนี้เท่านั้น และสมาชิกทุกคนมี
นโยบายการลงทุนเดียวกัน 

- กองทุนเดี่ยวที่มี Employee’s Choice ให้สมาชิกเลือกนโยบายที่เหมาะสมกับตนเอง 
ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ Master Fund-Sub Fund เรียกว่า “Master Single Fund” 
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2.) กองทุนร่วมทุน (Pooled Fund) หมายถึง กองทุนที่ประกอบด้วยนายจ้างหลายราย จัดตั้งขึ้น
โดยบริษัทจัดการ เหมาะส าหรับบริษัทที่มีเงินกองทุนไม่มากหรือบริษัทที่เริ่มจัดตั้งกองทุน หรือ 
บริษัทขนาดเล็กหรือใหญ่ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกองทุนและเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
ลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นได้ กองทุนร่วมทุนแบ่งออกเป็น 

- กองทุนร่วมทุนที่มีนโยบายการลงทุนเดียว ซึ่งอาจเป็นกองทุนแบบผสม ที่ลงทุนทั้งตรา
สารหนี้และตราสารทุน หรือลงทุนเฉพาะตราสารหนี้เท่านั้น และสมาชิกทุกคนมี
นโยบายการลงทุนเดียวกัน 

- กองทุนร่วมทุนที่มี Employee’s Choice ให้สมาชิกเลือกนโยบายที่เหมาะสมกับ
ตนเอง ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ Master Fund-Sub Fund เรียกว่า “Master Pooled 
Fund แบบ Target Risk” 

- กองทุนร่วมทุนที่ เป็นแบบ Master Fund-Sub Fund เรียกว่า “Master Pooled 
Fund แบบ Target Date” สมาชิกลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนตามช่วงอายุ
ของสมาชิก วัยเริ่มท างานจะมีสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่าวัยใกล้เกษียณ เพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่า และบริษัทจัดการจะลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน
ลงเมื่อใกล้ถึงช่วงเวลาที่ท่านต้องน าเงินออกจากกองทุนเมื่อเกษียณอายุ 

ตัวอย่างของนโยบายการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

1. ตราสารตลาดเงิน เป็นกองทุนประเภทตราสารหนี้ ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการบริหารการลงทุนที่
ดีกว่ากองทุน Money Market อ่ืนๆ ทั่วไป ที่มีข้อจ ากัดในการลงทุนทั้งด้านชนิดของตราสาร 
และอายุเฉลี่ยของตราสาร โดยกองทุนย่อยตลาดเงินนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่อยู่ในต่างประเทศในภาวะที่การลงทุนในต่างประเทศให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตรา
สารหนี้ในประเทศ ทั้งนี้การลงทุนในต่างประเทศผู้จัดการกองทุนจะท าการป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวน (Fully Hedge) กองทุนนี้ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการ
ผลตอบแทนสูงกว่า เงินฝาก และมีความต้องการการใช้เงินในระยะสั้น 

2. ตราสารหนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางช่วยเปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่ากองทุน
ตลาดเงิน (money market) หรือ พันธบัตรระยะสั้น กองทุนตราสารหนี้ที่มีอายุ 6-12 เดือน 
และยังสร้างโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ในระยะยาว มีเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายเพ่ือรับมือกับ
สภาวะตลาดที่แตกต่างและแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพ่ิมจากการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้การ
ลงทุนในต่างประเทศผู้จัดการกองทุนจะท าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็ม
จ านวน (Fully Hedge) กองทุนนี้เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาผลตอบแทนที่ดีในระยะ
กลางถึงระยะยาว และรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้ได้  
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3. หุ้นไทย ผู้จัดการกองทุนคัดกรอง “หุ้นปันผล” ที่มีลักษณะเด่นคือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผล
สูง และสม่ าเสมอ (Consistency Dividend) เงินปันผลช่วยเป็นแหล่งรายได้ที่สม่ าเสมอ และ
ช่วยลดโอกาสขาดทุนเมื่อตลาดผันผวน และ “หุ้นโตเร็ว” มีลักษณะเด่นคือมีแนวโน้มการเติบโต
สูง (High Growth) หุ้นประเภทนี้อาจจ่ายเงินปันผลไม่มาก เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงการเติบโต 
และต้องการเงินทุนเพ่ือขยายกิจการ ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของหุ้นปันผลคือมีความผันผวนน้อย
กว่าหุ้นทั่วไป ดังนั้นหุ้นปันผลจึงสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคามากกว่า  
กองทุนนีเ้หมาะส าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นเป็นหลักและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุน
ได้ในระดับสูง  

4. ตราสารทุนต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศ 
ที่มีแนวโน้มที่มีการเติบโต (High Growth) และคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
ให้กับนักลงทุน โดยกองทุนย่อยอาจมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1 กองทุน หรือมากกว่า 
1 กองทุน โดยการกระจายน้ าหนักการลงทุนจะเป็นตามมุมมองของผู้จัดการลงทุนในช่วงเวลา
นั้นๆ กองทุนต่างประเทศที่ลงทุนอาจมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงหรืออาจไม่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ กองทุนย่อยนี้จึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย 
กองทุนนี้เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการการกระจายการลงทุน (Diversification) ไปในกองทุนหุ้น
ต่างประเทศเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนจากหุ้นในต่างประเทศ และผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยง
จากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ และความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนได้ 

5. อสังหาริมพรัพย์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้ผลตอบแทนค่อนข้างแน่นอนและสม่ าเสมอ 
เนื่องจากมีรายได้ที่มาจากค่าเช่าที่ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามภาวะเงินเฟ้อในอนาคตอีก
ด้วย นอกจากผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น (Capital Gain) 
แล้วยังได้รับรายได้จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนอัตโนมัติอีกด้วย และเป็นเครื่องมือในการ
กระจายความเสี่ยง (Diversification) กองทุนนี้เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนสูงกว่า
ตราสารหนี้ ความผันผวนปานกลางรายได้มั่นคงจากค่าเช่า เหมาะลงทุนระยะยาว 

จากรูปที่ 2.8 แสดงสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในภาพรวมทุกกองทุนพบว่ามีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆในสัดส่วนที่ต่างกัน ดังนี้ มีการลงทุนในหุ้นกู้มากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 
พันธบัตรและตั๋วเงินคลังร้อยละ 25 เงินฝากนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินร้อยละ 21 และหุ้นสามัญร้อยละ 15 
ตามล าดับ 
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รูปที่ 2-12 แสดงการจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพปี พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน -รายงานการจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ณ มิถุนายน  2559 

 

2.3.3 สวัสดิการจากภาครัฐส่าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย 

นอกจากผู้เกษียณอายุจากการท างานกับองค์กรเอกชนซึ่งจัดเป็นแรงงานภาคเอกชนในระบบจะมี
สิทธิได้รับผลตอบแทนหลังเกษียณจากการออมเงินในขณะที่ท างานอยู่ ผ่านกองทุนประกันสังคมและกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้เกษียณอายุดังกล่าวยังมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากรัฐบาลนั่น
คือ เบี้ยยังชีพคนชรา ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องโดยการก าหนด
นโยบายและแผนเกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน สถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
ผ่านพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556 โดยก าหนดให้บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและความ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากภาครัฐ โดยสามารถเห็นเป็นรูปธรรมเช่น การจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา การ
จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ โครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป โดยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถือเป็นสวัสดิการสังคม
ประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ซึ่งคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ คือ 1) มี
สัญชาติไทยและมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับเบี้ยยังชีพตามทะเบียนบ้าน 2) มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป 3) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ถูกทอดทิ้ง ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้หรือขาด
ผู้อุปการะเลี้ยงดู 4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ได้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ โดยปัจจุบันได้มีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
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การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ซึ่งมีอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นแบบอัตราขั้นบันได ดังนี้ 

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 600 บาท/คน/เดือน 

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70-79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 700 บาท/คน/เดือน 

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80-89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 800 บาท/คน/เดือน 

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน 

ดังนั้นแรงงานภาคเอกชนในระบบจะได้รับผลตอบแทนหลังเกษียณจากหลายช่องทาง ทั้งจาก
สวัสดิการของภาครัฐในรูปของเบี้ยยังชีพ และผลตอบแทนจากการออมเงินในขณะที่ท างานอยู่ นั่นคือเงิน
บ าเหน็จหรือบ านาญจากการสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมและเงินออมพร้อมผลตอบแทนจากกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้เงินรับดังกล่าวหลังเกษียณอาจมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย กล่าวคือ 
ขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่จัดสรรเพื่อการออมในกองทุนต่างๆ อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการที่กองทุนนั้นน าเงิน
ไปลงทุน ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกกองทุน รวมไปถึงสถานภาพและความมั่นคงของกองทุนที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่ ทั้งนี้ผู้เป็นสมาชิกกองทุนควรตระหนักและติดตามการด าเนินงานของกองทุนอยู่เสมอด้วย ไม่เพียง
เท่านั้นปริมาณเงินที่ได้รับหลังเกษียณไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวในการก าหนดความเพียงพอต่อการบริโภคของผู้
เกษียณอายุ ผู้เกี่ยวข้องยังต้องค านึงถึงปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดปริมาณเงินที่ต้องการใช้ส าหรับแต่ละบุคคลด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ ลักษณะการใช้ชีวิต ภาระหนี้สินที่มี อัตราเงินเฟ้อและ
ภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นการวางแผนการเงินออมขั้นต่ าที่ควรมีเพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก 
เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุมีการด ารงชีวิตที่เป็นปกติ มีความสุข มีคุณค่าต่อสังคมและไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานต่อไป 

 

2.4 การก่าหนดระดับเงินก้อนขั้นต่่าที่อยู่ในรูปตัวเงินในต่างประเทศ 

มีเพียงกองทุนบ าเหน็จบ านาญในบางประเทศที่ระบุเงินก้อนขั้นต่ าที่จะได้รับยามเกษียณ ทั้งนี้วิธีการ
ค านวณไม่ได้ถูกแสดงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศที่เปิดเผยเงินก้อนขั้นต่ าอาจแบ่งได้เป็นสอง
กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรก เงินก้อนขั้นต่ าที่สะท้อน Sufficiency Saving ได้แก่ ออสเตรเลีย นอร์เวย์ และสิงคโปร์ 
และกลุ่มที่ 2 เงินก้อนขั้นต่ าที่สะท้อน Minimum Cost of Living ได้แก่ อังกฤษ และกรีซ รายละเอียดของ
ระดับเงินก้อนขั้นต่ า รูปแบบการจ่ายเงิน รวมถึงการครอบคลุมค่าใช้จ่าย จะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดัง
แสดงในตารางที่ 2-8 ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้  

– ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีประเภทการจ่ายที่หลากหลายทั้งตามสถานภาพสมรส เพศ และ
ตามรูปแบบการด ารงชีวิต (ระดับพอเพียง หรือ ระดับสะดวกสบาย) แต่ไม่ครอบคลุมถึงภาระ
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หนี้และค่าใช้จ่ายกรณีมีปัญหาสุขภาพ มีการปรับระดับเงินก้อนขั้นต่ าตามการเพ่ิมสูงสุดระหว่าง 
CPI, Living cost index หรือ Wage index 

– สหราชอาณาจักรและนอร์เวย์ มีการแบ่งประเภทของระดับเงินก้อนขั้นต่ าตามสถานภาพสมรส 
และจัดเป็น PAYG system เช่นเดียวกัน 

– สิงคโปร์ ไม่มีการแบ่งประเภทของระดับเงินก้อนขั้นต่ า ผู้เกษียณจะได้รับเงินก้อนขั้นต่ าส าหรับ
การด ารงชีพและเงินก้อนขั้นต่ าส าหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โดยจะมีการทบทวนระดับเงินก้อน
ขั้นต่ าปรับเพิ่มข้ึนทุกปีตามเงินเฟ้อ อายุที่คาดหวังที่ยาวขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

– กรีซ การแบ่งประเภทของระดับเงินก้อนขั้นต่ าตามสถานภาพสมรส การมีงานท าของคู่สมรส 
และการมีหรือไม่มีลูก และจัดเป็น PAYG system 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น หากน าระดับเงินก้อนขั้นต่ ามาค านวณให้อยู่ในรูปเงินบาทพร้อมปรับด้วย
ค่าครองชีพที่แตกต่างกันจาก PPP Conversion Facto ดังแสดงในตารางที่ 2-9 จะพบว่าประเทศท่ีมีระดับเงิน
ก้อนขั้นต่ าเป็นจ านวนเงินบาทที่ค่อนข้างสูงคือออสเตรเลียและสิงคโปร์ซึ่งก าหนดให้ผู้เกษียณอายุอยู่ได้อย่าง
พอเพียง ส่วนประเทศสหราชอาณาจักร กรีซ และนอร์เวย์มีค่าที่ต่ ากว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายจาก PAYG 
system ซึ่งถือเป็นภาระหนึ่งของทางการจึงอาจก าหนดการครอบคลุมให้เพียงพอในระดับค่าครองชีพขั้นต่ า 
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ตารางท่ี 2-8 เงินก้อนขั้นต่่า (MLS) และเงินบ่านาญขั้นต่่าของแต่ละประเทศ 

ประเทศ ระดับเงินขั้นต่่ารายประเภท 
PAYG 

system 
จ่านวนเงิน หมายเหตุ 

ออสเตรเลีย – โสด/สมรส 
– ชาย/หญิง 
– พอเพียง/สะดวกสบาย 

ไม่ใช่ The Association of Superannuation Funds of Australia 
(ASFA) ค านวณระดับเงินออมเพือ่การเกษียณอายุ 2 ลักษณะ คือ 
อยู่แบบพอเพียง (Modest lifestyle) และอยู่แบบสะดวกสบาย 
(Comfortable lifestyle) มียอดเงินในป ีค.ศ. 2014 ดังน ี
– Modest lifestyle:  

– คนโสด AUD23,469 ต่อปี  
– คู่สมรส AUD33,766 ต่อปี 

– Comfortable lifestyle:  
– คนโสด AUD42,604 ต่อปี หรือ lump sum AUD430,000 
– คู่สมรส AUD58,364 ต่อปี หรือ lump sum AUD510,000 

– Minimum lump sum ดังกล่าวไม่สะท้อนผู้มีภาระช าระเงินกู้ 
และค่าใช้จ่ายของผู้มีปัญหาสุขภาพ 

– Superannuation funds เป็นกองทุนที่จัดตั้งโดยรัฐบาล (ปี 
ค.ศ. 1992) ซึ่งคนในวัยท างานจะต้องออม 9.1% ของเงินเดือน
และนายจ้างสมทบอีก 9–10% 

– ส าหรับ The Age Pension จะจ่าย $AUD766 ทุกๆ 2 อาทิตย ์
ส าหรับผู้เกษียณที่มีอายุมากกว่า 67 ปี โดยยอดเงินบ านาญจะ
ลดลงตาม Income และ Asset test นอกจากนี้ยอดเงินจะ
ปรับ 3 ครั้งต่อปี ตามการเพิ่มสูงสุดระหว่าง CPI, Living cost 
index หรือ Wage index 

สหราขอาณาจักร โสด/สมรส ใช่ – Basic state pension ย อด บ า น า ญร า ยสั ปด าห์ เ ท่ า กั บ 
GBP113.10 (คนโสด) GBP67.80 (สมรส ต่อคน) 

– State second pension เพิ่มขึ้น GBP1.75 ต่ออาทิตย์ ยอด
เพิ่มตาม wage index 

– The over 80 pension ประกันบ านาญขั้นต่ าที่ GBP67.80 
ต่ออาทิตย์ 

– Basic State pension จะต้องท างานครบ 30 ปีถึงได้ยอดเต็ม
จ านวน  

– โดยอายุเกษียณปรับเป็น 66 ปี ทั้งชายและหญิงในปี 2020  
– ส าหรับยอดเงินเพิ่มขึ้นทุกปีตามการเพิ่มสูงสุดระหว่าง Wage 

index, CPI, หรือ 2.5% 

สิงคโปร์ ไม่มี ไม่ใช่ SGD161,100 (minimum sum) + 43,500 (Medisave 
Minimum sum) 

– เมื่อถึงอายุ 55 ต้องด ารงเงินในบัญชีเกษียณขั้นต่ าไว้เท่ากับ 
MS ส่วนเกินถอนได้ เริ่มได้รับบ านาญตอนอายุ 65 

– MS ปรับขึ้นทุกปีตามเงินเฟ้อ อายุที่คาดหวังที่ยาวขึ้น และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

– ระบบบ านาญเป็น Multi-purpose scheme 
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ประเทศ ระดับเงินขั้นต่่ารายประเภท 
PAYG 

system 
จ่านวนเงิน หมายเหตุ 

กรีซ โสด/สมรส 
คู่สมรสท า/ไม่ท างาน 
มี/ไม่มีลูก 

ใช่ – Old-age pension จ่ายบ านาญ €486.84 ต่อเดือน (โสด หรือ
คู่สมรสท างานหรือ คู่สมรสมีบ านาญ) ถึง €569.31 ต่อเดือน 
(คู่สมรสไม่ท างานและมีลูก 1–3 คน) 

– Old-age social solidarity grant €230 ต่อเดือนส าหรับคนมี
รายได้น้อยกว่า €7,715.65 และลดลงตาม income test 

– Disability pension จ่ ายเท่ากับ Old-age pension ถึ งแม้
ผู้ประกันตนจะพิการและไม่ได้ท างานตามเวลาที่ก าหนด 

– Old-age pension เกษียณอายุท้ังชายและหญิงที่ 65 ปี 
– Old-age social solidarity grant (income-tested) 

เกษียณอายุท่ี 60 ปี 
– Disability pension ส าหรับผู้พิการ 

นอร์เวย์ โสด/สมรส ใช่ Old system  
– Universal Old-age pension (Old system) 82,122 kroner 

ต่อปี (โสด) และ 151,925 kroner ต่อปี (คู่สมรสทั้งสองคน) 
– Earning-related old age pension ส่วนเพ่ิมส าหรับค่าจ้างที่

เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี  
New system 
– Guarantee pension 162,615 kroner ต่อปี ส าหรับคนโสด 

และ 129,294 kroner ต่อปี ส าหรับคู่สมรสที่เกษียณ 
– Income pension ส่วนเพ่ิมส าหรับค่าจ้างท่ีเปลีย่นแปลงในแต่

ละปี โดยยอดค่าจ้างสูงที่สุดที่น ามาต านวณส่วนเพิ่มคือ 7.1 
เท่าของ ฐาน (82,122 kroner ต่อปี) 

– Universal Old-age pension (Old system) อายุ เ กษี ยณ
เท่ากับ 67 ปี 

– Guarantee pension อายุเกษียณเท่ากับ 67 ปี 
– Income pension อายุเกษียณเท่ากับ 62–75 ปี Pension 

supplement และ Dependent’s supplement ส าหรับผูท้ี่
มีการท างานท่ีไม่สม่ าเสมอ 

ที่มา: โครงการศึกษา การทบทวนอัตราสะสมสมทบของสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (2558).
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ตารางท่ี 2-9 เปรียบเทียบระดับเงินก้อนขั้นต่่าของแต่ละประเทศในรูปเงินบาทภายใต้การค่านึงถึงค่าครองชีพ
ส่าหรับประเทศไทย 

ประเทศ ระดบัเงินก้อนขัน้ต่่า 
ในรูปแบบเงินท้องถิ่น 

ระดับเงินก้อนขัน้ต่่าเมื่อเกษียณอายุ 
ในรูปเงินบาท* 

ออสเตรเลีย AUD 23,469 ต่อป ี 3,110,021 
อังกฤษ GBP 113 ต่อสัปดาห ์ 1,973,819 
สิงคโปร์ SGD 204,600 (บ าเหน็จ) 2,869,050 
กรีซ EUR 717 ต่อเดือน 2,150,080 
นอร์เวย์ NOK 82,122 ต่อป ี 1,962,807 

หมายเหตุ   การค านวณผลประโยชน์ข้ันต่ าในรูปเงินบาท มีสมมติฐานดังนี้ 
1. ได้รับเงินบ านาญตั้งแต่ต้นปีคงที่ไปตลอดอายุที่คาดการณ์หลังเกษียณ 
2. มีอายุที่คาดการณ์หลังเกษียณ 20 ป ี
3. อั ต ร า คิ ด ล ด เ ท่ า กั บ อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร ใ น ปั จ จุ บั น  จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล 
http://www.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate 
4. ปรับค่ า เป็น เ งินบาทและความแตกต่ า ง ในค่ าครองชีพด้วย PPP conversion factor จากฐานข้อมู ล 
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP  

ที่มา: โครงการศึกษา การทบทวนอัตราสะสมสมทบของสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (2558). 
 

2.5 วิธีการวัดความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณอายุ 

ความเพียงพอของรายได้หรือผลประโยชน์หลังเกษียณอายุในแต่ละประเทศหรือแต่ละกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญอาจให้ความหมายแตกต่างกันขึ้นกับวัตถุประสงค์ของผู้ก าหนดนโยบายของกองทุน นายจ้าง ลูกจ้าง และ
อาจรวมถึงผู้ให้ค าปรึกษาทางการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญด้วย อย่างไรก็ตาม การวัดความเพียงพอส าหรับผู้
เกษียณอายุนี้ควรสะท้อนความเพียงพอที่จะท าให้ผู้จ่ายเงินสะสม/สมทบที่อยู่ในวัยท างานสามารถรักษาระดับ
คุณภาพทางการใช้ชีวิตในช่วงเวลาก่อนและหลังเกษียณไม่ให้มีความแตกต่างกันได้ และสามารถคลอบคลุมการใช้
จ่ายหลังเกษียณอายุเพ่ือสนองความต้องการในการใช้ชีวิตได้ในระดับคุณภาพชีวิตที่ต้องการ การวัดความเพียงพอ
จึงประเมินได้จากรายได้หลังเกษียณหรือรายจ่ายหลังเกษียณ ทั้งนี้ วิธีการวัดความเพียงพอของรายได้หลัง
เกษียณอายุมีอยู่ 3 วิธี ได้แก่ 

1. ระดับรายได้หลังเกษียณที่มาทดแทนรายได้จากการท างานก่อนเกษียณ (Replacement Ratio: RR) 
มีหลักการค านวณคือก าหนดจากความต้องการรายได้หลังเกษียณอายุเทียบเป็นสัดส่วนกับรายได้
ก่อนเกษียณอายุในเดือนสุดท้ายหรือค่าเฉลี่ยของรายได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด จึงท าให้ยากต่อการ
เปรียบเทียบ RR ของแต่ละกองทุนหรือแต่ละประเทศ  

http://www.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP
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นอกจากนี้ RR ยังไม่ค านึงถึงความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล ระดับเงินเฟ้อที่อาจเพ่ิมสูงขึ้น
ในช่วงเกษียณอายุ และการเปลี่ยนแปลงในรายการค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ เช่น ค่าใช้จ่ายสุขภาพ 
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วิธี RR ตั้งอยู่บนข้อสมมติให้รายได้หลัง
เกษียณมีแนวโน้มที่จะท าให้รักษามาตรฐานการครองชีพได้ ดังนั้นจึง เป็นวิธีที่ง่ายต่อความเข้าใจ 
นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่เหมาะส าหรับผู้ที่มีรายได้ก่อนเกษียณในระดับต่ าหรือปานกลางซึ่งมีอัตราการ
พ่ึงพิงรายได้ก่อนเกษียณสูง และเหมาะสมในกรณีท่ีรายได้ก่อนเกษียณไม่ผันผวน  

2. ระดับเงินออมที่เพียงพอจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ (Sufficient 
Saving: SS) เป็นวิธีที่ค านึงถึงระดับรายได้ที่พึงมีเพ่ือให้เพียงพอส าหรับความต้องการขั้นต่ า 
(Minimum baseline) ซึ่งมักอยู่สูงกว่าระดับความยากจน (Poverty level)  

วิธีนี้ให้ค่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ก าหนดนโยบาย อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ ให้ค่ามาตรฐาน
ขั้นต่ าของค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้เกษียณอายุ ซึ่งอาจไม่สะท้อนความต้องการรวมทั้งสถานการณ์และ
ความชอบเฉพาะบุคคล 

3. ระดับความต้องการใช้จ่ายขั้นต่ าที่ก าหนดมาจากค่าใช้จ่ายที่สนองเฉพาะความต้องการพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต (Minimum Cost of Living: MC)   วิธีนี้ประเมินจากระดับความ
ยากจน (Poverty level) ซึ่งยังไม่สะท้อนถึงความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน 

ข้อเปรียบเทียบในด้านข้อจ ากัดและสมมติฐานของทั้งสามวิธีการวัดความเพียงพอของรายได้หลัง
เกษียณอายุแสดงในตารางที่ 2-10 จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าวิธีการค านวณด้วย Replacement Ratio เป็นวิธี
เข้าใจง่ายเพราะมีจุดอ้างอิงที่ชัดเจน (รายได้ปัจจุบัน) แต่มีข้อจ ากัดในการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อก าหนดผลประโยชน์
จากการออมเพ่ือเกษียณอายุ การพิจารณาความเพียงพอหลังเกษียณอายุจากระดับรายได้หลังเกษียณ ที่มาทดแทน
รายได้จากการท างานก่อนเกษียณจึงมีข้อควรระวัง เนื่องจากอาจไม่สะท้อนรายได้ที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหลัง
เกษียณอายุที่แท้จริง จากการศึกษา Aon Consulting (2008) พบว่าระดับรายได้ก่อนเกษียณส่งผลต่อ RR 
กล่าวคือ ผู้มีรายได้ก่อนเกษียณระดับสูงจะมี RR ระดับต่ ากว่าผู้มีรายได้ก่อนเกษียณในระดับต่ า วิธีการค านวณด้วย 
Minimum Cost of Living ซึ่งดูจากระดับความยากจน จึงเหมาะกับการค านวณบ าเหน็จขั้นต่ าส าหรับระบบ
บ านาญแบบ DB ส าหรับระบบบ านาญแบบ DC การค านวณด้วย Sufficiency Saving มีความเหมาะสมกว่า 
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ตารางท่ี 2-10 เปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการวัดความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณ 

Replacement Rate (RR) Sufficient Saving (SS) Minimum Cost of Living (MC) 

ข้อจ ากัด 
บุคคลที่ มี ร าย ได้ ต่ าตอนท า งานอาจ
จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ร า ย ไ ด้ ท ด แ ท น ห ลั ง
เกษียณอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 100% 

ข้อจ ากัด 
ตัวเลข SS มีความแตกต่างกันของแต่ละ
บุคคล ซึ่งมาจากความแตกต่างของการใช้
ชีวิต อาทิ การสันทนาการ การเดินทาง 

ข้อจ ากัด 
ตัวเลข MC มาจากการประเมินความ
จ าเป็นขั้นต่ าในการด ารงชีวิตด้านต่างๆ 
ซึ่งอาจแตกต่างจากระดับคุณภาพชีวิต
ที่ต้องการ 

สมมุติฐาน 
– ค่าใช้จ่ายหลายประเภทจะหมดไปหรือ
ลดลง เมื่อ เลิกท างาน 
–  ด า ร งคุณภาพการใ ช้ ชี วิ ต เท่ า เดิ ม
ขณะเดียวกันสถานการณ์ด้านอื่นๆ อาทิ 
สุขภาพคงเดิมด้วย 

สมมุติฐาน 
–  การประมาณการที่ เ ช่ื อถื อ ได้ ของ
ค่าใช้จ่ายในอนาคต (หลังเกษียณอายุ) 
–  การประมาณการที่ เ ช่ื อถื อ ได้ ของ
อายุ ขั ย /ผลตอบแทนการลงทุนหลั ง
เกษียณอาย ุ

สมมุติฐาน 
–  คนทุกคนมี ระดับความต้องการ
พื้นฐาน/ค่าใช้จ่ายจ าเป็นเท่ากัน 
– เป็นระดับขั้นต่ าที่ทุกคนพึงต้องมี 
– ระดับนี้ จึ ง เน้น เป็นสวัสดิการขั้น
พื้นฐานที่รัฐจัดการให้  (Pay as you 
go) 

การพิจารณาถึงความเพียงพอหลังเกษียณอายุควรมาจากการประเมินค่าใช้จ่ายที่สามารถท าให้ผู้
เกษียณอายุสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ แล้วจึงน ามาประเมินระดับเงินก้อนขั้นต่ าที่เพียงพอต่อการ
เกษียณอายุ (Minimum Lump Sum) เพ่ือน าไปพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของรายได้หลังเกษียณที่ควรได้รับการ
ผลักดันให้เป็นรายได้หลักที่มั่นคงหลังเกษียณอายุของผู้สูงวัย ในการประเมินระดับเงินก้อนขั้นต่ าที่สะท้อนความ
เพียงพอ (Minimum Lump Sum) นี้สามารถท าได้ 3 วิธีดังนี้ 

1. การพยากรณ์วิเคราะห์กระแสเงินสดที่ปรับปรุงด้วยอัตราเงินเฟ้อ (Cash Flow Analyses Forecast 
with Inflation Adjuster) 

เป็นวิธีที่ประมาณการกระแสเงินสดที่ต้องการเพ่ือใช้จ่ายในอนาคตของแต่ละบุคคลในช่วง
เกษียณอายุ ซึ่งยากในการจัดท าของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงมักอ้างอิงการใช้จ่ายของแต่ละช่วงอายุที่
ส ารวจแล้วจึงน ามาปรับในเรื่องของทางเลือกหลังเกษียณอายุที่แตกต่างกัน เช่น ที่พักอาศัย การ
ท างานหลังเกษียณอายุ การท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีข้อจ ากัดคือการประมาณค่าใช้จ่ายที่
ต้องการเพ่ือใช้จ่ายในอนาคตจะขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ประเภทความต้องการ พฤติกรรม ช่วง
ระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ อายุ เพศ สถานะการสมรส และพ้ืนที่อยู่อาศัย 

2. ระดับเป้าหมายเงินก้อนสะสม (Lump Sum Accumulation Target) 
การประเมินระดับเงินก้อนขั้นต่ าที่เพียงพอที่เริ่มจากการค านวณค่าปัจจุบันของระดับรายได้

ที่ผู้ออมต้องการหลังเกษียณอายุ โดยรายได้ที่ผู้ออมต้องการส่วนหนึ่งอาจมาจากการประเมินรายได้
ทดแทนรายได้ก่อนเกษียณ เพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมถึงค่าใช้จ่ายพิเศษอ่ืนอาทิ 
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ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจะมาจากการประเมินเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย (health insurance) อย่างไรก็
ตามวิธีนี้มีข้อจ ากัดคือ การประมาณการต้องค านึงถึงรายได้อ่ืนหลังเกษียณอายุและส่วนชดเชยใน
ความเสี่ยงของกระแสเงินสดของรายได้ในอนาคตนั้นด้วย ซึ่งบางรายได้อาจแปลค่าออกมาเป็นเงิน
ก้อนขั้นต่ าได้ยาก เช่น ผลประโยชน์จากประกันสังคม หรือจากระบบบ านาญ 

3. ตัวแบบจ าลองสถานการณ์ของความต้องการกระแสเงินสดหลังเกษียณอายุ (Simulation Model 
of Retirement Cash Flow Needs) 

วิธีนี้เน้นพัฒนาแบบจ าลองสถานการณ์ Monte Carlo Simulation ที่จ าลองสถานการณ์
เพ่ือประมาณการกระแสเงินสดส าหรับผู้เกษียณอายุ โดยค านึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ผู้
เกษียณอายุเผชิญ ข้อจ ากัดหลักของวิธีนี้คือข้อสมมติฐานของแบบจ าลอง เดียวกัน คือ อายุขัย อัตรา
เงินเฟ้อ การลงทุน และสุขภาพ โดยมีการก าหนดกรณีฐาน (Base case) จากค่ากลางของรายได้ 
ผลประโยชน์จากการลงทุน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เป็นต้น จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนสมมติฐาน
อ่ืน เช่น การลดลงของค่าใช้จ่ายบางรายการ การจ่ายคืนเงินกู้ การท าประกันสุขภาพ และการออก
จากงานก่อนหรือหลังอายุเกษียณที่ก าหนด 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออมและวิธีการก่าหนดและการประเมินความเพียงพอของระดับ
เงินก้อนขั้นต่่าที่จะท่าให้สามารถเกษียณอายุได้อย่างมีคุณภาพ 

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่กล่าวถึงการออมเงินเพ่ือการเกษียณอายุ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาทั้งในด้านการศึกษาพฤติกรรมการออม อัตราการออม การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่
เหมาะสม การวางแผนการเงินส าหรับคนในช่วงอายุต่างๆกัน แต่เมื่อมองในภาพรวมแล้วจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาแนวทางให้ผู้ที่เกษียณอายุมีเงินเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณอย่างมั่นคงและมีความสุข ดังเช่น 
อัญญา ขันธวิทย์ (2559) ได้ศึกษาการก าหนดอัตราการออมตามวินัยส่วนตนส าหรับผู้มีรายได้ชาวไทยภายใต้กรอบ
การบริหารความเสี่ยง โดยศึกษาตัวแบบจ าลองเพ่ือก าหนดอัตราการออมตามวินัยส่วนตนภายใต้กรอบบริหาร
ความเสี่ยง จากนั้นน าตัวแบบไปก าหนดอัตราการออมส าหรับผู้มีรายได้ชาวไทย ลักษณะทั่วไปของตัวแบบเป็นการ
วางแผนทางการเงินซึ่งพิจารณารายได้ รายจ่าย เงินออมและผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นเชิงสุ่ม ร่วมกับ
ข้อมูลอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วย อัตราการออมถูกก าหนดในระดับที่ท าให้เหตุการณ์ที่”ผู้มีรายได้ทิ้งมรดก
ไว้ แต่ไม่พอจ่ายท าศพตัวเอง” มีความน่าจะเป็นต่ า ยอมรับได้และถูกก าหนดไว้ก่อนแล้วเป็นการล่วงหน้า 
การศึกษาพบว่า หญิงไทยต้องก าหนดอัตราให้สูงกว่าชายไทยและอัตราที่ก าหนดมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ ใน
กรณีท่ีอัตรามีความเป็นไปได้ ค่ามัธยฐานของมรดก สุทธิจากค่าท าศพ จะเป็นค่าบวกส าหรับทั้งหญิงและชายในทุก
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ช่วงอายุ ดังนั้นโดยสรุปหากผู้มีรายได้ชาวไทยท าการออมเท่ากับอัตราตามวินัยส่วนตนแล้ว การที่ผู้มีรายได้จะมีเงิน
ออมไม่พอจ่ายค่าท าศพของตัวเองถือเป็นเหตุการณ์ไม่พึงเกิดข้ึน 

บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ และ วีระชาติ กิเลนทอง(2557) ได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
วางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบ ช่วงอายุ 25-29 ปี เพ่ือให้เข้าใจทัศนคติ ความ
คาดหวัง พฤติกรรมและอุปสรรคของการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ แล้วน าไปก าหนดกลยุทธ์ของ
ผลิตภัณฑ์และบริการของตลาดทุนให้เหมาะสมกับการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ และเสนอแนวคิดเชิง
นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออมและการลงทุนเพ่ือวัยเกษียณ โดยการ
สัมภาษณ์ผู้มีงานท าหรือแรงงานในระบบที่มีอายุ 25-39 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา
พบว่า 1) ผู้ตอบที่มีรายได้อยู่ในช่วงอัตราภาษีตั้งแต่ 20% ขึ้นไป โดยเฉลี่ยแล้วจะมีเงินออมส่วนเกิน ณ วันเกษียณ
มากกว่าผู้ตอบที่มีรายได้อยู่ในช่วงอัตราภาษีน้อยกว่า 20% เท่ากับ 3,965,211 บาท 2) ผู้ตอบเพศหญิงโดยเฉลี่ย
แล้วจะมีเงินออมส่วนเกิน ณ วันเกษียณอายุมากกว่าผู้ตอบเพศชาย เท่ากับ 1,721,742 บาท 3)  ผู้ตอบที่สมรส/อยู่
ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงาน โดยเฉลี่ยแล้วจะมีเงินออมส่วนเกิน ณ วันเกษียณอายุมากกว่าผู้ตอบที่โสด/หย่าร้าง/
หม้าย/แยกกันอยู่ เท่ากับ 3,185,310 บาท และ 4) ผู้ตอบที่มีคุณสมบัติครบทั้งสามประการ คือเคยได้รับความรู้ มี
ความเข้าใจ และเคยวางแผนเพ่ือการเกษียณ โดยเฉลี่ยแล้วจะมีเงินออมส่วนเกิน ณ วันเกษียณมากกว่าผู้ตอบที่
ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากคุณสมบัติทั้งสาม 4,275,655  บาท และได้น าผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนกล
ยุทธ์ของผลิตภัณฑ์และบริการของตลาดทุนพร้อมทั้งเสนอแนวคิดเชิงนโยบายเพ่ือการวางแผนเกษียณต่อไป 

