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เงนิได้หลงัเกษยีณของลูกจ้างในระบบ3

1. เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย–ุ ตั้งแต่ 600 บาท จนถึง 1,000 บาท ข้ึนอยูก่บั
ช่วงอายุ

2. บ านาญชราภาพจากกองทุนประกนัสังคม – สมทบมากกวา่ 15 ปี
ตั้งแต่ 3,000 บาท จนถึง 7,500 บาท ข้ึนอยูก่บัจ านวนปีสมทบ

3. บ าเหน็จจากนายจา้ง

4. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

5. กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)

รูปแบบ
บ านาญ

รูปแบบ
บ าเหน็จ



4 ความรู้เร่ืองทางการเงนิ (Financial Literacy) ต่อการวางแผนทางการเงนิเพ่ือการเกษียณ
 ความรู้และความเขา้ใจแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัการเงิน
 ความเส่ียงทางการเงิน
 ทกัษะ แรงจูงใจ และความเช่ือมัน่ท่ีจะใชค้วามรู้ในการตดัสินใจ

การอบรมให้ความรู้

ระดับความรู้ทางการเงิน

การตระหนักถึงความเส่ียง

ความเต็มใจในการรับความเส่ียง

การเลือกแผนการลงท นทีเ่หมาะสม
ปัจจัยส่วนบ คคล

อตัราการออมเงินทีเ่พยีงพอ

ความตระหนกั
Aware mess

ความสนใจ
Interest

การประเมิน
Evaluation

การทดลองใช้
Trial

การใชจ้ริง
Adoption
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 งานวจิยัหลายช้ินยงัพบว่า ความรู้ทางการเงนิส่งผลต่อพฤตกิรรมและการตดัสินใจทางการเงนิของบ คคล

o Boernheim (1995&1998) --> Crude rules of thumb in savings

o Hilgert et al. (2003) Lusardi and Mitchell (2007) และ Stango and Zinman (2009) --> หน้ีสินสูง
เพราะค านวณดอกเบ้ียผดิพลาด

 งานวจิยัหลายช้ินพบว่า ความรู้ทางการเงนิในระดบัพืน้ฐาน ยงัเป็นปัญหาแม้ในประเทศที่พฒันาแล้ว 
โดยเฉพาะกบั ผู้หญงิ ผู้สูงวยั และผู้ที่มีระดบัการศึกษาต า่

o Agarwal et al., 2009; Campbell, 2006; Christelis et al., 2010; Hilgert et al., 2003; Lusardi and 
Mitchell, 2007, 2008 and 2011; Lusardi  et al., 2009; NCEE, 2005; Oehler and Werner, 2008

 การขาดความรู้ความเข้าใจในการลงท นเป็นข้อจ ากดัที่ท าให้บ คคลไม่ถือครองสินทรัพย์เส่ียง

o Alessie et al, 2007; Christelis et al., 2006; Guiso and Jappelli, 2008; Shum and Faig, 2006; Van 
Rooij et al, 2012

 งานวจิยัเหล่านีพ้บว่า การให้ความรู้ทางการเงนิมีผลต่อการตดัสินใจทางการเงนิเพยีงใด

o Greenspan (2001) และ Lusardi (2000)  --> โปรแกรมการใหค้วามรู้ทางการเงิน (Financial 
education program) ช่วยท าใหบุ้คคลตดัสินใจออมเหมาะสมมากยิง่ข้ึน

o Bucher-Koenen and Lusardi (2011), Hung et al. 2009, Lusardi and Mitchell (2011), Stango & 
Zinman 2008 และ Van Rooij et al. (2012) --> ความรู้ทางการเงินมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการ
วางแผนเพ่ือการเกษียณและการวางแผนการออมเพ่ือเพ่ิมความมัง่คัง่
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อตัราการออมที่
เพยีงพอต่อการเกษยีณ

(Saving rate)

อาย ขยั

รายได้หลงัเกษยีณ

ส่วนต่างระหว่างรายได้ปัจจ บันกบั
รายได้คาดการณ์

ระดบัผลตอบแทน และความผนั
ผวนจากการลงท น

เป้าหมายหลกัของการออมเงนิคือ

“ความสามารถในการบริโภค
อย่างสม ่าเสมอตลอดช่วงอาย ขยั”ขึน้อยู่กบั

วธีิการวดัความเพยีงพอของรายได้หลงัเกษียณ



ตวัอย่าง แผนการลงท นกองท นส ารองเลีย้งชีพในปัจจ บัน

7
จ าแนกแผนการลงท นของ
กองท นส ารองเลีย้งชีพ

ประเภทกองท น ระดับความเส่ียง
สัดส่วนการลงท น

ผลตอบแทน
เฉลีย่ต่อปีตราสารท น ตราสารหนี้

ระยะยาว
ตราสารหนี้
ระยะส้ัน

แผนการลงทุน 1 ตราสารหน้ีระยะสั้น ต ่า 0% 40% 60% 3.31%
แผนการลงทุน 2 ตราสารหน้ี ปานกลางต ่า 0% 70% 30% 4.30%

