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การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการท าประกันชีวิต  แรงจูงใจใน
การถ่ายโอนมรดกผ่านการท าประกันชีวิต บทบาทของการท าประกนัชีวิต โดยใช้แบบจ าลองของ
Heckmanและวิเคราะห์สถานการณ์เงินออมหลงัเกษียณอายขุองคนในวยัท างาน  ตลอดจนศกึษา
ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การมีเงินออมหลงัเกษียณอายุเปรียบเทียบระหวา่งคนท่ีท างานในระบบและนอก
ระบบโดยใช้แบบจ าลองโพรบิท ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษา รายได้ จ านวนหนีส้ิน ระดบั
ความรู้พืน้ฐานทางการเงิน ความต้องการมอบมรดก และการท างานในระบบ เป็นปัจจัยท่ีเพิ่ม
โอกาสในการท าประกันชีวิต ส่วนปัจจัย อายุ รายได้ จ านวนหนีส้ิน การมีบ้านเป็นของตนเอง 
ความรู้พืน้ฐานทางการเงิน  เป็นปัจจัยท่ีส่งผลทางบวกต่อจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิต  แต่
จ านวนบตุรมีผลทางลบ ส่วนสถานการณ์การมีเงินออมหลงัเกษียณอายขุองคนในวยัท างานพบว่า 
คนวยัท างานร้อยละ 68.20 มีความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายุ ปัจจยัท่ีมีผลทางบวกท่ี
ช่วยเพิ่มโอกาสในการมีเงินออมหลงัเกษียณคือ ระดบัการศึกษา อายุท่ีคาดว่าจะเกษียณ อาชีพ 
รายได้ และมูลค่าท่ีดิน คนท างานนอกระบบจะมีปัจจยัระดบัการศึกษา อายุท่ีคาดว่าจะเกษียณ 
รายได้ มูลค่าท่ีดิน ท่ีมีผลทางบวกต่อการออมเพียงพอหลงัเกษียณ แต่มีเพียงปัจจยัอายุท่ีคาดว่า
จะเกษียณกับมูลค่าท่ีดินท่ีมีผลส าหรับผู้ ท่ีท างานในระบบ  ปัจจยัทศันคติต่อการมอบมรดกส่งผล
ให้บุคคลต้องการท าประกันชีวิตไว้เป็นหลกัประกันทางเศรษฐกิจแก่บุตรมากกว่าการท าประกัน
ชีวิตไว้เพ่ือเป็นเงินออมหลงัเกษียณอายุ จากผลการวิจยั ภาครัฐควรสง่เสริมให้มีการจ้างงานผู้อายุ
เพิ่มขึน้ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดการสะสมรายได้และเงินออมไว้ใช้จา่ยหลงัเกษียณ การให้
ความรู้ทางการเงินและการส่งเสริมการออมให้ประชาชนน่าจะท าให้สถานการณ์การมีเงินออกม
หลังเกษียณดีขึน้ อาธิ การประชาสัมพนัธ์กองทุนการออมแห่งชาติให้คนท่ีท างานนอกระบบเข้า
เป็นสมาชิกในจ านวนมากขึน้ หรือการสร้างระบบการออมภาคบงัคบั เป็นต้น 
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The objectives of this research are 1) to study the factors that affect the 

decision of buying life insurance and the motivation of inheritance transfer through life 
insurance and 2) to consider the saving situation after retirement comparing between 
formal and informal workers savings. Heckman’s two-step model and probit model are 
used to analyze objectives 1 and 2, respectively.The results indicated that level of 
education, income, amount of debt, level of basic financial literacy, desire to give 
inheritance and to work in the formal system are the factors that positively affect the 
probability of buying life insurance. The factors of age, amount of debt, homeownership, 
and level of financial literacy knowledge positively affect the amount of premium 
payment, but the number of children affects it contradictory. The study of the saving 
situation after retirement shows that 68.2 percent of workers have sufficient savings. The 
factors of education level, expected age of retirement, occupation, income, and value of 
land increase the probability of having adequate savings after retirement. For informal 
workers, the factors that affected their savings after retirement are education level, 
expected age of retirement, income, and value of land, and there are only the expected 
age of retirement and value of land that affected the formal workers saving after 
retirement. The desire to give the inheritance for the offspring will result in people 
wanting to buy life insurance as an economic guarantee for their family more than for 
their retirement savingsFrom the results of the study, the government sector should 
promote the employment of older people in both public and private sectors to generate 
their revenue and result in their savings. Moreover, providing financial knowledge, 
creating the compulsory saving system, including public relation of the National Savings 
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Fund for informal sector workers may help the retiree economic security. 

 
Keyword : life insurance savings sufficiency of savings after retirement 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญเติบโตในระยะยาวจ าเป็นต้องมีการลงทุนใน
สินค้าทุน เช่น โครงสร้างพืน้ฐาน การศึกษา และเทคโนโลยี การขยายตวัของธุรกิจ ฯลฯ แหล่งท่ีมาหลัก
ของเงินทุนภายในประเทศส าหรับการลงทุนก็คือเงินออมของครัวเรือน โดยเงินออมจะถูกผนัแปรไปเป็น
เงินลงทนุ ซึ่งได้รับการยอมรับมาเป็นเวลาหลายทศวรรษว่าการระดมเงินออมภายในประเทศมีผลตอ่การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศก าลงัพฒันา โดยพบความสมัพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างการออมการ
ลงทนุและการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ (Mirach และ Hailu, 2014)                     

เม่ือพิจารณาสถานการณ์การออมของประเทศไทยในชว่งกวา่ 10 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2548  
- 2557) โดยภาพรวมมีการออมสุทธิท่ีเพิ่มสูงขึน้จาก 966,124 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 1,375,464 ล้าน
บาทในปี 2557 แต่เม่ือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของร้อยละการออมสุทธิต่อ GDP พบว่าไม่ได้มี
ความแตกต่างกนัมากนกั (จากร้อยละ 14.1 เป็นร้อยละ 14.9) ท่ีน่ากงัวลคือ ตัง้แต่ปี 2555 การออมสุทธิ
และการออมสทุธิต่อ GDP มีค่าลดลงอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีการออมส่วนบุคคลในภาพรวมเพิ่มสูงขึน้
จาก 246,330 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 640,593 ล้านบาทในปี 2557 แต่หลงัจากปี 2550 เป็นต้นมา การ
ออมสว่นบคุคลมีการเปล่ียนแปลงขึน้ลงอยา่งไมมี่เสถียรภาพ (ภาพประกอบ 1 และ 2)  
 

 

ภาพประกอบ 1 การออมสว่นบคุคลและการออมสทุธิ ปี 2548 – 2557 

ท่ีมา: ส านกับญัชีประชาชาติ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติ 
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ภาพประกอบ 2 การออมสว่นบคุคลตอ่ GDP และการออมสทุธิตอ่ GDP ปี 2548 - 2557 

ท่ีมา : ส านกับญัชีประชาชาต ิส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติ 

หากแจกแจงข้อมูลการออมของครัวเรือนจากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของ
ครัวเรือน (SES) โดยจ าแนกตามระดบัการออมของครัวเรือนแบง่การออมออกเป็น 10 ชัน้ (saving decile)   
โดยชัน้ท่ี 1 แสดงระดบัการออมน้อยท่ีสุด และชัน้ท่ี 10 แสดงระดบัการออมสูงสุด จากข้อมูลระหว่างปี 
2552 – 2558 พบว่าในชัน้การออมท่ี 1 – 3 ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีการออมระดบัต ่ามีการออมเฉล่ียติดลบ การ
ออมเฉล่ียของครัวเรือนในปี 2558 ลดลงในทกุเดไซล์เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2552 นอกจากนีย้งัมีความผนั
ผวนของการออมในภาพรวมกล่าวคือ การออมเฉล่ียเพิ่มขึน้จาก 5,356 บาท ในปี 2552 เป็น 6,205 บาท
และ 6,437 บาทในปี 2554 และ 2556 ตามล าดบั แตก่ลบัมีการออมท่ีต ่าลงในปี 2558 เท่ากบั 5,354 บาท 
(ตาราง 1)  

อีกหนึ่งปัญหาท่ีน่ากงัวลคือ ปัญหาหนีค้รัวเรือน1 ท่ีจะสง่ผลตอ่ศกัยภาพการออมของครัวเรือน 
จากรายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ส านกังานสถิติแห่งชาติ พบว่าร้อยละของ
จ านวนครัวเรือนท่ีเป็นหนีเ้พิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2539 จากร้อยละ 49.2 เป็นร้อยละ 66.4 ในปี 
                                                             
1 หนีค้รัวเรือน เป็นเงินให้กู้ยืมท่ีสถาบนัการเงินให้แก่บคุคลธรรมดาท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ ซึง่บคุคลธรรมดาอาจน าเงินท่ีกู้ยืมไปใช้เพื่อการจบัจ่ายใช้สอยต่างๆ 

หรือเพ่ือประกอบธุรกิจ โดยข้อมูลหนีค้รัวเรือนจะครอบคลุมเฉพาะเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเก็บข้อมลูได้ (ไม่รวมหนีน้อก
ระบบ) (ท่ีมา: วารสาร Bankers' Talk ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 1 2558)  
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2547 หลังจากนัน้ลดลงมาเหลือร้อยละ 53.8 ในปี 2556 (ภาพประกอบ 3) แม้ว่าแนวโน้มสัดส่วนของ
จ านวนครัวเรือนท่ีเป็นหนีจ้ะลดลง แต่เม่ือพิจารณาจากจ านวนหนีส้ินเฉล่ียของครัวเรือนกลบัสวนทาง 
กล่าวคือ จ านวนหนีส้ินเฉล่ียของครัวเรือนเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2539 จากจ านวนหนีส้ินเฉล่ีย 
52,001 บาทต่อครัวเรือนเป็น 163,087 บาทต่อครัวเรือนในปี 2556  (ภาพประกอบ 4) นอกจากนี ้ข้อมูล
ของธนาคารแหง่ประเทศไทยยงัแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึน้ของหนีค้รัวเรือนตอ่ GDP อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 
2550 จากร้อยละ 51.7 เป็นร้อยละ 81.6 ในปี 2558 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการออมของประเทศมี
ปัญหาทัง้ในระดบัมหภาคและในระดบัครัวเรือน 

ตาราง 1 การออมเฉล่ียของครัวเรือน ปี 2552-2558 

                                หนว่ย: บาทตอ่เดือน 

เดไซล์ท่ี 2552 2554 2556 2558 

1 -10,643.78 -12,646.65 -12,795.60 -13,925.91 

2 -2,102.87 -2,603.38 -2,237.18 -2,807.74 

3 -545.87 -871.83 -538.20 -882.58 

4 342.76 134.25 390.68 173.23 

5 1,205.11 980.30 1,269.59 1,019.42 

6 2,310.29 2,111.21 2,415.64 2,148.66 

7 3,928.11 3,722.64 4,023.34 3,709.37 

8 6,609.81 6,374.53 6,593.48 6,055.81 

9 12,042.91 11,667.26 11,631.56 10,693.11 

10 45,629.94 52,126.62 49,552.53 42,090.17 

คา่เฉล่ีย 5,355.72 6,204.53 6,436.73 5,354.07 

ท่ีมา: ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ ค านวณโดยผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 3 ร้อยละจ านวนครัวเรือนท่ีเป็นหนี ้ปี 2539 - 2556 

ท่ีมา : รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ส านกังานสถิติแหง่ชาติ 

 

 

ภาพประกอบ 4 จ านวนหนีส้ินเฉล่ียตอ่ครัวเรือนทัว่ประเทศ ปี 2539 - 2556 

ท่ีมา : รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ส านกังานสถิติแหง่ชาติ 
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หากพิจารณาในเร่ืองโครงสร้างประชากรท่ีมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไป จ านวนผู้สงูอายใุนประเทศ
ไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ สูงอายุไทย (2559) รายงานว่า
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ (Aged Society) ตัง้แต่ปี 2548  และจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ (Complete-Aged Society) ในปี 2564 ในปี 2574 จะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-
Aged Society)2 ดงันัน้ ความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณจึงมีความส าคญัต่อการช่วยให้ผู้ สูงอายุมี
คณุภาพชีวิตท่ีดี สามารถมีค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตได้อย่างเพียงพอ แต่ในปัจจุบนัยงัพบว่าผู้สงูอายุ
สว่นใหญ่ไมมี่รายได้ และส่วนหนึง่ตกอยู่ในสภาวะยากจน นอกจากนีผู้้สงูอายสุ่วนใหญ่ยงัมีความเส่ียงท่ี
จะต้องประสบปัญหาด้านหลกัประกนัทางรายได้ ผลการส ารวจประชากรสงูอายุในประเทศไทย ปี 2560 
ของส านกังานสถิติแห่งชาติ (ภาพประกอบ 5) พบว่า ผู้สงูอายุมีรายได้หลกัส่วนใหญ่จากบุตร (รวมบุตร
เลีย้งและบุตรบุญธรรม) และจากการท างานเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.70 และร้อยละ 31 ตามล าดับ 
ในขณะท่ีมีผู้สงูอายท่ีุมีรายได้หลกัจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ดอกเบีย้เงินออมท่ีผู้สงูอายไุด้เก็บออม /เงินออม /
การขายทรัพย์สินท่ีมีอยู่ ร้อยละ 2.30  และจากเงินบ าเหน็จ บ านาญ ร้อยละ 5.90 ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้
เห็นว่าผู้สงูอายสุว่นใหญ่ของประเทศมีการพึง่พารายได้จากการสะสมทรัพย์สิน เงินออม และเงินบ าเหน็จ 
บ านาญค่อนข้างน้อย นอกจากนีมี้ผู้ สูงอายุมากถึงร้อยละ 20 ท่ีมีรายได้หลกัจากเบีย้ยงัชีพ สะท้อนให้
เห็นว่ามีผู้ สูงอายุท่ีมีความยากล าบากเชิงเศรษฐกิจเป็นจ านวนไม่น้อยท่ีพึ่งเบีย้ยังชีพจากรัฐบาลใน
จ านวนไม่ถึง 1,000 บาทต่อเดือนเป็นแหล่งรายได้หลกัเพ่ือใช้ในการด ารงชีพ จากการส ารวจดงักล่าวยงั
พบว่ามีผู้สูงอายถุึงร้อยละ 18.5 ท่ีรู้สึกว่ามีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และร้อยละ 25.4 มีรายได้
เพียงพอเป็นบางครัง้ต่อการด ารงชีพ และมีผู้ สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 28.20 ท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 30,000 
บาทตอ่ปี หรือคิดเป็นรายได้เดือนละ 2,500 บาท ซึง่ต ่ากว่าเส้นความยากจนใน ปี 2560 ท่ี 2,686 บาทตอ่
เดือน  

 

                                                             
2มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผู้สงูอายไุทยได้ให้ค านิยามสงัคมสงูอายไุว้ ดงันี ้
 “สงัคมสงูอาย”ุ (Aged society) หมายถึง สงัคมท่ีมีประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป มากกวา่ร้อยละ 10 ของประชากรทัง้หมด (หรือประชากรอาย ุ65 ปีขึน้ไป 
มากกวา่ร้อยละ 7) 
“สงัคมสงูอายอุยา่งสมบรูณ์” (Complete-aged society) หมายถึง สงัคมท่ีมีประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป มากกวา่ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้หมด (หรือ
ประชากรอาย ุ65 ปีขึน้ไป มากกวา่ร้อยละ 14) 
“สงัคมสงูอายรุะดบัสดุยอด” (Super-aged society) หมายถึง สงัคมท่ีมีประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป มากกวา่ร้อยละ 28 ของประชากรทัง้หมด (หรือประชากร
อาย ุ65 ปีขึน้ไป มากกวา่ร้อยละ 20) 
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ภาพประกอบ 5 แหลง่รายได้หลกัในการด ารงชีพของผู้สงูอาย ุปี 2560 

ท่ีมา : ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ 

จากข้อมลูอายคุาดเฉล่ียท่ีอายุ 60 ปี ของสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคมมหาวิทยาลยัมหิดล 
ในปี 2561  ส าหรับเพศชายเทา่กบั 20.2 ปี และเพศหญิง 23.6 ปี ซึ่งหมายความวา่ผู้สงูอายจุะต้องใช้ชีวิต
หลงัจากเกษียณอีกประมาณ 20 ปี ซึง่เป็นระยะเวลาท่ีนานพอสมควร การมีหลกัประกนัทางรายได้จงึเป็น
สิ่งส าคญัตอ่การรักษาระดบัคณุภาพชีวิตของผู้สงูอายุ แตก็่ยงัพบว่าแรงงานยงัมีความเหล่ือมล า้ในการ
เข้าถึงหลกัประกนัทางรายได้ จากข้อมลูของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในปี 
2560 พบว่า กองทุนประกันสังคมเป็นหลักประกันรายได้ส าหรับผู้ สูงอายุในสัดส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 
38.44 ของก าลงัแรงงานรวม3  รองลงมาคือ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(กบข.) ร้อยละ 7.78 ร้อยละ 2.70 ตามล าดบั (ตาราง 2) ในขณะท่ีจ านวนแรงงานอีกกว่าคร่ึงท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกกองทุนเพ่ือเป็นหลกัประกันยามสงูอายุเน่ืองจากเป็นแรงงานนอกระบบ จึงมีความเส่ียงตอ่การมี
เงินออมไมเ่พียงพอหลงัเกษียณอาย ุภายใต้สถานการณ์ดงักลา่ว การส่งเสริมการออมตัง้แตช่ว่งวยัท างาน
เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันทางรายได้ยามชราภาพจะเป็นแนวทางในการเตรียมรับมือเพ่ือสร้าง
หลกัประกนัด้านรายได้ยามชราภาพให้มีความมัน่คง  

                                                             
3
 ก าลงัแรงงานรวม (อาย ุ15 ปีขึน้ไป) ในปี 2560 มีจ านวน 38,099,800 คน ข้อมลูจากส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ  
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ด้วยสถานการณ์ดงักล่าว ในเดือนสิงหาคม ปี 2558 รัฐบาลได้เพิ่มโอกาสในการออมส าหรับ
แรงงานนอกระบบ โดยเปิดให้แรงงานนอกระบบท่ีมีอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไปสามารถสมคัรเข้าร่วมในกองทนุ
การออมแห่งชาติ หลงัจากท่ีมีการจัดตัง้พระราชบญัญัติกองทุนการออมแห่งชาติขึน้มาตัง้แต่ ปี 2554  
เพ่ือให้ผู้ ท่ีไม่มีโอกาสได้รับหลกัประกนัทางรายได้สามารถมีโอกาสรับบ านาญเพ่ือเป็นหลกัประกนัในยาม
ชราภาพ กองทุนฯ ก าหนดให้สมาชิกส่งเงินสะสมไม่ต ่ากว่าครัง้ละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี 
โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบเสริมให้กบัสมาชิกตามจ านวนท่ีจา่ยเงินและอายขุองสมาชิกและจะได้รับเงิน
บ านาญรายเดือนเม่ือสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี อย่างไรก็ตามกองทุนการออมแห่งชาติก็ยงัไม่ได้รับความ
สนใจจากแรงงานนอกระบบเท่าท่ีควร ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม ปี 2561 กองทุนมีสมาชิกทัง้สิน้ 
610,683 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.88 จากจ านวนแรงงานนอกระบบในปี 2561 จ านวน 21.2 ล้านคน 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ในจ านวนนีเ้ป็นผู้ ประกอบอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุดร้อยละ 53.30 
(กองทนุการออมแหง่ชาต,ิ 2562)  

ตาราง 2 แสดงร้อยละของแรงงานท่ีมีหลกัประกนัรายได้ 

กองทนุเพ่ือการสร้างหลกัประกนัด้านรายได้ส าหรับผู้สงูอายุ ร้อยละ 

กองทนุประกนัสงัคม 38.44 

กองทนุบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการการ (กบข.) 2.70 

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 7.78 

กองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับลกูจ้างประจ าของสว่นราชการซึง่จดทะเบียนแล้ว (กสจ.) 0.24 

ท่ีมา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 2560  

นอกจากการออมภาคบงัคบัท่ีกฎหมายบงัคบัให้ออม เช่น กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
หรือกองทนุประกนัสงัคม ซึ่งรัฐใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการออมแล้วประชาชนทัว่ไปสามารถสร้าง
หลกัประกนัทางรายได้ด้วยตนเองเพิ่มเตมิด้วยการออมแบบสมคัรใจโดยอาศยัผลิตภณัฑ์ทางการออมจาก
ภาคเอกชน เช่น การท าประกันชีวิต ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันทั่วไปว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างหลักประกัน
ความมัน่คงในชีวิตให้กบัตวัผู้ท าประกนัและครอบครัว ช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ท าประกนัในกรณีท่ี
เกิดเหตกุารณ์ไม่คาดฝันจากอบุตัิเหต ุหรือโรคภยัไข้เจ็บ ประกนัชีวิตในปัจจบุนัมีหลากหลายรูปแบบ ทัง้
ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า ท่ีมีลักษณะการจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม ่าเสมอคล้ายเงิน
บ านาญ หรือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ท่ีมีลกัษณะของการออมเงินและการได้รับการคุ้มครองชีวิต
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ด้วย นอกจากนีย้ังมีประกันชีวิตในรูปแบบของการประกันสุขภาพท่ีช่วยป้องกันความเส่ียงในกรณีท่ี
เจ็บป่วยและต้องเสียคา่รักษาพยาบาลจ านวนมาก โดยผลประโยชน์ท่ีได้จากการประกนัชีวิตจะช่วยสร้าง
หลักประกันและความอุ่นใจต่อความสามารถในการหารายได้ของบุคคลและครอบครัวในกรณีท่ีผู้ท า
ประกนัท่ีเป็นหวัหน้าครอบครัวต้องเสียชีวิตก่อนเวลาอนัสมควร หรือในกรณีท่ีบคุคลอาจมีชีวิตท่ียืนยาว
หลังเกษียณ ซึ่งอาจมีเงินออมท่ีสะสมมาจากการท างานไม่เพียงพอ และอาจไม่สามารถท างานสร้าง
รายได้ แตย่งัต้องมีคา่ใช้จา่ยตา่ง  ๆในการด ารงชีวิต หรือมีคา่ใช้จา่ยด้านสขุภาพเพิ่มเตมิ 

นอกจากนีอ้าจเป็นไปได้ว่าการท าประกันชีวิตเกิดจากความตัง้ใจของหัวหน้าครัวเรือนท่ี
ต้องการถ่ายโอนมรดกตอ่บตุรซึ่งเกิดจากความหวงัดี (altruism) ท่ีผู้ ให้จะได้รับความพึงพอใจจากการรับรู้
วา่ทายาทของเขาจะมีความสขุจากความมัง่คัง่ของมรดกท่ีได้รับ ในบางประเทศพบว่าหวัหน้าครัวเรือนท่ีมี
ความตัง้ใจในการถ่ายโอนมรดกตอ่บุตรจะท าประกนัชีวิตไว้เพ่ือน าผลประโยชน์ท่ีได้จากการประกนัชีวิต
ไว้ใช้ส าหรับจ่ายภาษีมรดกซึ่งอาจมีจ านวนมาก (Li, 2008) เพ่ือไม่ให้บตุรหลานต้องรับภาระจากภาษี  มี
การศึกษาท่ีพบความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดกต่อบุตรผ่านการซือ้ประกันชีวิต เช่น 
การศกึษาของ Li (2008),and Inkmaan and Michaelides (2012) พบว่าความต้องการซือ้ประกนัชีวิตแบบ
ชัว่ระยะเวลาท่ีเพิ่มขึน้มีความสมัพนัธ์กบัทศันคตขิองพอ่แม่ท่ีต้องการมอบมรดกให้กบับตุร สอดคล้องกบั
ผลการศกึษาของ Bernheim (1991) ซึ่งพบว่าแรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกสามารถช่วยเพิ่มการตดัสินใจ
ในการซือ้ประกันชีวิต หรือสะท้อนจากตวัชีว้ดัท่ีแสดงถึงแรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดก  อาทิ การมีบุตร 
สถานภาพสมรส ดังการศึกษาของ Li (2008), Sauter (2012), Inkmaan and Michaelides (2012),and 
Dragota , Dragos,and Dragos (2015) ท่ีพบว่าครอบครัวท่ีมีบุตรจะพบความสมัพันธ์ท่ีเป็นบวกตอ่การ
เป็นเจ้าของประกนัชีวิต และ Dragota, Dragos, และ Dragos (2015) พบว่า ผู้ ท่ีสมรสแล้วมีความสมัพนัธ์
ในทางบวกต่อการซือ้ประกนัชีวิต ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่ามีความปรารถนาท่ีจะละทิง้มรดกไว้ให้กบับตุร
หลานหรือมีแรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกให้บตุรหลาน ในแนวทางเดียวกนัยงัพบว่าทศันคติตอ่การมอบ
มรดกส่งผลในทางบวกต่อมูลค่าเงินผลประโยชน์ของประกันชีวิต เช่น Beak and DeVaney (2005) 
ท าการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การซือ้ประกนัชีวิตและมลูคา่ผลประโยชน์ของประกนัชีวิต ด้วยแบบจ าลอง 
Double-Hurdle ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติต่อความต้องการมอบมรดกมีผลในทางบวกต่อมูลค่าเงิน
ผลประโยชน์ของประกันชีวิต รวมถึงตวัชีว้ดัท่ีแสดงถึงแรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดก  ได้แก่ จ านวนเด็ก
อายุต ่ากว่า 18 ปีในครัวเรือน และผู้ ท่ีสมรสแล้วส่งผลในทางบวกต่อมูลค่าเงินผลประโยชน์ของประกัน
ชีวิต  และ Li (2008) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การซือ้ประกนัชีวิต และมลูคา่การซือ้ประกนัชีวิต ด้วย
แบบจ าลอง Heckman two-step ผลการศกึษาพบวา่ ทศันคตติอ่ความต้องการมอบมรดกมีผลในทางบวก
ตอ่การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิต แตมี่ผลในทางลบตอ่มลูคา่การซือ้ประกนัชีวิต และจ านวนเดก็ในครัวเรือน 
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และผู้ ท่ีสมรสแล้วส่งผลในทางบวกตอ่มูลคา่เงินผลประโยชน์ของประกันชีวิต ด้วยผลการศกึษาดงักล่าว
จึงน่าจะเป็นเหตุผลสนับสนุนถึงความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดกต่อบุตรผ่านการท า
ประกนัชีวิต และความส าคญัของการท าประกนัชีวิตได้เป็นอยา่งดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

คา่ใช้จา่ยท่ีต้องใช้หลงัเกษียณเป็นสิ่งส าคญัท่ีต้องค านึงถึงเชน่กนั เน่ืองจากหากประมาณการ
ค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้หลงัเกษียณต ่าเกินไปอาจท าให้มีเงินใช้จ่ายหลงัเกษียณไม่เพียงพอ โดยสิ่งท่ีไม่ควร
มองข้ามในการออมคือ เงินเฟ้อ เน่ืองจากเงินเฟ้อท าให้ค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในอนาคตเพิ่มขึน้ ช้อมูลจาก
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2561)(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561 ) พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของครัวเรือน
ในช่วง 10 ปีเพิ่มขึน้จาก 14,500 บาทในปี 2550 เป็น 21,437 บาท ในปี 2560 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 47.84 ) 
ดงันัน้ บุคคลจึงต้องตระหนักถึงการสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยการออมเงินอย่างสม ่าเสมอและ
ได้รับผลตอบแทนท่ีมากกวา่เงินเฟ้อ เพ่ือให้มีเงินออมอยา่งพอเพียงตอ่การใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายอุยา่งมี
คณุภาพ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพ่ือศกึษาถึงปัญหาการมีเงินออมหลงัเกษียณ
ของคนไทย ค้นหาค าตอบวา่คนวยัก่อนเกษียณมีเงินออมพอเพียงส าหรับใช้หลงัเกษียณหรือไม่ โดยจะท า
การทดสอบปัจจยัทางด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงจูงใจในการออม ท่ีอาจ
ส่งผลต่อการออมของคนไทยในวัยท างาน รวมถึงทดสอบบทบาทของความรู้ทางการเงินท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการออม โดยเน้นใช้ทฤษฎีหรือตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์เป็นส าคญั แต่ก็ไม่ได้ละทิง้ตวั
แปรท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์โอกาสและทางเลือกในการตัดสินใจออม 
นอกจากนัน้ผู้ วิจัยยังตัง้ข้อสงสัยเก่ียวกับบทบาทของแรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดกให้กับบุตรของ
ครัวเรือนผ่านการท าประกันชีวิตอันเป็นการสะท้อนถึงความหวังดีของพ่อแม่ท่ีมีต่อบุตร ซึ่งผลของ
การศึกษาจะช่วยน ามาก าหนดนโยบายเพ่ือน าไปสู่การเพิ่มการออมและการสร้างหลกัประกนัทางรายได้
ยามชราภาพ และน าไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ สูงอายุอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป โดยมี
ค าถามวิจยัส าคญั ดงันี ้ 

1) แรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกไว้ให้บตุรหลานสง่ผลตอ่การท าประกนัชีวิตหรือไม ่และมี
ปัจจยัใดบ้างท่ีสง่ผลตอ่การท าประกนัชีวิต 

2) คนในวยัท างานเก็บออมพอเพียงเพ่ือการด ารงอยู่หลงัเกษียณจากการท างานหรือไม ่
ปัจจยัใดบ้างท่ีส่งผลให้คนในวยัท างานสามารถออมได้อย่างพอเพียงหลงัเกษียณ การท าประกันชีวิต
ส่งผลตอ่ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายหุรือไม่ คนในวยัท างานท่ีท างานในระบบและนอก
ระบบมีความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายแุตกตา่งกนัหรือไม่ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าประกันชีวิตและแรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดกผ่าน

การท าประกนัชีวิต รวมทัง้บทบาทของการท าประกนัชีวิต 
2. เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาการมีเงินออมหลงัเกษียณอายขุองคนในวยัท างาน และศกึษา

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การมีเงินออมหลงัเกษียณอายเุปรียบเทียบระหว่างคนท่ีท างานในระบบและนอกระบบ 
อาทิ ปัจจยัทางด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ทศันคติต่อความต้องการมอบมรดก ด้าน
ความรู้ทางการเงินและทศันคตติอ่ความเส่ียง และการท าประกนัชีวิต  
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงบทบาทของการท าประกันชีวิต ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท าประกันชีวิตและ
แรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกของคนไทยผ่านการท าประกนัชีวิต สามารถน าไปใช้ในการวางแผนส่งเสริม
การท าประกนัชีวิตแก่คนในวยัท างานเพ่ือเป็นเงินออมและหลกัประกนัทางเศรษฐกิจ 

2. ท าให้ทราบภาพรวมของคนในวยัท างานว่ามีเงินออมพอเพียงหลงัเกษียณมากน้อยเพียงใด 
มีปัจจยัใดบ้างท่ีท าให้คนในวยัท างานมีเงินออมอย่างพอเพียงหลงัเกษียณ นอกจากนีย้งัท าให้ทราบถึง
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพอเพียงของเงินออมหลังเกษียณอายุท่ีแตกต่างกันของผู้ ท่ีท างานในระบบและ
นอกระบบ เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมการออมของคนในวัยท างานได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีใ้ช้ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data) จากการส ารวจกลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ีเปา้หมายท่ี
ก าหนดให้เป็นกรณีศกึษา โดยท าการเก็บข้อมลูจากตวัอยา่งในเขตพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร นนทบรีุ 
เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาตามความมุ่งหมายของการวิจัยทัง้ 2 ข้อ
ตามล าดบัดงันี ้  

สว่นท่ี 1  ศกึษาแรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกผา่นการท าประกนัชีวิต ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ
ท าประกนัชีวิต และบทบาทของการท าประกนัชีวิต  

กลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรวยัท างานท่ีมีอายรุะหวา่ง 25 – 55 ปี จ านวน 500 คน 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
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ในส่วนนีใ้ช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บข้อมูลในพืน้ท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา เพ่ือน ามาศึกษาปัจจยัต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นปัจจยัด้านลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความรู้ทางการเงินและทศันคติตอ่ความเส่ียง และทศันคติต่อ
ความต้องการมอบมรดก ท่ีมีผลตอ่การท าประกนัชีวิต  

 
ตวัแปรท่ีใช้ศกึษา 

ตวัแปรตาม คือ การท าประกนัชีวิต และจ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต 
ตวัแปรอิสระ  

1) ตวัแปรด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา
สงูสดุ สถานภาพสมรส จ านวนบตุร จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีอยูใ่นวยัพึง่พิง และสถานะสขุภาพ  

2) ตวัแปรด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ มลูคา่ท่ีดิน จ านวนหนีส้ิน มลูคา่ท่ีดิน 
การมีบ้านเป็นของตนเอง สถานะการท างานในระบบ/นอกระบบ 

3) ตวัแปรด้านความรู้ทางการเงินและทัศนคติต่อความเส่ียง ได้แก่ ความรู้
พืน้ฐานทางการเงินและทศันคตติอ่ความเส่ียง 

4) ตวัแปรทศันคตติอ่ความต้องการมอบมรดก 
ส่วนท่ี 2 เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาการมีเงินออมหลงัเกษียณอายขุองคนในวยัท างาน และ

ศกึษาปัจจยัตา่งๆ เช่น ปัจจยัทางด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ด้านความรู้ทางการเงิน
และทัศนคติต่อความเส่ียง และการท าประกันชีวิตเพ่ือการออม ท่ีส่งผลต่อการมีเงินออมหลัง
เกษียณอายเุปรียบเทียบระหวา่งคนท่ีท างานในระบบและนอกระบบ 

กลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรวยัท างานท่ีมีอายรุะหวา่ง 25 – 55 ปี จ านวน 500 คน 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ในส่วนนีใ้ช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บข้อมูลในพืน้ท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นนทบรีุ เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา เพ่ือน ามาศกึษาวา่คนในวยัท างานมีเงินออมส าหรับใช้หลงั
เกษียณอายพุอเพียงหรือไม ่ 

ตวัแปรท่ีใช้ศกึษา 
ตวัแปรตาม ได้แก่ ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอาย ุ
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ในการค านวณความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอาย ุใช้ข้อมลู 2 สว่นในการ
ค านวณ ได้แก่ มูลค่าของเงินออม ณ วันเกษียณ และค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้หลังเกษียณ โดยใช้วิธีทาง
การเงิน แสดงรายละเอียดได้ ดงันี ้

2.1 มลูคา่ของเงินออม ณ วนัเกษียณ ค านวณจาก มลูคา่ ณ วนัเกษียณของ  
1) สินทรัพย์ตา่งๆ ท่ีสะสมมาจากอดีต ประกอบไปด้วยสินทรัพย์สภาพคล่อง 

สินทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และสินทรัพย์มีคา่/สินทรัพย์สว่นตวั +ผลตอบแทนของสินทรัพย์ 
2) เงินลงทุนและเงินออมเพิ่มในแต่ละปีและผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ

ลงทนุและการออม 
3) ผลประโยชน์จากการประกนัชีวิต 
4) เงินออมปัจจบุนั+ผลตอบแทน 

2.2 คา่ใช้จา่ยท่ีต้องใช้หลงัเกษียณ ค านวณจากคา่ใช้จา่ยท่ีคาดว่าจะต้องใช้หลงั
เกษียณ โดยค านวณจากร้อยละ 70 ของคา่ใช้จา่ยทัง้หมดยกเว้นคา่ใช้จา่ยเพ่ือการลงทนุและการออม ณ 
วนัท่ีเกษียณ คดิเป็นมลูคา่ปัจจบุนัในชว่งเวลาท่ีมีชีวิตอยูห่ลงัเกษียณ 

ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 
1) ตวัแปรด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สงูสดุ สถานภาพสมรส เขตท่ีอยู่อาศยัเมือง/ชนบท และจ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีพึ่งพิง เช่น เด็กท่ีมี
อายตุ ่ากวา่ 15 ปี ผู้สงูอายท่ีุมีอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป และผู้พิการ  

2) ตวัแปรด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้ มูลค่าท่ีดิน การเป็นหนี ้การมีบ้าน
เป็นของตนเอง อายท่ีุคาดวา่จะเกษียณ สถานะการท างานในระบบ/นอกระบบ 

3) ตวัแปรทศันคตติอ่ความต้องการมอบมรดก 
4) ตวัแปรด้านความรู้ทางการเงินและทศันคตติอ่ความเส่ียง ได้แก่ ความรู้พืน้ฐาน

ทางการเงิน และทศันคตติอ่ความเส่ียง 
5) ตวัแปรการท าประกันชีวิตเพ่ือการออม ได้แก่ จ านวนเบีย้ประกนัชีวิตเพ่ือการ