นอกจากนี้ ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล (2555) ได้ศึกษาการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่เหมะสมส าหรับผู้
เกษียณอายุ โดยพิจารณาสินทรัพย์ลงทุน 4 ประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ พันธบัตรรัฐบาล เงินสดและทองค า โดยใช้
แบบจ าลองมอนติคาร์โล(Monte Carlo Simulation) ในการคัดเลือกสัดส่วนการลงทุนจากรูปแบบทั้งหมด 286 
แบบ ให้มีอัตราถอนเงิน (Withdrawal Rate) สูงที่สุด ในขณะที่มีอัตราความผิดพลาด(Failure Rate) ที่ผู้ลงทุน
ยอมรับได้ ตามระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุคาดว่าจะด ารงชีวิตอยู่ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผู้เกษียณอายุที่คาดว่าจะ
ด ารงชีวิตในวัยเกษียณเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากนัก 
เพราะอัตราความผิดพลาดค่อนข้างต่ าในทุกสัดส่วนการลงทุน แต่หากคาดว่าจะด ารงชีวิตยาวนานขึ้น ควรกระจาย
การลงทุนไปในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากมีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวนานขึ้น ประกอบกับมี
ระยะเวลาที่ต้องใช้เงินมากขึ้น จึงท าให้ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพ่ือให้การด ารงชีวิตในวัยเกษียณเป็นไปตามท่ี
คาดหวัง โดยเมื่อพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ทั้ง 4 ประเภทในงานวิจัยนี้ พบว่าควรพิจารณาการลงทุนในหุ้น
สามัญในสัดส่วนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล เพ่ือลดอัตราความผิดพลาดและควรเพ่ิมการลงทุนในทองค าเพราะท าให้
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พอร์ตการลงทุนมีอัตราความผิดพลาดต่ าลง โดยทองค ามีส่วนช่วยเพ่ิมอัตราผลตอบแทนและลดความผันผวนของ
พอร์ตการลงทุนได ้

ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมการออมมีงานวิจัยที่ศึกษาคือ วรเวศม สุวรรณระดา และ สมประวิณ มัน
ประเสริฐ (2552) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของผูงานท าโดยใช้ข้อมูลจุลภาคระดับรายบุคคล เพ่ือวิเคราะหให
เห็นถึงปจจัยก าหนดพฤติกรรมการออมของผูมีงานท ารวมไปถึงปจจัยที่มีสวนก าหนดพฤติกรรมการออมในระยะ
ยาวเพ่ือการด ารงชีวิตยามชราภาพ ตลอดจนศึกษาถึงปจจัยส าคัญที่มีสวนในการก าหนดอัตราการออมของผูมีงาน
ท าที่เปนผูออม การศึกษาใชแบบจ าลองทางเศรษฐมิติที่ มีพ้ืนฐานมาจากแบบจ าลองวงจรชีวิตและรายไดถาวรใน
การประมวลผลขอมูลที่เก็บจากภาคสนามใน 15 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 2,028 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวาระดับราย
ไดและความสม่ าเสมอของรายไดรวมถึงการมีลักษณะนิสัยรูจักการวางแผนในการด าเนินชีวิตจะสงผลใหผูมีงานท า
เปนผูออมเงิน นอกจากนั้น การมีความรูเกี่ยวกับการเงินจะสงผลตอการเปนผูออมเงินไดเชนกัน ในทางตรงขาม 
หากผูมีงานท าตองการกูยืมเงินและมีบุตรมากขึ้นก็จะมีแนวโนมกลายเปนผูไมออมเงิน ซึ่งปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลที่
คลายคลึงตอพฤติกรรมการออมเงินระยะยาวเพ่ือการด ารงชีวิตยามชราภาพเชนกัน ในสวนของระดับอัตราการ
ออมเงินของผูมีงานท าที่ออมไดนั้น ลักษณะนิสัย การรูจักการวางแผนมีสวนส าคัญในการเพ่ิมระดับอัตราการออม 
ขณะเดียวกันการอยูในระดับการออมภาคบังคับ จ านวนบุตร การกูยืมเงินจะสงผลใหระดับอัตราการออมลดลง  

ปฐมาภรณ์ นิธิชัย (2556) ได้ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนเพ่ือการเกษียณของแรงงานใน
ระบบ (ผู้มีงานท าที่ได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม) ช่วงอายุ 40 – 60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่าร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่างมีโอกาสที่จะออมไม่พอส าหรับวัยเกษียณโดยมีเงินออมเพียง
ครึ่งหนึ่งของเงินที่คาดว่าจะต้องการใช้ ปัญหาของความไม่เพียงพอของเงินออมมาจากภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่
สูง กลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าตนเองมีเงินออมไม่เพียงพอมีการลงทุนเป็นสัดส่วนที่สูงในเงินฝาก กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และประกันชีวิต ทั้งนี้ยังคงเสียโอกาสจากการไม่ลงทุนในกองทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง รวมทั้งปัญหาเงินออม
ไม่เพียงพอเพ่ือการเกษียณนี้มีแนวโน้มจะลดลงในคนรุ่นหลังโดยเฉพาะหากกลุ่มที่ออมไม่เพียงพอเลือกลงทุนใน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่ให้ผลตอบแทนสูง ผู้วิจัยให้แนวทางปรับการออมการลงทุนคือพัฒนากองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพที่ปรับลดความเสี่ยงในการลงทุนโดยอัตโนมัติตามอายุที่เพ่ิมขึ้นและก าหนดให้เป็นนโยบายการลงทุนมาตรฐาน 
(Default policy) และให้ค าแนะน าแก่ผู้ออมไม่เพียงควรเพ่ิมเงินสะสมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกระจายการ
ลงทุนในสินทรัพย์มากขึ้น นายจ้างเองควรสนับสนุนให้มีการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพโดยจัดให้มีกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ปรับเพิ่มเพดานอัตราสะสม/สมทบ และสนับสนุนให้ลูกจ้างสามารถประเมินความเพียงพอของการ
ออมเพ่ือการเกษียณของตนเองได้ นอกจากนี้ เนื่องจากกลุ่มที่ออมไม่พอส าหรับวัยเกษียณจ าเป็นต้องออมเพ่ิมแต่มี
เงินออมจ ากัดเพราะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงและมีภาวะการพ่ึงพิงของผู้อยู่ใต้การอุปการะสูง จึงแนะน าให้ควรพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงความคุ้มครองภาวะค่าใช้จ่ายส าคัญเข้ากับการลงทุนที่มีโอกาสที่ให้ผลตอบแทนสูง 
ทั้งนี้ วีรวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2556) ได้ให้ความเห็นในงานสัมมนาการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของมนุษย์
เงินเดือนวัยก่อนเกษียณไว้ว่า การส ารวจพอร์ตการลงทุนของมนุษย์เงินเดือนวัยก่อนเกษียณควรถามถึงนโยบาย
การลงทุนหรือสินทรัพย์ที่ลงทุนมากกว่าประเภทหรือประเภทของการลงทุนโดยกว้าง ควรให้ข้อมูลผลตอบแทนที่
คาดหวังและความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์แก่ผู้ออมทราบเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ และพอร์ตที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับการเพื่อการเกษียณคือพอร์ตการลงทุนแบบผสม (Balanced portfolio) 

ในด้านความเพียงพอของสวัสดิการผลประโยชน์เพ่ือการเกษียณ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเลือกใช้วิธีทดสอบ
ทั้งแบบการสร้างตัวแบบจ าลองสถานการณ์การลงทุนและการส ารวจความคิดเห็น งานที่ใช้วิธีการทดสอบด้วย
แบบจ าลองสถานการณ์การลงทุน ตัวอย่างเช่น Chen and Wong (1998) ประเมินความเพียงพอของ CPF ใน
ระดับรายบุคคลโดยก าหนดให้สมาชิกเริ่มท างานเมื่ออายุ 25 ปี ใน 3 ระดับเงินเดือนคือ 800 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
1,600 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 2,400 สิงคโปร์ อัตราการเติบโตของเงินเดือนที่ร้อยละ 4 – 8% และอายุเกษียณ 3 
ระดับคือ 60, 62 และ 65 ปี พบว่าส่วนใหญ่สมาชิกมีความเพียงพอหลังเกษียณไปอีก 20 ปี แต่ยังคงไม่เพียงพอ
ส าหรับสมาชิกที่เริ่มต้นที่ระดับเงินเดือนต่ า (800 ดอลลาร์สิงคโปร์) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการศึกษาพิจารณาเพียง
สมาชิกที่ส่งเข้ากองทุนส าหรับเกษียณไม่ได้ค านึงถึงเงินที่ส่งเข้ากองทุนเพ่ือที่อยู่อาศัย ต่อมา Lian et al. (2000) 
และ Swales (2000)  พิจารณาความเพียงพอในรูปอัตราเงินทดแทนเมื่อเกษียณอายุ (Retirement replacement 
rate) โดยค านึงถึงการซื้อบ้านด้วย แต่ยังพบว่าสมาชิกยังคงไม่เพียงพอ ทั้งนี้การศึกษาไม่ได้ค านึงถึงเงินสนับสนุน
และภาษีที่แตกต่างกันของแต่ละสมาชิก Lin (2001) จ าลองสถานการณ์การลงทุนโดยแบ่งสมาชิกเป็น 3 กลุ่มอายุ
คือ 40 – 44 45 – 49 และ 50 – 54 ใน 5 ระดับเงินเดือน และ 2 ระดับอัตราการถอนเงิน พบว่าร้อยละ 60 ของ
สมาชิกท่ีถอนเงินในอัตราร้อยละ 45 จะไม่สามารถบรรลุจ านวนเงินออมขั้นต่ า (80,000 ดอลลาร์สิงคโปร์) และเม่ือ
พิจารณาความเพียงพอจากอัตราเงินทดแทน (Replacement rate) ซึ่งก าหนดไว้ที่สองในสามของเงินเดือนสุดท้าย 
พบว่าสมาชิกไม่เพียงพอส าหรับการเกษียณอายุโดยอัตราเงินทดแทนที่ดีที่สุดคือร้อยละ 40 ในกรณีของกลุ่มอายุ 
40 – 44 ท้ายสุด McCarthy et al. (2002) วิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างและการออกแบบของโครงการ
บ านาญและที่อยู่อาศัยของ CPF ในประเทศสิงคโปร์ที่มีต่อระดับมูลค่าสินทรัพย์และสัดส่วนของสินทรัพย์ ณ วัน
เกษียณ และระบุว่าในสถานการณ์ปกติ แรงงานโดยเฉลี่ยจะมีความมั่งคั่งเพ่ือการเกษียณประมาณ 1 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ ณ อายุ 62 ปี โดยสามในสี่มาจากมูลค่าบ้าน เงินงวดที่ได้รับคิดเป็นประมาณร้อยละ 28 ของเงินได้ก่อน
เกษียณ นั่นคือนโยบายการลงทุนที่ช่วยเพิ่ม Retirement replacement rates แต่ในขณะเดียวกันอาจท าให้ความ
มั่งคั่งโดยรวมลดลงได้ หากมูลค่าบ้านเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แรงงานโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความมั่งคั่งใน
สินทรัพย์แต่ยากจนในเงินสด  
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Ngee and Tsui (2003) เป็นอีกงานวิจัยที่ประเมินความเพียงพอของ CPF minisum surm แต่
กระบวนการวิจัยจะก าหนดแบบย้อนกลับจากงานวิจัยที่มีก่อนหน้า กล่าวคือเป็นค านวณหา Minimum sum ที่จะ
ท าให้สามารถด ารงชีพมาตรฐาน ณ ระดับค่าครองชีพปัจจุบันแทนที่จะพิจารณาความเพียงพอจากระดับ 
Minimum sum ทีถู่กก าหนดไว้แล้ว พบว่า CPF Minimum sum ที่ถูกก าหนดในขณะนั้น (ค.ศ. 2002) ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการบริโภคในอนาคต และค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ไม่เพียงพอ 

ส าหรับงานวิจัยที่ใช้วิธีการทดสอบความเพียงพอด้วยการส ารวจความคิดเห็น ได้แก่ Chen (1997) พบว่า
คนสิงคโปร์มีความพึงพอใจในเงื่อนไขของกองทุน CPF แต่มีเพียงร้อยละ 38.1 ที่คิดว่าตนมีการออมที่เพียงพอจาก 
CPF ส าหรับการเกษียณและต้องพ่ึงพาจากการออมในแหล่งอ่ืนอ่ืนส าหรับค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพรายเดือน  PNB 
MetLife (2015) ได้ส ารวจความคิดเห็นของลูกจ้าง 323 คนและนายจ้าง 2,432 คน เกี่ยวกับแนวโน้มของ
ผลประโยชน์หลังเกษียณในอินเดีย และพบว่ามีความแตกต่างในความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ลูกจ้างต้องการ
และผลประโยชน้ที่นายจ้างคิดว่าลูกจ้างต้องการ กล่าวคือ ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างต้องการได้รับเป็นอันดับ 1 คือเงิน
ประกันชีวิต ขณะที่ผลประโยชน์ที่นายจ้างคิดว่าลูกจ้างต้องการเป็นอันดับ 1 คือเงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วย ลูกจ้างมี
ความกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ลูกจ้างจ านวนร้อยละ 57 
กังวลว่าจะมีเงินไม่เพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในยามเกษียณ ลูกจ้างจ านวนร้อยละ 58 เป็นห่วง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพในช่วงเกษียณ และลูกจ้างจ านวนร้อยละ 46 ไม่ได้มีการเก็บออมเพ่ือการเกษียณ ผลวิจัย
ได้ให้ข้อเสนอที่ส าคัญคือ การสื่อสารระหว่างลูกจ้างและนายจ้างเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ลูกจ้างรับรู้คุณค่าของ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ และนายจ้างควรช่วยเหลือลูกจ้างในการสร้างความเพียงพอของเงินประกันชีวิตโดยการช่วย
หรือจัดให้มีการให้ค าแนะน าปรึกษาแบบต่อเนื่อง (Continous advisory) ด้านการวางแผนทางการเงินเพ่ือให้
ลูกจ้างสามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมรวมถึงน าเสนอเครื่องมืออย่างง่ายในการค านวณจ านวนเงินประกัน
ชีวิตที่ต้องการ เช่น Income rule (เงินประชีวิตควรมีค่าระหว่าง 8 – 10 เท่าของเงินได้รายปีขั้นต้น) Income 
plus expense rule (เงินประกันชีวิตควรมีค่าเท่ากับห้าเท่าของเงินได้รายปีขั้นต้นบวกด้วยค่าใช้จ่ายหรือภาระ
ผูกพันทางการเงินที่จ าเป็นต้องใช้) Premiums as percentage of income rule (ประมาณการเงินได้รายปีขั้นต้น
แล้วบวกด้วยรายได้ส่วนเพ่ิมที่ต้องการเป็นสัดส่วนของเงินได้ที่ค านวณได้) และ Capital fund rule (ค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากเงินประกันชีวิตและอัตราผลตอบที่ได้รับจากการลงทุน) เป็นต้น ทั้งนี้ 
Life (2013) ได้เคยศึกษาเกี่ยวกับเงินประกันชีวิตเพ่ือการเกษียณในอินเดีย พบว่าส่วนใหญ่จะประมาณจ านวนเงิน
ประกันชีวิตที่ต้องการต่ ากว่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างที่อายุยังน้อยเนื่องจากการประมาณอายุขัยที่
ผิดพลาดและการคาดการณ์ความรับผิดชอบทางการเงินหลังเกษียณต่ าเกินจริงแม้ว่าพวกลูกจ้างเหล่านี้จะมีการขอ
ค าแนะน าเก่ียวกับจ านวนเงินประกันชีวิตที่เหมาะสมแต่แหล่งของค าแนะน าส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวและเพ่ือน  
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2.7 ทบทวนเว็บไซต์ส่าหรับการประเมินระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่่าที่ผู้เกษียณอายุพึงมี ใน
ประเทศไทย 

การวางแผนชีวิตเพ่ือเตรียมตัวเกษียณอายุถือว่าเป็นเรื่องส าคัญมากส าหรับทุกคน เนื่องจากการวางแผน
ชีวิตที่ดีจะท าให้การใช้ชีวิตหลังเกษียณมีความสุข มีเงินเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและไม่เป็นภาระของ
ลูกหลาน  ดังนั้น หลายหน่วยงานจึงได้มีการรณรงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความจ าเป็นส าหรับการวางแผนชีวิต
เพ่ือเตรียมตัวเกษียณอายุ โดยได้มีการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ส าหรับเป็นตัวช่วยให้แก่ประชาชนทั่วไปสามารถ
วางแผนเกษียณอายุได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ไม่มีความซับซ้อน เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ในเบื้องต้นที่เ ป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถแสดงตัวอย่างเปรียบเทียบโปรแกรมช่วยวางแผนเกษียณอายุในด้านการใช้งาน
และการแสดงผลลัพธ์ตามหน่วยงานที่พัฒนาขึ้น คือ 1.) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน (ศศง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  2.) หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และบริษัท
ประกันภัย และ 3.) หน่วยงานอิสระ ได้แก่ ไทยแฟรนไชส์ และ Wealth Design Consulting ดังแสดงรายละเอียด
ได้ต่อไปนี้  
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รูปแบบการน าเสนอโปรแกรมช่วยค านวณการออมเงินของหน่วยงานภาครัฐ 

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.): เว็บไซต์ http://capital.sec.or.th/webapp/feedback/section2.php 

รูปแบบเว็บไซต์ การใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรใช้งำน 
ผู้ใช้งำนบันทึกข้อมูลแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

1. บันทึกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ อำยุปัจจุบัน อำยุที่คำดว่ำจะ
เกษียณ และจ ำนวนปีที่ต้องใช้เงินหลังเกษียณ  

2. บันทึกข้อมูลรำยได้และค่ำใช้จ่ำยหลังเกษียณ 
3. ระบบค ำนวณเงินออม ณ วันเกษียณที่ควรมี 
4. บันทึกข้อมูลกำรออมปัจจุบัน 
5. บันทึกข้อมูลกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพและกองทุนบ ำเหน็จ

บ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) 
6. บันทึกข้อมูลเงินออมอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น LTF , RMF 

 
 

กำรแสดงผลลัพธ์ 
ระบบจะค ำนวณเงินออมที่คำดว่ำจะได้รับ ณ วันเกษียณและ
ประเมินผลสถำนะกำรเงิน โดยเปรียบเทียบระหว่ำงเงินออม ณ 
วันเกษียณที่ควรมี (ข้อ 3) และเงินออมที่คำดว่ำจะได้รับ ณ วัน
เกษียณ (ข้อ 7) พร้อมทั้งเสนอค ำแนะน ำกรณีผู้ใช้งำนมีเงินไม่
พอใช้ตอนเกษียณ 
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2. โครงกำร “จัดกำรเงินเป็น อนำคตปึ้ก” จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์: เว็บไซต์ http:// www.จัดกำรเงินเป็น.

com/retirement 

รูปแบบเว็บไซต์ การใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ 

 
 

กำรใช้งำน 
ผู้ใช้งำนบันทึกข้อมูลแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

1. บันทึกข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อำยุปัจจุบัน อำยุที่คำดว่ำจะ
เกษียณ และอำยุขัย  

2. บันทึกค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะใช้หลังเกษียณ 
3. บันทึกข้อมูลกำรออมปัจจุบันและผลตอบแทนที่ 

คำดว่ำจะได้รับ 
4. บันทึกข้อมูลกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพและกองทุนบ ำเหน็จ

บ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) 
5. บันทึกข้อมูลเงินออมอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น LTF , RMF 

กำรแสดงผลลัพธ์ 
ระบบแสดงจ ำนวนเงินออมทั้งหมดที่ต้องมีเมื่อยำมเกษียณและ
ค ำนวณเงินออมที่ต้องเก็บต่อเดือนเพ่ือให้มีเงินเพียงพอใช้ส ำหรับ
ยำมเกษียณ 
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3. กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) : เว็บไซต์ https://www.gpf.or.th/thai2013/member/savingplan.asp 

รูปแบบเว็บไซต์ การใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรใช้งำน 
ผู้ใช้งำนบันทึกข้อมูลแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

1. บันทึกข้อมูลส่วนตัว  ได้แก่ อำยุปัจจุบัน อำยุที่คำดว่ำ
จะเกษยีณ และอำยุขัย 

2. บันทึกประมำณกำรเงินเฟ้อ 
3. บันทึกค่ำใช้จ่ำยในปัจจุบันต่อเดือน 
4. ระบบค ำนวณค่ำใช้จ่ำยในอนำคตและเงินที่ต้องมีไว้ใช้

ยำมเกษียณ 
5. บันทึกประมำณกำรผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับจำก

เงินออม 
กำรแสดงผลลัพธ์ 
ระบบค ำนวณเงินที่ต้องเก็บออมต่อเดือน เพ่ือให้มีเงินเพียงพอใช้
ส ำหรับยำมเกษียณ  
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4. ศูนยค์ุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย: เว็บไซต์ https://www.1213.or.th/th/tools/programs/Pages/savings.aspx 

รูปแบบเว็บไซต์ การใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรใช้งำน 
ผู้ใช้งำนบันทึกข้อมูลแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
เลือกเป้ำหมำยกำรออม ซึ่งประกอบด้วย 

กำรออมแบบสม่ ำเสมอ 
กำรออมแบบมีเป้ำหมำย 

กรณีเลือกกำรออมแบบสม่ ำเสมอ 
บันทึกจ ำนวนเงินที่ต้องกำรออมต่อเดือน 
ก ำหนดระยะเวลำกำรออม (จ ำนวนปี) 
ก ำหนดอัตรำผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับ 

กรณีเลือกกำรออมแบบมีเป้ำหมำย เช่น เพ่ือเกษียณ 
บันทึกจ ำนวนเงินที่ต้องกำรออมท้ังหมด 
ก ำหนดจ ำนวนปีที่ต้องใช้เงิน 

ก ำหนดอัตรำผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับ 
กำรแสดงผลลัพธ์ 
กรณีเลือกกำรออมแบบสม่ ำเสมอ : ระบบจะค ำนวณเงินออม
ทั้งหมดท่ีคำดว่ำจะได้รับตำมจ ำนวนปีที่ระบุ 
กรณีเลือกกำรออมแบบมีเป้ำหมำย : ระบบจะค ำนวณเงินที่ต้อง
เก็บออมต่อเดือนเพ่ือให้มีเพียงพอใช้ส ำหรับเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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รูปแบบการน าเสนอโปรแกรมช่วยค านวณการออมเงินของหน่วยงานภาคเอกชน 

1. บริษัท ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน): เว็บไซต์ https://k-expert.askkbank.com/Pages/CalToolRE3.aspx ส ำหรับผู้ใช้งำนทั่วไป ที่ไม่ได้เป็น

สมำชิก K-Expert และ https://k-expertmember.askkbank.com/DIYTools/Pages/K-ExpertRetirement.aspx ส ำหรับผู้ใช้งำนที่เป็นสมำชิก 

K-Expert 

รูปแบบเว็บไซต์ การใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ 
ส ำหรับผู้ใช้งำนทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นสมำชิก K-Expert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรใช้งำน 
ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกค ำนวณผลลัพธ์ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยหลังเกษียณอำยุที่คุณสำมำรถใช้
จ่ำยต่อเดือน 

 ค ำนวณช่วงอำยุหลังเกษียณที่คุณสำมำรถใช้จ่ำยได้ 
ต่อเดือนตำมควำมต้องกำร 

 ค ำนวณว่ำคุณสำมำรถเกษียณก่อนก ำหนด (Early 
Retirement) ได้หรือไม่ 

ทั้งนี้ ผู้ใช้งำนจะต้องบันทึกข้อมูลแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
1. บันทึกเงินก้อนที่คำดว่ำจะได้รับตอนเกษียณอำยุ 
2. บันทึกอำยุปัจจุบัน 
3. บันทึกอำยุที่ต้องกำรเกษียณ 
4. บันทึกอำยุขัย (ต้องกำรวำงแผนใช้จ่ำยถึงอำยุ) 
5. เลือกอัตรำเงินเฟ้อที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน 
6. บันทึกค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะใช้หลังเกษียณต่อเดือน 
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รูปแบบเว็บไซต์ การใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ 

 

กำรแสดงผลลัพธ์ 
ระบบประมวลผลข้อมูลตำมผลลัพธ์ที่ผู้ใช้งำนเลือก โดย
เปรียบเทียบระหว่ำงเงินออมที่คำดว่ำจะได้รับ ณ วันเกษียณ (ข้อ 
1) และค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะใช้หลังเกษียณโดยค ำนึงถึงอัตรำเงิน
เฟ้อ (ข้อ 6) เพ่ือพิจำรณำว่ำผู้ใช้งำนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำร
เกษียณได้หรือไม่ 
 
 
 

ส ำหรับผู้ใช้งำนที่เป็นสมำชิก K-Expert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรใช้งำน 
ผู้ใช้งำนบันทึกข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเงินออมและผลกำรประเมิน 

บันทึกค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะใช้หลังเกษียณต่อเดือน 
เลือกอัตรำเงินเฟ้อที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน 
บันทึกอำยุปัจจุบัน 
บันทึกอำยุที่ต้องกำรเกษียณ 
บันทึกอำยุขัย (ต้องกำรวำงแผนใช้จ่ำยถึงอำยุ) 
บันทึกเงินออมเพ่ือเกษียณอำยุที่มีอยู่ เช่น กบข.  
ประกันสังคม  RMF  เงินบ ำเหน็จ  เงินบ ำนำญ 
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รูปแบบเว็บไซต์ การใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรแสดงผลลัพธ์ ส่วนที่ 1 
ระบบแสดงผลกำรวิเครำะห์จ ำนวนเงินที่ควรเตรียมเพ่ือใช้จ่ำย
หลังเกษยีณ และเงินที่ต้องออมเพ่ิมหำกจ ำนวนเงินออมทั้งหมดที่
มีอยู่ไม่เพียงพอใช้จ่ำยยำมเกษียณ 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 ก ำหนดระดับควำมเสี่ยงและแนะน ำสัดส่วนกำรออม 
ผู้ใช้งำนเลือกระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (น้อย -> มำก) 
กำรแสดงผลลัพธ์ ส่วนที่ 2 
ระบบแนะน ำสัดส่วนกำรออมรำยเดือน เช่น เงินฝำก หุ้นกู้  หุ้น
ไทย เป็นต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับเงินท่ีต้องออมเพ่ิมและ
ผลตอบแทนที่คำดหวังไว้ตำมส่วนที่ 1 
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2. บริษัท ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน): เว็บไซต์ http://scbamfinancialplanninguat.scb.co.th/th/Calculation/Retirement 

รูปแบบเว็บไซต์ การใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรใช้งำน 
ผู้ใช้งำนบันทึกข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1: ข้อมูลกำรเกษียณอำยุ และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยหลัง
เกษียณอำยุ 

1. บันทึกอำยุปัจจุบัน 
2. บันทึกอำยุที่ต้องกำรเกษียณ 
3. บันทึกอำยุขัย 
4. บันทึกค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนที่ต้องกำรใช้หลังเกษียณ 
5. ระบอัุตรำเงินเฟ้อเฉลี่ย 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลกำรออม/กำรลงทุน เพื่อกำรเกษียณอำยุ 
1. บันทึกเงินออมที่มีในปัจจุบัน 
2. บันทึกผลตอบแทนจำกกำรออม 
3. บันทึกเงินออมอ่ืนๆ เช่น กบข. เงินออมประจ ำเดือน 

และผลตอบแทนจำกกำรออม 
กำรแสดงผลลัพธ์ 
ระบบสรุปผลควำมเพียงพอของเงินส ำหรับชีวิตหลังเกษียณโดย
เปรียบเทียบระหว่ำงเงินออมที่คำดว่ำจะได้รับ ณ วันเกษียณ 
และค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะใช้หลังเกษียณ 
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3. บริษัท ธนำคำรกรุงศรี จ ำกัด (มหำชน): เว็บไซต์ https://www.krungsri.com/bank/th/Other/Calculator/Calculators/ 

Retirementsavingcalculator.html 

รูปแบบเว็บไซต์ การใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรใช้งำน 
ผู้ใช้งำนบันทึกข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลปัจจุบัน 

1. บันทึกอำยุปัจจุบัน 
2. บันทึกอำยุที่คำดว่ำจะเกษียณ 
3. บันทึกอำยุขัย (ระยะเวลำที่จะใช้เงินหลังเกษียณ) 

ส่วนที่ 2 : ช่วงเวลำหลังเกษียณอำยุ 
1. เลือกระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุนที่ยอมรับได้ 
2. บันทึกจ ำนวนเงินที่ต้องกำรใช้ต่อเดือนหลังเกษียณ 

ส่วนที่ 3 : บันทึกเงินก้อนที่คำดว่ำจะได้รับเมื่อเกษียณ (จำก  
      กำรลงทุนที่มีอยู่) เช่น เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เงินลงทุน 
LTF/RMF  เงินบ ำเหน็จ เงินประกันสังคม เป็นต้น 
ส่วนที่ 4 : ช่วงเวลำก่อนเกษียณอำยุ 
      เลือกระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุนที่ยอมรับได้ 
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รูปแบบเว็บไซต์ การใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรแสดงผลลัพธ์ 
ระบบแสดงผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 

1. จ ำนวนเงินที่ควรเตรียมเพ่ือใช้จ่ำยหลังเกษียณ โดย
ประเมินจำกจ ำนวนเงินที่ต้องกำรใช้ภำยหลัง
เกษียณอำยุหลังปรับอัตรำเงินเฟ้อแล้ว 

2. จ ำนวนเงินที่ต้องออมเพ่ิม หำกจ ำนวนเงินออมทั้งหมดที่
มีอยู่ไม่เพียงพอใช้จ่ำยยำมเกษียณ โดยเปรียบเทียบจำก
จ ำนวนเงินที่ควรเตรียมเพ่ือใช้จ่ำยหลังเกษียณ (ผลลัพธ์
ข้อ 1) กับเงินก้อนที่คำดว่ำจะได้รับเมื่อเกษียณทั้งหมด 
(ข้อมูลส่วนที่ 3) 

3. จ ำนวนเงินที่ต้องออมเพ่ือกำรเกษียณอำยุต่อเดือน โดย
ประเมินจำกจ ำนวนเงินที่ต้องออมเพ่ิม (ผลลัพธ์ข้อ 2) 
กับอัตรำผลตอบที่คำดว่ำจะได้รับและอัตรำเงินเฟ้อ  
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4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน): เว็บไซต์ http://www.azay.co.th/th/retire-plan.aspx 

รูปแบบเว็บไซต์ การใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

กำรใช้งำน 
ผู้ใช้งำนบันทึกข้อมูลแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

1. ระบุเพศ 
2. บันทึกวันเดือนปีเกิด 
3. บันทึกรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
4. บันทึกอำยุที่คำดว่ำจะเกษียณ 
5. บันทึกอำยุขัย (วำงแผนใช้เงินถึงอำยุ) 
6. บันทึกประมำณค่ำใช้จ่ำยที่จะใช้หลังเกษียณต่อเดือน 

กำรแสดงผลลัพธ์ 
ระบบจะแสดงจ ำนวนเงินที่ต้องออมในแต่ละเดือนตำมอัตรำผล
ตอบที่คำดว่ำจะได้รับ ได้แก่ ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 และ   ร้อยละ 
3 โดยพิจำรณำถึงอัตรำเงินเฟ้อที่ระบบก ำหนดไว้ คือ ร้อยละ 4 
เพ่ือให้มจี ำนวนเงินที่เพียงพอไว้ส ำหรับใช้จ่ำยหลังเกษียณอำยุ 

รูปแบบการน าเสนอโปรแกรมช่วยค านวณการออมเงินของหน่วยงานอิสระ 
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1. ไทยแฟรนไชส์: เว็บไซต์ http://www.thaifranchisecenter.com/calculator/retirement.php 

รูปแบบเว็บไซต์ การใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรใช้งำน 
ผู้ใช้งำนบันทึกข้อมูลแต่ละข้ันตอน ดังนี้  

1. บันทึกอำยุปัจจุบัน 
2. บันทึกอำยุที่คำดว่ำจะเกษียณ 
3. บันทึกอำยุขัย 
4. บันทึกเงินออมที่มีในปัจจุบัน 
5. บันทึกเงินออมประจ ำปี 
6. บันทึกเงินออมรำยเดือน 
7. บันทึกผลตอบแทนจำกกำรออมเฉลี่ย 
8. บันทึกอัตรำเงินเฟ้อที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

กำรแสดงผลลัพธ์ 
ระบบแสดงเงินออมสะสมทั้งหมดเมื่อถึงอำยุเกษียณ โดยแสดง
เป็นตำรำงยอดเงินคงเหลือประจ ำปี และจ ำนวนเงินที่จะใช้ได้ต่อ
เดือนภำยหลังเกษียณอำยุจนถึงอำยุขัย โดยพิจำรณำถึงอัตรำเงิน
เฟ้อที่ประมำณกำรไว้  
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2. Wealth Design Consulting: เว็บไซต์ http://wdcgroup.co.th/?page_id=171 

รูปแบบเว็บไซต์ การใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ 

 
 

 

 

 

กำรใช้งำน 
ผู้ใช้งำนบันทึกข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : วำงเป้ำหมำยอำยุที่จะเกษียณและค่ำใช้จ่ำยที่ต้องกำร  

1. บันทึกอำยุปัจจุบัน 
2. บันทึกอำยุที่คำดว่ำจะเกษียณ 
3. บันทึกอำยุขัย (อำยุสิ้นสุดกำรวำงแผน) 
4. บันทึกค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนที่ต้องกำรใช้หลังเกษียณ 
5. บันทึกอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนหลังเกษียณ

ที่ประมำณกำรไว้ 
6. บันทึกอัตรำเงินเฟ้อที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

ส่วนที่ 2 : กำรออมและกำรลงทุนเพ่ือกำรเกษียณอำยุ 
1. บันทึกเงินออมที่มีในปัจจุบัน 
2. บันทึกเงินออมแต่ละเดือน 
3. บันทึกผลตอบแทนจำกกำรออมเฉลี่ย 

กำรแสดงผลลัพธ์ 
ระบบแสดงเงินออมสะสมทั้งหมดเมื่อถึงอำยุเกษียณ และค ำนวณ
จ ำนวนเงินที่ต้องออมเพ่ิม หำกจ ำนวนเงินออมทั้งหมดที่มีอยู่ไม่
เพียงพอใช้จ่ำยยำมเกษียณ โดยสรุปเป็นเงินออมที่ต้องเก็บต่อ
เดือนเพ่ือให้มีเงินเพียงพอเพ่ือเกษียณ 
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จากข้อมูลที่แต่ละเวปไซต์ได้พัฒนาและออกแบบมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการค านวณจ านวนเงินเพ่ือให้
เพียงพอส าหรับการวางแผนเกษียณอายุนั้น สามารถสรุปข้อมูลส าคัญและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินเกษียณ ได้
ดังนี้ 

ข้อมูลส าคัญเพ่ือให้ทราบถึงจ านวนเงินที่ควรเตรียมไว้ส าหรับการวางแผนเกษียณอายุ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ผู้วางแผนเกษียณจะต้องมีการส ารวจค่าใช้จ่ายในชีวิตประวันของตนเอง และ
ท าการประเมินค่าใช้จ่ายภายหลังเกษียณอายุหรือหลังจากที่ไม่มีรายได้หลักแล้ว  

ส่วนที่ 2 จ านวน ปี ที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ ผู้วางแผนเกษียณจะต้องประมาณการอายุขัยของตนเองส าหรับ
การด ารงชีวิตอยู่ภายหลังเกษียณอายุ  

เมื่อทราบข้อมูลทั้งสองส่วนนี้แล้ว ผู้วางแผนเกษียณก็จะสามารถค านวณ จ านวนเงินที่ควรเตรียมเพ่ือใช้
จ่ายหลังเกษียณได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีสองปัจจัยอีกสองส่วนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินดังกล่าว ซึ่งผู้
วางแผนเกษียณจะต้องน ามาพิจารณาด้วย ได้แก่ 

1. เงินเฟ้อ หรือ เงินในวันนี้จะซื้อของได้น้อยลงในอนาคต 
2. เงินออมตั้งต้น (เงินออมที่มีอยู่ในปัจจุบันของผู้วางแผนเกษียณ) ผลตอบแทน (หมายถึง สิ่งที่ได้รับจาก

การน าเงินออมในปัจจุบันและเงินออมก่อนเกษียณไปลงทุน ยิ่งถ้าผู้วางแผนเกษียณลงทุนแล้วได้รับ
ผลตอบแทนมาก ภาระในการออมเงินเพ่ือเกษียณก็จะน้อยลงเช่นเดียวกัน) และ ระยะเวลา (จ านวนปี
ที่ท างานก่อนที่จะเกษียณอายุ ถ้าจ านวนปีเหลือมาก ภาระในการออมเงินเพ่ือเกษียณก็จะยิ่งน้อยลง) 

ข้อมูลที่กล่าวมาท้ังหมด คือข้อมูลเบื้องต้นท่ีผู้วางแผนเกษียณอายุจะต้องทราบและบันทึกในโปรแกรมช่วย
ค านวณเพ่ือการวางแผนเกษียณอายุ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของโปรแกรมที่แต่ละหน่วยงานจัดท าขึ้นอาจมีความแตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2-11 จะเห็นได้ว่าแต่ละเว็บไซต์จะแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลไม่เท่ากัน เช่น บาง
เวปไซต์แสดงผลการค านวณเพียงแค่จ านวนเงินออมทั้งหมดที่ต้องมีเมื่อยามเกษียณ หรือ บางเวปไซต์อาจแสดง
ข้อมูลไปถึงการให้ค าแนะน าในการลงทุนเบื้องต้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเกษียณ ซึ่งการแสดงผลลัพธ์ของ
ข้อมูลเบื้องต้นอาจจะยังไม่ครอบคลุมความต้องการของผู้วางแผนเกษียณอายุ ดังนั้น ผู้พัฒนาโครงการจึงได้
ออกแบบเครื่องมือที่ให้ผลลัพธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการวางแผน
เกษียณอายุได้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงเฉพาะเงินออมขั้นพ้ืนฐานที่ผู้ต้องการวางแผนเกษียณอายุ
พึงมี ได้แก่ เงินประกันสังคม เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเท่านั้น ดังนั้น 
หากผู้วางแผนเกษียณอายุมีจ านวนเงินออมอ่ืนเพ่ิมเติมจะยิ่งท าให้ผู้วางแผนเกษียณอายุสามารถบรรลุเป้าหมายใน
การเกษียณได้เร็วยิ่งขึ้น 
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ตารางท่ี 2-11 ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่แสดงของโปรแกรมช่วยวางแผนเกษียณอายุ 

หนว่ยงำน 

ผลลัพธ์ที่แสดง 

จ ำนวนเงิน
ออมที่คำด
วำ่จะได้รับ 
ณ วนั
เกษียณ 

จ ำนวนเงิน
ออมทัง้หมด
ที่ต้องมเีมื่อ
ยำมเกษียณ 

หรือ 
คำ่ใช้จำ่ยที่
คำดวำ่จะใช้
หลงัเกษียณ 

จ ำนวนเงิน
ออมทัง้หมด
ที่ต้องมเีมื่อ
ยำมเกษียณ 

หรือ 
คำ่ใช้จำ่ยที่
คำดวำ่จะใช้
หลงัเกษียณ 

ค ำแนะน ำกรณี
ผู้ใช้งำนมีเงินไม่
พอใช้ตอนเกษียณ 
ทัง้ค ำแนะน ำที่
เป็นกำรอธิบำย
หรือ แนะน ำ

สดัสว่นกำรลงทนุ
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ     
1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) 
    

2. โครงกำร “จัดกำรเงินเป็น อนำคตปึ้ก” จำก กลต.     
3. กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.).     
4. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน ธนำคำรแห่ง

ประเทศไทย (ศคง.) 
    

