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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาการจัด สรรสัดส่วนการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมรับวัยเกษียณ สําหรับผู้ท่ตี ้องการวางแผน
เกษียณอายุ ซึ่งเป็ นงานวิจยั ชิ้นแรกที่พจิ ารณาสินทรัพย์ลงทุน 4 ประเภท ได้แก่ หุน้ สามัญ พันธบัตร เงินฝาก และ
ทองคํา โดยการศึกษาครอบคลุมกลุ่มผูล้ งทุนในวัยทํางานซึง่ มีอายุระหว่าง 25 ปี ถึง 55 ปี ซึง่ เป็ นวัยทีอ่ ยู่ในช่วงสะสม
ทรัพย์สนิ โดยใช้แบบจําลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo simulation) เพือ่ คัดเลือกสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ณ
อัตราการลงทุน (investment rate) ทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ และมีอตั ราความสําเร็จ (achievement rate) ทีส่ งู ทีส่ ุด ตามระยะเวลาการ
ลงทุน และระยะเวลาทีค่ าดหวังว่าจะดํารงชีวติ หลังเกษียณ จากรูปแบบสัดส่วนการลงทุนทัง้ หมด 286 แบบ ผลการวิจยั
แสดงให้เห็นว่าผูว้ างแผนเกษียณอายุควรจะวางแผนตัง้ แต่เนิ่นๆ เนื่องจากยังมีระยะเวลาทํางานเพือ่ หาเงินมาลงทุนอีก
ยาวนาน ทําให้มคี วามยืดหยุ่นในการจัดสรรการลงทุนโดยอัตราการลงทุนในแต่ละงวดไม่สูงมากนัก และจะมีโอกาส
บรรลุเป้าหมายการเกษียณอย่างมีความสุขในระยะยาวได้สูงกว่า นอกจากนี้ ผูล้ งทุนเพื่อวัยเกษียณไม่ควรจํากัดการ
ลงทุนแต่ในสินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนตํ่า ให้ความปลอดภัยของเงินต้นสูงเท่านัน้ เนื่องจากไม่สามารถเอาชนะอัตราเงิน
เฟ้อในระยะยาวได้ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนเพิม่ ขึน้ ทัง้ หุน้
สามัญและทองคํา เป็ นสัดส่วนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรและเงินฝาก จะช่วยเพิม่ อัตราความสําเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายเพือ่ การเกษียณได้
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1. บทนํา
ในชีวติ ของคนเราประกอบด้วยช่วงชีวติ หลักๆ อยู่ 3 ระยะ คือ ช่วงที่ 1 ระยะสะสม ซึง่ เป็ นช่วงระยะเริม่ ต้น
การทํางานหลังจากจบการศึกษา โดยมากจะอยู่ในช่วงอายุ 20-25 ปี เป็ นช่วงที่มรี ายรับค่อนข้างจํากัด เงินออมน้อย
แนวโน้มการเป็นหนี้สงู ช่วงที่ 2 ระยะมันคง
่ เป็ นช่วงทีเ่ ริม่ เข้าสูว่ ยั กลางคน ช่วงอายุวยั ประมาณ 30-40 ปี ช่วงนี้จะเป็ น
ช่วงทีเ่ ริม่ มีความมังคั
่ ง่ รายได้เริม่ มากกว่ารายจ่าย มีทรัพย์สนิ ในระดับหนึ่ง และเป็ นช่วงทีร่ เิ ริม่ สร้างครอบครัว โดยใน
ระยะนี้เป็ นช่วงทีค่ นเราจะหารายได้ได้ในปริมาณมากเนื่องจากยังมีค่าใช้จ่ายทีค่ ่อนข้างน้อย ประกอบกับอายุยงั น้อยทํา
ให้สุขภาพแข็งแรง และความรับผิดชอบต่างๆ ยังไม่มากนัก จึงควรเป็ นวัยทีเ่ ริม่ สะสมเงิน และเรียนรูว้ ธิ จี ดั สรรเงินออม
ให้งอกเงย และช่วงที่ 3 ระยะอุทศิ เป็ นช่วงทีอ่ ยู่ในช่วงวัยก่อนเกษียณอายุถงึ วัยเกษียณอายุ ซึ่งส่วนมากมักจะมีฐานะ
ทางการเงินมังคงสํ
่ าหรับตนเองมาในระดับหนึ่งแล้ว จึงมักจะเก็บเงินเพือ่ ให้มชี วี ติ ทีไ่ ม่ลาํ บากในช่วงบัน้ ปลายของชีวติ
เมื่อกล่าวถึงวัยเกษียณอายุ คนส่วนใหญ่มกั จะนึกถึงผูส้ งู อายุซง่ึ มีอายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป ทีไ่ ม่สามารถทํางาน
ได้ หรือมีความสามารถในการทํางานลดลง ซึ่งบุคคลในวัยเกษียณอายุนัน้ ส่วนมากแม้ไม่มรี ายได้ แต่ยงั คงมีรายจ่าย
เพื่อใช้ในการดําเนินชีวติ ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ ทําให้มภี าระทีจ่ ะต้องหาเงินเพื่อนํ ามา
จ่ายกับกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ และเนื่องจากทีผ่ ่านมานัน้ อัตราการออมเงินของคนไทยอยู่ในเกณฑ์ทค่ี ่อนข้างตํ่า ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของบุคคลเหล่านัน้ หลังวัยเกษียณอายุ และจะส่งผลให้เป็ นภาระการคลังของภาครัฐบาลใน
ระยะยาว เพราะรัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณมาดูแลผู้สูงอายุท่ยี ากจนมากขึ้น ดังนัน้ หน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนได้สนับสนุ นโดยหาช่องทาง มีการประชาสัมพันธ์ แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจ และหาวิธกี ารต่างๆ เพื่อให้
บุคคลในวัยทํางานตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเป็ นในการวางแผนเพื่อเก็บเงินสด หรือทรัพย์สนิ ต่างๆ ให้
เพียงพอกับความต้องการสํา หรับ อนาคตในวัย เกษีย ณอายุ ของแต่ล ะคน โดยข้อ มูล จากสํา นัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์ปริมาณประชากรวัยผูส้ งู อายุ (อายุ 60 ปี ขน้ึ ไป) จะเพิม่ ขึน้
กว่า 3 เท่าจาก 4.02 ล้านคนในปี พ.ศ. 2533 เป็ น 17.74 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 เมื่อคิดเป็ นสัดส่วนจะเพิม่ จากร้อยละ
7.36 เป็ นร้อยละ 25.12 นอกจากนี้ฐานข้อมูลประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มี
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรตามเพศและอายุ โดยได้นําเสนอด้วยปี รามิดประชากรประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2513 ถึง ปี พ.ศ. 2593 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ปี รามิดแสดงโครงสร้างประชากร
แหล่งที่มา: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
ซึง่ จากภาพได้แสดงให้เห็นเป็นเครือ่ งยืนยันถึงสภาวการณ์เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของประชากรผูส้ งู อายุของไทย
เพราะฐานปี รามิดซึ่งเป็ นตัวแทนของประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มแคบลง ในขณะทีย่ อดของปี รามิด ซึ่งเป็ นกลุ่มของ
ประชากรวัยผูส้ งู อายุ ขยายกว้างขึน้ และรวดเร็วขึน้ และทีส่ าํ คัญก็คอื ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะมี
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ประชากรผูส้ งู อายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก ทัง้ นี้เป็ นผลจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราการเจริญพันธุ์ และอัตรา
การเสียชีวติ ของประชากรในอดีต รวมทัง้ การทีป่ ระชากรไทยมีอายุยนื ยาวขึน้ โดยข้อมูลจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า อายุขยั เฉลีย่ ของประชากรไทยเพศชายอยู่ทป่ี ระมาณ 70 ปี และอายุขยั เฉลีย่ ของ
ประชากรไทยเพศหญิง 75 ปี
เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรดังกล่าวนัน้ นับว่าเป็ นอัตราที่สูงจนสามารถกล่าวได้ว่า
ประเทศไทยนัน้ กําลังก้าวเข้าสูส่ งั คมของผูส้ งู อายุ ซึ่งหมายความว่าในอนาคตสังคมไทยจะมีบุคคลวัยทํางาน ซึง่ เป็ นวัย
ทีส่ ามารถทํางานเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือจุนเจือผูส้ งู อายุนนั ้ มีปริมาณน้อยลง ในขณะเดียวกัน ภาระค่าใช้จ่ายในการ
เลีย้ งดูผูส้ งู อายุเหล่านี้จะมากขึน้ ประกอบกับในปจั จุบนั ประเทศไทยได้มกี ารเปลีย่ นแปลงลักษณะการอยู่อาศัยไปเป็ น
ครอบครัวเดีย่ วมากขึน้ คือการทีค่ รอบครัวแต่ละครอบครัวมักจะแยกออกไปอยูต่ ามลําพังเพิม่ มากขึน้ มิได้อยู่รวมกันเป็ น
ครอบครัวใหญ่ดงั เช่นในอดีต จึงส่งผลให้ผสู้ งู อายุจํานวนมากขาดผูด้ ูแล หรือได้รบั การดูแลทีไ่ ม่สะดวกสบายนัก ซึ่งที่
ผ่านมานัน้ ภาครัฐก็ได้มกี ารตระหนักถึงปญั หานี้มาพอสมควร จึงได้มกี ารส่งเสริมการวางแผนสําหรับวัยเกษียณมาใน
ระยะหนึ่งแล้ว ดังเห็นได้จากการจัดให้มกี ารส่งเสริมการออมแบบต่างๆ ขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการออมภาคบังคับ ซึ่งปจั จุบนั
มีอยู่ 2 กองทุนหลักๆ คือ กองทุนประกันสังคม และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) นอกจากนี้ยงั มีการออม
ภาคสมัครใจซึ่งทางภาครัฐได้ออกมาส่งเสริม โดยผ่านทางมาตรการลดหย่อนภาษี อันได้แก่ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
(provident fund หรือ PVD) และกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (retirement mutual fund หรือ RMF)