ออม 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ความเพียงพอของเงินออมหลังเกษียณ หมายถึง บุคคลนัน้มีเงินเพียงพอท่ีจะใช้จ่ายหลงั
เกษียณ โดยบคุคลท่ีมีมลูคา่ของเงินออม ณ วนัเกษียณมากกวา่คา่ใช้จ่ายท่ีต้องใช้หลงัเกษียณ ถือวา่เป็น
ผู้ ท่ีมีความเพียงพอของเงินออมหลงัเกษียณ 
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พฤติกรรมการเลือกซือ้ประกันชีวิต หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้ประกนัชีวิต
แต่ละรูปแบบ ซึ่งการเลือกท าประกนัชีวิตนัน้ผู้บริโภคคาดว่าจะตอบสนองความต้องการในการด ารงชีวิต
ของตนได้ เช่น ซือ้ประกันชีวิตไว้เพ่ือเป็นเงินออม เพ่ือเป็นเงินบ านาญในตอนเกษียณ หรือเพ่ือคุ้มครอง
ชีวิตจากความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดขึน้ ในการศึกษาครัง้นีพ้ิจารณาเฉพาะการเลือกซือ้ประกันชีวิต
ประเภทสามญัเน่ืองจากเป็นการซือ้ประกนัชีวิตท่ีเกิดจากความสมคัรใจของผู้ท าประกนั 

เบีย้ประกันชีวิต หมายถึง จ านวนเงินท่ีบริษัทประกันชีวิตเรียกเก็บเพ่ือให้ความคุ้มครองต่อ
ผู้ท าประกัน ซึ่งจะมีจ านวนแตกต่างกันขึน้อยู่รูปแบบของการประกันชีวิต และจ านวนผลประโยชน์ท่ี
ต้องการจากการท าประกนัชีวิต หากจ านวนการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิตสงู หมายถึง จ านวนผลประโยชน์จาก
การท าประกนัชีวิตท่ีได้รับจะสงูตามไปด้วย 

แรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดก หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดจากความตัง้ใจของพ่อแม่ใน
การมอบมรดกให้กบับตุรหลานด้วยความหวงัดีท่ีต้องการให้บตุรหลานมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ เช่น การมอบ
ทรัพย์สิน เงินทอง การให้การศกึษา 

มรดกจากการซือ้ประกันชีวิต หมายถึง ผลประโยชน์ในรูปของจ านวนเงินเอาประกันท่ีผู้ รับ
ผลประโยชน์ได้รับจากผู้ รับประกนัชีวิตตามท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตเม่ือผู้ เอาประกนัชีวิตเสียชีวิต
ลง  

แรงงานในระบบ หมายถึง ผู้ มีงานท าท่ีได้รับความคุ้มครองหรือหลกัประกนัทางสงัคม 
จากการท างาน ได้แก่  

1. ข้าราชการ ลกูจ้างประจ าของราชการส่วนกลาง ราชการสว่นภมูิภาค และราชการสว่น 
ท้องถ่ิน  

2. ลกูจ้างรัฐวิสาหกิจ  
3. ผู้ มีงานท าท่ีประกนัตนตาม พรบ.ประกนัสงัคมมาตรา 33, 39 และ 40 
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้ มีงานท าท่ีไมไ่ด้รับความคุ้มครอง หรือไมมี่หลกัประกนั 

ทางสงัคมจากการท างานเช่นเดียวกบัแรงงานในระบบ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ส าหรับกรอบแนวคิดเร่ืองการท าประกันชีวิตเพ่ือเป็นมรดกกับความพอเพียงของเงิน
ออมหลังเกษียณอายุ ศึกษาโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากตัวอย่างในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา ท าการทดสอบด้วยตวัแปรท่ีมีบทบาทส าคญัคือ ตวัแปรด้านลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความรู้ทางการเงินและทศันคติต่อความเส่ียง และด้านทศันคติ
ตอ่การมอบมรดกท่ีมีผลตอ่การท าประกนัชีวิต และจ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิตเพ่ือการออม 
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การศกึษาในส่วนนีแ้บง่ออกเป็นสองส่วน ส่วนท่ีหนึ่งท าการศกึษาปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่โอกาส
ในการท าประกันชีวิต และส่วนท่ีสองเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิต 
โดยเปรียบเทียบระหว่างคนท่ีท างานในระบบและนอกระบบ  การศึกษาใช้โครงสร้างแบบจ าลองของ 
Heckman two-step ประกอบด้วย 2 สมการ คือ สมการทางเลือก (Selection Equation) และสมการ
ผลลพัธ์ (output equation) โดยในสมการทางเลือกใช้แบบจ าลองโพรบิทเพ่ือท าการหาโอกาสท่ีครัวเรือน
จะซือ้ประกนัชีวิต ในขณะท่ีการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิตท าการประมาณคา่
โดยอาศัยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square) ซึ่งการวิเคราะห์ทัง้สองส่วนสามารถแสดง
กรอบแนวคดิในการศกึษาได้ตามภาพประกอบ 6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคดิสว่นท่ี 1 การศกึษาบทบาทของการท าประกนัชีวิต และแรงจงูใจในการถ่าย
โอนมรดกของครัวเรือนไทยผา่นการท าประกนัชีวิต 

ส่วนท่ี 2 ส าหรับกรอบแนวคิดการวิจัยในวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการมีเงินออม
หลังเกษียณของคนไทย และศึกษาปัจจัยต่างๆ  เช่น ปัจจัยทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
เศรษฐกิจ ทศันคติตอ่ความต้องการมอบมรดก ด้านความรู้ทางการเงินและทศันคติตอ่ความเส่ียง และการ
ซือ้ประกันชีวิตเพ่ือการออม ท่ีส่งผลต่อการมีเงินออมหลังเกษียณเปรียบเทียบระหว่างคนท่ีท างานใน
ระบบและนอกระบบ 

 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การท าประกนัชีวิต 

การท าประกนัชีวิต 

1. ด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 

3.ด้านความรู้ทางการเงินและทศันคติ

ตอ่ความเส่ียง 

4. ทศันคติตอ่ความต้องการมอบมรดก 

จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต 
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การศกึษาในสว่นนีใ้ช้ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data) จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างในพืน้ท่ี
เป้าหมาย โดยท าการเก็บข้อมูลจากตวัอย่างในเขตพืน้ท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม ่
นครราชสีมา และสงขลา กรอบแนวคดิในการศกึษาแสดงได้ ดงันี ้

 
การประเมินความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอาย ุ

 
หมายเหต:ุ  

 
ในการประมาณมูลค่าเงินออมและสินทรัพย์ ณ วนัเกษียณ และค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้จ่าย

หลงัเกษียณ มีข้อสมมตฐิาน ดงันี ้
1) อตัราเงินเฟ้อในช่วงก่อนเกษียณอายุ ใช้ข้อมูลอัตราการเปล่ียนแปลงดชันีราคา

ผู้ บริโภคทั่วไปเฉล่ีย (2558=100) ระหว่างปี  2552 – 2561 ของธนาคารแห่งประเทศไทย น ามาหา
คา่เฉล่ียเรขาคณิตมีคา่เทา่กบั 1.01% ตอ่ปี 

2) อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า (1 ปี) ใช้ข้อมูลเฉล่ียระหว่างปี  2552 – 2561 ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย น ามาหาคา่เฉล่ียเรขาคณิตแล้วปรับคา่เงินเฟ้อเทา่กบั 0.59% ตอ่ปี 

3) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข. ใช้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย
เรขาคณิตระหว่างปี 2551-2560 ของ กบข. เท่ากับ 4.35% ต่อปี ข้อมูลจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

4) อายุขัยของเพศชายเท่ากับ 80 ปี และเพศหญิงเท่ากับ 84 ปี ใช้ข้อมูลอายุคาด
เฉล่ียเม่ืออายุ 60 ปี เพศชาย 20.2 ปี และเพศหญิง 23.6 ปี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล (2561) 

5) ผลตอบแทนจากสลากออมสินและ ธกส. ใช้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสลากออม
สิน ประเภท 3 ปี แบบธรรมดา และแบบออนไลน์ หน่วยละ 50 บาท และประเภท 5 ปี หนว่ยละ 100 บาท 
และสลาก ธกส. ประเภท 3 ปี หน่วยละ 100 บาท ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2562 คิดอตัราผลตอบแทน
ปรับด้วยเงินเฟ้อเทา่กบั 0.96% 

6) อัตราผลตอบแทนของทองค ารูปพรรณ ใช้อตัราการเปล่ียนแปลงของราคารับซือ้
ทองรูปพรรณน ามาหาค่าเฉล่ียเลขาคณิตระหว่างปี 2552-61 เท่ากับ 2.46% ข้อมูลจากสมาคมค้า
ทองค า 

มลูคา่ของเงินออม ณ วนัเกษียณ > คา่ใช้จา่ยที่ต้องใช้หลงัเกษียณ = ความพอเพยีงของออมหลงัเกษียณอาย ุ
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7) อัตราผลตอบแทนของท่ีอยู่อาศัย ใช้อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาบ้าน 
ทาวน์เฮ้าส์ พร้อมท่ีดิน และอาคารชดุน ามาหาคา่เฉล่ียเรขาคณิตปรับคา่ด้วยเงินเฟ้อ ระหวา่งปี 2552 – 
2561 เทา่กบั 3.95%  ข้อมลูจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

8) อตัราผลตอบแทนของท่ีดิน ใช้อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีรวมเฉล่ียราคาท่ีดิน
น ามาหาค่าเฉล่ียเรขาคณิตปรับด้วยเงินเฟ้อระหว่างปี 2552 – 2561 เท่ากับ 6.9% ข้อมูลจากธนาคาร
แหง่ประเทศไทย 

9) พนัธบตัร/หุ้นกู้  ใช้อตัราผลตอบแทนอ้างอิงจากดชันีอตัราผลตอบแทนการลงทนุใน
พนัธบตัรรัฐบาลประเภท 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี  4 ปี และ 5 ปี น ามาหาอตัราผลตอบแทน
เฉล่ียเรขาคณิตปรับด้วยเงินเฟ้อ ระหวา่งปี 2552 – 2561 เทา่กบั 1.54% ข้อมลูจากสมาคมบริษัทจดัการ
กองทนุ (AIMC) 

10) หุ้ น/กองทุนรวม ใช้อัตราผลตอบแทนเฉล่ียเรขาคณิตของดัชนีราคาหุ้ นตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยปรับด้วยเงินเฟ้อ ระหวา่งปี 2552 – 2561 เทา่กบั 12.15% ข้อมลูจากสมาคม
บริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) 

11) เงินฝากออมทรัพย์ ใช้อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ 
น ามาหาคา่เฉล่ียเรขาคณิตปรับด้วยเงินเฟ้อ ระหว่างปี 2552 – 2561 เทา่กบั -0.50% ข้อมลูจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย รวบรวมจากธนาคารพาณิชย์ 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยธุยา  

12) เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ใช้อตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์เฉล่ียของสหกรณ์
ออมทรัพย์ท่ีมีก าไรสุทธิสูงสุด  5 อนัดบัแรก ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จ ากดั สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลยัมหิดล สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพ จ ากัด 
น ามาปรับด้วยเงินเฟ้อ เทา่กบั 0.61% ข้อมลู ณ เดือน มกราคม 2562  

13) เงินฝากประจ า 1 ปี ใช้อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 
ปี น ามาหาค่าเฉล่ียเรขาคณิตปรับด้วยเงินเฟ้อ ระหว่างปี 2552 – 2561 เท่ากับ 0.59% ข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย รวบรวมจากธนาคารพาณิชย์  5 ธนาคาร ได้แก่  ธนาคารกรุงเทพ  
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยธุยา  

14) ผลตอบแทนจากกองทนุประกนัสงัคม ใช้ข้อมลูอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 10 ปี ปรับ
เงินเฟ้อย้อนหลัง เท่ากับ 4.01%  ข้อมูลจากส านักงานประกันสังคม ณ ปี  2560 อ้างอิงจาก 
https://mgronline.com/qol/detail/9600000083423  

https://mgronline.com/qol/detail/9600000083423
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15) ผลตอบแทนจากกองทุนส ารองเลี ย้งชีพ ในกรณี ท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่ระบุ
ผลตอบแทน จะใช้ข้อมูลอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพย์ 6 ประเภท ได้แก่ หุ้น/กองทุนรวม บ้าน/
คอนโดฯ ท่ีดนิ ทองค า และเงินฝากประจ า 1 ปี น ามาหาคา่เฉล่ียปรับด้วยเงินเฟ้อ เทา่กบั 4.33% 

16) ผลตอบแทนจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
(RMF) ใช้ข้อมูลอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพย์ 6 ประเภท ได้แก่ หุ้น/กองทุนรวม บ้าน/คอนโดฯ 
ท่ีดนิ ทองค า และเงินฝากประจ า 1 ปี น ามาหาคา่เฉล่ียปรับด้วยเงินเฟ้อ เทา่กบั 4.33% 

17) ผลตอบแทนจากสินทรัพย์อ่ืนๆ ใช้อตัราผลตอบแทนอ้างอิงตามอตัราเงินเฟ้อ 
 

ในการศกึษาครัง้นีจ้ะก าหนดให้เงินเฟ้อหลงัเกษียณมีคา่เท่ากบัผลตอบแทนจากเงินออม
และสินทรัพย์หลังเกษียณ จึงท าให้ผลของการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้หลังเกษียณและ
ผลตอบแทนของเงินออมและสินทรัพย์หลงัเกษียณหกัล้างกันพอดี จึงไม่มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของ
มลูคา่ของเงินและคา่ใช้จา่ยหลงัเกษียณ กรอบแนวคดิในการศกึษาสามารถแสดงตามภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคดิสว่นท่ี 2 การศกึษาปัญหาการออมไมพ่อเพียงของคนไทยหลงัเกษียณอาย ุ
เปรียบเทียบระหวา่งคนท่ีท างานในระบบและนอกระบบ โดยใช้ข้อมลูปฐมภมูิ 

จ านวนเงิน ณ วนั
เกษียณ 

 

คา่ใช้จา่ยหลงั
เกษียณ 

 

ปัจจบุนั วนัเกษียณ 

มูลค่า ณ วันเกษียณ
ของ (สินทรัพย์ต่างๆ ท่ีสะสมมาจากอดีต 
ประกอบไปด้วยสินทรัพย์สภาพคล่อง 
สินทรัพย์เพ่ือการลงทุน และสินทรัพย์มีค่า/
สิ นท รัพ ย์ ส่ วนตั ว +ผลตอบแทนของ
สินทรัพย์) + (เงินลงทุนและเงินออมใน
ปัจจุบันและผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ
ลงทุนและการออม) + ผลประโยชน์จากการ
ป ระกั น ชี วิ ต ) +  (เงิ นออม ปั จจุ บั น +
ผลตอบแทน) 

 

เงินออม ณ วนัเกษียณ 

คา่ใช้จา่ยร้อยละ 70 ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ณ 

วนัเกษียณ ยกเว้นคา่ใช้จ่ายในการลงทนุและ

การออม คดิเป็นมลูคา่ปัจจบุนัในช่วงทีม่ีชีวิต

อยูห่ลงัเกษียณอาย ุ

คา่ใช้จา่ยหลงัเกษียณ 

สมมตฐิาน  
1. รักษาจ านวนการออมได้เท่ากบัปัจจบุนั 
2. อตัราเงินเฟ้อช่วงก่อนเกษียณอาย ุ1.01% ตอ่ปี 
3. อตัราผลตอบแทนเงินฝากประจ า 1 ปี 0.59% ตอ่ปี  
4. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของ กบข. 4.35% ตอ่ปี 
5. อายขุยัของเพศชายเทา่กบั 80 ปี และเพศหญิงเทา่กบั 84 ปี 
6. ผลตอบแทนจากสลากออมสิน ธกส. 0.96% 
7. อตัราผลตอบแทนของทองค า 2.46% ตอ่ปี  
9. อตัราผลตอบแทนของที่อยู่อาศยั 3.95% ตอ่ปี 
10. อตัราผลตอบแทนของที่ดิน 5.28% ตอ่ปี 
11. อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร/หุ้นกู้  1.54% ตอ่ปี 
12. อตัราผลตอบแทนของหุ้น/กองทนุรวม 12.15% ตอ่ปี 
13. อตัราผลตอบแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ 0.61% ตอ่ปี 
14. อตัราผลตอบแทนของกองทนุประกนัสงัคม 4.01% ตอ่ปี 

สมมติฐาน  
ก าหนดให้เงินเฟอ้หลงัเกษียณอายมุีคา่
เทา่กบัผลตอบแทนของเงินออมและสนิทรัพย์
หลงัเกษียณอาย ุ

                    การประเมินความพอเพียงของการออมหลังเกษียณอายุ 
 

ออมพอเพียง 
หลงัเกษียณ 

 

15. อตัราผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์  -0.50 % 
ตอ่ปี  
16. อตัราผลตอบแทนของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
4.33% ตอ่ปี 
17. อตัราผลตอบแทนของ RMF , LTF 4.33% ตอ่ปี 
(กรณีกลุม่ตวัอยา่งไมร่ะบผุลตอบแทน) 
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หลงัจากค านวณความพอเพียงของการออมหลงัเกษียณอาย ุจะท าการศกึษาปัจจยัตา่งๆ ท่ีมี
ผลตอ่โอกาสในการเป็นผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุโดยเปรียบเทียบระหว่างคนท่ีท างานในระบบ
และนอกระบบ ท าการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองโพรบิท ซึ่งการวิเคราะห์สามารถแสดงกรอบแนวคิดใน
การศกึษาได้ตามภาพประกอบ 8        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคดิสว่นท่ี 2 เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาการมีเงินออมหลงัเกษียณอายขุองคนใน
วยัท างาน และศกึษาปัจจยัตา่งๆ เชน่ ปัจจยัทางด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ด้าน
ความรู้ทางการเงินและทศันคตติอ่ความเส่ียง และการท าประกนัชีวิตเพ่ือการออมท่ีสง่ผลตอ่การมีเงิน

ออมหลงัเกษียณอายเุปรียบเทียบระหวา่งคนท่ีท างานในระบบและนอกระบบ 

สมมตฐิานในการวิจัย 
การศึกษานีไ้ด้ก าหนดสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัย  2 ส่วน โดยในส่วนท่ีหนึ่ง

ท าการศกึษาปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่โอกาสในการท าประกนัชีวิต และศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่จ านวนการ
จ่ายเบีย้ประกนัชีวิต ส่วนท่ีสองคือ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการมีเงินออมหลงัเกษียณอายุของคนในวยั
ท างาน และศึกษาปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัทางด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ทัศนคติต่อ

 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การออมเพียงพอหลงัเกษียณ 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

2. เศรษฐกิจ 

ความพอเพียงของเงินออม 
หลงัเกษียณอาย ุ

3. ทศันคติตอ่ความต้องการมอบมรดก 

4.ความรู้ทางการเงินและทศันคติตอ่

ความเส่ียง 

5.การท าประกนัชีวิตเพ่ือการออม 
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ความต้องการมอบมรดก ด้านความรู้ทางการเงินและทศันคติต่อความเส่ียง และการท าประกันชีวิตเพ่ือ
การออมท่ีสง่ผลตอ่การมีเงินออมหลงัเกษียณอายเุปรียบเทียบระหวา่งคนท่ีท างานในระบบและนอกระบบ 

ส่วนท่ี 1 เพ่ือศกึษาปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่โอกาสในการท าประกนัชีวิต และศกึษาถึงปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต  

H1: ปัจจัยทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการท าประกันชีวิตอย่างมี
นยัส าคญั 

H2: ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจสง่ผลตอ่การท าประกนัชีวิตอยา่งมีนยัส าคญั 
H3: ปัจจยัทางด้านความรู้ทางการเงินและทศันคตติอ่ความเส่ียงสง่ผลตอ่การท า 
ประกนัชีวิตอยา่งมีนยัส าคญั 
H4: ปัจจยัทางด้านทศันคติตอ่ความต้องการมอบมรดกส่งผลตอ่การท าประกนัชีวิตอย่าง

มีนยัส าคญั  
H5: สถานะการท างานในระบบและนอกระบบส่งผลต่อการท าประกันชีวิตอย่างมี

นยัส าคญั 
H6: ปัจจยัทางด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์สง่ผลตอ่จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต

อยา่งมีนยัส าคญั 
H7: ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจสง่ผลตอ่จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิตอยา่งมีนยัส าคญั 
H8: ปัจจยัทางด้านความรู้ทางการเงินและทศันคติตอ่ความเส่ียงสง่ผลตอ่จ านวนการจา่ย

เบีย้ประกนัชีวิตอยา่งมีนยัส าคญั 
H9: ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่อความต้องการมอบมรดกส่งผลต่อจ านวนการจ่ายเบีย้

ประกนัชีวิตอยา่งมีนยัส าคญั 
H10: สถานะการท างานในระบบและนอกระบบส่งผลตอ่จ านวนการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิต

อยา่งมีนยัส าคญั 
สว่นท่ี 2 เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาการมีเงินออมหลงัเกษียณอายขุองคนในวยัท างาน และศกึษา

ปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ด้านความรู้ทางการเงินและ
ทัศนคติต่อความเส่ียง และการท าประกันชีวิตเพ่ือการออมท่ีส่งผลต่อการมีเงินออมหลังเกษียณอายุ
เปรียบเทียบระหวา่งคนท่ีท างานในระบบและนอกระบบ 

H11: ปัจจยัทางด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลตอ่การเป็นผู้ ท่ีออมพอเพียงหลงั
เกษียณอายอุยา่งมีนยัส าคญั 
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H12: ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อการเป็นผู้ ท่ีออมพอเพียงหลงัเกษียณอายุอย่างมี
นยัส าคญั 

H13: ปัจจยัทางด้านทศันคตติอ่ความต้องการมอบมรดกตอ่การเป็นผู้ ท่ีออมพอเพียงหลงั
เกษียณอายอุยา่งมีนยัส าคญั 

H14: ปัจจัยทางด้านความรู้ทางการเงินและทัศนคติต่อความเส่ียงส่งผลต่อการเป็นผู้ ท่ี
ออมพอเพียงหลงัเกษียณอายอุยา่งมีนยัส าคญั 

H15: ปัจจัยทางด้านการท าประกันชีวิตเพ่ือการออมส่งผลต่อการเป็นผู้ ท่ีออมพอเพียง
หลงัเกษียณอายอุยา่งมีนยัส าคญั 

H16: สถานะการท างานในระบบและนอกระบบส่งผลต่อการเป็นผู้ ท่ีออมพอเพียงหลัง
เกษียณอายอุยา่งมีนยัส าคญั 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา จะแบง่เป็นสาม

ส่วน ส่วนท่ีหนึ่งเป็นการน าเสนอแนวคิดเร่ืองการออม ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการออมและการบริโภค แนวคิด
ด้านสวสัดิการสงัคมและระบบสวสัดิการสงัคม หลกัประกนัทางสงัคมในประเทศไทย และลกัษณะทัว่ไป
ของการประกนัชีวิตในประเทศไทย ส่วนท่ีสองเป็นการน าเสนอการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการออมใน
ประเทศไทย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออม ค านิยามของความพอเพียงของรายได้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
ต้องการประกนัชีวิต และแรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกผา่นความต้องการซือ้ประกนัชีวิต เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางและกรอบในการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการออมพอเพียงของครัวเรือนหลังเกษียณอาย ุ
และปัจจยัตา่งๆ ท่ีส่งผลตอ่ความต้องการประกนัชีวิต ส าหรับสว่นท่ีสามเป็นแบบจ าลองท่ีใช้ในการศกึษา 
โดยจะน าเสนอตามล าดบัหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิทฤษฎีท่ีใช้ในการศกึษาภายใต้กรอบวิจยั 
1.1 แนวคดิเร่ืองการออม 
1.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการออมและการบริโภค 
1.3 แนวคดิด้านสวสัดกิารสงัคมและระบบสวสัดกิารสงัคม 
1.4 หลกัประกนัทางสงัคมในประเทศไทย 
1.5 ลกัษณะทัว่ไปของการประกนัชีวิตในประเทศไทย                              

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการออมในประเทศไทย 
2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การออม 
2.3 สรุปวิธีการและตวัแปรท่ีใช้ศกึษาจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัท่ี

มีผลตอ่การออม 
2.4 ค านิยามของความพอเพียงของรายได้หลงัเกษียณ 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความต้องการประกนัชีวิต 
2.6 สรุปวิธีการและตวัแปรท่ีใช้ศกึษาจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัท่ี

มีผลตอ่ความต้องการซือ้ประกนัชีวิต 
2.7 แรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกผา่นความต้องการซือ้ประกนัชีวิต 

3. แบบจ าลองท่ีใช้ในการศกึษา 
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1. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาภายใต้กรอบวิจัย 
1.1 แนวคดิเร่ืองการออม 

เงินออม (savings) ตามความหมายของพจนานกุรมศพัท์เศรษฐศาสตร์ เกษมสนัต์ วีระกลุ 
และคณะ (2548)หมายถึง ส่วนหนึ่งของรายได้ปัจจุบนัท่ีไม่ได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการบริโภค หากแต่เก็บไว้
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการใช้จ่ายตา่งๆ ในอนาคต การใช้เงินออมอาจท าได้หลายรูปแบบ เชน่ ถือไว้เป็น
เงินสด น าเงินออมไปฝากธนาคาร หรือน าเงินออมไปซือ้หลกัทรัพย์ เป็นต้น  

การออมเงินมีความส าคญั เพราะเงินออมสามารถช่วยท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตา่งๆ ท่ีตัง้
ไว้ เช่น การน าเงินท่ีออมไว้ไปจบัจ่ายใช้สอยซือ้สิ่งของท่ีต้องการ การซือ้สินค้าคงทน เช่น บ้าน รถยนต์ 
หรือไปเท่ียวพกัผ่อนหย่อนใจ เงินออมสามารถสร้างหลกัประกนัให้กบัตนเองและครอบครัวในยามเกิด
เหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย นอกจากนีย้ังสามารถเพิ่มมูลค่าเงินออมเป็นเงินลงทุนได้ผ่านการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ต่างๆ การท าธุรกิจ หรือลงทุนในด้านการศึกษาให้กับตนเองและคนใน
ครอบครัว  อีกทัง้ยงัช่วยก่อให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หากในประเทศมีเงินออมท่ีมากเพียงพอจะ
ท าให้การลงทุนภายในประเทศลดการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศได้  นอกจากนีเ้งินออมยังมี
ความส าคญัต่อผู้สูงอายุ เม่ือเกษียณจากการท างาน บุคคลจะไม่มีรายได้ ในขณะท่ียงัมีค่าใช้จ่ายใน
การด ารงชีพต่อไป และค่าใช้จ่ายจะยิ่งเพิ่มขึน้ตามอายุท่ียืนยาวขึน้ ในกรณีท่ีเจ็บป่วยย่อมต้องการ
ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้อีก ดังนัน้ การออมในช่วงท่ียังอยู่ในวัยท างานและมีรายได้ จึงเป็นสิ่งท่ีช่วยเป็น
หลกัประกนัให้กับตนเองในยามเกษียณ ช่วยรักษาคณุภาพชีวิตหลงัเกษียณให้ใกล้เคียงกับตอนก่อน
เกษียณ และด ารงชีวิตอยา่งมีศกัดิ์ศรีในสงัคมได้ ท าให้ลดการพึ่งพาจากผู้ อ่ืนและสงัคม หากแตล่ะคนมี
การออมอย่างเพียงพอแล้วนอกจากจะเป็นผลดีต่อตนเอง ยังส่งผลดีต่อประเทศในการช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดแูลให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเม่ือประเทศอยู่ในช่วงของการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของประชากรไปสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ

จากค าจ ากดัความของการออมจึงท าให้ทราบวา่การออมนัน้มิได้มีเฉพาะรายได้ท่ีเป็นตวั
เงินซึง่เป็นสว่นท่ีเหลือจากคา่ใช้จา่ยในการบริโภคของแตล่ะบคุคลเทา่นัน้ รายได้สว่นท่ีเหลือนัน้อาจเก็บ
ออมในรูปแบบของสินทรัพย์ต่างๆ สุวรรณา จึงธีรพานิช (2557) ได้อธิบายรูปแบบของการออมไว้ว่า
สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การออมในรูปสินทรัพย์ถาวร (Real Assets) เช่น ท่ีดิน อาคาร 
ซึง่การถือครองสินทรัพย์ประเภทนีจ้ะถือครองเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ แม้ว่าจะมีสภาพคล่อง
น้อยมาก แตใ่นขณะเดียวกนัก็สามารถหาผลตอบแทนได้ โดยเฉพาะการถือครองท่ีดนิ แตโ่ดยส่วนใหญ่
แล้ววตัถุประสงค์ของการออมในรูปสินทรัพย์ถาวรเป็นการถือไว้เพ่ือป้องกันความเส่ียงและให้มีความ
มัน่คงในอนาคต  และอีกรูปแบบหนึ่งของการออมคือ 2) การออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial 
Assets)  โดยแต่ละคนอาจมีเหตผุลในการถือครองท่ีแตกตา่งกนั เช่น สภาพคล่องสูง เพราะเปล่ียนเป็น
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เงินสดได้ง่าย ให้ผลตอบแทนและมีความเส่ียงต ่า โดยการออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงินสามารถท าได้
หลายวิธี สามารถแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ทางการเงินได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 2.1) การออมในรูป
สินทรัพย์ทางการเงินในระบบ คือ การออมโดยการถือสินทรัพย์ทางการเงินท่ีสร้างขึน้ภายใต้ขอบเขตท่ี
กฎหมายคุ้มครองอยู ่ได้แก่ เงินฝากในสถาบนัการเงิน การซือ้หลกัทรัพย์ทางการเงินตา่งๆ ทัง้รัฐบาลและ
เอกชน เชน่ พนัธบตัร สลากออมสิน หุ้น พนัธบตัร การซือ้หุ้นสหกรณ์ เงินคา่สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 
การซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต และกองทุนส ารองเลีย้งชีพของหน่วยงานต่างๆ เป็นการออมเพ่ือความ
มัน่คงระยะยาวและเพ่ือปอ้งกันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และ 2.2) การออมในรูปสินทรัพย์ทาง
การเงินนอกระบบ คือ การถือสินทรัพย์ทางการเงินท่ีไมอ่ยู่ในขอบเขตของกฎหมายท่ีจะคุ้มครองไปถึงได้
ยาก การออมรูปแบบนี ้ได้แก่ การเล่นแชร์ การให้กู้ ยืมโดยไม่มีสญัญาการกู้ ยืม ซึ่งทัง้สองประเภทนีแ้ม้
จะมีผลตอบแทนสงู แตมี่ความเส่ียงสงู เน่ืองจากไม่มีกฎหมายคุ้มครอง 

แรงจูงใจในการออมคือ ความปรารถนาท่ีจะเก็บส่วนหนึ่งของรายได้เอาไว้ส าหรับความ
ต้องการในอนาคต ช่วยสร้างเปา้หมายในการออมและเป็นแรงผลกัดนัให้การออมบรรลวุตัถปุระสงค์ได้
ตามเปา้หมาย Fisher และ Anong (2012) ได้กล่าวว่า Keynes เป็นคนแรกท่ีพูดถึงแรงจูงใจในการออม 
8 ประการ ได้แก่  1) แรงจงูใจในการออมเพ่ือเหตฉุกุเฉิน (precautionary motive) 2) แรงจงูใจในการออม
เพ่ือเตรียมความพร้อมในยามสงูวยัตามวฏัจกัรชีวิต (life-cycle motive) 3) แรงจงูใจในการออมเพ่ือแลก
กบัผลตอบแทนในอนาคต เช่น ดอกเบีย้ (intertemporal substitution motive) 4) แรงจงูใจในการออมเพ่ือ
การใช้จ่ายท่ีมากขึน้ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการครองชีพ (improvement motive) 5) แรงจงูใจในการออม
เพ่ือความเป็นอิสระในการท าสิ่งตา่งๆ (independence motive) 6) แรงจงูใจในการออมเพ่ือการลงทนุท า
ธุรกิจ (enterprise motive) 7) แรงจูงใจในการออมเพ่ือเป็นมรดกแก่ลูกหลาน  (bequest motive) 8) 
แรงจูงใจในการออมเน่ืองจากลักษณะนิสัยตระหน่ี (avarice motive) และ Browning and Lusardi ได้
เพิ่มเติมแรงจูงใจท่ี 9 ได้แก่ 9) แรงจงูในการออมเพ่ือน าไปช าระเงินมดัจ า (เงินดาวน์) ในการซือ้สินค้า 
(down payment motive) 

แบบจ าลองทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มีหลายแรงจงูใจในการออม เช่น แรงจงูใจในการออม
เพ่ือเกษียณ (retirement motive) แรงจูงใจในการออมเพ่ือเป็นมรดกแก่ลูกหลาน และแรงจูงใจในการ
ออมเผ่ือพบช่วงเวลาท่ียากล าบาก (rainy days motive) Fisher และ Montalto (2010) ได้กล่าวว่า เม่ือ
บคุคลต้องเผชิญกับการไม่มีรายได้หลงัเกษียณอายุ ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องเก็บออมและสะสมทรัพย์สิน
ในช่วงวัยท างานเพ่ือน าไปใช้ในช่วงหลังเกษียณอายุ ดังนัน้ แรงจูงใจในการออมเพ่ือเกษียณเป็น
แรงจูงใจท่ีอธิบายในทฤษฎีวงจรชีวิต (life-cycle hypothesis) และแรงจูงใจในการออมเพ่ือเป็นมรดก
ปรากฎอยู่ในสมมติฐานรายได้ถาวร (permanent income hypothesis) ของ Friedman ในการอธิบายถึง
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เหตผุลในการออมผา่นแรงจงูใจในการออม ซึง่แรงจงูใจในการออมเพ่ือเป็นมรดกถกูจงูใจด้วยความหวงั
ดีท่ีครัวเรือนจะมอบทรัพย์สินส่วนหนึ่งไว้เป็นมรดกแก่ทายาทเม่ือตนเองเสียชีวิต และแรงจูงใจในการ
ออมเผ่ือพบชว่งเวลาท่ียากล าบากหรือท่ีนกัเศรษฐศาสตร์เรียกวา่เป็นแรงจงูใจในการออมเพ่ือเหตฉุกุเฉิน 
(precautionary) เป็นแรงจงูใจในการออมท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้สะสมทรัพย์สินเพ่ือเป็นการป้องกันหาก
เกิดความไมแ่นน่อนของรายได้ในอนาคต 

นอกจากนัน้ยงัมีผู้ เสนอแรงจงูใจในการออมตา่งๆ เชน่  Katona (1975) ได้เสนอวา่ 
แรงจงูใจในการออมโดยทัว่ไปมี 6 แรงจงูใจ ได้แก่  

1) แรงจงูใจในการออมเพ่ือเหตฉุกุเฉิน  (Emergencies saving motive) 
2) แรงจูงใจในการออมเพ่ือมีเงินไว้ส ารองส าหรับความจ าเป็น (Necessities saving 

motive) 
3) แรงจงูใจในการออมเพ่ือเกษียณหรือเม่ือยามสงูอาย ุ(Retirement saving motive) 
4) แรงจงูใจในการออมเพ่ือลกูหลาน (Children saving motive) 
5) แรงจงูใจในการออมเพ่ือซือ้บ้านหรือสินค้าคงทน (Home saving motive) 
6) แรงจงูใจในการออมเพ่ือการพกัผอ่น (Holiday/vacation saving motive) 
 

หลังจากนัน้ได้มีการศึกษาถึงความส าคญัของแรงจูงใจในการออมและยอมให้มีหลาย
แรงจงูใจอยูร่่วมกนัได้ เชน่ Fisher and Montalto (2010) ท าการศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ของแรงจงใูจใน
การออมตอ่นิสยัในการออม โดยต้องการทดสอบวา่ แรงจงูใจในการออมมีความสมัพนัธ์กับนิสยัในการ
ออมอยา่งไร  ผลการศกึษาพบว่า แรงจงูใจในการออมเพ่ือเกษียณและออมเพ่ือเหตฉุกุเฉินจะเพิ่มโอกาส
ให้มีการออมอยา่งสม ่าเสมอหรือไม่สม ่าเสมอ เม่ือเปรียบเทียบกบัออมไม่ได้ และพบว่ามีเพียงแรงจงูใจ
ในการออมเพ่ือเกษียณเท่านัน้ท่ีสามารถแยกผู้ออมได้อย่างสม ่าเสมอออกจากผู้ ท่ีออมได้ไม่สม ่าเสมอ   
Kasilingam และ Jayabal (2011) ศกึษาผลกระทบของแรงจงูใจในการออมท่ีมีตอ่การออมของครัวเรือน
ในอินเดีย ผลการศึกษายนัยนัว่านอกจากความสามารถในการออมท่ีมีผลต่ออตัราการออมของบคุคล
หรือครัวเรือนแล้ว ความตัง้ใจในการออมหรือแรงจงูใจในการออมยงัมีผลตอ่อตัราการออมด้วย  

 
1.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการออมและการบริโภค 

สมมติฐานวงจรชีวิต (Life-Cycle Hypothesis) เป็นแนวคิดของศาสตราจารย์ ฟรังโก โม
ดิกลิอานี (Franco Modigliani) แห่งมหาวิทยาลยัเอ็มไอที (Massachusettes Institute of Technology) 
ร่วมกับลูกศิษย์คือ แอนโด (Albert Ando) และบรุมเบิร์ก (Richard Brumberg) สมมติฐานนีส้มมติว่า
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บุคคลคาดคะเนรายได้ตลอดช่วงอายุขยัทัง้หมดในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต  และจะบริโภคในอตัรา
คงท่ีของรายได้ตลอดชีวิตท่ีคาดการณ์ โดยมีสมมตฐิานว่าบคุคลจะท าการออมส าหรับเกษียณ เม่ือพวก
เขาได้รับรายได้มาจากรายได้ประจ ามากกว่าท่ีจะใช้จ่ายไปทัง้หมด การตดัสินใจของครัวเรือนระหว่าง
การบริโภคกับการออมในขณะใดขณะหนึ่ง สะท้อนถึงความพยายามท่ีต้องการบรรลเุปา้หมายของการ
กระจายการบริโภคตลอดวงจรชีวิตภายใต้ข้อจ ากดัของรายได้หรือทรัพยากรท่ีคาดว่าจะได้รับในตลอด
ชัว่อาย ุโดยในช่วงท่ีอายนุ้อย บคุคลจะมีระดบัการบริโภคสงูกวา่ระดบัรายได้ แสดงว่าในช่วงนัน้ เขาจะ
มีการออมเป็นลบ (dissaving) หรือมีหนีส้ินเกิดขึน้ แต่เม่ืออยู่ในวยักลางคนบุคคลจะมีระดบัรายได้สูง
กว่าระดบัการบริโภค ท าให้เขาสามารถออมได้ ส่วนในวยัสูงอายุรายได้ของเขาจะลดลง ในขณะท่ีการ
บริโภคยังคงสูงอยู่ บุคคลจะกลับมามีการออมเป็นลบอีกครัง้ จากความสัมพันธ์ข้างต้นจะพบว่า
ครัวเรือนท่ีมีความสามารถในการออมจะมีระดับรายได้สูงซึ่งส่วนใหญ่อาจเป็นครัวเรือนท่ีหัวหน้า
ครัวเรือนมีอายอุยูใ่นวยักลางคน มีสดัส่วนของการบริโภคตอ่รายได้ต ่า ส่วนครัวเรือนท่ีมีระดบัรายได้ต ่า
ซึง่สว่นใหญ่อาจเป็นครัวเรือนท่ีหวัหน้ามีอายนุ้อย หรืออยูใ่นวยัสงูอาย ุสดัสว่นของการบริโภคตอ่รายได้
ของครัวเรือนเหล่านีจ้ะมีคา่คอ่นข้างสงู (Melesse, 2015) หากพิจารณาการกระจายรายได้และปริมาณ
การใช้จา่ยเพ่ือการบริโภคในวฏัจกัรชีวิตท่ีควรจะเป็นของบคุคลหนึง่ ๆ จะแสดงได้ตามภาพประกอบ 9 

 
 

 

ภาพประกอบ 9 การบริโภคในวฏัจกัรชีวิตของบคุคล 

ท่ีมา: ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่พฤตกิรรมการออมของประเทศไทย,ส านกังานเศรษฐกิจการ
คลงั. 