หน่วยงำนภำคเอกชน     
1. บริษัท ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)     
 1.1.  เวปไซต์ส ำหรับผู้ใช้งำนท่ัวไป ท่ีไม่ไดเ้ป็น

สมำชิก K-Expert 
    

 1.2.  เวปไซต์ส ำหรับผู้ใช้งำนที่เป็นสมำชิก K-
Expert 

    

2. บริษัท ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)     
3. บริษัท ธนำคำรกรุงศรี จ ำกัด (มหำชน)     
4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยำ ประกันชีวติ จ ำกัด 

(มหำชน) 
    

หน่วยงำนอิสระ     
1. ไทยแฟรนไชส ์     
2. Wealth Design Consulting     
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บทที ่3. วิธีการศึกษา 
บทที่ 3 อธิบายวิธีการศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ าที่ผู้เกษียณอายุพึงมีส าหรับการ

ประกันคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (วัยสูงอายุ) โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ หัวข้อ 3.1 วิธีการที่ใช้ในการก าหนดตัวเลข
เป้าหมายเงินก้อนขั้นต่ าส าหรับสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพรวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับการบริโภคของผู้
เกษียณอายุ หัวข้อ 3.2 วิธีการประเมินความสัมฤทธิ์ของการออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (วิเคราะห์โอกาสที่
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะสามารถบรรลุเป้าหมายเงินก้อนขั้นต่ า) หัวข้อ 3.3 วิธีการสอบทานความคิดเห็นที่
มีต่อระดับเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าและความเพียงพอจากการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และหัวข้อ 3.4 วิธีการ
พัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์ส าหรับประเมินระดับเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าและความเพียงพอจากการลงทุนในกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

3.1 การก่าหนดตัวเลขเป้าหมายเงินก้อนขั้นต่่าส่าหรับสมาชิกกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทราบตัวเลขเป้าหมายเงินก้อนขั้นต่ าส าหรับสมาชิกกอง
ทุนส ารองเลี้ยงชีพ จะเริ่มต้นด้วยการส ารวจลักษณะการใช้จ่ายและระดับค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของผู้เกษียณอายุที่เคย
ท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมข้าราชการและเจ้าของกิจการ) เพ่ือน าไปใช้ในการ
ประเมินระดับเงินก้อนขั้นต่ า (Minimum Lump Sum : MLS) ที่บุคคลเหล่านี้พึงมีเมื่ออายุ 55 ปี เพื่อใช้จ่ายในวัย
เกษียณอย่างเพียงพอ ตัวแบบทางการเงินส าหรับการค านวณเงินก้อน ณ วันเกษียณอายุ จากนั้นจึงประมาณค่า
ตัวเลขเป้าหมายเงินก้อนขั้นต่ าจากลักษณะการใช้จ่ายและระดับค่าใช้จ่ายด้วยตัวแบบทางการเงินส าหรับการ
ค านวณเงินก้อน ณ วันเกษียณอายุ 

3.1.1 การส่ารวจลักษณะการใช้จ่ายและระดับค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของผู้เกษียณอายุ 

3.1.1.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) กับผู้

เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมข้าราชการและเจ้าของกิจการ)  ที่มี
อายุ 55 ปี ขึ้นไป ด้วยพนักงานสัมภาษณ์ ที่มีประสบการณ์ วิธีการสุ่มตัวอย่าง แยกเป็นสองตัวอย่าง คือ ตัวอย่างผู้
เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป  (หน่วยศึกษา) ที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ขนาดตัวอย่าง 
400 คน ส ารวจในช่วงวันที่ 4 ก.ค. 2558 ถึง 2 ส.ค. 2558 และตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนใน
บริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต่างจังหวัด ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสอง
ขั้นตอน (Two-Stage Sampling) ขนาดตัวอย่าง 400 คน กระจายตามภูมิภาค 5 ภูมิภาคได้แก่ปริมณฑล ภาค
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กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และส ารวจในช่วงวันที่ 29 พ.ย. 2558 ถึง 6 ก.พ. 2559 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1.1.2 การก าหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้เป็นตัวแทนในการศึกษา 
ประชากรและหน่วยศึกษา 
ประชากรคือกลุ่มผู้ เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวม

ข้าราชการและเจ้าของกิจการ) ที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป ไม่ทราบขนาดประชากร 
หน่วยศึกษาคือผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมข้าราชการ

และเจ้าของกิจการ) ที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป 
ขอบเขตการศึกษาด้านประชากรและหน่วยศึกษา หน่วยศึกษาจะต้องมีสัญชาติไทยและมีที่พ านักอาศัย

อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
ตัวอย่าง 
ตัวอย่างส าหรับส่วนนี้ คือ กลุ่มผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ 

(ไม่รวมข้าราชการและเจ้าของกิจการ) ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่ถูกเลือกเป็นตัวแทนของประชากร 
การสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมข้าราชการและ

เจ้าของกิจการ) ที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป ถูกจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มประชากรย่อย ได้แก่ ผู้ ที่พักอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร และผู้ที่พักอาศัยนอกเขตกรุงเทพมหานคร(ต่างจังหวัด) ดังนั้นการสุ่มตัวอย่างหน่วยศึกษาจะ
ด าเนินการแยกเป็นสองตัวอย่าง คือตัวอย่างหน่วยศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และตัวอย่างหน่วยศึกษาในเขต
ต่างจังหวัด 

การสุ่มตัวอย่างหน่วยศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยก าหนดจุดส ารวจเป็น 7 เขต ดังนี้ 

1. เขตพระนคร ได้แก่ สวนรมณีนาถ สวนสราญรมย์ วัดสุทัศน์ และดิโอสยาม 
2. เขตปทุมวัน ได้แก่ สวนลุมพินี และเซ็นทรัลเวิลด์  
3. เขตคลองเตย ได้แก่ สวนเบญจกิตติ สวนเบญจศิริ และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
4. เขตจตุจักร ได้แก่ สวนจตุจักร และสวนรถไฟ 
5. เขตประเวศ ได้แก่ สวนหลวง ร.9 และสวนวนธรรม  
6. เขตดุสิต ได้แก่ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
7. เขตบางนา ได้แก่ เซ็นทรัลบางนา 
ขนาดตัวอย่าง จ านวน 400 คน (จากตารางยามาเน กรณีขนาดประชากรมีขนาดใหญ่ ) เพ่ือให้มั่นใจว่า 

ค่าประมาณสัดส่วนที่ได้ทุกสัดส่วน มีค่าแตกต่างจากสัดส่วนประชากรไม่เกิน 0.05 ด้วยความเชื่อมั่น 95% 
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การสุ่มตัวอย่างหน่วยศึกษา ในเขตต่างจังหวัด ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-Stage 
Sampling) ขนาดตัวอย่าง จ านวน 400 คน (จากตารางยามาเน กรณีขนาดประชากรมีขนาดใหญ่) เพ่ือการันตีว่า 
ค่าประมาณสัดส่วนที่ได้ทุกสัดส่วน มีค่าแตกต่างจากสัดส่วนประชากรไม่เกิน 0.05 ด้วยความเชื่อมั่น 95% 
เนื่องจากหน่วยศึกษากระจายอยู่ในพ้ืนที่เป็นวงกว้าง จึง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-Stage 
Sampling) เพ่ือกระจายตัวอย่างหน่วยศึกษาไปยังพื้นท่ีต่างๆ อย่างทั่วถึง 

ขั้นตอนที่ 1 สุ่มตัวอย่างจังหวัด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ก าหนดชั้นภูมิจ านวน 5 ชั้นภูมิ ได้แก่ 
ชั้นภูมิปริมณฑล ชั้นภูมิภาคเหนือ ชั้นภูมิภาคกลาง ชั้นภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชั้นภูมิภาคใต้ (หลักเกณฑ์
แบ่งชั้นภูมิ ใช้เกณฑ์ตามรายงานสถิติงานประกันสังคม ปี 2557 หน้า 20-22) ขนาดจังหวัดตัวอย่าง ก าหนดไว้ 10 
จังหวัดตัวอย่าง (เนื่องจากข้อจ ากัดของงบประมาณและเวลาด าเนินงานภาคสนาม) จัดสรรขนาดจังหวัดตัวอย่างลง
สู่ชั้นภูมิ ตามขนาดหน่วยศึกษาของชั้นภูมิ (ขนาดหน่วยศึกษา พิจารณาจากขนาดผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตาม
รายงานสถิติงานประกันสังคม หน้า 20-22 เนื่องจากไม่ทราบขนาดหน่วยศึกษา และคาดว่าขนาดหน่วยศึกษามี
ส่วนสัมพันธ์กับขนาดผู้ประกันตนตามาตรา 33) ได้ตามตารางที่ 3-1 

 

ตารางท่ี 3-1 ขนาดจังหวัดตัวอย่าง จ่าแนกตามชั้นภูมิ 

ชั้นภูม ิ
จ ำนวนผู้ประกันตน 

ตำมมำตรำ 33 
สัดส่วน 

จังหวัดตัวอย่ำง 
ขนำด 

จังหวัดตัวอย่ำง 

ปริมณฑล 1,952,194 29.86% 3 
ภำคกลำง 2,390,250 36.56% 4 
ภำคเหนือ 679,709 10.40% 1 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 824,053 12.60% 1 
ภำคใต้ 691,876 10.58% 1 

รวม 6,538,082 100.00% 10 

 
ทั้งนี้ การเลือกจังหวัดตัวอย่าง ในแต่ละชั้นภูมิจะใช้เกณฑ์เลือกจังหวัดที่มีจ านวนผู้ประกันตน ตาม

มาตรา 33 สูงสุด ดังนี้ 
1. ชั้นภูมิปริมณฑล 3 จังหวัดที่มีจ านวนผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 สูงสุดคือ สมุทรปราการ สมทุร

สาคร และปทุมธานี  
2. ชั้นภูมิภาคกลาง 4 จังหวัดที่มีจ านวนผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 สูงสุดคือ ชลบุรี ระยอง 

พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา 
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3. ชั้นภูมิภาคเหนือ 1 จังหวัดมีจ านวนผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 สูงสุดคือ เชียงใหม่ 
4. ชั้นภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัดมีจ านวนผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 สูงสุดคือ 

นครราชสีมา 
5. ชั้นภูมิภาคใต ้1 จังหวัดมีจ านวนผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 สูงสุดคือ สงขลา 
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มตัวอย่างหน่วยศึกษา ในแต่ละจังหวัดตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) ก าหนดจุดส ารวจตามเขตเมืองของแต่ละจังหวัดตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างแต่ละจังหวัด 
จังหวัดละ 40 คน รวม 10 จังหวัด ใช้ตัวอย่างขนาด 400 คน ดังสรุปในรูปที่ 3-1 

 

รูปที่ 3-1 การสุ่มตัวอย่างแบบสองข้ันตอนและขนาดตัวอย่าง กรณีหน่วยศึกษา เขตต่างจังหวัด 

 

 

  

ต่า
งจ

ังห
วัด

ปริมณฑล

สมุทรปราการ 40 คน

สมุทรสาคร 40 คน

ปทุมธานี 40 คน

ภาคกลาง

ชลบุรี 40 คน

ระยอง 40 คน

พระนครศรีอยุธยา 40 คน

ฉะเชิงเทรา 40 คน

ภาคเหนือ เชียงใหม่ 40 คน

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา 40 คน

ภาคใต้ สงขลา 40 คน
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3.1.2 การประมาณเงินก้อนพึงมีขั้นต่่า ณ วันเกษียณอายุจากตัวแบบทางการเงิน 

3.1.2.1 ตัวแบบทางการเงินในการประมาณเงินก้อนพึงมีข้ันต่ า 
หลักโดยทั่วไปที่ใช้ในการประเมินยอดเงินก้อนในการรองรับกระแสเงินสดในอนาคตนั้น คือการ

ค านวณหามูลค่าปัจจุบันของยอดกระแสเงินสดทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ Net Present 
Value (NPV) อย่างไรก็ตามการค านวณหายอดเงินก้อนขั้นต่ าของผู้เกษียณอายุด้วยวิธีอย่างง่ายนี้ มีความไม่ถูกต้อง
และจะท าให้ได้มูลค่าเงินก้อนขั้นต่ า ที่ผิดไปจากความเป็นจริง กล่าวคือไม่ได้มีการประเมินความน่าจะเป็นในการมี
ชีวิตรอดของผู้เกษียณอายุในแต่ละอายุข้างหน้าในอนาคต 

นักวิจัยหรือนักการเงินบางท่านอาจจะน าค่าอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยมาเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ระยะเวลาของกระแสเงินสดรับจ่ายในอนาคต ส าหรับการค านวณมูลค่าเงินก้อนขั้นต่ าด้วยวิธี NPV การกระท า
เช่นนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ไม่เหมาะสม ถึงแม้จะใช้อายุขัยเฉลี่ยของผู้สูงอายุมาเป็นตัวอ้างอิง แต่การค านวณ
ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดยังคงอยู่บนสมมุติฐานที่ ผู้สูงอายุจะมีความน่าจะเป็นในการอยู่รอด
เท่ากับ 1 ในทุกๆ ช่วงอายุก่อนที่จะถึงช่วงเวลาสุดท้ายของอายุขัยดังแสดงในรูปที่ 3-2 ผ่านสมการที่ (1) 

 

รูปที่ 3-2 การค่านวณเงินก้อนขั้นต่่าด้วยวิธี NPV 

 

เงินก้อน ณ วันเกษียณอายุ =
𝑬𝒙𝒑𝟔𝟏

(𝟏+𝒓)𝟏 +
𝑬𝒙𝒑𝟔𝟐

(𝟏+𝒓)𝟐 + ⋯ +
𝑬𝒙𝒑∞

(𝟏+𝒓)∞   (1) 

ในความเป็นจริง ผู้สูงอายุแต่ละท่านจะมีความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขในการมีชีวิตรอดอีก 1 ปีข้างหน้า 
(1-year conditional probability of survival) ที่ไม่เท่ากันในแต่ละช่วงอายุ ยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุในวัย 60 ปี
จะมีความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขในการมีชีวิตอยู่รอดอีก 1 ปีเท่ากับร้อยละ 98.5% แต่เมื่อพิจารณาความน่าจะ
เป็นในการมีชีวิตรอดอีก 2 ปีข้างหน้า จะพบว่าความน่าจะเป็นนั้นลดลงเป็นร้อยละ 96.9 ส าหรับเพศชาย ดังแสดง
ในรูปที่ 3-3 ซึ่งค านวณความน่าจะเป็นในการมีชีวิตอยู่รอดอีก x ปีของผู้สูงอายุไทยอายุ 60 ปี แยกระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง 
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รูปที่ 3-3 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขในการมีชีวิตรอดอีก x ปี ของเพศชายและเพศหญิงอายุ 60 ปีใน
ปัจจุบัน 

 

 
จากรูปที่ 3-3 จะสังเกตเห็นว่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขในการมีชีวิตอยู่รอดนั้นจะน้อยลงเรื่อยๆเมื่อ

ผู้สูงอายุมีอายุที่มากขึ้นจนมีค่าเท่ากับร้อยละ 0 เมื่อผู้สูงอายุมีอายุเท่ากับ 100 ปี (หรืออีก 40 ปีข้างหน้านับจากวัย
เกษียณอายุที่ 60 ปี) ซึ่งเป็นสมมุติฐานที่ใช้ในประเทศไทยว่าหากประชาชนคนใดอายุถึง 100 ปี เขาเหล่านี้จะไม่มี
ชีวิตรอดจนถึงอายุ 101  

นอกจากนี้ จากรูปที่ 3-3 ยังแสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขในการมีชีวิตอยู่รอดของเพศ
หญิงสูงกว่าเพศชาย โดยเฉลี่ยในแต่ละช่วงอายุ เพราะเพศหญิงมีความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตในด้านต่างๆที่น้อย
กว่าผู้ชาย เช่นประชากรส่วนใหญ่ของเพศชายมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่ในสัดส่วนที่ม ากกว่า
ประชากรเพศหญิงเป็นต้น ถึงแม้ว่าค่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขในการมีชีวิตรอดที่แสดงอยู่ในรูปที ่3-3 จะเป็น
ค่าท่ีสะท้อนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งไม่ได้สะท้อนการใช้ชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตาม แต่ค่าเหล่านี้
ถือเป็นค่าอ้างอิงเริ่มต้นที่ดีในการประเมินการมีชีวิตรอดของผู้สูงอายุ 

ดังนั้นการค านวณมูลค่าเงินก้อนขั้นต่ าเพ่ือรองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุนั้น ควรค านวณโดยใช้หลัก
ของ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต (NPV) ร่วมกับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขในการมีชีวิตรอด ดัง
แสดงในรูปที่ 3-4 ผ่านสมการที่ (2) ด้านล่าง 
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รูปที่ 3-4 การค่านวณเงินก้อนขั้นต่่าด้วยวิธี NPV ร่วมกับความน่าจะเป็นในการมีชีวิตรอด 

 

𝑀𝐿𝑆60
2498 =

(1𝑃60)∙𝐸𝑥𝑝61

(1+𝑟)1 +
(2𝑃60)∙𝐸𝑥𝑝62

(1+𝑟)2 + ⋯ +
(∞𝑃60)∙𝐸𝑥𝑝∞

(1+𝑟)∞   (2) 

 
จะสังเกตเห็นว่าวิธีการค านวณมูลค่าเงินก้อนส าหรับผู้สูงอายุด้วยวิธีนี้นั้น จะไม่มีการก าหนดระยะเวลา

สิ้นสุดของกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนการค านวณด้วยวิธี NPV แบบทั่วไป แต่จะใช้ความน่าจะเป็น
แบบมีเงื่อนไขในการมีชีวิตอยู่รอดในแต่ละปี เป็นตัวปรับค่าประมาณการณ์ของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ช่วงเวลา ซึ่งการค านวณด้วยวิธีนี้จะท าให้ได้มูลค่าเงินก้อน ณ วันเกษียณอายุที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

ตามหลักคณิตศาสตร์ หากค านวณด้วยวิธี NPV แบบทั่วไปที่ก าหนดอายุขัยตายตัว จะได้มูลค่าเงินก้อนที่
สูงกว่าการค านวณที่มีการประเมินความน่าจะเป็นในการมีชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุ ตามความสัมพันธ์ดังแสดงใน
สมการที่ (3) ซึ่งความสัมพันธ์นี้เรียกว่า Jensen’s Inequality  

∫ 𝒆−𝒓𝒕𝒅𝒕
𝑬[𝑻𝒙]

𝟎
> 𝑬 [∫ 𝒆−𝒓𝒕𝒅𝒕

𝑻𝒙

𝟎
]       (3) 

ค่าทางซ้ายมือของสมการที่ (3) คือตัวเลขการค านวณที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือเป็นการประเมินว่าผู้

เกษียณอายุจะมีชีวิตรอดจนถึงอายุขัยเฉลี่ย 𝑬[𝑻𝒙] ส าหรับทุกบุคคลที่มีการพิจารณา ซึ่งในความเป็นจริงนั้น

อายุขัยเฉลี่ย เป็นตัวเลขคาดการณ์ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่อายุที่ตายจริง 𝑻𝒙ของแต่ละบุคคลนั้นสามารถแตกต่าง
กันไปได้ เช่นบางคนอาจจะตายที่อายุ 65 ปี หรือบางคนอาจจะตายที่อายุ 75 ปี เป็นต้น ดังนั้นการค านวณหาเงิน
ก้อนขั้นต่ าจึงต้องค านวณโดยคาดการณ์ (Expectation) จากค่าทางขวามือ 

ซึ่งค่า 𝑻𝒙 ที่แสดงอยู่ในสมการที่ (3) นั้น ก็คือค่าประมาณการณ์ที่สามารถค านวณได้จากความน่าจะ
เป็นแบบมีเงื่อนไขในการมีชีวิตรอดที่กล่าวถึงในเบื้องต้นแล้วนั่นเอง ซึ่งสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ได้ดังนี้ (𝒕𝑷𝒙) ตีความหมายได้ว่าเป็นความน่าจะเป็นในการอยู่รอดของบุคคลหนึ่ง ณ อายุ x ใดๆ 

ในการมีชีวิตอยู่อีก t ปี ในอนาคต เช่น (5𝑷60) หมายถึงความน่าจะเป็นในการอยู่รอดในอีก 5 ปีข้างหน้า
ส าหรับบุคคลที่มีอายุ 60 ปีในปัจจุบัน เป็นต้น  
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ดังนั้นส าหรับผู้ที่เกษียณอายุ 60 ปี จะต้องมีการค านวณหาความน่าจะเป็นในการอยู่รอด อีก 1 ปี ,2 ป ี,
3 ปี ไปเรื่อยๆ เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทย ตารางมรณะได้ก าหนดให้ ประชากรไทยมีอัตราการตายเท่ากับร้อยละ 
100 ที่อายุ 100 ปี ดังนั้น ค่าความน่าจะเป็นในการอยู่รอดของผู้เกษียณอายุ 60 ปี ที่ใช้ในการค านวณจึงไปสุดที่
ความน่าจะเป็นในการมีชีวิตอีก 40 ปี 

ส าหรับสมการที่ใช้ในการค านวณหาค่าความน่าจะเป็นในการอยู่รอดนั้นจะสามารถค านวณได้จากสมการ
ที่ (4) ดังนี้ 

(𝑛𝑃𝑥) = ∏ (1 − 𝑞𝑥+𝑖)𝑛−1
𝑖=0         (4) 

โดยที่ 𝑞𝑥+𝑖  คือ อัตราการเสียชีวิตที่อายุ x+i ใดๆ  
กล่าวโดยสรุปข้อสมมุติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่าเงินก้อนพึงมี ณ วันเกษียณอายุ จึงประกอบไปด้วย

ตัวแปรต่างๆดังนี้ 

• ระดับของค่าใช้จ่ายในอนาคตหลังเกษียณอายุ (Expenditure) 

• ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินก้อนขั้นต่ าในช่วงเกษียณอายุ ซึ่งจะถูกน ามา ใช้ใน
ประมาณการของอัตราคิดลด (Discount rate)  

• อัตราเงินเฟ้อของผู้เกษียณอายุ (Inflation rate) 

• อัตราการตายในแต่ละช่วงอายุ (Mortality rate) 
ส าหรับข้อสมมุติฐานเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงเกษียณอายุนั้น จะต้องประมาณค่าจาก

ผลตอบแทนที่ได้รับจากหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีความปลอดภัย ความเสี่ยงต่ า งานวิจัยฉบับนี้จึงก าหนดให้ 
Discount rate จากการลงทุนมีค่าเท่ากับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 3 ต่อปี 

จากตัวแบบทางการเงินที่ใช้ในการค านวณหามูลค่าเงินก้อน ณ วันเกษียณอายุที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือ
รองรับค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุภายหลังการเกษียณอายุนั้น ตัวแปรส าคัญท่ีจะต้องมีการประมาณค่าคือยอดค่าใช้จ่าย
ในแต่ละเดือนของผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในที่นี้เราประมาณจากระดับค่าใช้จ่ายของผู้เกษียณอายุใน
ปัจจุบันซึ่งได้จากการส ารวจในข้อ 3.1.1 ทั้งนี้ ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการเลือกระดับบริโภคที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงอายุจะเก่ียวข้องกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคของ
ครัวเรือนและพฤติกรรมการออมเงินตลอดช่วงอายุของแต่ละบุคคลที่เรียกว่า Life-cycle hypothesis ซึ่งคิดค้น
โดย Modigliani and Brumberg (1954) โดยความสัมพันธ์อย่างง่ายที่สุดระหว่างระดับการบริโภค ระดับการออม 
และค่าใช้จ่าย จะแสดงได้ดังสมการที่ (5) 

𝑦𝑡 = 𝑠𝑡 + 𝑐𝑡         (5) 
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รายได้ ณ จุดเวลาหนึ่งๆ (yt) จะถูกจัดสรรออกเป็นสองส่วนคือเงินออม (st) และเงินที่ใช้ในการบริโภค 
(ct) โดยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จะมีสมมุติฐานว่าแต่ละบุคคล (Economic agent) จะจัดสรรเงินออมและการ
บริโภคในปัจจุบันเพื่อให้ตนเองมีค่าอรรถประโยชน์ (Utility) ในทุกๆช่วงเวลาตลอดอายุขัยสูงที่สุด ดังนั้นถึงแม้การ
บริโภคอย่างมากจนไม่เหลือเงินออมในปัจจุบันจะท าให้อรรถประโยชน์ในปัจจุบันสูงที่สุดก็ตาม แต่การกระท าเช่นนี้
ไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะอรรถประโยชน์ในอนาคตจะลดต่ าลงอย่างมากจากการที่ไม่สามารถบริโภคได้
อย่างเหมาะสม ดังนั้นการตัดสินใจเพ่ือการบริโภค และการออมเงินที่เหมาะสมที่สุดจึงเกิดจากการแก้ไขตัวแบบ
ทางคณิตศาสตร์ตามสมการที่ (6) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ที่สามารถก าหนดเข้าไปในสมการ เช่นงบประมาณ
เงินทุนที่รองรับค่าใช้จ่ายจะต้องเท่ากัน เป็นต้น ดังสมการที่ (7) 

𝑈 = 𝑈(𝑐𝑡 , 𝑐𝑡+1, … , 𝑐𝐿 , 𝑎𝐿+1)       (6) 

เพ่ิมอรรถประโยชน์สูงสุดภายใต้เงื่อนใขของงบประมาณ 

𝑎𝑡 + ∑
𝑦𝜏

(1+𝑟)𝜏+1−𝑡 =
𝑎𝐿+1

(1+𝑟)𝜏+1−𝑡 +𝑁
𝜏=𝑡 ∑

𝑐𝜏

(1+𝑟)𝜏+1−𝑡
𝐿
𝜏=𝑡   (7) 

โดยที่ค่า 𝑎𝑡  คือมูลค่าสินทรัพย์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง 𝑦𝜏 คือค่าคาดการณ์รายได้ในแต่ละช่วงอายุใน

อนาคต และค่า 𝑐𝜏 คือค่าคาดการณ์การบริโภคในแต่ละช่วงอายุในอนาคต ดังนั้นสมการที่แสดงเงื่อนไข
งบประมาณจึงหมายความว่าปริมาณสินทรัพย์รวมในปัจจุบัน รวมกับการคาดการณ์ปริมาณรายได้ในอนาคต

ทั้งหมด จะต้องเท่ากับ ปริมาณการใช้จ่ายรวมในอนาคตและเงินสินทรัพย์มรดก 𝑎𝐿+1  ที่หลงเหลือให้แก่
ลูกหลาน 

เนื่องจากการเพ่ิมอรรถประโยชน์ให้สูงที่สุดตลอดอายุขัยมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการประมาณการณ์
ระดับรายได้ และภาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการจัดสรรรายได้เพ่ือการ
บริโภคและการออมในปัจจุบันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ที่ได้รับในปัจจุบันเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น แต่จะขึ้นกับการ
คาดการณ์รายได้และภาระรายจ่ายในอนาคตตลอดอายุขัยร่วมด้วย เพราะหากรายได้คาดการณ์ในอนาคตไม่มี
ความเพียงพอในการรองรับรายจ่าย บุคคลหนึ่งจะต้องมีการวางแผนการออมให้เหมาะสม เพ่ือจะได้มี รายได้จาก
การลงทุนมาทดแทนรายได้จากการท างานในอนาคตที่ลดลง ซึ่งสุดท้ายแล้วจะท าให้ระดับการบริโภคมีความ
สม่ าเสมอตลอดช่วงอายุขัย 

Modigliani and Brumberg (1954) ได้ท าการแก้ไขสูตรทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ เพ่ือหาผลลัพธ์ที่จะท า
ให้แต่ละบุคคลมีอรรถประโยชน์สูงที่สุดตลอดช่วงอายุขัยภายใต้ข้อจ ากัดที่ก าหนด โดยผลลัพธ์ที่ได้แสดงในสมการ
ที่ (8) 

𝑐𝑡 = 𝑐(𝑦, 𝑦𝑒 , 𝑎, 𝑡) =
1

𝐿𝑡
𝑦𝑡 +

(𝑁−𝑡)

𝐿𝑡
𝑦𝑡

𝑒 +
1

𝐿𝑡
𝑎𝑡    (8) 
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กล่าวคือ ระดับการบริโภค ณ จุดเวลาหนึ่ง (𝑐𝑡 ) จะขึ้นอยู่กับสามปัจจัยหลัก ได้แก่ระดับรายได้ ณ จุด

เวลาหนึ่ง (𝑦𝑡 ), ระดับรายได้ในอนาคตที่คาดการณ์ ณ จุดเวลาหนึ่ง (𝑦𝑡
𝑒 ) และระดับสินทรัพย์ ณ จุดเวลาหนึ่ง 

(𝑎𝑡 ) โดยที่ค่า 𝐿𝑡 คืออายุขัยเฉลี่ยที่เหลืออยู่ ณ เวลา t ใดๆ และ N คือจ านวนปีทั้งหมดที่อยู่ในวัยท างาน  
จากสมการที่ (8) สามารถน ามาใช้ในการเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลที่ประกอบอาชีพแตกต่าง

กันได้ เช่น ข้าราชการมีความมั่นคงของรายได้คาดการณ์ในอนาคต  (𝑦𝑡
𝑒 ) ที่ค่อนข้างสูง โดยสามารถประมาณ

การณ์รายได้เหล่านี้ได้ค่อนข้างแม่นย า และรายได้ของราชการมีความผันผวนน้อยต่อเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา จึง

สามารถท าให้ในปัจจุบันข้าราชการอาจจะมีระดับการบริโภค (𝑐𝑡 ) ที่สูงกว่ารายได้ในปัจจุบันได้บ้าง (𝑦𝑡 ) เพราะ
ข้าราชการเหล่านี้สามารถประเมินได้อย่างมั่นใจว่ารายได้ในอนาคตจะรองรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ 

ซึ่งหากเปรียบเทียบกับพนักงานบริษัทที่ถึงแม้การเติบโตของรายได้คาดการณ์ในอนาคตจะมีอัตราเร่งที่
สูงกว่าข้าราชการ แต่ความผันผวนของรายได้คาดการณ์ในอนาคตค่อนข้างสูง นั่นหมายความว่าพนักงานบริษัทอาจ
มีความจ าเป็นที่จะต้องมีอัตราการออมในปัจจุบันที่สูงกว่าข้าราชการ ถึงแม้ว่าทั้งสองบุคคลจะมีระดับรายได้ใน

ปัจจุบัน (𝑦𝑡 ) ที่เท่ากันก็ตาม เพ่ือรองรับความผันผวนของรายได้ท่ีในบางช่วงอาจมีไม่เพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายได้ 
นอกจากนี้ตัวแบบ Life-cycle hypothesis ยังสามารถน ามาอธิบายความแตกต่างของพฤติกรรมการ

ออมเงินระหว่างมนุษย์เงินเดือน กับเกษตรกรได้อย่างชัดเจน กล่าวคือมนุษย์เงินเดือนมีความผันผวนของรายได้
คาดการณ์ในอนาคตที่ต่ า และแนวโน้มการเติบโตของรายได้ในอนาคตมีความแน่นอนกว่าเกษตรกร ท าให้การวาง
แผนการออม และการบริโภคของมนุษย์เงินเดือนสามารถท าได้ง่าย จึงไม่ค่อยประสบกับปัญหาสภาวะหนี้สินล้นพ้น
ตัว ซึ่งแตกต่างจากเกษตรกรที่มีความไม่แน่นอนของรายได้ที่สูง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ทั้งสภาวะภูมิอากาศที่ไม่
สามารถควบคุมได้ หรือการเคลื่อนไหวของราคาทั้งต้นทุนวัตถุดิบ และราคาสินค้าเกษตร ดังนั้นการประสบภาวะ
ยากจน หรือหนี้สินในระดับสูงของเกษตรกร จึงไม่สามารถกล่าวได้อย่างชัดเจนว่าเกิดจากการวางแผนทางการเงิน
ที่ไม่ดี เพราะถึงแม้จะมีการวางแผนทางการเงินที่ดีมากแล้วก็ตาม แต่ความผันผวนของรายได้ในอนาคตที่ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยภายนอกเหล่านั้น ย่อมส่งผลท าให้เกิดภาวะขัดข้องในการวางแผนการบริโภคได้ง่าย 

นอกจากระดับรายได้ปัจจุบัน (𝑦𝑡 ) และระดับรายได้คาดการณ์ในอนาคต (𝑦𝑡
𝑒 ) แล้วนั้นระดับสินทรัพย์

ในแต่ละช่วงเวลา (𝑎𝑡 ) ก็ส่งผลต่อการบริโภคในปัจจุบันด้วย โดยที่ระดับสินทรัพย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ

ช่วงเวลา ตามผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน (𝑟𝑡 ) ซึ่งหากผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดับสูง การใช้จ่าย
ในปัจจุบันย่อมสามารถสูงขึ้นได้ แต่หากระดับสินทรัพย์ตกต่ าลง บุคคลที่มีเหตุผล (Rational individual) จะลด
ปริมาณการบริโภคเพ่ือเพ่ิมระดับเงินออม เพ่ือให้มีสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนในอนาคตที่สูงขึ้นส าหรับรองรับ
การบริโภคในอนาคต 
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ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงการค านวณระดับการบริโภคในแต่ละช่วงเวลามีความซับซ้อนมากกว่า สมการ
ความสัมพันธ์อย่างง่ายตามสมการที่ (8) นี้ แต่สมการนี้ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยย่อยอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อระดับการบริโภคและการออมในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

1. ค่าท่ีสะท้อนการกลัวความเสี่ยงของบุคคลหนึ่ง (Risk aversion coefficient) จะส่งผลกระทบต่อ
ลักษณะของการจัดสรรเงินออมว่าจะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงอย่างไร ได้ผลตอบแทนคาดหวังใน
อนาคตเท่าไร ซึ่งสุดท้ายแล้วจะมีผลกระทบต่อระดับสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา (𝑎𝑡) 

2. อัตราการคิดลด (Discount rate) จะส่งผลกระทบต่อการประเมิน มูลค่าปัจจุบันของรายได้
คาดการณ์ในอนาคต (𝑦

𝑡

𝑒) ซึ่งจะท าให้การประมาณการณ์ยอดเงินการบริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลง
ไป 

3. ค่าความผันผวนของรายได้คาดการณ์ในอนาคต และแนวโน้มการเติบโตของรายได้คาดการณ์ใน
อนาคต ที่เกิดจากลักษณะของการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าปัจจุบันของรายได้คาดการณ์ในอนาคต (𝑦