รวมทัง้ รัฐบาลยังได้มกี ารกําหนดหลักเกณฑ์การให้เบี้ยยังชีพสําหรับผูส้ งู อายุ โดยให้เป็ นขัน้ บันไดเริม่ ตัง้ แต่
ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุระหว่าง 60-69 ปี ได้รบั เบีย้ ยังชีพในอัตรา 600 บาทต่อเดือน อายุระหว่าง 70-79 ปี ได้รบั เบีย้ ยังชีพใน
อัตรา 700 บาทต่อเดือน อายุระหว่าง 80-89 ปี ได้รบั เบีย้ ยังชีพในอัตรา 800 บาทต่อเดือน และผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุตงั ้ แต่
90 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั เบีย้ ยังชีพจํานวน 1,000 บาทต่อเดือน แต่ทงั ้ นี้เงินจํานวนนี้กย็ งั อยูใ่ นปริมาณทีน่ ้อยมากเมื่อเทียบ
กับค่าครองชีพในปจั จุบนั อย่างไรก็ตาม เมือ่ เรานึกถึงการวางแผนเกษียณอายุมกั จะเกิดคําถามขึน้ สําหรับกลุม่ บุคคลวัย
ทํางานว่า เงินที่พวกเขาเหล่า นัน้ กํา ลังเก็บมานัน้ ควรจะมีจํา นวนเท่า ไหร่เพื่อให้เพียงพอกับระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ดํารงชีวติ อยู่หลังเกษียณของพวกเขา และไม่ส่งผลทําให้ลกั ษณะ หรือพฤติกรรมในการดํารงชีวติ ในวัยเกษียณอายุ
เปลีย่ นแปลงไปมากนัน้ ซึง่ ข้อมูลจากศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุนได้แนะนําว่าค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณจะอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณ (หลังปรับอัตราเงินเฟ้อแล้ว) รวมทัง้ เมื่อถึงเวลาทีบ่ ุคคลเหล่านี้ใกล้เข้าสู่
วัยเกษียณอายุซง่ึ มักจะอยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 55-60 ปี อาจมีเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดฝนั เกิดขึน้ เช่นปญั หาด้านสุขภาพ เรือ่ ง
อุบตั เิ หตุ เป็ นต้น จนเป็ นเหตุทําให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงความสามารถในการยอมรับความผิดพลาดในการลงทุนที่
เปลีย่ นแปลงไป ทําให้ต้องมีการปรับปรุงจํานวนเงินเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเกษียณอายุใหม่ บุคคลเหล่านี้มกั จะ
เกิดคําถามในใจว่าเงินทีเ่ ตรียมไว้จะเพียงพอสําหรับการเกษียณอายุหรือไม่ เราพร้อมทีจ่ ะเกษียณอายุตามแผนแล้วหรือ
ว่าควรจะทํางานต่อไปอีกระยะเพื่อลดระยะเวลาทีค่ าดว่าจะดํารงชีวติ หลังเกษียณลง และเพือ่ เป็ นการเก็บสะสมเงินไว้ใช้
ในยามเกษียณเพิม่ ขึน้ ถ้าพร้อมทีจ่ ะเกษียณแล้วควรนําเงินทีเ่ ก็บสะสมมานัน้ มาจัดสรรการลงทุนอย่างไรให้เพียงพอกับ
ค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ในช่วงเวลาหลังเกษียณอายุทย่ี งั คงมีคา่ ใช้จา่ ยเกิดขึน้ แต่ไม่มรี ายได้
จากงานวิจยั ของ สถาบันวิจยั เพื่อการประเมินและออกแบนโยบายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2555) ได้
แสดง 7 ข้อผิดพลาดของการวางแผนเพื่อการเกษียณ ซึ่งจากผลงานวิจยั ดังกล่าวเป็ นทีม่ าทีท่ ําให้ผูเ้ กษียณอายุสว่ น
ใหญ่ประสบปญั หาในการใช้ชวี ติ ในช่วงบัน้ ปลายของชีวติ ซึ่งหากบุคคลในวัยทํางานหันมาสนใจลงทุนเพื่อวัยเกษียณ
ตัง้ แต่เนิ่นๆ กล่าวคือเริม่ ลงทุนตัง้ แต่เริม่ มีรายได้จากการทํางาน โดยลงทุนสินทรัพย์ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม จะทําให้ผู้
ลงทุนไม่ต้องลงทุนในสัดส่วนต่อรายได้ทส่ี งู จนกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยู่ในปจั จุบนั เนื่องจากผูล้ งทุนส่วนใหญ่ยงั คง
คิดว่าเงินสําหรับเกษียณอายุนนั ้ เป็นเงินทีส่ าํ คัญจึงควรเก็บไว้อย่างปลอดภัย และไม่ยอมนําเงินนัน้ ไปลงทุนในสินทรัพย์
ทีม่ คี วามเสีย่ ง ทําให้ผลู้ งทุนกลุ่มนี้ได้อตั ราผลตอบแทนทีค่ ่อนข้างตํ่า จึงต้องเพิม่ ปริมาณเงินลงทุนมากขึน้ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย แต่ถา้ มีระยะเวลาทีล่ งทุนนานพอแล้ว ก็จะสามารถกระจายการลงทุนได้อย่างหลากหลายมากขึน้ และเมื่อเข้า
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สู่วยั เกษียณอายุ ผูค้ นส่วนมากจะมีเงินสดจากการเก็บออมในช่วงวัยทํางาน โดยผ่านเครือ่ งมือทางการเงินต่างๆ มา
จํานวนหนึ่ง เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ ทีท่ างภาครัฐ และเอกชนได้ออกมาเพื่อส่งเสริมการออม เช่น กองทุน
รวมเพื่อการเลีย้ งชีพ หรือแม้แต่ประกันชีวติ แบบออมทรัพย์ต่างๆ ทีค่ นส่วนมากนิยมซื้อเพือ่ เก็บออมเงิน และนําไปหัก
ลดหย่อนภาษีนนั ้ มักจะมีอายุกําหนดให้เก็บออมไว้เป็ นระยะยาวถึงจะสามารถนําเงินออกมาใช้จ่ายได้ ซึ่งโดยส่วนมาก
จะเป็ นช่วงที่ใกล้จะเกษียณอายุ และคนกลุ่มนี้ มกั จะคิดว่าตนเองยอมรับความเสี่ยงได้ต่ํา เนื่องจากว่าตนเองนัน้ ไม่
สามารถทีจ่ ะทํารายได้เข้ามาสมํ่าเสมอเหมือนในอดีต แต่ยงั ต้องมีรายจ่ายต่อไป จึงทําให้ไม่กล้าทีจ่ ะลงทุนในสินทรัพย์ท่ี
มีความเสีย่ งสูงมาก ถึงแม้จะทราบดีวา่ การทีล่ งทุนแต่ในสินทรัพย์ทใ่ี ห้ผลตอบแทนตํ่านัน้ นอกจากจะทําให้เสียโอกาสใน
การรับผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ แล้ว ยังทําให้ค่าของเงินลดตํ่าลงจากอัตราเงินเฟ้อด้วย แต่บุคคลเหล่านี้ส่วนมากก็มกั ยอม
แลกกับความเสีย่ งเหล่านี้ กับความมันใจที
่ ว่ ่าเงินต้นของตนเองยังปลอดภัย และตนเองจะได้รบั ผลตอบแทนทีส่ มํ่าเสมอ
โดยไม่มคี วามผันผวนมากนัน้ ตามหลักการลงทุนทีว่ ่า “High Risk, High Return” หรือการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี คี วาม
เสีย่ งสูงก็ยอ่ มคาดหวังผลตอบแทนสูง ลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งตํ่า ก็ยอ่ มจะคาดหวังผลตอบแทนตํ่า แต่การทีจ่ ะ
นํ าเงินไปลงทุนแต่ในสินทรัพย์ท่ใี ห้ผลตอบแทนตํ่า ความผันผวนน้ อย เช่น ฝากเงินสดไว้กบั ธนาคาร หรือลงทุนใน
พันธบัตรในสัดส่วนที่สูงมากๆ และจะให้มีเงินเพียงพอต่อการเกษียณอายุโ ดยที่ไ ม่ต้อ งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดํารงชีวติ มากนักนัน้ ต้องใช้เงินลงทุนในจํานวนทีส่ ูงมาก ซึ่งเป็ นการยากทีจ่ ะเก็บเงินให้ได้ครบตามจํานวนทีต่ ้องการ
ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้วผูท้ เ่ี พิง่ เริม่ ต้นเกษียณอายุในช่วงแรกๆ นัน้ อาจจะยังพอมีความสามารถทีจ่ ะรับความเสีย่ งในการ
ลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนสูง แต่ดว้ ยข้อมูลทีม่ ไี ม่เพียงพอทําให้บุคคลเหล่านัน้ เลือกทีจ่ ะลงทุนแต่ในสินทรัพย์ท่ี
ให้ผลตอบแทนตํ่า ความผันผวนตํ่า
ขณะเดียวกันก็มบี ุคคลบางกลุ่มทีส่ ามารถทีจ่ ะยอมรับความเสีย่ งได้สูง พร้อมทีจ่ ะลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี คี วาม
ผันผวนสูง เพื่อแลกกับโอกาสทีจ่ ะสามารถรับผลตอบแทนได้สงู ขึน้ จึงเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนสูง
มากจนเกินไป โดยไม่ได้คาํ นึงถึงความสามารถในการยอมรับความผิดพลาดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ และอาจจะส่งผลกระทบ
ให้เงินทีเ่ ก็บมานัน้ ประสบกับภาวะขาดทุน จนไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวติ หลังเกษียณอายุตามทีไ่ ด้คาดการณ์ไว้ จาก
ข้อขัดแย้งทัง้ 2 ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ทําให้มกี ารนํ าแนวคิดทีว่ ่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ ในตลาด มักจะให้
อัตราผลตอบแทนทีด่ แี ละแย่ในแต่ละช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน โดยสินทรัพย์บางประเภทจะมีความสัมพันธ์
ของอัตราผลตอบแทนในทิศทางตรงกันข้ามกัน หรือมีความสัมพันธ์กนั ในอัตราที่ต่ํา ซึ่งหากนํ าสินทรัพย์เหล่านัน้ มา
จัดสรรเข้าไว้ดว้ ยกันอาจสามารถช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมลง รวมทัง้ ลดอัตราความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ และยังสามารถช่วยเพิม่ อัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนให้ดยี งิ่ ขึน้ ได้ โดยมีผลการศึกษาว่า
สินทรัพย์แต่ละชนิดจะให้อตั ราผลตอบแทนทีด่ หี รือแย่นนั ้ จะขึน้ อยูก่ บั วัฏจักรเศรษฐกิจ เพราะสินทรัพย์แต่ละชนิดจะให้
อัตราผลตอบแทนทีด่ ใี นวัฏจักรเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ในการคํานวณหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมในสินทรัพย์ 4 ชนิด ได้แก่ เงินสด