สมมติฐานวงจรชีวิตมีข้อสมมตวิ่าบคุคลจะพยายามใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของตนให้
หมดสิน้ถ้าหากทราบวา่ตนเองจะสิน้อายขุยัเม่ือใด โดยไมต่ดัสินใจออมเพ่ือผู้ อ่ืน จะเห็นได้วา่ในชว่งชีวิต
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ของบคุคลขณะท่ีมีอายนุ้อยจะมีระดบัรายได้อยู่ในระดบัต ่า แตค่วามจ าเป็นต้องใช้จ่ายมีสงูกว่ารายได้
จึงเป็นช่วงท่ีมีการออมติดลบ (dissaving) จากนัน้เม่ือเข้าสู่วัยท างานซึ่งจะมีรายได้ และมีส่วนของ
รายได้ท่ีเหลือจากการบริโภคจึงเป็นช่วงท่ีมีความสามารถในการออมได้ท าให้การออมเป็นบวก (saving) 
รายได้จะสงูขึน้ตามอายงุานและประสบการณ์ท างานท่ีเพิ่มขึน้ตามอายุ ต่อมาเม่ือเข้าสู่วยัสงูอายก็ุจะ
กลบัมีรายได้ลดลงอีกครัง้และต ่ากวา่ระดบัรายจ่ายเพ่ือการบริโภคซึง่จะเป็นชว่งท่ีการออมตดิลบอีกครัง้ 
การกระจายรายได้ตลอดช่วงอายุขยัจึงมีลักษณะเป็นไปตามเส้น yy ส่วนปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือการ
บริโภคของบคุคลจะสงูขึน้เป็นล าดบัตามอายขุยั โดยมีลกัษณะของการกระจายปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือ
การบริโภคตามเส้น CC เม่ือท าการเปรียบเทียบกนัระหว่างเส้น yy และ CC แล้วจะพบว่าในช่วงต้นของ
ชีวิต บุคคลจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดงันัน้บุคคลจึงต้องประพฤติตนเป็นผู้ก่อหนี ้ต่อมา
ในช่วงกลางของชีวิตจึงจะเร่ิมท่ีจะมีรายได้เหลือจ่ายจนสามารถชดใช้หนีเ้ดิมได้ และเก็บเงินสะสมไว้
ส าหรับช่วงปลายของชีวิต เงินสะสมส่วนนีก็้คือ ส่วนของเงินออม (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั. 2549: 
23) ลกัษณะของการก าหนดการบริโภคในแบบจ าลองนีส้ามารถแสดงได้ ดงัสมการ 

 
Ct = f(PVt) หรอื C0 = k(PV0) 

 
โดยท่ี t = 0 (เวลาปัจจบุนั) 

  PV = มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้จากแรงงานและทรัพย์สิน 
  K = สดัสว่นของการบริโภคตอ่รายได้จากแรงงานและทรัพย์สิน 
จากสมการ ผู้บริโภคจะน ารายได้ตลอดช่วงชีวิตมาก าหนดการบริโภค จึงส่งผลให้การ

บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ (ตามภาพประกอบ 9) แตโ่ดยปกติแล้วผู้บริโภคจะพยายามรักษาระดบัของ
การบริโภคให้คอ่นข้างคงท่ี ดงันัน้แนวโน้มของการบริโภคจงึเพิ่มขึน้แตไ่มส่งูมากนกั 

ในส่วนของรายได้ท่ีเป็นตวัก าหนดท่ีส าคญัของการบริโภคตามสมการ แนวคิดในทฤษฎีนี ้
ได้จ าแนกรายได้ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ รายได้จากแรงงานหรือรายได้จากการท างาน และรายได้จาก
ทรัพย์สิน อีกทัง้ยังได้กล่าวถึงกระแสรายได้ท่ีแตกต่างกันตลอดช่วงชีวิตไว้ว่า ในช่วงต้นของชีวิต
ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีกระแสรายได้ท่ีค่อนข้างต ่าเน่ืองจากในช่วงเร่ิมต้นของชีวิตมกัจะมีประสบการณ์
น้อยและมีประสิทธิภาพในการท างานต ่ารายได้จึงต ่ากว่าช่วงกลางของชีวิตท่ีมีประสบการณ์มากขึน้
และมีประสิทธิภาพการท างานสูงกว่า และเม่ือเข้าสู่ช่วงปลายของชีวิตรายได้จะต ่าลงอีกครัง้ตาม
ประสิทธิภาพของการท างานท่ีเร่ิมลดน้อยถอยลง 

ถึงแม้ว่าสมมติฐานวงจรชีวิตจะมีบทบาทส าคญัตอ่การก าหนดการออม แรงจงูใจในการ
ออมก็เป็นอีกหนึง่ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีชว่ยในการวิเคราะห์ในแบบจ าลองการออมและช่วยเสริมการอธิบาย
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แบบจ าลองสมมติฐานวงจรชีวิต แรงจูงใจในการมอบมรดกได้รับการพิจารณามานานแล้วว่าเป็น
แรงจูงใจหลักส าหรับการออม จึงมีความพยายามในการขยายกรอบของการวิเคราะห์ในแบบจ าลอง
สมมติฐานวงจรชีวิตเพิ่มเติมออกไปเรียกว่าแบบจ าลองวงจรชีวิตแบบขยาย (Extended Life-Cycle 
Hypothesis) โดยจากเดิมท่ีมีความเช่ือว่าการออมของครัวเรือนนัน้เป็นการออมเพ่ือตนเองเท่านัน้ 
เรียกว่าแบบจ าลองวงจรชีวิตท่ีเห็นแก่ตวั (selfish life-cycle model) โดยอภิปรายว่าความเห็นแก่ตวัเอง
นัน้มีอยู่จริง แตม่ิได้หมายความวา่ไม่ได้เห็นแก่บคุคลอ่ืน หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีสะท้อนถึงแรงจงูใจใน
การมอบมรดก คือ พฤติกรรมการให้ (giving behavior) การถ่ายโอนมรดก (bequest transfer)  หรือ
ความตัง้ใจถ่ายโอนมรดก (bequest motive) การให้การสนบัสนนุเงินแก่บตุรหลานในการศกึษา การให้
ของขวัญ (gift) การซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต (life-insurance) ท่ีแสดงการถ่ายโอนมรดกทัง้ท่ีเป็นเงิน
หรือไมเ่ป็นตวัเงิน ระหว่างท่ียงัมีชีวิต (inter vivos gift) หรือหลงัเสียชีวิต และการถ่ายโอนมรดกในรูปทนุ
มนุษย์ (human capital) (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และ สุวิมล เฮงพัฒนา, 2556, น. 23-24) ทัง้นี ้การได้รับ
มรดกจะช่วยเพิ่มรายได้ถาวรให้กับทายาทรุ่นต่อไป และเป็นทางเลือกส าหรับครัวเรือนในการเพิ่มการ
บริโภคในแตล่ะช่วงเวลา รวมถึงช่วยยกระดบัอตัราส่วนความมัง่คัง่ต่อรายได้ และอตัราการออมให้กับ
ทายาทรุ่นหลงั  

 
1.3 ระบบสวัสดกิารสังคม 

1.3.1 ระบบสวัสดกิารสังคม  
ธนาคารโลกได้ก าหนดเกณฑ์เพ่ือความมัน่คงในชีวิตหลงัเกษียณของประชากร โดย

แบ่งระดบัการรองรับด้านรายได้ของผู้ เกษียณอายุท่ีแต่ละประเทศพึงมี หรือเรียกว่าระบบสวัสดิการ
สงัคม แบ่งออกเป็น 4 เสาหลกั ได้แก่ สุปาณี จนัทรมาศ และ นวพร วิริยานุพงศ์ (2556)  เสาหลกัท่ี 0 
(Pillar 0) คือ สวสัดิการขัน้พืน้ฐาน เป็นระบบการคุ้มครองดแูลจากภาครัฐ ใช้เงินงบประมาณจากภาษี
ของประชาชน และผู้ ท่ีได้รับความคุ้มครองไม่ต้องมีส่วนร่วมในการออมเพ่ือให้ได้รับสวัสดิการจาก
ภาครัฐ เชน่ ระบบบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการเดมิ เบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ 

เสาหลักท่ี  1 (Pillar 1) และ เสาหลักท่ี  2 (Pillar 2) เป็นการออมภาคบังคับ 
(Compulsory Savings) ท่ีรัฐให้เป็นหลกัประกนัส าหรับแรงงานในระบบ บงัคบัเพ่ือให้แรงงานได้มีรายได้
หลงัเกษียณ เม่ือรวมกับ Pillar 0 แล้ว อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีร้อยละ 50-60 
ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย โดยมีทัง้ระบบบัญชีรายบุคคล ซึ่งสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ตาม
ความสามารถในการส่งเงินออม (Defined Contribution) และระบบระบุผลประโยชน์ท่ีได้รับ (Defined 
Benefit)  
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เสาหลักท่ี 1 (Pillar 1) เป็นหลักประกันทางสังคมท่ีรัฐให้กับพนักงานเอกชน 
ลกูจ้างชัว่คราวรัฐบาล เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ใช่ข้าราชการ และผู้ ท่ีเคยเป็นสมาชิกกองทนุประกนัสงัคม
มาตรา 33 ซึง่ออกจากงานเดมิ แตไ่ด้ส่งเงินสมทบตอ่ รูปแบบการออมเป็นระบบท่ีประชาชนจา่ยเงินสว่น
หนึ่ง และรัฐจ่ายเงินอุดหนุนอีกส่วนหนึ่ง แล้วบริหารโดยหน่วยงานของรัฐเพ่ือหาผลประโยชน์ แล้วจึง
ก าหนดเป็นอตัราขัน้ต ่าท่ีสมาชิกจะได้รับ เป็นระบบท่ีระบผุลประโยชน์ท่ีได้รับ (Defined Benefit) ได้แก่ 
กองทนุประกนัสงัคมมาตรา 33 และ 39 

เสาหลักท่ี 2 (Pillar 2) เป็นหลักประกันทางสังคมท่ีรัฐให้กับข้าราชการ ครูใหญ่
และครูโรงเรียนเอกชน รูปแบบการออมเป็นบัญชีรายบุคคล สมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ตาม
ความสามารถในการส่งเงินออม เป็นระบบ  Defined Contribution ได้แก่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ กองทนุสงเคราะห์ส าหรับครูโรงเรียนเอกชน 

เสาหลักท่ี 3 (Pillar 3) เป็นการออมภาคสมัครใจ (Voluntary Savings) เพ่ือให้
แรงงานท่ีมีความสามารถออมเงินและต้องการเพิ่มรายได้หลงัเกษียณเพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้เพิ่มเติม
จาก Pillar 1 และ Pillar 2 โดยมีนโยบายการลงทุนท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกมีหลายทางเลือกในการลงทุน 
(Employee’s Choices) มีการก าหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน (Defined Contribution) และ
บริหารจัดการลงทุนโดยภาคเอกชน ได้แก่  กองทุนส ารองเลี ย้งชีพ (Provident Fund) กองทุน
ประกันสังคมมาตรา 40 กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)  ประกันชีวิต
สว่นบคุคล และกองทนุการออมแหง่ชาต ิ

จากภาพประกอบ 10 จะเห็นได้วา่ผู้ ท่ีท างานในระบบมีโอกาสได้รับสวสัดิการยามชรา
ภาพได้ทกุเสาหลกั กรณีเป็นข้าราชการจะได้รับบ าเหน็จหรือบ านาญ และเงินผลประโยชน์จากกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กรณีเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจจะได้รับผลประโยชน์จากกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ และกรณีข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ีไม่ได้รับบ านาญมีโอกาสได้รับเบีย้ยงัชีพ ผู้ ท่ีไม่ได้
เป็นข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจจะได้รับเบีย้ยงัชีพและสวสัดกิารจากกองทนุประกนัสงัคมมาตรา 
33 และ 39 ส าหรับผู้ ท่ีเป็นครูโรงเรียนเอกชนได้รับสวสัดิการจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน และผู้ ท่ี
ท างานในระบบทกุกลุม่สามารถออมภาคสมคัรใจเพิ่มเตมิได้อีก เช่น การซือ้กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
(RMF) หรือประกนัชีวิต ในขณะท่ีผู้ ท่ีท างานนอกระบบมีโอกาสได้รับสวสัดกิารจากเสาหลกัท่ี 0 จากเบีย้
ยงัชีพ และเสาหลกัท่ี 3 จากการออมภาคสมคัรใจเท่านัน้ ดงันัน้ การสง่เสริมการออมภาคสมคัรใจตอ่ผู้ ท่ี
ท างานนอกระบบจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยเพิ่มจ านวนเงินออมไว้ส าหรับเป็นหลกัประกันในยามชรา
ภาพของผู้ ท่ีท างานนอกระบบ  
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ภาพประกอบ 10 สวสัดกิารยามชราภาพของประเทศไทยแบง่ตามแนวคดิ 4 เสาหลกัของธนาคารโลก 

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (2560) 

1.3.2 หลักประกันทางสังคมในประเทศไทย 
เม่ือดภูาพรวมของระบบบ าเหน็จบ านาญของประเทศไทยตามแนวคดิของธนาคารโลก 

สามารถแบง่สวสัดิการออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ สวสัดิการขัน้พืน้ฐาน หรือสวสัดิการชราภาพ (เสาหลกัท่ี 
0) ซึ่งรัฐให้ฝ่ายเดียวโดยประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ และการออมภาคบงัคบั (เสาหลกัท่ี 1 และ 2) 
ซึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบท่ีมีการก าหนดผลประโยชน์ท่ีได้รับ (Defined benefit) และการก าหนดอตัรา
การจา่ยเงินสะสมเข้ากองทนุ (Defined Contribution) และในระดบัท่ี 3 ซึง่เป็นการออมภาคสมคัรใจ (เสา
หลกัท่ี 3) ซึ่งหากดถูึงความครอบคลุมของช่องทางในการเข้าถึงระบบบ าเหน็จบ านาญของแรงงานใน
ประเทศไทยแล้วถือว่ามีชอ่งทางท่ีครอบคลมุทัง้กลุม่แรงงานในระบบและนอกระบบ (นวพร วิริยานพุงศ์, 
2558) (ภาพประกอบ 11) 
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ภาพประกอบ 11 ชอ่งทางการเข้าถึงระบบบ าเหน็จบ านาญของแรงงานจ าแนกตามแนวคดิ 4 เสาหลกั
ของธนาคารโลก 

ท่ีมา: นวพร วิริยานพุงศ์, เอกสารการสมัมนา GPF Seminar 2015  

ระบบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการของรัฐ 
เงินบ าเหน็จและเงินบ านาญในระบบบ านาญของเจ้าหน้าท่ีรัฐนัน้ค านวณโดย

พิจารณาจากเงินเดือนสุดท้ายท่ีได้รับ และไม่มีก าหนดเพดานการจ่ายเงินบ านาญ ส าหรับผู้ ท่ีเป็น
สมาชิกของ กบข. นัน้ฐานเงินเดือนส าหรับการค านวณการจ่ายเงินบ าเหน็จและบ านาญเปล่ียนไปเป็น
เงินเดือนเฉล่ียของระยะเวลา 60 เดือนสดุท้ายก่อนเกษียณ และมีการก าหนดเพดานการจา่ยเงินบ านาญ
ท่ีร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉล่ียของเงินเดือน 60 เดือนสดุท้ายก่อนเกษียณ  

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
พระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2540 ได้จดัตัง้เป็นกองทุน

ส ารองเลีย้งชีพโดยจ ากดัให้เป็นสมาชิกกองทนุได้เฉพาะข้าราชการ ก าหนดให้ข้าราชการจา่ยเงินสมทบ
รายเดือน (ระหว่างร้อยละ 3 และร้อยละ 15 ของเงินเดือน) และรัฐบาลจ่าย (ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) 
(องค์การแรงงานระหว่างประเทศและคณะท างานร่วมขององค์การสหประชาชาตใินประเทศไทย.  2556, 
น. 6) 
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กองทุนสงเคราะห์ส าหรับครูโรงเรียนเอกชน 
กองทุนสงเคราะห์ส าหรับครูโรงเรียนเอกชนจัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพ สิทธิ

ประโยชน์สวสัดิการ และความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเอกชน ครูและลูกจ้างจ่ายเงินสมทบรายเดือน (ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินเดือน) โรงเรียนเอกชน 
(จ่ายเงินสมทบเท่ากับท่ีสมาชิกแต่ละคนจ่าย) และกระทรวงศึกษาธิการ (จ่ายสองเท่าของเงินสมทบท่ี
สมาชิกจา่ย) (องค์การแรงงานระหวา่งประเทศและคณะท างานร่วมขององค์การสหประชาชาตใินประเทศ
ไทย, 2556,น. 9) 

กองทุนประกันสังคม  
การประกันสงัคม คือ การสร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกท่ีมี

รายได้และจ่ายเงิน สมทบเข้ากองทุนประกันสงัคมเพ่ือรับผิดชอบในการเฉล่ียความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้
จากการเจ็บป่วย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน เพ่ือให้ได้รับการ
รักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเน่ือง พระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่ วันท่ี 2 กันยายน 2533 เป็นต้นมา ก าหนดให้นายจ้างท่ีมีลูกจ้างตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป ต้องขึน้
ทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึน้ทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วนั และเม่ือมีการรับลูกจ้าง
ใหมเ่พิ่มขึน้ต้องแจ้งขึน้ทะเบียนลกูจ้างใหมภ่ายใน 30 วนั เชน่กนั  

ผู้ประกันตน คือ พนักงาน/ลูกจ้างท่ีมีอายุไม่ต ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
บริบรูณ์ในวนัเข้าท างาน  และท างานอยู่ในสถานประกอบการท่ีมีลกูจ้างตัง้แต ่1 คนขึน้ไป นายจ้างและ
พนักงานและลูกจ้างท่ีประกันตนจ่ายเงินสมทบจ านวนเท่ากันในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ
รัฐบาลจ่ายเงินสมทบร้อยละ 2.75 ของเงินเดือน (รวมทัง้สิน้ ร้อยละ 12.75) ตามกฎกระทรวงก าหนด
อตัราเงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคม พ.ศ. 2552 อตัราเงินสมทบตามร้อยละของคา่จ้างพนกังานและ
ลูกจ้าง (จากวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป) และจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองกรณีประสบ
อนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัไม่ได้เกิดจากอาชีพ เสียชีวิต ทพุพลภาพ ว่างงาน คลอดบุตร อดุหนนุเพ่ือการ
เลีย้งบตุร (เงินสงเคราะห์บตุร) และชราภาพ  

ผู้ประกันตนท่ีท างานอยู่ในสถานประกอบการจะอยู่ภายใต้มาตรา 33 แต่ส าหรับ
ผู้ประกนัตนท่ีออกจากงาน ต้องการใช้สิทธิประกนัสงัคมตอ่สามารถสมคัรเป็นผู้ประกนัตนมาตรา 39 ได้
ภายใน 6 เดือนหลงัจากออกจากงาน โดยต้องเป็นผู้ประกันตนภายใต้มาตรา 33 และได้จ่ายเงินสมทบ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบจ านวน 432 บาทต่อเดือน  (ร้อยละ 9 
ของเงินเดือนอ้างอิง ซึ่งก าหนดไว้ท่ี 4,800 บาท) และมีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ 6ประเภท ได้แก่ สิทธิ
ประโยชน์กรณีการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอนัไมไ่ด้เกิดจากอาชีพ เสียชีวิต ทพุพลภาพ ชราภาพ คลอด
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บตุร อดุหนนุเพ่ือการเลีย้งดบูุตร เงินสงเคราะห์บตุร (องค์การแรงงานระหว่างประเทศและคณะท างาน
ร่วมขององค์การสหประชาชาตใินประเทศไทย, 2556, น. 7-8)  

เพ่ือขยายการประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ จึงได้ผลักดัน ร่าง 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับแก้ไข เพ่ือรัฐร่วมจ่ายในมาตรา 40 และแก้ไขพระราช
กฤษฎีกาเพ่ือพัฒนาสิทธิประโยชน์ของมาตรา 40 เพ่ือเป็นการขยายการประกันสังคมให้ครอบคลุม
แรงงานนอกระบบ โดยผู้ประกนัตนในมาตรา 40 คือ บคุคลทัว่ไปท่ีมีอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไปและไมเ่กิน 60 
ปี โดยไม่เป็นผู้ ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลท่ีถูกยกเว้นตามกฎหมาย
ประกนัสงัคม ปัจจบุนักองทนุประกนัสงัคมมาตรา 40 มี 3 ทางเลือก ดงันี ้ 

ทางเลือกท่ี 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน โดยผู้ประกันตนจ่ายเอง 70 บาท รัฐ
สมทบให้ 30 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พืน้ฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย 
ทพุพลภาพ และเสียชีวิต 

ทางเลือกท่ี 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาทตอ่เดือน โดยผู้ประกนัตนจา่ยเอง 100 บาท รัฐ
สมทบให้ 50 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พืน้ฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย 
ทพุพลภาพ เสียชีวิต และชราภาพ 

ทางเลือกท่ี 3 จ่ายเงินสมทบ 450 บาทตอ่เดือน โดยผู้ประกนัตนจ่ายเอง 300 บาท รัฐ
สมทบให้ 150 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พืน้ฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย 
ทพุพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บตุร 

การสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพต้องเป็นผู้ มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 

ต้องมีภูมิล าเนาในเขตขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่เป็นผู้ ท่ีได้รับสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์
จากหนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ๆ (ได้แก่ บ าเหน็จบ านาญ) อยูใ่น
ท่ีพกัพิงสวสัดกิาร มีรายได้ หรือสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลเป็นประจ า (ยกเว้นผู้พิการหรือผู้ตดิเชือ้เอชไอ
วี) (องค์การแรงงานระหว่างประเทศและคณะท างานร่วมขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทย, 
2556)  

ในปัจจบุนัการจา่ยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายจุะเป็นแบบขัน้บนัได้ตามชว่งอาย ุโดยผู้สงูอายุ
จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนตอ่เน่ืองไปจนกว่าจะเสียชีวิต โดยผู้สูงอายท่ีุมีอายรุะหว่าง 60 และ 
69 ปี จะได้รับเงินเบีย้ยังชีพเดือนละ 600 บาท ผู้ สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 70-79 ปีจะได้รับเงินจ านวน 
700 บาท ต่อเดือน ผู้ สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 80-89 ปีจะได้รับเงินจ านวน 800 บาทต่อเดือน และ
ผู้สงูอายท่ีุมีอาย ุ90 ปีขึน้ไปจะได้รับเงินจ านวน 1,000 บาทตอ่เดือน  
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กองทุนการออมแห่งชาต ิ 
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดตัง้ขึน้จากพระราชบัญญัติกองทุนการออม

แห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีไม่เป็นส่วนราชการ มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก โดยมุ่งเน้นเปา้หมายท่ีแรงงานนอกระบบ และเพ่ือ
เป็นหลกัประกนัการจ่ายบ านาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเม่ือสิน้สมาชิกภาพ ผู้ มีสิทธิเป็น
สมาชิก กอช. ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 15-60 ปี ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอ่ืนท่ีได้รับเงิน
สมทบจากรัฐหรือนายจ้าง และไม่อยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญภาครัฐหรือเอกชน เปิดรับสมคัรสมาชิก
ตัง้แต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2558 โดยในปีแรกท่ีกองทุนเปิดรับสมาชิก พระราชบัญญัติกองทุนการออม
แห่งชาติให้สิทธิผู้สมคัรท่ีมีอายตุัง้แต ่50 ปีขึน้ไป มีสิทธิออมกบักองทนุตอ่ไปได้ 10 ปีนบัจากวนัท่ีเป็น
สมาชิก (หมายรวมถึงผู้ ท่ีอายุ 60 ปีขึน้ไป ให้มีสิทธิสมัครและเป็นสมาชิกต่อไปได้ 10 ปี) ก าหนดให้
สมาชิกส่งเงินสะสมไม่ต ่ากว่าครัง้ละ 50 บาท แตไ่ม่เกิน 13,200 บาทตอ่ปี ขณะท่ีรัฐบาลจ่ายเงินสมทบ
เสริมขึน้อยู่กับจ านวนท่ีสมาชิกจ่ายและอายุของสมาชิก (ตามภาพประกอบ 12) สิทธิประโยชน์ของ
สมาชิก (ตามกฎหมาย) เงินบ านาญผู้สูงอายุรายเดือน (เม่ือสมาชิกมีอายุถึง 60 ปี) กรณีลาออกจาก
กองทนุก่อนอายคุรบ 60 ปี สมาชิกจะได้รับเป็นเงินก้อน ประกอบด้วยเงินออมของตนและรายได้จากเงิน
ออมดังกล่าวโดยจะไม่ได้เงินสมทบจากรัฐและดอกผลจากเงินส่วนนี ้และในกรณีท่ีสมาชิกเกิดเหตุ
ทพุพลภาพ สมาชิกมีสิทธิขอรับเงินสะสมและดอกผลของเงินสะสมได้ โดยท่ีเงินสมทบและดอกผลของ
เงินสมทบจะน ามาค านวณบ านาญจ่ายให้แก่สมาชิกเม่ืออายุครบ 60 ปี (องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศและคณะท างานร่วมขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทย, 2556) กองทนุนีบ้ริหารจดัการ
โดยคณะกรรมการกองทนุ มีนโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีความมัน่คงสงูไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของ
เงินกองทนุ และรัฐบาลจะรับประกนัผลตอบแทนของสมาชิกให้ได้รับไม่น้อยกว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝาก
ประจ าประเภท 12 เดือนโดยเฉล่ียของธนาคารออมสิน ธกส. และธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 5 แหง่ แรงงานท่ี
ขึน้ทะเบียนภายใต้พระราชบญัญัติประกันสงัคมมาตรา 40 และเลือกใช้สิทธิชุดท่ี 1 ซึ่งจะได้รับความ
คุ้มครอง 3 กรณี (กรณีได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เม่ือมีการนอนพกัรักษาตวั ในโรงพยาบาลตัง้แต ่
2 วนัขึน้ไป กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต) สามารถเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติได้ 
ในขณะท่ีแรงงานท่ีเลือกใช้สิทธิชดุท่ี 2 และ  3 ซึง่ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเตมิจากทางเลือกท่ี 1 ในส่วน
ของ กรณีชราภาพ (บ าเหน็จ) ไม่สามารถเข้าร่วมกองทนุการออมแห่งชาติ จดุเดน่ของ กอช. คือมีความ
ยืดหยุ่นสงู ไม่ต้องฝากทกุเดือนหรือทกุปี หากกองทนุบริหารเงินลงทุนแล้วมีก าไรก็จ่ายให้สมาชิก หาก
ขาดทนุก็ยงัได้รับผลตอบแทนขัน้ต ่าตามท่ีรัฐบาลได้รับประกนัผลตอบแทนไว้ และแม้วา่เงินในบญัชีของ
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สมาชิกจะลดลงจนเหลือศนูย์เม่ืออาย ุ80 ปี แตก็่ยงัได้รับเงินบ านาญตอ่ไปจนกระทัง่เสียชีวิต กองทนุนี ้
บริหารจดัการโดยคณะกรรมการกองทนุภายใต้การก ากบัดแูลของกระทรวงการคลงั  

กองทนุการออมแห่งชาตเิปิดรับสมาชิกตัง้แตว่นัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวนัท่ี 
30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีจ านวนสมาชิกทัง้สิน้ 756,514 ราย แบ่งเป็นสมาชิกประเภทอายุ 15 – 30 ปี 
ร้อยละ 9.5 สมาชิกประเภทอายุ 31 – 50 ปี ร้อยละ 43.2 สมาชิกประเภทอายุ 50 - 60 ปี ร้อยละ 37.4 
และสมาชิกประเภทอายมุากกวา่ 60 ปีขึน้ไป ร้อยละ 9.9 (กองทนุการออมแหง่ชาต,ิ 2562)  

 

 

ภาพประกอบ 12 การจา่ยเงินสมทบเข้ากองทนุการออมแหง่ชาตขิองสมาชิกและรัฐบาล 

ท่ีมา: กองทนุการออมแหง่ชาติ (2562) 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ตามตารางท่ี 3 สมาชิกในกองทุนการออม
แห่งชาติทัง้หมด มีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด ร้อยละ 54.80 รองลงมาไม่ประกอบอาชีพ ร้อยละ 19.30 
อาชีพค้าขาย ร้อยละ 10.90 ในขณะท่ี อาชีพขบัรถรับจ้าง และ ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เป็นสมาชิกน้อย
ท่ีสดุ ร้อยละ 0.40 และ 0.50 ตามล าดบั (กองทนุการออมแหง่ชาต,ิ 2562) 
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ตาราง 3 ร้อยละของสมาชิกกองทนุการออมแหง่ชาตจิ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ ร้อยละของสมาชิกตามอาชีพ 
เกษตรกร 
ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 

53.60 
14.30 

ไมร่ะบอุาชีพ 12.00 
ค้าขาย 9.40 
นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา 4.00 
ลกูจ้างชัว่คราว 3.50 
ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  0.60 

ท่ีมา: กองทนุการออมแหง่ชาติ (2562) 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นรูปแบบหนึง่ท่ีนายจ้างให้สวสัดกิารแก่ลกูจ้าง คือกองทนุท่ี

นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตัง้ขึน้  เงินของกองทุนมาจากเงินท่ีลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงิน
สะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือ นอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว 
นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย จึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างท างานให้กับนายจ้าง
นานๆ  นอกจากจะท าให้ลกูจ้างมีการออมอย่างตอ่เน่ือง มีวินยั และมีนายจ้างชว่ยออมแล้ว ยงัมีการน า
เงินไปบริหารให้เกิดดอกผลงอกเงยโดยผู้บริหารโดยมืออาชีพท่ีเรียกว่า "บริษัทจัดการ" โดยดอกผลท่ี
เกิดขึน้จะน ามาเฉล่ียให้กบัสมาชิกกองทนุทกุคนตามสดัส่วนของเงินท่ีแตล่ะคนมีอยูใ่นกองทนุ (กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพไทย, 2558) 

 
1.5 การประกันชีวิตในประเทศไทย 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การใช้
ชีวิตในแตล่ะวนัเต็มไปด้วยความเส่ียงและเหตกุารณ์ท่ีคาดไม่ถึง ประกนัชีวิตเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีจะชว่ยบริหารความเส่ียงทัง้ในเร่ืองความเจ็บป่วย อบุตัเิหตไุมค่าดฝัน หรือการต้องจากไปก่อน
เวลาอนัควร ข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทยเปิดเผยว่าการท าประกนัชีวิตในประเทศไทยมีแนวโน้ม
ขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองทกุปี เบีย้ประกนัชีวิตรวมเพิ่มขึน้จากปี 2558 ท่ีมีมลูคา่เทา่กบั 537,509 ล้านบาท
เป็น 601,724 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนเบีย้ประกันชีวิตต่อ GDP ทัง้ประเทศ ร้อยละ 3 
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(หนงัสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์, 2561) หากแบง่ประเภทของการประกนัชีวิต สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท 
ดงันี ้

1) ประเภทสามญั (Ordinary Life Insurance) คือ การประกันชีวิตท่ีมีจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัค่อนข้างสงู เหมาะส าหรับผู้ มีรายได้ปานกลางหรือสงู โดยทัว่ไปก าหนดช าระเบีย้ประกนัภัย
เป็นรายปี รายหกเดือน หรือรายสามเดือน การพิจารณารับประกันชีวิตมีทัง้แบบตรวจสุขภาพและไม่
ต้องตรวจสขุภาพ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจ านวนเงินเอาประกนัภัยและอายเุป็นส าคญั 

2) ประเภทอุตสาหกรรม  (Industrial Life Insurance) คือ การประกันชีวิตท่ีมีจ านวน
เงินเอาประกันภัยไม่สูงมาก จึงไม่ต้องตรวจสุขภาพ การพิจารณารับประกันชีวิตอาศยัข้อมูลจากค า
แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยั โดยทัว่ไปก าหนดช าระเบีย้ประกนัภยัเป็นรายเดือน อาจมีเง่ือนไขก าหนด
ระยะเวลารอคอยก็ได้ ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) คือ ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้เพ่ือพิสจูน์สขุภาพ
ของผู้ เอาประกันภัย หากผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทไม่ต้องจ่ายเงินเอา
ประกนัภยั โดยทัว่ไปก าหนดไว้ 180 วนั 

3) ประเภทกลุม่ (Group Life Insurance) คือ การรับประกนัชีวิตบคุคลหลายคน 
ภายใต้กรมธรรม์ฉบบัเดียว โดยพิจารณาถึงความเส่ียงภยัของบคุคลในกลุ่มทัง้หมดด้วยอตัราเฉล่ีย ไม่
ว่าจะเป็นอาย ุเพศ หน้าท่ีการงาน หรือจ านวนเงินเอาประกนัภัย และใช้เบีย้ประกันภยัอตัราเดียวกบับุ
คลทุกคนในกลุ่มนัน้ๆ การประกนัชีวิตประเภทนีอ้ตัราเบีย้ประกนัภยัจะถกูกวา่การประกนัชีวิตประเภท
อ่ืนๆ เหมาะส าหรับพนกังานในบริษัทตา่งๆ 

ประกันชีวิตมีการออกแบบมาหลายรูปแบบเพ่ือให้รองรับกับความต้องการและ
วตัถปุระสงค์ของแตล่ะบคุคล ทัง้ในเร่ืองท่ีเน้นความคุ้มครอง หรือเน้นการออมเงิน โดยแบบประกันชีวิต
พืน้ฐานมี 4 แบบ ได้แก่ 

1) แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) คือ การประกันชีวิตท่ีบริษัทตกลงว่าจะ
จา่ยเงินตามจ านวนท่ีระบไุว้ให้กบัผู้ รับประโยชน์ ถ้าหากผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิตในระยะเวลาท่ีก าหนด 
เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี สญัญาประกนัชีวิตแบบนีมี้ลกัษณะเป็นการให้ความคุ้มครองภยัจากการ
เสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีการสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วย จึงมีลักษณะเช่นเดียวกับสัญญาประกัน
อคัคีภยั เม่ือครบก าหนดสญัญาแล้วจงึไมมี่มลูคา่ใดๆ คืนให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั 

2) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) คือ การประกันชีวิตท่ีบริษัทตกลงว่าจะ
จา่ยเงินตามจ านวนท่ีระบไุว้ให้แก่ผู้ รับประโยชน์ เม่ือผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิต แตถ้่าหากมีชีวิตอยู่จนถึง 
90, 96 หรือ 99 ปี (ตามเง่ือนไขของแต่ละบริษัท) บริษัทก็จะจ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไว้ให้แก่ผู้ เอา
ประกนัภยั 
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3) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) คือ การประกันชีวิตท่ีบริษัทตกลงว่า
จะจ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไว้ให้แก่ผู้ รับประโยชน์ ถ้าหากผู้ เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด หรือจา่ยเงินให้แก่ผู้ เอาประกนัภยัถ้าหากมีชีวิตอยูใ่นวนัท่ีสญัญาครบก าหนด  