𝑡

𝑒) 
4. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตซึ่งจะส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพและอัตราการตาย (Mortality rate) 

โดยบุคคลที่มีการด าเนินชีวิตที่ปลอดภัยมีความเสี่ยงด้านชีวิตที่ต่ าย่อมส่งผลให้ อายุขัยเฉลี่ยในแต่ละ
ช่วงอายุอยู่ในระดับสูง จึงไม่สามารถใช้จ่ายเงินเพ่ือการบริโภคในระดับที่สูงได้ในปัจจุบัน 

เนื่องจากระดับการบริโภคของแต่ละบุคคลที่ประกอบอาชีพแตกต่างกันมีลักษณะของความผันผวนของ
รายได้ และระดับรายได้ที่ไม่เหมือนกัน และประชาชนที่อยู่คนละกลุ่มรายได้เหล่านี้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต 
และลักษณะการบริโภคที่แตกต่างกัน ซึ่งสุดท้ายแล้วจะส่งผลกระทบต่อลักษณะการใช้ชีวิตภายหลังการ
เกษียณอายุได้ การประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายของผู้เกษียณอายุจึงจะต้องมีการแยกส ารวจระหว่างกลุ่มอาชีพ มิ
เช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถประเมินค่าเงินก้อนขั้นต่ าที่เหมาะสมต่อประชากรในแต่ละกลุ่มได้ 

3.1.2.2 ประมาณการระดับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ 
เมื่อพิจารณางานวิจัยในอดีตที่ศึกษาระดับการบริโภคของครัวเรือนในช่วงเกษียณอายุพบว่า ผู้

เกษียณอายุจะมีระดับการบริโภคที่ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเกษียณอายุ เช่น Banks, Blundell และ Tanner 
(1998) ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ของประเทศสหราชอาณาจักร และ Bernheim, Skinner and Weinberg 
(2001) ที่ได้ใช้ข้อมูล Panel Study of Income Dynamics (PSID) ในประเทศอเมริกา เป็นต้น ส่วนงานวิจัยโดย 
Ameriks, Caplin and Leahy (2007) ได้พบว่าการลดลงของยอดการบริโภคหลังเกษียณนั้นในความเป็นจริงแล้ว
อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 4.6 ซึ่งน้อยกว่ายอดคาดการณ์ก่อนเกษียณที่ผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่าจะมี
ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณร้อยละ 11 ซึ่งสะท้อนถึงความน่ากังวลในการวางแผนทางการเงินของผู้เกษียณอายุ เพราะ
อาจมีการเตรียมพร้อมเงินก้อนส าหรับเกษียณอายุที่น้อยกว่าภาระที่จะเกิดข้ึนจริง 
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นอกจากนี้ การลดลงของยอดบริโภคเหล่านี้ ยังแปรผันตามประเภทค่าใช้จ่าย เช่นงานวิจัยของ Aguiar 
and Hurst (2005) พบว่าค่าใช้จ่ายด้านอาหารลดลงประมาณร้อยละ 17 หลังเกษียณอายุ โดยถึงแม้ระดับเงินจะ
ลดน้อยลง แต่คุณภาพของอาหารและความจ าเป็นของอาหารต่อร่างกายไม่ได้ลดน้อยลง ในขณะที่ Haider and 
Stephens (2007) ค้นพบการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านอาหารหลังเกษียณอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 5 ถึง 10 สาเหตุ
หนึ่งของการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านอาหารนี้ (ถึงแม้ปริมาณและคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง) เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภค จากการมีสัดส่วนการรับประทานอาหารนอกบ้านที่น้อยลง และสัดส่วนการปรุงอาหารใน
บ้านที่สูงขึ้น 

ถึงแม้ว่าระดับค่าใช้จ่าย (ในรูปตัวเงิน) ด้านอาหารลดน้อยลงในช่วงหลังเกษียณอายุ แต่สัดส่วนค่าใช่จ่าย
ด้านอาหารเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆของผู้เกษียณอายุจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นเช่น งานวิจัยของ Alliance Trust 
(2008) พบว่า ครัวเรือนที่มีอายุมากกว่า 75 ปีจะมีการใช้จ่ายด้านอาหารประมาณร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับ
ครัวเรือนในวัยหนุ่มสาวที่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารประมาณร้อยละ 9 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณที่
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืนๆพบว่า สัดส่วนการใช้จ่ายด้านสันทนาการ หรือเพ่ือการบันเทิงต่างๆของครัวเรือนในวัย
เกษียณช่วง 65–75 ปี มีแนวโน้มที่สูงขึ้น เพราะเป็นช่วงแรกของการเกษียณอายุ ที่ผู้สูงอายุยังมีสุขภาพร่างกายที่ดี
ที่สามารถรับอรรถประโยชน์ต่างๆจากการพักผ่อน งานวิจัยโดย Alliance Trust (2008) พบว่า สัดส่วนการบริโภค
ด้านสันทนาการของครัวเรือนอายุ 65–75 ปีนี้ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 18 

ยิ่งไปกว่านั้น ประเภทของการบริโภคที่มีความแตกต่างชัดเจนระหว่างก่อนและหลังเกษียณอายุคือ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง เนื่องจากความจ าเป็นในการเดินทางไปท างานในชีวิตประจ าวันไม่เกิดขึ้น
ในช่วงเกษียณอายุ จึงท าให้ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของผู้เกษียณอายุมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ งานวิจัย
โดย Blanchet (2007) พบว่าค่าใช้จ่ายในส่วนการเดินทางของผู้เกษียณอายุอยู่ที่ประมาณร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับ
ก่อนเกษียณอายุที่ประมาณร้อยละ 18 

ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านพยาบาลและการรักษาโรค เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อค่าใช้จ่ายรวมของผู้เกษียณอายุ 
พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยงานวิจัยของ Blanchet (2013) พบว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีสัดส่วนสูงขึ้น
จากร้อยละ 5 ในช่วงก่อนเกษียณอายุ เป็นร้อยละ 11 ในช่วงหลังเกษียณอายุ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพที่เสื่อมถอยลงตามอายุ 

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสัดส่วนค่าใช้จ่ายนี้ส่งผลให้มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างดัชนีราคา
ส าหรับผู้สูงอายุขึ้นมาเป็นอีกดัชนีแยกออกจากดัชนีราคาผู้บริโภคกลางที่ค านวณโดยกรมการค้าภายใน เพ่ือจะได้
สามารถประมาณอัตราเงินเฟ้อในอนาคตได้มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น ส าหรับหลักการการค านวณดัชนีราคา
ผู้บริโภคของผู้เกษียณอายุ จะค านวณโดยใช้สมการที่ (9) 

𝐼𝑡
𝑘 =

∑ 𝑤𝑖𝐼𝑖,𝑡𝑖𝑘

∑ 𝑤𝑖𝑖𝑘
          (9) 
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โดยที่ 𝑤𝑖 คือ สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดซึ่งจะให้เป็นค่าที่คงที่ตลอดช่วงระยะเวลาที่ท า
การประมาณการดัชนีราคา  

 𝐼𝑖,𝑡คือ ดัชนีราคาของแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย โดย Subscription i แสดงประเภทหมวดค่าใช้จ่ายที่
มีทั้งหมด 15 หมวด ส่วน k แสดงกลุ่มของอายุที่ท าการประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย อายุ 60–64 ปี, 65–69 ปี และ 70 ปีขึ้นไป 

ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการป่วยด้วย
โรคที่อยู่ในกลุ่ม Non-communicable diseases (NCDs) หรือที่รู้จักกันดีในภาษาไทยว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้ อ งานวิจัยฉบับนี้จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูล ระดับค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลกลุ่มโรคส าคัญใน NCDs ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดในสมอง โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง จาก
ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงอยู่ในตารางที่ 3-2 ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล แบ่งตามกลุ่มอายุของผู้เกษียณอายุ และแบ่งตามประเภทของสถานพยาบาลระหว่างเอกชน
และหน่วยงานของรัฐ  

 

ตารางท่ี 3-2 ระดับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลกลุ่มโรค NCDs (บาทต่อปี) 

 เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 รพ รัฐ รพ เอกชน รพ รัฐ รพ เอกชน รพ รัฐ รพ เอกชน รพ รัฐ รพ เอกชน 
55 - 59 ปี 18,676 55,769 33,418 100,932 30,268 60,972 28,661 36,002 
60 - 64 ปี 19,187 57,424 31,970 102,536 29,478 70,275 28,476 38,429 
65 - 69 ปี 21,087 61,585 31,425 96,498 32,446 70,814 31,055 46,685 
70 ปี ขึ้นไป 38,250 65,787 37,797 82,791 51,530 71,546 38,729 42,952 

 
โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเหล่านี้ จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมที่จะน ามาบวกเพ่ิมเติมจากระดับ

ค่าใช้จ่ายปกติที่ได้จากการสอบถามการใช้จ่ายของประชากรในกลุ่มตัวอย่าง ถึงแมว้่าประชากรที่เป็นโรคเหล่านี้ จะ
มีอัตราการตายในแต่ละช่วงอายุที่สูงขึ้นก็ตาม แต่งานวิจัยฉบับนี้มีสมมุติฐานว่า เมื่อมีการรักษาพยาบาล 
จุดประสงค์หลักของการรักษาคือเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวมากที่สุด ดังนั้นหากใช้ค่าอัตราการตายที่สูงขึ้นมาก
จากประชากรในกลุ่มที่เป็นโรคเหล่านี้ อาจท าให้ระยะเวลาหลังเกษียณอายุมีค่าที่ต่ าจนส่งผลให้มูลค่าเงินก้อนพึงมี 
ณ วันเกษียณอายุมีค่าที่ต่ าจนเกินไป ซึ่งไม่ได้สะท้อนหลักการในการวางแผนทางการเงินที่ดี เพราะคงไม่มีบุคคลใด
ที่คาดหวังให้ตนเองเป็นโรคร้ายแรง มีอายุขัยที่สั้น จนไม่ต้องมีการออมเงินเพ่ือสร้างเงินก้อนที่เหมาะสม 

เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้ น าค่ารักษาพยาบาลที่แสดงอยู่ในตารางที่ 3-2 มาเป็นส่วนเพ่ิมของภาระ
ค่าใช้จ่ายภายหลังเกษียณอายุ โดยยังคงใช้อัตราการตาย และความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขในการอยู่รอด ให้
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เท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ ดังนั้นมูลค่าเงินก้อนพึงมีที่ค านวณไดน้ี้ จึงเปรียบเสมือนเป็น
มูลค่าทีป่ระเมินแบบอนุรักษ์นิยม  

ส าหรับยอดค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืนๆ ของประชากรไทยในช่วงเกษียณอายุ ที่ได้จากการส ารวจข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยได้จ าแนกตามกลุ่มอาชีพและพ้ืนที่นั้น จะน ามาค านวณ Percentile ที ่50 (PR50) ค่า Percentile 
ที่ 75 (PR75) และ ค่า Percentile ที่ 95 (PR95) ของการกระจายตัวของข้อมูลที่ได้จากครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง 
โดยก าหนดให้ค่า PR50 ถือเป็นค่าเฉลี่ยของการกระจายตัวของยอดค่าใช้จ่าย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นระดับค่าใช้จ่าย
ระดับพอเพียง ส่วนระดับค่าใช้จ่ายที่ Percentile ที่ 75 อาจพิจารณาได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่รองรับความสุขสบาย 
ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายที่ PR95 ซึ่งเป็นยอดท่ีสูงนั้นสามารถทดแทนระดับค่าใช้จ่ายของผู้เกษียณอายุในระดับหรูหรา  

จากนั้นจึงประมาณค่าเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าตามตัวแบบทางการเงินที่กล่าวมาข้างต้น ตัวอย่างการค านวณ
มูลค่าเงินก้อนพึงมีข้ันต่ า ณ วันเกษียณอายุ ของบุคคลตัวอย่าง 3 บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันในปัจจุบัน แต่ประกอบ
อาชีพแรงงานในโรงงานเหมือนกัน โดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค่าเช่าส าหรับที่พักอาศัย และการรักษาพยาบาลผ่าน
โรงพยาบาลของรัฐ เป็นดังแสดงในตารางที่ 3-3 

 

ตารางท่ี 3-3 เงินก้อนขั้นต่่าพึงมี ณ วันเกษียณอายุระดับพอเพียง 

อาย ุ(ปี) ไม่เป็นโรค โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดในสมอง โรคมะเร็ง 

35 2,986,349  3,793,575  3,965,122  4,137,667  3,948,099  

45 2,222,124  2,822,776  2,950,423  3,078,813  2,937,756  

55 1,653,469  2,100,410  2,195,392  2,290,926  2,185,967  

 

จะสังเกตเห็นว่าผู้ที่มีอายุ 35 ปีในปัจจุบัน จะต้องมีเงินก้อนพึงมี ณ วันเกษียณอายุสูงกว่าผู้ที่มีอายุ
มากกว่า เพราะมูลค่านี้คือมูลค่าของเงินก้อน ณ วันเกษียณในอีก 25 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นมูลค่าของเงินที่ได้รวมอัตรา
เงินเฟ้อในอนาคตไปแล้ว โดยโรคที่ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นสูงที่สุดได้แก่โรคเส้นเลือดในสมอง  ส่งผลให้มูลค่าเงิน
ก้อนเพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 – 1,000,000 บาท  

 
 
 
 



90 
 

3.2 วิธีการประเมินความสัมฤทธิ์ของการออมในกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ 

ในการประเมินว่าระดับการออมของแต่ละบุคคลว่าเพียงพอและสามารถรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ 
(ซึ่งสะท้อนโดยระดับเงินก้อนพึงมี ณ วันเกษียณ) ได้หรือไม่ ทางทีมวิจัยได้ด าเนินตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ประมาณการหาผลประโยชน์และผลตอบแทนทั้งหมดจากระบบสวัสดิการ ที่คาดว่าแต่ละบุคคลจะ
ได้รับ ณ วันเกษียณอายุ 

2) วิเคราะห์หาความน่าจะเป็นที่ผลประโยชน์จากระบบสวัสดิการที่คาดว่าแต่ละบุคคลจะได้รับ ว่าจะะ
สามารถรองรับระดับเงินก้อนพึงมี ณ วันเกษียณอายุ ได้ในระดับใด 

3) ในกรณีที่ผลประโยชน์จากระบบสวัสดิการ ไม่เพียงพอในการรองรับระดับเงินก้อนพึงมี ทางทีมวิจัย
จะท าวิเคราะห์หาระดับอัตราการออมหรือแผนการลงทุนที่เหมาะสม ที่จะท าให้บุคคลดังกล่าว
สามารถบรรลุระดับเงินก้อนพึงมีของตนได้ 

 
3.2.1 ประมาณการรายได้จากระบบสวัสดิการของพนักงานบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 

รายได้จากระบบสวัสดิการของคนในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ณ วันเกษียณอายุ เงินบ านาญจากกองทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงิน
บ าเหน็จจากนายจ้าง โดยมีรายละเอียดการประมาณการดังนี้ 

3.2.1.1 ประมาณการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ณ วันเกษียณอายุ 
ในการพยากรณ์ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ณ วันเกษียณอายุ ทางทีมวิจัย

เลือกใช้การจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) ซึ่งเป็นวิธีทีนิยมใช้ในการพยากรณ์
ไปข้างหน้า ซึ่งในการพยากรณ์ดังกล่าว ทางทีมวิจัยได้ด าเนินตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ค านวณอัตราผลตอบแทนรายเดือนของการลงทุนในแผนการลงทุนที่เลือก ซ่ึงอัตราผลตอบแทนจะ
ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทที่อยู่ในแผนการลงทุนและน้ าหนักของสินทรัพย์ที่
ถูกก าหนดไว้ในแผนการลงทุนนั้นๆ 

2) น าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ได้ในแต่ละเดือน รวมกับข้อมูลของจ านวนเงินผลประโยชน์ของ
สมาชิกที่ด ารงอยู่ในกองทุนในขณะนั้น และเงินสะสมที่เข้ามาในกองทุนในแต่ละเดือน เราก็จะ
สามารถค านวณเงินกองทุนรวมผลประโยชน์ที่คาดว่าสมาชิกจะได้รับ ณ.วันเกษียณอายุ 
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ขัน้ตอนที ่1: การประมาณการอัตราผลตอบแทนรายเดือนของแต่ละแผนการลงทุน 
อัตราผลตอบแทนรายเดือนของแต่ละแผนการลงทุน สามารถค านวณได้ดังต่อไปนี้ 





n

i

iip RXR
1

  (10) 

โดยที่ pR  คือ อัตราผลตอบแทนของแผนการลงทุน p  

        iX  คือ น้ าหนักการลงทุนในสินทรัพย์ i 

 iR  คือ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ i 

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนหรือ Portfolio weights จะถูกปรับ (Rebalance) ให้สอดคล้องกับสัดส่วนที่
ก าหนดไว้ในแต่ละแผนการลงทุนทุกปี 

ในส่วนเรื่องก าหนดน้ าหนักของการลงทุนในสินทรัพย์ของแต่ละแผนการลงทุน เราสมมุติให้กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนลงทุนใน 3 ประเภทสินทรัพย์คือ  

1) หุ้น  
2) ตราสารหนี้ระยะยาว 
3) ตราสารหนี้ระยะสั้น  
โดยที่ 8 แผนการลงทุนแรกเป็นแผนการลงทุนที่มีน้ าหนักการลงทุนในแต่ละตราสารคงที่ตลอกการลงทุน 

โดยที่แผนการลงทุนที่ 1 จะมีน้ าหนักการลงทุนในหุ้นน้อยที่สุดและเป็นแผนที่มีความเสี่ยงต่ าที่สุด และมีแผนการ
ลงทุนที่ 8 ซึ่งมีน้ าหนักการลงทุนในหุ้นมากที่สุดและเป็นแผนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด โดยรายละเอียดของน้ าหนัก
การลงทุนของแผนการลงทุนที่ 1-8 เป็นดังตารางที่ 3-4 

 

ตารางท่ี 3-4 น้่าหนักการลงทุนของแผนการลงทุนที่ 1-8 

 ประเภทสินทรัพย์ แผนการลงทุนที่ 1 แผนการลงทุนที่ 2 แผนการลงทุนที่ 3 แผนการลงทุนที่ 4 
หุ้น 0% 0% 10% 15% 
ตราสารหนี้ระยะยาว 40% 70% 50% 55% 
ตราสารหนี้ระยะสั้น 60% 30% 40% 40% 

 

 ประเภทสินทรัพย์ แผนการลงทุนที่ 5 แผนการลงทุนที่ 6 แผนการลงทุนที่ 7 แผนการลงทุนที่ 8 
หุ้น 20% 25% 35% 90% 
ตราสารหนี้ระยะยาว 60% 55% 45% 5% 
ตราสารหนี้ระยะสั้น 20% 20% 20% 5% 
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ส่วนแผนการลงทุนที่ 9 เป็นแผนการลงทุนแบบไลฟ์ไซเคิล (Life Cycle) โดยแผนการลงทุนนี้จะท าการ
เปลี่ยนน้ าหนักการลงทุนไปตามอายุของสมาชิก โดยจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนสูงซึ่งก็คือหุ้นใน
ขณะที่สมาชิกมีอายุน้อย แต่เมื่อสมาชิกมีอายุมากขึ้นและเข้าใกล้วัยเกษียณเรื่อยๆ น้ าหนักของหุ้นก็จะลดลง 
ในขณะที่น้ าหนักของสินทรัพย์มั่นคงซึ่งก็คือตราสารหนี้กจ็ะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆแทน 

การเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักดังกล่าวมาจากเหตุผลที่ว่า เมื่อสมาชิกมีอายุน้อยน่าจะมีการยอมรับความ
เสี่ยงได้สูงกว่าและควรเน้นการสร้างผลตอบแทนเพ่ือเงินออมในวัยเกษียณ ส่วนเมื่อสมาชิกมีอายุมากขึ้นแผนการ
ลงทุนจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงเนื่องจากสมาชิกน่าจะมีการยอมรับความเสี่ยงได้น้อยลงและเป็นการลด
ผลกระทบของความผันผวนในราคาสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงใกล้เกษียณ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การปรับน้ าหนักการของทุนของแผนไลฟ์ไซเคิลสามารถ
แสดงได้ในรายละเอียดตามตารางที่ 3-5 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3-5 น้่าหนักการลงทุนของแผนการลงทุนที่ 9 (แผนไลฟ์ไซเคิล) 

 ประเภทสินทรัพย์ 
อายุ (ปี( 

20-45 46 47 48 49 50 51 52 
หุ้น 65% 59% 53% 47% 41% 35% 32% 29% 
ตราสารหนี้ระยะยาว 23% 27% 31% 35% 39% 43% 45% 47% 
ตราสารหนี้ระยะสั้น 12% 14% 16% 18% 20% 22% 23% 24% 

 

 ปรเภทสินทรัพย์ 
อายุ (ปี( 

53 54 55 56 57 58 59 60 
หุ้น 26% 23% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 
ตราสารหนี้ระยะยาว 49% 51% 53% 55% 56% 57% 59% 60% 
ตราสารหนี้ระยะสั้น 25% 26% 27% 27% 28% 29% 29% 30% 

 
ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ลงทุน ทีมวิจัยใช้การจ าลองสถานการณ์ตามแบบ

มอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) ซึ่งเป็นวิธีทีนิยมใช้ในการพยากรณ์ไปข้างหน้าโดยวิธีดังกล่าวจะสร้าง
รูปแบบของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ด้วยการใช้การสุ่ม 10,000 กรณีจากสมมติฐานการแจก แจงแบบปกติ 
ในแต่ละกรณีจะเป็นการสุ่มตัวอย่างท่ีให้ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์แต่ละประเภทตามที่ก าหนด 

ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการท าการสุ่ม 10,000 กรณี คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (expected rate of 
return) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของแต่ละสินทรัพย์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
(correlation coefficient) ของแต่ละคู่สินทรัพย์ ซึ่งเราได้ประมาณการตัวเลขเหล่านี้มาจากค่าเฉลี่ยระยะยาวบน



93 
 

ข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 - เมษายน 2559 ซึ่งข้อมูลสถิติดังกล่าวได้แสดงไว้ในตารางที่ 3-6 
ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3-6 อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละประเภทสินทรัพย์ และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของแต่ละคู่สินทรัพย์ที่ใช้ในการจ่าลองสถานการณ์ตามแบบมอนติคาร์โล 

ประเภทสินทรัพย์ ดัชนีอ้างอิง อัตราผลตอบแทน
ที่คาดหวัง 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

หุ้น SET Index (TRI) 15.88% 21.17% 
ตราสารหนี้ระยะยาว ThaiBMA Govt. Index (TRI) 3.92% 3.97% 
ตราสารหนี้ระยะยสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 4 แบงค์ใหญ่ 2.34% 0.30% 

 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หุ้น ตราสารหนี้ระยะยาว ตราสารหนี้ระยะยสั้น 
หุ้น 1   
ตราสารหนี้ระยะยาว -0.073 1  
ตราสารหนี้ระยะยสั้น -0.207 -0.14 1 

 
ขั้นตอนที ่2: การค านวณมูลค่าของเงินลงทุนพร้อมผลประโยชน์ในแต่ละเดือนจนถึงเกษียณอายุ 

หลังจากได้อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ของสินทรัพย์ทั้งหมดมา 10,000 กรณีจากการจ าลอง
สถานการณ์ตามแบบมอนติคาร์โล ในแต่ละกรณ ีเราสามารถค านวณมูลค่าของเงินลงทุนพร้อมผลประโยชน์ ณ วัน
สิ้นเดือนได้ดังต่อไปนี้ 

  tttt xSRWW   11   (11) 

โดยที่ Wt คือ มูลค่าเงินลงทุนพร้อมผลประโยชน์ ณ สิ้นเดือน t  
 x คือ อัตราสะสม/สบทบจากสมาชิก 
 St  คือ เงินเดือนของสมาชิก ณ เวลา t โดยในแบบจ าลองเราตั้งสมมุติฐานให้เงินเดือนของสมาชิก

มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยตามท่ีผู้ท าการประเมินระบุ แต่ไม่เกิน 10% ต่อปี 
 Rt คือ อัตราผลตอบแทนของแผนการลงทุนในเดือน t 
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3.2.1.2 ประมาณการเงินบ านาญจากกองทุนประกันสังคม 
ส าหรับพนักงานบริษัทเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะได้รับสวัสดิการที่อยู่ในรูป “เงินบ านาญชรา

ภาพ” จากกองทุนประกันสังคม เมื่อสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนเมื่ออายุครบ 55 ปี โดยที่ผู้ประกันตนได้ท าการ
จ่ายเงินสบทบเงินอย่างน้อย 180 เดือน ก่อนการสิ้นสภาพ 

เงินบ านาญชราภาพที่ได้รับจะได้รับเป็นรายเดือน และได้รับจนเสียชิวิต ซึ่งสามารถค านวณได้ดังต่อไปนี้ 

20% + (1.5% ในทุก 12 เดือนที่ประกันตนเกิน 180 เดือน) × เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้าย 
(โดยเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดที่ใช้ค านวณต้องไม่เกิน 15,000 บาท)     (12) 

เนื่องจากเงินบ านาญดังกล่าวอยู่ในรูปกระแสเงินสดรายเดือนที่คาดว่าจะได้รับจนกระทั่งเสียชีวิต ทางทีม
วิจัยจีงจ าเป็นต้องท าการประมาณการกระแสเงินสดนี้ ให้อยู่ในรูป “เงินก้อน” บ านาญที่จะได้รับเมื่อเกษียณตอน
อายุครบ 55 ปี ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับท่ีใช้ค านวน “เงินก้อนพึงมี ณ วันเกษียณ” ซึ่งได้แสดงวิธีการค านวนไปในบทก่อน
หน้านี้ คือเราจะน ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละเดือนไปคูณด้วยความน่าจะเป็นที่จะมีชีวิตรอดจนถึง
ช่วงเวลาดังกล่าว และท าการคิดลดกระแสดเงินสดในแต่ละเดือนเพ่ือหามูลค่าปัจจับัน ณ.วันที่อายุครบ 55 ปี 
ท้ายสุดจึงน ามูลค่าปัจจุบันของกระแสดเงินสดรายเดื่อนทั้งหมดมาบวกรวมกัน ซึ่งจะได้เงินก้อนบ านาญ ณ.วันสิ้น
สภาพความเป็นผู้ประกันตน เมื่ออายุครบ 55 ปี (PV55) 
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โดยที่ PV55 คือ เงินก้อนบ านาญขราภาพที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันเกษียณอายุ 
 np55 คือ ความน่าจะเป็นที่สมาชิก ณ เวลาเกษียณจะมีอายุอยู่รอดในแต่ละปีหลังเกษียณอายุจน

เสียชีวิต  
 i  คือ อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ใช้เป็นอัตราคิดลด ซึ่งเราใช้ที่อัตรา 3% ต่อปี 
 C คือ เงินบ านาญต่อเดือน 

 
3.2.1.3 ประมาณการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ใดจากหน่วยงานรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนจนกระทั่งเสียชีวิต ซึ่ง
ในปัจจุบัน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแตกต่างไปตามระดับอายุของแต่ละบุคคลซึ่งจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
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 อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน 

 อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน 

 อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท/เดือน 

 อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท/เดือน 
ซึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็มีลักษณะคล้ายกับเงินบ านาญชราภาพของกองทุนประกันสังคม คือเป็นกระแส

เงินสดที่ได้รับรายเดือนและได้รับจนกระทั่งเสียชีวิต ทางทีมวิจัยจีงได้ท าการประมาณการกระแสเงินสดนี้ ให้อยู่ใน
รูป “เงินก้อน” ในลักษณะเดียวกับ “เงินก้อนบ านาญชราภาพ” ของกองทุนประกันสังคม 

 
3.2.1.4 ประมาณการเงินบ าเหน็จจากนายจ้าง 
บริษัทเอกขนหรือรัฐวิสหกิจบางแห่ง อาจจ่ายสวัสดิการส าหรับการเกษียณอายุอยู่ในรูปเงินบ าเหน็จ ณ.

วันเกษียณอายุ ซึ่งเงินบ าเหน็จมักเป็นคิดจ านวนเท่าของเงินเดือนงวดสุดท้าย ดังนั้นการประเมินสวัสดิการในส่วนนี้ 
ผู้ประเมินจ าเป็นต้องระบุจ านวนเท่าของเงินเดือนสุดท้ายที่คาดว่าจะได้รับ และทางทีมวิจัยจะประเมินเงินเดื อน
งวดสุดท้ายของผู้ท าการประเมิน 

 
3.2.2 ประเมินความน่าจะเป็นของระดับรายได้จากสวัสดิการทั้งหมดในการบรรลุระดับเงินก้อนพึงมี

ขั้นต่่า ณ วันเกษียณอายุ 

จุดประสงค์ในส่วนนี้คือ การท าการวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นที่ระดับรายได้จากสวัสดิการที่จะแต่ละ
บุคคลจะได้รับ ว่าจะสามารถรองรับระดับเงินก้อนขั้นต่ าของบุคคลนั้นๆได้หรือไม่ ซึ่งเป้าหมายของระดับเงินก้อน
ขั้นต่ า เราแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเงินก้อนพ่ึงมีขั้นต่ าที่ท าให้สามารถด ารงชีวิตในระดับเพียงพอ และระดับเงิน
ก้อนพึงมีขั้นต่ าที่ท าให้สามารถด ารงชีวิตในระดับสะดวกสบาย ในการประเมินหาความน่าจะเป็นดังกล่าว ทางทีม
วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ  

1) หาส่วนต่างระหว่างเงินก้อนพึงมีกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสวัสดิการทั้งหมด ยกเว้นผลประโยน์ที่จะ
ได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ณ วันเกษียณอายุ ซึ่งสามารถแสดงด้วยสมการดังต่อไปนี้ 

ส่วนต่างระดับเพียงพอ = เงินก้อนพึงมีระดับเพียงพอ - เงินก้อนบ านาญชราภพจากกองทุน 
                                           ประกันสังคม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – เงินบ าเหน็จจากนายจ้าง   (13) 

ส่วนต่างระดับสะดวกสบาย = เงินก้อนพึงมีระดับสะดวกสบาย – เงินก้อนบ านาญชราภพจาก 
                                    กองทุนประกันสังคม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

                                                 - เงินบ าเหน็จจากนายจ้าง                                       (14) 
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2) น าผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มาวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นที่จะรองรับ
ส่วนต่างในแต่ละระดับ (ระดับเพียงพอและระดับพีงมี) ดังกล่าวได้ ซึ่งตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ว่าทาง
ทีมวิจัยได้ท าการพยากรณ์ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นจ านวน 10,000 
กรณีตามวิธีการจ าลองสถานการณ์ตามแบบมอนติคาร์โล เนื่องจากผลประโยชน์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
ระดับอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในแต่ละเดือน ซึ่งมีความผันผวน
และไม่แน่นอน ดังนั้นความน่าจะเป็นจึงค านวณได้จากจ านวนครั้ง (จากทั้งหมด 10,000 ครั้ง) ที่
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพสามารถชดเชยส่วนต่างในแต่ละระดับ (ระดับ
เพียงพอและระดับพีงมี) ดังกล่าวได้  

3) ในการทดสอบความมีนัยส าคัญของความน่าจะเป็น ทางทีมวิจัยได้เลือกใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 
95% ซึ่งหมายความว่าในการที่จะได้ข้อสรุปว่าผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
สามารถรองรับส่วนต่างในแต่ละระดับได้ จะต้องมีจ านวนครั้งอย่างน้อย 95% ของกรณีทั้งหมด 
(10,000 กรณี) ที่ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพสามารถชดเชยส่วนต่าง
ดังกล่าวได ้

4) ในกรณีที่ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ไม่สามารถรองรับส่วนต่างในแต่ละ
ระดับได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ทางทีมวิจัยท าการวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือหา
ค าแนะน าท่ีเหมาะสม โดยแนวทางการวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 รูปแบบ 

4.1) ท าการวิเคราะห์หาอัตราสะสมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพใหม่ที่สูงขึ้น จนท าให้ผลประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สามารถรองรับส่วนต่างได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% 

4.2) ท าการวิเคราะห์หาแผนการลงทุนใหม่ ซึ่งจะให้อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น จนท าให้ผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สามารถรองรับส่วนต่างได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

4.3) ท าการวิเคราะห์หาอัตราสะสมใหม่และแผนการลงทุนใหม่ จนท าให้ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สามารถรองรับส่วนต่างได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% 
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3.3 วิธีการสอบทานความคิดเห็นที่มีต่อระดับเงินก้อนพึงมีขั้นต่่าและความเพียงพอจากการลงทุน
ในกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีต่อผล
การประเมินความสัมฤทธิผลด้านความเพียงพอของระดับการออมและทางเลือกของค าแนะน าที่เป็นไปได้ มี
ดังต่อไปนี้ 

3.3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านการสัมมนากลุ่มย่อย 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สอบทานความคิดเห็นที่มีต่อระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ า (เงินก้อนที่พึงมีเพ่ือใช้จ่าย
หลังเกษียณ ณ ระดับเพียงพอ) และประเมินความสัมฤทธิผลด้านความเพียงพอของระดับการออมและทางเลือก
ของค าแนะน าที่เป็นไปได้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นตัวอย่างของประชากรทั่วประเทศที่ท างานภาคเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจ เป็นสมาชิกกองทุนเงินส ารองเลี้ยงชีพที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ และ อายุอยู่ในช่วง 21 ปี ถึงอายุก่อน
ครบอายุเกษียณตามเกณฑ์ของบริษัท วิธีการสุ่มตัวอย่างประชาชนมาเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่ายเชิงชั้นภูมิ (Two-Stage Sampling) ขนาดตัวอย่าง 250 คน กระจายตามภูมิภาค 5 ภูมิภาค คือ 
กรงุเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง
วันที่ 24 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2559 โดยมีขั้นตอนการจัดสัมมนากลุ่มย่อยดังต่อไปนี้ 

1.) .ผู้เข้าร่วมสัมมนา กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการออมเพ่ือเกษียณอายุแบบมีส่วนร่วมจาก
นายจ้าง เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นส าหรับการค านวณเงินก้อนพึงมีข้ันต่ า อันประกอบด้วย 

 เพศ 

 ปี พ .ศ .เกิด  

 อายุเกษียณโดยปกติของบริษัท /องค์กรที่ท่านท างาน )ปี(  

 ท่านเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมหรือไม่ 
 ท่านได้รับเงินบ าเหน็จจากนายจ้างเมื่อเกษียณอายุหรือไม่ 
 เงนิเดือนปัจจุบัน )บาท(  

 การประมาณอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต %)ต่อปี(  

 อัตราการสะสมของเงินเดือนที่ท่านลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (%) 
 อัตราการสมทบจากนายจ้างในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ(%) 
 ยอดเงินรวมล่าสุดในบัญชีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ )บาท(  

 ลักษณะแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของท่าน
มากที่สุด 
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 อาชีพปัจจุบัน 

 สภาพการมีโรคประจ าตัว 

 สภาพการช าระค่าเช่าที่พักอาศัย หลังเกษียณ 

 กรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ท่านเลือกใช้โรงพยาบาลประเภทใด 

2.) ผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากท่านวิทยากร ที่มาบรรยายในหัวข้อ “ใช้เงิน
หลังเกษียณ : ท าอย่างไรถึงจะออมเงินให้เพียงพอ” 

3.) ผู้เข้าร่วมสัมมนารับผลการประเมินความสัมฤทธิผลของระดับการออม และแสดงความคิดเห็น ผล
ประเมินความสัมฤทธิผลของระดับการออม จะประกอบด้วย รายการต่อไปนี้ 

 ผลประโยชน์จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ณ วันเกษียณอายุ ที่คาดการณ์จากการจ าลอง
สถานการณ์ ณ ระดับ ค่าขั้นต่ าที่คาดว่าจะได้รับ )เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 5  : บาท  (และค่า
กลางที่คาดว่าจะได้รับ )เปอร์เซนต์ที่ 50  : บาท( 

 การประมาณการเงินบ านาญจากกองทุนประกันสังคม )บาทต่อเดือน(  

 ประมาณการเงินบ าเหน็จจากนายจ้าง ณ วันเกษียณอายุ )บาท(  

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาลที่ท่านจะได้รับตามอายุ )บาทต่อเดือน(  

 เงินก้อนที่พึงมีเพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณ ณ ระดับเพียงพอ ในรูป จ านวนเงิน )บาท (ณ วัน
เกษียณอายุ และในรูปค่าใช้จ่ายต่อเดือน ณ ระดับค่าครองชีพในปัจจุบัน )อนบาทต่อเดื(  

 โอกาสในการบรรลุความเพียงพอของเงินก้อนที่พึงมีเพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณ ณ ระดับ
เพียงพอ )%(  

 สภาพการบรรลุความเพียงพอของเงินก้อนที่พึงมี เพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณ ณ ระดับความ
เพียงพอ ตามเกณฑ์ของผู้วิจัย )เพียงพอ และไม่เพียงพอ(  