พันธบัตร หุน้ สามัญที่มกี ารซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทองคํา โดยคํานึงถึงช่วงระยะเวลาที่จะ
สามารถทํางานหารายได้ก่อนเกษียณอายุ อัตราลงทุนในแต่ละปี ตามสัดส่วนของรายได้ และความสามารถในการ
ยอมรับความเสีย่ ง ของผู้ลงทุนแต่ละบุคคล และเพื่อให้ทราบถึงอัตราลงทุนของแต่ละบุคคลตามอัตราความสําเร็จที่ผู้
ลงทุนแต่ละรายจะได้รบั และระยะเวลาทีส่ ามารถลงทุนได้ เพือ่ ทีจ่ ะมีเงินในช่วงเกษียณอายุตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้
โดยการวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเพื่อหาสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อจะทําการคํานวณหาสัดส่วนการ
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทีใ่ ห้อตั ราลงทุนที่ต่ําทีส่ ุด และมีอตั ราความสําเร็จสูงทีส่ ุด ทีจ่ ะทําให้ได้จํานวนเงินที่
เตรียมพร้อมสําหรับวัยเกษียณตามเป้าหมายทีไ่ ด้กําหนดไว้ ทัง้ นี้จํานวนเงินเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้จะมาจากเงินจํานวนร้อย
ละ 70 ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณ โดยตัง้ สมมติฐานให้รายได้เปลีย่ นแปลงทุกปี ตามการเปลีย่ นแปลงของอัตราเงินเฟ้อ
ซึง่ ใช้ดชั นีราคาผูบ้ ริโภค (consumer price index หรือ CPI) เป็ นเกณฑ์ และคาดหวังว่างานวิจยั นี้จะสามารถนําไปต่อ
ยอดให้เกิดประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็ นการช่วยส่งเสริมการออมการลงทุน ให้บุคคลทัวไปเห็
่
นความสําคัญของการวาง
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แผนการเกษียณอายุมากยิง่ ขึน้ ช่วยเสนอแนวคิดในการจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนสูง
เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนสูงขึน้ ซึง่ ทําให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านอัตราผลตอบแทน และเป็ นแนวทางให้สถาบันการเงิน
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผูล้ งทุน
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจยั เชิงประจักษ์ในเรือ่ งการวางแผนทางการเงินทัง้ ในและต่างประเทศค่อนข้างจํากัด โดยส่วนใหญ่
มักเป็ นบทความ และแหล่งเผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการวางแผนทางการเงินต่างๆ สําหรับในประเทศไทยนัน้ วิวรรณ ธารา
หิรญ
ั โชติ (2555) ได้กล่าวไว้วา่ การออมเพือ่ การเกษียณอายุในประเทศไทยมีการพัฒนาขึน้ มาเป็นลําดับ โดยในปี พ.ศ.
2444 ได้จดั ให้มเี งินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สําหรับภาคเอกชนนัน้ เริม่ ขึน้ เมื่อมีบริษทั ต่างชาติเข้ามาในไทย และได้
มีให้เป็ นสวัสดิการกับพนักงาน โดยบริษทั จะสะสมเงินไว้ให้กบั พนักงานเพื่อเป็ นเงินในยามเกษียณ สําหรับกองทุน
สํารองเลีย้ งชีพเกิดขึน้ อย่างเป็ นทางการเมื่อมีพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพในปี พ.ศ. 2530 โดยเป็ นการออม
ภาคสมัครใจซึง่ จะมีทงั ้ นายจ้างและลูกจ้างทีส่ มัครใจจัดตัง้ ขึน้ โดยลูกจ้างจะนําส่งเงินสะสม และนายจ้างนําส่งเงินสมทบ
โดยรัฐให้แรงจูงใจในด้านภาษี สําหรับผู้ต้องการออมเพิม่ เติมจากที่ออมในกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ หรือ
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ก็มกี ารให้ออมเพิม่ ได้โดยผ่าน “กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ” หรือ RMF ตัง้ แต่ปลายปี พ.ศ.
2544 เป็ นต้นมา
โดย วิวรรณ ธาราหิรญ
ั โชติ (2555) ได้ตงั ้ ข้อสังเกตว่าผูล้ งทุนส่วนมากจะลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ทีป่ ระมาณ ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมิน ซึง่ เป็ นสัดส่วนทีส่ รรพากรกําหนดให้สามารถนําไปลดหย่อน
ภาษีไ ด้ แต่ กลับ มีผู้ลงทุนน้ อยมากที่เ ลือกจะลงทุนมากกว่า ที่กฎหมายอนุ ญาตให้นําไปลดหย่อนภาษี และผู้ลงทุน
ส่วนมากก็ยงั นําเงินไปลงทุนแต่ในสินทรัพย์ทป่ี ลอดภัย หรือสินทรัพย์ทใ่ี ห้อตั ราผลตอบแทนค่อนข้างตํ่า ทัง้ ๆ ทีผ่ ลู้ งทุน
บางคนยังอยู่ในวัยช่วงต้นของการทํางาน ซึ่งยังมีเวลาทีจ่ ะลงทุนอีกเป็ นระยะเวลานาน โดยผูล้ งทุนเหล่านัน้ ยังเพิกเฉย
ต่อการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ และมองว่าเป็ นเรื่องค่อนข้างไกลตัว หากผู้ลงทุนเริม่ ทีจ่ ะลงทุนก่อนก็จะทําให้ผู้ลงทุนมี
โอกาสทีจ่ ะประสบความสําเร็จบรรลุถงึ เป้าหมายก่อน เพราะดอกเบีย้ ทีจ่ ่ายให้กบั เงินต้น และจ่ายให้กบั ดอกเบีย้ สะสมที่
ได้มาจากเงินต้นนัน้ (ตราบใดทีย่ งั ไม่ได้ถอนออกไป) จะทบต้นไปเรือ่ ยๆ จนทําให้จาํ นวนเงินมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ ตาม
ระยะเวลาทีเ่ ริม่ ทําการทบต้น ก็จะทําให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทีร่ วดเร็ว โดยใช้เงินลงทุนทีน่ ้อยกว่าผูท้ เ่ี ริม่ ออมช้า
ดังคํากล่าวทีว่ า่ “ออมก่อน รวยกว่า”
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คนไทยได้มกี ารสนใจลงทุนในทองคํามากขึ้นเนื่องมาจากผลพวงจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ รวมทัง้ อัตราเงินเฟ้อทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทําให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําเริม่ เป็ นทีน่ ่าสนใจเนื่องจาก
มีความเชื่อว่าอัตราผลตอบแทนของทองคํานัน้ จะปรับเพิม่ ขึน้ ตามอัตราเงินเฟ้อ รวมทัง้ ยังมีผลงานวิจยั ศึกษาเกีย่ วกับ
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างๆ ในช่วงของภาวะเศรษฐกิจต่างๆ กัน ซึ่งทองคํานัน้ ก็ให้อตั ราผลตอบแทนที่ดี
ในช่วงทีอ่ ตั ราผลตอบแทนของสินทรัพย์อ่นื ๆ ให้อตั ราผลตอบแทนไม่ดนี ัก ดังนัน้ จึงได้มผี ู้เชีย่ วชาญด้านการเงินการ
ลงทุนได้เริม่ ให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับการนําทองคํามามีสว่ นร่วมในการจัดสรรการลงทุนด้วย จากบทความของ บุญเลิศ สิริ
ภัทรวณิช (2553) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ออสสิรสิ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั จัดจําหน่ ายทองคําเพือ่ การลงทุน และ
เป็ นทีป่ รึกษาด้านการลงทุนทองคําได้มคี วามเห็นว่า วิกฤตเศรษฐกิจโลกในหลายๆ ครัง้ ทีผ่ ่านมานัน้ ทองคําจะแสดง
บทบาทเป็ นเงินสกุลสากลของโลก ทําให้ทองคําเป็ นสินทรัพย์ท่มี คี วามมั ่นคง และมีความเป็ นสากล ทําให้นักลงทุน
ต่างชาติหนั มาให้ความสนใจลงทุนในทองคํามากขึน้ โดยได้แนะนํ าว่าผูเ้ กษียณอายุควรแบ่งเงินมาลงทุนในทองคําใน
สัดส่วนร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 40 เพือ่ รักษาระดับความมังคั
่ งของเงิ
่
นไม่ให้ถกู ลดค่าลงจากอัตราเงินเฟ้อ
ในขณะเดียวกัน นักวิชาการหลายท่านได้เขียนบทความ รวมถึงได้ออกมาอธิบายแนวทางการจัดสัดส่วนการ
ลงทุนในวัยเกษียณอายุแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเน้นเงินต้นทีป่ ลอดภัยโดยการนํ าเงินนัน้ ไปลงทุนในพันธบัตร หรือ
ฝากเงินไว้กบั ธนาคารในสัดส่วนทีส่ งู เนื่องจากเป็ นสินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนตํ่า จึงทําให้ผลู้ งทุนมีความรูส้ กึ ปลอดภัย
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สูง และด้วยเหตุผลทีว่ ่าในวัยนี้เป็ นวัยทีไ่ ม่มรี ายได้จงึ ควรเน้นความปลอดภัยของเงินต้น แต่กม็ นี ักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่ง
แสดงความเห็นว่า การทีไ่ ม่ลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ งเลยนัน้ อาจทําให้มคี วามเสีย่ งมากกว่า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อจะทํา
ให้ค่าของเงินค่อยๆ ลดค่าลงไป จึงแนะนํ าให้ลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ งด้วย เช่น หุน้ สามัญชัน้ ดีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่
เพิม่ ขึ้น หรือแม้กระทังทองคํ
่
าที่ส่วนใหญ่ราคาของทองคํา มักจะแปรผันตามอัตราเงินเฟ้อ จึงถือว่าเป็ นเครื่องมือที่