4) แบบเงินได้ประจ า (Annuities Insurance) คือ ประกันชีวิตท่ีบริษัทตกลงว่าจะ
จ่ายเงินจ านวนหนึ่งเป็นประจ าให้แก่ผู้ เอาประกันภัย หากมีชีวิตอยู่ในวันท่ีครบก าหนดสัญญา  
โดยทัว่ไปเงินได้ประจ าจะจ่ายเป็นปีทุกๆ ปี จนครบตามเง่ือนไขของสญัญา สญัญาประกันชีวิตแบบนี ้
เหมาะกบัผู้ เอาประกนัภยัท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสะสมทรัพย์ไว้เป็นคา่ใช้จ่ายหลงัเกษียณอายกุารท างาน
แล้ว 

นอกจากนีย้งัมีแบบประกนัพิเศษท่ีมีการเพิ่มการมีสว่นร่วมในการลงทนุเข้าไปด้วยคือ 
ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์  (Unit Link) เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีให้ความคุ้ มครองระยะยาว
เช่นเดียวกับแบบตลอดชีพ แตมี่ความยืดหยุ่นโดยเปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนท่ีดีขึน้จากการเลือก
ลงทนุด้วยตนเอง 
 
2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1 งานวิจัยที่เก่ียวกับการออมของครัวเรือนไทย 
การศึกษาเก่ียวกับการออมของประเทศไทย มีการศึกษาจากหลายๆ หน่วยงาน เช่น 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิธนาคารแหง่ประเทศไทย และ
นกัวิชาการ มีงานวิจัยส าคญัๆ มีการศึกษาทัง้ในระดบับุคคลและระดบัครัวเรือน การศึกษาในระดบั
บคุคล เชน่ วรเวศม์ สวุรรณระดา และ สมประวิณ มนัประเสริฐ (2552) ศกึษาพฤตกิรรมการออมของผู้ มี
งานท าและปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัอตัราการออมของผู้ มีงานท าท่ีออมได้โดยวิเคราะห์ตามแบบจ าลอง
ทฤษฎีวงจรชีวิตและรายได้ถาวร โดยใช้ข้อมลูจากการส ารวจผู้ มีงานท าท่ีมีอาย ุ20 ปีขึน้ไปในพืน้ท่ี 15 
จังหวัด ศึกษาโดยใช้แบบจ าลองสมการถดถอยโลจิสติคแบบทวิภาค (Binary Logistic Regression) 
ส าหรับการอธิบายพฤติกรรมการเลือกออม-ไม่ออมของผู้ ท่ีมีงานท าทัง้ท่ีเป็นการตดัสินใจเพ่ือเป็นการ
ออมทั่วไปและท่ีเป็นการออมเพ่ือการด ารงชีวิตยามชราภาพ และใช้แบบจ าลองสมการถดถอยเชิง
เส้นตรง (Ordinary Least Square) เพ่ือศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีส่วนในการก าหนดอตัราการออมของผู้ มีงาน
ท า ผลการศึกษาพบว่า การมีรายได้อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งวดัจากการท างานในระบบหรืออยู่ในการออม
ภาคบงัคบั และการมีงานเสริมจะช่วยให้ผู้ มีงานท าเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้ออมได้ นอกจากนีผู้้ มีงานท า
ท่ีมีการวางแผนชีวิต ผู้ มีงานท าท่ีมีความรู้ทางการเงินและผลิตภณัฑ์ทางการเงินจะมีแนวโน้มเป็นผู้ออม
เงิน ในทางตรงข้าม ผู้ มีงานท าจะมีแนวโน้มเป็นผู้ ท่ีไม่ออมหากมีจ านวนบตุรเพิ่มขึน้ และมีการกู้ ยืมเงิน 
ในสว่นของปัจจยัก าหนดระดบัอตัราการออมของผู้ มีงานท าพบวา่ ผู้ มีงานท าท่ีมีลกัษณะนิสยัในการวาง
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แผนการด าเนินชีวิตจะออมในอตัราท่ีสูงกว่าผู้ ท่ีไม่ได้วางแผนในการด าเนินชีวิต ผู้ ท่ีมีรายได้ประจ าสูง
หรือมีรายได้เพิ่มเตมิจากการท างานประจ าจะออมเงินในอตัราท่ีน้อยกวา่ผู้ ท่ีมีการกู้ ยืมเงิน ผู้ ท่ีท างานใน
ระบบซึ่งอยู่ในการออมภาคบงัคบัจะมีอตัราการออมน้อยลง และจ านวนบตุรท่ีเพิ่มขึน้จะสง่ผลตอ่อตัรา
การออมท่ีลดลงของผู้ มีงานท า ในการศึกษาพฤติกรรมการออมระยะยาวใช้การซือ้ประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์และ/หรือกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) เป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมการออมระยะยาวของ
ผู้ มีงานท า หากผู้ มีงานท าซือ้ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์และ/หรือกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพจะถือว่า
เป็นผู้ มีพฤติกรรมการออมระยะยาว ผลการศกึษาพบวา่ ระดบัของรายได้หลกั และความสม ่าเสมอของ
รายได้ซึง่วดัจากผู้ มีงานท าในระบบ การมีงานเสริม และการวางแผนชีวิต มีผลตอ่การก าหนดพฤตกิรรม
การออมในระยะยาวของผู้ มีงานท า นอกจากนีย้ังพบว่าความมั่นคงในชีวิตมีผลอย่างส าคัญต่อ
พฤติกรรมการออมในระยะยาว กล่าวคือ ผู้ มีงานท าท่ีอยู่ในสถานะสมรสหย่าร้างจะมีแนวโน้มในการ
ตดัสินใจออมระยะยาว และผู้ ท่ีมีหลกัประกนัด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากระบบประกนัสขุภาพ
ถ้วนหน้าจะมีแนวโน้มในการตดัสินใจออมระยะยาว ในทางตรงข้ามผู้ มีงานท าท่ีกู้ ยืมเงินจะมีแนวโน้ม
เป็นผู้ ท่ีไมอ่อมเงินในระยะยาว ผลจากงานวิจยันีส้ามารถสรุปได้วา่ รายได้ การกู้ ยืมเงิน และการวางแผน
ชีวิต เป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการก าหนดพฤตกรรมการออมของผู้ มีงานท า ส าหรับการศกึษาการออมใน
ระดบัครัวเรือน เช่น ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ สุวิมล เฮงพัฒนา (2556) ศึกษาพฤติกรรมการออมของ
ครัวเรือนไทย การสะสมทรัพย์สินหรือความมั่งคัง่ การมีหลักประกันทางสังคม (การมีบ านาญ) โดย
ท าการศกึษาข้อมลูทัง้ในระดบัมหภาคและระดบัจลุภาค โดยข้อมูลระดบัมหภาคใช้ข้อมูลทตุิยภูมิจาก
การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนของส านกังานสถิติแห่งชาติในปี 2552 ศึกษาโดยใช้
สมการโครงสร้าง (structural equations) ประกอบด้วย 3 สมการ คือ สมการรายได้ สมการการออม และ
สมการทรัพย์สินสทุธิของครัวเรือน และการศกึษาระดบัจลุภาคใช้ข้อมลูปฐมภมูิจากการส ารวจครัวเรือน 
17 จงัหวดั ศกึษาโดยใช้แบบจ าลอง logit เพ่ือตอบค าถามว่ามีปัจจยัใดบ้างท่ีเป็นสาเหตทุ าให้เกิดการ
ออมติดลบ การศึกษาจากข้อมูลครัวเรือนในปี 2552 ในส่วนของการวดัความเส่ียงท่ีจะเป็นผู้ ท่ีออมไม่
พอเพียงได้นิยามไว้สองแบบ นิยามแรกสะท้อนความเข้มข้นของปัญหาการออมไม่พอเพียง หมายถึง 
ครัวเรือนท่ีมีการออมติดลบ นิยามท่ีสองหมายถึงครัวเรือนท่ีมีการออมน้อยกว่าร้อยละ 50 ของการออม
ในการพยากรณ์ตามแบบจ าลองเศรษฐมิต ิผลการศกึษาสรุปวา่ ร้อยละ 26 ของครัวเรือนไทยมี “การออม
ตดิลบ”  และการออมไมพ่อเพียงสามารถเกิดขึน้ได้ในทกุระดบัแม้แตใ่นครัวเรือนรวย พบปัญหาการออม
ติดลบค่อนข้างสูงในกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย (income decile ท่ี 1 และ 2) ทัง้ในครัวเรือนในเมืองและ
ชนบท กลุ่มอาชีพท่ีมีรายได้ต ่า เช่น แรงงานเกษตร แรงงานทัว่ไป ผู้ปฏิบตัิการในโรงงาน มีความเส่ียงท่ี
จะประสบปัญหา “การออมไม่พอเพียง” สูงกว่าอาชีพอ่ืน จากผลการประมาณค่าทางเศรษฐมิติพบว่า 
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เม่ือรายได้เพิ่มขึน้จะท าให้ความน่าจะเป็นในการเกิดปัญหาการออมติดลบลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
โอกาสในการเกิดการออมติดลบจะลดลงตามอายขุองหวัหน้าครัวเรือนอย่างมีนยัส าคญั โดยเฉพาะใน
เขตชนบท และหวัหน้าครัวเรือนท่ีเป็นเพศหญิงมีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาการออมติดลบน้อยกวา่เพศชาย 
ผลการส ารวจข้อมลูปฐมภูมิพบว่า ร้อยละ 35 ของครัวเรือนตวัอยา่งมีสดัส่วนการออมตอ่รายได้ร้อยละ 
1-10, ร้อยละ 23.6 ของครัวเรือนตวัอย่างมีความสามารถในการออมระหว่างร้อยละ 5-10 ของรายได้ 
และร้อยละ 24.3 ของครัวเรือนตัวอย่างไม่สามารถออมได้ ผลการประมาณค่าทางเศรษฐมิติพบว่า 
รายได้มีผลต่อการออมในทางบวกอย่างมีนยัส าคญั ครัวเรือนท่ีมีหนีส้ินจะท าให้ความสามารถในการ
ออมของครัวเรือนลดลง ครัวเรือนท่ีมีบ านาญจะออมเงินน้อยกว่าครัวเรือนท่ีไม่มีบ านาญ หลงัจากนัน้
การศึกษาเร่ืองการออมได้ให้ความส าคญักับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยมากขึน้ เช่น กุศล 
สนุทรธาดา และ ธารทิพย์ จินดาค า (2557) ศกึษาเร่ืองการออมของครัวเรือนไทย: มองภาพสะท้อนจาก
ครัวเรือนรุ่นเกิดล้าน ท าการศึกษาลกัษณะการออมและปริมาณการออมของครัวเรือนท่ีมีประชากรรุ่น
เกิดล้านรวมถึงปัจจยัครัวเรือนท่ีมีผลตอ่การออมของครัวเรือนท่ีมีประชากรรุ่นเกิดล้าน โดยใช้ข้อมลูการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ปี 2554 เลือกกลุ่มตวัอย่างครัวเรือนเฉพาะท่ีมีประชากร
รุ่นเกิดล้าน (ประชากรท่ีเกิดระหว่างปี 2506 – 2526 ซึ่งเป็นช่วงท่ีประเทศไทยมีอัตราการเกิดเกินกว่า
ล้านคนตอ่ปี) ผลการศกึษาพบวา่ ครัวเรือนท่ีมีประชากรรุ่นเกิดล้านมีการออมเกือบร้อยละ 70 มีเงินออม
เฉล่ียประมาณ 6,000 บาทต่อเดือน ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของครัวเรือนไทยท่ีมีประชากรรุ่น
เกิดล้าน วิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยแบบเป็นขัน้ตอน (Stepwise regression analysis)พบว่า รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ร้อยละของสมาชิกครัวเรือนท่ีมีการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา และอาชีพหลักของ
ครัวเรือนอยู่นอกภาคเกษตรส่งผลในทางบวกตอ่การออมของครัวเรือน ในขณะท่ีร่ายจา่ยเฉล่ียตอ่เดือน
ของครัวเรือนสง่ผลในทางลบตอ่การออมของครัวเรือน เชน่เดียวกบั วิศกรณ์ คีรีวรรณ (2558) ศกึษาเร่ือง
การวดัระดบัทกัษะทางการเงินกับการออมเพ่ือเกษียณ เพ่ือทดสอบว่าทกัษะทางการเงินมีบทบาทต่อ
การออมเพ่ือการเกษียณอย่างไรในสงัคมไทยและทกัษะทางการเงินในด้านใดท่ีเป็นตวัก าหนดการออม
เพ่ือการเกษียณโดยใช้ Multiple Regression Analysis วิเคราะห์ถึงปัจจยัด้านสถานภาพส่วนบคุคลท่ีมี
ผลต่อทักษะทางการเงินขัน้สูง (Advanced Financial Literacy Score : AFLS) และใช้แบบจ าลอง 
Binary Logistic และ Multinomial Regression ในการศึกษาถึงบทบาทของทักษะทางการเงินในด้าน
ตา่งๆ วา่มีผลตอ่ความนา่จะเป็นของการออมเพ่ือการเกษียณอยา่งไร และทกัษะทางการเงินด้านตา่งๆ มี
ผลตอ่การออมในระยะยาวหรือไม ่กลุม่ตวัอยา่งเป็นกลุม่ผู้ลงทนุทัว่ไป แบง่เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ท่ีไมมี่
การออมใดๆ เลย กลุ่มท่ีมีการออม แต่ไม่มีการออมเพ่ือการเกษียณ และกลุ่มท่ีมีการออมเพ่ือการ
เกษียณ ผลการศกึษาพบวา่ ระดบัทกัษะทางการเงินท่ีสงูขึน้จะชว่ยเพิ่มโอกาสในการออมเพ่ือวยัเกษียณ
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ของกลุ่มตัวอย่างให้เพิ่มขึน้ เม่ือวิเคราะห์ลึกลงไปในรายปัจจัยของทักษะทางการเงินขัน้สูง พบว่า 
ทศันคติทางการเงิน และความรู้ด้านความเส่ียงและผลตอบแทนมีผลตอ่โอกาสในการมีการออมเพ่ือการ
เกษียณเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั  

 
2.2 การศึกษาเก่ียวการการออมของแรงงานนอกระบบ 

ในสว่นของการศกึษาเก่ียวกบัปัญหาของแรงงานนอกระบบ สว่นใหญ่ให้ความส าคญัไปท่ี
สภาพปัญหาของแรงงานนอกระบบ และการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้สูงอายุกับการให้สวสัดิการ
ชราภาพแกแ่รงงานนอกระบบ มีการศกึษาท่ีส าคญั เชน่ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั. (2552) ศกึษาเร่ือง
การสร้างระบบการออมเพ่ือการชราภาพส าหรับแรงงานนอกระบบ ผลการศกึษาได้เสนอในเชิงนโยบาย
ให้รัฐท าหน้าท่ีด้านการสนบัสนนุการด าเนินงานกองทนุ การจดัท าทะเบียนข้อมลูของแรงงานนอกระบบ
รวมถึงการสนบัสนนุให้กองทนุมีขนาดท่ีเหมาะสมตอ่การจ่ายผลประโยชน์ทดแทนรายได้ในวยัเกษียณ 
หรือเงินบ านาญให้แก่แรงงานนอกระบบด้วยการจดัสรรงบประมาณแรกตัง้ให้แก่กองทุน เพ่ือให้เกิด
ความเช่ือมัน่แก่แรงงานนอกระบบในการออมเงินกบักองทนุ และรัฐควรมีบทบาทในการร่วมสมทบด้วย
ในกรณีผู้ ออมท่ีเป็นแรงงานรายได้น้อยหรือแรงงานนอกระบบ ในการศึกษานีไ้ด้สร้างกรอบแนวคิดใน
เร่ืองการออมเพ่ือการเกษียณอายสุ าหรับแรงงานนอกระบบเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัพืน้ท่ี และระดบัชาต ิ
โดยระดบัพืน้ท่ีคือการออมในชมุชนท่ีแรงงานมีภูมิล าเนาอยู่ ผ่านการออมในองค์กรการเงินชมุชน กลุ่ม
การออมชมุชน ส่วนในระดบัชาติ คือการออมเพ่ือการชราภาพในกองทนุระดบัชาติท่ีมีรัฐบาลเป็นผู้ดแูล
ระบบ เชน่ กองทนุบ านาญภาคประชาชน (กบป.) ประชากรท่ีเป็นแรงงานนอกระบบสามารถสมคัรใจเข้า
มาออมเพิ่มได้ในกองทนุ กบป. นี ้ผู้ออมจะเป็นประชาชนทัว่ประเทศท่ีไม่สามารถเข้าถึงระบบการออม
ทางการท่ีมีอยูซ่ึง่การมีกองทนุท่ีหลากหลายสอดคล้องกบัระดบัรายได้ของแรงงานนอกระบบแตล่ะคนจะ
เป็นตวัชว่ยสง่เสริมให้มีเงินออมในระยะยาวเพิ่มขึน้ตามศกัยภาพของแรงงานด้วย แสดงได้ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 การจดัระบบบ าเหน็จบ านาญตามความเหมาะสมของรายได้ของแรงงานนอกระบบ 

ประเภทของแรงงาน ระบบบ าเหน็จบ านาญท่ีเหมาะสม 

แรงงานนอกระบบรายได้มาก กองทนุประกนัสงัคม 

แรงงานนอกระบบรายได้มาก-ปานกลาง กองทนุบ านาญแหง่ชาต ิ(กบช.) ปัจจบุนัปรับ
เป็นกองทนุการออมแหง่ชาติ (กอช.) 

แรงงานนอกระบบรายได้ปานกลาง-น้อย กองทนุบ านาญแหง่ชาต ิ(กบช.) ปัจจบุนัปรับ
เป็นกองทนุการออมแหง่ชาติ (กอช.) 

แรงงานนอกระบบท่ีเป็นประชาชนในพืน้ท่ีตา่งๆ  กองทนุบ านาญภาคประชาชน (กบป.) 
แรงงานนอกระบบท่ีไมมี่การออมในวยัท างาน 
(ด้วยเหตทุพุพลภาพ ยากจน มีรายได้ต ่ากวา่
เส้นความยากจน) 

รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ 

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (2552) 

การศกึษาเก่ียวกบัการออมของแรงงานนอกระบบยงัมีผู้ ให้ความสนใจอย่างตอ่เน่ือง เช่น 
กาญจนา สมภารเพียร (2556) ท าการศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการออมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออมของ
แรงงานนอกระบบในตลาดนัดจตุจักร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาจ านวนเงินออม รูปแบบการออม 
วตัถุประสงค์ในการออม และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของแรงงานนอกระบบในตลาดนดัจตจุกัร 
โดยศึกษาเป็นเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 
ตวัอย่าง และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือสถิตขิัน้พืน้ฐานและ
การทดสอบหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ผล
การศกึษาพฤติกรรมการออมพบว่า เจ้าของกิจการส่วนใหญ่มีเงินออมอยู่ระหว่าง 35,001-50,000 บาท 
ส่วนลูกจ้างมีเงินออมน้อยกว่า 7,500 บาทมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ออมในสถาบันการเงินในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ และมีวัตถุประสงค์ในการออมเพ่ือการซือ้ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น บ้าน ท่ีดิน 
รถยนต์ เคร่ืองประดบั มากท่ีสดุ ผลการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การออมพบวา่ ระดบัการศกึษาและรายได้
ต่อเดือนมีผลต่อการออมในทางบวก รายจ่ายต่อเดือนและหนีส้ินต่อเดือนมีผลต่อการออมในทางลบ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหารายได้ไม่สม ่าเสมอ ปัญหาจากต้นทุนสินค้าท่ีเพิ่มขึน้ และปัญหา
คา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ท าให้มีการออมลดลง นอกจากนีก้ารให้ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่สงัคมสงูวยัก็เป็นสิ่งท่ีส าคญั มีการศึกษาของ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล (2557) ท าการศึกษาความ
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พร้อมของแรงงานนอกระบบในประเทศไทยกับการเข้าสู่สงัคมสูงอายุ ท าการศึกษาแรงงานนอกระบบ
อาย ุ40-59 ปี ท่ีท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า แรงงานนอกระบบมีความไม่พร้อมต่อการเป็นผู้สงูอายุด้านเศรษฐกิจ เช่น 
การไม่ได้จดัท าบญัชีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน การออมเงินในรูปแบบการฝากสะสม และการหา
รายได้อ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือนประจ า มีข้อค้นพบท่ีนา่สนใจคือ แรงงานนอกระบบทัง้ในกรุงเทพฯและ
ตา่งจงัหวดัมีความสนใจสวสัดกิารของรัฐในหลายด้าน และต้องการให้รัฐชว่ยเหลือในด้านตา่งๆ เชน่ เงิน
กู้ ยืมเพ่ือประกอบอาชีพ กองทนุการออมแห่งชาติ การช่วยเหลือให้แรงงานนอกระบบมีเงินออมมากขึน้ 
ฯลฯ แตต้่องการให้รัฐประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ มีสิทธิมากยิ่งขึน้เน่ืองจาก
เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ นอกจากนีย้ังต้องการสวสัดิการทางสังคมในลกัษณะของตวัเงิน เช่น การ
ช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาโรค การถือบตัรทองในระบบประกันสุขภาพ การจ่ายเบีย้ยงัชีพ 
และต้องการสวัสดิการในรูปของการบริการส าหรับผู้สูงอายุเช่นเดียวกับในต่างประเทศ เช่น ร้านค้า
จ าหน่ายสิ่งของราคาถูก คา่บริการซ่อมแซม บ้านราคาถกู ศนูย์บริการดแูลรับฝากผู้สูงอายชุัว่คราวใน
ระหวา่งวนั เป็นต้น นอกจากนี ้ส านกังานสถิติแห่งชาต ิได้ท าการส ารวจแรงงานนอกระบบตัง้แต ่ปี พ.ศ. 
2548 และท าการส ารวจเป็นประจ าทุกปีจนถึงปัจจบุนั พ.ศ. 2558 ผลการส ารวจในปี พ.ศ. 2558 พบว่า 
จากจ านวนผู้ มีงานท า 38.3 ล้านคน เป็นผู้ ท่ีท างานในระบบร้อยละ 44.1 และเป็นแรงงานนอกระบบร้อย
ละ 55.9 ผลการส ารวจพบปัญหาของแรงงานนอกระบบในด้านปัญหาจากการท างาน โดยปัญหาท่ีพบ
มากท่ีสุดคือ ปัญหาเร่ืองค่าตอบแทน รองลงมาคือ ท างานหนัก งานท่ีท าไม่ได้รับการจ้างงานอย่าง
ต่อเน่ือง ไม่ได้รับสวสัดิการ ท างานไม่ตรงกับเวลาปกติ ไม่มีวนัหยุด ชัว่โมงท างานมากเกินไป และลา
พักผ่อนไม่ได้ ตามล าดบั ซึ่งปัญหาดงักล่าวส่งผลต่อความสม ่าเสมอของรายได้ท่ีแรงงานนอกระบบ
ได้รับ และท าให้แรงงานนอกระบบไมส่ามารถออมได้อยา่งสม ่าเสมอ 

 
2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการออม 

ในสว่นนีผู้้วิจยัได้สรุปการทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตามกรอบแนวคดิของ
การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของครัวเรือน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดว่าตวัแปรแต่ละตวัมี
อิทธิพลตอ่การออมอยา่งไร โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เพศ ยงัไมมี่ความชดัเจนเก่ียวกบัเพศของหวัหน้าครัวเรือนท่ีมีผลตอ่การออมของครัวเรือน 
ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และ สวุิมล เฮงพฒันา (2556) พบว่าหวัหน้าครัวเรือนเพศหญิง มีความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดปัญหาการออมติดลบน้อยกว่าเพศชาย เช่นเดียวกับ Mirach และ Hailu (2014) ท าการส ารวจ
ครัวเรือนในประเทศเอธิโอเปียพบว่า หวัหน้าครัวเรือนท่ีเป็นผู้หญิงมีโอกาสท่ีจะเป็นผู้ออมได้มากกว่า
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เพศชาย ในขณะท่ี Aniola-Mikolajczak และ Golas (2014) พบวา่ เพศหญิงมีโอกาสออมได้น้อยกวา่เพศ
ชาย และมีอตัราการออมน้อยกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ Duressa และ Ejara (2018) ท่ีพบว่าหวัหน้า
ครัวเรือนเพศชายมีโอกาสออมได้มากกว่าเพศหญิง และผลการศกึษาบางส่วนพบวา่ไม่มีความแตกตา่ง
กันอย่างมีนัยส าคญัของการออมระหว่างหัวหน้าครัวเรือนเพศหญิงและเพศเพศชาย (Kibet, Mutai, 
Ouma, Ouma, และ Owuor, 2009; Melesse, 2015) 

อายุ ในสมมติฐานวงจรชีวิต (Life Cycle Hypothesis) อายเุป็นตวัก าหนดระดบัการออม 
โดยระดบัการออมในวยัเด็กจะติดลบและจะสงูสดุในช่วงวยักลางคนและมีระดบัการออมลดลงอีกครัง้
เม่ือเข้าสู่วัยชรา จากการศึกษาของ Ghafoor, Hussain, Naseer, Ishaque, และ Baloch (2010) ท่ีท า
การส ารวจผลกระทบของตวัแปรท่ีมีผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อรายได้ และการออมของชาวนาราย
ย่อยในจังหวัด Punjab ประเทศปากีสถาน โดยใช้ Log-log form of regression ใช้ในการประมาณค่า
แบบจ าลองรายได้ และใช้แบบจ าลอง multiple linear regression ในการประมาณค่าแบบจ าลองการ
ออม ผลการศึกษาพบว่า อายสุ่งผลในทางบวกตอ่การออมของชาวนาอย่างมีนยัส าคญัในแบบจ าลอง
การออม และ Mirach and Hailu (2014) ได้ท าการศึกษาตวัก าหนดท่ีส าคญัของการออมของครัวเรือน
ในเอธิโอเปียโดยเน้นท่ี North Gondar Zone, Amhara Regional State ใช้แบบจ าลอง Tobit Model ใน
การวิเคราะห์ ซึ่งผลการศกึษาพบว่าอายสุ่งผลในทางบวกตอ่การออมของครัวเรือนอย่างมีนยัส าคญั ใน
การศึกษาในประเทศไทยพบความสมัพนัธ์ของอายกุบัการออม เช่น ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และสวุิมล เฮง
พัฒนา (2556) พบว่าครัวเรือนในเขตเมืองมีโอกาสท่ีจะมีการออมติดลบลดลงตามอายุของหัวหน้า
ครัวเรือน เช่นเดียวกับการศึกษาของ วิศิษฎ์ บิลมาศ และสุพิชชา โชติก าจร (2557) เร่ืองรูปแบบและ
พฤตกิรรมการออมของครัวเรือนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรูณ์ท่ีพบวา่ อายขุองหวัหน้าครัวเรือนมี
ความสมัพนัธ์กบัจ านวนเงินออมของครัวเรือนมากท่ีสดุและมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ี
การศึกษาของ ชลธิชา อัศวนิรันดร (2552) ในเร่ืองการออมเพ่ือความมั่นคงยามสูงวัยพบว่า อายุมี
ความสมัพนัธ์ทางลบตอ่ระดบัการออมเพ่ือความมัน่คงยามสงูวยักลา่วคือ ผู้ ท่ีมีอายนุ้อยกว่ามีแนวโน้ม
ท่ีจะมีระดบัการออมเพ่ือความมั่นคงยามสูงวยัสูงกว่าผู้ ท่ีมีอายุมากกว่า เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
Kibet และคนอ่ืน ๆ (2009) ในเร่ืองการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของครัวเรือนของครู 
ผู้ประกอบการ และชาวนา ในเขตชนบทของจงัหวดั Nakuru ในประเทศเคนยา โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย
สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) แบ่งออกเป็น 4 แบบจ าลอง ได้แก่ ครัวเรือน
ทัง้หมด ครัวเรือนครู นกัธุรกิจ และชาวนา ผลการศกึษาพบวา่ อายมีุความสมัพนัธ์ในทางลบตอ่การออม
ในทุกแบบจ าลองการออมยกเว้นแบบจ าลองการออมของชาวนา ในขณะท่ีบางการศึกษาก็ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการออม เช่น การศึกษาของ ดวงฤทัย พรธเนศ (2552) เร่ืองรายได้ 
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รายจา่ย หนีส้ินและการออมของครัวเรือนหาบเร่แผงลอย กรณีศกึษา: ชมุชนท่าพระจนัทร์ พบวา่อายไุม่
มีผลตอ่การออมอยา่งมีนยัส าคญั 

ระดับการศึกษา ระดบัการศกึษาเป็นอีกหนึ่งตวัแปรท่ีในการศกึษาความสมัพนัธ์กบัการ
ออม ส่วนใหญ่พบว่าระดับการศึกษาส่งผลต่อปริมาณเงินออม เช่น Melesse (2015) ท าการศึกษา
รูปแบบของการออมของครัวเรือนชนบทและปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของครัวเรือนชนบท โดยใช้
แบบจ าลอง Binary logit พบว่า ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนมีผลต่อการออมของครัวเรือน
ชนบทอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับการศึกษาของ Obi-Egbedi, Alawode, และ Soneye (2014) 
พบว่าระดบัการศึกษาท่ีวดัจากจ านวนปีการศึกษามีผลในทางบวกต่อการออมของครัวเรือนในชนบท 
ส าหรับการศกึษาในประเทศไทย ชลธิชา อศัวนิรันดร (2552) ในเร่ืองการออมเพ่ือความมัน่คงยามสงูวยั 
พบวา่ ระดบัการศกึษาสง่ผลทางบวกตอ่ความมัน่คงยามสงูวยั และการศกึษาของ และกาญจนา สมภาร
เพียร (2556) ในเร่ืองพฤตกิรรมการออมและปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การออมของแรงงานนอกระบบในตลาดนดั
จตุจกัร พบว่าระดบัการศึกษามีผลต่อการออมของแรงงานนอกระบบในตลาดนัดจตุจกัรในทางบวก 
ในขณะท่ีนนัทกา นนัทวิสยั  (2552) ท าการศกึษาเร่ืองการศกึษาเปรียบเทียบภาวะการออมของครัวเรือน
ในภาคการเกษตร และนอกภาคเกษตร พบวา่ ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือนในระดบัอดุมศกึษามี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกตอ่การก าหนดการออมของครัวเรือนนอกภาคเกษตร แตไ่มพ่บความสมัพนัธ์ใน
ครัวเรือนในภาคเกษตร  และบางการศึกษาก็ไม่พบว่าระดบัการศึกษามีผลต่อการออม เช่น การศึกษา
ของ ดวงฤทัย พรธเนศ (2552) เร่ืองรายได้ รายจ่าย หนีส้ินและการออมของครัวเรือนหาบเร่แผงลอย 
กรณีศกึษา: ชมุชนท่าพระจนัทร์ พบวา่ระดบัการศกึษาไม่มีผลตอ่การออมอย่างมีนยัส าคญั และ Kibet 
et al. (2009) พบว่าระดบัการศกึษาไมมี่ผลตอ่การออมของกลุ่มอาชีพท่ีท าการศกึษา ได้แก่ ครัวเรือนครู 
นกัธุรกิจ และชาวนา 

สถานภาพสมรส สถานภาพสมรสท่ีแตกตา่งกนัอาจสง่ผลตอ่การออมท่ีแตกตา่งกนั ชลธิ
ชา อศัวนิรันดร (2552) พบวา่ ผู้ ท่ีมีสถานภาพโสด และผู้ ท่ีมีสถานภาพเคยสมรส (หม้าย / หยา่ / แยก) มี
ระดับการออมเพ่ือความมั่นคงยามสูงวัยต ่ากว่าผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว สอดคล้องกับ Aniola-
Mikolajczak และ Golas (2014) พบว่าหัวหน้าครัวเรือนท่ีมีสถานภาพสมรสมีโอกาสออมได้มากกว่า
สถานภาพอ่ืนๆ ในขณะท่ี Mirach and Hailu (2014) พบว่า หวัหน้าครัวเรือนท่ีมีสถานภาพสมรสแล้วมี
ความนา่จะเป็นท่ีจะมีเงินออมน้อยกวา่หวัหน้าครัวเรือนท่ีมีสถานภาพสมรสอ่ืนๆ  

รายได้ ในสมมติฐานรายได้สมับูรณ์ (Absolute Income Hypothesis) ของเคนส์  เช่ือว่า 
คา่ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคท่ีตัง้ใจไว้ของครัวเรือนในงวดเวลาหนึ่งจะถกูก าหนดโดยระดบัรายได้สมับูรณ์
ในงวดเวลานัน้ และเม่ือรายได้เพิ่มขึน้ การบริโภคจะเพิ่มขึน้แตน้่อยกว่ารายได้ท่ีเพิ่มขึน้ จึงท าให้มีการ
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ออมเพิ่มมากขึน้เม่ือระดบัรายได้เพิ่มขึน้  ในการทบทวนวรรณกรรมพบว่า รายได้ส่งผลในทางบวกต่อ
ระดบัการออม เชน่ Ghafoor และคนอ่ืน ๆ (2010); Kibet และคนอ่ืน ๆ (2009); Melesse (2015); Mirach 
และ Hailu (2014); กฤตภาส เลิศสงคราม (2555); กาญจนา สมภารเพียร (2556); ชลธิชา อศัวนิรันดร 
(2552); ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์  และ เฮงพฒันา สวุิมล (2556); นนัทกา นนัทวิสยั (2552); วิศกรณ์ คีรีวรรณ 
(2558); วิศิษฎ์ บลิมาศ และ สพุิชชา โชติก าจร (2557) เชน่เดียวกบัการศกึษาของ วรเวศม์ สวุรรณระดา 
และ สมประวิณ มนัประเสริฐ (2552) ในเร่ืองปัจจยัก าหนดพฤตกิรรมการออมของผู้ มีงานในประเทศไทย:
การศึกษาจากข้อมูลการส ารวจในระดบัจลุภาค ผลการศึกษาพบว่า ระดบัรายได้และความสม ่าเสมอ
ของรายได้จะส่งผลให้ผู้ มีงานท ามีโอกาสเป็นผู้ออมเงิน ในขณะท่ีการศกึษาของการศกึษาของ ดวงฤทยั 
พรธเนศ (2552) พบว่ารายได้ไม่มีผลต่อการออมของครัวเรือนหาบเร่แผงลอย กรณีศึกษา: ชุมชนท่า
พระจนัทร์ อยา่งมีนยัส าคญั  

การมีภาระหนีส้ิน จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า โดยส่วนใหญ่หนีส้ินส่งผลในเชิง
ลบ กล่าวคือเม่ือครัวเรือนมีหนีส้ินเพิ่มขึน้ ท าให้ความสามารถในการออมลดลง เน่ืองจากต้องน ารายได้
ส่วนหนึ่งไปช าระหนีส้ิน ดงัการศึกษาของ วรเวศม์ สุวรรณระดา และ สมประวิณ มันประเสริฐ (2552) 
พบวา่ การกู้ ยืมเงินจะมีแนวโน้มท าให้ผู้ มีงานท ากลายเป็นผู้ ไม่ออมเงินและสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการออม
เงินระยะยาวเพ่ือการด ารงชีวิตยามชราภาพท่ีน้อยลง รวมทัง้ท าให้อตัราการออมลดลงด้วย  ในท านอง
เดียวกับ ชลธิชา อัศวนิรันดร (2552) พบว่า ภาระหนีส้ินมีความสมัพนัธ์ทางลบต่อระดบัการออมเพ่ือ
ความมัน่คงยามสงูวยั กลา่วคือ ผู้ ท่ีไมมี่ภาระหนีส้ินจะมีระดบัการออมเพ่ือความมัน่คงยามสงูวยัสงูกว่า
ผู้ ท่ีมีภาระหนีส้ิน และการศกึษาของ นนัทกา นนัทวิสยั (2552) พบว่า จ านวนหนีส้ินท่ีต้องช าระคืนมีผล
ต่อการออมในเชิงลบในกลุ่มครัวเรือนนอกภาคเกษตร แต่ไม่พบความสมัพันธ์ดงักล่าวในครัวเรือนใน
ภาคเกษตร นอกจากนีผ้ลการศกึษาของ ดเิรก ปัทมสิริวฒัน์ และ สวุิมล เฮงพฒันา (2556) ยงัพบวา่การ
มีหนีส้ินท าให้ความสามารถการออมของครัวเรือนลดลง สืบเน่ืองจากงบประมาณครอบครัวจ ากดั ส่วน
หนึ่งจะต้องน าไปช าระหนี ้จึงท าให้ความสามารถในการออมลดลง ในขณะท่ี กาญจนา สมภารเพียร 
(2556) พบวา่ระดบัหนีส้ินตอ่เดือนมีผลในทางลบตอ่การออมของแรงงานนอกระบบในตลาดนดัจตจุกัร 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีอยู่ในวัยพึ่งพิง ผู้ ท่ีอยู่ในวยัพึ่งพิงหมายถึงผู้ ท่ีมีอาย ุ0-
14 ปี และ 60 ปีขึน้ไปหรือผู้ ท่ีไม่ได้ท างาน ท่ีครัวเรือนต้องให้ความอปุการะเลีย้งด ูซึง่เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัระดบัการออมในครัวเรือน โดยทัว่ไปจะมีความสมัพนัธ์ในทางตรงข้าม กล่าวคือ หาก
ครัวเรือนมีจ านวนผู้ ท่ีพึ่งพิงมากขึน้จะท าให้มีภาระคา่ใช้จ่ายมากขึน้ น าไปสู่ระดบัการออมท่ีลดลง เช่น 
ผลการศึกษาของ ชลธิชา อัศวนิ รันดร (2552); วิศิษฎ์ บิลมาศ และ สุพิชชา โชติก าจร (2557) 
นอกจากนัน้ผลการศกึษาของ Kibet et al. (2009) ยงัพบวา่อตัราส่วนการพึง่พิงของสมาชิกในครัวเรือนท่ี
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ไม่ได้ท างานส่งผลในทางลบต่อการออมของครัวเรือนครู ผู้ประกอบการ และชาวนา รวมถึงการศึกษา
ของ Ghafoor et al. (2010) ท่ีพบวา่ จ านวนของสมาชิกท่ีพึง่พิงมีผลในทางลบตอ่การออมของชาวนาราย
ย่อยในจังหวัด Punjab ประเทศปากีสถานอย่างมีนัยส าคัญ ในทางตรงข้าม บางการศึกษาพบ
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันระหว่างจ านวนผู้ ท่ีพึ่งพิงในครัวเรือนและการออม เช่น การศึกษาของ 
นนัทกา นนัทวิสยั (2552) พบวา่จ านวนสมาชิกท่ีอยู่ในวยัพึ่งพิงสง่ผลกระทบตอ่การออมในทางบวกตอ่
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรอย่างมีนัยส าคญั แต่ไม่พบความสัมพันธ์ในครัวเรือนในภาคเกษตร และ วิ
ศกรณ์ คีรีวรรณ (2558) พบวา่การมีบคุคลท่ีต้องอปุการะจะส่งผลตอ่ความนา่จะเป็นในการออมเพ่ือการ
เกษียณมากกวา่เม่ือเทียบกบัผู้ ท่ีไมมี่บคุคลท่ีต้องอปุการะ  