แผนการลงทุน 3 (default) หุน้ผสม 10% ปานกลาง 10% 50% 40% 5.04%
แผนการลงทุน 4 หุน้ผสม 15% ปานกลางสูง 15% 45% 40% 5.57%

แผนการลงทุน 5 หุน้ผสม 20% ค่อนขา้งสูง 20% 60% 20% 6.76%
แผนการลงทุน 6 หุน้ผสม 25% สูง 25% 55% 20% 7.30%

แผนการลงทุน 7 หุน้ผสม 90% สูงมาก 90% 5% 5% 14.74%

เงนิ 1 บาทที่ออมรองรับค่าใช้จ่ายได้กีบ่าทหลงัเกษียณอาย 



ระดบัค่าใช้จ่ายส าหรับการบริโภค8

ค่าใชจ่้ายไม่รวมค่าเช่า เฉล่ียทุกจงัหวดั PR50 PR75 PR95
1. อาชีพท่ีตอ้งใชใ้บประกอบวชิาชีพ เช่น แพทย ์พยาบาล วศิวกร ทนาย ผูส้อบบญัชี 15,545.00 21,164.00 40,754.10 
2. ผูบ้ริหารบริษทัเอกชน หรือรัฐวสิาหกิจ 18,030.85 29,446.80 53,541.90 
3. พนกังานในส านกังาน เช่น พนกังานบญัชี พนกังานทรัพยากรบุคคล พนกังานการเงิน 11,460.30 18,288.80 35,778.80 
4. พนกังานใหบ้ริการ เช่น พนกังานขาย พนกังานในโรงแรม พนกังานท าความสะอาด 
พนกังานขบัยานพาหนะ

8,153.30 12,366.70 21,887.52 

5. พนกังานในโรงงาน 7,248.30 9,494.70 14,005.74 
6. อ่ืนๆ 9,748.35 14,767.10 32,668.98 

ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเช่า เฉลีย่ท กจังหวดั Sufficient Level Comfortable Level
ขา้ราชการ 16,056 25,968

ขอ้มูลมาจากงานวิจยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุนทางวิชาการจาก กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ และ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ข้อสมมติฐาน: ปีปัจจ บนั 2561 / ต้องการอตัราผลตอบแทนหลงัเกษยีณ 2%
/ รักษาโรงพยาบาลเอกชน / ไม่มหีนีเ้ม่ือเกษียณ/เงนิออมร้อยละ 8% จากเงนิเดือน
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อาย /ปี เงนิที่ต้องการใช้ต่อเดือน
เม่ือเกษยีน

ปกติ NCD อตัราผลตอบแทนที่ต้องการ

อาย ุ30
อาย ุ40
อาย ุ50

16,000 8.6
7.4
5.8

10.3
8.1
6.3

14.26%
24.3%
63.6%

อาย ุ30
อาย ุ40
อาย ุ50

20,000 11.5
8.9
7

12.3
9.6
7.5

14.06%
24.04%
62.85%

อาย ุ30
อาย ุ40
อาย ุ50

40,000 21.2
16.2
13

22.1
17.2
13.5

13.65%
23.42%
61.37%

* อตัราผลตอบแทนที่ต้องการ = 10% : E 55/D45



ประเดน็ข้อสังเกต10

1. คนอายนุอ้ยมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมายคุณภาพชีวิตท่ีดีหลงั
เกษียณมากกวา่กลุ่มอายอ่ืุน (Longivity Risk)

2. สภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปมีโอกาสสูง ท่ีในอนาคตจะเกิดค่าใชจ่้าย
รูปแบบใหม่ๆแตกต่างจากปัจจุบนั

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเป็นปัจเจกส่วนบุคคล เช่น การไม่มีท่ีอยูอ่าศยัถาวรหลงั
การเกษียณ ภาระในครอบครัว ฯลฯ ส่งผลต่อความเพียงพอเม่ือเกษียณ

4. เงินกอ้นจากการออมเพ่ือการเกษียณไม่ควรใหถ้อนเป็นกอ้น ควรทยอย
จ่ายคืนแบบ annuity