สามารถปกป้องเงินจากความเสีย่ งของอัตราเงินเฟ้อได้เป็ นอย่างดี การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินทีห่ ลากหลาย
ประเภทนัน้ นับว่าเป็นการช่วยกระจายความเสีย่ ง และเป็ นการลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน เนื่องจากสินทรัพย์
แต่ละชนิดที่ผู้วจิ ยั พิจารณานัน้ อาจมีความสัมพันธ์กนั น้ อย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน หรืออาจจะไม่มี
ความสัมพันธ์กนั เลย และยังมีคุณสมบัตทิ แ่ี ตกต่างกัน กล่าวคือ เงินสด มีคุณสมบัตคิ อื รักษาสภาพคล่อง ทําให้สามารถ
นํ าเงินมาจับจ่ายใช้สอยได้ทนั ทีท่ตี ้องการ พันธบัตรเป็ น ตราสารที่มีความผันผวนตํ่า แต่ สามารถให้ผ ลตอบแทนที่
สมํ่าเสมอแต่ในอัตราทีไ่ ม่สงู นัก หุน้ สามัญถือเป็ นตราสารทีม่ คี วามผันผวนสูง และมีความเสีย่ งสูง ซึ่งผูล้ งทุนอาจได้รบั
ผลตอบแทนทีส่ ูงขึน้ ด้วยเช่นกัน และทองคําส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนทีม่ คี ่าแปรผกผันกับหุน้ สามัญ อีกทัง้ สินทรัพย์
ต่างๆ จะให้อตั ราผลตอบแทนทีด่ แี ตกต่างกันในแต่ละช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น เงินสดหรือสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดจะ
ให้อตั ราผลตอบแทนทีด่ เี มือ่ เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ช่วงทีเ่ ศรษฐกิจเริม่ ชะลอตัวลง แต่อตั ราดอกเบีย้ ยังคงอยู่
ในอัตราทีส่ งู พันธบัตรจะให้อตั ราผลตอบแทนทีด่ ใี นช่วงเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิจ
หรือเศรษฐกิจชะลอตัว หุน้ สามัญจะให้อตั ราผลตอบแทนทีด่ ใี นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจกําลังฟื้ นตัวเนื่องจากบริษทั ต่างๆ เริม่
สามารถกลับมาทํากําไรได้หลังจากผ่านช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าซึง่ เป็ นช่วงทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ อยูใ่ นระดับตํ่า ทําให้ตน้ ทุน
ทางการเงิน ตํ่ า ตามไปด้ว ย และในช่ ว งปลายของเศรษฐกิจ ที่กํ า ลัง รุ่ง เรือ ง ภาวะอัต ราเงิน เฟ้ อสู ง หรือ เกิด จาก
สถานการณ์การขาดความเชื่อมันทางเศรษฐกิ
่
จ ทองคําจะให้ผลตอบแทนทีด่ ี เนื่องจากทองคํานัน้ ได้รบั การยกย่องว่า
เป็ นสินทรัพย์สากลทําให้ได้รบั ความเชื่อถือมาก จากข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ทําให้สามารถนํ าข้อดีของสินทรัพย์แต่ละ
ประเภทมาจัดสรรสัดส่วนการลงทุน เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเป็ นการช่วยกระจายความเสีย่ ง ซึ่งทําให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของการลงทุนเพือ่ วัยเกษียณอายุ และการใช้ชวี ติ ในช่วยวัยเกษียณอายุตามต้องการได้
ทัง้ นี้ ในต่างประเทศได้มีผู้เสนอผลงานวิจยั ทัง้ ที่สนับสนุ นให้ผู้เกษียณอายุเน้ นลงทุนในพันธบัตร และ
สนับสนุ นให้ลงทุนในหุน้ สามัญสัดส่วนทีค่ ่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน โดยฝา่ ยทีส่ นับสนุ นให้ลงทุนในพันธบัตรให้ความเห็น
ว่า บุคคลวัยนี้ไม่เหมาะสมทีจ่ ะนําเงินก้อนสุดท้ายของชีวติ ไปเสีย่ งกับการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ดังนัน้ จึงได้แนะนํ าให้
ผู้ลงทุนนํ าเงินไปลงทุนในพันธบัตรในสัดส่วนที่สูงแทน เพื่อที่จะได้รบั รายได้ท่สี มํ่าเสมอ และลดความผันผวนของ
ผลตอบแทนลง ดังที่ Terry (2003) ได้ทาํ การประมาณค่าจากแบบจําลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo simulation) โดย
ได้แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการลงทุนแบบทีเ่ หมาะสมกับวัยเกษียณอายุทส่ี ุดคือ ลงทุนในพันธบัตรเพียงอย่างเดียว ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งทําให้เกิดอัตราการผิดพลาดทีต่ ่าํ ทีส่ ุด และอัตราถอนเงินทีส่ งู ทีส่ ดุ หรือผลงานวิจยั ของ Harlow
(2011) ได้ใช้มุมมองด้านขาลงโดยการปรับการคํานวณอัตราถอนเงิน ของเพศชาย เพศหญิง และทําการจําลองสัดส่วน
การลงทุนซึ่งอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนในอนาคต ได้คาดการณ์ ผลสรุปได้ว่า ควรนํ าเงินไปลงทุนในหุ้นสามัญใน
สัดส่วนร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 25 ซึ่งจะได้อตั ราถอนเงินทีร่ อ้ ยละ 7 สําหรับเพศชาย และร้อยละ 6 สําหรับเพศหญิง
เนื่องจากเพศหญิงมีอายุทย่ี นื ยาวกว่าเพศชาย ดังนัน้ จึงมีช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณทีย่ าวขึน้ ด้วย แต่สาํ หรับผูล้ งทุนทีม่ ี
ความต้องการจะเหลือมรดกไว้ให้ทายาทอาจสามารถพิจารณาปรับเพิม่ ปริมาณการจัดสรรการลงทุนในหุน้ สามัญมาที่
ร้อยละ 35 ถึงร้อยละ 45 ได้
สําหรับผูท้ ส่ี นับสนุ นการจัดสรรการลงทุนในหุน้ สามัญในสัดส่วนทีส่ งู ได้ให้เหตุผลว่าเนื่องจากผูเ้ กษียณอายุจะ
ไม่มรี ายได้ แต่ยงั คงมีรายจ่ายจากการทีต่ อ้ งใช้จ่ายในชีวติ ประจําวันและค่าใช้จ่ายในเรือ่ งของสุขภาพ ทําให้ตอ้ งมีอตั รา
ถอนเงินทีส่ งู ในระดับทีจ่ ะสามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้ โดยมูลค่าของเงินนัน้ ต้องไม่ถูกลดค่าจากอัตราเงินเฟ้อ จึงได้แนะนํ า
ให้ผทู้ จ่ี ะเกษียณอายุควรมีการลงทุนในหุน้ สามัญในสัดส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ของสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนทัง้ หมดขึน้
ไป เนื่องจากในระยะยาวแล้ว การจัดสรรการลงทุนในหุน้ สามัญในระดับนี้กไ็ ม่ได้ทําให้ความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ จนมีนัยสําคัญ
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เท่าใดนัก ซึง่ บทความของผูเ้ ชีย่ วชาญต่างๆ มีดงั เช่น Bengen (1994) ซึ่งเป็ นคนแรกทีไ่ ด้กล่าวถึงอัตราถอนเงินที่
ยังยื
่ นว่า ผูเ้ กษียณอายุทค่ี าดว่าจะใช้ชวี ติ ต่อไปอีก 30 ปี ควรมีอตั ราถอนเงินทีร่ อ้ ยละ 4 หลังปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้ว
โดยจัดสรรการลงทุนในหุน้ สามัญในสัดส่วนร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ซึง่ อ้างอิงมาจากผลตอบแทนเฉลีย่ ของดัชนี S&P
500 และผลตอบแทนของพันธบัตรระยะปานกลางของรัฐบาลสหรัฐฯ ย้อนหลังตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1973 ซึ่งจากการ
ประมวลผลยังไม่เกิดความผิดพลาดมาตลอดระยะเวลา 33 ปี และผลการศึกษาของ Blanchett (2007) ได้กล่าวว่า
สัดส่วนทีด่ ที ส่ี ุดของการจัดสรรการลงทุนคือ ลงทุนในหุน้ สามัญทีร่ อ้ ยละ 100 แต่เนื่องจากว่าอาจจะมีความเสีย่ งมาก
เกินไปสําหรับผูเ้ กษียณอายุ จึงได้แนะนําให้นําเงินไปลงทุนในหุน้ สามัญร้อยละ 60 และทีเ่ หลือนําไปลงทุนในพันธบัตร
หรือเงินฝาก โดยในการศึกษานัน้ ได้นําหุน้ สามัญต่างประเทศมาร่วมในการคํานวณเพือ่ จัดสรรการลงทุนด้วย และต่อมา
Blanchett and Blanchett (2008) ได้ใช้อตั ราผลตอบแทนทีค่ าดหวังในอนาคต นํามาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของ
การจัดสรรการลงทุนที่ลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 60 และพันธบัตรร้อยละ 40 ซึ่งได้ผลการวิจยั ว่า
ผลตอบแทนมีความคลาดเคลื่อนไปได้เล็กน้อย คือผลตอบแทนในอนาคตจะมีค่าลดลงกว่าค่าเฉลีย่ ในอดีตทีร่ อ้ ยละ 1
ถึงร้อยละ 2 ซึ่งยังไม่รวมภาษี และค่าบริหารจัดการ จากนัน้ จึงได้สรุปว่า อัตราความผิดพลาดอาจเกิดขึน้ ได้ขน้ึ อยู่กบั
ความคาดหวังของอัตราผลตอบแทนจากตลาด และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยอัตราผลตอบแทนทีล่ ดลงร้อยละ 1
จะมีผลทําให้ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความผิดพลาดเพิม่ ขึน้ ถึง 4 เท่า เมือ่ เปรียบเทียบกับค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานทีล่ ดลง
ร้อยละ 1
3. ระเบียบวิ ธีวิจยั
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูมิ รวบรวมจาก Datastream ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนของดัชนี
SET50 ใช้เป็ นตัวแทนของการลงทุนในหุน้ สามัญ เนื่องจากหลักทรัพย์ทถ่ี ูกนํามาจัดอยูใ่ นดัชนี SET50 นัน้ ได้ผ่านการ
คัดเลือกแล้วว่าเป็ นหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ มีความมันคง