 การแนะน าการเพ่ิมโอกาสในการบรรลุความเพียงพอของเงินก้อนที่พึงมีเพ่ือใช้จ่ายหลัง
เกษียณ ณ ระดับเพียงพอ มี 3 ทางเลือก  

ทางเลือกที่ 1 ลงทุนในแผนการลงทุนเดิมแต่เพ่ิมสัดส่วนการออมมากขึ้น โปรแกรมฯ จะ
ให้ตัวเลขมาว่า ให้ออมเพ่ิมเป็นกี่เปอร์เซนต์ (เป็นการสะสมของท่านและการสมทบจาก
นายจ้างรวมกัน) 
ทางเลือกที่ 2 สัดส่วนการออมเท่าเดิมแต่ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพ่ิมน้ าหนักใน
สินทรัพย์ที่เสียงสูงขึ้น โปรแกรมฯ จะก าหนดแผนลงทุนมาให้  แผนการลงทุนที่ได้
น าเสนอต่อสมาชิกมีทั้งหมด 7 แผน2 ดังนี้  

                                                           
2
 ภายหลังจากท่ีจัดสนทนากลุ่มย่อย ทีมวิจัยได้ปรับเพิ่มจ านวนแผนการลงทุนให้มีความละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนจริงมากขึ้นเป็น 9 แผนการ

ลงทุน ดังท่ีแสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 3.2. วิธีการประเมินความสัมฤทธิ์ของการออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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- แผนการลงทุนที่ 1 น้ าหนักการลงทุนใน หุ้น 0% ตราสารหนี้ 40% และตราสาร
หนี้ระยะสั้น 60% 

- แผนการลงทุนที่ 2 น้ าหนักการลงทุนใน หุ้น 0% ตราสารหนี้ 70% และตราสาร
หนี้ระยะสั้น 30% 

- แผนการลงทุนที่ 3 น้ าหนักการลงทุนใน หุ้น 10% ตราสารหนี้ 50% และตรา
สารหนี้ระยะสั้น 90% 

- แผนการลงทุนที่ 4 น้ าหนักการลงทุนใน หุ้น 15% ตราสารหนี้ 45% และตรา
สารหนี้ระยะสั้น 40% 

- แผนการลงทุนที่ 5 น้ าหนักการลงทุนใน หุ้น 20% ตราสารหนี้ 60% และตรา
สารหนี้ระยะสั้น 20% 

- แผนการลงทุนที่ 6 น้ าหนักการลงทุนใน หุ้น 25% ตราสารหนี้ 55% และตรา
สารหนี้ระยะสั้น 20% 

- แผนการลงทุนที่ 7 น้ าหนักการลงทุนใน หุ้น 90% ตราสารหนี้ 5% และตราสาร
หนี้ระยะสั้น 5% 

 ทางเลือกที่ 3 ปรับทั้งสัดส่วนและแผนการลงทุน 
4.) ผู้เข้าร่วมสัมมนา แสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลการประเมินความสัมฤทธิผลด้านความเพียงพอของ

ระดับการออมและทางเลือกของค าแนะน าที่เป็นไปได้ โดยแสดงความคิดเห็นจากหัวข้อต่อไปนี้ 
 เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายต่อเดือนภายหลังการเกษียณอายุ ท่านคิดว่าตัวเลขดังกล่าวมี

ความเหมาะสมส าหรับท่านหรือไม่ 
 เมื่อพิจารณาจากเงินก้อนขั้นต่ าที่ท่านพึงมีเม่ือเกษียณอายุ ท่านคาดว่าจะสามารถบรรลุ

การมีเงินจ านวนดังกล่าวหรือไม่ 
 ท่านเห็นว่าค าแนะน าในแบบใดที่ท่านยอมรับสามารถปฏิบัติได้ 
 ขอให้ท่านคาดการณ์น้ าหนักสัดส่วนการใช้จ่ายหมวดค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ โดยที่ผลรวม

ของน้ าหนักสัดส่วนทั้งห้าหมวดต้องเท่ากับร้อยละ 100 ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารปรุงที่บ้าน (%) 
-  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ (%) 
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (%) 
-  ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย (%) 
-  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสันทนาการและการเข้าสังคม (%) 
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3.3.2 ประชากร ตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ กลุ่มประชาชนที่ท างานภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นสมาชิกกองทุนเงินส ารองเลี้ยงชีพที่
ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ และอายุอยู่ในช่วง 21 ปี ถึง อายุก่อนครบอายุเกษียณตามเกณฑ์ของบริษัท ทั่วประเทศ 

ตัวอย่างคือ กลุ่มประชาชนบางส่วนในประชากร ที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากร 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่างในงานวิจัยนี้จะเลือกประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประชากรเข้ามาเป็นสมาชิกในตัวอย่าง และ
สมาชิกในตัวอย่างจะเรียกว่า “ผู้เข้าร่วมสัมมนา” เนื่องจากประชากรกระจายอยู่ทั่วประเทศ และเพ่ือให้ได้ตัวอย่าง
ที่มีผู้เข้าร่วมสัมมนากระจายอยู่ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน จึงท าการออบแบบการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสองข้ันตอน 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งสมาชิกใน
ประชากรออกเป็น 5 ภูมิภาคหรือ 5 ชั้นภูมิ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ ในแต่ละชั้นภูมิมีหน่วยการสุ่มเป็น “จังหวัด” ท าการสุ่มเลือกจังหวัดของแต่ละภูมิภาค โดยใช้เกณฑ์
จังหวัดที่มีสมาชิกกองทุนประกันสังคมมากที่สุดหนึ่งจังหวัด(ใช้ข้อมูลในรายงานสถิติงานประกันสังคม ปี 2557 ของ
ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน) เป็นจังหวัดตัวแทนของภูมิภาคนั้น ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ถูก
ก าหนดให้เป็นจังหวัดตัวแทน เนื่องจากภูมิภาคนั้นมีเพียงหนึ่งจังหวัด ได้จังหวัดตัวอย่างมีดังนี้ กรุงเทพมหานคร 
นครราชสีมา ชลบุรี สงขลา และเชียงใหม่ก าหนดขนาดตัวอย่างจังหวัดละ 50 รวม 250 คน 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (Random Sampling) โดยที่สุ่มตัวอย่างรายชื่อ
ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประชากร โดยให้หน่วยงานที่มีรายชื่อสุ่มเลือกรายชื่อแบบสุ่มจ านวน 500 
รายชื่อต่อจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Self-Selection Sampling)) 
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการส่งจดหมายเชิญและโทรศัพท์เชิญ จนได้รายชื่อครบ 50 รายชื่อตามท่ีก าหนด 
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รูปที่ 3-5 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองข้ันตอนที่ใช้ในงานวิจัย 

 
3.3.3 การจัดการงานภาคสนาม 

การจัดเตรียมสถานที่ ทางคณะผู้วิจัยได้จัดเตรียมวันเวลาและสถานที่ส าหรับการท าสัมมนากลุ่มย่อย 
เพ่ือท าการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการค านวณระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ า (เงินก้อนที่พึงมีเพ่ือใช้
จ่ายหลังเกษียณ ณ ระดับเพียงพอ) และประเมินความสัมฤทธิผลด้านความเพียงพอของระดับการออมและ
ทางเลือกของค าแนะน าที่เป็นไปได้ ใน 5 จังหวัดตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

1.) จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน เวลา 13.00-16.00 น. โรงแรมดุสิตปริ้นเซส อ าเภอ
เมือง จ.นครราชสีมา 

2.) จังหวัดชลบุรี วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม เวลา 13.00-16.00 น. โรงแรมชลอินเตอร์ อ าเภอเมือง จ.
ชลบุรี 

3.) จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. โรงแรมดุสิตธานี   
4.) จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 
5.) จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.00 โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ถนนช้าง

คลาน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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3.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเพียงพอจากการลงทุนในกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ 

ทีมวิจัยใช้วิธีการ Binary Logistic Regression ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่
สามารถอธิบายสภาพความเพียงพอหลังเกษียณอายุจากการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลถึง
ตัวแปรที่สามารถแยกสภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเพียงพอหลังเกษียณและไม่เพียงพอหลังเกษียณ โดยก าหนดให้ตัว
แปรสภาพความเพียงพอหลังเกษียณ (เพียงพอหลังเกษียณและไม่เพียงพอหลัง) เป็นตัวแปรตาม และข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย 

- เพศ (เพศชายและเพศหญิง) 
- ปี พ.ศ. เกิด (ตั้งแต่ปี 2503 ถึงปี 2536) 
- ปี พ.ศ. ที่เข้ากองทุนประกันสังคม (ตั้งแต่ปี 2533 ถึงปี 2559) 
- อายุเกษียณ ตามเกณฑ์บริษัท (55 ปี หรือ 60 ปี) 
- สภาพสมาชิกกองทุนประกันสังคม (เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิก) 
- การได้รับเงินบ าเหน็จจากนายจ้างเมื่อเกษียณอายุ (ได้รับและรู้อัตราการได้รับ  ได้รับแต่ไม่ทราบอัตรา

การได้รับ และไม่ได้รับ) 
- เงินเดือนปัจจุบัน (บาท) 
- ประมาณการอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต (%ต่อปี) 
- อัตราการสะสมของเงินเดือนที่ตนเองลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (%ของเงินเดือน)  
- อัตราการสมทบจากนายจ้างในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (%ของเงินเดือน) 
- ยอดเงินรวมล่าสุดในบัญชีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (บาทป 
- แผนการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของตน (แผนตราสารหนี้ระยะ

สั้น แผนตราสารหนี้ แผนผสมหุ้นไม่เกิน 10% แผนผสมหุ้นไม่เกิน 15% แผนผสมหุ้นไม่เกิน 20% แผนผสมหุ้นไม่
เกิน 25% แผนผสมหุ้นไม่เกิน 90% ไม่ทราบ และ Life Cycle) 

- อาชีพปัจจุบัน (ผู้บริหารบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ อาชีพที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง พนักงานใน
ส านักงานหรือองค์กร พนักงานให้บริการ พนักงานในโรงงาน อ่ืนๆ) 

- โรคประจ าตัว (ไม่มี หรือมี) 
- สภาพค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัยหลังเกษียณ (ไม่ต้องจ่ายค่าเช่า หรือต้องจ่ายค่าเช่า 
- ประเภทโรงพยาบาลที่เลือกใช้บริการ กรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล (โรงพยาบาล

รัฐบาล หรือโรงพยาบาลเอกชน) 
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3.4 การพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์ส่าหรับประมาณระดับเงินก้อนพึงมีขั้นต่่าและประเมินความ
เพียงพอจากการลงทุนในกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ 

เพ่ือให้มีการน าผลการศึกษาระดับเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าถูกน าไปใช้ประโยชน์แก่สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและเข้าใจง่าย นอกเหนือจากทีมวิจัยได้ออกแบบโปรแกรมการค านวณที่มีวิธีการและ
ขั้นตอนที่อยู่บนพ้ืนฐานที่หลักวิชาการดังที่กล่าวในหัวข้อที่ 3.1 ถึงหัวข้อที่ 3.3 แล้วนั้น ทีมวิจัยตั้งใจออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมการค านวณดังกล่าวให้แสดงบนเว็บไซต์  

นอกจากนี้ เนื่องจากคณะวิจัยจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เคย
ให้บริการทางวิชาการในโครงการการทบทวนอัตราสะสมสมทบของสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ซึ่งมี
การประมาณระดับเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าและประเมินความเพียงพอของการออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
และถือเป็นโครงการตั้งต้นที่โครงการศึกษานี้ได้น าหลักคิดมาพัฒนาต่อส าหรับผู้ที่ท างานในภาคเอกชนและ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการประมาณระดับเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าและประเมินความเพียงพอของการออมในกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ทีมวิจัยจึงได้ขอความอนุเคราะห์ต่อกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 3 ในการน าข้อมูลระดับเงิน
ก้อนพึงมีขั้นต่ าของกลุ่มข้าราชการมาเป็นส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ด้วยเพ่ือให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทาง
สังคมในวงกว้างครอบคลุมทั้งกลุ่มข้าราชการและกลุ่มพนักงานในบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว็บไซต์จะรวบรวมตัวแปรส าหรับการค านวณเงินก้อนพึงมีขั้นต่ า
ตามลักษณะและรูปแบบการใช้จ่าย (ได้แก่ เพศ อายุปัจจุบัน อายุเกษียณ อาชีพ การเจ็บป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง การรักษาพยาบาล และพ้ืนที่อยู่อาศัย) ตัวแปรส าหรับการจ าลองสถานการณ์การลงทุนในแผนการลงทุน
ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ได้แก่ แผนการลงุทน อัตราการสะสม อัตราการสมทบ ระดับรายได้ และอัตราการ
เติบโตของรายได้) และตัวแปรส าหรับการประมาณเงินก้อนที่ได้รับเพ่ือใช้ยามเกษียณจากระบบสวัสดิการอ่ืน 
(ได้แก่ บ านาญจากกองทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินบ าเหน็จจากนายจ้าง) จากนั้นจึงน าข้อมูลที่
ได้มาประมวลผลและแสดงเป็นค าแนะน าหากผู้ใช้งานถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม่เพียงพอ (โอกาสการบรรลุเป้าหมายเงิน
ก้อนพึงมีข้ันต่ า น้อยกว่าร้อยละ 95) และสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้งานเกี่ยวกับตัวเลขเป้าหมายเงินก้อนพึงมีขั้นต่ า
และค าแนะน าที่ได้รับ 

สรุปการท างานและข้ันตอนของเว็บไซต์ แสดงดังรูปที่ 3-6 
 

  

                                                           
3 หลักฐานการได้รับอนุมัติการใช้ข้อมูลจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการแสดงในภาคผนวก 
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รูปที่ 3-6 การท่างานและขั้นตอนการท่างานของเว็บไซต์ส่าหรับการประเมินเงินก้อนพึงมีขั้นต่่าและประเมิน
ความสัมฤทธิ์ในการออมเพื่อการเกษียณผ่านกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ 
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บทที ่4. ผลการศกึษา 
บทที่ 4 ประกอบด้วยการอภิปรายผลการการศึกษาซึ่งแบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ หัวข้อที่ 4.1 อธิบายถึงผล

การวิเคราะห์ระดับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ หัวข้อ 4.2 ผลตัวเลขเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าส าหรับสมาชิกกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ และส่วนสุดท้ายหัวข้อ 4.3 ผลการประเมินโอกาสของสมาชิกปัจจุบันของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่จะ
สามารถบรรลุเป้าหมายเงินก้อนขั้นต่ าดังกล่าว  
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะการใช้จ่ายและระดับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จ านวน 810 คน (เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 410 คนและ
เขตต่างจังหวัด 400 คน) ด าเนินการระหว่างวันที่ 4 กรกฏาคม 2558 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ผลการศึกษา
น าเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 

4.1.1 ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย จังหวัดที่พักอาศัย เพศ อายุปัจจุบัน สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด และอาชีพ  

 จากตารางที่ 4-1 พบว่า ขนาดตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครส ารวจได้จริง 410 คน สูงกว่าที่วางแผนไว้ 10 คน ใน
เขตต่างจังหวัดส ารวจได้จริง 400 คน เป็นไปตามที่วางแผนไว้คือ 400 คน  ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
53 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 47 อายุของตัวอย่างส่วนใหญ่กระจายอยู่ใน ช่วงอายุ 55-59 ปี และ 60-64 ปี รวมกัน
ร้อยละ 70.2 หากพิจารณาค่ากลางด้วยมัธยฐาน ตัวอย่างกลุ่มนี้ โดยทั่วไปมีอายุอยู่ในช่วง 60-64 ปี สถานภาพ
สมรสของตัวอย่างส่วนใหญ่ สมรสอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 64.8 ขณะที่มีผู้ที่มีสถานภาพสมรส โสด เพียง ร้อยละ 17.7  
ระดับการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในสองกลุ่มระดับการศึกษา คือมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 34.0 และ
ปริญญาตรี ร้อยละ 27.5 หากพิจารณาค่ากลางด้วยมัธยฐาน พบว่าตัวอย่างโดยทั่วไป มีระดับการศึกษาอยู่ระดับ 
มัธยมศึกษา/ปวช. อาชีพของตัวอย่าง ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในสองกลุ่มอาชีพ พนักงานในส านักงาน ร้อยละ 28.3 
และพนักงานให้บริการ ร้อยละ 26.0  
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ตารางท่ี 4-1 จ่านวนและร้อยละ ของหน่วยศึกษา จ่าแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

ตัวแปร ค่ำตัวแปร จ ำนวน ร้อยละ 

จังหวัด กรุงเทพ 410 50.6 

 ฉะเชิงเทรำ 40 4.9 

 ชลบุร ี 40 4.9 

 เชียงใหม่ 40 4.9 

 นครรำชสมีำ 40 4.9 

 ปทุมธำนี 40 4.9 

 ระยอง 40 4.9 

 สงขลำ 29 3.6 

 สมุทรปรำกำร 51 6.3 

 สมุทรสำคร 40 4.9 

 อยุธยำ 40 4.9 

 รวม 810 100.0 

เพศ ชำย 429 53.0 

 หญิง 380 47.0 

 รวม 809 100.0 

 ไม่ระบ ุ 1  
อำย ุ 55-59 ปี 309 38.1 

 60-64 ปี 260 32.1 

 65-69 ปี 150 18.5 

 70 ปี ข้ึนไป 91 11.2 

 รวม 810 100.0 

สถำนภำพสมรส โสด 143 17.7 

 ม่ำย 75 9.3 

 
สมรสอยู่ด้วยกัน 525 64.8 

 
สมรสแยกกันอยู ่ 27 3.3 

 
อย่ำร้ำงแยกกันอยู ่ 40 4.9 

 รวม 810 100.0 

ระดับกำรศึกษำสูงสุด ประถมศึกษำ 172 21.2 

 
มัธยมศึกษำ /ปวช.  275 34.0 
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ตัวแปร ค่ำตัวแปร จ ำนวน ร้อยละ 

 
ปวส ./อนุปรญิญำ  88 10.9 

 ปริญญำตร ี 223 27.5 

 
ปริญญำโทขึ้นไป 52 6.4 

 รวม 810 100.0 

อำชีพ 
  อำชีพท่ีต้องใช้ใบประกอบวิชำชีพ เช่น แพทย์     
พยำบำล วิศวกร ทนำย ผูส้อบบัญชี 

35 4.3 

 
  ผู้บริหำรบริษัทเอกชน หรือรัฐวสิำหกิจ 160 19.8 

 

  พนักงำนในส ำนักงำน เช่น พนักงำนบัญชี พนักงำน
ทรัพยำกรบุคคล พนักงำนกำรเงิน 

229 28.3 

 

  พนักงำนให้บริกำร เช่น พนักงำนขำย พนักงำนใน
โรงแรม พนักงำนท ำควำมสะอำด พนักงำนขับ
ยำนพำหนะ 

211 26.0 

   พนักงำนในโรงงำน 141 17.4 

   อื่นๆ 34 4.2 

 รวม 810 100.0 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานก่อนเกษียณอายุ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานก่อนเกษียณอายุ ประกอบด้วย ลักษณะองค์กรหรือบริษัทที่ท างานก่อน
เกษียณอายุ ระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุของบริษัทที่จัดให้ท่าน เงินเดือนสุดท้ายของการท างานก่อน
เกษียณอายุ การได้รับบ าเหน็จจากองค์กรหรือบริษัทที่ท่านท างาน 

จากตารางที่ 4-2 พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานในองค์กรที่เป็นบริษัทเอกชนนอกตลาดหลักทรัพย์ ร้อย
ละ 73.7 ส าหรับระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุของบริษัทที่สังกัดก่อนเกษียณอายุ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ก่อน
เกษียณอายุสังกัดในบริษัทที่มีระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุเป็น “ระบบประกันสังคม” ร้อยละ 84.7 และมี
ระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพียงร้อยละ 40.5 (โดยมีการสะสมด้วยตนเอง 5% และสะสมจากนายจ้าง 5%) 
เงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ ของตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เกิน 20,000 บาท ร้อยละ 50.5 รองลงมา อยู่ระหว่าง 
20,001-40,000 บาท ร้อยละ 23.1 พิจารณาจากค่ากลางมัธยฐาน พบว่าเงินเดือนสุดท้ายโดยทั่วไปของตัวอย่างอยู่ 
20,000 บาท การได้รับเงินบ าเหน็จจากองค์กรของตัวอย่าง พบว่า มีการได้รับฯ เพียงร้อยละ 40.9 โดยกลุ่มที่ได้รับ
ฯ ได้รับเงินบ าเหน็จจากองค์กรโดยทั่วไปอยู่ที่ 500,000 บาท (ค่ากลาง โดยมัธยฐาน) 
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ตารางท่ี 4-2 จ่านวนและร้อยละ ของหน่วยศึกษาจ่าแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับการท่างานก่อนเกษียณอายุ 

ตัวแปร ค่ำตัวแปร จ ำนวน ร้อยละ หมำยเหตุ 

ลักษณะองค์กร บริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ 

94 11.6 
 

 

บริษัทเอกชนนอกตลำด
หลักทรัพย์ 

597 73.7 
 

 

รัฐวิสำหกิจ 115 14.2 
 

 

หน่วยงำนภำครฐัที่ไม่ใช่
ข้ำรำชกำร 

4 .5 
 

 รวม 810 100.0 
 

ระบบกำรออมเพือ่กำรเกษียณอำยุของ
บริษัทที่สังกัดก่อนเกษียณอำยุ  

)ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ( 

มีระบบประกันสังคม 686 84.7 ตนเองสะสม 5 % นำยจ้ำงสะสม 5 % ) Centroid 
Point( 
เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ เงนิ ช .พ.ค เงนิ ท.ส.ค .
ประกนัชีวิต  เป็นตน้ 

มีระบบกองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ 328 40.5 

มีระบบอืน่ๆ  52 6.4 

 รวม 810 100.0 
 

เงินเดอืนสุดท้ำยก่อนเกษียณอำยุ 
ไม่เกิน 20,000 บำท 409 50.5 

 

 

20,001-40,000 บำท 187 23.1 Min=2,000 

 

40,001-60,000 บำท 95 11.7 P25=12,000 

 

60,001-80,000 บำท 51 6.3 P50=20,000 

 

80,001-100,000 บำท 40 4.9 P75=45,000 

 

มำกกว่ำ 100,000 บำท 28 3.5 Max=500,000 

 รวม 810 100.0 
 

กำรได้รับเงินบ ำเหน็จจำกองค์กร มี 331 40.9 Min=6,000/P25=200,000/ 
P50=500,000/P75=1,000,000/ 

Max=8,000,000 

 

ไม่มี 479 59.1 

 รวม 810 100.0 
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4.1.2 รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยของตัวอย่างในปัจจุบัน  

รายได้ที่ได้รับเป็นประจ า 

จากตารางที่ 4-3 ตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 
55 ปีขึ้นไป ได้รับเงินบ านาญจากที่ท างานเพียงร้อยละ 3.2  กลุ่มผู้ที่ได้ ได้รับเงินบ านาญจากที่ท างาน โดยทั่วไป
ได้รับอยู่ที่ 12,000 บาทต่อเดือน (มัธยฐาน) ตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ได้รับเงินบ านาญชราภาพ เพียงร้อยละ 2.0  กลุ่มผู้ที่ได้ ได้รับเงินบ านาญชราภาพ 
โดยทั่วไปได้รับอยู่ที่ 3,000 บาทต่อเดือน (มัธยฐาน) ตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชน
หรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยคนชราจากรัฐบาล ร้อยละ 52.7 กลุ่มผู้ที่ได้ ได้รับเบี้ยคนชราจาก
รัฐบาล โดยทั่วไปได้รับอยู่ที่ 600 บาทต่อเดือน (มัธยฐาน) 

ตารางท่ี 4-3  จ่านวนและร้อยละ ของหน่วยศึกษา จ่าแนกตามรายได้ที่ได้รับเป็นประจ่า )บาทต่อเดือน(  

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

เงินบ านาญจากทีท่ างาน ได้รับ 26 3.2% Min=1,175/P25=9,200/P50=12,000/P75=28,000/Max=50,000 

 ไม่ได้รับ 784 96.8%  

 รวม 810 100.0%  
เงินบ านาญชราภาพ ได้รับ 16 2.0% Min=500/P25=1,100/P50=3,000/P75=3,000/Max=3,600 

 ไม่ได้รับ 794 98.0%  

 รวม 810 100.0%  
เบ้ียคนชราจากรฐับาล ได้รับ 427 52.7% Min=500/P25=600/P50=600/P75=600/Max=800 

 ไม่ได้รับ 383 47.3%  

 รวม 810 100.0%  

 

การมีรายได้ประจ าจากการท างานหลังเกษียณอายุ 

จากตารางที่ 4-4 ตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 
55 ปีขึ้นไป มีรายได้ประจ าจากการท างานหลังเกษียณอายุ ร้อยละ 53.8 กลุ่มผู้มีรายได้ประจ าจากการท างานหลัง
เกษียณอายุ โดยทั่วไปมีรายได้อยู่ที่ 14,000 บาทต่อเดือน (มัธยฐาน) 

 

 

 

 



110 
 

ตารางท่ี 4-4 จ่านวนและร้อยละ ของหน่วยศึกษา จ่าแนกตามการมีรายได้ประจ่าจากการท่างานหลัง
เกษียณอายุ )บาทต่อเดือน(  

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

การมรีายได้ประจ าจากการ มี 436 53.8% Min=1,000/P25=9,400/P50=14,000/P75=25,000/Max=200,000 
ท างานหลังเกษียณอายุ ไม่มี 374 46.2%  

 รวม 810 100.0%  

 

รายได้จากการลงทุนและการออม 

จากตารางที่ 4-5 ตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 
55 ปีขึ้นไป มีดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 36.3 กลุ่มผู้มีดอกเบี้ยเงินฝาก โดยทั่วไปได้รับดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 5 ,000 
บาทต่อปี (มัธยฐาน) ตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 55 ปี
ขึ้นไป มีเงินปันผล ร้อยละ 22.8 กลุ่มผู้มีเงินปันผล โดยทั่วไปได้รับเงินปันผลอยู่ที่ 15 ,000 บาทต่อปี (มัธยฐาน) 
ตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป มีผลตอบแทน
จากประกนัชีวิต ร้อยละ 6.5 กลุ่มผู้มีผลตอบแทนจากประกันชีวิต โดยทั่วไปได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ 6,000 บาทต่อ
ปี (มัธยฐาน) ตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป 
ได้รับค่าเช่าทรัพย์สิน ร้อยละ 16.7 กลุ่มผู้ได้รับค่าเช่าทรัพย์สิน โดยทั่วไปได้รับค่าเช่าทรัพย์สินอยู่ที่ 10,000 บาท
ต่อเดือน (มัธยฐาน) 

ตารางท่ี 4-5 จ่านวนและร้อยละ ของหน่วยศึกษา จ่าแนกตามรายได้จากการลงทุนและการออม 

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

ดอกเบ้ียเงินฝาก ได้รับ 265 36.3% Min=500/P25=2,000/P50=5,000/P75=20,000/Max=500,000 
)บาทต่อปี(  ไม่ได้รับ 545 63.7%  

 รวม 810 100.0%  
เงินปันผล ได้รับ 185 22.8% Min=780/P25=5,500/P50=15,000/P75=30,000/Max=1,000,000 

)บาทต่อปี(  ไม่ได้รับ 625 77.2%  

 รวม 810 100.0%  
ผลตอบแทนจากประกนัชีวิต ได้รับ 53 6.5% Min=1,000/P25=3,000/P50=6,000/P75=10,000/Max=60,000 

)บาทต่อปี(  ไม่ได้รับ 757 93.5%  

 รวม 810 100.0%  
ค่าเช่าทรัพย์สิน ได้รับ 135 16.7% Min=1,200/P25=5,000/P50=10,000/P75=15,000/Max=100,000 

)บาทต่อเดอืน(  ไม่ได้รับ 675 83.3%  

 รวม 810 100.0%  
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รายได้ที่ได้รับประจ าจากลูกหลานหรือญาติมิตร 

จากตารางที่ 4-6 ตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 
55 ปีขึ้นไป ได้รับรายได้ที่ได้รับเป็นประจ าจากลูกหลานหรือญาติมิตร ร้อยละ 44.9 กลุ่มผู้ได้รับรายได้ที่ได้รับเป็น
ประจ าจากลูกหลานหรือญาติมิตร โดยทั่วไปได้รับรายได้อยู่ที่ 5,000 บาทต่อเดือน (มัธยฐาน) 

ตารางท่ี 4-6 จ่านวนและร้อยละ ของหน่วยศึกษา จ่าแนกตามรายได้ที่ได้รับเป็นประจ่าจากลูกหลานหรือญาติ
มิตร )บาทต่อเดือน(  

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

รายได้ที่ได้รับเป็นประจ า ได้รับ 364 44.9% Min=500/P25=4,000/P50=5,000/P75=10,000/Max=50,000 
จากลกูหลานหรอืญาติมิตร ไม่ได้รับ 446 55.1%  

 รวม 810 100.0%  

 

4.1.3 ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

จากตารางที่ 4-7 ตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 55 
ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยในลักษณะ บ้านเดี่ยว ร้อยละ 49.4 และ ตึกแถว/ห้องแถว ร้อยละ 26.5 และ
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน ร้อยละ 60.5 ขณะที่มีตัวอย่างร้อย
ละ 11 เป็นผู้อยู่อาศัยโดยเสียค่าเช่า โดยตัวอย่างกลุ่มนี้เสียค่าเช่าโดยทั่วไป เดือนละ 2,000 บาท 

ตารางท่ี 4-7 จ่านวนและร้อยละ ของหน่วยศึกษา จ่าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
ลักษณะที่อยู่อาศัย บ้านเดียว 400 49.4  
 ทาวนเ์ฮาส์ /บ้านแฝด  125 15.4  
 ตึกแถว /ห้องแถว  215 26.5  
 คอนโดมิเนียม /อพาร์ทเมนท์  41 5.1  
 บ้านพักคนชรา 1 0.1  
 อื่นๆ เชน่ ห้องเช่าหรอืทีอ่ยู่อาศัยชั่วคราว 28 3.5  
 รวม 810 100.0  
สภาพการครอบครอง เป็นเจ้าของบ้านและที่ดนิ 490 60.5 

ผู้ระบุค่าเช่า )48 คน ( 
ระบุค่าเช่าตอ่เดอืนดังนี้ Min=500/P25=1,500/P50=2,000 
/P75=3,000/Max=10,000 

 เป็นเจ้าของบ้านแต่ไมม่ีกรรมสิทธิในที่ดนิ 33 4.1 

 เป็นผู้อยู่อาศัยโดยไม่เสียค่าเช่า 198 24.4 

 เป็นผู้อยู่อาศัยโดยเสียค่าเช่า 89 11.0 

 รวม 810 100.0  
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4.1.4 สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในปัจจุบัน 

จากตารางที่ 4-8 ถึงตารางที่ 4-10 ตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่พักอาศัยกับบุคคลอ่ืน ร้อยละ 91.0 เมื่อพิจารณาอยู่กับใคร พบว่า ส่วน
ใหญ่ อยู่กับบุตร/ธิดา ร้อยละ 69.2 และอยู่กับคู่สมรส ร้อยละ 67.7 ขนาดครัวเรือนเฉลี่ยของตัวอย่างคือ 3.46 คน 
และมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่พ่ึงตนเองได้เฉลี่ย 2.45 คน คิดเป็นสัดส่วน 71% ของขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 
โครงสร้างของจ านวนสมาชิกในครัวเรือนจ าแนกตามช่วงอายุพบว่า มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 22 -60 ปี ใน
สัดส่วนสูงสุด 58.8% รองลงมาคืออายุ 61-80 ปี สัดส่วน 28.3%  

ตารางท่ี 4-8 จ่านวนและร้อยละ ของหน่วยศึกษา จ่าแนกตามบุคคลที่พักอาศัยด้วย 

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
บุคคลที่พักอาศัยด้วย อยู่คนเดียว 73 9.0  
 อยู่กับคนอื่น 737 91.0   อยู่กับคู่สมรส 498 คน รอ้ยละ 67.7  
    อยู่กับบุตร /ธดิา 509 คน ร้อยละ 69.2  
    อยู่กับเครอืญาติ 262 คน รอ้ยละ 35.6 
    อยู่กับบุคคลอื่นนอกครอบครัว 55 คน ร้อยละ 7.5  
    )ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้(  

 รวม 810 100.0  

 

ตารางท่ี 4-9  ค่าสถิติต่างๆ ของจ่านวนสมาชิกในครัวเรือน  

ตัวแปร ขนาดตัวอย่าง ค่าต่ าสุด 
ค่าสูงสุ

ด 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

โครงสร้างจ านวนสมาชิกในครอบครัว
ตามช่วงอายุ 

จ านวนสมาชกิในครัวเรือน )รวมตัวท่าน(   810 1 10 3.46 1.601 100.0% 
จ านวนคนอายุ 0-14 ปี 810 0 4 .19 .529 5.6% 
จ านวนคนอายุ 15-21 ปี 810 0 3 .19 .498 5.6% 
จ านวนคนอายุ 22-60 ปี 810 0 8 2.03 1.274 58.8% 
จ านวนคนอายุ 61-80 ปี 810 0 4 .98 .853 28.3% 
จ านวนคนอายุ 81 ปี ขึ้นไป 810 0 2 .06 .256 1.7% 

 

ตารางท่ี 4-10 ค่าสถิติต่างๆ ของจ่านวนคนที่มีรายได้พึ่งตนเองได้ 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ยจ านวนคน ค่าเฉลี่ยจ านวนคนทีม่ีรายได้พึ่งตนเองได ้ สัดส่วนคนมีรายได้พึ่งตนเองได้ 
จ านวนสมาชกิในครัวเรือน )รวมตัวท่าน(  (คน( 3.46 2.45 71% 
จ านวนคนอายุ 0-14 ปี 0.19 0.01 3% 
จ านวนคนอายุ 15-21 ปี 0.19 0.02 8% 
จ านวนคนอายุ 22-60 ปี 2.03 1.80 88% 
จ านวนคนอายุ 61-80 ปี 0.98 0.63 64% 
จ านวนคนอายุ 81 ปี ขึ้นไป 0.06 0.01 10% 
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4.1.5 ภาระทางการเงินโดยเฉลี่ยในปัจจุบัน 

จากตารางที่ 4-11 ตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 
55 ปีขึ้นไป ในปัจจุบันส่วนใหญ่ ไม่มีภาระทางการเงินใดๆ หรือกลุ่มที่มีภาระช าระคืนเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย มีร้อย
ละ 6.5 และช าระคืนเงินกู้ 7,000 บาทต่อเดือน กลุ่มที่มีภาระช าระคืนเงินกู้เพ่ือซื้อสังหาริมทรัพย์ มีร้อยละ 8.3 
และช าระคืนเงินกู้ 8,000 บาทต่อเดือน กลุ่มท่ีมีภาระช าระคืนเงินกู้จากการกู้เงินไปลงทุน มีร้อยละ 2.8 และช าระ
คืนเงินกู้ 6,000 บาทต่อเดือน กลุ่มท่ีมีภาระการเลี้ยงดูผู้อยู่ในอุปการะ มีร้อยละ 16.5 และมีจ านวนเงินในการเลี้ยง
ดู 5,000 บาทต่อเดือน กลุ่มที่มีภาระช าระคืนเงินกู้เพ่ือการอ่ืน มีร้อยละ 3.1 และช าระคืนเงินกู้ 3,000 บาทต่อ
เดือน 

ตารางท่ี 4-11 จ่านวนและร้อยละ ของหน่วยศึกษา จ่าแนกตามภาระทางการเงินโดยเฉลี่ยในปัจจุบัน 

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

ช าระคืนเงินกู้เพือ่ซ้ือที ่ มี 53 6.5% Min=2,000/P25=5,000/P50=7,000/P75=12,000/Max=60,000 
อยู่อาศัย )บาทต่อเดอืน(  ไม่มี 757 93.5%  

 รวม 810 100.0%  
ช าระคืนเงินกู้เพือ่ซ้ือ มี 67 8.3% Min=1,000/P25=4,000/P50=8,000/P75=10,050/Max=33,000 
สังหาริมทรัพย์ )บาทต่อเดือน(  ไม่มี 743 91.7%  

 รวม 810 100.0%  
ช าระคืนเงินกู้จากการกู้เงนิ มี 23 2.8% Min=1,000/P25=4,000/P50=6,000/P75=20,000/Max=60,000 
ไปลงทุน )บาทต่อเดือน(  ไม่มี 787 97.2%  

 รวม 810 100.0%  
การเลี้ยงดูผู้อยู่ในอุปการะ มี 134 16.5% Min=1,000/P25=3,000/P50=5,000/P75=10,000/Max=50,000 

)บาทต่อเดอืน(  ไม่มี 676 83.5%  

 รวม 810 100.0%  
ช าระคืนเงินกู้เพือ่การอื่น มี 25 3.1% Min=1,000/P25=2,000/P50=3,000/P75=10,000/Max=20,000 

)บาทต่อเดอืน(  ไม่มี 785 96.9%  

 รวม 810 100.0%  

 

4.1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 

จากตารางที่ 4-12 ตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 
55 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 55.3 เมื่อพิจารณากลุ่มผู้มีโรคประจ าตัว พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นโรค
ความดัน ร้อยละ 63.4 ในส่วนสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สิทธิที่ได้รับจาก
ภาครัฐ เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค ส่วนใหญ่ มีสิทธิ์ ร้อยละ 55.4 และในกลุ่มที่มีสิทธิ์ ส่วน ใหญ่ได้รับสิทธิจาก
ประกันสังคม ร้อยละ 54.8 ลักษณะสถานพยาบาลที่ไปพบแพทย์เป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เมื่อต้องพบ
แพทย์จะไปพบท่ี โรงพยาบาลของรัฐ ในเวลาปกติ ร้อยละ 61.5 
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ตารางท่ี 4-12 จ่านวนและร้อยละ ของหน่วยศึกษา จ่าแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 

ตัวแปร ค่าตัวแปร 
จ านว

น 
ร้อย
ละ หมายเหตุ 

สภาพการมีโรคประจ าตวั ไม่มี 362 44.7  
 มี 448 55.3   โรคไต 8 คน ร้อยละ 1.8  
    โรคเบาหวาน 115 คน ร้อยละ 25.7  
    โรคความดัน 284 คน รอ้ยละ 63.4  
    โรคอืน่ๆ 189 คน รอ้ยละ 42.2  
    )ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้(  

 รวม 810 
100.