เขตท่ีอยู่อาศัย เขตท่ีอยู่อาศัยท่ีแตกต่างกัน เช่น เขตเมืองและชนบท หรือภูมิภาคท่ี
แตกตา่งกนัอาจส่งผลตอ่การท างาน การหารายได้ และคา่ครองชีพ ซึ่งมีผลต่อการออม การศกึษาของ 
ชลธิชา อศัวนิรันดร (2552) ในเร่ืองการออมเพ่ือความมัน่คงยามสงูวยั พบว่า ผู้ ท่ีอยูอ่าศยัในเขตเมืองมี
ระดบัการออมเพ่ือความมัน่คงยามสงูวยัสงูกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ ท่ีอยูอ่าศยัในเขตชนบท  

การถือครองทรัพย์สินหรือความม่ังค่ังของครัวเรือน การถือครองทรัพย์สินหรือความ
มัง่คัง่ส่งผลต่อการออมของครัวเรือนในสามทาง ทางท่ีหนึ่ง การถือครองทรัพย์สินท าให้เกิดรายได้จาก
ดอกเบีย้ เงินปันผล หรือราคาท่ีดินสูงขึน้ (capital gain) สอง ทรัพย์สินให้ทางเลือกแก่ครัวเรือน คือ 
สามารถแปลงเป็นเงินหรือรายได้เม่ือต้องการ โดยการจ าหน่ายบ้านและท่ีดิน และสาม ทรัพย์สินเป็น
เคร่ืองรักษามูลค่า (store of value) ท่ีสามารถจ่ายโอนเป็นมรดกให้ลูกหลาน (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และ 
สวุิมล เฮงพฒันา, 2556) การศึกษาของ Chowa, Masa, และ Ansong (2012)  ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่การออมของผู้ มีรายได้น้อยในเขตชนบทของประเทศอกูนัดา ผลการศกึษาพบวา่ ความมัง่คัง่สง่ผล
ในทางบวกต่อการออมอย่างมีนยัส าคญั และ Duressa และ Ejara (2018) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ออมของครัวเรือนชนบทในประเทศเอธิโอเปีย พบว่า จ านวนการถือครองท่ีดินมีผลในทางบวกต่อการ
ออมของครัวเรือน 

วัตถุประสงค์และแรงจูงใจในการออม มีการศกึษาท่ีพบว่าวตัถปุระสงค์และแรงจงูใจ
ในการออมจะชว่ยสร้างแรงผลกัดนัให้ผู้ออมสามารถอดทนตอ่การเก็บออมเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ในการ
ออมหรือแรงจงูใจตามท่ีได้ตัง้ใจไว้ เช่น การศกึษาของ ปิยรัตน์ กฤษณามระ, พชัราวลยั ชยัปาณี, เมธินี 
วณิกกุล, รัฐชัย ศีลาเจริญ, และ ศุภกิจจารักษ์. (2554) เร่ืองพฤติกรรมการออมและปัจจัยท่ีมีผลต่อ
รูปแบบการออมของผู้ออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า การออมเพ่ือใช้
หลงัเกษียณอาย ุเป็นแรงจงูใจหลกัในการออมเงิน สะท้อนให้เห็นว่าผู้ออมให้ความส าคญักบัการพึ่งพิง
รายได้ของตนเองหลังการเกษียณอายุค่อนข้างมาก รองลงมาคือ การออมเพ่ือเป็นทุนการศึกษาบุตร 
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ออมเพ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศยั ออมเพ่ือเป็นคา่รักษาพยาบาล และออมเพ่ือใช้ในยามฉกุเฉิน รวมถึงการศึกษา
ของ Fisher and Anong (2012) ท าการศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ของแรงจงูใจในการออมตอ่นิสยัในการ
ออม โดยต้องการทดสอบว่าแรงจูงใจในการออมมีความสัมพันธ์กับนิสัยในการออมอย่างไร เขาใช้
แรงจงูใจในการออม 6 ประเภท เป็นตวัทดสอบความสมัพนัธ์กบันิสยัในการออมซึง่เป็นตวัแปรตาม แบง่
ออกเป็น การออมได้อย่างสม ่าเสมอ, การออมได้อย่างไม่สม ่าเสมอ และการออมไม่ได้ โดยใช้การ
วิเคราะห์ด้วย multinomial logistic regression ผลการศกึษาพบวา่ แรงจงูใจในการออมเพ่ือเกษียณและ
ออมเพ่ือเหตฉุกุเฉินจะเพิ่มโอกาสให้มีการออมอยา่งสม ่าเสมอหรือไมส่ม ่าเสมอ เม่ือเปรียบเทียบกบัออม
ไม่ได้ และพบว่ามีเพียงแรงจงูใจในการออมเพ่ือเกษียณเท่านัน้ท่ีสามารถแยกผู้ออมได้อย่างสม ่าเสมอ
ออกจากผู้ ท่ีออมได้ไมส่ม ่าเสมอ  

การมีบ้านเป็นของตนเอง การมีบ้านเป็นของตนเองจะท าให้แรงจงูใจในการออมไว้เพ่ือ
ซือ้ท่ีอยู่อาศยัลดน้อยลง หรือการซือ้ท่ีอยู่อาศยัจะต้องใช้เงินในการผ่อนช าระค่างวดซึ่งจะส่งผลท าให้
ระดบัการออมลดน้อยลงเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ ท่ีไม่มีบ้าน เช่น การศึกษาของ ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และ 
สวุิมล เฮงพฒันา (2556) พบว่าการมีบ้านเป็นของตนเองมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกับระดบัการออม
ของครัวเรือน 

ความรู้ทางการเงนิ จากการศกึษาของ ณภชัศา ธาราชีวิน และ ธงชยั ศรีวรรธนะ (2558) 
พบว่า ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน หรือการอ่านออกเขียนได้ทางการเงิน ซึ่งหมายถึง ความรู้
ความสามารถ การส่ือความหมาย แปลความ ตีความ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพืน้ฐานความรู้ทาง
เศรษฐกิจและแนวคิดทางการเงิน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมในทางบวก เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ วิศกรณ์ คีรีวรรณ (2558) โดยท าการส ารวจกับกลุ่มผู้ ลงทุนทั่วไปเก่ียวกับความรู้ทาง
การเงิน พบว่า  ระดบัทักษะทางการเงินท่ีสูงขึน้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการออมเพ่ือวยัเกษียณ และเม่ือ
วิเคราะห์ทกัษะทางการเงินขัน้สงู พบวา่ ทศันคตทิางการเงิน และความรู้ด้านความเส่ียงและผลตอบแทน
มีผลต่อความน่าจะเป็นในการมีการออมเพ่ือการเกษียณอย่างมีนยัส าคญั  นอกจากนีย้งัมีการศึกษา
ของ Grinstead, Mauldin, Sabia, Moss, และ Palmer (2012) ท่ีท าการทดสอบกับกลุ่มผู้ เข้าร่วม
โครงการออมเงินส าหรับผู้ มีรายได้น้อย (IDA program) พบว่า ผู้ ท่ีมีจ านวนชัว่โมงในการศึกษาความรู้
ทางการเงินมากกว่ามีโอกาสท่ีจะเป็นผู้ ท่ีสามารถออมได้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีต้องการเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ ท่ีไม่สามารถออมได้ และผู้ ท่ีสามารถออมได้แต่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการออมท่ี
ต้องการ รวมถึงการศกึษาของ Chowa, Masa and Ansong (2012) ท่ีพบว่าจ านวนชัว่โมงของการได้รับ
การศึกษาความรู้ทางการเงินส่งผลทางบวกต่อการออมอย่างมีนยัส าคญั  อย่างไรก็ตาม อรุณี นุสิทธ์ิ, 
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ปาริชาติ ราชประดิษฐ์, เกตุจันทร์ จ าปาไชยศรี, และ ก าพล อดิเรกสมบัติ (2557) พบว่าความรู้ทาง
การเงินไมมี่อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการออมและความเพียงพอจากการออมเพ่ือเตรียมเกษียณ  

ทัศนคติต่อความเส่ียง  การศึกษาของ Zakaria, Nor, และ Ismail (2017) พบว่า ระดบั
ความรู้ทางการเงินโดยรวมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการยอมรับความเส่ียงซึง่มีความสมัพนัธ์ตอ่
การออมและการลงทนุ  

การประกันชีวิต Barone (2011) ท าการศึกษาครัวเรือนชนบทในประเทศกาน่าเพ่ือหา
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การซือ้ประกันสุขภาพ และศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการประกนัชีวิตประเภทต่าง ๆ 
กบัการออมของครัวเรือน ผลการศกึษาพบว่า ครัวเรือนท่ีมีประกนัสขุภาพและประกนัชีวิตสามารถออม
ได้มากกว่าครัวเรือนท่ีไม่มีประกันสุขภาพและประกันชีวิต ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีประกันชีวิตแบบ
บ านาญจะสง่ผลในทางลบตอ่เงินออมของครัวเรือน  

การท างานในระบบ การศกึษาของ วรเวศม์ สวุรรณระดา และ สมประวิณ มนัประเสริฐ 
(2552) พบว่า ผู้ มีงานท่ีท างานในระบบหรืออยู่ในระบบการออมภาคบงัคบั ซึ่งมีความสม ่าเสมอของ
กระแสรายได้มีแนวโน้มจะเป็นผู้ ท่ีมีเงินออมมากกวา่ผู้ ท่ีท างานนอกระบบ 

 
2.4 สรุปวิธีการและตัวแปรที่ใช้ศึกษาจากการทบทวนงานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออม 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการออม ซึ่งจะเห็นได้ว่า

ปัจจัยต่างๆ ท่ีกล่าวมาส่งผลต่อการออมในทิศทางต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน ดงัท่ีได้แสดงไว้ในข้างต้นนัน้ 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสงัเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปเป็นแนวทางในการเลือกใช้วิธีการและตวัแปรท่ีใช้ศึกษา
ของงานวิจยัฉบบันี ้ซึง่มีรายละเอียดดงัแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5 สรุปปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การออมจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ตวัแปร 
ทิศทางของผลกระทบ 

ทางบวก ทางลบ ไมม่ีนยัส าคญั 
เพศหญิง ดิเรก และสวุิมล (2556) Anlola-Mikolajczak and 

Golas (2014) 
Kibet et al. (2009) 

  Mirach and Hailu (2014) Duressa and Ejara 
(2018) 

 Meless (2015) 

อาย ุ Ghafoor et al. (2010)  ชลธิชา (2552)   

  Mirach and Hailu (2014) Kibet et al. (2009)   

  วิศิษฎ์ และ สพุิชชา (2010)     

  ดิเรก และสวุิมล (2556)     

ระดบัการศกึษา Melesse (2015)      

  Obi-Egbedi, Alawode and 
Soneye (2014) 

    

  ชลธิชา (2552)      

  กาญจนา (2556)      

  นนัทกา (2552)      

รายได้ Kibet et al (2009)   ดวงฤทยั (2552)  

  Ghafoor et al. (2010     

  Mirach and Hailu (2014)     

  Melesse (2015)      

  วรเวศม์ และ สมประวิณ (2552)     

  นนัทกา (2552)     

  ชลธิชา (2552)     

  กฤตภาส (2555)     

  กาญจนา (2556)     

  ดิเรก และ สวุิมล (2556)     

  สพุิชชา (2557)     

  วิศกรณ์ (2558)     
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ตาราง 5 (ตอ่) สรุปปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การออมจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ตวัแปร 
ทิศทางของผลกระทบ 

ทางบวก ทางลบ ไมม่ีนยัส าคญั 
สภาพภาพสมรสแล้ว ชลธิชา (2552)  Mirach and Hailu 

(2014)  
  

  Aniola-Mikolajczak, & 
Golas (2014) 

    

การมีภาระหนีส้นิ   วรเวศม์ และ สมประ
วิณ (2552) 

  

    นนัทกา (2552)   

    กาญจนา (2556)   

    ดิเรก และ สวุิมล 
(2556) 

  

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ี
อยูใ่นวยัพึง่พงิ 

นนัทกา (2552) Kibet et al. (2009)    

  วิศกรณ์ (2558)  Ghafoor et al. (2010)    

  
 

นนัทกา (2552)    

    ชลธิชา (2552)   

    วิศิษฎ์ และ สพุิชชา 
(2557) 

  

อาศยัในเขตเมือง  ชลธิชา (2552)      
การถือครองทรัพย์สนิหรือ
ความมัง่คัง่ของครัวเรือน  

Chowa, Masa and 
Ansong (2012)      

  
Duressa  and Ejara 
(2018)     

ความรู้ทางการเงิน Grinstead et al. (2011)    อรุณี และคณะ 
(2557)  

  Chowa, Masa and 
Ansong (2012)  

    

  วิศกรณ์ (2558)     

  ณภชัศา และ ธงชยั (2558). 
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ตาราง 5 (ตอ่) สรุปปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การออมจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ตวัแปร 
ทิศทางของผลกระทบ 

ทางบวก ทางลบ ไมม่ีนยัส าคญั 
วตัถปุระสงค์และแรงจงูใจใน
การออม 

Fisher and Anong 
(2012) 

    

  ปิยรัตน์ และคณะ (2554)      

การมีบ้านเป็นของตนเอง  ดิเรก และ สวุิมล (2556)     

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   Aniola-Mikolajczak, & 
Golas (2014) 

  

    Obi-Egbedi, Alawode 
and Soneye (2014) 

  

การประกนัชีวิต Barone (2011)     

การยอมรับความเสีย่ง Zakaria, Nor, & Ismail 
(2017) 

    

 
2.5 การศึกษาความพอเพียงของรายได้หลังเกษียณ 

ในการศกึษาเก่ียวกบัความเพียงพอของรายได้หลงัเกษียณ มีหลายแนวคิดในการค านวณ
ความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณ เช่น ในบทความเร่ือง “ออมอย่างไรจึงอยู่สบายหลังเกษียณ”  
(คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544) ได้อธิบายวิธีประมาณการจ านวนเงินท่ีบคุคลจะ
สะสมไว้เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการด ารงชีพหลงัเกษียน โดยประมาณการจากคา่ใช้จ่ายต่อปีในการด ารง
ชีพหลงัเกษียณไว้ท่ีร้อยละ 40 ของรายได้เฉล่ีย 5 ปีสดุท้ายก่อนเกษียณเป็นขัน้ต ่า อีกแนวทางหนึ่งเป็น
ของ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) ในบทความเร่ือง “วางแผนเกษียณ” ซึ่งได้อธิบายวิธีการ
ค านวณจ านวนเงินท่ีควรจะมี ณ วนัเกษียณอาย ุโดยค านวณจากร้อยละ 70 ของคา่ใช้จา่ยปัจจบุนั คณู
ด้วยจ านวนปีท่ีคาดว่าจะใช้ชีวิตหลงัเกษียณ ซึ่งแนวคิดนีค้ล้ายกบัแนวคิดของการจา่ยเงินบ านาญของ
กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ซึ่งจะค านวณเงินบ านาญตอ่เดือนจากเงินเดือนเฉล่ียของระยะเวลา 
60 เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณคณูด้วยระยะเวลารับราชการหารด้วย 50 และมีการก าหนดเพดานการ
จ่ายเงินบ านาญท่ีร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉล่ียของเงินเดือน 60 เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ (สุปาณี 
จนัทรมาศ และ นวพร วิริยานพุงศ์, 2556) ในขณะท่ีการวดัความเพียงพอของรายได้อีกวิธีหนึ่งเป็นของ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ คือการใช้เส้นความยากจนด้านรายได้
หรือรายจ่ายเป็นตัววัด เพ่ือวัดว่าบุคคลมีรายจ่ายเพียงพอต่อการด ารงชีพขัน้ต ่าหรือไม่ ซึ่งยึดหลัก
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รายได้ท่ีเพียงพอตอ่การด ารงชีพ เป็นเคร่ืองชีว้ดัความยากจนและเป็นเกณฑ์ท่ีจะสะท้อนระดบัคา่ครอง
ชีพขัน้ต ่าท่ีสุดท่ีบุคคลจะยงัชีพอยู่ได้ (ธนพล สราญจิตร์, 2558)โดยในปี พ.ศ. 2560 เส้นความยากจน
รวมเทา่กบั 2,686 บาท/เดือน4 

ในงานวิจัยของ พรอนงค์ บุษราตระกูล และคนอ่ืน ๆ (2557) ได้อธิบายถึงการประเมิน
ความพอเพียงของรายได้หรือความมัน่คงในวยัเกษียณว่าพิจารณาจากสดัส่วนของรายได้ท่ีมาจากการ
ออมในช่วงของการท างานพร้อมผลประโยชน์จากการลงทนุท่ีจะมาทดแทนรายได้ส่วนท่ีหายไปจากการ
เลิกท างาน (replacement ratio) โดยคา่มาตรฐานท่ีทางธนาคารโลกใช้ในการพิจารณาความมัน่คงของ
ประชากรสูงวยัในประเทศต่างๆ ได้ก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 60  ปัจจยัหลกัท่ีจะท าให้ผู้ เกษียณอายุมีความ
มัน่คงได้อย่างพอเพียงมาจาก 2 ปัจจยัหลกั ได้แก่ จ านวนเงินรวมถึงระยะเวลาท่ีออม และรูปแบบของ
การน าเงินออมไปลงทนุ ซึง่ครอบคลมุถึงประเภทของสินทรัพย์ท่ีลงทนุและน า้หนกัของการจดัสรรเงินไป
ลงทนุในสินทรัพย์ประเภทตา่งๆ ในงานวิจยันีไ้ด้ท าการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความเพียงพอของรายได้
จากการออมและลงทุนเพ่ือการเกษียณอายุ: กรณีศึกษาส าหรับสมาชิก กบข. โดยใช้การจ าลอง
สถานการณ์การออมและการลงทนุของกลุ่มตวัอย่างจากคณุลกัษณะของอาย ุฐานเงินเดือน อตัราการ
สะสมเงินออมจากเงินเดือน รวมทัง้รูปแบบการลงทุนจากกลุ่ มของข้าราชการท่ีมีการออมเพ่ือ
เกษียณอายุแบบภาคบงัคบัผ่านการบริหารจดัการโดยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ผล
การศกึษาพบวา่ จ านวนเงินออมและสดัส่วนเงินลงทนุในสินทรัพย์เส่ียงสงูในกลุ่มผู้ออมท่ีอายนุ้อย เป็น
ปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัตอ่ความมัน่คง/ความพอเพียงของผู้ออมในวยัเกษียณ ซึ่งสามารถน าเสนอนโยบาย
เพ่ือจงูใจให้ผู้ออมออมเพิ่มมากกวา่ขัน้ต ่าท่ีก าหนด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุม่ผู้ มีอายนุ้อยและ/หรือการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความเส่ียงและผลตอบแทนการลงทนุเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้องต่อ
การลงทนุเพ่ือเกษียณอาย ุ 

ในขณะท่ี ปฐมาภรณ์ นิธิชยั (2556) ท าการศกึษาเร่ืองการวิเคราะห์พอร์ตการลงทนุของ
มนษุย์เงินเดือนวยัก่อนเกษียณกบัการเพิ่มโอกาสเกษียณสขุ โดยมีวตัถปุระสงค์ต้องการทราบว่ามนษุย์
เงินเดือนวยัก่อนเกษียณออมเพียงพอส าหรับเกษียณหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์การวดัความเพียงของการ
ออมเพ่ือเกษียณคือ เงินออม ณ วนัเกษียณต้องมากกว่าเงินท่ีต้องการหลงัเกษียณ โดยเงินท่ีต้องการ
หลงัเกษียณค านวณจากผลรวมของคา่ใช้จา่ยสทุธิรายปีหลงัเกษียณรวมอตัราเงินเฟ้อ (คา่ใช้จา่ยสทุธิ = 
คา่ใช้จา่ย – รายได้จากการท างานและการลงทนุ) และก าหนดให้คา่ใช้จา่ยหลงัเกษียณเทา่กบัร้อยละ 70 
ของค่าใช้จ่ายปัจจุบนั ในขณะท่ีเงินออม ณ วนัเกษียณ ค านวณจาก (มูลค่าในอนาคตของสินทรัพย์
ลงทนุในปัจจบุนั + มลูคา่ในอนาคตของเงินออมรายปีไปจนกระทัง่เกษียณ) – หนีส้ินรวมในปัจจบุนั ผล

                                                             
4 ข้อมลูจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
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การศกึษาพบว่าร้อยละ 40 ของกลุ่มตวัอย่างออมไม่เพียงพอส าหรับวยัเกษียณ และส่วนใหญ่ประเมิน
ตวัเองวา่ออมไว้น้อยเกินไป และเม่ือพิจารณาจากกลุม่ท่ีออมไม่เพียงพอโดยเฉล่ียประเมินว่าต้องการใช้
เงินหลังเกษียณเป็นเวลา 20 ปี แต่พบว่าเงินออมจะหมดในปีท่ี 9 หลังเกษียณ ในขณะท่ีกลุ่มท่ีออม
เพียงพอจะมีเงินเหลือเกือบ 2 เท่าของความต้องการใช้เงินหลังเกษียณ อย่างไรก็ตามในกลุ่มท่ีออม
เพียงพอก็ยงัมีความเส่ียงหากเกิดความต้องการใช้เงินฉกุเฉิน เน่ืองจากร้อยละ 36 ของกลุม่ออมเพียงพอ
มีเงินส ารองเผ่ือฉกุเฉินน้อยกวา่ 2 ล้านบาท  

การศึกษาของ สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง และ ปติ พุทธวิบูลย์ (2555)ในเร่ืองท าอย่างไรให้
กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและกองทนุส ารองเลีย้งชีพตอบโจทย์การออมระยะยาวของคนไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึงประสิทธิภาพของระบบการออมระยะยาวของไทยท่ีมี
อยู่ในปัจจบุนั พิจารณาเฉพาะกรณีของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
น ามาวิเคราะห์ถึงระดบัความเพียงพอของผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทนุในกองทนุทัง้ 2 กองทนุ โดย
น าจ านวนเงินก้อนท่ีได้รับเม่ือเกษียณอายุของลูกจ้างในองค์กรตา่งๆ มาพิจารณาระดบัความเพียงพอ
ส าหรับการด ารงชีพหลงัเกษียณอายุ ซึ่งในการศึกษาพิจารณาเฉพาะเงินก้อนท่ีสมาชิกได้รับจากการ
เกษียณอายเุพียงอยา่งเดียว และไมค่ านงึถึงผลตอบแทนท่ีได้รับจากเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีสมาชิก
อาจลงทนุไว้ด้วย การศกึษาใช้การจดัท ากรณีศกึษาโดยแบง่องค์กรออกเป็น 3 ประเภทท่ีมีนโยบายการ
ลงทนุท่ีมีการหลีกเล่ียงความเส่ียงแตกตา่งกนั (องค์กร A หลีกเล่ียงความเส่ียงน้อย องค์กร B หลีกเล่ียง
ความเส่ียงปานกลาง และองค์กร C หลีกเล่ียงความเส่ียงมาก) และมีการส่งเงินสะสมในสัดส่วนท่ี
แตกตา่งกนั (องค์กร A สง่เงินสะสมในอตัราท่ีสงู องค์กร B สง่เงินสะสมในอตัราปานกลาง และองค์กร C 
สง่เงินสะสมในอตัราท่ีคอ่นข้างต ่า)  โดยมีสมมตฐิานในการค านวณ ดงันี ้ 

1) เงินได้วยัเกษียณเฉล่ียต่อคนค านวณจาก เงินจ่ายคืนสมาชิกเม่ือสิน้สมาชิกภาพ
หารด้วยจ านวนสมาชิกท่ีสิน้สมาชิกภาพในปี 2553 ของแต่ละองค์กร และผู้ เกษียณอายุน าเงินได้
ดงักลา่วแสวงหาผลตอบแทนด้วยการฝากธนาคารได้รับผลตอบแทนดอกเบีย้เฉล่ียร้อยละ 3 ตอ่ปี 

2) ด้านคา่ใช้จา่ยเพ่ือการด ารงชีพหลงัเกษียณอายตุอ่คนอยู่ท่ี 6,973 บาทตอ่เดือน ซึ่ง
ค านวณจากจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย ปี 2554 โดยส านักงานสถิติ
แหง่ชาต ิ(คา่ใช้จา่ยเฉล่ีย 83,675 บาทตอ่ปี หรือประมาณ 6,973 บาทตอ่เดือน) ซึง่คา่ใช้จา่ยดงักลา่วจะ
ถกูปรับคา่ด้วยเงินเฟ้อในแตล่ะปีโดยก าหนดอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียร้อยละ 4 ตอ่ปี 

ผลการศึกษาพบว่า ภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีก าหนด สมาชิกขององค์กรท่ีได้รับเงินก้อน
หลงัจากเกษียณจะมีรายได้เพ่ือใช้จ่ายและหมดลงในระยะเวลาท่ีแตกตา่งกนั โดยในกรณีขององค์กร C 
ท่ีมีการส่งเงินสะสมในสดัส่วนท่ีค่อนข้างต ่า รายได้ท่ีได้รับจะหมดลงหลงัจากเกษียณอายเุม่ือสมาชิก
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อาย ุ61ปี ในขณะท่ีองค์กร A ท่ีมีการสง่เงินสะสมในอตัราท่ีสงู และมีนโยบายการลงทนุเชิงรุก สามารถมี
รายได้จากการเกษียณอายเุพ่ือใช้จา่ยไปจนถึงอาย ุ84 ปี  

นอกจากนี ้สริุยาพร จนัทร์เจริญ (2555) ได้ท าการศกึษาเร่ืองการออมของแรงงานวยัก่อน
สงูอายแุละวยัสงูอายท่ีุท างานในระบบและนอกระบบ โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างจ านวนเงินออมท่ี
มีอยู่จริงกบัจ านวนเงินออมท่ีควรมีในปัจจบุนั ซึง่ใช้การค านวณเงินออมท่ีควรมีในปัจจบุนัเท่ากบั 1/10 
x อาย ุx เงินได้ทัง้ปี  โดยอ้างอิงการค านวณจากองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ผลการศึกษาพบว่า 
แรงงานในระบบทัง้วยัก่อนสูงอายุและวยัสูงอายุ กว่าคร่ึงยงัมีการออมอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าการออมท่ี
ควรมี ณ ปัจจบุนั ในขณะท่ีแรงงานนอกระบบทัง้สองวยั น้อยกวา่คร่ึงมีการออมอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่การ
ออมท่ีควรมี ณ ปัจจุบนั และมีสดัส่วนของการไม่มีเงินออมสงูกว่าแรงงานในระบบ (ประมาณหนึ่งในส่ี
ของแรงงานนอกระบบท่ีไมมี่เงินออม)  

อรุณี นุสิทธ์ิ และคณะ (2557) (อรุณี นุสิทธ์ิ และคนอ่ืน ๆ, 2557)ศึกษาปัจจัยอธิบาย
ความพอเพียงจากการออมเพ่ือเตรียมเกษียณของผู้ มีงานท าในประเทศไทย โดยวดัความพอเพียงจาก
การออมเพ่ือเตรียมเกษียณทัง้แบบรูปธรรมและนามธรรม แบบรูปธรรมวดัโดยเปรียบเทียบจ านวนเงิน
ออมทัง้หมดท่ีสะสมไว้จนถึงวนัท่ีคาดวา่จะเกษียณ กบัจ านวนเงินท่ีต้องการมีไว้ใช้ส าหรับการบริโภคใน
ช่วงเวลาเกษียณ และแบบนามธรรมวดัจากสอบถามถึงความมัน่ใจในความเพียงพอจากการออมเพ่ือ
เตรียมเกษียณ ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ มีงานท าร้อยละ 48.46 มี
ความเพียงพอจากการออมเพ่ือเตรียมเกษียณ พฤติกรรมการออมเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ
พอเพียงจากการออมเพ่ือเตรียมเกษียณมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ในขณะท่ีความรู้
ทางการเงินและตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม และความ
เพียงพอจากการออมเพ่ือเตรียมเกษียณ และมีความเป็นไปได้วา่การออมเพ่ือปอ้งกนัความไมแ่นน่อนจะ
ชว่ยให้ผู้ มีงานท ามีความเพียงพอจากการออมเพ่ือเตรียมเกษียณ  

บญุเลิศ จิตรมณีโรจน์ และ วีระชาติ กิเลนทอง (2557)ท าการศกึษาเร่ืองการเตรียมพร้อม
ส าหรับการวางแผนทางการเงินเพ่ือวยัเกษียณ กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้ มีงานท าหรือแรงงานในระบบท่ีมีอายุ
ระหว่าง 25-39 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบ่งระดบัความพร้อมของการเกษียณเป็น 3 
กลุ่ม ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายปีแรกหลังเกษียณต่อมูลค่าสินทรัพย์  ณ ปี เกษียณ (รวม
อสงัหาริมทรัพย์) หรือเรียกว่าอตัราการใช้เงินออม ได้แก่ กลุ่มเกษียณสุข มีอตัราการใช้เงินออม น้อย
กว่าร้อยละ 3.5 กลุ่มเกษียณพอเพียง มีอตัราการใช้เงินออมระหว่างร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 7 และกลุ่ม
เกษียณทกุข์ มีอตัราการใช้เงินออมมากกว่าร้อยละ 7 ผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพร้อมใน
การเกษียณอยู่ในกลุม่เกษียณสขุร้อยละ 24 กลุ่มเกษียณพอเพียงร้อยละ 18 และ กลุ่มเกษียณทกุข์ร้อย
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ละ 58 และค านวณหาเงินออมส่วนเกิน ณ วนัเกษียณ โดยก าหนดให้สดัส่วนการทดแทนรายได้ร้อยละ 
34 และรวมอสงัหาริมทรัพย์ มีคา่เงินออมส่วนเกิน ณ วนัเกษียณเฉล่ีย 1.42 ล้านบาท โดยแบง่เป็นกลุ่ม
เกษียณสขุ ท่ีมีเงินออมส่วนเกิน ณ วนัเกษียณมากกว่า 983,922 บาท ร้อยละ 32 กลุ่มเกษียณพอเพียง 
ท่ีมีเงินออมสว่นเกิน ณ วนัเกษียณระหวา่ง -983,922 บาทถึง 983,922 บาท ร้อยละ 12 และกลุม่เกษียณ
ทกุข์ท่ีมีเงินออมสว่นเกิน ณ วนัเกษียณน้อยกวา่ -983,922 บาท ร้อยละ 55 

ทัง้นีส้ามารถสรุปวิธีการค านวณคา่ใช้จา่ยท่ีพอเพียงหลงัเกษียณได้ตามตารางท่ี 6 

ตาราง 6 สรุปวิธีการค านวณความพอเพียงของรายได้หลงัเกษียณ 

แหล่งอ้างอิง ความพอเพียง 
ของรายได้หลังเกษียณ 

เศรษฐสาร ธรรมศาสตร์ (2544) ร้อยละ 40 ของรายได้เฉล่ีย 5 ปีสดุท้ายก่อนเกษียณ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (2558) ร้อยละ 70 ของคา่ใช้จ่ายปัจจบุนั 

สปุาณี จนัทรมาศ และ นวพร วริิยานพุงศ์ (2556) บ านาญรายเดือนต้องไม่เกินร้อยละ  70 ของเงินเดือนเฉล่ีย
ของเงินเดือน 60 เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณคูณด้วยเวลารับ
ราชการหาร 50 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิ(2558) 

ใช้เส้นความยากจนด้านรายจ่ายเป็นตวัวดัความเพียงพอขัน้
ต ่าในการด ารงชีพ โดยในปี พ.ศ. 2560 เส้นความยากจนรวม
เทา่กบั 2,686 บาท/เดือน  

พรอนงค์ บษุราตระกลู และคนอ่ืนๆ (2557) ร้อยละ 60 ของรายได้จากการออมในช่วงของการท างาน
พร้อมผลประโยชน์จากการลงทนุ 

ปฐมาภรณ์ นิธิชยั (2556)  ร้อยละ 70 ของคา่ใช้จ่ายปัจจบุนั 

สวุสิาส์ เผ่าเหลืองทอง และปต ิพทุธวบิลูย์ (2555) 
 

6,973 บาทต่อคนต่อเดือน ค านวณจากการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนไทย ปี 2554 โดยส านักงาน
สถิตแิหง่ชาต ิ

สริุยาพร จนัทร์เจริญ (2555) การออมที่ควรมี ณ ปัจจบุนัเทา่กบั 1/10 x อาย ุx เงินได้ทัง้ปี  

อรุณี นสุิทธ์ิ และคณะ (2557) 1) วัดความพอเพียงจากการออมเพ่ือเตรียมเกษียณแบบ
รูปธรรมโดยเปรียบเทียบจ านวนเงินออมทัง้หมดท่ีสะสมไว้
จนถึงวนัท่ีคาดว่าจะเกษียณ กับจ านวนเงินท่ีต้องการมีไว้ใช้
ส าหรับการบริโภคในช่วงเวลาเกษียณ  
2) วัดความพอเพียงจากการออมเพ่ือเตรียมเกษียณแบบ
นามธรรม โดยถามถึงความมั่นใจในความเพียงพอจากการ
ออมเพ่ือเตรียมเกษียณ 
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ตาราง 6 (ตอ่) สรุปวิธีการค านวณความพอเพียงของรายได้หลงัเกษียณ 

แหล่งอ้างอิง ความพอเพียง 
ของรายได้หลังเกษียณ 

บุญ เลิศ  จิตรมณี โรจน์  และวีระชาติ กิ เลนทอง 
(2557) 

การใช้เงินออม หรือสัดส่วนของค่าใช้จ่ายปีแรกหลังเกษียณ
ต่อมลูค่าสินทรัพย์ ณ ปีเกษียณ (รวมอสงัหาริมทรัพย์) ได้แก่ 
กลุ่มเกษียณสุข มีอัตราการใช้เงินออม น้อยกว่าร้อยละ 3.5 
กลุ่มเกษียณพอเพียง มีอัตราการใช้เงินออมระหว่างร้อยละ 
3.5 ถึงร้อยละ 7 และกลุ่มเกษียณทกุข์ มีอตัราการใช้เงินออม
มากกวา่ร้อยละ 7 

 
2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการประกันชีวิต 

เพศ ยังไม่มีความชัดเจนว่าเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการประกันชีวิตท่ี
แตกต่างกัน เช่น (กมลภัทร นิยมนา, 2554) พบว่าเพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้
ประกันชีวิต รวมถึงการศกึษาของ ณฐักมล ศานติมงคลวิทย์ และ ณกมล จนัทร์สม (2557)พบว่าเพศท่ี
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้กรรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภควยัท างานในเขตพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีการศกึษาของ อิสราภรณ์ วีระคงสวุรรณ และ เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ (2556) 
พบวา่ เพศมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการท าประกนัชีวิต   

อายุ มีข้อสรุปท่ีขัดแย้งกันเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างอายุและความต้องการซือ้
ประกนัชีวิต เชน่ การศกึษาของ กมลภทัร นิยมนา (2554) พบว่าอายท่ีุแตกตา่งกนัไม่มีผลตอ่พฤติกรรม
การเลือกซือ้ประกันชีวิต ในขณะท่ีการศึกษาของ อิศราภรณ์ วีระคงสุวรรณ และ เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ ์
(2556) พบว่า อายุมีความสมัพันธ์กับรูปแบบการท าประกันชีวิต  ผลการศึกษาในต่างประเทศ เช่น Li 
(2008) พบว่า อายมีุผลในทางบวกต่อการเป็นเจ้าของกรมธรรม์และจ านวนการซือ้ term life และ cash 
value life insurance  