่ และมีสภาพคล่องเพียงพอ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ไทยอายุ 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐานการลงทุนทีจ่ ะทําการจัดสัดส่วนใหม่ทุกๆ ปี อัตราผลตอบแทนของราคา
ทองคํา ณ ประเทศอังกฤษ (London AM fix) โดยแปลงค่าเงินเป็ นเงินบาท และอัตราผลตอบแทนของเงินฝากธนาคาร
ซึง่ จะใช้อตั ราผลตอบแทนของเงินฝากออมทรัพย์เฉลีย่ ของ 4 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทยถ่วงนํ้าหนักในสัดส่วนทีเ่ ท่ากันในการคํานวณ ซึ่งข้อมูลทีน่ ํามาพิจารณานัน้
ได้ทําการเก็บข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายเดือน และทําการหาค่าเฉลีย่ ต่อปี ซึง่ อัตราผลตอบแทนทีไ่ ด้จะถูกนํามาปรับ
ด้วยอัตราเงิน เฟ้ อ เพื่อนํ าอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้ว ยอัตราเงินเฟ้อแล้ว มาจัดสรรสัด ส่ว นการลงทุนในสินทรัพ ย์
ประเภทต่างๆ ทัง้ 4 ประเภท คือ หุน้ สามัญ พันธบัตร เงินสด และทองคํา โดยสมการคํานวณผลตอบแทนและส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานรายเดือน เปลีย่ นเป็นรายปี เป็นดังสมการต่อไปนี้
Annualized Return = (1 + Monthly Return)12 - 1

(1)

Annualized Standard Deviation = Monthly Standard Deviation × √12

(2)

จากนัน้ จะนําข้อมูลทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบกับอัตราลงทุนทีค่ าดหวังของแต่ละบุคคล ตามช่วงระยะเวลาทีส่ ามารถ
สะสมการลงทุนจนกว่าจะถึงช่วงเวลาเกษียณอายุ และช่วงดํารงชีวติ อยู่หลังเกษียณอายุ โดยคํานึงอัตราความสําเร็จ
ของผูล้ งทุนแต่ละคนจะได้รบั เพือ่ ให้ได้สดั ส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมสําหรับผูล้ งทุนในวัยทํางานแต่ละคน
โดยการวิจยั นี้เป็นการนําอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์กลุ่มต่างๆ มาประมวลผลตามแบบจําลอง ซึง่ มีสมมติฐาน
ว่าผูล้ งทุนจะลงทุนในสินทรัพย์ตามสัดส่วนต่างๆ ทุกปลายปี และจะทําการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนใหม่ (rebalancing)
ทุกต้นปีตามสัดส่วนทีไ่ ด้กําหนดไว้ โดยผลตอบแทนทีไ่ ด้จะได้จากการสุ่มค่าในช่วงของผลตอบแทนแบบปกติ (normal
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distribution) โดยอยู่ภายใต้ขอ้ สมมติฐานว่าผลตอบแทนในอนาคตจะมีลกั ษณะใกล้เคียงกับผลตอบแทนในอดีต ซึ่งผู้
ลงทุนในวัยทํางานแต่ละรายมักจะเริม่ วางแผนเกษียณในช่วงอายุทไ่ี ม่เท่ากัน เช่น ในช่วงอายุ 25 ปี 35 ปี 45 ปี รวมทัง้
คาดหวังช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณไม่เท่ากันด้วย อาจจะเป็ น 15 ปี 25 ปี หรือ 35 ปี ขึน้ กับความพึงพอใจ และลักษณะ
การใช้ชวี ติ ของบุคคลนัน้ ๆ โดยตามหลักการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะกําหนดอายุผูล้ งทุนทีจ่ ะสามารถ
ถอนเงินออกได้ทอ่ี ายุ 55 ปี ดังนัน้ จะทําให้ผลู้ งทุนมีระยะเวลาลงทุนในกองทุนที่ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี งานวิจยั นี้จงึ ตัง้
ข้อสมมติฐานให้ผลู้ งทุนมีระยะเวลาการลงทุนไว้ 3 ช่วง คือ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี และช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณของผู้
เกษียณอายุไว้ 3 ช่วง คือ 15 ปี 25 ปี หรือ 35 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์ในการคํานวณหาอัตราความสําเร็จของสัดส่วนการ
ลงทุนแต่ละแบบ เพื่อนํ ามาหาสัดส่วนการจัดสรรสินทรัพย์ท่เี หมาะสมสําหรับผู้วางแผนเกษียณอายุแต่ละราย และ
พิจารณาอัตราลงทุนต่างๆ ตัง้ แต่ ร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 60 เพิม่ ขึน้ ทีละร้อยละ 3 รวม 20 ค่า ตามแบบจําลองทีก่ ําหนด
ไว้
อัตราลงทุนทีด่ ที ส่ี ดุ จะเป็นอัตราลงทุนทีม่ โี อกาสประสบความสําเร็จสูงสุดเทียบกับรายได้ของผูล้ งทุน (จํานวน
เงินทีน่ ํามาลงทุนหารด้วยรายได้ของผูล้ งทุน) โดยผูล้ งทุนจะลงทุนเป็ นจํานวนเงินร้อยละของรายได้เท่าๆ กันในทุกๆ ปี
จนกว่าจะถึงเป้าหมายที่กําหนด เป้าหมายที่กําหนดนัน้ คือร้อยละ 70 ของรายได้ของผู้ลงทุน ซึ่งคาดว่ารายได้จะ
เพิม่ ขึน้ ทุกๆ ปี ตามอัตราเงินเฟ้อเฉลีย่ โดยในการวิจยั นี้ ผลทีค่ ํานวณได้จะไม่ได้พจิ ารณาถึงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียม
การซื้อขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การลงทุนจะเริม่ ในช่วงปลายปีของแต่ละปี โดยเริม่ ตัง้ แต่
ปีแรกทีท่ าํ การลงทุนเพือ่ การเกษียณอายุ ถ้าหากการลงทุนจนทําให้ยอดเงินคงเหลือของสินทรัพย์เท่ากับเป้าหมายก่อน
หรือเท่ากับช่วงระยะเวลาทีค่ าดการณ์ ไว้ แสดงว่าอัตราลงทุนนัน้ เป็ นอัตราที่เหมาะสม และทําให้พอร์ตการลงทุนนัน้
ประสบความสําเร็จ ทัง้ นี้จะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนทุกๆ ปี เพื่อให้ได้สดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีค่ าดหวังไว้ ซึ่ง
ท้ายสุดจะได้สดั ส่วนการลงทุนทีม่ อี ตั ราลงทุนทีด่ ที ส่ี ุด ซึง่ ตรงและสอดคล้องกับอัตราความสําเร็จทีผ่ ลู้ งทุนยอมรับได้ ซึง่
จะเป็นสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมสําหรับผูว้ างแผนเกษียณอายุแต่ละราย
โดยมีขนั ้ ตอนการดําเนินงานดังนี้
1) การคํานวณหาอัตราผลตอบแทน และสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์
เก็บข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายเดือนของดัชนี SET50 ทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี อัตราผลตอบแทนของราคาทองคํา ณ ประเทศอังกฤษ (London AM
fix) โดยแปลงค่าเงินเป็ นเงินบาท และอัตราผลตอบแทนของเงินฝากธนาคาร ซึ่งจะใช้อตั ราผลตอบแทนของเงินฝาก
ออมทรัพย์เฉลี่ยของ 4 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
ธนาคารกรุงไทยถ่วงนํ้ าหนักในสัดส่วนทีเ่ ท่ากันในการคํานวณ จากนัน้ นําอัตราผลตอบแทนรายเดือนมาปรับลดด้วย
อัตราเงินเฟ้อรายเดือน โดยใช้ดชั นีราคาผูบ้ ริโภค ในการคํานวณอัตราเงินเฟ้อ และนําอัตราผลตอบแทนรายเดือนทีป่ รับ
ลดอัตราเงินเฟ้อแล้ว คํานวณหาค่าเฉลีย่ เรขาคณิต ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของอัตรา
ผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ ตลอดช่วงเวลาทีใ่ ช้ในการคํานวณ จากนัน้ นําอัตราผลตอบแทนทีค่ าํ นวณได้ขา้ งต้นมา
คํานวณหาอัตราผลตอบแทน และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของแต่ละสัดส่วนการลงทุนทีม่ สี ดั ส่วนต่างๆ กัน โดยการแบ่ง
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 0 ถึงร้อยละ 100 โดยมีการปรับเพิม่ ครัง้ ละร้อยละ 10 และเมื่อ
รวมสัดส่วนการลงทุนในกองทุนทัง้ 4 ประเภทจะต้องเท่ากับ ร้อยละ 100 ซึ่งได้สดั ส่วนการลงทุนทัง้ หมด 286 แบบ
แบ่งช่วงระยะเวลาการลงทุนเป็ น 3ช่วงคือ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี และมีการแบ่งจํานวนปีของช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณ
ออกเป็ น 3 ช่วงอายุ คือ 15 ปี 25 ปี และ 35 ปี
2) การคํานวณหาอัตราความสําเร็จ (achievement rate)
นํ าอัตราผลตอบแทนจากสัดส่วนการลงทุนแบบต่างๆ หลังจากปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้วมาประมวลผล
โดยใช้แบบจําลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo simulation) และใช้การแจกแจงความน่ าจะเป็ นแบบปกติ (normal
distribution) ในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของแต่ละพอร์ตการลงทุน โดยนําช่วงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงมา
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ปรับค่าเพิม่ ขึน้ หรือลดลงตามช่วงของส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานทีแ่ บบจําลองสุม่ ได้ จากรูปแบบการจัดสัดส่วนการลงทุน
ทัง้ หมดจํานวน 286 แบบ โดยทําการสุม่ ผลตอบแทนจากสัดส่วนการลงทุนทีละแบบ และทําการคํานวณซํ้าตามจํานวน
ปี ของช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณ โดยแต่ละแบบจําลองให้ทาํ การคํานวณซํ้า 1,000 รอบ ต่อ 1 สัดส่วนการลงทุน ต่อ 1