0  
สิทธทิี่ได้รับความคุ้มครองค่ารกัษาพยาบาลจากแหล่งอื่นๆ )ที่ไม่ใช่สทิธทิี่
ได้รับจากภาครัฐ(  

ไม่มี 361 44.6  

มี 449 55.4   
จากประกนัสังคม 246 คน รอ้ยละ 
54.8 

   
จากประกนัชีวิต /สุขภาพ 119 คน 

ร้อยละ 26.5  
   โรคอืน่ๆ 214 คน รอ้ยละ 31.6  

    )ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้(  

 รวม 810 
100.

0  
ลักษณะสถานพยาบาลที่ไปพบแพทย์เป็นสว่นใหญ่ โรงพยาบาลของรัฐ 

เวลาปกต ิ
497 61.5 

 

 

โรงพยาบาลของรัฐ 
นอกเวลา 

61 7.5   
 

 คลินิกเอกชน 27 3.3  
 โรงพยาบาลเอกชน 197 24.4  
 อื่นๆ 26 3.2  

 รวม 808 
100.

0  
หมายเหตุ : ไม่ระบุ 2 คน 

 

4.1.7 ค่าใช้จ่ายรวมและค่าใช้จ่ายส่าหรับการอุปโภคบริโภคในหมวดต่างๆ  

ค่าใช้จ่ายรวมในการส ารวจ เป็นค่าใช้จ่ายรวมส าหรับการอุปโภคบริโภคใน 15 หมวด ประกอบด้วย  
หมวดที่ 1 อาหารปรุงที่บ้าน 

หมวดที่ 2 ค่าอาหารส าเร็จรูป 

หมวดที่ 3 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 

หมวดที่ 4 ค่าไฟฟ้า น้ าประปา และเชื้อเพลิง 

หมวดที่ 5 เครื่องนุ่งหมและเครื่องแต่งตัว 

หมวดที่ 6 ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 
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หมวดที่ 7 ค่าใช้จ่ายพยาบาล(นับเฉพาะที่อยู่นอกสิทธิ์การเบิกจากราชการ) 

หมวดที่ 8 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 

หมวดที่ 9 อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน 

หมวดที่ 10 ค่าจ้างประจ า 

หมวดที่ 11 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทาง 

หมวดที่ 12 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสื่อสาร 

หมวดที่ 13 ค่าสันทนาการต่างๆ 

หมวดที่ 14 ค่าใช้จ่ายการศึกษา 

หมวดที่ 15 กิจกรรมทางสังคมและอ่ืนๆ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างขนาด 810 รายพบว่า ค่าใช้จ่ายรวมมีลักษณะเบ้ขวา ค่อนข้าง
รุนแรง จึงท าการพิจารณาค่าผิดปกติ (Outliers) พบค่าผิดปกติ 48 ค่า จึงตัดข้อมูล 48 ค่านี้ออกจากการวิเคราะห์
ท าให้ในส่วนวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภค ใช้ขนาดตัวอย่าง 762 คน พบว่าตัวอย่างผู้เกษียณอายุที่
เคยท างานรับเงินเดือนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ในปัจจุบัน มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 10,116 
บาทต่อเดือน(มัธยฐาน) เมื่อหาผลรวมของมัธยฐานค่าใช้จ่ายทุกหมวด ได้ผลรวมเป็น 8 ,453 บาทต่อเดือน ซึ่งต่ า
กว่ามัธยฐานของค่าใช้จ่ายรวม อาจเป็นเพราะตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในบางหมวดสูงกว่าค่ามัธยฐานของหมวดนั้น ท า
ให้มัธยฐานของค่าใช้จ่ายรวมสูงกว่าผลรวมของมัธยฐานค่าใช้จ่ายทุกหมวด รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 4-1 

ส าหรับสัดส่วนค่ามัธยฐานของค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ หรือน้ าหนัการบริโภค ใน 5 ล าดับแรกคือ 

ล าดับที่ 1 ค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารส าเร็จรูป น้ าหนัก 24% 

ล าดับที่ 2 ค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารปรุงที่บ้าน น้ าหนัก 19% 

ล าดับที่ 3 ค่าใช้จ่ายในหมวดที่เกี่ยวกับการเดินทาง น้ าหนัก 18% 

ล าดับที่ 4 ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าสันทนาการต่างๆ น้ าหนัก 12% 

ล าดับที่ 5 ค่าใช้จ่ายในหมวด ค่าไฟฟ้า น้ าประปาและเชื้อเพลิง น้ าหนัก 11% 
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รูปที่ 4-1 มัธยฐานและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ )บาทต่อเดือน(  

 

ตารางท่ี 4-13 ค่าสถิติต่าง เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรวม และค่าใช้จ่ายส่าหรับอุปโภคและบริโภคในหมวดต่างๆ  

ตัวแปร ขนาดตัวอย่าง Min P25 P50 P75 Max 
หมวดที่ 1 อาหารปรุงที่บ้าน 762 0 1,000 1,566 2,500 13,200 
หมวดที่ 2 ค่าอาหารส าเรจ็รูป 762 0 1,000 2,000 3,000 15,333 
หมวดที่ 3 เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 762 0 0 0 0 5,000 
หมวดที่ 4 ค่าไฟฟ้า น้ าประปา และเชื้อเพลงิ 762 0 620 900 1,282 4,333 
หมวดที่ 5 เครือ่งนุ่งห่มและเครือ่งแต่งตัว 762 0 42 125 300 6,000 
หมวดที่ 6 ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 762 0 250 633 1,400 19,340 
หมวดที ่7ค่าใช้จ่ายพยาบาล 762 0 49 213 671 8,333 
หมวดที่ 8 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 762 0 0 0 83 13,333 
หมวดที่ 9 อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน 762 0 32 67 169 2,978 
หมวดที่ 10 ค่าจ้างประจ า 762 0 0 0 0 16,667 
หมวดที่ 11 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทาง 762 0 600 1,500 2,958 23,750 
หมวดที่ 12 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสือ่สาร 762 0 200 300 599 3,488 
หมวดที่ 13 ค่าสันทนาการต่างๆ 762 0 512 983 1,942 18,267 
หมวดที่ 14 ค่าใช้จ่ายการศกึษา 762 0 0 0 0 3,000 
หมวดที่ 15 กิจกรรมทางสังคมและอื่นๆ 762 0 42 167 391 6,000 
รวมค่าใช้จ่าย ทุกหมวด 762 4,192 7,215 10,116 15,947 41,430 

หมายเหตุ : ค่ามัธยฐานหรือค่าสถิติต่างๆ ในตาราง เมื่อตัวเลขทุกหมวดมารวมกัน ไม่จ าเป็นต้องเท่ากับค่ารวม มัธยฐานของค่าใช้จ่ายรวม ไม่จ าเป็นต้องเท่ากับผลรวม
ของมัธยฐานค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวด 

 

 

1566,19%

2000,24%

0

900,11%

125,1%

633,7%

213,3%
0 67,1% 0

1500,18%

300,4%

983,12%

0
167,2%

0

500

1000

1500

2000

2500



117 
 

ผลการส ารวจประชากรในวัยเกษียณอายุของงานวิจัยนี้ ได้ผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต 
ถึงแม้งานวิจัยเหล่านั้นจะท าการศึกษาในต่างประเทศ แต่ลักษณะการบริโภคของครัวเรือนไทยมีลักษณะที่ไม่
แตกต่างกันมากนัก โดยข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งจ าแนกตามกลุ่มอายุได้แก่ กลุ่ม 
60–64 ปี, กลุ่ม 65–69 ปี และ กลุ่ม 70 ปีขึ้นไป ส่วนประเภทของค่าใช้จ่ายได้แบ่งออกเป็น 15 หมวดค่าใช้จ่ายซึ่ง
เป็นการแบ่งหมวดหมู่ตามการแบ่งแยกโดยส านักงานเศรษฐกิจการค้า เพ่ือจะได้น าการประมาณการณ์ของดัชนี
ราคาในแต่ละหมวดหมู่มาใช้ได้โดยตรง 

ค่าสัดส่วนการใช้จ่ายในแต่ละหมวดที่แสดงอยู่ในตารางที่ 4-14 นี้ ค านวณจากค่ามัธยฐานของค่าใช้จ่าย
จากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุ สาเหตุที่ใช้ค่ามัธยฐานมาค านวณแทนการใช้ค่าเฉลี่ยเนื่องจาก การกระจายตัว
ของระดับค่าใช้จ่ายไม่เป็นการกระจายตัวแบบ Normal และในกลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายที่สุดโต่ง หรือ Outlier อยู่
บ้าง เพ่ือเป็นการหาสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่สะท้อนภาพรวมของการใช้จ่ายของผู้เกษียณอายุโดยเฉลี่ย งานวิจัยนี้จึง
พิจารณาใช้ค่ามัธยฐาน (P50) 

ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งของการใช้ค่ากลางจากการส ารวจมาสะท้อนค่าใช้จ่ายของประชากร คือ 
ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามบางราย ค่าใช้จ่ายจ าเป็นบางรายการอาจไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งการส ารวจ ผู้ตอบ
แบบสอบถามอาจประมาณการค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต่ าเกินไป ในขณะเดียวกัน ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามบางราย 
อาจมีค่าใช้จ่ายรายการใหญ่บางรายการ เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่บังเอิญเกิดขึ้นในช่วงเวล า
แห่งการส ารวจ ผู้ตอบแบบสอบถามอาจประมาณการค่าใช้จ่ายเหล่านี้สูงเกินไป ดังนั้นค่ากลางจากการส ารวจ
สมาชิกหลายรายจะช่วยเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ออกไป   

ผลการส ารวจที่ส าคัญของประชากรไทยในวัยเกษียณอายุ พบว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน
คือ อาหารปรุงที่บ้านที่มีสัดส่วนที่สูงขึ้นมากตามอายุที่เพ่ิมขึ้นในวัยเกษียณอายุ ซึ่งถือเป็นหมวดค่าใช้จ่ายที่มี
สัดส่วนสูงที่สุด ส าหรับค่ารักษาพยาบาลนั้นก็มีสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญจากร้อยละ 2.5 ในช่วงอายุ 55-59 
ปี เป็น ร้อยละ 4 ในช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายในหมวดการเดินทางลดลงอย่างมีนัยส าคัญจาก
ร้อยละ 17 เป็น ร้อยละ 10  
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ตารางท่ี 4-14 สัดส่วนค่าใช้จ่ายของผู้เกษียณอายุจ่าแนกตาม 4 กลุ่มอายคุือ กลุ่ม 60–64 ปี , กลุ่ม 65–69 ปี 
และ กลุ่ม 70 ปีขึ้นไป  

หมวดค่าใช้จ่าย 
อายุ 

55 - 59 ป ี 60 - 64 ป ี 65 - 69 ป ี 70 ปี ขึ้นไป 

อาหารปรุงที่บ้าน 16.46% 19.23% 20.51% 25.68% 
อาหารส าเร็จรูป 21.52% 21.79% 24.36% 22.97% 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ไฟฟ้า ประปา และเช้ือเพลิง 8.86% 11.54% 11.54% 13.51% 

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 2.53% 1.28% 1.28% 1.35% 
ส่วนบุคคล 12.66% 6.41% 5.13% 4.05% 

พยาบาล 2.53% 2.56% 2.56% 4.05% 
ที่อยู่อาศัย 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน 1.27% 1.28% 1.28% 1.35% 
ค่าจ้างประจ า 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

การเดินทาง 17.72% 17.95% 15.38% 10.81% 
การสื่อสาร 3.80% 3.85% 3.85% 2.70% 

สันทนาการ 11.39% 12.82% 12.82% 10.81% 
การศึกษา 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

กิจกรรมทางสังคม 1.27% 1.28% 1.28% 2.70% 

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

ส าหรับยอดค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืนๆ ของประชากรไทยในช่วงเกษียณอายุ ที่ได้จากการส ารวจข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยได้จ าแนกตามกลุ่มอาชีพและพ้ืนที่นั้น แสดงอยู่ ในตารางที่ 4-15 โดยที่ค่า PR50, PR75 และ 
PR95 นั้นเป็นระดับค่าใช้จ่ายที่ percentile ต่างๆ ของการกระจายตัวของข้อมูลที่ได้จากครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง 
โดยค่า PR50 ถือเป็นค่าเฉลี่ยของการกระจายตัวของยอดค่าใช้จ่าย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นระดับค่าใช้จ่ายระดับ
พอเพียง ส่วนระดับค่าใช้จ่ายที่ Percentile ที่ 75 อาจพิจารณาได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่รองรับความสุขสบาย ในขณะ
ที่ ค่าใช้จ่ายที่ PR95 ซึ่งเป็นยอดท่ีสูงนั้นสามารถทดแทนระดับค่าใช้จ่ายของผู้เกษียณอายุในระดับหรูหรา 
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ตารางท่ี 4-15 การกระจายตัวของระดับค่าใช้จ่าย แต่ละกลุ่มอาชีพและท้องท่ี 

 PR50 PR75 PR95 
A. ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเช่า เฉลี่ยทุกจังหวัด    
1. ผูบ้ริหารบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกจิ 18,031  29,447  53,542  
2. อาชีพที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย ์พยาบาล วิศวกร ทนาย ผู้สอบบัญชี 15,545  21,164  40,754  
3. พนักงานในส านักงาน เช่น พนักงานบัญชี พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานการเงิน 11,460  18,289  35,779  
4. พนักงานให้บริการ เช่น พนกังานขาย พนกังานในโรงแรม พนักงานท าความสะอาด พนกังานขับ
ยานพาหนะ 8,153  12,367  21,888  
5. พนักงานในโรงงาน 7,248  9,495  14,006  
6. อื่นๆ 9,748  14,767  32,669  
B. ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเชา่ กรุงเทพ    
1. ผู้บริหารบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกจิ 21,130  33,074  59,836  
2. อาชีพที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย ์พยาบาล วิศวกร ทนาย ผู้สอบบัญชี 18,248  22,431  42,745  
3. พนักงานในส านักงาน เช่น พนักงานบัญชี พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานการเงิน 13,143  20,982  36,724  
4. พนักงานให้บริการ เช่น พนกังานขาย พนกังานในโรงแรม พนักงานท าความสะอาด พนกังานขับ
ยานพาหนะ 9,920  14,217  32,711  
5. พนักงานในโรงงาน 7,899  10,204  19,254  
6. อื่นๆ 10,745  14,105  14,960  
C. ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเช่า ตา่งจังหวดั    
1. ผู้บริหารบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกจิ 15,172  19,241  33,700  
2. อาชีพที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย ์พยาบาล วิศวกร ทนาย ผู้สอบบัญชี 10,545  16,181  31,792  
3. พนักงานในส านักงาน เช่น พนักงานบัญชี พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานการเงิน 9,054  12,826  30,106  
4. พนักงานให้บริการ เช่น พนกังานขาย พนกังานในโรงแรม พนักงานท าความสะอาด พนกังานขับ
ยานพาหนะ 7,630  10,428  18,637  
5. พนักงานในโรงงาน 7,172  9,037  13,652  
6. อื่นๆ 9,586  13,947  24,215  

 

4.2 ผลตัวเลขเงินก้อนพึงมีขั้นต่่าส่าหรับสมาชิกกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ 

จากที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวขอ้ 3.1 ว่าเงินก้อนขั้นต่ าพึงมีค านวณจากการน ายอดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในแต่ละระดับ
ความสะดวกสบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังเกษียณอายุ มาค านวณโดยการค านึงถึงความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขใน
การมีชีวิตรอดและมูลค่าของเงินตามกาลเวลาด้วยสมการที่ 2 ผลลัพธ์ของเงินก้องพึงมีขั้นต่ าที่ได้แสดงอยู่ในตาราง
ที่ 4-16 และตารางท่ี 4-17 ที่แสดงมูลค่าเงินก้อนเพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายของประชากรในกลุ่มอาชีพต่างๆ โดย
แบ่งแยกระหว่างการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ กับการใช้ชีวิตในต่างจังหวัดตามล าดับ 

ตารางที่ 4-16 แสดงมูลค่าเงินก้อนขั้นต่ า โดยเป็นมูลค่า ณ วันเกษียณอายุในอนาคต (ไม่ใช่มูลค่าของเงินใน
ปัจจุบัน) นั่นหมายความว่ามูลค่าเงินก้อนขั้นต่ าในตารางนั้นได้ค านึงถึงอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดข้ึนในอนาคตแล้ว 
เพ่ือให้สามารถรองรับระดับค่าใช้จ่ายที่สร้างความสุขสบายได้ตามระดับค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางท่ี 4-15 
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จะสังเกตเห็นว่าผู้ที่เกษียณอายุในปีพ.ศ. 2589 หรืออายุปัจจุบันอยู่ที่ 25 ปีนั้นจะต้องมีมูลค่าเงินก้อนชั้นต่ าพึงมี สูง
ถึง 13.3 ล้านบาทส าหรับเพศพญิง และ 11.6 ล้านบาทส าหรับเพศชาย ส าหรับกลุ่มประชากรที่ท างานใน
บริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นมูลค่าเงินก้อนที่สามารถรองรับความสุขสบายได้เท่ากับการใช้จ่ายเพียง
ประมาณ 18,000 บาทต่อเดือน (เม่ือคิดเปรียบเทียบกับมูลค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน) เท่านั้น โดยหากต้องการรองรับ
ระดับค่าใช้จ่ายทีส่ะดวกสบาย จะต้องมีเงินก้อนเพ่ิมสูงขึ้นเป็นประมาณ 20-22 ล้านบาท เลยทีเดียว 

หากตอนเกษียณอายุ มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายแรง จะต้องมีมูลค่าเงินก้อนขั้นต่ าเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายใน
การรักษาแต่ละด้านสูงขึ้นตามไปด้วย โดยตารางที่ 4-3 และ 4-4 ได้จ าแนกมูลค่าเงินก้อนที่ต้องมีเพ่ิมสูงขึ้น
แบ่งแยกตามการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน  

มูลค่าเงินก้อนขั้นต่ าส าหรับผู้ที่จะเกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ตามแต่ละกลุ่มอาชีพอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านถึง 10 
ล้านบาท ความแตกต่างที่กว้างนี้เกิดข้ึนจากลักษณะการใช้จ่ายชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกัน มูลค่าเงินก้อนนี้อาจดูมี
มูลค่าที่มาก แตเ่ป็นมูลค่าเงินก้อนก่อนที่จะมีการค านึงถึงผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้เกษียณจะได้รับในอนาคต เช่นเบี้ย
ยังชีพชราภาพ, เงินบ านาญจากประกันสังคม หรือเงินบ าเหน็จอ่ืนจากนายจ้าง ดังนั้นหากประเมินมูลค่าของ
ผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ร่วมด้วยแล้ว มูลค่าเงินก้อนขั้นต่ าพึงมีนอกเหนือจากผลประโยชน์เหล่านี้จะน้อยลง เช่น
หากผู้ทีจ่ะเกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า คาดว่าจะได้รับเงินบ านาญจากประกันสังคมประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน 
และได้รับเบี้ยยังชีพอีก 600 – 1,000 บาทต่อเดือน จะลดมูลค่าเงินก้อนขั้นต่ าพึงมีที่ต้องเก็บออมไปอีกประมาณ 1 
ล้านบาท ท าให้กลุ่มประชากรในอาชีพแรงงานในโรงงานจะต้องมีการออมเพ่ิมเติมจนมีมูลค่าเงินก้อน ณ วัน
เกษียณลดลงจากประมาณ 3 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาท 

นอกจากนี้มูลค่าเงินก้อนขั้นต่ านี้ ถึงแม้จะดูมีมูลค่ามาก แต่สามารถประเมินร่วมกับมูลค่าทรัพย์สินอื่นๆของผู้ออม
ด้วย กล่าวคือผู้เกษียณอายุอาจไม่มีความจ าเป็นจะต้องมีสินทรัพย์ที่แปลงมาเป็นเงินสดได้ทันที (เช่นบัญชีเงินฝาก 
หลักทรัพย์หุ้น หรือตราสารหนี้) เท่ากับจ านวนมูลค่าเงินก้อนขั้นต่ านี้ก็ได้ เพราะสินทรัพย์ที่ส าคัญหนึ่งของ
ครัวเรือนคือบ้านพักอาศัย ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะมีการออกกฎหมายรองรับการท าธุรกรรมประเภท Reverse 
mortgage ในเชิงพาณิชย์ นั่นหมายความว่าผู้เกษียณอายุสามารถน ามูลค่าบ้านพักอาศัยที่ตนมีไปขายคืนให้กับ
ธนาคารผ่าน Reverse mortgage โดยผู้เกษียณจะได้รับเงินผ่อนจากธนาคาร ในขณะที่ผู้เกษียณยังสามารถพัก
อาศัยในบ้านเดิมนั้นได้อยู่จนกว่าจะเสียชีวิตเป็นต้น 
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ตารางที่ 4-16 ตัวเลขเงินก้อนพึงมีขั้นต่่าส่าหรับผู้ที่มีอายุปัจจุบัน 25 ปี 35 ปี และ 45 ปี ในปีปัจจุบัน (พ.ศ.
2559) เกษียณอาย ุ55 ปีและมีที่พักอาศัยของตนเองในกรุงเทพมหานคร จ่าแนกตามอาชีพ เพศ โรงพยาบาล
ที่รักษา สถานะทางสุขภาพ ณ ระดับพอเพียงและระดับสะดวกสบาย 

ปีพ.ศ.ที่เกษียณ 1.ผู้บริหารบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ     
2589 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 13,371,170 14,513,993 14,853,115 15,042,389 14,788,003 

  ชาย 11,612,318 12,579,507 12,906,626 13,042,819 12,840,045 

 สะดวกสบาย หญิง 22,388,339 23,498,020 23,837,141 24,026,416 23,772,030 

  ชาย 19,353,895 20,286,918 20,614,037 20,750,230 20,547,456 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 13,371,170 16,037,020 17,475,647 16,386,894 15,155,492 

  ชาย 11,612,318 13,947,863 15,273,196 14,263,244 13,175,595 

 สะดวกสบาย หญิง 22,388,339 25,021,047 26,459,674 25,370,921 24,139,519 

  ชาย 19,353,895 21,655,275 22,980,607 21,970,655 20,883,007 

2579 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 9,949,406 10,799,774 11,052,112 11,192,950 11,003,663 

  ชาย 8,640,655 9,360,334 9,603,742 9,705,082 9,554,199 

 สะดวกสบาย หญิง 16,659,027 17,484,734 17,737,072 17,877,910 17,688,623 

  ชาย 14,401,116 15,095,372 15,338,780 15,440,120 15,289,237 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 9,949,406 11,933,049 13,003,523 12,193,388 11,277,109 

  ชาย 8,640,655 10,378,520 11,364,692 10,613,193 9,803,880 

 สะดวกสบาย หญิง 16,659,027 18,618,009 19,688,483 18,878,348 17,962,069 

  ชาย 14,401,116 16,113,558 17,099,730 16,348,231 15,538,918 

2569 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 7,403,293 8,036,046 8,223,809 8,328,606 8,187,759 

  ชาย 6,429,459 6,964,968 7,146,086 7,221,492 7,109,221 

 สะดวกสบาย หญิง 12,395,881 13,010,284 13,198,047 13,302,844 13,161,996 

  ชาย 10,715,783 11,232,375 11,413,493 11,488,899 11,376,628 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 7,403,293 8,879,309 9,675,842 9,073,026 8,391,228 

  ชาย 6,429,459 7,722,594 8,456,398 7,897,212 7,295,008 

 สะดวกสบาย หญิง 12,395,881 13,853,547 14,650,080 14,047,264 13,365,466 

  ชาย 10,715,783 11,990,000 12,723,805 12,164,619 11,562,415 
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ปีพ.ศ.ที่เกษียณ 2.อาชีพที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชพีเช่นแพทย์พยาบาลวิศวกรทนายผู้สอบบัญช ี   
2589 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 11,547,205 12,696,163 13,035,284 13,224,559 12,970,172 

  ชาย 10,028,278 11,001,860 11,328,979 11,465,172 11,262,399 

 สะดวกสบาย หญิง 15,183,829 16,318,648 16,657,770 16,847,044 16,592,658 

  ชาย 13,125,861 14,084,962 14,412,081 14,548,274 14,345,500 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 11,547,205 14,219,189 15,657,817 14,569,064 13,337,661 

  ชาย 10,028,278 12,370,217 13,695,550 12,685,597 11,597,949 

 สะดวกสบาย หญิง 15,183,829 17,841,675 19,280,303 18,191,549 16,960,147 

  ชาย 13,125,861 15,453,318 16,778,651 15,768,699 14,681,050 

2579 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 8,592,205 9,447,137 9,699,476 9,840,314 9,651,026 

  ชาย 7,461,981 8,186,417 8,429,825 8,531,165 8,380,282 

 สะดวกสบาย หญิง 11,298,195 12,142,607 12,394,945 12,535,783 12,346,496 

  ชาย 9,766,873 10,480,534 10,723,942 10,825,282 10,674,399 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 8,592,205 10,580,412 11,650,886 10,840,752 9,924,473 

  ชาย 7,461,981 9,204,603 10,190,775 9,439,276 8,629,963 

 สะดวกสบาย หญิง 11,298,195 13,275,882 14,346,356 13,536,221 12,619,942 

  ชาย 9,766,873 11,498,720 12,484,892 11,733,393 10,924,080 

2569 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 6,393,407 7,029,557 7,217,321 7,322,118 7,181,270 

  ชาย 5,552,415 6,091,463 6,272,581 6,347,988 6,235,717 

 สะดวกสบาย หญิง 8,406,918 9,035,240 9,223,003 9,327,800 9,186,952 

  ชาย 7,267,471 7,798,502 7,979,620 8,055,026 7,942,755 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 6,393,407 7,872,820 8,669,354 8,066,538 7,384,740 

  ชาย 5,552,415 6,849,089 7,582,894 7,023,708 6,421,503 

 สะดวกสบาย หญิง 8,406,918 9,878,503 10,675,036 10,072,220 9,390,422 

  ชาย 7,267,471 8,556,128 9,289,932 8,730,746 8,128,542 
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ปีพ.ศ.ที่เกษียณ 3.พนักงานในส านักงานเช่นพนักงานบญัชีพนักงานทรัพยากรบุคคลพนักงานการเงิน   
2589 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 8,317,115 9,476,938 9,816,060 10,005,334 9,750,948 

  ชาย 7,223,076 8,207,981 8,535,100 8,671,293 8,468,519 

 สะดวกสบาย หญิง 14,203,016 15,341,257 15,680,379 15,869,653 15,615,267 

  ชาย 12,277,984 13,240,635 13,567,754 13,703,947 13,501,173 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 8,317,115 10,999,965 12,438,592 11,349,839 10,118,437 

  ชาย 7,223,076 9,576,338 10,901,670 9,891,718 8,804,070 

 สะดวกสบาย หญิง 14,203,016 16,864,284 18,302,912 17,214,158 15,982,756 

  ชาย 12,277,984 14,608,991 15,934,324 14,924,372 13,836,724 

2579 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 6,188,714 7,051,732 7,304,070 7,444,908 7,255,621 

  ชาย 5,374,647 6,107,509 6,350,916 6,452,257 6,301,374 

 สะดวกสบาย หญิง 10,568,377 11,415,336 11,667,674 11,808,512 11,619,225 

  ชาย 9,135,973 9,852,276 10,095,683 10,197,024 10,046,141 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 6,188,714 8,185,007 9,255,481 8,445,346 7,529,067 

  ชาย 5,374,647 7,125,695 8,111,867 7,360,367 6,551,055 

 สะดวกสบาย หญิง 10,568,377 12,548,611 13,619,085 12,808,951 11,892,671 

  ชาย 9,135,973 10,870,462 11,856,634 11,105,134 10,295,822 

2569 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,604,985 5,247,151 5,434,914 5,539,711 5,398,863 

  ชาย 3,999,242 4,544,560 4,725,678 4,801,085 4,688,814 

 สะดวกสบาย หญิง 7,863,865 8,494,082 8,681,846 8,786,642 8,645,795 

  ชาย 6,798,022 7,331,019 7,512,136 7,587,543 7,475,272 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,604,985 6,090,414 6,886,947 6,284,131 5,602,333 

  ชาย 3,999,242 5,302,186 6,035,991 5,476,805 4,874,600 

 สะดวกสบาย หญิง 7,863,865 9,337,345 10,133,878 9,531,062 8,849,264 

  ชาย 6,798,022 8,088,644 8,822,449 8,263,263 7,661,058 
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ปีพ.ศ.ที่เกษียณ 4.พนักงานให้บริการเช่นพนักงานขายพนักงานในโรงแรมพนักงานท าความสะอาดพนักงานขับยานพาหนะ  
2589 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 6,277,584 7,444,268 7,783,389 7,972,664 7,718,277 

  ชาย 5,451,827 6,443,881 6,771,000 6,907,193 6,704,419 

 สะดวกสบาย หญิง 9,623,924 10,778,143 11,117,265 11,306,539 11,052,153 

  ชาย 8,319,528 9,298,753 9,625,872 9,762,065 9,559,292 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 6,277,584 8,967,295 10,405,922 9,317,169 8,085,766 

  ชาย 5,451,827 7,812,238 9,137,570 8,127,618 7,039,970 

 สะดวกสบาย หญิง 9,623,924 12,301,170 13,739,798 12,651,045 11,419,642 

  ชาย 8,319,528 10,667,110 11,992,443 10,982,490 9,894,842 

2579 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,671,112 5,539,234 5,791,573 5,932,411 5,743,123 

  ชาย 4,056,671 4,794,853 5,038,260 5,139,601 4,988,718 

 สะดวกสบาย หญิง 7,161,103 8,019,951 8,272,289 8,413,127 8,223,840 

  ชาย 6,190,510 6,919,146 7,162,553 7,263,893 7,113,011 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,671,112 6,672,509 7,742,983 6,932,849 6,016,570 

  ชาย 4,056,671 5,813,039 6,799,211 6,047,711 5,238,399 

 สะดวกสบาย หญิง 7,161,103 9,153,226 10,223,700 9,413,565 8,497,286 

  ชาย 6,190,510 7,937,331 8,923,503 8,172,004 7,362,692 

2569 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,475,746 4,121,711 4,309,474 4,414,271 4,273,423 

  ชาย 3,018,544 3,567,821 3,748,939 3,824,345 3,712,074 

 สะดวกสบาย หญิง 5,328,533 5,967,597 6,155,360 6,260,157 6,119,309 

  ชาย 4,606,321 5,148,494 5,329,612 5,405,019 5,292,748 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,475,746 4,964,974 5,761,507 5,158,691 4,476,893 

  ชาย 3,018,544 4,325,447 5,059,251 4,500,065 3,897,861 

 สะดวกสบาย หญิง 5,328,533 6,810,860 7,607,393 7,004,577 6,322,779 

  ชาย 4,606,321 5,906,120 6,639,925 6,080,739 5,478,534 
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ปีพ.ศ.ที่เกษียณ 5.พนักงานในโรงงาน      
2589 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,998,780 6,169,765 6,508,887 6,698,161 6,443,775 

  ชาย 4,341,237 5,337,775 5,664,894 5,801,087 5,598,313 

 สะดวกสบาย หญิง 6,907,543 8,071,241 8,410,363 8,599,637 8,345,251 

  ชาย 5,971,317 6,960,375 7,287,494 7,423,687 7,220,913 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,998,780 7,692,792 9,131,420 8,042,667 6,811,264 

  ชาย 4,341,237 6,706,131 8,031,464 7,021,512 5,933,863 

 สะดวกสบาย หญิง 6,907,543 9,594,268 11,032,895 9,944,142 8,712,740 

  ชาย 5,971,317 8,328,731 9,654,064 8,644,112 7,556,463 

2579 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,719,562 4,590,885 4,843,223 4,984,061 4,794,774 

  ชาย 3,230,288 3,971,806 4,215,213 4,316,553 4,165,670 

 สะดวกสบาย หญิง 5,139,861 6,005,761 6,258,100 6,398,938 6,209,650 

  ชาย 4,443,221 5,179,172 5,422,580 5,523,920 5,373,037 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,719,562 5,724,160 6,794,634 5,984,499 5,068,220 

  ชาย 3,230,288 4,989,991 5,976,163 5,224,664 4,415,352 

 สะดวกสบาย หญิง 5,139,861 7,139,036 8,209,510 7,399,376 6,483,097 

  ชาย 4,443,221 6,197,358 7,183,530 6,432,031 5,622,718 

2569 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 2,767,703 3,416,049 3,603,813 3,708,610 3,567,762 

  ชาย 2,403,638 2,955,396 3,136,514 3,211,921 3,099,650 

 สะดวกสบาย หญิง 3,824,539 4,468,850 4,656,614 4,761,411 4,620,563 

  ชาย 3,306,173 3,853,791 4,034,909 4,110,315 3,998,044 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 2,767,703 4,259,312 5,055,846 4,453,029 3,771,232 

  ชาย 2,403,638 3,713,022 4,446,827 3,887,641 3,285,436 

 สะดวกสบาย หญิง 3,824,539 5,312,113 6,108,647 5,505,830 4,824,033 

  ชาย 3,306,173 4,611,416 5,345,221 4,786,035 4,183,831 
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ปีพ.ศ.ที่เกษียณ 6.อื่นๆ       
2589 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 6,799,711 7,964,639 8,303,760 8,493,035 8,238,649 

  ชาย 5,905,273 6,895,497 7,222,617 7,358,809 7,156,036 

 สะดวกสบาย หญิง 9,548,312 10,702,795 11,041,916 11,231,191 10,976,804 

  ชาย 8,254,164 9,233,663 9,560,782 9,696,975 9,494,201 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 9,548,312 10,702,795 11,041,916 11,231,191 10,976,804 

  ชาย 8,254,164 9,233,663 9,560,782 9,696,975 9,494,201 

 สะดวกสบาย หญิง 9,548,312 12,225,821 13,664,449 12,575,696 11,344,293 

  ชาย 8,254,164 10,602,019 11,927,352 10,917,400 9,829,752 

2579 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 5,059,624 5,926,439 6,178,778 6,319,616 6,130,328 

  ชาย 4,394,078 5,130,898 5,374,305 5,475,645 5,324,763 

 สะดวกสบาย หญิง 7,104,841 7,963,884 8,216,223 8,357,061 8,167,773 

  ชาย 6,141,873 6,870,712 7,114,120 7,215,460 7,064,577 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 5,059,624 7,059,714 8,130,188 7,320,054 6,403,775 

  ชาย 4,394,078 6,149,083 7,135,255 6,383,756 5,574,444 

 สะดวกสบาย หญิง 7,104,841 9,097,159 10,167,633 9,357,499 8,441,220 

  ชาย 6,141,873 7,888,898 8,875,070 8,123,571 7,314,258 

2569 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,764,835 4,409,827 4,597,591 4,702,388 4,561,540 

  ชาย 3,269,607 3,817,870 3,998,988 4,074,394 3,962,123 

 สะดวกสบาย หญิง 5,286,669 5,925,878 6,113,641 6,218,438 6,077,590 

  ชาย 4,570,130 5,112,455 5,293,573 5,368,980 5,256,709 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,764,835 5,253,090 6,049,624 5,446,807 4,765,010 

  ชาย 3,269,607 4,575,496 5,309,300 4,750,114 4,147,910 

 สะดวกสบาย หญิง 5,286,669 6,769,141 7,565,674 6,962,858 6,281,060 

  ชาย 4,570,130 5,870,081 6,603,886 6,044,700 5,442,495 
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ตารางท่ี 4-17 ตัวเลขเงินก้อนพึงมีขั้นต่่าส่าหรับผู้ท่ีมีอายุปัจจุบัน 25 ปี 35 ปี และ 45 ปี ในปีปัจจุบัน (พ.ศ.
2559) เกษียณอายุ 55 ปีและมีที่พักอาศัยของตนเองในต่างจังหวัด จ่าแนกตามอาชีพ เพศ โรงพยาบาลที่
รักษา สถานะทางสุขภาพ ณ ระดับพอเพียงและระดับสะดวกสบาย 