ระดับการศึกษา ผลการศึกษาส่วนใหญ่พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างระดับ
การศกึษากบัความต้องการประกนัชีวิต เน่ืองจากบคุคลท่ีมีการศกึษาสงูน่าจะมีความตระหนกัถึงความ
จ าเป็นของการซือ้ประกันชีวิต การศึกษาของ Li (2008) พบความสัมพันธ์ท่ีเป็นบวกระหว่างระดับ
การศกึษากับการเป็นเจ้าของและจ านวนการซือ้ term life และ cash value life insurance ในการศึกษา
ของเขา ได้อ้างถึง Baek และ DeVaney (2005) ท่ีอธิบายว่าความสัมพันธ์ท่ีเป็นบวกระหว่างระดับ
การศึกษากับความต้องการประกันชีวิตเน่ืองจากเป็นการสูญเสียท่ียิ่งใหญ่ของทุนมนุษย์เม่ือหัวหน้า
ครัวเรือนเสียชีวิต หัวหน้าครัวเรือนท่ีมีการศึกษาสูงกว่าจะมีศักยภาพในการหารายได้สูงกว่า การ
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เสียชีวิตของหวัหน้าครัวเรือนจะน ามาซึ่งการสญูเสียทางการเงินมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัครัวเรือนท่ี
มีการศึกษาต ่ากว่า ดงันัน้ การซือ้ประกันชีวิตของผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงกว่าจะเพิ่มขึน้ตามมูลค่าของการ
สูญเสียทุนมนุษย์ท่ีเพิ่มขึน้ มีผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการศึกษาดงักล่าว เช่น พนิดา พุฒหม่ืน 
(2554) พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี ้Li (2008) พบความสมัพนัธ์ท่ีเป็นบวกระหว่างระดบัการศกึษากบัโอกาสใน
การซื อ้และจ านวนการซื อ้ term life และ cash value life insurance และ Tan, Yen, Hasan, และ 
Muhamed (2014) ศึกษาพบว่า หวัหน้าครัวเรือนท่ีจบการศึกษาระดบั tertitory มีโอกาสซือ้ประกนัชีวิต
มากกว่า secondary และ high school  อย่างไรก็ตามก็ไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการศกึษากบั
ความต้องการประกันชีวิตด้วย เช่น การศึกษาของ ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์ และ ณกมล จันทร์สม 
(2557) ท่ีพบว่าระดบัการศกึษาทีแ่ตกตา่งกนัไม่มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตของ
ผู้บริโภควยัท างานในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร   

สถานภาพสมรส ในการศกึษาของ Li (2008) พบว่าผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้วมีโอกาสท่ี
จะเป็นเจ้าของ term life insurance มากกว่าผู้ ท่ีไม่สมรส และมีโอกาสท่ีจะเป็นเจ้าของและซือ้ cash 
value life insurance ในจ านวนมากกว่าผู้ ท่ีไม่สมรส รวมถึง พนิดา พฒุหม่ืน (2554); อิสราภรณ์ วีระคง
สวุรรณ และ เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ (2556) ท่ีพบว่าสถานภาพสมรสส่งผลตอ่ความต้องการประกันชีวิต 
อย่างไรก็ตาม พบว่าสถานภาพสมรสไม่มีความสมัพนัธ์กบัความต้องการประกนัชีวิตเช่นกนั เช่น กมล
ภทัร นิยมนา  (2554); ณฐักมล ศานตมิงคลวิทย์ และ ณกมล จนัทร์สม (2557) พบวา่สถานภาพสมรสไม่
มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิต 

รายได้ รายได้โดยปกติพบว่ามีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่ความต้องการซือ้ประกนัชีวิต Li  
(2008) พบวา่ รายได้มีผลในทางบวกตอ่การเป็นเจ้าของ term life insurance และมีผลตอ่จ านวนการซือ้ 
cash value life insurance สอดคล้องกบั Peprah, Koomson, และ Forson (2017) พบวา่คนจนมีความ
น่าจะเป็นในการซือ้ประกันชีวิตน้อยกว่าคนรวย ส าหรับการศึกษาในประเทศไทย พนิดา พุฒหม่ืน  
(2554) พบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมถึง อิศราภรณ์ วีระคงสุวรรณ และ เสาวคนธ์ สุดสวาท (2556) ท่ีพบว่ารายได้มี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบการท าประกันชีวิต ในขณะท่ีบางการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ท่ีเป็นลบ
ระหว่างรายได้และควาต้องการซือ้ประกนัชีวิต เช่น  Alhassan และ Biekpe (2016) พบว่า รายได้ส่งผล
ในทางลบต่อการซือ้ประกันชีวิตของประชาชนใน 31 ประเทศแอฟริกา กมลภัทร นิยมนา (2554); ณัฐ
กมล ศานตมิงคลวิทย์ และ ณกมล จนัทร์สม (2557) พบวา่รายได้ท่ีแตกตา่งกนัไม่มีผลตอ่พฤตกิรรมการ
เลือกซือ้ประกนัชีวิต  
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ขนาดของครอบครัวหรือจ านวนของบุตร ขนาดของครอบครัวหรือจ านวนของบุตร
พบว่า เป็นตวัแปรท่ีอธิบายอย่างมีนยัส าคญัส าหรับการก าหนดความต้องการซือ้ประกนัชีวิต Li (2008) 
พบว่า จ านวนของบุตรท่ีมากขึน้มีผลต่อจ านวนการซือ้ term life และ cash value life insurance ใน
ทิศทางเดียวกนั  

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีอยู่ในวัยพึ่งพิง ครัวเรือนท่ีมีจ านวนผู้ ท่ีอยู่ในวยัพึ่งพิง
จ านวนมากอาจตระหนกัถึงหลกัประกนัทางรายได้หากหวัหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนท่ีท างาน
หารายได้เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ดังนัน้ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิกท่ีอยู่ในวัยพึ่งพิง
จ านวนมากขึน้น่าจะส่งผลต่อความต้องการซือ้ประกันชีวิตเพิ่มขึน้ตาม เช่นการศึกษาของ Arun, 
Bendig, และ Arun (2012) พบว่าการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตประเภท micro life insurance มี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัจ านวนเดก็ท่ีพึง่พิง และผู้ ท่ีอยูใ่นวยัพึง่พิงทัง้หมดในครัวเรือน 

สินทรัพย์สุทธิหรือความม่ังค่ัง มีข้อสรุปท่ีไม่สอดคล้องกันในการวิจัยก่อนหน้าท่ี
พิจารณาวา่สินทรัพย์สทุธิหรือความมัง่คัง่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตอย่างไร  บางคนเช่ือ
วา่มีความสมัพนัธ์ท่ีเป็นบวกระหว่างสินทรัพย์สทุธิหรือความมัง่คัง่และความต้องการในการซือ้ประกัน
ชีวิต เน่ืองจากการประกันชีวิตจะช่วยเตรียมความคุ้มครองความมัง่คัง่ของครัวเรือน ดงัเช่นการศึกษา
ของ Li  (2008) ท่ีพบว่าความสมัพนัธ์ท่ีเป็นบวกระหว่างมลูคา่ของหุ้น และบญัชีเกษียณรายบคุคลกับ
การเป็นเจ้าของ term life insurance และความสมัพนัธ์ท่ีเป็นบวกระหว่างมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่อง 
บตัรเงินสด กองทนุรวม พนัธบตัร บญัชีเกษียณรายบคุคล เงินบ านาญกบัการเป็นเจ้าของ cash value 
life insurance และ Arun, Bendig, and  Arun (2012) พบว่าครัวเรือนท่ีมีทรัพย์สินท่ีสะสมมาจ านวน
มาก (endowment) เป็นเจ้าของท่ีดนิ และผู้ มีทรัพย์สินใน quintiles ท่ี 5 มีความนา่จะเป็นท่ีจะซือ้ประกนั
ชีวิตประเภท micro life insurance มากกว่า ในขณะท่ี Li (2008) ได้อธิบายว่าบางการศึกษาพบ
ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นลบระหวา่งสินทรัพย์สทุธิและการซือ้ประกนัชีวิต เขาอ้างถึงผลการศกึษาของ Lewis 
(1989) ท่ีพบว่าสินทรัพย์สทุธิของครัวเรือนมีความสมัพนัธ์ในทางลบตอ่ความต้องการประกนัชีวิต โดย
ให้เหตผุลวา่ครัวเรือนท่ีมีสินทรัพย์สทุธิหรือมีความมัง่คัง่มากกวา่จะมีความสามารถมากกวา่ท่ีจะจดัการ
กบัความสญูเสียทางการเงินท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรของผู้หารายได้หลกั  

จ านวนหนีส้ิน เม่ือหวัหน้าครัวเรือนมีระดบัของหนีส้ินจ านวนมาก เขาจะเกิดแรงจงูใจท่ี
จะซือ้ประกนัชีวิตเพิ่มขึน้ เน่ืองจากผลประโยชน์ของการประกนัชีวิตสามารถคุ้มครองผู้ ท่ีอยู่ในอปุการะ
ตอ่ภาระของหนีส้ินถ้าหวัหน้าครัวเรือนเสียชีวิต การศกึษาของ Li (2008) พบว่า หนีส้ินมีผลในทางบวก
ตอ่การเป็นเจ้าของและจ านวนการซือ้ term life insurance  
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การมีบ้านเป็นของตนเอง การมีบ้านเป็นของตนเองมีความสมัพนัธ์ตอ่จ านวนการเป็น
เจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น การศึกษาของ Li (2008) ท่ีพบว่าการมีบ้านเป็นของตวัเองมีผลใน
ทางบวกตอ่การเป็นเจ้าของ term life insurance ในขณะท่ี Gutter และ Hatcher (2008) พบวา่การมีบ้าน
กบัสดัสว่นการลงทนุในประกนัชีวิตตอ่ทนุมนษุย์มีความสมัพนัธ์ในทางตรงข้าม  

สถานะสุขภาพ ผลจากการศกึษาท่ีผ่านมา พบว่าสถานะสุขภาพของผู้ท าประกนัชีวิตมี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกตอ่ความต้องการประกนัชีวิต กลา่วคือผู้ ท่ีมีสถานะสขุภาพดีจะเพิ่มความนา่จะ
เป็นในการมีชีวิตอยูซ่ึง่จะกระตุ้นให้บคุคลถือประกนัชีวิตเพิ่มขึน้ ผลการศกึษาของ Li (2008) พบวา่ผู้ ท่ีมี
สขุภาพดีมีโอกาสในการเป็นเจ้าของ term life insurance มากกว่าเม่ือเทียบกับผู้ ท่ีมีสขุภาพพอใช้และ
แย ่ 

ความรู้ทางการเงนิ ความรู้ทางการเงินถกูอธิบายด้วยความสามารถของบคุคลในการวาง
แผนการใช้เงินออมเพ่ือสะสมความมัง่คัง่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้บคุคลต้องเก็บรักษาความ
มั่งคั่งอย่างระมัดระวังไม่ให้เส่ือมค่าและหายไป โดยทั่วไปพบว่าผู้ ท่ีมีระดบัความรู้ทางการเงินสูงมี
โอกาสท่ีจะบริหารการวางแผนทางการเงินได้ดีกว่าผู้ ท่ีมีระดบัความรู้ทางการเงินต ่า เช่น การลงทุนใน
หน่วยลงทนุ และการซือ้ประกนัชีวิต เช่น การศึกษาของ Luciano, Rossi, และ Sansone (2016) พบว่า
ความรู้ทางการเงินส่งผลในทางบวกตอ่ความต้องการซือ้ประกนัชีวิตและจ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต 
ในขณะท่ี Mahdzan และ Victorian (2013) พบว่าความรู้ทางการเงินส่งผลในทางบวกตอ่ความต้องการ
ซือ้ประกนัชีวิตแตไ่มมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ  

ทัศนคติต่อการยอมรับความเส่ียง ทศันคติตอ่การยอมรับความเส่ียงส่งผลต่อต่อการ
ซือ้ประกันชีวิต เช่น ผู้ ท่ียอมรับความเส่ียงได้มาก ยิ่งจะมีแรงจูงใจในการซือ้ประกันชีวิตน้อยลง เช่น 
การศึกษาของ Arun, Bendig, and Arun (2012) พบว่าครัวเรือนท่ีรับรู้ว่าตนเองยอมรับความเส่ียงได้
มากกว่ามีความเป็นไปได้น้อยท่ีจะซือ้ประกันชีวิตประเภท micro life insurance ในทางตรงข้าม ผล
การศึกษาของ Li (2008) ในการซือ้ term life insurance พบว่า ผู้ ท่ีไม่ยอมรับความเส่ียงมีโอกาสซือ้
ประกันชีวิตในจ านวนน้อยกว่าเม่ือเทียบกับผู้ ยอมรับความเส่ียงระดบัค่าเฉล่ีย และผู้ ท่ียอมรับความ
เส่ียงได้มากกว่าระดับค่าเฉล่ียจะมีจ านวนการซือ้มากกว่าเม่ือเทียบกับผู้ ยอมรับความเส่ียงระดับ
ค่าเฉล่ีย  ในส่วนของการซือ้ cash value life insurance พบว่า ผู้ ท่ียอมรับความเส่ียงได้มากกว่าระดบั
ค่าเฉล่ียจะมีโอกาสซือ้มากกว่าผู้ ท่ียอมรับความเส่ียงระดับค่าเฉล่ีย และผู้ ท่ีไม่ยอมรับความเส่ียงมี
โอกาสซือ้ประกันชีวิตน้อยกว่าและซือ้ในจ านวนน้อยกว่าเม่ือเทียบกับผู้ ท่ียอมรับความเส่ียงระดับ
คา่เฉล่ีย เชน่เดียวกบั Loke และ Goh (2012) ศกึษาความต้องการซือ้ประกนัชีวิตในมาเลเซีย พบวา่ ผู้ ท่ี
ยอมรับความเส่ียงได้น้อยมีโอกาสซือ้ประกนัชีวิตน้อยกวา่ผู้ ท่ียอมรับความเส่ียงได้มากกวา่ 
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ทัศนคติต่อความต้องการมอบมรดกให้กับบุตรหลาน การมอบมรดกเป็นการแสดง
ถึงความหวังดีของพ่อแม่ท่ีมอบให้แก่บุตรหลาน กรณีท่ีพ่อแม่ท าประกันชีวิตอาจมีความหมายว่า
ต้องการประกันความเส่ียงด้านรายได้ หากตนเองต้องเสียชีวิตไปก่อนเวลาอนัสมควร ผลประโยชน์จาก
การท าประกนัชีวิตจะช่วยรักษาระดบัความอยู่ดีกินดีของคนในครอบครัวให้ใกล้เคียงระดบัเดิม หรือพ่อ
แมอ่าจพิจารณาถึงภาระภาษีมรดก ซึ่งบางครัง้ภาษีมีมลูคา่สงูมากกว่าท่ีจะใช้สินทรัพย์สภาพคล่องท่ีมี
อยู่ ทายาทอาจใช้ผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของผู้ ท าประกันชีวิตเพ่ือจ่ายภาษีดังกล่าว ในบาง
ประเทศพบว่าหวัหน้าครัวเรือนท่ีมีความตัง้ใจในการถ่ายโอนมรดกตอ่บุตรจะท าประกนัชีวิตไว้เพ่ือน า
ผลประโยชน์ท่ีได้จากเงินเอาประกนัไว้ส าหรับจ่ายภาษีมรดกซึ่งอาจมีจ านวนมากเพ่ือไม่ให้บตุรหลาน
ต้องรับภาระจากภาษี (Li, 2008) ดงันัน้ ทศันคติในทางบวกของครัวเรือนตอ่การถ่ายโอนมรดกจงึคาดว่า
จะมีความสมัพนัธ์ในทางบวกตอ่การซือ้ประกนัชีวิต เชน่ Li (2008) พบว่าผู้ ท่ีมีทศันคตติอ่การมอบมรดก
ให้กบับุตรหลานส่งผลในทางบวกต่อจ านวนการซือ้ term life insurance และผู้ ท่ีมีทศันคติต่อการมอบ
มรดกจะมีโอกาสท่ีจะซือ้และซือ้ cash value life insurance ในจ านวนมากกว่า เช่นเดียวกับ Inkmann 
และ Michaelides (2012); Mahdzan และ Victorian (2013) พบว่าทัศนคติของพ่อแม่ท่ีต้องการมอบ
มรดกให้กบับตุรมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความต้องการซือ้ประกนัชีวิต 

การท างานในระบบ การท างานในระบบมีผลตอ่การความสม ่าเสมอของการได้รับรายได้ 
ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเบีย้ประกันชีวิต ดังนัน้ผู้ ท่ีท างานในระบบจึงมีโอกาสท่ีจะซือ้
ประกันชีวิตมากกว่าผู้ ท่ีท างานนอกระบบ เช่น Tan, Yen, Hasan, and Muhamed (2014) พบว่า
ครัวเรือนท่ีท างานเป็นพนกังานออฟฟิศมีโอกาสซือ้ประกนัชีวิตมากกวา่ครัวเรือนท่ีไม่ได้ท างานออฟฟิศ 
และ Peprah, Koomson, and Forson (2017) พบว่าผู้ ท่ีท างานในระบบมีความน่าจะเป็นในการซือ้
ประกนัชีวิตมากกวา่ผู้ ท่ีประกอบอาชีพอิสระ  

 
2.7 สรุปวิธีการและตัวแปรที่ใช้ศึกษาจากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความต้องการประกันชีวิต 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความต้องการประกนัชีวิต ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ ท่ีกล่าวมาส่งผลต่อความต้องการประกันชีวิตในทิศทางต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน 
ดงัท่ีได้แสดงไว้ในข้างต้นนัน้ ผู้ วิจยัได้ด าเนินการสงัเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปเป็นแนวทางในการเลือกใช้
วิธีการและตวัแปรท่ีใช้ศกึษาของงานวิจยัฉบบันี ้ซึง่มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 7 
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ตาราง 7 สรุปปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่ความต้องการประกนัชีวิตจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ตวัแปร 
ทิศทางของผลกระทบ 

ทางบวก ทางลบ ไมม่ีผล/ไมม่ีนยัส าคญั 
เพศ อิศราภรณ์ และ เสาวคนธ์ 

(2556) 
  กมลภทัร (2554)  

  

    ณฐักมล และ ณกมล  
(2557) 

อาย ุ อิศราภรณ์ และ เสาวคนธ์ 
(2556) 

  กมลภทัร  (2554) 

 ระดบัการศกึษา Li (2008)   ณฐักมล และ ณกมล  
(2557)  

Tan, Yen, Hasan, and 
Muhamed (2014) 

   

 พนิดา (2554)   

 สถานภาพสมรสแล้ว พนิดา (2554)     
 

Li (2008)   กมลภทัร (2554)  

  พนิดา พฒุหมื่น (2554)   ณฐักมล และ ณกมล  
(2557) 

  อิศราภรณ์ และ เสาวคนธ์ 
(2556) 

    

อาศยัในเขตเมือง Tan, Yen, Hasan, and 
Muhamed (2014) 

Peprah, Koomson, 
and Forson (2017) 
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ตาราง 7 (ตอ่) สรุปปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่ความต้องการประกนัชีวิตจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ตวัแปร 
ทิศทางของผลกระทบ 

ทางบวก ทางลบ ไมม่ีผล/ไมม่ีนยัส าคญั 
รายได้ Li (2008) Alhassan, & 

Biekpe (2016) 
กมลภทัร (2554)  

  

พนิดา พฒุหมื่น (2554) 

  

ณฐักมล และ ณกมล  
(2557) 

  
อิศราภรณ์ และ 
เสาวคนธ์ (2556)     

 
Peprah, Koomson, 
and Forson (2017)   

ขนาดของครอบครัวหรือ
จ านวนของบตุร 

Li  (2008) 

    
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ี
อยูใ่นวยัพึง่พงิ 

Arun, Bendig, and 
Arun (2012)     

สนิทรัพย์สทุธิหรือความมัง่คัง่ Li  (2008)     
  Arun, Bendig, and 

Arun (2012)     
การมีบ้านเป็นของตนเอง Li (2008) Gutter & Hatcher 

(2008)   
สถานะสขุภาพ Li (2008)     
การยอมรับความเสีย่ง Li  (2008) Arun, Bendig, and 

Arun (2012)   
  Loke & Goh (2012)     
ทศันคติตอ่ความต้องการ Li (2008)     
 มอบมรดกให้กบับตุรหลาน Inkmaan and 

Michaelides (2010)     
  Mahdzan and 

Victorian (2013)     
จ านวนหนีส้นิ   Li  (2008)     
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ตาราง 7 (ตอ่) สรุปปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่ความต้องการประกนัชีวิตจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ตวัแปร 
ทิศทางของผลกระทบ 

ทางบวก ทางลบ ไมม่ีผล/ไมม่ีนยัส าคญั 
ความรู้ทางการเงิน Luciano, Rossi, and 

Sansone (2015) 
  Mahdzan & Victorian (2013) 

การท างานในระบบ Tan, Yen, Hasan, and 
Muhamed (2014) 

    

  Peprah, Koomson, and 
Forson (2017) 

    

 
2.8 แรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดกผ่านความต้องการประกันชีวิต 

แรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกดเูหมือนจะเป็นตวัช่วยอธิบายเหตผุลทางเศรษฐกิจส าหรับ
ปรากฎการณ์ของการถ่ายโอนความมัง่คัง่ระหว่างรุ่น กลา่วอีกนยัหนึ่งคือ ต้องการอธิบายว่าเหตใุดผู้คน
จึงทิง้ทรัพย์สินเงินทองไว้ให้กับคนรุ่นหลงัเม่ือพวกเขาจากไป ซึ่งค าอธิบายท่ีง่ายท่ีสดุส าหรับเร่ืองนีคื้อ 
ความหวงัดี (altruism) ซึ่งผู้ ให้จะได้รับความพึงพอใจจากการรับรู้ว่าทายาทของเขาจะมีความสุขจาก
ความมัง่คัง่ของมรดกท่ีได้รับ   

การศึกษาเชิงประจกัษ์จากการออมของครัวเรือนยงัคงหาข้อสรุปไม่ได้เก่ียวกับบทบาท
ของแรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดก อาจเป็นเพราะยากตอ่การแยกแรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกออกมา
จากแรงจูงใจอ่ืนๆ ในการออม  อย่างไรก็ตาม ได้กล่าวว่าในเชิงนโยบายก็ยังมีความส าคญัท่ีต้องรู้ว่า
ประชาชนตัง้ใจท่ีจะมอบความมัง่คัง่ของเขาท่ีสะสมไว้ตอ่ทายาท หรือเกิดขึน้โดยบงัเอิญ เน่ืองจากหาก
การให้มรดกเป็นไปโดยเจตนาของผู้ ให้แล้ว การท่ีรัฐเก็บภาษีมรดก (estate taxes) อาจส่งผลต่อการ
บิดเบือนการตดัสินใจในการออมเพ่ือเป็นมรดกให้กบับตุรหลาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตใุห้การดแูลเอาใจใส่
ตอ่ผู้สงูอายใุนครอบครัวลดน้อยลง (Sauter, 2012) 

ในการประเมินบทบาทของการถ่ายโอนมรดกท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจออม มีความ
พยายามศกึษาเชิงประจกัษ์หลากหลายวิธีทัง้ทางตรงและทางอ้อม  การศกึษาทางอ้อมวิธีแรก พิจารณา
จากแบบแผนการถือความมัง่คัง่ตามวงจรชีวิต ใช้การสงัเกตวา่การถือความมัง่คัง่ของผู้สงูอายมีุแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ตามอายหุรือไม ่ซึง่ปรากฏการณ์ดงักลา่วจะตรงข้ามกบัทฤษฎีวงจรชีวิตของการออมท่ีท านายว่า
ประชาชนจะเก็บออมในช่วงท่ีท างานและไมส่ามารถออมได้เม่ือสงูอาย ุซึง่อาจสรุปได้ว่าการเพิ่มขึน้ของ
ความมั่งคัง่ตามอายุต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยอ่ืน เช่น แรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดก (Sauter, 2012)  
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อย่างไรก็ตาม วิธีนีอ้าจไม่สามารถพิสูจน์ผลของการมีอยู่ของแรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดกได้ การ
เพิ่มขึน้ของระดบัความมัง่คัง่ของผู้สงูอายสุามารถเกิดขึน้ได้เน่ืองจากบคุคลจะสะสมความมัง่คัง่ไว้เพ่ือ
เตรียมรับกบัความไมแ่นน่อนของชว่งเวลาท่ีเสียชีวิต หรือมีความเส่ียงท่ีจะเกิดรายจา่ยท่ีไมไ่ด้วางแผนไว้
สงูขึน้เม่ือมีความเจ็บป่วย หรือ ต้องได้รับการดแูลระยะยาว ด้วยเหตนีุจ้งึสนบัสนนุให้อ้างถึงแรงจงูใจใน
การถ่ายโอนมรดกจากตวัแปรท่ีเป็นตวัชีว้ดัท่ีอยู่บนพืน้ฐานความเป็นจริง (objective)  เช่น การมีบุตร 
หรือ การมีสถานภาพสมรส  อีกวิธีหนึ่งใช้ค าตอบจากการส ารวจความรู้สึกส่วนตวัหรือถามค าถามใน
เชิงอตัวิสยั (subjective) เพ่ือประเมินบทบาทของแรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกตอ่การตดัสินใจออม ใน
สว่นของการทดสอบทางตรงส าหรับแรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดก หลายๆ การศกึษาใช้การประเมินจาก
ความต้องการมีประกนัชีวิต มีข้อดีคือ การออมในรูปแบบประกนัชีวิตเป็นการแสดงถึงความตัง้ใจในการ
ท าประกนัชีวิต เน่ืองจากในขณะท่ีท าสญัญาก็มีการระบทุายาทท่ีได้รับผลประโยชน์อย่างชดัเจน จึงไม่
นา่จะเป็นการถกูท าขึน้โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ (Sauter, 2012)   

มีหลายการศึกษาท่ีพบแรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดกผ่านการท าประกันชีวิต เช่น Li 
(2008) ได้ท าการศึกษาเร่ือง  Factors Influencing Households’ Demand for Life Insurance เพ่ื อ
ต้องการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการซือ้ประกันชีวิตของครัวเรือนทัง้ประเภทของประกัน
ชีวิตและจ านวนท่ีซือ้ ใช้ข้อมูลจากการส ารวจของ Survey of Consumer Finances (SCF) ในปี 2004  
โดยในแบบจ าลองความต้องการซือ้ประกันชีวิตของครัวเรือนนัน้ ได้แบ่งออกเป็น ตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ, การศึกษา, สถานะการท างาน, สถานะสุขภาพ, จ านวนเด็ก, สถานภาพ
สมรส และเชือ้ชาติ  ตวัแปรด้านเศรษฐกิจและสินทรัพย์ ได้แก่ รายได้, การเป็นเจ้าของบ้าน, หนีส้ิน, 
รวมถึงส่วนประกอบของพอร์ตการลงทุน ได้แก่ สินทรัพย์สภาพคล่อง, บัตรเงินฝาก, กองทุนรวม, 
พนัธบตัร, หุ้น, บญัชีเงินเกษียณรายบคุคล, เงินรายปี, และสินทรัพย์ทางการเงินเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  ตวัแปร
ด้านจิตวิทยา ได้แก่ ทศันคติต่อความเส่ียง, ทัศนคติต่อการถ่ายโอนมรดก และอายุขยัท่ีคาดหวงั  ผล
การศึกษาด้านทศันคติต่อการถ่ายโอนมรดกพบว่า ครัวเรือนมีทัศนคติทางบวกต่อการถ่ายโอนมรดก 
โดยการซือ้ประกันชีวิตมากขึน้ทัง้แบบประกันชั่วระยะเวลา (term life) และแบบมูลค่าเงินสด (cash 
value)  ซึ่งเป็นการยืนยนัว่าแรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดกสามารถช่วยผลกัดนัการตดัสินใจในการซือ้
ประกนัชีวิตของบคุคล  

Inkmann และ Michaelides (2012)ใช้ ข้อมูล English Longitudinal Study of Ageing 
(ELSA) ซึง่เป็นการส ารวจครัวเรือนท่ีมีอายตุัง้แต ่50 ปีขึน้ไปและคูส่มรส ท่ีอาศยัอยู่ในสหราชอาณาจกัร 
โดยให้ความหมายของครัวเรือนผู้สงูอายวุา่เป็นครัวเรือนท่ีประกอบด้วยผู้ เกษียณท่ีเป็นโสด หรือคูส่มรส
ท่ีอยา่งน้อยหนึง่คนเป็นผู้ เกษียณ โดยท าการศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเข้าร่วมในตลาดประกนัชีวิต 
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ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการ term insurance มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับตัวแปรท่ีใช้วัด
แรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดก เชน่ การมีสถานภาพสมรส, การมีบตุร และการวดัเชิงอตัวิสยัของแรงจงูใจ
ในการถา่ยโอนมรดก  

Sauter (2012) ท า ก า รศึ ก ษ า เร่ื อ ง  Bequest Motives and the Demand for Life 
Insurance in East Germany เพ่ือศกึษาความต้องการซือ้ประกนัชีวิตและแรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดก
ในประเทศเยอรมนัตะวนัออก เปรียบเทียบระหวา่งชว่งก่อน-หลงัการรวมประเทศเป็นสาธารณรัฐเยอรมนั 
โดยท าการศกึษาทัง้วิธีการวดัจากด้านความเป็นจริง และ การวดัเชิงอตัวิสยั  ตวัชีว้ดัด้านความเป็นจริง 
ใช้ตวัแปรหุ่นได้แก่ ครัวเรือนท่ีมีเด็ก แม่ท่ีมีลกู และสถานภาพสมรสเป็นตวัแทนการวดัความหวงัดีจาก
แรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดก  ส าหรับแรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกเชิงอตัวิสยั ถูกวดัจากการส ารวจ
โดยถามหวัหน้าครัวเรือนว่าครอบครัวของเขาให้ความส าคญัอย่างมากต่อการอยู่ดีกินดีและความพึง
พอใจของทายาทหรือไม่ ผลจากการประมาณค่าแบบจ าลองโพรบิตพบว่า ครัวเรือนท่ีมีบุตรมีความ
น่าจะเป็นมากกว่าครัวเรือนประเภทอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นเจ้าของประกันชีวิต จึงน่ามีความเช่ือมั่นว่าจาก
ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นบวกระหว่างการเป็นเจ้าของประกนัชีวิตกบัครอบครัวท่ีมีบุตร โดยแท้จริงแล้วน่าจะ
ถกูผลกัจากแรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดก   

Lockwood (2014) ท าการศึกษาเร่ือง Incidental Bequest: Bequest Motives and The 
Choice to Self-Insure Late-Life Risks ในการศกึษาใช้ข้อมลู Health and Retirement Study (HRS)  ซึ่ง
เป็นการส ารวจข้อมูลทางยาว (longitudinal survey) จากประชากรสหรัฐท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี ใช้การ
ประมาณคา่ด้วยวิธี The Method of Simulated Moments (MSM) ผลการศกึษาพบอตัราการซือ้ประกนั
การดูแลระยะยาวท่ีต ่า โดยเฉพาะเม่ือรวมกับอัตราการลดลงของความมั่งคั่งท่ีต ่าลงของผู้ เกษียณ
จ านวนมาก เป็นหลักฐานประกอบว่าเกิดความนิยมแรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดก  การออมของผู้
เกษียณและการเลือกซือ้ประกนัแบบดแูลระยะยาวไม่สอดคล้องกนัอย่างมากกับแบบจ าลองวงจรชีวิต
มาตรฐานท่ีบคุคลจะสนใจเฉพาะการบริโภคของตนเอง เชน่นี ้แรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกจะลดต้นทนุ
คา่เสียโอกาสของการออมเพ่ือเหตกุารณ์ท่ีไมแ่น่นอนลง การซือ้ประกนัชีวิตจะลดความต้องการของคนท่ี
ต้องการจะออมเพ่ือเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอน จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจในการถ่ายโอน
มรดกจะช่วยเพิ่มการออมอย่างมีนยัส าคญัและลดการซือ้การประกันการดแูลระยะยาวและกรมธรรม์
บ านาญอย่างมีนยัส าคญั ในสว่นของการวดัทศันคติของการมอบมรดก ผู้สงูอายท่ีุมีอายตุัง้แต ่65 ปีขึน้
ไปส่วนใหญ่คิดว่าคอ่นข้างส าคญัร้อยละ 46 และคิดว่าส าคญัมากร้อยละ 22 ในขณะท่ีคิดว่าไม่ส าคญั
เลยมีร้อยละ 32 ส าหรับผู้สูงอายุท่ีเป็นโสด (อยู่คนเดียว) คิดว่าค่อนข้างส าคญัร้อยละ 43 และคิดว่า
ส าคญัมากร้อยละ 24 ในขณะท่ีคดิวา่ไมส่ าคญัเลยมีร้อยละ 32  



  67 

Dragota, Dragos, and Dragos (2015) ได้ท าการศึกษาเร่ือง Investment, Protection, or 
Waste of Money: The Determinants of The Demand for Life Insurance and Private Pensions in 
The Case of Romania เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีก าหนดการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์บ านาญ
ของเอกชนในโรมาเนีย และมุ่งให้ความสนใจไปท่ีลักษณะทางการเงิน 4 ประเภท ได้แก่ การลงทุน 
(investment), การป้องกัน (protection), ความไม่แน่นอน (uncertainty), และคิดว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
(waste of money) ว่ามีผลต่อการซือ้กรมธรรม์ทัง้สองประเภทดังกล่าวหรือไม่ ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
ตวัแทนครัวเรือนชาวโรมาเนียท่ีมีอายุ18 ปีขึน้ไปในเขตเมืองท่ีมีการประกันชีวิตหรือมีผลิตภัณฑ์เป็น
กรมธรรม์บ านาญจากภาคเอกชนโดยสมคัรใจ ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์โดยวิธีสุ่ม ใช้การวิเคราะห์
ด้วยแบบจ าลองโลจิท เพ่ืออธิบายการตดัสินใจในการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือเงินบ านาญรายปี 
เม่ือพิจารณาโอกาสของการเลือกกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือบ านาญเอกชนภาคสมัครใจกับ
ความสมัพนัธ์ต่อตวัแปรสถานภาพสมรสของชาวโรมาเนีย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ท่ีมีสถานภาพโสดไม่
สนใจในการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต แตส่นใจในการซือ้บ านาญในทิศทางบวก  ในขณะท่ีผู้ ท่ีสมรสแล้วมี
ความสมัพันธ์ในทางบวกต่อการซือ้ประกันชีวิต ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่ามีความปรารถนาท่ีจะละทิง้
มรดกไว้ หรือมีแรงจงูในการในการถ่ายโอนมรดก ในส่วนของผู้ ท่ีมีสถานภาพหย่าร้างมีความสมัพนัธ์ท่ี
เป็นบวกตอ่โอกาสในการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตเท่านัน้ ซึ่งพิจารณาได้เชน่เดียวกนัว่าผลลพัธ์ดงักลา่ว
นีเ้กิดจากแรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกตามสมมตฐิานท่ีวา่ผู้ ท่ีหยา่ร้างมีผู้ ท่ีอยูใ่นอปุการะต้องดแูล 
 
3. แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้น ามาประยกุต์ใช้พร้อมกบั
พัฒนากรอบการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมโดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทยซึ่งมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมบางประการ กล่าวคือ การเปล่ียนสภาพจากสงัคมชนบทเป็นสงัคมเมือง 
โครงสร้างประชากรท่ีมีผู้ สูงอายุเพิ่มขึน้ มีโครงสร้างของประชากรท่ีเป็นประกอบด้วยคนหลายรุ่น 
(generation) คา่นิยมของคนรุ่นใหม่ท่ีนิยมประกอบอาชีพอิสระ ไม่ได้หวงัพึ่งเงินสวสัดิการสงัคมใดๆ แต่
จะท างานเพ่ือให้มีรายรับท่ีตอ่เน่ือง และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือวางแผนการลงทนุและและการออมเพ่ือ
เลีย้งตนเองเม่ือถึงวยัเกษียณ เหล่านีอ้าจจะเป็นปัจจยัท าให้พฤติกรรมการออมของคนไทยยุคปัจจุบนั
แตกตา่งจากในอดีต แบบจ าลองปรับปรุงจาก ดเิรก และสวุิมล (2556) 

ข้อสมมตท่ีิหนึ่ง บคุคลมีการวางแผนจดัสรรทรัพยากร (รายได้ การออม การลงทนุ การถือ
ครองทรัพย์สิน) เชน่เดียวกบัในสงัคมอ่ืนๆ โดยค านงึถึงอรรถประโยชน์ตลอดชว่งชีวิต 

 
U = Ut + Ut+1  ---------- (1) 
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โดยท่ี  Ut  หมายถึง อรรถประโยชน์ในปัจจบุนั 

   Ut+1 หมายถึง อรรถประโยชน์ในอนาคต 
 

ข้อสมมตท่ีิสอง บคุคลมีความหวงัดีตอ่ลกูหลานและมีความตัง้ใจในการยกมรดกให้ในรูป
ของเงิน หรือทรัพย์สิน เช่น ท่ีดิน บ้าน เม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึงการค านึงถึงการสร้างหลกัประกนั
ทางรายได้ของลกูหลานหากตนเองต้องเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตก่อนเวลาอนัสมควร 