ช่วงอายุ เพื่อหาโอกาสที่จะเกิดความสําเร็จ ในแต่ละอัตราลงทุนที่นํามาใช้ โดยกําหนดให้อตั ราลงทุนมีทงั ้ หมด 20
อัตรา ตัง้ แต่ ร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 60 โดยมีการเพิม่ ขึน้ ทีละร้อยละ 3 ขัน้ ตอนการคํานวณมีดงั นี้
2.1) ปีท่ี 1 ทีเ่ ริม่ ลงทุนจะทําการลงทุนเท่ากับอัตราลงทุนทีก่ ําหนดไว้ โดยให้คดิ เป็ นร้อยละจากรายได้ในปี
นัน้ ๆ จากนัน้ ให้นําจํานวนเงินทีล่ งทุนแบ่งสัดส่วนการลงทุนตามทีไ่ ด้กําหนด และทําการสุ่มหาอัตราผลตอบแทนจาก
แบบจําลอง โดยให้ถอื เสมือนว่าค่าทีไ่ ด้คอื อัตราผลตอบแทน ณ สิน้ งวดนัน้ และให้นําอัตราผลตอบแทนทีไ่ ด้รวมไว้กบั
จํานวนเงินลงทุนทีม่ อี ยูห่ ลัง และนับเป็นการลงทุนครบ 1 ปี
2.2) ในปี ท่ี 2 เป็ นต้นไปให้สมมติฐานว่า รายได้ของผูล้ งทุนนัน้ เพิม่ ขึน้ ตามเงินเฟ้อ และให้ลงทุนเงินในอัตรา
ร้อยละเท่ากับจํานวนเงินทีล่ งทุนในปี แรกในปี แรก และจัดสัดส่วนการลงทุน (rebalance) ของเงินทีค่ งเหลืออยู่ตาม
สัดส่วนเดิมที่ได้ลงทุนไว้ใ นปี แรก และทําการสุ่มอัตราผลตอบแทนจากช่วงอัตราผลตอบแทน และนํ ามารวมไว้กบั
จํานวนเงินคงเหลือเช่นเดียวกับปี แรก โดยให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ สําหรับปี ต่อๆ ไป จนครบตามระยะเวลาทีต่ ้องการ
ลงทุนเก็บเงินสําหรับวัยเกษียณ
2.3) ทําซํ้าในขัน้ ตอนที่ 1 และ 2 จํานวน 1,000 รอบ ในแต่ละสัดส่วนการลงทุน จํานวนปี ทจ่ี ะทําการลงทุน
และจํา นวนปี ข องช่ วงดํารงชีวิตหลัง เกษียณ โดยกํ าหนดว่า การคํานวณรอบใดที่ทํา ให้จํา นวนเงิน คงเหลือ เท่า กับ
เป้าหมายได้ แสดงว่าการคํานวณครัง้ นัน้ ประสบผลสําเร็จ และนําจํานวนครัง้ ทีป่ ระสบผลสําเร็จมาคํานวณเพือ่ หาอัตรา
การความสําเร็จของแต่ละแบบการลงทุน เทียบกับอัตราลงทุนต่างๆ
3) การคํานวณหาเป้าหมาย (target)
เป้าหมายทีใ่ ช้กําหนดจากข้อสมมติฐานทีว่ ่า บุคคลทัวไปนั
่ น้ จะใช้เงินในวัยเกษียณเป็ นจํานวนร้อยละ 70 ของ
วัยก่อนเกษียณ และรายได้ของบุคคลนัน้ จะเพิม่ ตามอัตราเงินเฟ้อ ซึง่ ใช้ดชั นีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เป็ นตัวชีว้ ดั ดังนัน้
หากเรากําหนดให้บุคคลนัน้ มีรายได้ เท่ากับ S และนํ าเงินมาลงทุนร้อยละ I ก็เท่ากับ บุคคลนัน้ ต้องการใช้เงินในวัย
เกษียณเท่ากับ 0.7×(S-I) และเมื่อนํามาคํานวณรวมกับอัตราเงินเฟ้อ ระยะเวลาในการสะสมการลงทุน และของช่วง
ดํารงชีวติ หลังเกษียณก็จะทําให้ได้เป้าหมายทีต่ อ้ งการสะสมเงินดังนี้
Target = Retirement Duration×[0.7×(S-I)]×(1+CPI)Accumulate Duration

(3)

ผลจากการวิจยั นี้คาดว่า การประมวลผลจากแบบจําลองจะทําให้ทราบอัตราความสําเร็จของสัดส่วนการลงทุน
แบบต่างๆ ในแต่ละของช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณ ของอัตราลงทุนตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ถึงร้อยละ 30 โดยผูล้ งทุนสามารถ
เลือกจัดสรรเงินลงทุนในสัดส่วนต่า งๆ ตามที่ผู้ล งทุน คาดหวัง โดยตัวแปรที่ผู้ลงทุนจะต้องกําหนดคือ อัตราลงทุน
เนื่องจากจะใช้คาํ นวณออกมาเป็ นร้อยละทีผ่ ูล้ งทุนจะลงทุนในแต่ละปี และอัตราความสําเร็จ เนื่องจากจะเป็ นอัตราทีท่ าํ
ให้เกิดความสําเร็จในสัดส่วนการลงทุนนัน้ ๆ ทีผ่ ลู้ งทุนเลือกลงทุน ซึง่ เมื่อผูล้ งทุนทราบตัวแปรทัง้ 2 ของตนเองแล้วจะ
สามารถเลือกการจัดสรรการลงทุนให้เหมาะสมได้ โดยขัน้ ตอนการประมวลผลได้แสดงไว้ดงั ภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ลําดับขัน้ ตอนการประมวลผลในการคํานวณหาอัตราความผิดพลาด
4. ผลการวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้นําเสนอแบบจําลองในการคํานวณหาอัตราความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ ช่วงระยะเวลาการลงทุน และของ
ช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณแบบต่างๆ สําหรับสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ณ อัตราลงทุนทีก่ ําหนด เพื่อให้ทราบการจัดสรร
สินทรัพย์ทเ่ี หมาะสมสําหรับวัยเกษียณ จึงเป็ นการทดลองนําสินทรัพย์ทางการเงินชนิดต่างๆ โดยคัดเลือกออกเป็ น 4
ชนิดคือ อัตราเงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารใหญ่เฉลีย่ 4 แห่ง ได้แก่ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทย
พาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี อัตราผลตอบแทนของหุน้ สามัญ ซึ่งใช้อตั รา
ผลตอบแทนจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหุน้ 50 ตัว (SET50) เนื่องจากเป็ นกลุ่มหลักทรัพย์ทไ่ี ด้ผ่าน
การคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และราคาทองคํามาตรฐานทีซ่ ้อื ขายทีต่ ลาดลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ (London AM fix) ซึง่ แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท โดยอัตราผลตอบแทนทัง้ หมดนัน้ ใช้อตั ราผลตอบแทนรายเดือน
และทําการปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อรายเดือนของแต่ละช่วงเวลานัน้ ๆ โดยใช้ดชั นีราคาผูบ้ ริโภคมาปรับ แล้วจึงนํ าค่า
อัตราผลตอบแทนรายเดือนหลังปรับลดอัตราเงินเฟ้อนัน้ มาทําการหาค่าผลตอบแทนรายปี ซึง่ ค่าสถิตเิ ชิงพรรณนา และ
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สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) ของสินทรัพย์ทงั ้ 4 ชนิดทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุงแล้วนัน้ เป็ นดังตารางที่ 1
และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ค่าสถิตเิ ชิงพรรณนาของสินทรัพย์
Asset
Geometric Mean
DEPOSIT
-1.56%
BOND
0.09%
STOCK
11.83%
GOLD
8.04%
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของสินทรัพย์
DEPOSIT
DEPOSIT
1.0000
BOND
0.9832
STOCK
0.0285
GOLD
0.0912

Standard Deviation
1.90%
1.89%
27.49%
15.10%

BOND
0.9832
1.0000
0.0082
0.0940

Coefficient of variation
-1.2166
21.2673
2.3244
1.8784

STOCK
0.0285
0.0082
1.0000
-0.0332

GOLD
0.0912
0.0940
-0.0332
1.0000

จากตารางที่ 1 จะพบว่าส่วนของอัตราผลตอบแทนจะมีเพียงเงินฝากเท่านัน้ ทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนทีต่ ดิ ลบ
กล่าวคือขาดทุนจากการด้อยค่าจากเงินเฟ้อ ส่วนตราสารหนี้มอี ตั ราผลตอบแทนทีใ่ กล้เคียงร้อยละ 0 และอีก 2
สินทรัพย์ คือตราสารทุน และทองคํานัน้ มีอตั ราผลตอบแทนเป็ นบวก หรือกล่าวได้ว่ามีเพียงหุ้นสามัญ และทองคํา
เท่านัน้ ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ คือสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อได้ ซึ่งจะพบว่าหากพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ ์ความแปรผัน (coefficient of variation) ซึ่งเป็ นการวัดค่าความเสีย่ งต่อผลตอบแทน จะพบว่าทองคําค่า
สัมประสิทธิ ์ความแปรผันตํ่าทีส่ ุดจึงมีความน่าสนใจลงทุนมากทีส่ ุด และหุน้ สามัญมีความน่าสนใจรองลงมา และสําหรับ
ตารางที่ 2 เป็ นตารางค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) ของสินทรัพย์ทงั ้ 4 ชนิด โดยจะพบว่า
สินทรัพย์ทงั ้ หมด ยกเว้นเงินฝากออมทรัพย์ และพันธบัตรนัน้ จะมีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า คือค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ของหุน้ สามัญกับเงินฝาก หุน้ สามัญกับพันธบัตร หุน้ สามัญกับทองคํา ทองคํากับเงินฝาก และทองคํากับ
พันธบัตรมีค่าเป็ น 0.0285, 0.0082, -0.0332, 0.0912 และ 0.0940 ตามลําดับ แต่สาํ หรับเงินฝาก และพันธบัตรจะมี
ความสัมพันธ์ทใ่ี กล้เคียงกันมาก คือมีค่าค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ท่ี 0.9832 หรืออาจกล่าวได้ว่าสินทรัพย์ทงั ้ 2 ชนิดให้
่ ร่ อ้ ยละ 90 หรือทีร่ ะดับ
ผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกัน และจากการหาค่านัยสําคัญทางสถิตทิ ค่ี วามระดับเชื่อมันที
นัยสําคัญ 0.10 นัน้ ก็ได้ผลสอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ทไ่ี ด้
จากผลการวิจยั อัตราความสํา เร็จของการลงทุนในสินทรัพย์เดี่ยวแต่ละสินทรัพย์ โดยมีช่วงดํารงชีวิตหลัง