ปีพ.ศ.ที่เกษียณ 1.ผู้บริหารบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ     
2589 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 9,600,728 10,756,233 11,095,355 11,284,630 11,030,243 

  ชาย 8,337,842 9,318,248 9,645,367 9,781,560 9,578,786 

 สะดวกสบาย หญิง 13,024,980 14,167,332 14,506,454 14,695,728 14,441,342 

  ชาย 11,259,616 12,226,531 12,553,650 12,689,843 12,487,069 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 9,600,728 12,279,260 13,717,888 12,629,135 11,397,732 

  ชาย 8,337,842 10,686,604 12,011,937 11,001,985 9,914,337 

 สะดวกสบาย หญิง 13,024,980 15,690,359 17,128,987 16,040,234 14,808,831 

  ชาย 11,259,616 13,594,887 14,920,220 13,910,268 12,822,620 

2579 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 7,143,843 8,003,648 8,255,986 8,396,824 8,207,537 

  ชาย 6,204,138 6,933,651 7,177,059 7,278,399 7,127,516 

 สะดวกสบาย หญิง 9,691,809 10,541,826 10,794,164 10,935,002 10,745,715 

  ชาย 8,378,212 9,097,687 9,341,094 9,442,435 9,291,552 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 7,143,843 9,136,923 10,207,397 9,397,262 8,480,983 

  ชาย 6,204,138 7,951,837 8,938,009 8,186,510 7,377,198 

 สะดวกสบาย หญิง 9,691,809 11,675,101 12,745,575 11,935,440 11,019,161 

  ชาย 8,378,212 10,115,873 11,102,045 10,350,546 9,541,233 

2569 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 5,315,690 5,955,466 6,143,229 6,248,026 6,107,178 

  ชาย 4,616,461 5,159,288 5,340,406 5,415,813 5,303,541 

 สะดวกสบาย หญิง 7,211,616 7,844,108 8,031,872 8,136,669 7,995,821 

  ชาย 6,234,176 6,769,534 6,950,652 7,026,058 6,913,787 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 5,315,690 6,798,729 7,595,262 6,992,446 6,310,648 

  ชาย 4,616,461 5,916,914 6,650,718 6,091,532 5,489,328 

 สะดวกสบาย หญิง 7,211,616 8,687,371 9,483,905 8,881,088 8,199,291 

  ชาย 6,234,176 7,527,159 8,260,964 7,701,778 7,099,574 
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ปีพ.ศ.ที่เกษียณ 2.อาชีพที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชพีเช่นแพทย์พยาบาลวิศวกรทนายผู้สอบบัญชี   
2589 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 6,673,056 7,838,409 8,177,531 8,366,805 8,112,419 

  ชาย 5,795,278 6,785,946 7,113,065 7,249,258 7,046,484 

 สะดวกสบาย หญิง 10,953,252 12,102,833 12,441,955 12,631,229 12,376,843 

  ชาย 9,468,683 10,443,097 10,770,216 10,906,409 10,703,635 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 6,673,056 9,361,436 10,800,063 9,711,310 8,479,908 

  ชาย 5,795,278 8,154,302 9,479,635 8,469,683 7,382,035 

 สะดวกสบาย หญิง 10,953,252 13,625,860 15,064,487 13,975,734 12,744,332 

  ชาย 9,468,683 11,811,453 13,136,786 12,126,834 11,039,186 

2579 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,965,380 5,832,512 6,084,851 6,225,689 6,036,401 

  ชาย 4,312,231 5,049,381 5,292,788 5,394,129 5,243,246 

 สะดวกสบาย หญิง 8,150,248 9,005,644 9,257,983 9,398,821 9,209,533 

  ชาย 7,045,590 7,770,645 8,014,052 8,115,392 7,964,510 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,965,380 6,965,787 8,036,261 7,226,127 6,309,848 

  ชาย 4,312,231 6,067,567 7,053,739 6,302,239 5,492,927 

 สะดวกสบาย หญิง 8,150,248 10,138,919 11,209,393 10,399,259 9,482,980 

  ชาย 7,045,590 8,788,830 9,775,002 9,023,503 8,214,191 

2569 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,694,709 4,339,937 4,527,700 4,632,497 4,491,650 

  ชาย 3,208,705 3,757,214 3,938,332 4,013,738 3,901,467 

 สะดวกสบาย หญิง 6,064,550 6,701,045 6,888,809 6,993,605 6,852,758 

  ชาย 5,242,580 5,782,090 5,963,207 6,038,614 5,926,343 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,694,709 5,183,200 5,979,733 5,376,917 4,695,119 

  ชาย 3,208,705 4,514,839 5,248,644 4,689,458 4,087,254 

 สะดวกสบาย หญิง 6,064,550 7,544,308 8,340,841 7,738,025 7,056,227 

  ชาย 5,242,580 6,539,715 7,273,520 6,714,334 6,112,129 
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ปีพ.ศ.ที่เกษียณ 3.พนักงานในส านักงานเช่นพนักงานบญัชีพนักงานทรัพยากรบุคคลพนักงานการเงิน   
2589 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 5,729,258 6,897,787 7,236,908 7,426,183 7,171,796 

  ชาย 4,975,628 5,969,605 6,296,724 6,432,917 6,230,143 

 สะดวกสบาย หญิง 8,681,987 9,839,493 10,178,614 10,367,889 10,113,502 

  ชาย 7,505,258 8,487,893 8,815,012 8,951,205 8,748,431 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 5,729,258 8,420,813 9,859,441 8,770,688 7,539,285 

  ชาย 4,975,628 7,337,961 8,663,294 7,653,342 6,565,694 

 สะดวกสบาย หญิง 8,681,987 11,362,519 12,801,147 11,712,394 10,480,991 

  ชาย 7,505,258 9,856,249 11,181,582 10,171,630 9,083,981 

2579 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,263,106 5,132,601 5,384,939 5,525,777 5,336,490 

  ชาย 3,702,335 4,441,947 4,685,354 4,786,694 4,635,812 

 สะดวกสบาย หญิง 6,460,213 7,321,507 7,573,845 7,714,683 7,525,396 

  ชาย 5,584,617 6,315,789 6,559,197 6,660,537 6,509,654 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,263,106 6,265,876 7,336,350 6,526,216 5,609,936 

  ชาย 3,702,335 5,460,132 6,446,304 5,694,805 4,885,493 

 สะดวกสบาย หญิง 6,460,213 8,454,782 9,525,256 8,715,121 7,798,842 

  ชาย 5,584,617 7,333,975 8,320,147 7,568,648 6,759,335 

2569 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,172,152 3,819,137 4,006,901 4,111,697 3,970,850 

  ชาย 2,754,885 3,305,226 3,486,343 3,561,750 3,449,479 

 สะดวกสบาย หญิง 4,807,006 5,447,888 5,635,652 5,740,449 5,599,601 

  ชาย 4,155,479 4,699,540 4,880,658 4,956,065 4,843,794 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,172,152 4,662,400 5,458,933 4,856,117 4,174,319 

  ชาย 2,754,885 4,062,851 4,796,656 4,237,470 3,635,265 

 สะดวกสบาย หญิง 4,807,006 6,291,151 7,087,685 6,484,869 5,803,071 

  ชาย 4,155,479 5,457,166 6,190,971 5,631,785 5,029,580 
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ปีพ.ศ.ที่เกษียณ 4.พนักงานให้บริการเช่นพนักงานขายพนักงานในโรงแรมพนักงานท าความสะอาดพนักงานขับยานพาหนะ  
2589 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,828,112 5,999,672 6,338,793 6,528,068 6,273,682 

  ชาย 4,193,020 5,190,155 5,517,274 5,653,467 5,450,693 

 สะดวกสบาย หญิง 7,058,633 8,221,803 8,560,925 8,750,199 8,495,813 

  ชาย 6,101,928 7,090,439 7,417,558 7,553,751 7,350,977 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,828,112 7,522,699 8,961,326 7,872,573 6,641,171 

  ชาย 4,193,020 6,558,512 7,883,844 6,873,892 5,786,244 

 สะดวกสบาย หญิง 7,058,633 9,744,830 11,183,458 10,094,705 8,863,302 

  ชาย 6,101,928 8,458,795 9,784,128 8,774,176 7,686,528 

2579 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,592,569 4,464,319 4,716,658 4,857,496 4,668,208 

  ชาย 3,120,000 3,861,963 4,105,370 4,206,711 4,055,828 

 สะดวกสบาย หญิง 5,252,286 6,117,794 6,370,132 6,510,970 6,321,683 

  ชาย 4,540,408 5,275,953 5,519,360 5,620,700 5,469,817 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,592,569 5,597,594 6,668,068 5,857,934 4,941,655 

  ชาย 3,120,000 4,880,149 5,866,321 5,114,821 4,305,509 

 สะดวกสบาย หญิง 5,252,286 7,251,069 8,321,543 7,511,408 6,595,129 

  ชาย 4,540,408 6,294,138 7,280,310 6,528,811 5,719,499 

2569 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 2,673,209 3,321,873 3,509,636 3,614,433 3,473,585 

  ชาย 2,321,573 2,873,663 3,054,781 3,130,188 3,017,917 

 สะดวกสบาย หญิง 3,908,194 4,552,213 4,739,977 4,844,773 4,703,926 

  ชาย 3,378,490 3,925,804 4,106,922 4,182,329 4,070,058 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 2,673,209 4,165,136 4,961,669 4,358,853 3,677,055 

  ชาย 2,321,573 3,631,289 4,365,093 3,805,907 3,203,703 

 สะดวกสบาย หญิง 3,908,194 5,395,476 6,192,009 5,589,193 4,907,395 

  ชาย 3,378,490 4,683,430 5,417,235 4,858,049 4,255,844 
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ปีพ.ศ.ที่เกษียณ 5.พนักงานในโรงงาน      
2589 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,538,351 5,710,885 6,050,007 6,239,281 5,984,895 

  ชาย 3,941,374 4,939,525 5,266,644 5,402,837 5,200,063 

 สะดวกสบาย หญิง 6,117,572 7,284,026 7,623,148 7,812,422 7,558,036 

  ชาย 5,288,416 6,280,333 6,607,452 6,743,645 6,540,871 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,538,351 7,233,912 8,672,540 7,583,786 6,352,384 

  ชาย 3,941,374 6,307,881 7,633,214 6,623,262 5,535,614 

 สะดวกสบาย หญิง 6,117,572 8,807,053 10,245,681 9,156,927 7,925,525 

  ชาย 5,288,416 7,648,689 8,974,022 7,964,070 6,876,422 

2579 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,376,959 4,249,435 4,501,773 4,642,611 4,453,324 

  ชาย 2,932,752 3,675,470 3,918,878 4,020,218 3,869,335 

 สะดวกสบาย หญิง 4,552,048 5,419,999 5,672,338 5,813,176 5,623,888 

  ชาย 3,935,078 4,673,158 4,916,565 5,017,905 4,867,022 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,376,959 5,382,710 6,453,184 5,643,049 4,726,770 

  ชาย 2,932,752 4,693,656 5,679,828 4,928,329 4,119,016 

 สะดวกสบาย หญิง 4,552,048 6,553,274 7,623,749 6,813,614 5,897,335 

  ชาย 3,935,078 5,691,343 6,677,515 5,926,016 5,116,704 

2569 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 2,512,775 3,161,979 3,349,742 3,454,539 3,313,691 

  ชาย 2,182,243 2,734,895 2,916,013 2,991,420 2,879,149 

 สะดวกสบาย หญิง 3,387,151 4,032,989 4,220,752 4,325,549 4,184,701 

  ชาย 2,928,068 3,477,268 3,658,386 3,733,793 3,621,522 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 2,512,775 4,005,242 4,801,775 4,198,959 3,517,161 

  ชาย 2,182,243 3,492,521 4,226,325 3,667,139 3,064,935 

 สะดวกสบาย หญิง 3,387,151 4,876,252 5,672,785 5,069,969 4,388,171 

  ชาย 2,928,068 4,234,894 4,968,698 4,409,512 3,807,308 
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ปีพ.ศ.ที่เกษียณ 6.อื่นๆ       
2589 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,538,351 5,710,885 6,050,007 6,239,281 5,984,895 

  ชาย 3,941,374 4,939,525 5,266,644 5,402,837 5,200,063 

 สะดวกสบาย หญิง 6,117,572 7,284,026 7,623,148 7,812,422 7,558,036 

  ชาย 5,288,416 6,280,333 6,607,452 6,743,645 6,540,871 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 4,538,351 7,233,912 8,672,540 7,583,786 6,352,384 

  ชาย 3,941,374 6,307,881 7,633,214 6,623,262 5,535,614 

 สะดวกสบาย หญิง 6,117,572 8,807,053 10,245,681 9,156,927 7,925,525 

  ชาย 5,288,416 7,648,689 8,974,022 7,964,070 6,876,422 

2579 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,376,959 4,249,435 4,501,773 4,642,611 4,453,324 

  ชาย 2,932,752 3,675,470 3,918,878 4,020,218 3,869,335 

 สะดวกสบาย หญิง 4,552,048 5,419,999 5,672,338 5,813,176 5,623,888 

  ชาย 3,935,078 4,673,158 4,916,565 5,017,905 4,867,022 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 3,376,959 5,382,710 6,453,184 5,643,049 4,726,770 

  ชาย 2,932,752 4,693,656 5,679,828 4,928,329 4,119,016 

 สะดวกสบาย หญิง 4,552,048 6,553,274 7,623,749 6,813,614 5,897,335 

  ชาย 3,935,078 5,691,343 6,677,515 5,926,016 5,116,704 

2569 รพรัฐ  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 2,512,775 3,161,979 3,349,742 3,454,539 3,313,691 

  ชาย 2,182,243 2,734,895 2,916,013 2,991,420 2,879,149 

 สะดวกสบาย หญิง 3,387,151 4,032,989 4,220,752 4,325,549 4,184,701 

  ชาย 2,928,068 3,477,268 3,658,386 3,733,793 3,621,522 

 รพเอกชน  ไม่ป่วย เบาหวาน หัวใจ เส้นเลือดในสมอง มะเร็ง 

 พอเพียง หญิง 2,512,775 4,005,242 4,801,775 4,198,959 3,517,161 

  ชาย 2,182,243 3,492,521 4,226,325 3,667,139 3,064,935 

 สะดวกสบาย หญิง 3,387,151 4,876,252 5,672,785 5,069,969 4,388,171 

  ชาย 2,928,068 4,234,894 4,968,698 4,409,512 3,807,308 
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4.3 ผลการประเมินโอกาสของสมาชิกปัจจุบันของกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพที่จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายเงินก้อนพึงมีขั้นต่่า 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ รวบรวมโดยวิธีการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านการสัมมนา
กลุ่มย่อย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจริงและเป็นขนาดตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์ในส่วนนี้เท่ากับ 226 คน คิดเป็นอัตรา
การเข้าร่วมสัมมนาเป็นร้อยละ 90 จากที่ก าหนดไว้ 250 คน กระจายตามภูมิภาค 5 ภูมิภาค คือ กรุงเทพมหานคร 
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันที่ 24 เมษายน 
2559 ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2559 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการออมเพ่ือเกษียณอายุ 
2. ผลการประเมินความสัมฤทธิผลด้านความเพียงพอของระดับการออมและทางของค าแนะน าที่เป็นไป

ได ้
3. ผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีต่อผลการประเมินความสัมฤทธิผลด้านความเพียงพอของ

ระดับการออมและทางเลือกของค าแนะน าที่เป็นไปได้ 
 

4.3.1 ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการออมเพื่อเกษียณอายุ 

ด้านข้อมูลการกระจายทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4-18 
พบว่า 

ผู้ข้าร่วมสัมมนามาจาก 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สงขลาและ
นครราชสีมา เป็นไปตามแผนการสุ่มเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมสัมมนาที่คณะผู้วิจัยก าหนดไว้ ขนาดตัวอย่างตามที่
วางแผนไว้คือ 250 คน เข้าร่วมสัมมนาจริง 226 คนคิดเป็นอัตราการเข้าร่วม 90% จังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมสัมมนามาก
ที่สุด คือจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดละ 57 คน จังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมสัมมนาน้อยที่สุด
คือจังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 23 คน 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.4 ขณะที่เพศชายมีร้อยละ 33.6 โดยทั่วไปอายุ 35 
ปี ผู้ที่อายุต่ าสุดมีอายุ 23 ปี อายุสูงสุดมีอายุ 56 ปี การกระจายของอายุผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยประมาณ 2 ใน 3 
ของผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด มีอายุน้อยกว่า 40 ปี และประกอบอาชีพเป็นพนักงานในส านักงาน/องค์กร เช่น 
พนักงานบัญชี พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานการเงิน ครูโรงเรียน  เอกชน ประมาณร้อยละ 53.5  

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกือบทั้งหมด ไม่มีโรคประจ าตัว (ร้อยละ 97.3) และคาดว่าไม่มีการจ่ายค่าเช่าที่พัก
อาศัยหลังเกษียณ (ร้อยละ 94.2) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4-5 
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ตารางที่ 4-18 จ่านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนาจ่าแนกตามจังหวัดที่เข้าร่วม เพศ อายุ อาชีพ โรค
ประจ่าตัว สภาพการจ่ายค่าเช่าที่พักหลังเกษียณ และประเภทโรงพยาบาลที่เลือกใช้บริการ 

ข้อมูลสว่นบุคคลทั่วไป จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
จังหวัดท่ีเข้าร่วมสัมมนา    
กรุงเทพฯ 57 25.2%  
เชียงใหม่ 36 15.9%  
ชลบุรี 53 23.5%  
สงขลา 23 10.2%  
นครราชสีมา 57 25.2%  
รวม 226 100%  

เพศ    
ชาย 76 33.6%  
หญิง 150 66.4%  
รวม 226 100.0%  

อาย ุ    
ไม่เกิน 30 ปี 64 28.3% 

Min=23 /P25=30 
/P50=35/ 

P75=43/Max=56 

31-40 ปี 89 39.4% 
41-50 ปี 57 25.2% 
มากกว่า 50 ปี 16 7.1% 
รวม 226 100.0%  

อาชีพปัจจุบัน    
ผู้บริหารบริษัทเอกชน หรอืรฐัวิสาหกิจ 31 13.7%  
อาชีพที่ตอ้งใช้ความรูเ้ฉพาะทาง เช่น แพทย์ พยาบาล     วิศวกร ทนาย 
ผู้สอบบัญชี อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

35 15.5%  

พนักงานในส านักงาน /องค์กร เชน่ พนักงานบัญชี พนักงานทรัพยากรบุคคล 
กงานการเงนิ ครโูรงเรียน  เอกชนพนั  

121 53.5%  

พนักงานให้บริการ เช่น พนักงานขาย พนักงานในโรงแรม   พนกังานท า
ความสะอาด พนกังานขับยานพาหนะ 

6 2.7%  

พนักงานในโรงงาน 33 14.6%  
รวม 226 100.0%  

โรคประจ่าตัว    
ไม่มี 220 97.3%  
ม ี 6 2.7%  
รวม 226 100.0%  

หมายเหตุ  :โรคเบาหวาน 2 คน โรคหัวใจ 2 คน โรคหลอดเลอืดสมอง 1 คน 
และโรคไทรอยด์ 1 คน 

 

สภาพการจ่ายค่าเช่าที่พักอาศยัหลังเกษียณ    
ไม่ต้องจ่ายค่าเช่า 213 94.2%  
ต้องจ่ายค่าเช่า 13 5.8%  
รวม 226 100.0%  

ประเภทโรงพยาบาล ที่ท่านเลือกใช้บริการ เม่ือเจ็บป่วย    
โรงพยาบาลรัฐบาล 75 33.3%  
โรงพยาบาลเอกชน 150 66.7%  
รวม 225 100.0%  

ไม่ระบ ุ 1   
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ด้านข้อมูลประกันสังคมและบ าเหน็จจากนายจ้าง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4-19 พบว่า 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมเมื่อปี 2542 ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุน

ประกันสังคมเร็วที่สุดเข้าเป็นสมาชิกปี 2533 และผู้ที่เป็นสมาชิกองทุนประกันสังคมช้าสุด เพ่ิงเข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี 
2559 การกระจายของปีที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกกองทุน
ประกันสังคมตั้งแต่ปี 2541 ถึงปี 2559 ร้อยละ 77.9  

ทั้งนี้ แต่ละบริษัทจะมีเกณฑ์อายุเกษียณที่แตกต่างกัน พบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่อยู่ในบริษัทที่มี
เกณฑ์อายุเกษียณอยู่ที่ 60 ปี ร้อยละ 61.9  

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 92.3) เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 59.2) ไม่ได้รับบ าเหน็จจากนายจ้างเมื่อเกษียณอายุ  

ตารางท่ี 4-19 จ่านวนและร้อยละ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ่าแนกตามข้อมูลประกันสังคมและบ่าเหน็จจากนายจ้าง 

ข้อมูลด้านประกันสังคมและบ าเหน็จจากนายจ้าง จ านวน ร้อยละ หมายเหต ุ

ปี พท่ีเข้ากองทุนประกันสังคม.ศ.    
ปี 2553-2540 46 22.1% Min=2533/P25=2542 

/P50=2549/ 
P75=2555/Max=2559 

ปี 2541-2550 73 35.1% 
ปี 2551-2559 89 42.8% 
รวม 208 100.0%  

ไม่ระบ ุ 18   
อายุเกษียณตามเกณฑ์ของบริษัท    
55 ปี 86 38.1%  
60 ปี 140 61.9%  
รวม 226 100.0%  

สภาพสมาชิกกองทุนประกันสังคม    
เป็น 208 92.9%  
ไม่เป็น 16 7.1%  
รวม 224 100.0%  

ไม่ระบ ุ 2   
สภาพการได้รับบ่าเหน็จจากนายจ้างเม่ือเกษียณอาย ุ    
ได้รับ ทราบอัตราการจ่าย 18 10.7%  
ได้รับ ไม่ทราบอัตราการจ่าย 51 30.2%  
ไม่ได้รับ 100 59.2%  
รวม 169 100.0%  

ไม่ระบ ุ 57   
หมายเหตุ  :อัตราการจา่ยเป็น 10 เท่าของเงินเดอืนสุดท้าย 
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ด้านข้อมูลการสะสมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4-20 พบว่า 
เงินเดือนปัจจุบันของผู้ร่วมสัมมนาโดยทั่วไป คือ 25,500 บาท ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีเงินเดือนปัจจุบันต่ า

ที่สุด มีเงินเดือนปัจจุบัน 8,000 บาท และมีเงินเดือนปัจจุบันสูงสุด อยู่ที่ 198,000 บาท การกระจายของเงินเดือน
ปัจจุบัน อยู่ช่วง 15,001-45,000 เป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 67.3  

ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต อยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปี ผู้เข้าร่วม
สัมมนาที่ประมาณอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต ต่ าสุดอยู่ที่ 2% สูงสุดอยู่ 15% การกระจายของ
ค่าประมาณอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต เป็นในสองทิศทาง คือ อยู่ที่ 5% ถึง 7.49% ต่อปี มีจ านวนมาก
ที่สุดร้อยละ 46.9% และน้อยกว่า 3.5% ต่อปี มีจ านวนรองลงมาร้อยละ 26.5 

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีอัตราการสะสมของเงินเดือนที่ลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อยู่ที่ 4.4% ของ
เงินเดือนและมีค่าต่ าสุดของอัตราสะสมของเงินเดือนที่ลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2% ของเงินเดือนและมี
ค่าสูงสุด 15% ของเงินเดือน การกระจายของอัตราการสะสมของเงินเดือนที่ลงุทนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 3% ถึง 8.99% ของเงินเดือนร้อยละ 74.8 

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีอัตราการสมทบจากนายจ้างในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อยู่ที่ 5% ของเงินเดือน มีค่า
ต่ าสุดของอัตราการสมทบจากนายจ้างฯ 2% ของเงินเดือน และมีค่าสูงสุด 15% ของเงินเดือน การกระจายของ
อัตราการสมทบของนายจ้างฯ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3% ถึง 8.99% ร้อยละ 73.9  

ยอดเงินรวมล่าสุดในบัญชีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของผู้เข้าร่วมสัมมนาคือ 72,839 บาท ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ที่มียอดเงินรวมล่าสุดในบัญชีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่ าสุด มียอดเงิน 744 บาท และสูงสุด มียอดเงิน 3,324,672 
บาท การกระจายของยอดเงินรวมล่าสุดในบัญชีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ ไม่เกิน 
160,000 บาท ร้อยละ 69.5 

ลักษณะแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของผู้เข้าร่วมสัมมนา แผนการ
ลงทุน 3 ล าดับแรก ที่มีผู้เข้าร่วมสัมมนาตอบสูงสุดคือ แผนตราสารหนี้ ร้อยละ 25.2 แผนผสมหุ้นไม่เกิน 10% 
ร้อยละ 23.8 และแผนผสมหุ้นไม่เกิน 90% ร้อยละ 15  
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ตารางที่ 4-20 จ่านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนาจ่าแนกตามข้อมูลการสะสมเงินในกองทุนส่ารองเลี้ยง
ชีพ 

ข้อมูลการสะสมเงินในกองทนุส ารองเลี้ยงชพี จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

เงินเดือนปัจจุบัน 
ไม่เกิน 15,000 บาท 34 15.0% Min=8,000/ 

P25=17,500/ 
P50=25,500/ 
P75=40,000/ 
Max=198,000 

15,001-30,000 บาท 106 46.9% 
30,001-45,000 บาท 46 20.4% 
45,001-60,000 บาท 17 7.5% 
มากกว่า 60,000 บาท 23 10.2% 

รวม 226 100.0%  

ประมาณอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต 
น้อยกว่า 3.5 % ต่อปี  60 26.5% 

Min=2 %/ P25=3% 
/P50=5 %/  

P75=6 %/ Max=15% 

3.5 %- 4.99 %ต่อปี  28 12.4% 
5.00 %- 7.49 %ต่อปี  106 46.9% 
7.5 %ปต่อปี ขึน้ไ  32 14.2% 

รวม 226 100.0%  

อัตราการสะสมของเงินเดือนท่ีท่านลงทุนในกองทุนส่ารองเลีย้งชีพ 
น้อยกว่า 3 % ของเงินเดือน  23 10.2% 

Min=2 %/ P25=3% 
/P50=4.4 %/  

P75=7 %/ Max=15% 

3 %- 4.99 % ของเงินเดือน  92 40.7% 
5 %- 8.99 % ของเงินเดือน 77 34.1% 
9 %- 15 % ของเงินเดอืน  34 15.0% 

รวม 226 100.0%  

อัตราการสมทบจากนายจ้างในกองทุนสา่รองเลี้ยงชีพ 
น้อยกว่า 3 %ของเงนิเดอืน  18 8.0% 

Min=2 %/ P25=3% 
/P50=5 %/  

P75=7 %/ Max=15% 

3 %- 4.99 %ของเงินเดือน  88 38.9% 
5 %- 8.99 %ของเงินเดือน  79 35.0% 
9 %- 15 %ของเงินเดือน  41 18.1% 

รวม 226 100.0%  

ยอดเงินรวมล่าสุดในบัญชีกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ 
ไม่เกิน 60,000 บาท 101 44.7% Min=744/ 

P25=26,834/ 
P50=72,839/ 
P75=246,391 

Max=3,324,672 

60,001-160,000 บาท 56 24.8% 
160,001-540,000 บาท 31 13.7% 
540,001-1,220,000 บาท 19 8.4% 
1,220,000-3,340,000 บาท 19 8.4% 

รวม 226 100.0%  

ลักษณะแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนในกองทุนส่ารองเลีย้งชีพของท่านมากท่ีสุด 
แผนตราสารหนี้ระยะสัน้ 15 7.3%  
แผนตราสารหนี ้ 52 25.2%  
แผนผสมหุน้ไม่เกิน 10% 49 23.8%  
แผนผสมหุน้ไม่เกิน 15% 14 6.8%  
แผนผสมหุน้ไม่เกิน 20% 15 7.3%  
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ข้อมูลการสะสมเงินในกองทนุส ารองเลี้ยงชพี จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
แผนผสมหุน้ไม่เกิน 25% 21 10.2%  
แผนผสมหุน้ไม่เกิน 90% 31 15.0%  
Life Cycle 9 4.4%  

รวม 206 100.0%  

ไม่ทราบ 20 
 

 

 

4.3.2 ผลการประเมินความสัมฤทธิผลด้านความเพียงพอของระดับการออมและทางเลือกของ
ค่าแนะน่าที่เป็นไปได้ 

จากการประเมินความสัมฤทธิผลด้านความเพียงพอของระดับการออมที่คิดจากการสะสมเงินออมในการ
ทุนส ารองเลี้ยงชีพ ณ ปีเกษียณอายุ รวมกับค่าประมาณการเงินบ านาญจากกองทุนประกันสังคม ค่าประมาณ
การเงินบ าเหน็จจากนายจ้าง ณ วันเกษียณอายุ(ถ้ามี) และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาล ว่ามีโอกาสบรรลุความ
เพียงพอต่อเงินก้อนที่พึงมีเพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณ ณ ระดับเพียงพอเป็นเท่าใด ค านวณด้วยแบบจ าลองที่คณะผู้วิจัย
ศึกษาและพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีเกณฑ์แยกผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มสภาพเพียงพอ
หลังเกษียณ ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องมีโอกาสที่จะบรรลุความเพียงพอต่อเงินก้อนที่พึงมีเพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณ ณ 
ระดับเพียงพอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และกลุ่มสภาพไม่พอเพียงหลังเกษียณ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสที่จะบรรลุ
ความเพียงพอต่อเงินก้อนที่พึงมีเพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณ ณ ระดับเพียงพอ น้อยกว่าร้อยละ 95 พบว่า ผู้เข้าร่วม
สัมมนา ที่ถูกคัดให้อยู่ในกลุ่มสภาพเพียงพอ หลังเกษียณ มีเพียงร้อยละ 26 ขณะผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ถูกคัด
ให้อยู่ในกลุ่มสภาพไม่เพียงพอ หลังเกษียณ สูงถึงร้อยละ 26 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4-21 
 

ตารางที่ 4-21 จ่านวนและร้อยละผู้เข้าร่วมสัมมนา จ่าแนกตามสภาพความเพียงพอของระดับการออมและ
ทางเลือกของค่าแนะน่าที่เป็นไปได้ 

สภาพความเพียงพอ หลังเกษียณ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เพียงพอ 165 74.0% 
เพียงพอ 58 26.0% 
รวม 223 100.0% 
ข้อมูลไมเ่พียงพอ 3 

 

 

จากการวิเคราะห์ Binary Logistic Regression พบว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของ

สภาพความเพียงพอหลังเกษียณ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (2(5)=76.262,P-Value < 0.001) และมี

สัดส่วนของความผันแปรที่อธิบายด้วยตัวอิสระในตัวแบบ 57% (Nagelkerke R2) และตัวแบบสามารถท านาย
สภาพความเพียงพอได้ถูกต้องถึง 90% ตัวแปรอิสระในตัวแบบที่มีผลต่อการท านายสภาพความเพียงพอหลัง
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เกษียณ ประกอบด้วย ตัวแปรสภาพการได้รับเงินบ าเหน็จจากนายจ้างเมื่อเกษียณอายุ เงินเดือนปัจจุบัน ประมาณ
การอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต และ อัตราการสมทบจากนายจ้างในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ดังแสดง
รายละเอียด ในตารางที่ 4-22 

เมื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เข้าร่วมสัมมนาในกลุ่มที่เพียงพอหลังเกษียณและไม่เพียงพอหลังเกษียณ 
(Profiling Analysis) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4-23 พบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มไม่เพียงพอหลังเกษียณ จะ
มีคุณลักษณะตามตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรดังนี้  

 เหน็จจากนายจ้างเมื่อเกษียณอายุไม่ได้รับเงินบ า  
 เงินเดือนปัจจุบันไม่เกิน 30,190 บาท 
 ประมาณการอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต ต่ ากว่า ร้อยละ 5.5 ต่อปี 
 อัตราการสมทบจากนายจ้างในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ต่ ากว่า ร้อยละ 5.4 ของเงินเดือน 

ส่วนผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มเพียงพอหลังเกษียณ จะมีคุณลักษณะตามตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรดังนี้ 

 - เงินเดือนปัจจุบันมากกว่า 30,190 บาท 
 ประมาณการอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต สูงกว่าร้อยละ 5.5 ต่อปี 
 อัตราการสมทบจากนายจ้างในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สูงกว่าร้อยละ 5.4 ของเงินเดือน 

 

ตารางที่ 4-22 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพความเพียงพอหลังเกษียณด้วย Binary Logistic 
Regression 

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp)B( 
สภาพการไดร้ับเงินบ าเหน็จจากนายจ้าง   9.098 2 0.0106  
  ได้รับ ไม่ทราบอัตรา /ได้รับ ไมท่ราบอตัรา  -3.123 1.036 9.079 1 0.0026 0.04403 
  ไม่ได้รับ /ได้รับ ไม่ทราบอัตรา  -2.109 0.870 5.880 1 0.0153 0.12136 
เงินเดอืนปัจจุบัน 0.000 0.000 11.578 1 0.0007 1.00005 
ประมาณการอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 0.513 0.129 15.744 1 0.0001 1.67038 
อัตราการสมทบจากนายจ้างใน PVD 0.341 0.101 11.415 1 0.0007 1.40594 
ค่าคงที่ในตัวแบบ -5.315 1.296 16.828 1 0.0000 0.00492 

หมายเหตุ ขนาดตัวอยา่งที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ  169 คน วิธีการคัดเลือกตัวแปร คือ Forward  :Wald 
 

 

 

 

 

 



140 
 

ตารางท่ี 4-23 จ่านวนและร้อยละ ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ่าแนกตามสภาพการจ่ายบ่าเหน็จจากนายจ้างและสภาพ
ความเพียงพอหลังเกษียณ 

สภาพการจ่ายบ าเหน็จจากนายจ้าง  
สภาพความเพียงพอหลังเกษียณ 

รวม 
ไม่เพียงพอ เพียงพอ 

ได้ ทราบอตัราจ่าย จ านวน 4 14 18 
ร้อยละ )แถวตั้ง(  3.3% 29.8% 10.8% 

ได้ ไม่ทราบอัตราจ่าย จ านวน 39 12 51 
ร้อยละ )แถวตั้ง(  32.5% 25.5% 30.5% 

ไม่ได ้ จ านวน 77 21 98 
ร้อยละ )แถวตั้ง(  64.2% 44.7% 58.7% 

รวม 
จ านวน 120 47 167 
ร้อยละ )แถวตั้ง(  100.0% 100.0% 100.0% 

 

ตัวแปร 
ไม่เพียงพอหลังเกษียณ เพียงพอหลังเกษียณ ค่าเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนกั n Mean SD n Mean SD 
เงินเดือนปัจจุบัน 120 25,100 15,007 47 43,187 33,426 30,190 
การประมาณการอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต 120 4.9% 1.9% 47 6.9% 2.7% 5.5% 
อัตราการสมทบจากนายจ้างในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 120 4.4% 2.3% 47 8.1% 3.3% 5.4% 

 

 

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีต่อผลการประเมินความสัมฤทธิผลด้าน
ความเพียงพอของระดับการออมและทางเลือกของค่าแนะน่าที่เป็นไปได้ 

หลังจากผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายต่อเดือนภายหลังการเกษียณอายุ (เมื่อคิดเป็นค่า
ปัจจุบัน) ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ประเมินความเหมาะสมของตัวเลขค่าใช้จ่ายต่อเดือนภายหลังการเกษียณอายุ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวนมากสุด คิดว่าไม่เหมาะสม ต่ าเกินไป ร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ เหมาะสม ร้อยละ 41.6 
และจ านวนน้อยที่สุดตอบว่า ไม่เหมาะสม สูงเกินไป ร้อยละ 8.8  ในกลุ่มผู้สัมมนาที่ตอบว่า ไม่เหมาะสม ต่ าเกินไป 
ให้เหตุผลหลักว่า กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคต ร้อยละ 88 เหตุผลรองคือ มีภาระหนี้ที่ต้องรับผิดชอบ ร้อยละ 35 
และเห็นว่าเป็นจ านวนที่ต่ ากว่าการใช้จ่ายปัจจุบัน ร้อยละ 14 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4-24 และตารางที่ 
4-25 
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ตารางท่ี 4-24 จ่านวนและร้อยละ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ่าแนกตามสภาพความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายรายเดือน
)คิดเป็นค่าปัจจุบัน (ภายหลังเกษียณ จากตัวเลขที่ได้จากแบบจ่าลอง  

สภาพความเหมาะสม จ านวน ร้อยละ 

ไม่เหมาะสม สูงเกินไป 20 8.8% 
ไม่เหมาะสม ต่ าเกินไป 112 49.6% 
เหมาะสม 94 41.6% 

รวม 226 100.0% 

 