อรรถประโยชน์ของบคุคลมาจากสามสว่น กลา่วคือ 
1.1ความพงึพอใจท่ีครัวเรือนได้รับจากการบริโภคสินค้าและบริการ 
1.2 การถือครองทรัพย์สินหรือความมัง่คัง่ซึ่งบุคคลจะสะสมไว้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ

ในการจดัการความเส่ียงในอนาคตและเป็นเคร่ืองแสดงฐานะทางสงัคม 
1.3 การสร้างหลกัประกนัทางรายได้ให้บตุรหลาน คือ การออมเงินหรือท าประกนั

ชีวิตไว้เพ่ือเป็นหลกัประกันทางรายได้ของลูกหลานหากตนเองต้องเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตก่อนเวลาอนั
สมควร 

นอกจากนีก้ารออมของบุคคลอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ตวั
แปร Z) ซึ่ง สะท้อนถึงลกัษณะทางสงัคม ประชากรและวฒันธรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ
ออม รายได้ การใช้จ่าย ได้แก่  อายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา การมีบ้านของตนเอง (home 
ownership) สถานภาพสมรส/โสด สภาพเมือง/ชนบท การท างานในระบบ/นอกระบบ การท าประกนัชีวิต 
การเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือสจัจะออมทรัพย์ ความรู้ทางการเงิน ทัศนคติต่อความเส่ียง และ
ทศันคตติอ่การถ่ายโอนมรดก เป็นต้น 

บคุคลตระหนกัถึงความไม่แน่นอนในชีวิต (uncertainty: u) ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ในหลาย
รูปแบบ เช่น การเจ็บป่วยของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัว การเสียชีวิตของหวัหน้าครัวเรือน หรือ
สมาชิกในครัวเรือนท่ีท างานหารายได้ นอกจากนีย้งัรวมถึง ความเส่ียงต่ออุบตัิเหต ุอุบตัิภัยธรรมชาต ิ
การว่างงาน ภยัธรรมชาติท่ีท าให้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน และภาวะเศรษฐกิจซบเซา ซึง่ส่งผลลบ
ตอ่รายได้และทรัพย์สินของบคุคล 

อรรถประโยชน์ของบคุคลในปัจจบุนัสามารถแสดงได้ตามสมการท่ี 2 
 

Ut |C, A, B; Z, u|  ---------- (2) 
 

C = การบริโภคของบคุคล 
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A = ทรัพย์สินหรือความมัง่คัง่ของบคุคล 
B = การสร้างหลกัประกนัทางรายได้ให้กบับตุรหลาน 
Z = ปัจจยัอ่ืนๆ เชน่ ปัจจยัทางประชากร สงัคม และวฒันธรรม 
u = ความไมแ่นน่อนในชีวิต 

 
การบริโภคของบคุคล (C) แปรผนัตามรายได้ของบคุคล (Y) ตามขนาดของทรัพย์สิน 

(A) และมีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (Z) ซึง่อาจจะสะท้อนถึงโครงสร้างประชากร เชน่ สถานภาพสมรสหรือโสด 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีอยู่ในวยัพึ่งพิง ระดบัการศกึษา และวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งอาจส่งผล
ตอ่รูปแบบการบริโภค อธิบายได้ตามสมการท่ี 3 

 
C = f(Y, A, Z)  ---------- (3) 

 
การออมของบุคคล (S) ตามค านิยาม การออมหมายถึงรายได้หลังหักการใช้จ่าย

บริโภค (S = Y-C) โดยสนันิษฐานว่าการออมเปล่ียนแปลงตามตวัแปรทางเศรษฐกิจและสงัคม อาทิเช่น 
รายได้ ทรัพย์สิน การมีบุตร การมีสมาชิกในครัวเรือนท่ีอยู่ในวยัพึ่งพิง ความหวงัดีต่อวงศ์ตระกูล เช่น 
ความตัง้ใจถ่ายโอนมรดก การซือ้ประกนัชีวิต เป็นต้น อธิบายได้ตามสมการท่ี 4 

 
S = Y – C – g(Y, A; Z) ---------- (4) 

 
สมการท่ี 5 สมการการถือครองทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การถือครอง

ทรัพย์สินในปัจจบุนั (At) และทรัพย์สินในอนาคต (At+1)  
 

A = At + At+1   ---------- (5) 
สมการท่ี 6 สมการทรัพย์สินในปัจจุบนัเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินในปีท่ีแล้วคูณด้วย

อตัราผลตอบแทน (อตัราดอกเบีย้) บวกกบัการออมในปีปัจจบุนั 
 

At = (1+r)At-1 + St ---------- (6) 
 

สมการท่ี 7 ทรัพย์สินในอนาคตเทา่กบัมลูคา่ทรัพย์สินซึง่ประกอบด้วยรายได้ และ 
ทรัพย์สิน รวมถึงผลตอบแทนของทรัพย์สินท่ีเกิดขึน้ในชว่งเวลาปัจจบุนัจนกระทัง่เกษียณ  
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โดยท่ี r คือ อตัราผลตอบแทนจากการออม และทรัพย์สิน เงินปันผล ตา่งๆ  
         n คือ ระยะเวลาตัง้ตัง้แตปั่จจบุนัจนกระทัง่เกษียณ 
          t คือ อายปัุจจบุนั 

 
At+1 = (1+r)nAt + (1+r)nSt ---------- (7) 

   
สมการท่ี 8 แสดงการอธิบายว่า ทรัพย์สินของบุคคล จ าแนกเป็นสองส่วน คือ 

ทรัพย์สินจริง (real asset เรียกย่อว่า RA) คือ ท่ีดิน บ้าน โรงเรือน โรงงาน ยานพาหนะ และสินค้าคงทน
ถาวร และทรัพย์สินทางการเงิน (financial asset เรียกยอ่วา่ FA)  โดยท่ีมลูคา่ของทรัพย์สินเปล่ียนแปลง
ตามราคา และอตัราดอกเบีย้ จึงอาจจะได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มขึน้ของราคา (capital gain) หรือ
สญูเสียผลประโยชน์จากมูลค่าลดลง (capital loss) สรุปคือ มีความเส่ียงระดบัตา่งๆ กนั ดงันัน้ บุคคล
จึงต้องวางแผนกระจายทรัพย์สินในหลายรูปแบบตามระดับของความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับได้ และ
ความรู้ทางการเงิน 

 
A = RA + FA   ---------- (8) 

 
สมการท่ี 9 การสร้างหลกัประกนัทางรายได้ 

 
B = I(M, Li, interest rate) ---------- (9) 

 
สมการท่ี 9 อธิบายว่าบุคคลด ารงทรัพย์สินไว้เพ่ือตนเองและเพ่ือคนอ่ืนในการสร้าง

หลกัประกนัทางรายได้ให้บตุรหลานจะขึน้อยูก่บัแรงจงูใจของพอ่แม่ในการถ่ายโอนมรดก (M) ซึง่อาจจะ
เกิดขึน้ในขณะมีชีวิตอยู ่(inter vivos gift) หรือมอบเป็นมรดกเม่ือถึงแก่กรรม (inheritance) ทรัพย์สินของ
ผู้ตายเป็นกองมรดก โดยระบทุายาทท่ีจะสืบทอดทรัพย์สินดงักลา่ว เชน่ บ้าน/คอนโดมิเนียม ท่ีดนิ บญัชี
เงินฝาก หุ้น และผลประโยชน์จากการท าประกนัชีวิต โดยมลูคา่ของหลกัประกนัทางรายได้จะขึน้อยู่กบั
ขนาดของผลตอบแทนของสินทรัพย์ (interest rate) และเงินทองท่ีพอ่แมไ่ด้สะสมมาในชว่งท่ีมีชีวิตอยู ่

การประกันชีวิต (life insurance: Li) การประกันชีวิตถือว่าเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
หลักประกันทางรายได้ประเภทหนึ่ง เน่ืองจากหากผู้ ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือ
ประกนัชีวิตแบบบ านาญเม่ือมีชีวิตอยู่จนครบสญัญาจะได้รับเงินก้อนหรือเงินบ านาญรายเดือนซึ่งจะ
เป็นหลกัประกนัทางรายได้ในอนาคตส าหรับตวัผู้ท าประกนัเอง นอกจากนีย้งัเป็นการประกนัความเส่ียง
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ในกรณีท่ีผู้ท าประกนัซึ่งเป็นหวัหน้าครัวเรือนเสียชีวิต และเม่ือผู้ท าประกนัเสียชีวิตผลตอบแทนจากการ
ท าประกันชีวิตจะถ่ายโอนเป็นมรดกให้ลูกหลานตามเจตนาของผู้ท าประกันชีวิต ด้วยประกันชีวิตเป็น
การท าขึน้โดยเจตนาของผู้ท าประกนั และในสญัญาก็มีการระบทุายาทท่ีได้รับผลประโยชน์อย่างชดัเจน 
จงึถือวา่การท าประกนัชีวิตเกิดจากความหวงัดีของพอ่แม่ท่ีต้องการมอบมรดกไว้กบับตุรหลาน จงึถือว่า
การประกนัชีวิตเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการถ่ายโอนมรดก ซึง่สามารถสร้างหลกัประกนัทางรายได้ให้กบั
บตุรหลานได้ 

สมการท่ี 10 อธิบายเก่ียวกบั รายได้ของบคุคล เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่การออม ใน
การศึกษานีร้ายได้ประกอบไปด้วย 1) รายได้หลักจากการท างาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าวิชาชีพ 2) 
รายได้พิเศษจากการท างาน เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าสอนพิเศษ ท างานเสริม และ 3) รายได้อ่ืนๆ เช่น 
ดอกเบี้ย เงินปันผล โบนัส ค่าเช่า อธิบายได้ตามสมการ (10) 

 
Y = {Y1, Y2, Y3}  ---------- (10) 

 
รายได้จ าแนกออกเป็นสามสว่น คือ Y1= รายได้หลกัจากการท างาน Y2 = รายได้พิเศษ

จากการท างาน Y3 = รายได้อ่ืนๆ  
สมการท่ี 11 การออมของบคุคล 

 
S = Y – C ---------- (11) 

 
Y = รายได้ของบคุคล 
C = รายจา่ยของบคุคล 

สมการท่ี 12 แสดงรายจ่ายของบคุคล ประกอบไปด้วยส่ีส่วน ได้แก่ 1) รายจ่ายในการ
อปุโภคบริโภค เช่น รายจ่ายค่าผ่อนบ้าน ค่าซือ้เสือ้ผ้า ค่ายารักษาโรค ค่าเดินทาง ค่าผ่อนช าระสินค้า 
เป็นต้น 2) รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวกับการอปุโภคบริโภค เช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเลีย้งดบูตุร บิดามารดา 
เงินท าบญุบริจาค เป็นต้น 3) รายจ่ายส าหรับอาหาร เคร่ืองด่ืม ยาสบู และ 4) รายจ่ายส าหรับสินทรัพย์
เพ่ือการลงทุน และการออม เช่น เงินออมในบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ รายจ่ายสมทบในกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ รายจ่ายสมทบในกองทุนส ารองเลีย้งชีพ รายจ่ายสมทบในกองทุน
ประกนัสงัคม รายจา่ยลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงิน รายจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต เป็นต้น  

 
C = {C1, C2, C3, C4}  ---------- (12) 
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รายจา่ยของบคุคลจ าแนกออกเป็นส่ีสว่น คือ C1= รายจ่ายในการอปุโภคบริโภค C2 = 

รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค C3 = รายจ่ายส าหรับอาหาร เคร่ืองด่ืม ยาสูบ C4 = รายจ่าย
ส าหรับสินทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และการออม 

สมการท่ี 13 ทรัพย์สินของบคุคล (individual asset)  
 

At = At-1(1+r) + St + Br  ---------- (13) 
 

r = อตัราดอกเบีย้หรือ เงินปันผลจากทรัพย์สิน 
Br = การได้รับมรดกจากบพุการี 
 

ทรัพย์สินของบุคคล เป็นตัวแปรสต็อคและมีพลวัต คือ ความเปล่ียนแปลง
เชน่เดียวกบัรายได้และการออม มีการเปล่ียนแปลงทกุปี สว่นแรก เกิดจากดอกเบีย้หรือเงินปันผล สว่นท่ี
สอง การออมและการลงทนุใหม ่(ในปีนัน้ๆ) ท าให้ทรัพย์สินเพิ่มขึน้ (หรือลดลง หากการออมตดิลบ) สว่น
ท่ีสาม โอกาสได้รับมรดก ซึง่มิได้เกิดขึน้กบัทกุครัวเรือน 

สมการท่ี 14 การถ่ายโอนมรดก การให้มรดก 
 

Bg ≥ 0    ---------- (14) 
 

ดังกล่าวในตอนต้นว่า การถ่ายโอนข้ามรุ่น มีความส าคัญในแบบวงจรชีวิตขยาย 
(extend life-cycle model) สะท้อนถึงความหวงัดีและการให้ ซึง่มองได้สองทาง ด้านหนึง่คือ จากมุมมอง
ของพ่อแม่ (คือผู้ ให้มรดก) แทนด้วยสญัลกัษณ์ Bg ซึ่งสะท้อนการให้มรดก (g = gift) อีกด้านหนึ่งจาก
มมุมองของผู้ รับคือ โอกาสการรับมรดก แทนด้วยสญัลกัษณ์ Br หมายถึงการได้รับมรดก (r = recipient) 

โดยสนันิษฐานวา่ การให้มรดกเป็นการตดัสินใจอยา่งรอบคอบกลา่วคือ ผู้ให้มรดกได้
พิจารณาไตร่ตรองว่าถึงเวลาอนัเหมาะสม ในด้านของผู้ รับมรดก การรับโอนมรดกถือเป็นเหตุการณ์
ส าคญัในชีวิตซึ่งไม่ได้เกิดขึน้บ่อยนกั เช่น ได้รับเม่ือบุพการีถึงแก่กรรม เป็นเหตกุารณ์ท่ียากจะเกิดขึน้ 
แตว่า่มีความหมายอยา่งมาก 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเร่ืองการท าประกันชีวิตเพ่ือเป็นมรดกกับความพอเพียงเงินออมหลังเกษียณอาย ุ

ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท า และการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
การวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดประชากร เป็นคนไทยท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-55 ปี  

1.1.1 การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
การวิจยัครัง้นีใ้ช้กลุ่มตวัอย่างจากการเก็บข้อมูลในจงัหวดักรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา เพ่ือน ามาใช้ศกึษาใน 2 ส่วน ส่วนท่ีหนึง่คือ เพ่ือศกึษาปัจจยัตา่งๆ ท่ี
มีผลตอ่โอกาสในการซือ้ประกนัชีวิต และศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่จ านวนการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิต โดย
เปรียบเทียบระหว่างคนท่ีท างานในระบบและนอกระบบ ส่วนท่ีสองคือ เพ่ือศกึษาสถานการณ์การมีเงิน
ออมหลงัเกษียณของคนไทย และศึกษาปัจจยัตา่งๆ  เช่น ปัจจยัทางด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
เศรษฐกิจ แรงจงูใจในการออม ด้านความรู้ทางการเงินและทศันคตติอ่ความเส่ียง และการท าประกนัชีวิต 
ท่ีสง่ผลตอ่การมีเงินออมหลงัเกษียณอายเุปรียบเทียบระหวา่งคนท่ีท างานในระบบและนอกระบบ 

1.1.2 การค านวณขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยันี ้ผู้วิจยัแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม

ตามสภาพของการท างาน คือ ผู้ ท่ีท างานในระบบและผู้ ท่ีท างานนอกระบบ โดยเบือ้งต้นในการสุ่ม
ตวัอย่างจึงได้ค านวณหากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้ ท่ีท างานนอกระบบ ตามสูตร Cochran (1953) ท่ีระดบั
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือท่ีระดบั
นัยส าคัญ 0.05 ประมาณการผู้ ท่ีอายุระหว่าง 25 – 55 ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 47.67  ดังนัน้จึงใช้ค่า
สดัส่วนเท่ากับ 0.48 (ข้อมูลผู้ ท่ีมีสญัชาติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านจากกระทรวงมหาดไทย ปี 
2560) ได้จ านวนกลุม่ตวัอยา่งจากสตูรค านวณได้ ดงันี ้
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ค านวณหากลุม่ตวัอยา่งผู้ ท่ีท างานนอกระบบ 
 

 
2

2

(1 )Z P P
n

e

−
=  

 
โดยท่ี   

n =  จ านวนตวัอยา่ง 
P = สดัสว่นผู้ มีอาย ุ25-55 ปี  = 0.48 
e = ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอยา่ง = 0.05 

   ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   คา่ Z = 1.96 
 

แทนคา่สตูร                                    = 383.54 
 

ดงันัน้ จะใช้กลุ่มตวัอย่างในการประมาณสดัส่วนจ านวน 384 คน แตเ่พ่ือปอ้งกนัการ
ขาดหายของข้อมูลจึงเพิ่มขนาดตัวอย่างเป็นจ านวน 500 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจึงถูกก าหนดเป็น
จ านวน 500 คน  

 
1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) ซึง่เป็นการ 
ผสมผสานมากกวา่ 1 วิธี ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 สุ่มจงัหวดั โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) 
โดยแบ่งจังหวัดออกเป็น 5 กลุ่มตามส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  

ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) สุ่มจังหวัดใน 5 กลุ่ม
จังหวัดโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจังหวัดท่ีมีจ านวน
กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมากท่ีสุดในแต่ละภูมิภาค ในระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 
พ.ศ. 2561 ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค
กลางได้แก่ จงัหวดันนทบุรี ภาคเหนือได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้แก่ จงัหวดั
นครราชสีมา ภาคใต้ได้แก่ จงัหวดัสงขลา และกรุงเทพมหานคร 

ขัน้ตอนท่ี 3 ค านวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละ
จงัหวดั 

nn    =          
1.962(0.48)(1−0.48)

(0.05)2
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ขัน้ตอนท่ี 4 ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุม่ ตามเขตท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  

ขัน้ตอนท่ี 5 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (accidental sampling) ในการเก็บข้อมูล
กลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะจงัหวดั เพ่ือให้ได้จ านวนตวัอยา่งแตล่ะกลุม่ตามเกณฑ์ขัน้ต ่าท่ีก าหนด 

ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูลจากประชากรในภูมิภาคต่างๆ คัดเลือกจาก
จงัหวดัท่ีมีจ านวนกรมธรรม์ประกนัชีวิตประเภทสามญัมากท่ีสดุในแตล่ะภูมิภาค (รายงานการประกัน
ชีวิตแบง่ตามจงัหวดั ประเภทสามญั เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2561) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
นนทบรีุ เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา และอ้างอิงข้อมลูจ านวนประชากรเฉพาะผู้ ท่ีมีสญัชาติไทย
และมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้าน แยกตามจงัหวดั จากส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2560  
สามารถแสดงจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีเก็บข้อมลูจากครัวเรือนในภมูิภาคตา่งๆ ได้ดงัตารางท่ี 8 

ตาราง 8 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีเก็บข้อมลูจากครัวเรือนในภมูิภาคตา่งๆ  

ภมูิภาค จงัหวดั จ านวนประชากร  
ปี 2560 

ขนาดตวัอยา่งตามสดัสว่นของ
จ านวนประชากรจงัหวดั 

กรุงเทพ กรุงเทพ 5,491,304 251* 
ภาคกลาง นนทบรีุ 1,209,756 44 

ภาคเหนือ เชียงใหม ่ 1,601,801 59 
ภาคตะวนัออกเฉียง 

เหนือ 
นครราชสมีา 2,611,628 95 

ภาคใต้ สงขลา 1,396,624 51 
รวม 12,311,113 500 

 

หมายเหต ุ: ในการเก็บข้อมลูพบว่าข้อมูลท่ีได้เบือ้งต้นมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้ ท่ีท างาน
นอกระบบน้อยเกินไป จึงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะผู้ ท่ีท างานนอกระบบอีก 50 
ตวัอยา่ง รวมเป็น 251 ตวัอยา่ง ท าให้กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษามีจ านวนทัง้สิน้ 500 ตวัอยา่ง 
 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัได้ทบทวนเอกสารงานวิจยัต่าง  ๆ
เพ่ือน ามาสร้างข้อค าถาม และให้ผู้ เช่ียวชาญปรับปรุงแก้ไข หลังจากนัน้น าแบบสอบถามไปทดสอบ
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จ านวน 30 ชุดแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้ก่อนน าไปใช้จริงกับการส ารวจกลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ เชียงใหม ่นครราชสีมา จ านวนทัง้สิน้ 500 คน 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยั ครัง้นี ้ใช้ข้อมลูปฐมภูมิท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา โดยมีขัน้ตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมลู ดงันี ้

1) วางแผนการเก็บข้อมลูในแตล่ะจงัหวดั  
2) ชีแ้จ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล อธิบาย ท าความเข้าใจในประเด็นค าถาม และ

ค าตอบแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
3) ตรวจเช็คสัดส่วนของแบบสอบถามท่ีได้เก็บข้อมูลมาแล้วให้เป็นไปตามสัดส่วนท่ี

วางแผนไว้ ได้แก่ สดัสว่นของผู้ ท่ีท างานในระบบและนอกระบบ  สดัสว่นของผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองและ
ชนบท ทัง้นีเ้พ่ือให้ข้อมลูในแบบสอบถามเป็นไปตามสดัสว่นท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
4. การจัดกระท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษานี ้ แบ่งการน าเสนอเป็น 2 ส่วน ตามความมุ่งหมายใน
การศกึษา ดงันี ้

4.1 ศึกษาแรงจูงใจในการถ่ายโอนมรดกผ่านการท าประกันชีวิต ปัจจัยที่ มีผลต่อการ
ท าประกันชีวิต และบทบาทของการท าประกันชีวิต 

การศึกษาในส่วนท่ีหนึ่งจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามท่ีได้จากการส ารวจ 
ท าการศกึษาความนา่จะเป็นของการท าประกนัชีวิต และปัจจยัท่ีมีผลตอ่จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต
ซึ่งต้องใช้ตวัอย่างท่ีถกูเลือกมาจากผู้ ท่ีท าประกนัชีวิต ดงันัน้จึงต้องใช้แบบจ าลองของ Heckman two-
step ซึ่งประกอบด้วย 2 สมการ คือ สมการทางเลือก (selection equation) และสมการผลลพัธ์ (output 
equation) เพ่ือท าการศกึษาสองขัน้ตอน โดยในขัน้ตอนแรกเป็นสมการการเลือกผู้ ท่ีท าประกนัชีวิต และ
สมการท่ีสองเป็นสมการผลลพัธ์ (output) เพ่ือประมาณค่าปัจจยัท่ีมีผลตอ่จ านวนการจ่ายเบีย้ประกัน
ชีวิต  

หลักการของแบบจ าลอง Heckman จะแสดงถึงกระบวนการในการคัดเลือกข้อมูล
ตวัอย่างท่ีถูกเซ็นเซอร์และไม่ถกูเซ็นเซอร์ได้อย่างชดัเจน โดยสมมติว่าจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิต, 
y*, จะถกูสงัเกตได้เฉพาะผู้ ท่ีท าประกนัชีวิตเทา่นัน้, Z*>0,  

สมการทางเลือก (selection) เลือกเฉพาะผู้ ท่ีท าประกนัชีวิต 
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 Zi

∗ =  Wi
′γ + Ui   ; Zi

∗= 1 ถา้ Zi
∗> 0 หากท าประกนัชวีติ 

     ; Zi
∗= 0 ถา้ Zi

∗ ≤ 0 หากไม่ท าประกนัชวีติ 
 

สมการผลลพัธ์ (output) เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ระดบัการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต 
 

Yi = Xi
∗β + εi และ 𝜇𝑖 ,ε~N (0,0,1,σϵ

2, ρ) 
 
โดยท่ี  

Zi
∗  = เกณฑ์ในการตดัสินใจท าประกนัชีวิต 

Yi
∗  = จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต 

Wi
′   = เวกเตอร์ของตวัแปรอธิบายของสมการทางเลือก 

Xi
∗   = เวกเตอร์ของตวัแปรอธิบายของสมการผลลพัธ์ 

γ และ β  = เวกเตอร์ของคา่สมัประสิทธ์ิ 

μi และ εi   = คา่ความคลาดเคล่ือน 

𝜌   = คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ความคาดเคล่ือนของทัง้สองสมการ 
 

เน่ืองจากระดบัการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิตท่ีสามารถเก็บข้อมลูได้จะเป็นเบีย้ประกนัชีวิต

ของผู้ ท่ีท าประกนัชีวิตเทา่นัน้ นัน่คือ 𝑍𝑖
∗> 0 โดยสามารถเขียนสมการได้วา่ 

 
E(Wi|Zi

∗ > 0) =  Xi
′β + θλi 

  
โดยท่ี 

θ = ρσϵ และ λi =
φ(Yi

′γ)

Φ(Yi
′λ)

 ซึง่  λi คือ Inverse Mill’s ratio 

 
ท าให้สามารถเขียนสมการจ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต ได้ดงันี ้

 
Yi|Zi

∗ > 0 =  Xi
′β + θλi + εi 
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เพ่ือแก้ปัญหาความผิดพลาดจากการระบุแบบจ าลอง (Specification error) ซึ่งท าให้
คา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณคา่ได้มีความเอนเอียงจากการละทิง้ตวัแปร λi โดยใช้วิธีการประมาณคา่แบบ
สองขัน้ตอน (two-step estimation) ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ประมาณค่าสมการทางเลือกด้วยวิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด 

(Maximum Likelihood Estimation, MLE) เพ่ือประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ γ̂ ซึ่งสามารถน ามาค านวณหา
คา่ Inverse Mill’s ratio ได้โดยใช้แบบจ าลองโพรบิท (Probit model) เพ่ือประมาณคา่ความน่าจะเป็นใน
การท าประกนัชีวิต ซึง่ความนา่จะเป็นในการท าประกนัชีวิต ก าหนดโดย 
  

Prob (Zi = 1|Wi) = Φ(Wi
′γ) 

  
ความนา่จะเป็นท่ีจะไมท่ าประกนัชีวิต ก าหนดโดย 

  

Prob (Zi = 0|Wi) = 1 − Φ(Wi
′γ) 

  
การประมาณคา่แบบจ าลองโพรบติจะใช้วิธีภาวะความน่าจะเป็นสงูสดุ โดยท่ีฟังก์ชัน่

ความน่าจะเป็น (Likelihood function) ท่ีจะท าประกันชีวิตและไม่ท าประกันชีวิตในรูปลอการิทึม
ธรรมชาต ิ(Natural logarithim) แสดงโดย 

 

lnL =  ∑[1 − Φ(Wi
′γ)]

Zi=0

∑ Φ(Wi
′γ)

Zi=1

 

 

ภายใต้ เง่ือนไขล าดับ ท่ีหนึ่ ง (First order condition) ของสมการท่ี  2 เพ่ื อหา
คา่พารามิเตอร์ท่ีไมท่ราบคา่ ท่ีจะท าให้ฟังก์ชนัความนา่จะเป็นมีคา่สงูท่ีสดุ จะได้วา่ 
 

 
∂lnL

∂γ
= ∑

−φ(Wi
′γj)

1−Φ(Wi
′γj)

Yij + ∑
φ(Wi

′γj)

Φ(Wi
′γj)

Yij = 0Zi=1Zi=0
 

 

โดยท่ี  
φ(Wi

′γj) = ฟังก์ชนัการแจกแจงความนา่จะเป็นตอ่เน่ืองแบบปกต ิ 
(Probability Density Function, PDF) 

Φ(Wi
′γj) = ฟังก์ชนัการแจกแจงความนา่จะเป็นสะสมแบบปกติ 

(Cumulative Distribution Function, CDF)  
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แก้สมการเพ่ือหาค่า γ̂ และเม่ือแทนค่า γ̂ จะได้สมการประมาณค่าแบบจ าลองโพร
บติคือ Prob (Zi = 1|Wi

′) = Φ(Wiγ̂) 

เม่ื อได้ค่าสัมประสิทธ์ิ  γ̂ จะสามารถค านวณหาค่า Φ(Wiγ̂) (CDF) และ 
φ(Wiγ̂)(PDF) ได้  ท าให้สามารถค านวณคา่ Inverse Mills ratio เพ่ือน าไปใช้ในสมการถดถอยในขัน้ท่ี 
2 โดยรูปแบบท่ีใช้ในการประมาณคา่ในขัน้ตอนท่ี 1 ดงัสมการ 
 

Zi  =f(W1, W2, W3, W4) + 𝜇𝑖  
 

โดยท่ี  Zi คือ ความน่าจะเป็นของการท าประกนัชีวิต โดย i = 1 ท าประกนัชีวิต, i = 0 
ไมท่ าประกนัชีวิต 

W1 = ตวัแปรด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
W2 = ตวัแปรด้านเศรษฐกิจ 
W3 = ตวัแปรด้านความรู้ทางการเงินและความเส่ียง 
W4 = ตวัแปรด้านทศันคตติอ่ความต้องการมอบมรดก 

𝜇𝑖= คา่ความคลาดเคล่ือน 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการประมาณสมการผลลพัธ์ของจ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิตด้วย

วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดของตัวแปรอธิบาย X และ λ̂ (ค านวณจากสมการความน่าจะเป็นของการท า

ประกันชีวิต) ท่ีมีตอ่ Y เพ่ือหาคา่ประมาณ β และ θ̂ การก าหนดให้คา่ inverse Mill’s ratio เป็นตวัแปร
อธิบายท่ีรวมอยู่ในสมการจ านวนการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิต จะท าให้สามารถขจดัปัญหาท่ีเกิดจากความ
เอนเอียงของการเลือกตวัอยา่งได้ แบบจ าลองมีดงันี ้

 

Yi  = β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+θλî + εi 
 

โดยท่ี        Yi คือ จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต 
X1 = ตวัแปรด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
X2 = ตวัแปรด้านเศรษฐกิจ 
X3 = ตวัแปรด้านความรู้ทางการเงินและความเส่ียง 
X4 = ตวัแปรด้านทศันคตติอ่ความต้องการมอบมรดก 

εi= คา่ความคลาดเคล่ือน 
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4.2 ศึกษาสภาพปัญหาการมีเงนิออมหลังเกษียณอายขุองคนในวัยท างาน และศึกษา 

ปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ด้านความรู้ทาง
การเงินและทัศนคติต่อความเส่ียง และการท าประกันชีวิตเพื่อการออมที่ ส่งผลต่อการมีเงิน
ออมหลังเกษียณอายุเปรียบเทียบระหว่างคนที่ท างานในระบบและนอกระบบ 

การศึกษาในส่วนนีใ้ช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างในเขตพืน้ท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา แบ่งการศึกษาเป็นสองส่วนได้แก่ การ
ประเมินความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายุ และการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีเงินออมหลงั
เกษียณอายเุปรียบเทียบระหวา่งคนท่ีท างานในระบบและนอกระบบ  

 
4.2.1 การประเมินความพอเพียงของเงนิออมส าหรับใช้หลังเกษียณอาย ุ

การประเมินความพอเพียงของเงินออมส าหรับใช้หลงัเกษียณอายจุะใช้ข้อมูลรายได้ 
คา่ใช้จ่าย หนีส้ิน และทรัพย์สินของกลุ่มตวัอย่าง น าไปค านวณหารายได้ท่ีมีในวนัท่ีเกษียณเพ่ือน าไป
เปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่ายท่ีจะต้องใช้จ่ายหลงัเกษียณอายจุนสิน้อายขุยั หากมลูค่าของเงินออม ณ วนั
เกษียณ มากกว่าค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้หลังเกษียณอายุแสดงว่าบุคคลนัน้มีความพอเพียงของเงินออม
ส าหรับใช้หลงัเกษียณอาย ุในการประเมินความพอเพียงของเงินออมส าหรับใช้หลงัเกษียณอาย ุใช้หลกั
ทฤษฎีมลูคา่ของเงินตามเวลา ดงันี ้

มูลค่าปัจจุบัน (Present Value) 
มลูคา่ปัจจบุนั คือ มลูค่าของเงิน ณ เวลา ปัจจบุนัจากกระแสเงินสดท่ีเกิดขึน้ภายใน

อนาคตภายใต้ชว่งเวลาและอตัราผลตอบแทนท่ีก าหนดให้  

สตูรในการค านวณ   
(1 )n

FV
PV

i
=

+
   

PV = มลูคา่ปัจจบุนั 
FV = มลูคา่อนาคต 
i  = อตัราผลตอบแทนหรือต้นทนุคา่เสียโอกาส 
 

ตัวอย่าง เช่น เงินจ านวน 2,200 บาท ณ สิน้ปีท่ี 1 จะมีค่าเท่าใด ณ ต้นปีท่ี 1 ถ้า
ก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการ (Required rate of return) เท่ากบั 10% ตอ่ปี ดงันัน้ มลูคา่ปัจจบุนั
ก็คือ มลูคา่ของเงิน ณ ต้นปีท่ี 1 ค านวณได้จาก 

แทนคา่  FV = 2,200 บาท 
n = N = 1 ปี 
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i = I/ Y = 10% = 0.10  
 

1

2,200
2,000

(1 0.10)
PV = =

+ บาท 
 

คา่ i อาจกล่าวได้ว่าเป็นเหมือนต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของเงิน ถ้า
จะต้องให้แลกวา่จะรับเงินตอนนีห้รือรับเงินในอนาคตอีก 1 ปีข้างหน้า เราจะรู้สกึไมแ่ตกตา่งถ้าจะรับเงิน 
2,000 บาท ตอนนีก้ับ 2,200 บาท ในอีก 1 ปีข้างหน้า ส่วนต่าง 200 บาท หรือ 10% ต่อปี คือ ค่าเสีย
โอกาสท่ีเกิดขึน้ เพราะถ้ารับเงินตอนนี ้2,000 บาท และไปลงทนุได้อตัราผลตอบแทน 10% ตอ่ปี พอครบ 
1 ปีเงินรวมก็จะได้ 2,200 บาทเช่นกัน อัตราผลตอบแทน 10% นี ้เรียกอีกอย่างได้ว่า “อัตราคิดลด” 
(Discount Rate) 

มูลค่าอนาคต (Future Value) 
สินทรัพย์ต่างๆ ท่ีสะสมมาจากอดีต เช่น เงินออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ

บญัชีเงินฝากประจ า บ้านและท่ีดนิ หรือมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีได้ลงทนุหรือเก็บออมไว้มาจนปัจจบุนั จะถูก
น าไปค านวณหามูลค่า ณ วันเกษียณอายุ โดยใช้หลักของการค านวณมูลค่าของเงินในอนาคต โดย
มลูคา่อนาคต คือ จ านวนเงินท่ีได้รับ ณ วนัครบก าหนดในอนาคต ซึ่งขึน้อยูก่บัจ านวนเงินในตอนเร่ิมต้น 
คือ มลูคา่ปัจจบุนั อตัราผลตอบแทน (หรืออตัราดอกเบีย้) และระยะเวลาท่ีเก่ียวข้อง สตูรในการค านวณ
มลูคา่อนาคต คือ (1 )nFV PV i= +  

ตวัอย่าง เช่น ถ้าฝากเงินไว้ 7,000 บาท ตัง้แต่ปัจจุบันเป็นเวลา 5 ปี ก าหนดอัตรา
ดอกเบีย้เงินฝากเทา่กบั 5% ตอ่ปี มลูคา่ของเงินต้นบวกดอกเบีย้ท่ีได้รับเม่ือสิน้สดุระยะเวลา 5 ปี คือ  

 
57,000*(1 0.05) 8,934FV = + =  บาท 

 

มูลค่าอนาคต กรณีรู้เงนิงวด 
ถ้าเรารู้กระแสเงินสดในแตล่ะงวดท่ีจะต้องจ่าย หรือ รับ และต้องการรู้ว่าจ่ายหรือรับ

แบบนีเ้ร่ือยไป จนครบก าหนดเวลาในอนาคต จะเป็นเงินรวมเท่าใด นัน่คือต้องการค านวณมลูคา่เงินใน
อนาคตจากเงินงวด (future value of annuity) หรือ FVA มีสตูรในการค านวณ ดงันี ้
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    (1 ) 1nPMT i
FVA

i

+ −
=  

  โดย PMT = เงินงวดท่ีต้องจา่ยหรือรับ ณ เวลาสิน้งวด เชน่ ณ สิน้ปี 

ตวัอย่าง ถ้าฝากเงินปีละ 30,000 บาท (ทกุสิน้ปี) โดยคาดหวงัอตัราผลตอบแทนจาก
เงินฝากปีละ 3% จะได้เงินรวมเท่าใดในอีก 17 ปีข้างหน้า โดยให้คิดดอกเบีย้ทบต้นตลอดช่วงเวลาการ
ฝากเงินงวดท่ีจะเกิดขึน้ 

1730,000(1 0.03) 1

0.03
FVA

+ −
=  

   = 652,847.63  

มูลค่าปัจจุบันจากเงนิงวด 
ในกรณีท่ีทราบเงินงวดท่ีจะต้องจ่ายหรือรับในตอนสิน้งวดของแต่ละงวด ซึ่งเรา

เรียกวา่ Ordinary annuity มีสตูรในการค านวณ ดงันี ้
 

1 (1 )

N

t
t

PMT
PVA

i=

=
+

  

แต่ถ้าเงินงวดท่ีต้องจ่ายหรือรับเกิดขึน้ในตอนต้นงวด จะเรียกว่า Annuity Due จะมี
สตูรในการค านวณ ดงันี ้