เกษียณที่ 15 ปี 25 ปี และ 35 ปี และมีระยะเวลาการลงทุนที่ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ตามลําดับ ซึง่ ผลทีไ่ ด้แสดงให้เห็น
ว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนสูงทัง้ 2 ชนิดคือ ทองคํา และหุน้ สามัญนัน้ ให้ระดับอัตราความสําเร็จทีไ่ ม่
แตกต่างกันมากนัก ซึ่งผลทีไ่ ด้คอื หากมีระยะเวลาลงทุนทีไ่ ม่สงู มาก เช่น 10 ปี ก็จะต้องมีอตั ราการลงทุนทีส่ งู ขึน้ แต่
หากสามารถเพิม่ ระยะเวลาลงทุนให้สงู ขึน้ ได้ ก็สามารถทีจ่ ะลดอัตราลงทุนลงได้ ทัง้ อัตราความสําเร็จจะเพิม่ ขึน้ ตามช่วง
ดํารงชีวติ หลังเกษียณด้วย คือยิง่ ช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณนาน ก็จะทําให้อตั ราความสําเร็จที่ต่ําลง ทัง้ นี้ก็ลงทุนใน
สิน ทรัพย์ท่มี ีความผันผวนสูงก็ยงั ให้โอกาสที่จะสํา เร็จมากกว่า การลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีค วามผันผวนตํ่า เว้น แต่
ระยะเวลาการลงทุนที่ 10 ปี ทีใ่ ห้อตั ราความสําเร็จออกมาตํ่าเหมือนกันหมด และมีทช่ี ่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณ 10 ปี
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อัตราลงทุ นร้อ ยละ 60 ที่ใ ห้อตั ราความสํา เร็จที่สูงใกล้เคียงกัน ในทุนสินทรัพย์ทงั ้ นี้ เป็ นเพราะเงินต้นที่ล งทุ น นัน้ มี
ปริมาณมากกว่าจํานวนเงินทีจ่ ะใช้ในช่วงเกษียณอายุ
หากนํ าพันธบัตรมาจัดสรรร่วมลงทุนกับหุน้ สามัญเพื่อดูอตั ราความสําเร็จ ผลพบว่าหากสัดส่วนการลงทุนใน
ตราสารทุนสูง ก็จะมีอตั ราความสําเร็จเพิม่ สูง โดยผูล้ งทุนทีก่ ลัวความเสีย่ งไม่กล้าจะนําเงินลงทุนทัง้ หมดไปลงทุนในหุน้
สามัญก็สามารถเลือกแบ่งสัดส่วนการลงทุนเพียงบางส่วนไปลงทุนในหุน้ สามัญได้ เนื่องจากการแบ่งเงินบางส่วนไป
ลงทุนในหุน้ สามัญ เช่น ร้อยละ 40 หรือ ร้อยละ 60 โดยมีอตั ราการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน และช่วงดํารงชีวติ หลัง
เกษียณที่เหมาะสม ก็ทําให้ได้อตั ราความสําเร็จที่สูงไม่แตกต่างจากการลงทุนในสินทรัพย์ท่มี คี วามผันผวนสูงเพียง
อย่างเดียวมากนัก ดังนัน้ การจัดสรรเงินลงทุนมาส่วนมาลงทุนในหุน้ สามัญนัน้ จะทําให้สามารถเพิม่ อัตราความสําเร็จ
ได้มากขึ้น และลดอัตราการลงทุนลงในทุกๆ ช่วงระยะเวลาลงทุน และช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณได้ดกี ว่าการลงทุน
เพียงแต่ในพันธบัตร
นอกจากการนํ าสินทรัพย์ 2 ชนิด มาจัดสัดส่วนร่วมกันแล้ว การทดลองนี้ยงั ได้ทดสอบนําเงินฝากมาร่วมจัด
สัดส่วนด้วย โดยให้เข้าไปแบ่งสัดส่วนกับพันธบัตรเพือ่ ดูความเปลีย่ นแปลงอัตราความสําเร็จทีไ่ ด้ ซึง่ ผลก็ออกมาไม่ต่าง
จากการมีสนิ ทรัพย์เพียง 2 ชนิด เนื่องจากว่าเงินฝาก และพันธบัตรนัน้ มีอตั ราผลตอบแทนทีม่ คี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน เพียงแต่เงินฝากนัน้ ให้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากอัตราเงินเฟ้อ ทําให้ผลที่ได้แนวโน้มของ
แผนภูมแิ ท่งจะเป็ นไปในลักษณะแบบเดียวกับการลงทุนในสินทรัพย์เพียง 2 ชนิด เพียงแต่เมื่อนําเงินฝากเข้ามาเพิม่ จะ
ทําให้อตั ราความสําเร็จนัน้ ลดลงไปเล็กน้อย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ได้นําเงินฝากมาร่วมจัดสรรด้วย ดังนัน้ อาจ
กล่าวได้วา่ หากผูล้ งทุนต้องการทีจ่ ะมีเงินสดฝากในบัญชีเงินฝาก เผื่อกรณีเหตุจาํ เป็ น และอาจต้องการใช้เงินสดในกรณี
ฉุ กเฉิน หรือเพื่อต้องการเก็บไว้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ผูล้ งทุนก็สามารถทีจ่ ะจัดสรรเงินบางส่วนในสัดส่วนของพันธบัตร
มาแบ่งไว้ในเงินฝากได้ แต่กไ็ ม่ควรทีจ่ ะแบ่งออกมาเป็ นจํานวนมากจนเกินไป โดยการแบ่งสัดส่วนเงินบางส่วนมาไว้ใน
เงินฝากดังกล่าวไม่ได้เป็ นการทําให้อตั ราความสําเร็จเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ แต่หากผู้ลงทุนมิได้มีความ
จําเป็ นทีจ่ ะต้องถือเงินสดแล้วนัน้ ผู้ทําวิจยั แนะนํ าว่าควรทีจ่ ะนํ าเงินไปลงทุนในพันธบัตรทัง้ หมดเพราะว่าจะช่วยเพิม่
อัตราความสําเร็จให้สงู ขึน้ ได้
จากการนําสินทรัพย์ทงั ้ 4 ชนิด คือเงินฝากธนาคาร พันธบัตร หุน้ สามัญ และทองคํา มาร่วมจัดสรรการลงทุน
โดยแบ่งช่วงระยะเวลาลงทุนเป็ น 3 ช่วง คือระยะเวลาลงทุน 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี และมีช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณ 3
ช่วงเช่นกัน คือช่วงระยะเวลา 15 ปี 25 ปี และ 35 ปี ซึง่ ในการจัดสรรสัดส่วน จะเน้นเพือ่ ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
การลงทุนในสินทรัพย์ท่มี คี วามผันผวนสูง และความผันผวนตํ่าเพื่อดูลกั ษณะแนวโน้ ม และความแตกต่าง กล่าวคือ
สัดส่วนในการจัดสรรการลงทุน จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือลงทุนในสินทรัพย์ท่มี คี วามผันผวนสูง และลงทุนใน
สินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนตํ่า ซึง่ ผลทีไ่ ด้คอื การจัดสรรสินทรัพย์จาการนําสินทรัพย์ทงั ้ 4 ชนิด มาร่วมกันจัดสรรนัน้ ผล
ที่ไ ด้คือทําให้เ พิ่ม อัต ราความสําเร็จได้ม ากขึ้น และช่วยลดอัต ราการลงทุนลงได้ในระดับ ที่ดี แต่อย่างไรก็ตามช่ว ง
ระยะเวลาลงทุนทีเ่ หมาะสมนัน้ ควรอยู่ท่ี 20 ปี ขน้ึ ไป เพราะถ้าระยะเวลาทุนน้อยกว่านี้จะทําให้ตอ้ งเพิม่ อัตราลงทุนมาก
แต่อตั ราความสําเร็จก็ยงั อยู่ในระดับทีต่ ่ํานอกจากว่าจะมีช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณไม่นานมาก จึงจะสามารถเริม่ ลงทุน
เพื่อวัยเกษียณในช่วงปลายของการทํางานได้ และเพื่อให้ได้การจัดสรรการลงทุนที่ดนี ัน้ ควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งนํ าไป
ลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนสูง เพราะในระยะยาวแล้วสินทรัพย์เหล่านี้จะให้อตั ราผลตอบแทนทีส่ งู พอ ทีจ่ ะทําให้
มีอตั ราความสําเร็จทีส่ งู ขึน้ จนมีนยั สําคัญต่อการวางแผนลงทุนเพือ่ วัยเกษียณอายุ
จากการทดลองทัง้ หมดข้างต้น สรุปผลของอัตราความสําเร็จจากการจัดสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ของแต่ละ
อัตราลงทุน ระยะเวลาลงทุน และช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณนัน้ ได้ว่า หากเริม่ ลงทุนในช่วงใกล้เกษียณ โอกาสทีจ่ ะบรรลุ
เป้า หมายในการเกษีย ณอายุนัน้ ตํ่ า มาก หรือแทบจะไม่มีเลย แต่หากมีระยะเวลาลงทุน เพิ่มขึ้น ก็จะทํา ให้มีอัต รา
ความสําเร็จเพิม่ ขึน้ แต่ทงั ้ นี้อตั ราการลงทุนทีเ่ หมาะสมควรจะอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 30 ขึน้ ไป
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ภาพที่ 3 สัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสม สําหรับช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณ 15 ปี 25 ปี
และ 35 ปี ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาลงทุน 10 ปี

ภาพที่ 4 สัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสม สําหรับช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณ 15 ปี 25 ปี
และ 35 ปี ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาลงทุน 20 ปี

ภาพที่ 5 สัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสม สําหรับช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณ 15 ปี 25 ปี
และ 35 ปี ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาลงทุน 30 ปี
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ผลการวิจยั ได้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะระยะเวลาลงทุนช่วงใด มีช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณนานเท่าใด ผลทีไ่ ด้ก็
คือค่าอัตราความสําเร็จทีต่ ่ํามาก และยิง่ ถ้าผู้ลงทุนคาดว่าหวังช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณเป็ นระยะเวลานาน ผูล้ งทุนก็
ควรจะเพิม่ อัตราลงทุนให้สงู ขึน้ ไปด้วย จึงสามารถมันใจได้
่
ว่าจะประสบความสําเร็จ และบรรลุเป้าหมายการเกษียณอายุ
ได้ ที่สํา คัญ ผู้ลงทุ นควรที่จะเพิ่ม การลงทุน ในสิน ทรัพ ย์เ สี่ยง หรือ สิน ทรัพ ย์ท่มี ีค วามผัน ผวนให้สูง ขึ้น เนื่ อ งจากมี