ตารางท่ี 4-25 จ่านวนและร้อยละ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่ให้เหตุผลถึงความไม่เหมาะสม ต่่าเกินไป  

เหตุผลท่ี ตอบว่าไม่เหมาะสม ต่่าเกินไป จ่านวนผู้ตอบ ร้อยละ 
เป็นจ านวนที่ต่ ากว่าการใชจ้่ายปัจจุบัน  16 14% 
กังวลเรื่องค่าใชจ้่ายทีอ่าจมเีพิ่มเติมในอนาคต 99 88% 
มีภาระหนี้ที่ตอ้งรับผิดชอบ 39 35% 
หมายเหตุ  :ตอบได้มากกวา่ 1 เหตุผล และคิดร้อยละเทียบผู้ตอบ 112 คน 

 

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่คาดว่าสามารถบรรลุการมีเงินก้อนขั้นต่ าที่พึงมีเมื่อเกษียณอายุ ได้ โดยมี
แหล่งเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและแหล่งอ่ืนๆ (แหล่งอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ตอบว่าเก็บออมด้วยตนเอง) ร้อยละ 76.8 
รองลงมา ได้ โดยมีแหล่งเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ร้อยละ 17.9 และไม่ได้ ร้อยละ 5.4 ดังตารางที่ 4-26 และ
ตารางที่ 4-27 
 

ตารางท่ี 4-26 จ่านวนและร้อยละ ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ่าแนกตามการที่คาดว่าสามารถบรรลุการมีเงินก้อนขั้น
ต่่าที่พึงมีเม่ือเกษียณอายุ 

กำรคำดว่ำสำมำรถบรรลกุำรมีเงินก้อนขัน้ต ่ำท่ีพงึมีเม่ือเกษียณอำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

ได้ โดยมีแหลง่เงินจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 40 17.9% 

ได้ โดยมีแหลง่เงินจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพและแหลง่อ่ืน 172 76.8% 

ไม่ได้ 12 5.4% 

รวม 224 100.0% 

ไม่ตอบ 2 
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ตารางท่ี 4-27 จ่านวนและร้อยละ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่ระบุแหล่งเงินอื่นๆ  

กรณ ีได้ โดยมีแหล่งเงินจากกองทนุส ารองเลี้ยงชีพและแหล่งอื่นๆ แหล่งอื่นๆ ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 
มรดก 46 26.7% 
การเก็บออมดว้ยตนเอง )ไม่ใช่กองทนุส ารองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม(  149 86.6% 
คู่สมรส 30 17.4% 
อื่นๆ 29 16.9% 
หมายเหตุ  :ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ  

  

              ร้อยละเทยีบกับจ านวนผู้ตอบ 172 คน 
 

              อื่นๆ ได้แก่ การน าเงินไปลงทุนเอง 17 ราย รายได้เสริม 11 ราย เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 1 ราย 
กรณ ีไม่ได้ ให้เหตุผลว่า จ านวน 
ค่าใช้จ่ายมาก 3 
เงินเดอืนนอ้ย 4 
มีหนี้สิน 1 
มีมรดก แต่มีความไม่แน่นอน 1 
ไม่ระบ ุ 3 
รวม 12 

หมำยเหต ุ :ขนำดตวัอยำ่งน้อยเกินไป จงึไมค่ ำนวณคำ่ร้อยละ 

 

ในผลการประเมินความสัมฤทธิของระดับการออมที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ ส าหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา
ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่เพียงพอ จะมีค าแนะน าส าหรับการเพ่ิมโอกาสในการบรรลุความเพียงพอของเงินก้อนที่พึงมี
เพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณ ณ ระดับเพียงพอ เป็น 3 ทางเลือก คือ การปรับสัดส่วนการออมให้สูงขึ้น การปรับเปลี่ยน
แผนการลงทุนให้มีสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงเพ่ิมขึ้น และปรับทั้งสัดส่วนการออกมและแผนการลงทุน พบว่า 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวนสูงสุด ท าได้ทั้งสองรูปแบบคือปรับทั้งสัดส่วนและแผนการลงทุน ร้อยละ 43.3  รองลงมา 
ปรับสัดส่วนการออมให้สูงขึ้น ร้อยละ 37.2 การปรับเปลี่ยนแผนการลงงทุนให้มีสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 13.4 และท าไม่ได้ทั้งสองรูปแบบ ร้อยละ 6.1 ดังตารางที่ 4-28 
 

ตารางท่ี 4-28 จ่านวนและร้อยละ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ่าแนกตามลักษณะค่าแนะน่าที่ยอมรับปฏิบัติได้ )กลุ่มไม่
เพียงพอ หลังเกษียณ( 

ค ำแนะน ำท่ียอมรับสำมำรถปฏิบตัไิด้ จ ำนวน ร้อยละ 

กำรปรับสดัสว่นกำรออมให้สงูขึน้ (กำรสะสมของทำ่น สมทบด้วยนำยจ้ำงรวมกนั)  61 37.2% 

กำรปรับเปล่ียนแผนกำรลงทนุให้มีสดัสว่นของสนิทรัพย์เสี่ยงเพิม่ขึน้ 22 13.4% 

ท ำได้ทัง้สองรูปแบบ 71 43.3% 

ท ำไม่ได้ทัง้สองรูปแบบ 10 6.1% 

รวม 164 100.0% 

ไม่ระบ ุ 3 
 



143 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้คาดการณ์น้ าหนักสัดส่วนการใช้จ่าย 5 หมวดของค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ พบว่า หมวด
ค่าใช้จ่ายด้านดูแลรักษาสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักสูงสุดคือ 28.4% รองลงมาค่าใช้จ่ายด้านอาหารปรุงที่บ้าน มี
ค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 27% ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย มีค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 16% ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง มีค่าเฉลี่ย
น้ าหนัก 14.5% และค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมสันทนาการและการเข้าสังคม 14.1% ดังตารางที่ 4-29 
 

ตารางท่ี 4-29 ค่าเฉลี่ยน้่าหนักการใช้จ่าย จ่าแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย 

หมวดค่าใช้จ่าย ค่าเฉลี่ยน้ าหนกั 
อาหารปรุงที่บ้าน 27.0% 
ดูแลรกัษาสุขภาพ 28.4% 
การเดินทาง 14.5% 
ที่อยู่อาศัย 16.0% 
กิจกรรมสันทนาการและการเข้าสังคม 14.1% 
รวม 100.0% 

 

 

4.4 ผลการพัฒนาเว็บไซต์ส่าหรับประมาณเงินก้อนพึงมีขั้นต่่าและประเมินความสัมฤทธิ์ของการ
ออมเงินเพื่อเกษียณในกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ 

ทีมวิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการค านวณและออกเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถประมาณเงินก้อนพึงมีข้ัน
ต่ าตามลักษณและรูปแบบการใช้จ่ายของตนเองซึ่งเป็นเป้าหมายการออมเพ่ือการเกษียณอายุ พร้อมทั้งประเมิน
ความสัมฤทธิ์ของการออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจากระดับการออมและแผนการลงทุนในปัจจุบัน ผ่านการ
จ าลองสถานการณ์การลงทุน และน าเสนอค าแนะน าการปรับเปลี่ยนระดับการออมและหรือแผนการลงทุนเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการออมเพ่ือการเกษียณอายุที่ตั้งไว้ด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ผลการพัฒนาโปรแกรมการค านวณแสดงอยู่บนเว็บไซต์ www.retirement-checkup.com4 และได้
ทดสอบระบบกับสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 
มิถุนายน 2559 โดยมีจ านวนสมาชิกที่ร่วมทดสอบระบบ 18 คน และเผยแพร่ในงาน Mini Symposium 
Provident Fund ส าหรับนายจ้าง ณ ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 
2559 โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมงาน 150 คน 

เว็บไซต์ประกอบด้วย 6 หน้าหลักคือ 

                                                           
4
 ทีมวิจัยอยู่ระหว่างด าเนินการยื่นจดลิขสิทธิในสูตรและโปรแกรมที่ใช้ค านวณระดับเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าเพื่อการเกษียณอายุและเมินความเพียงพอของกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ 
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1. หน้าหลัก อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 

รูปที่ 4-2 หน้าหลักของเว็บไซต์ www.retirement-checkup.com 
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2. หน้าลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยข้อมูลเฉพาะบุคคล คือ 1.) วันเดือนปีเกิด  และ 2.) อีเมล์หรือ
โทรศพัท ์
 

รูปที่ 4-3 หน้าลงทะเบียนเข้าใช้งาน ของเว็บไซต์ www.retirement-checkup.com 

 
 
เมื่อลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะขึ้นรหัสประจ าตัวซึ่งสมาชิกสามารถน ารหัสนี้มาเข้าใช้ระบบได้ในครั้ง

ต่อไป (หากต้องการ) 
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3. หน้าข้อมูลการออม ส าหรับผู้ใช้งานระบุรายละเอียดการออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการได้รับรายได้จากสวัสดิการเพ่ือการเกษียณอายุในแหล่งอ่ืน 
คือ กองทุนประกันสังคม และบ าเหน็จจากนายจ้าง 

 
รูปที่ 4-4 หน้าข้อมูลการออม ของเว็บไซต์ www.retirement-checkup.com 
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4. หน้าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เป็นตัวแปรในการประมาณเงินก้อนพึงมีขั้นต่ า ได้แก่ เพศ อายุเกษียณ 
เงินเดือนปัจจุบัน อัตราการขึ้นเงินเดือน อาชีพ โรคประจ าตัว ที่พักอาศัย โรงพยาบาลที่เข้ารักษา 
และจังหวัดที่อาศัย 

รูปที่ 4-5 หน้าข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ www.retirement-checkup.com 
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5. หน้าผลการประเมินความสัมฤทธิ์ของการออม แสดงการประมวลผล ณ ระดับเพียงพอ ของระดับ
เงินก้อนพึงมีขั้นต่ า รายได้จากสวัสดิการ เงินก้อนที่ต้องออมเอง มูลค่าเงินลงทุนและผลตอบแทน
จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โอกาสที่การออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะบรรลุเป้าหมายเงินก้อนที่
ต้องออมเอง โดยที่หากผู้ใช้งานถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เพียงพอ (โอกาสที่การออมจะบรรลุเป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับ 95%) ระบบจะแสดงการประมวลผล ณ ระดับสะดวกสบายด้วย รวมทั้งแสดง
ค าแนะน าที่เป็นไปได้ในการท าให้บรรลุโอกาสที่การออมจะบรรลุเป้าหมาย จากการปรับอัตราการ
สะสม และ/หรือเปลี่ยนแผนการลงทุน 

รูปที่ 4-6 หน้าผลการประเมินความสัมฤทธิ์ของการออม ของเว็บไซต์ www.retirement-checkup.com 
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6. หน้าแบบสอบถามหลังประเมินผลการออม เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลขระดับเงินก้อน
พึงมีข้ันต่ าและค าแนะน าในการลงทุนที่ได้รับ 

รูปที่ 4-7 หน้าแบบสอบถามหลังประเมินผลการออม ของเวบ็ไซต์ www.retirement-checkup.com 
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บทที ่5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

จากวัตถุประสงค์หลักของโครงการที่มุ่งเน้นการศึกษาถึงความเพียงพอของเงินรายได้หลังเกษียณที่มา
จากเงินสะสมและสมทบพร้อมผลประโยชน์จากการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหลั ง
เกษียณอายุของผู้ท างานในภาคเอกชนที่อยู่ในระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือใช้อ้างอิงในการให้ข้อเสนอแนะถึง
ความเหมาะสม และวิธีการในการบรรลุเป้าหมายความเพียงพอดังกล่าว ภายใต้โครงการการศึกษาวิเคราะห์ระดับ
สินทรัพย์การออมขั้นต่ าที่ผู้เกษียณอายุพึงมีส าหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (วัยสูงอายุ) ทางทีมวิจัยจึง
ได้ก าหนดแนวทางของการศึกษาเป็น 3 ส่วนหลักกล่าวคือ 

ส่วนแรก ได้แก่ การศึกษาทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการ
ก าหนดความเพียงพอของรายได้หลังการเกษียณ รวมทั้งวิธีการค านวณเงินก้อนขั้นต่ าพึงมีส าหรับการเกษียณอายุ
ในต่างประเทศ 

ส่วนที่สอง มาจากการสุ่มตัวอย่างผู้เกษียณอายุ ที่เคยท างานในภาคเอกชนและเคยเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพมาก่อน เพ่ือเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายการต่างๆ เพ่ือน ามาจัดท าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุในระดับ
ที่เพียงพอและระดับสะดวกสบาย ของกลุ่มบุคคลที่ท างานในภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดย
แยกกลุ่มอาชีพ และระดับอายุตั้งแต่อายุ 56 ปีขึ้นไป จนถึง 100 ปี 

ส่วนที่สาม จัดท าโปรแกรมการวิเคราะห์ความเพียงพอของรายได้จากการเกษียณที่นอกเหนือจากเงิน
บ าเหน็จ (ถ้ามี) และผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม เบี้ยชราภาพ ด้วยการจ าลองสถานการณ์ (Simulation) 
ของมูลค่าเงินลงทุนพร้อมผลประโยชน์จากการลงทุนผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตามอัตราการสะสม/สมทบ และ
แผนการลงทุน ตามข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่างประชากรจากกลุ่มของผู้ท างานในภาคเอกชนที่อยู่ในระบบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบให้มีการกระจายในแต่ละระดับอาชีพ ระดับอายุ และพ้ืนที่อยู่อาศัย
และน ามาจัดท าการสนทนากลุ่มย่อย เพ่ือส ารวจความเพียงพอรายบุคคลจากโปรแกรมการวิเคราะห์ผลดังกล่าว 
พร้อมส ารวจความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของตัวเลขเงินก้อนขั้นต่ าพึงมีของตน และการยอมรับได้ถึง
ข้อเสนอแนะจากทีมงานวิจัยในการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของความเพียงพอดังกล่าว หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเพียงพอดังกล่าว 

โดยสามารถสรุปผลจากการวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดได้เป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็น
ของเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าของผู้ท างานในภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และประเด็นของความ
เพียงพอในการบรรลุเป้าหมายของเงินก้อนขั้นต่ าดังกล่าวของกลุ่มตัวอย่างพร้อมข้อเสนอแนะ 
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5.1.1 เงินก้อนพึงมีขั้นต่่าของผู้ท่างานในภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ 

ทีมวิจัยได้ท าการศึกษาตัวเลขเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าส าหรับการเกษียณอายุ จากการส ารวจค่าใช้จ่ายของ     
ผู้เกษียณอายุที่เคยท างานในภาคเอกชนและเคยเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยได้ท าการส ารวจโดยแบ่ง
การส ารวจตามคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่จะส่งผลต่อค่าใช้จ่าย อาทิ เพศ อายุ พ้ืนที่อยู่อาศัย ประเภทของ
อาชีพต่างๆ ในอดีต แล้วจึงมาด าเนินการจัดท าการประมวลผล ตารางที่ 5 -1 และตารางที่ 5-2 เป็นตารางสรุป
ตัวอย่างของเงินก้อนขั้นต่ าพึงมีเพ่ือเกษียณของคนท างานในกลุ่มเสี่ยงด้านความไม่เพียงพอสูงสุด ได้แก่ ผู้มีอายุยัง
น้อยในปัจจุบัน (อายุ 25 ปี) ส่งผลให้ยังมีเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออมเพ่ือเกษียณได้อีก ไม่ต่ ากว่า 
30 ปี โดยสามารถแสดงตัวเลขเงินก้อนขั้นต่ าพึงมีพอสังเขปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5-1 ตัวเลขเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าของผู้ท างานอยู่ในปัจจุบันที่มีอายุ 25 ปี และมีอายุเกษียณที่อายุ 55 ปี โดย
เป็นผู้ไม่มีโรค/และมีโรคร้ายแรงและท าการรักษาโรงพยาบาลของรัฐ และมีที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพ 

ประเภทของอาชีพ 
พอเพียง สะดวกสบาย 

หญิง ชาย หญิง ชาย 
1.  ผู้บริหารเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ 
2 . ผู้ใช้ใบประกอบวิชาชีพ 
3 . พนักงานในส านักงาน 

4  .พนักงานให้บริการ  
5 .พนักงานในโรงงาน 
6 . อ่ืน ๆ 

13,371,170 
11,547,205 
8,317,115 
6,277,584 
4,998,780 
6,799,711 

11,612,318 
10,028,278 
7,223,076 
5,451,827 
4,341,237 
5,905,273 

22,388,339 
15,183,829 
14,203,016 
9,623,924 
6,907,543 
9,548,312 

19,353,895 
13,125,861 
12,277,984 
8,319,528 
5,971,317 
8,254,164 

 
ตารางที่ 5-2 ตัวเลขเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าของผู้ท างานอยู่ในปัจจุบันที่มีอายุ 25 ปี และมีอายุเกษียณที่อายุ 55 ปี โดย
เป็นผู้ไม่มีโรค/และมีโรคร้ายแรงและท าการรักษาโรงพยาบาลของรัฐ และมีที่พักอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด 

ประเภทของอาชีพ 
พอเพียง สะดวกสบาย 

หญิง ชาย หญิง ชาย 
1.  ผู้บริหารเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ 
2 . ผู้ใช้ใบประกอบวิชาชีพ 
3 . พนักงานในส านักงาน 

4  .พนักงานให้บริการ  
5  .พนักงานในโรงงาน  
6 . อ่ืน ๆ 

9,600,728 
6,673,056 
5,729,258 
4,828,112 
4,538,351 
4,538,351 

8,337,842 
5,795,278 
4,975,628 
4,193,020 
3,941,374 
3,941,374 

13,024,980 
10,953,252 
8,681,987 
7,058,633 
6,117,572 
6,117,572 

11,259,616 
9,468,683 
7,505,258 
6,101,928 
5,288,416 
5,288,416 
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จากข้อมูลในตารางข้างต้นจะชี้ให้เห็นว่า เงินก้อนพึงมีข้ันต่ ามีความแตกต่างกันระหว่างเพศ โดยเพศหญิง
จะต้องมีเงินก้อนขั้นต่ าสูงกว่า เนื่องจากมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย ในขณะที่ผู้ที่มีพ้ืนที่อาศัยในกรุงเทพจะต้องมีเงิน
ก้อน   ขั้นต่ าสูงกว่าเช่นกัน ส าหรับค่าครองชีพในเมืองที่สูงกว่าค่าครอบชีพในต่างจังหวัด ถ้าพิจารณาข้อมูลในบทที่ 

4  โดยละเอียด จะพบว่าปัจจัยสุขภาพยังเป็นปัจจัยส าคัญสัดส่วนที่ส่งผลให้เงินก้อนพึงมีขั้นต่ าจะสูงขึ้นเมื่อมีโรค
ที่   จะเป็นสูงขึ้น โดยตัวเลขเงินก้อนพึงมีขั้นต่ า ขณะผู้ที่มีอายุยังน้อย เช่น อายุ 25 ป  ี เพศหญิงในปัจจุบันจะอยู่
ใน  ช่วง 9.6-13. 37 ส าหรับระดับพอเพียง ทีไ่ม่มีโรค และจะเพ่ิมข้ึน 11.03-14. 71 ถ้ามีโรคมะเร็ง เป็นต้น  

 
5.1.2 ความเพียงพอในการบรรลุเป้าหมายของเงินก้อนขั้นต่่าของผู้ท่างานในภาคเอกชนที่มีกองทุน

ส่ารองเลี้ยงชีพ 

จากการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างเงินก้อนขั้นต่ าที่ได้ ในประเด็นแรก กับเงินก้อนที่มาจากรายได้หลัง
เกษียณที่มาจากบ าเหน็จ (ถ้ามี) เบี้ยคนชรา รวมทั้งผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมที่เป็นสิทธิประโยชน์จาก
การท างาน และสิทธิประโยชน์ของภาครัฐแก่ผู้สูงวัย ที่ปรับด้วยอัตราการตายแล้วพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ทีมวิจัย

ได้ด าเนินการจัดท าการสนทนากลุ่มขนาดใหญ่จ านวน 223 ท่าน พบว่ามีเพียงร้อยละ 26 เท่านั้นที่เงินลงทุนที่มา
จากการสะสม/สมทบของกลุ่มตัวอย่างผ่านการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพร้อมผลประโยชน์จากแผนการ
ลงทุนที่เลือก สามารถปิดส่วนต่างระหว่างเงินก้อนขั้นต่ ากับเงินที่มาจากรายได้หลังเกษียณที่ระบุไปก่อนหน้าได้ 
และจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีเพียงร้อยละ 26 เท่านั้นที่มีความสามารถบรรลุความเพียงพอของค่าใช้จ่ายหลัง
เกษียณได้จากเงินออมพร้อมผลประโยชน์ผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืนจากการท างานและ
สิทธิประโยชน์ของภาครัฐฯ 

แต่จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีถึงร้อยละ 74 ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน      
ความเพียงพอดังกล่าวได้โดยจากการวิเคราะห์เพ่ิมเติมด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ )Logistic Analysis  (ย  ังพบว่า 
ปัจจัยที่จะส่งผลต่อโอกาสในการจะไม่บรรลุความเพียงพอดังกล่าว ได้แก่ 

1. การไม่มีบ าเหน็จ 
2. ระดับเงินเดือนที่ต่ ากว่า 30,000 บาท 
3. อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนต่อปีที่ต่ ากว่า ร้อยละ 5.5 
4. อัตราการสมทบจากนายจ้างที่ต่ ากว่าร้อยละ 5.4% 

จึงสามารถกล่าวได้ว่า ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวสะท้อนปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย   
ความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณของกลุ่มผู้ท างานในภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

เมื่อพิจารณาผลวิเคราะห์จากการจัดท าการสนทนากลุ่มขนาดใหญ่ที่ได้ระดมความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่างมาวิเคราะห์ต่อถึงความเหมาะสมของระดับเงินก้อนขั้นต่ าพึงมีที่ได้จากการศึกษาในส่วนแรก พบว่ามีถึง
ร้อยละ 41.6 ที่เห็นว่าระดับเงินก้อนขั้นต่ าพึงมีดังกล่าวเหมาะสม โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.6 ที่เห็นว่าไม่
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เหมาะสม เนื่องจากเห็นว่าตัวเลขดังกล่าวต่ าไป โดยมีเพียงร้อยละ 8.8 ของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าตัวเลขดังกล่าวสูง
ไป จึงสามารถสรุปได้ว่าการใช้ตัวเลขเงินก้อนขั้นต่ าพึงมีดังกล่าวจัดให้เป็นเป้าหมายของการออมเพ่ือเกษียณอายุ 
จึงไม่น่าจะสูงเกินไป และท าให้มีความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ใช้เป็นเป้าหมายที่สูงเกินจริง จนถ้าน าไปใช้ประยุกต์ต่อใน
ส่วนของการศึกษาส่วนต่อไปจะไปท าให้เมื่อพบกรณีที่ว่าผู้ท างานไม่สามารถบรรลุความเพียงพอได้ จะท าให้
ข้อแนะน าให้ต้องเพ่ิมอัตราการออมและหรือรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเป็นข้อแนะน าที่สูงเกินจ าเป็น 

ยิ่งไปกว่านั้นส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าตัวเลขเงินก้อนพึงมีดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ต่ าไปเมื่อพิจารณา
เหตุผลที่ตอบเมื่อส ารวจจากแบบสอบถาม พบว่า สาเหตุคือมีความกังวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นหลังเกษียณจาก
ตัวเลขเงินก้อนขั้นต่ าพึงมีดังกล่าว ซึ่งส าหรับเหตุผลดังกล่าวในข้อเท็จจริงแล้วทางทีมงานวิจัยได้มีการวิเคราะห์
ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณเข้าไปในการค านวณอยู่แล้ว ความคิดเห็นดังกล่าวจึงเป็นข้อกังวลที่กลุ่ม
ผู้ตอบอาจเกิดขึ้นได้จากการสื่อสารตัวเลขเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าที่อาจไม่ชัดเจน ดังนั้นข้อสังเกตุจากการสรุปผลจึงท า
ให้ควรมีการปรับรูปแบบของการสื่อสารให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพ่ือจะมีการน าตัวเลขเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าไปใช้ใน
การต้ังค่าเป้าหมายการออมต่อไปในอนาคต  

โดยสรุปจึงเชื่อได้ว่าสัดส่วนของการเห็นว่าตัวเลขเงินก้อนขั้นต่ าพึงมีดังกล่าวมีความเหมาะสมในการ
ก าหนดให้เป็นเป้าหมายของการออมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและยอมรับได้ในการใช้เป็นค่าเป้าหมายในการออมเมื่อ
เกษียณ เมื่อส ารวจความคิดเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างจะมีความสามารถในการบรรลุเงินก้อนพึงมีขั้นต่ าหลังเกษียณได้
หรือไม่ มีเพียงร้อยละ 17.9 เท่านั้นที่ตอบว่าเชื่อมั่นว่าบรรลุได้จากเงินลงทุนหรือมีผลประโยชน์จากกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ และมีมากกว่าร้อยละ 5 ที่ไม่เชื่อว่าตนเองจะมีความสามารถในการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ไม่ว่าจะ
รวมแหล่งรายได้หลังเกษียณจากแหล่งอ่ืนแล้วก็ตาม ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไปในประเด็นของการให้
กลุ่มตัวอย่างพิจารณาข้อแนะน าที่ทางทีมวิจัยเสนอเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความเพียงพอโดยให้พิจารณาใน
การปรับอัตราการออมผ่านการเพ่ิมอัตราการสะสม/สมทบ และหรือการปรับแผนการลงทุนของการลงทุนในการ
ลงทุนผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้มีสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงสูงขึ้นเพ่ือปรับให้อัตราผลตอบแทนคาดหวังของ   
การลงทุนให้สูงขึ้น พบว่า มีร้อยละ 43.3 ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการออมได้ที่ยอมรับได้    
ต่อค าแนะน าให้ปรับทั้งอัตราการออม และรูปแบบการลงทุน โดยมีเพียงร้อยละ 37.2 ที่ยอมรับได้เพียงการปรับ
อัตราการออมให้สูงขึ้น และมีเพียงร้อยละ 13.4 ที่ยอมรับได้ถึงการปรับรูปแบบการลงทุนให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นเพียง
อย่างเดียว 

เมื่อวิเคราะห์จากผลดังกล่าวจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการ
ออมเพ่ือเกษียณอายุได้ โดยข้อสังเกตุทีมีความส าคัญอย่างมากในการไปประยุกต์เชิงนโยบาย ได้แก่การที่ผล
การศึกษาแสดงได้ว่าถ้ามีการชี้ให้ผู้ออมเห็นถึงความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุความเพียงพอและหรือโดยการให้ตระหนักถึง
เป้าหมายของการออมที่เป็นรูปธรรมผู้ออมจะมีทัศนคติที่เป็นไปในทางบวกต่อการยอมรับในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการออมให้มีวินัยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีการยอมรับในการเพ่ิมระดับการออมให้สูงขึ้นท าได้ง่ายกว่าการ
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ยอมรับในการปรับปรุงแบบการลงทุนที่เสี่ยงมากข้ึน ซึ่งข้อจ ากัดดังกล่าวอาจมาจากทัศนคติต่อความเสี่ยง และหรือ
ข้อจ ากัดของความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ต่อสินทรัพย์เพื่อการลงทุนของผู้ออมเป็นส าคัญ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลสรุปข้างต้นทีมงานจึงขอให้ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐฯ ในการปรับเปลี่ยนนโยบาย เพ่ือมุ่งสู่การ
สร้างความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณแก่ผู้ที่ท างานหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ โดยแบ่งข้อเสนอแนะ
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  

 
5.2.1 ข้อเสนอแนะระยะสั้น 

ประเด็นส าคัญของการศึกษาได้แก่ ประโยชน์ของการให้ความรู้แก่ผู้ท างานให้ตระหนักถึงความเสี่ยงของ
การบรรลุความเพียงพอที่จะสามารถส่งผลให้ผู้ท างานสามารถยอมรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมเพ่ือ
เกษียณได้ ดังนั้นปัญหาของความไมเ่พียงพอของรายได้หลังเกษียณท่ีมาจากการออมที่ไม่เพียงพอ และหรือรูปแบบ
การลงทุนที่ไม่เหมาะสม จึงน่าจะมาจากการที่ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน ไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงของการมีรายได้ไม่
เพียงพอต่อการใช้จ่ายหลังเกษียณ ซึ่งอาจเป็นเพราะความละเลย (Ignorance) รวมทั้งอาจเป็นเพราะผู้ท างานไม่
ทราบถึงเป้าหมายของการออมเพ่ือเกษียณที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เนื่องจากการไม่ทราบตัวเลขเป้าหมายการออมที่
เพียงพอ เช่น การก าหนดเงินก้อนขั้นต่ าที่พึงมีหลังเกษียณที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้นการศึกษานี้จึงสะท้อน
ให้เห็นความส าคัญของการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุน การเผยแพร่การก าหนดตัวเลขเป้าหมาย และการมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราการออมและการเลือกแผนการลงทุนของ
บุคคลต่างๆ ที่เข้าถึงและใช้งานง่าย เพ่ือให้เกิดการตระหนัก อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และในที่สุดจะ
น าไปสู่การมีพฤติกรรมการออมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมาย โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แนบมากับ
การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น ที่เมื่อน าไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการปรับปรุงตัวเลขเงินก้อนขั้น
ต่ าพึงมีให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยทางทีมวิจัยเสนอแนะให้อย่างน้อยควรมีการทบทวนตัวเลขเงินก้อนขั้นต่ าทุก 
3-5 ปี โภคของบุคคลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากลักษณะและแนวโน้มการบริ  

 
5.2.2 ข้อเสนอแนะระยะยาว 

1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ที่ปัจจุบันเป็นระบบสมัคร
ใจ (Voluntary) ข้อเสนอแนะของทีมวิจัยเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบการออมภาคบังคับ )Mandatory (
เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า แม้แต่ผู้ท างานที่อยู่ในระบบส ารองเลี้ยงชีพยังมีการออมที่ไม่สามารถบรรลุเป้า
หมายความเพียงพอได้เป็นส่วนใหญ่ ในขณะทีย่ังมีผู้ท างานในภาคเอกชนอีกเป็นจ านวนมากที่ยังไมมแีม้แต่การออม
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เพ่ือเกษียณที่เป็นระบบ ดังนั้นจึงเป็นประเด็นสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเป็นภาระของภาครัฐและสังคมไทยในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ โดยการออมเพ่ือเกษียณอายุผ่านรูปแบบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพที่เป็นภาคบังคับ มีข้อดีกว่าการออมเพ่ือเกษียณอายุในรูปแบบอ่ืน อาทิ กองทุนรวมประเภท REF 
และหรือ LTF ตรงที่สามารถสร้างวินัยการออมได้ยั่งยืนกว่า เนื่องจากมีการหักจากเงินเดือนอย่างสม่ าเสมอ และ
เป็นระบบที่มีการสร้างแรงจูงใจให้ออมเพ่ิมจากการสมทบของนายจ้าง อย่างไรก็ดีข้อเสนอแนะนี้จะเป็นต้นทุน
ส าหรับนายจ้างซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการว่าจ้างงาน ดังนั้นภาครัฐฯ ควรมีมาตรการในการสนับสนุนหรือจูงใจให้
เกิดการยอมรับจากหน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชน ด้วย 

2. การปรับระดับการสมทบของนายจ้างให้มีระดับขั้นต่ าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.5 ของระดับเงินเดือนของผู้
ออม โดยในปัจจุบันมีการก าหนดให้นายจ้างสมทบขั้นต่ าที่ร้อยละ 3 ซึ่งการปรับระดับของการสมทบจากนายจ้างมี
ข้อจ ากัด เนื่องจากไปเพ่ิมภาระทางการเงินแก่ทางนายจ้าง ซึ่งอาจส่งผลต่อความสมัครใจการจัดตั้งกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพถ้ายังเป็นระบบแบบสมัครใจดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นข้อแนะน าให้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นการออม
ภาคบังคับในข้อที่ 1 จะเป็นทางแก้ไขระดับหนึ่ง แต่การจะให้นายจ้างสมทบในอัตราที่สูงขึ้นกว่าระดับขั้นต่ าที่มีใน
ปัจจุบัน ภาครัฐฯ ควรศึกษามาตรฐานในการส่งเสริมเพ่ือช่วยลดภาระของภาคเอกชน เช่น การใช้มาตรฐาน
ลดหย่อนภาษี เป็นต้น 

3. การปรับแผนการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้มีสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงสูงขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานเพ่ือเป็นการรองรับการออมเพ่ือเกษียณอายุ ซึ่งจากทัศนคติด้านความ
เสี่ยงและระดับความรู้ทางการเงินของคนโดยทั่วไป ทางทีมวิจัยจึงให้ข้อเสนอแนะในการน าแผนการลงทุนสมดุล
ตามอายุ (Life Path) ที่มีการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
อายุของผู้ลงทุน มาเป็นหนึ่งในแผนการลงทุนหลักและหรือมาส่งเสริมให้สมาชิกเลือกแผนการลงทุนที่เป็นแผนการ
ลงทุนทางเลือก ส าหรับสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เนื่องจากแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุ จะมีการ
ปรับสัดส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงตามอายุของผู้ออม โดยเมื่ออายุน้อยจะมีระยะเวลาการออม/ลงทุนที่
ยาว จึงมีความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาได้สูง จึงควรมีน้ าหนักการลงทุนในสินทรัพย์
เสี่ยงสูง เมื่ออายุสูงขึ้น น้ าหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงจะปรับลดลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งนอกจากจะสอดคล้อง
กับแนวคิดว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนจะลดลงเมื่อมีอายุ มากขึ้นแล้ว ยังสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการลงทุนที่เฉื่อยชา (Inertia) ของผู้ออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญโดยทั่วไป ที่มักจะไม่เลือกแผนการ
ลงทุนด้วยตนเองและไม่ท าการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเมื่อเวลาผ่านไปแม้ความสามารถในการรับความเสี่ยง
ของตนจะเปลี่ยนไปก็ตาม เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเฉื่อยชานี้ร่วมกับการขาดความรู้ความเข้าใจด้านการออมและ
การลงทุน ท าให้ผู้ออมไม่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนน้ าหนักการลงทุนที่เหมาะสมได้ด้วยต้นเอง 
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ภาพประกอบกิจกรรม Focus Group ครั้งที่ 1 

วันที่ 24 เมษายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา 

 

 
 
ภาพท่ี 1 ตรวจสอบโปรแกรมและเตรียมความพร้อมก่อน
การท ากิจกรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 2 จัดเตรียมเอกสารของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 3 และ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนและรับเอกสาร 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 5 และ 6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบสอบถามการออม 
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ภาพท่ี 7 นักวิจัยประเมนิผลการออมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยโปรแกรม 

 

 
ภาพท่ี 8 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและที่มา
ของการวิจัยระหว่างรอการค านวณผล 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 9 และ 10 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผลการประเมินและซักถามเพ่ิมเติม 
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ภาพประกอบกิจกรรม Focus Group ครั้งที่ 2 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี 

 

 
 
ภาพท่ี 1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการท ากิจกรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 2 จัดเตรียมเอกสารของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 3 และ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนและรับเอกสาร 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 5 และ 6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบสอบถามการออม 
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ภาพท่ี 7 นักวิจัยประเมนิผลการออมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยโปรแกรม 

 

 
ภาพท่ี 8 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและที่มา
ของการวิจัยระหว่างรอการค านวณผล 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 9 และ 10 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผลการประเมินและซักถามเพ่ิมเติม 
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ภาพประกอบกิจกรรม Focus Group ครั้งที่ 3 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี จ.กรุงเทพฯ 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 1 และ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนและรับเอกสาร 
 

 

 

 
ภาพท่ี 3 และ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบสอบถามการออม 
 

 
ภาพท่ี 5 นักวิจัยประเมนิผลการออมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
โปรแกรม 

 

 
ภาพท่ี 6 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและ
ที่มาของการวิจัยระหว่างรอการค านวณผล 
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ภาพท่ี 7 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและที่มา
ของการวิจัยระหว่างรอการค านวณผล 

ภาพท่ี 8 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผลการประเมินและซักถาม
เพ่ิมเติม 
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ภาพประกอบกิจกรรม Focus Group ครั้งที่ 4 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

 
ภาพท่ี 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบสอบถามการออม 

 

 
ภาพท่ี 2 นักวิจัยประเมนิผลการออมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยโปรแกรม 

 

ภาพท่ี 3 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและที่มา
ของการวิจัยระหว่างรอการค านวณผล 

 

 
ภาพท่ี 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผลการประเมินและซักถาม
เพ่ิมเติม 
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วันที่ 5 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

 
ภาพท่ี 1 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและที่มาของการวิจัยระหว่างรอการค านวณผล 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 และ 3 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและที่มาของการวิจัยระหว่างรอการค านวณผล 

 

หมายเหตุ ไฟล์รูปภาพที่เชียงใหม่ เกดิการเสียหายของอุปกรณ์จัดเก็บ จึงมีภาพประกอบเหลือเพียงบางส่วน 

 