ระยะเวลาในการลงทุนทีย่ าวนานขึน้ สามารถหักล้างกับความผันผวนระยะสัน้ ทีผ่ ่านมาได้ ประกอบกับการทีค่ าดหวัง
ช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณทีย่ าวนาน ทําให้มชี ่วงระยะเวลาใช้เงินทีม่ ากขึน้ จึงต้องการผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ เพื่อให้การ
เกษียณอายุเป็ นไปตามทีค่ าดหวัง โดยถ้ากําหนดให้อตั ราความสําเร็จทีค่ วรจะเป็ นอยูไ่ ม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 แล้วสัดส่วน
การลงทุนทีเ่ หมาะสมสําหรับการลงทุนในวัยเกษียณสําหรับช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณในระยะเวลาต่างๆ ทีจ่ ะทําให้มี
อัตราลงทุนทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ ซึง่ ได้ผลดังภาพที่ 3-5
จากผลการศึกษา นํ าไปสู่ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประยุกต์ใช้กบั การลงทุนเพื่อวัยเกษียณ ทัง้ กองทุน
สํารองเลีย้ งชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือแม้แต่การลงทุนอื่นๆ โดยการพิจารณาเพิม่ สัดส่วนการลงทุนใน
สินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนให้มากขึน้ เพื่อเพิม่ อัตราผลตอบแทน และลดการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนตํ่า แต่
ให้อัต ราผลตอบแทนที่ต่ําลง จากแต่เ ดิม กองทุน เพื่อการเกษีย ณอายุ ต่า งๆ จะเน้ น ลงทุน แต่ ใ นสิน ทรัพย์ท่ีมีความ
ปลอดภัยสูง ซึ่งให้ผลตอบแทนทีค่ ่อนข้างตํ่า แต่จากผลการวิจยั ได้พสิ จู น์แล้วว่า เมื่อถึงเวลาทีจ่ ะต้องเกษียณอายุจริงๆ
นัน้ ผู้ลงทุนจะไม่สามารถประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ และสุดท้ายถึงหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาเพิม่ แรงจูงใจในการลงทุนเพื่อวัยเกษียณผ่านช่องทางต่างๆ เพิม่ ขึ้น เช่น การเพิม่ สัดส่วนในการลงทุนใน
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ให้มากขึน้ หรือเพิม่ แรงจูงใจในการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ซึ่งถือเป็ นกองทุนรวม
ทีม่ นี โยบายออกมาเพื่อให้ผลู้ งทุน ลงทุนสําหรับวัยเกษียณอย่างแท้จริง แต่กลับไม่ค่อยมีผสู้ นใจเท่าทีค่ วรมากนัก โดย
อาจจะเพิม่ สิทธิทางภาษีให้มากขึ้นจากปจั จุบนั ทีส่ ามารถนํ าไปลดหย่อนภาษีได้เพียงแค่รอ้ ยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของ
รายได้พงึ ประเมินเท่านัน้ เนื่องจากผลวิจยั ได้พสิ ูจน์แล้วนี้ผูล้ งทุนควรจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 15 ถ้าหากคาดหวังจะมี
เงินไว้สาํ หรับใช้จา่ ยในวัยเกษียณ โดยทีล่ กั ษณะการใช้ชวี ติ ไม่ต่างจากในช่วงของวัยก่อนเกษียณมากนัก
5. บทสรุป
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั ที่ได้ศกึ ษาการลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับวัยเกษียณ ซึ่งได้จําลองระยะเวลาการ
ลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ 4 ชนิด ได้แก่ เงินฝาก พันธบัตร หุน้ สามัญ และทองคํา เพื่อหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
สําหรับอัตราลงทุนต่างๆ ตามระยะเวลาลงทุน และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะดํารงชีวติ ในวัยเกษียณอายุ เพือ่ ให้ได้อตั ราการ
ลงทุนที่ต่ําที่สุด และมีอตั ราความสําเร็จที่สูงที่สุดตามแต่ละช่วงระยะเวลาการลงทุน และช่วงดํารงชีวิตหลังเกษียณ
นอกจากนี้ยงั ได้ศกึ ษาการลงทุนในวัยเกษียณ ซึง่ ได้ศกึ ษาการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ 4 ชนิด ได้แก่ เงินฝาก พันธบัตร
หุน้ สามัญ และทองคํา เพื่อศึกษาหาสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมกับอัตราถอนเงินแบบต่างๆ ตามแต่ละช่วงดํารงชีวติ
หลังเกษียณ เพือ่ คํานวณหาสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนทีไ่ ด้อตั ราความผิดพลาดทีต่ ่าํ ทีส่ ุด และให้ได้อตั ราถอนเงินทีส่ งู
ทีส่ ดุ ตามแต่ละช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณนัน้ ๆ
จากการศึกษาทําการวิจยั ทําให้ได้ผลว่าผู้ลงทุนเพื่อวัยเกษียณควรจะเริม่ ลงทุนตัง้ แต่เนิ่นๆ และยิง่ ผูล้ งทุน
คาดหวังช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณเป็ นระยะเวลานานก็ยงิ่ ควรจะเริม่ ลงทุนให้เร็วขึน้ เนื่องจากผลวิจยั ได้ชใ้ี ห้เห็นแล้วว่า
หากผูล้ งทุนทีเ่ ริม่ ลงทุนเร็ว จะทําให้มอี ตั ราความสําเร็จเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ สามารถทีจ่ ะมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณ
ยาวนานขึ้น โดยที่อตั ราการลงทุนไม่สูงมากจนเกินไปนัก แต่หากผู้ลงทุนเริม่ ลงทุนช้า หรือเริม่ ลงทุนเมื่อใกล้ถึงวัย
เกษียณแล้ว โอกาสทีผ่ ลู้ งทุนจะประสบความสําเร็จก็จะเหลือน้อยลง เนื่องจากเหลือระยะเวลาลงทุนน้อยลง
นอกจากนี้ผลู้ งทุนเพือ่ วัยเกษียณควรเพิม่ สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนมากขึน้ โดยการแบ่ง
เงินมาลงทุนในหุน้ สามัญ และลงทุนในทองคํา เนื่องจากผูล้ งทุนเพื่อวัยเกษียณนัน้ จะมีระยะเวลาลงทุนทีย่ าวนานเพียง
พอทีจ่ ะสามารถลดความผันผวนในระยะสัน้ ของสินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนสูงได้ อย่างไรก็ตามอัตราความสําเร็จจะสูง
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หรือตํ่ามิได้ขน้ึ กับสัดส่วนการลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ขึน้ กับระยะเวลาลงทุน ช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณ และอัตรา
การลงทุนด้วย สําหรับอัตราการลงทุนนัน้ จะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 30 ขึน้ ไปเพื่อให้ช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณ ซึง่ เป็ นช่วงทีไ่ ม่มี
รายได้แล้วนัน้ มีลกั ษณะการดํารงชีวติ ไม่แตกต่างกับช่วงทีย่ งั มีรายได้อยูม่ ากนัก ทัง้ นี้ทางภาครัฐอาจจะเพิม่ แรงจูงใจให้
คนใส่ใจในการออมการลงทุนเพิม่ มากขึน้ โดยการเพิม่ สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กบั ผูล้ งทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ ง
ชีพ จากปจั จุบนั ทีใ่ ห้สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้เพียงร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 โดยให้ผลู้ งทุนสามารถนําเงินลงทุนมา
ลดหย่อนได้เพิม่ มากกว่าปจั จุบนั รวมทัง้ หาแรงจูงใจให้บริษัทต่างๆ เพิม่ สัดส่วนการลงทุนของพนักงานบริษัทผ่าน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็ นการเพิม่ อัตราการลงทุน ให้ผู้ลงทุนเมื่อถึงวัยเกษียณแล้วยังมีรายได้เพียงพอ โดยไม่
เป็ นภาระของทางภาครัฐต่อไปในอนาคต
เนื่องด้วยแบบจําลองทีใ่ ช้อยูบ่ นข้อสมมติฐานทีว่ ่าผลตอบแทนในอนาคตมีลกั ษณะใกล้เคียงกับผลตอบแทนใน
อดีต ซึ่งในความเป็ นจริงนัน้ อาจมีเรือ่ งราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินใหม่ๆ ทีอ่ าจจะทวี
ความรุนแรงขึ้นมากกว่าในอดีตจากนวัตกรรมการเงินใหม่ๆ ที่มคี วามสลับซับซ้อนมากขึ้น หรือความร่วมมือต่างๆ
ระหว่างประเทศ ภูมภิ าค ทีท่ าํ ให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีการเปลีย่ นแปลงไปจากในอดีต ทําให้ผลตอบแทนในอนาคต
อาจเปลีย่ นแปลงไปจากผลตอบแทนทีผ่ ่านมาในอดีต นอกจากนี้ เนื่องจากในขัน้ ตอนการประมวลผลแบบจําลองโดยวิธี
มอนติค าร์โลที่ใ ช้ใ นการวิจยั นี้ มีขนั ้ ตอนที่ต้อ งใช้เวลาในการประมวลผลที่ค่อ นข้างมาก ทํา ให้ก ารวิจยั นี้ จํา กัด การ
วิเคราะห์อยูท่ ช่ี ่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณเป็ นระยะเวลา 15 ปี 25 ปี และ 35 ปี เท่านัน้ ซึง่ อาจทําให้ขาดการวิเคราะห์ใน
กรณีของช่วงดํารงชีวติ หลังเกษียณบางช่วงทีผ่ ลู้ งทุนอาจสนใจ เช่น หากผูล้ งทุนวางแผนจะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปีและ
คาดว่าจะดํารงชีวติ ถึง 80 ปี ก็อาจต้องการเห็นผลการวิจยั ของกรณีการดํารงชีวติ หลังเกษียณเป็ นระยะเวลา 20 ปี เป็น
ต้น
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