 

 
1

(1 )
(1 )

N

t
t

PMT
PVAD x i

i=

 
= + 

+ 
  

ตวัอย่าง ถ้าวางแผนจ่ายเงินค่าผ่อนบ้านต่องวด (รายเดือน, ทุกต้นเดือน) เดือนละ 
35,000 บาท เป็นเวลา 20 ปี (240) เดือน  ถ้าอัตราดอกเบีย้เงินกู้ เท่ากับ 7% ต่อปี หรือ 0.5833% ต่อ
เดือน มลูคา่เงินต้นท่ีเป็นเงินกู้  ณ ปัจจบุนัจะมีคา่เทา่กบั 

 
240

1

35,000
(1 0.005833)

(1 0.005833)t
t

PVAD x
=

 
= + 

+ 
  

    = 4,540,860.78 บาท 
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อัตราคิดลด (Discount Rate) 
อัตราคิดลด คือ อัตราท่ีใช้ค านวณในการน ามูลค่าอนาคตย้อนกลับมาเป็นมูลค่า

ปัจจบุนั บางกรณีเรียกคา่นีว้า่ Present value interest factor (PVIF) ยิ่งอตัราคดิลดยิ่งสงู มลูคา่ปัจจบุนั
ก็จะยิ่งน้อย หรือเป็นอตัราท่ีแสดงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจบุนัเป็นมูลค่าใน
อนาคต อย่างไรก็ตาม ในโลกความเป็นจริง อตัราเงินเฟ้อมีผลตอ่มลูคา่ของเงินซึ่งส่งผลตอ่การออมและ
การใช้จ่ายของคนทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต เงินเฟ้อท าให้อตัราผลตอบแทนหรืออตัราดอกเบีย้ท่ีได้รับท่ี
แท้จริงมีระดบัลดลง ดงันัน้ อตัราดอกเบีย้ท่ีใช้เป็นอตัราส าหรับคิดลด กรณีค านวณหามูลคา่ปัจจบุนั 
และส าหรับคดิทบต้น จะถกูปรับคา่ เป็นไปตามสตูร ดงันี ้

 
1

1
1

r
RR

inf

+
= −

+  

เม่ือ  RR = อตัราดอกเบีย้ท่ีปรับเงินเฟ้อแล้ว 
r = อตัราดอกเบีย้ท่ียงัไมป่รับเงินเฟ้อ 
inf = อตัราเงินเฟ้อ 

  
ตวัอย่าง ถ้าอตัราดอกเบีย้เท่ากับ 3% ต่อปี และมีอตัราเงินเฟ้อเท่ากับ 2% ต่อปี จะ

ค านวณหาอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับเงินเฟ้อแล้วได้ ดงันี ้
   

1 0.03
1

1 0.02
RR

+
= −

+
  =  0.01 หรือ 1% ต่อปี หรือถ้าคิดดอกเบีย้ต่อเดือนเท่ากับ 

0.00083 หรือ 0.0833% 
ดังนัน้ ถ้าต้องการค านวณว่าถ้า ณ ขณะนีเ้รามีอายุ 35 ปี   มี เงินเก็บเท่ากับ 

1,000,000 บาท และสามารถออมเพิ่มได้อีกปีละ 20,000 บาท เม่ืออาย ุ60 ปีจะมีเงินออมเทา่ใด 
  
สว่นท่ี 1 ค านวณมลูคา่เงินเก็บ 1,000,000 บาท เม่ืออาย ุ60 ปี 

(1 )nFV PV i= +   
FV = 1,000,000 (1+0.01)25 

FV = 1,282,432 บาท 
 



  84 

สว่นท่ี 2 ค านวณมลูคา่เงินท่ีออมเพิ่มเดือนละ 20,000 บาท 
 

(1 ) 1nPMT i
FVA

i

+ −
=

 
 

2520,000(1 0.01) 1

0.01
FVA

+ −
=

 
 

   = 564,863.99 บาท 
ดงันัน้ รวมแล้วเม่ืออาย ุ60 ปีจะมีเงินทัง้หมดเท่ากับ (1,282,432 + 564,863.99) 

= 1,847,295.99 บาท  
 

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียเรขาคณิต (geometric average rate of return) 
ในการค านวณอัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุนในสินทรัพย์ จะใช้อัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียเรขาคณิตในการค านวณ ซึ่งมีสมมติฐานว่าบคุคลมีการน ากระแสเงินสดไปลงทนุต่อ 
ค านวณโดยการหาผลรวมของผลตอบแทนแตล่ะช่วงเวลา หารด้วยจ านวนช่วงเวลาท่ีลงทนุ ซึ่งเป็นการ
คดิผลตอบแทนเฉล่ียแบบทบต้น มีสตูรในการค านวณ ดงันี ้

 
 

โดย  GM = อตัราผลตอบแทนเฉล่ียเรขาคณิต 
r = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/การลงทนุ 
n = จ านวนปีท่ีลงทนุ/ถือสินทรัพย์ 

 
มูลค่าของเงนิออม ณ วันเกษียณ  
มูลค่าของเงินออม ณ วันเกษียณ ค านวณจากผลรวมของเงินออม 4 ส่วนได้แก่ 1) 

มูลค่า ณ วนัเกษียณของ (สินทรัพย์ต่างๆ ท่ีสะสมมาจากอดีต ประกอบไปด้วยสินทรัพย์สภาพคล่อง 
สินทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และสินทรัพย์มีคา่/สินทรัพย์ส่วนตวั +ผลตอบแทนของสินทรัพย์) 2) เงินลงทุน
และเงินออมในแต่ละปีและผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนและการออม 3) ผลประโยชน์จากการ
ประกนัชีวิต  4) เงินออมปัจจบุนั+ผลตอบแทน มีรายละเอียด ดงันี ้

 
 

𝐺𝑀  =  [(1 + 𝑟1) ∗ (1 + 𝑟2) ∗ (1 + 𝑟3) ∗. . .∗ (1 + 𝑟𝑛)]
1
𝑛 − 1 
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ข้อสมมตใินการค านวณมลูคา่เงินออม ณ วนัเกษียณอาย ุ
ในการค านวณมูลค่าเงินออม ณ วนัเกษียณอายุ สินทรัพย์ เงินลงทนุและเงินออมท่ี

กลุ่มตัวอย่างสะสมมาจากอดีต หรือสะสมจากปัจจุบันไปยังวันท่ีเกษียณ จะเลือกค านวณเฉพาะ
สินทรัพย์และเงินออมท่ีสามารถให้ผลตอบแทนได้ ณ วนัเกษียณอายุ โดยมีข้อสมมติในการค านวณ 
แสดงดงัตาราง 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  86 

ตาราง 9 แสดงวิธีการปรับคา่ของสินทรัพย์ให้มีมลูคา่ ณ วนัเกษียณ 

ประเภทของสินทรัพย์ มูลค่า ณ วันเกษียณ 

สินทรัพย์สภาพคล่อง (ณ ปัจจุบัน)  

เงินสด ปรับค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 
เงินฝากออมทรัพย์ ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับ

ด้วยเงินเฟ้อ 
เงินฝากประจ า ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับ

ด้วยเงินเฟ้อ 

สินทรัพย์เพื่อการลงทุน (ณ ปัจจุบัน) 
 

หุ้น/เงินออมในสหกรณ์ออมทรัพย์ ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับ
ด้วยเงินเฟ้อ 

สลากออมสิน/สลาก ธกส. ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับ
ด้วยเงินเฟ้อ 

มูลค่าเงินสดกรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่น ามาคิดมูลค่าในอนาคต 
พันธบัตร/หุ้นกู้ ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับ

ด้วยเงินเฟ้อ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (รวมทั้งเงินสะสม+เงินสมทบ+
ผลประโยชน์) 

ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับ
ด้วยเงินเฟ้อ 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (รวมทั้งเงินสะสม+
เงินสมทบ+ผลประโยชน์) 

ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับ
ด้วยเงินเฟอ้ 

กองทุนรวมระยะยาว (LTF) ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับ
ด้วยเงินเฟ้อ 

กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับ
ด้วยเงินเฟ้อ 

กองทุนรวม/หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับ
ด้วยเงินเฟ้อ 

สินทรัพย์เพ่ือการลงทุนอ่ืนๆ  ปรับค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 
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ตารางท่ี 9 (ตอ่) แสดงวิธีการปรับคา่ของสินทรัพย์ให้มีมลูคา่ ณ วนัเกษียณ 

ประเภทของสินทรัพย์ มูลค่า ณ วันเกษียณ 

สินทรัพย์เพื่อการลงทุน (ณ ปัจจุบัน)  

บ้าน/คอนโด ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยเงินเฟ้อ 

ที่ดิน ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยเงินเฟ้อ 

ทองค า ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยเงินเฟ้อ 

สินทรัพย์อื่นๆ เช่น ของสะสม ไม่น ามาคิดมูลค่าในอนาคต 

รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไม่น ามาคิดมูลค่าในอนาคต 

เงินลงทุนและเงินออมในแต่ละปี 
(สะสมในจ านวนคงที่อย่างสม่ าเสมอไปจนเกษียณ) 

 

เงินฝากออมทรัพย์ ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยเงินเฟ้อ 

เงินฝากประจ า ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยเงินเฟ้อ 

สลากออมสิน/ธกส. ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยเงินเฟ้อ 

เล่นแชร์ ไม่น ามาคิดมูลค่าในอนาคต 

หุ้น/เงินออมในสหกรณ์ออมทรัพย์ ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยเงินเฟ้อ 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ก าหนดให้รับเป็นเงินบ าเหน็จ 
ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยเงินเฟ้อ 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยเงินเฟ้อ 

กองทุนประกันสังคมมาตรา33/39 คิดมูลค่าตามเงินบ านาญตามจ านวนปีการ
จ่ายเงินสมทบ แล้วปรับค่าด้วยอัตรา
ผลตอบแทนที่ปรับด้วยเงินเฟ้อ 

กองทุนประกันสังคมมาตรา40 คิดมูลค่าตามเงินบ าเหน็จตามจ านวนปีการ
จ่ายเงินสมทบ แล้วปรับค่าด้วยอัตรา
ผลตอบแทนที่ปรับด้วยเงินเฟ้อ 

กองทุนการออมแห่งชาติ คิดมูลค่าตามเงินบ านาญตามจ านวนการจ่ายเงิน
สมทบ 
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ตารางท่ี 9 (ตอ่) แสดงวิธีการปรับคา่ของสินทรัพย์ให้มีมลูคา่ ณ วนัเกษียณ 

ประเภทของสินทรัพย์ มูลค่า ณ วันเกษียณ 

เงินลงทุนและเงินออมในแต่ละปี 
(สะสมในจ านวนคงที่อย่างสม่ าเสมอไปจนเกษียณ) 

 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ถูกปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับเงินเฟ้อ 

กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ถูกปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับเงินเฟ้อ 

กองทุนรวมหุ้น/หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ ถูกปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับเงินเฟ้อ 

ทองค า ถูกปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปรับเงินเฟ้อ 

ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ คิดมูลค่าเป็นเงินก้อนตามจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ประกันชีวิตประเภทบ านาญ คิดมูลค่าเป็นเงินก้อนตามจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ประกันชีวิตอ่ืนๆ  ไม่น ามาคิดมูลค่าในอนาคต 

ประกันสุขภาพ ไม่น ามาคิดมูลค่าในอนาคต 

ประกันภัย ไม่น ามาคิดมูลค่าในอนาคต 

ค่าฌาปนกิจศพ ไม่น ามาคิดมูลค่าในอนาคต 

เงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ปรับค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 

 

หมายเหตุ  หากได้รับเงินผลประโยชน์ก่อนเกษียณ ผลประโยชน์จะถกูน าไปค านวณผลตอบแทน

จากการฝากประจ าปรับด้วยเงินเฟ้อไปจนเกษียณ หรือหากได้รับเงินผลประโยชน์หลงัเกษียณ 

ผลประโยชน์จะถกูปรับคา่ด้วยผลตอบแทนจากการฝากประจ าปรับด้วยเงินเฟ้อย้อนกลบัมาในปีท่ี

เกษียณ 
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การค านวณมูลค่า ณ วันเกษียณของสินทรัพย์ต่างๆ ท่ีสะสมมาจากอดีต  
สินทรัพย์ เงินลงทุน และเงินออมท่ีบุคคลสะสมมาตัง้แต่อดีต หรือมีการลงทุน ออม

เพิ่มเติมในปัจจุบันไปจนวันท่ีเกษียณจะต้องน ามาคิดเป็นมูลค่าในอนาคต โดยมีการก าหนดอัตรา
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทตา่งๆ แสดงได้ดงัตาราง 10  

ตาราง 10 แสดงอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย์ท่ีน ามาใช้ในการค านวณเงินออมหลงัเกษียณอายุ 

สินทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน 

(ร้อยละ) 
อตัราผลตอบแทนท่ีปรับเงินเฟ้อแล้ว 

(ร้อยละ) 
1. สลากออมสิน/สลาก ธกส. 1.98 0.96 
2. พนัธบตัร/หุ้นกู้  2.57 1.54 
3. GPF 5.40 4.35 
4. หุ้น /กองทนุรวม 13.28 12.15 
5. บ้าน/คอนโดฯ 5.00 3.95 
6. ท่ีดนิ 6.34 5.28 
7. ทองค า 3.49 2.46 
8. เงินฝากออมทรัพย์ 0.5 -0.50 
9. เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ 1.63 0.61 
10. เงินฝากประจ า 1 ปี 1.61 0.59 
11. กองทนุประกนัสงัคม 5.06 4.01 
12. PVD 5.38 4.33 
13. LTF / RMF 5.38 4.33 
14. สินทรัพย์อ่ืนๆ 1.01 0.00 
15. ประกนัชีวิต  ใช้ผลประโยชน์ของแตล่ะกรมธรรม์  
16. อตัราเงินเฟ้อ 1.01 

ท่ีมา: จากการรวบของของผู้วิจยั 

จากตาราง 10 การหาอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทตา่งๆ มีข้อสมมติและ
แหลง่ท่ีมาของข้อมลู ดงันี ้
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1. สลากออมสิน/สลาก ธกส. ใช้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสลากออมสิน ประเภท 3 
ปี แบบธรรมดาและแบบออนไลน์ หน่วยละ 50 บาท และประเภท 5 ปี หน่วยละ 100 บาท และสลาก 
ธกส. ประเภท 3 ปี หนว่ยละ 100 บาท ข้อมลู ณ เดือน มกราคม 2562 

2. พนัธบตัร/หุ้นกู้  ใช้อตัราผลตอบแทนอ้างอิงจากดชันีอตัราผลตอบแทนการลงทนุใน
พนัธบตัรรัฐบาลประเภท 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี  4 ปี และ 5 ปี น ามาหาอตัราผลตอบแทน
เฉล่ียเรขาคณิต ระหวา่งปี 2552 – 2561 ข้อมลูจากสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) 

3. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ใช้อัตราผลตอบแทนเฉล่ียเรขาคณิต
จากการลงทนุของ กบข. ระหวา่งปี 2552 – 2561 ข้อมลูจากกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

4. หุ้น/กองทนุรวม ใช้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียเรขาคณิตของดชันีราคาหุ้นตลาด 
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2552 – 2561 ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจดัการ

กองทนุ (AIMC) 
5. บ้าน/คอนโดฯ ใช้อัตราการเปล่ียนแปลงของดชันีรวมเฉล่ียราคาบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ 

พร้อมท่ีดิน และอาคารชุดน ามาหาค่าเฉล่ียเรขาคณิต ระหว่างปี 2552 – 2561 ข้อมูลจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

6. ท่ีดนิ ใช้อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีรวมเฉล่ียราคาท่ีดนิน ามาหาคา่เฉล่ีย 
เรขาคณิต ระหวา่งปี 2552 – 2561 ข้อมลูจากธนาคารแหง่ประเทศ  

7. ทองค า ใช้อตัราการเปล่ียนแปลงของราคารับซือ้ทองรูปพรรณน ามาหาคา่เฉล่ีย 
เรขาคณิต ระหวา่งปี 2552 – 2561 ข้อมลูจากสมาคมค้าทองค า 

8. เงินฝากออมทรัพย์ ใช้อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์  
น ามาหาค่าเฉล่ียเรขาคณิต ระหว่างปี 2552 – 2561 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวบรวมจาก
ธนาคารพาณิชย์ 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยธุยา  

9. เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ใช้อตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์เฉล่ียของสหกรณ์
ออมทรัพย์ท่ีมีก าไรสุทธิสูงสุด  5 อนัดบัแรก ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จ ากดั สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลยัมหิดล สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพ จ ากัด 
ข้อมลู ณ เดือน มกราคม 2562  

10. เงินฝากประจ า 1 ปี ใช้อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 
ปี น ามาหาคา่เฉล่ียเรขาคณิต ระหว่างปี 2552 – 2561 ข้อมลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวบรวมจาก
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ธนาคารพาณิชย์ 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยธุยา  

11. กองทนุประกนัสงัคม ใช้ข้อมลูอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 10 ปีย้อนหลงั ข้อมลูจาก 
ส านกังานประกนัสงัคม ณ ปี 2560 อ้างอิงจาก https://mgronline.com/qol/detail/9600000083423 

12. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ใช้ข้อมลูอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพย์ 6 ประเภท  
ได้แก่ หุ้น/กองทนุรวม บ้าน/คอนโดฯ ท่ีดนิ ทองค า และเงินฝากประจ า 1 ปี 

13. กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) ใช้ข้อมลู 
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพย์ 6 ประเภท ได้แก่ หุ้น/กองทนุรวม บ้าน/คอนโดฯ 

ท่ีดนิ ทองค า และเงินฝากประจ า 1 ปี 
14. สินทรัพย์อ่ืนๆ ใช้อตัราผลตอบแทนอ้างอิงตามอตัราเงินเฟ้อ 
15. อัตราเงินเฟ้อ ใช้อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผู้ บริโภคทั่วไปน ามาหา

คา่เฉล่ียเรขาคณิต ระหวา่งปี 2552 – 2561 ข้อมลูจากธนาคารแหง่ประเทศไทย  
เน่ืองจากการลงทนุในสินทรัพย์และการออมในแตล่ะประเภทมีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกัน 

เช่น กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสงัคม กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุน
รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ จงึมีวิธีการค านวณมลูคา่ของผลตอบแทนท่ีจะได้รับในอนาคตแตกตา่งกนั ดงันี ้

 
การค านวนมูลค่าเงินบ านาญจากกองทุนประกันสังคม กรณีมาตรา 33 และ 

39 
1. ค านวณระยะเวลาการจ่ายเงินประกนัสงัคม ผู้ ท่ีจ่ายเงินสมทบไมถ่ึง 180 เดือน 

หรือไมถ่ึง 15 ปี เม่ือเกษียณจะได้เป็นเงินบ าเหน็จชราภาพเท่านัน้ สว่นผู้ ท่ีจา่ยเงินสมทบ 15 ปีขึน้ไป จะ
ได้เป็นเงินบ านาญชราภาพโดยผู้ประกนัตนท่ีหกัเงินเข้ากองทนุประกนัสงัคมเกินกว่า 15 ปี จะได้รับเงิน
บ านาญ โดยมีวิธีคดิคือ 1. ต้องจา่ยเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี มีสิทธิได้รับเงิน
บ านาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉล่ีย 60 เดือนสุดท้าย ส่วนท่ีเกิน 180 
เดือน ให้ปรับเพิ่มอตัราบ านาญชราภาพขึน้อีกในอตัราร้อยละ 1.5 ตอ่ ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 
12 เดือน (1 ปี) ส าหรับระยะเวลาท่ีจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน ในขณะท่ีมาตรา39 เงินท่ีใช้เป็น
ฐานในการค านวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอตัราเงินสมทบ 9% 
(4,800 x 9% = 432 บาทตอ่เดือน) 

2. ก าหนดให้เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสดุท้ายเทา่กบั 15,000 บาทตอ่เดือน 
3. ก าหนดให้การเป็นสมาชิกสิน้สุดเม่ือเกษียณอาย ุ(ยกเว้นผู้ ท่ีเกษียณก่อนอาย ุ

55 ปี) 

https://mgronline.com/qol/detail/9600000083423
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4. ค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของเงินบ านาญท่ีได้รับหลงัเกษียณไปจนสิน้อายขุยั 
5. ค านวณมลูคา่ของเงินบ านาญท่ีได้รับคดิเป็นมลูคา่ ณ ปีท่ีเกษียณ 

ตัวอย่าง ถ้ากลุม่ตวัอยา่งก าหนดวา่จะเกษียณท่ีอาย ุ50 ปี จะค านวณระยะเวลาการ 
จา่ยเงินสมทบไปจนอาย ุ50 ปี หากได้รับบ านาญจะค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของเงินบ านาญท่ีได้รับตัง้แต่
อาย ุ55 ปีไปจนสิน้อายขุยั 

หากกลุม่ตวัอยา่งก าหนดวา่จะเกษียณท่ีอาย ุ60 ปี จะค านวณระยะเวลาการจา่ยเงิน 
สมทบไปจนอายุ 60 ปี และค านวณมูลค่าปัจจุบนัของเงินบ านาญท่ีได้รับหลงัจากอายุ 60 ปีไปจนสิน้
อายขุยั 

ตัวอย่าง : คุณ A เคยท างานเป็นลูกจ้างได้รับเงินเดือน 20,000 บาท โดยเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้จ่ายเงินสมทบเป็นเวลา 180 เดือน ตอ่มาลาออกจากงาน และสมคัรเป็น
ผู้ประกนัตนตามมาตรา 39 ได้จ่ายเงินสมทบเป็นเวลา 60 เดือน เน่ืองจากคณุ A จา่ยเงินสมทบรวม 240 
เดือน เม่ืออายคุรบ 55 ปีบริบรูณ์ และสิน้สดุความเป็นผู้ประกนัตน คณุ A จะได้รับเงินบ านาญรายเดือน 
เดือนละ 1,320 บาท ค านวณได้ดงันี ้

สว่นท่ี 1 : 180 เดือนแรก เทา่กบั 4,800 บาท x 20% = 960 บาท 
สว่นท่ี 2 : 60 เดือนหลงั เทา่กบั 4,800 บาท x 1.5% x 5 ปี = 360 บาท 
รวม ไ ด้ รั บ เงิ น บ า น าญ ต ล อ ด ชี พ  960 + 360 = 1,320 บ าท ต่ อ เดื อ น 

หมายเหต ุ: คา่จ้างเฉล่ีย 60 เดือนสดุท้ายเทา่กบั 4,800 บาทตอ่เดือน 
 
การค านวณมูลค่าเงินบ าเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 

และ 39 
กรณีท่ีมีการจ่ายเงินสมทบต ่ากว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพ มีจ านวน

เท่ากับจ านวนเงินสมทบท่ีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
(เดือนละ 450 บาท) 

กรณีท่ีมีการจ่ายเงินสมทบตัง้แต่ 12 เดือนขึน้ไป ให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพ มี
จ านวนเท่ากบัจ านวนเงินสมทบท่ีผู้ประกนัตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพ่ือการจา่ยประโยชน์ทดแทน
ในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามท่ีส านกังานประกนัสงัคมประกาศก าหนด (เงินสมทบ
ของลกูจ้าง = 450 x 12 x จ านวนปีท่ีสมทบ + เงินสมทบของนายจ้าง) + ผลประโยชน์จากเงินลงทนุ 

ยกตัวอย่าง : กรณีเงินเดือน 15,000 บาทขึน้ไป และสง่เงินสมทบเข้ากองทนุกรณีชรา
ภาพ 10 ปี จะมีสิทธ์ิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพจ านวน 450 คณู 2 คณู 12 เดือน คณู 10 ปี  คิดเป็นเงิน
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ประมาณ 108,000 บาท อาจจะได้มากกว่านีห้ากรวมดอกผลจากการลงทุนของ สปส. (เงินสมทบเข้า
กองทนุชราภาพเทา่กบัร้อยละ 3 ของเงินเดือน = 15,000 x 0.03 = 450 บาท) 

 
การค านวณเงนิบ าเหน็จชราภาพประกันสังคมมาตรา 40 
เงินบ าเหน็จชราภาพจะได้รับเม่ืออายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์ และลาออกจากการเป็น 

ผู้ประกนัตน ได้รับเฉพาะผู้ประกนัตนในทางเลือกท่ี 2 และทางเลือกท่ี 3 เท่านัน้ 
กรณีทางเลือกท่ี 2 (จา่ยสมทบเดือนละ 100 บาท) 

ได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเดือนละ 50 บาท พร้อมผลประโยชน์ ตอบแทนรายปี
ตามท่ีส านกังานประกนัสงัคมประกาศก าหนดจ่ายเงิน สมทบเพิ่มเติม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท
ตอ่เดือน 

กรณีทางเลือกท่ี 3 (จา่ยสมทบเดือนละ 300 บาท) 
ได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเดือนละ 150 บาท พร้อมผลประโยชน์ ตอบแทนรายปี

ตามท่ีส านกังานประกนัสงัคมประกาศก าหนดจ่ายเงิน สมทบเพิ่มเติม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท
ตอ่เดือน ในกรณีท่ีจา่ยเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่มอีก 10,000 บาท 

 
การค านวณเงนิบ าเหน็จจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
1. ค านวณอตัราการจา่ยเงินสมทบ (อตัราการสมทบของตนเอง + อตัราการสมทบของ

รัฐบาลร้อยละ 3)  
2. ค านวณจ านวนเงินท่ีได้รับเม่ือเกษียณตามอตัราการจ่ายเงินสมทบและระยะเวลา

การจา่ยเงินสมทบ โดยก าหนดให้สิน้สดุการจา่ยเงินสมทบเม่ือเกษียณอาย ุแตไ่มเ่กินอาย ุ60 ปี  
ในกรณีท่ีต้องการเกษียณอายมุากกวา่ 60 ปี จะค านวณมลูคา่ของเงินบ าเหน็จไปเป็น

มลูคา่ ณ ปีท่ีเกษียณ เชน่ ต้องการเกษียณอายท่ีุ 70 ปี จะค านวณมลูคา่ของเงินบ าเหน็จท่ีได้รับเม่ืออาย ุ
60 ปีไปเป็นมลูคา่ ณ อาย ุ70 ปี 
 

หลักในการค านวณเงนิผลประโยชน์จากการลงทุนใน LTF และ RMF 
ก าหนดให้มีการลงทุนในจ านวนคงท่ีอย่างสม ่าเสมอทุกปีไปจนกระทั่งเกษียณ ใน

กรณีลงทุนใน LTF ต้องถือครอง 7 ปีปฏิทินเป็นอย่างต ่า  ส าหรับ RMF ต้องถือครองไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และมีข้อก าหนดให้ขายหนว่ยลงทนุได้ตัง้แตอ่าย ุ55 ปี ในการค านวณจึงหกัลบจ านวนปีท่ีลงทนุออกไป
เพ่ือให้สอดคล้องกบัเง่ือนไขการถือครอง LTF และ RMF  
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เช่น ปัจจุบันอายุ 30 ปี  เกษียณอายุ 55 ปี  จะซือ้ LTF ไปจนกระทั่งอายุ 49 ปี 
เน่ืองจาก LTF ก าหนดให้ถือไว้อย่างน้อย 7 ปีจึงจะสามารถขายได้ และจะซือ้ RMF ไปจนกระทัง่อาย ุ51 
ปี เน่ืองจาก RMF ก าหนดให้ถือไว้อยา่งน้อย 5 ปี จงึจะสามารถขายได้  
 

การค านวณเงินผลประโยชน์ของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และแบบ
บ านาญ 

ในการท าประกนัชีวิตเพ่ือการออม เชน่ ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และประกนั
ชีวิตแบบบ านาญ จะมีการระบใุนกรมธรรม์วา่จะได้รับเงินผลประโยชน์จ านวนเทา่ใด และเร่ิมจ่ายเงินให้
เม่ือบุคคลนัน้มีอายุเท่าใด ในการค านวณเงินผลประโยชน์ของการประกันชีวิตจะค านวณเงิน
ผลประโยชน์คิดเป็นมูลค่าท่ีได้รับในปีท่ีเกษียณ เช่น หากก าหนดอายุเกษียณไว้ท่ี  60 ปี แต่ได้รับเงิน
ผลประโยชน์เม่ืออายุ 55 ปี จะค านวณมูลค่าของเงินผลประโยชน์ท่ีได้รับเม่ืออายุ 55 ปีเป็นมูลค่าของ
เงิน ณ อาย ุ60 ปี 
 

การค านวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้หลังเกษียณอายุ 
1. ค านวณคา่ใช้จา่ยทัง้หมดยกเว้นคา่ใช้จา่ยในการลงทนุและการออม ณ วนัท่ี 

เกษียณอาย ุ
2. ค านวณค่าใช้จ่ายต่อปีท่ีต้องใช้หลงัเกษียณอายุ โดยคิดจากร้อยละ 70 ของ

คา่ใช้จา่ยทัง้หมดยกเว้นคา่ใช้จา่ยในการลงทนุและการออม ณ วนัท่ีเกษียณอาย ุ 
3. ค านวณค่าใช้จ่ายทัง้หมดในช่วงหลังเกษียณอายุจนสิน้อายุขัย โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งมี 
 

2.2 การศึกษาปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
เศรษฐกิจ ความรู้ในการออม และทัศนคติต่อความเส่ียง และการประกันชีวิตที่ เป็นการ
ออม ที่ส่งผลต่อการออมพอเพียงหลังเกษียณ เปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนที่ท างานในระบบ
และนอกระบบ 

ในส่วนของการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออมพอเพียงหลังเกษียณอายุนัน้ 
เน่ืองจากตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีมีมาตรการวดัเป็น Nominal Scale ในการศกึษาครัง้นีต้วัแปร
ตามเป็นตวัแปรคณุภาพ ถกูก าหนดให้เป็น 2 กลุม่ คือ “ออมพอเพียงหลงัเกษียณ” และ “ออมไมพ่อเพียง
หลงัเกษียณ” จึงใช้การวิเคราะห์การถดถอยโพรบิท (Probit  Regression) เพ่ือท าการทดสอบปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่โอกาสท่ีจะเป็นผู้ ท่ีออมพอเพียงหลงัเกษียณอายขุองตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัแตล่ะตวั โดยแบบจ าลอง
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การถดถอยโพรบทิมีสมมตฐิานวา่ลกัษณะการกระจายตวัของตวัแปรตาม จะสมมตวิา่ตวัแปร Y* ซึง่เป็น
ตัวแปรแฝง (Latent Variable) ของตัวแปรตาม Y และเป็น linear combination ของตัวแปรอิสระใน
รูปแบบ ดงันี ้(ดนยั ปัตตพงศ์, มปป.)  

 
*

0 1 1 2 2 ...i i i K Ki iY X X X U   = + + + + +  

โดย *Y  จะเป็นตวัแปรท่ีไมส่ามารถสงัเกตเห็นได้ และมีความสมัพนัธ์กบั Y  คือ  
 

iY  = 1 ถ้า * 0iY   

iY  = 0 ถ้า *

iY มีคา่เป็นอยา่งอื่น 

โดยท่ี X1 , X2 , … , Xk เป็นตวัแปรอิสระ,   เป็นคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย และ 

iU  เป็นคา่ความคลาดเคล่ือนอยา่งสุม่ท่ีมีการกระจายแบบปกติ 
ในกรณีบคุคลจะออมเพียงพอหลงัเกษียณอายหุรือไมน่ัน้ จะมีแค ่2 ทางเลือกคือ 

ออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายกุบัไม่สามารถออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุโดยมีความสมัพนัธ์กบั
ตัวแปรอิสระ ในการศึกษานีก้ าหนดตัวแปรอิสระได้แก่ ตัวแปรด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
เศรษฐกิจ ความรู้พืน้ฐานทางการเงินและทศันคติต่อความเส่ียง ความต้องการมอบมรดก และการท า
ประกนัชีวิตเพ่ือการออม แสดงได้ ดงัสมการ 

 

1 1 2 2 3 3 4 5 54i iY X X X X X U     = + + + + + +  
  

เม่ือ       Y1 = ออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุ 

Y0 = ออมได้ไมพ่อเพียงหลงัเกษียณอายุ 

โดย α และ β เป็นพารามิเตอร์ท่ีจะถูกประมาณค่า และ Ui คือ ค่าความความ
เคล่ือน และหากก าหนดให้ F( 1 1 2 2 3 3 4 5 54X X X X X     + + + + + )  
มีการกระจายแบบปกต ิ(Standard Normal Distrubution) ซึง่ 

1 1 2 2 3 3 4 5 5

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

4
2

( 1) ( )

(1/ 2 ) exp( / 2)

i

X X X X X

P Y X X X X X

Z dZ
     

      


+ + + + +

−

= = + + + + +

= −
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โดยท่ี Φ(. ) คือ Accumulative distribution function (cdf) ของการกระจายตัว
แบบปกต ิ(standard normal distribution) และหากพิจารณาข้อเท็จจริงท่ีวา่ตวัเลือกมีเพียงสองตวัเลือก
คือ ออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายกุบัออมได้ไมพ่อเพียงหลงัเกษียณอาย ุดงันัน้  
 

1 1 2 2 3 3 4 5 5( 0) 1 ( 4 )iP Y X X X X X      = = − + + + + +
 

พิจารณาค่าความคาดหวงัของแนวโน้มท่ีออมพอเพียงหลังเกษียณอายุ จะได้สมการท่ี (15) 
ดงันี ้

 

1 1 2 2 3 3 4 5 5( ) ( 4 )iE Y X X X X X      = + + + + +   ----------- (15) 

นั่นหมายความว่าแนวโน้มของการออมพอเพียงหลังเกษียณอายุหรือออมไม่
พอเพียงหลังเกษียณอายุ รวมไปถึงค่าคาดหวังของการออมพอเพียงหลังเกษียณอายุหรือออมไม่
พอเพียงหลงัเกษียณอายจุะตกอยูใ่นชว่งปิดระหวา่ง 0 และ 1 

กรณีของแบบจ าลองโพรบิท สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอธิบายท่ีถูกประมาณการ
ออกมา ในกรณีได้แก่   และ   โดยสมัประสิทธ์ิดงักล่าวจะแสดงเพียงแค่ทิศทางของผลกระทบหรือ
อิทธิพลของตวัแปรอธิบายนัน้ว่ามีผลต่อการออมพอเพียงหลงัเกษียณอายุหรือไม่ แต่จะไม่ได้บอกถึง
ขนาดของผลกระทบแต่อย่างใด ซึ่งการพิจารณาขนาดของผลกระทบหรือ Marginal Effect นัน้จะ
พิจารณาในรูปของผลกระทบหรือตวัแปรท่ีสนใจนัน้ๆ มีค่าต่อค่าคาดหวงัของการออมพอเพียงหลัง
เกษียณอายุ ( )iE Y  ซึ่งต้องแยกออกมาพิจารณาต่างหากจากสัมประสิทธ์ิท่ีถูกประมาณการออกมา 
ดงันี ้

 

1 1 2 2 3 3 4 5 5( ) ( 4 )iE Y X X X X X      = + + + + +  =  
'( )iF X   

' '
'

'

( ) ( ) ( )
. ( )

( )

i i i
i

i i i

E Y F X d X
f X

dX X dX

 
 



 
= =


 

โดยท่ี f(.) คือ density function ของฟังก์ชัน่การแจกจงความน่าจะเป็นสะสม, F(.) 

ส าหรับการแจกแจงแบบปกต ิคา่ผลกระทบสว่นเพิ่ม (Marginal Effect) คือ '( )
( )i

i

i

E Y
X

dX
  


=  

โดยท่ี  '( )iX  คือ Standard Normal density function จากสมการท่ี  (15 ) 
แสดงถึงค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของแบบจ าลองโพรบิท ซึ่งจะเห็นว่าอัตราการ
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เปล่ียนแปลงของความน่าจะเป็นเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ X  ประกอบด้วยค่า   และฟังก์ชั่น 
'( )iX  ซึง่เปล่ียนแปลงตามคา่ iX  ท าให้อตัราการเปล่ียนแปลงของความนา่จะเป็นท่ีได้มีลกัษณะไม่

เป็นเชิงเส้นตรงกบัตวัแปร X  ทัง้นี ้หากก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี การเปล่ียนแปลงคา่ของ X 1 หน่วย จะ
ส่งผลให้ความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์จะเกิดเพิ่มขึน้ '( ) 100%iX x    ส าหรับการประเมินความ
นา่เช่ือถือของแบบจ าลอง (goodness of fit) แบบจ าลองโพรบทิมกันิยมใช้คา่ pseudo R2 แทนคา่ R2 ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยโลจิสตกิโดยประกอบด้วยตวัแปรทัง้หมดได้ ดงันี ้
 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5i iY X X X X X e     = + + + + + +  

โดยท่ี                    X1 = ตวัแปรด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
X2 = ตวัแปรด้านเศรษฐกิจ 
X3 = ตวัแปรด้านความรู้ทางการเงินและความเส่ียง 
X4 = ตวัแปรด้านทศันคตติอ่ความต้องการมอบมรดก 
X5 = ตวัแปรด้านการท าประกนัชีวิตเพ่ือการออม 

 
เน่ืองจากในการศกึษาครัง้นีต้้องการศกึษาเปรียบเทียบพฤตกิรรมการออมระหวา่ง

หวัหน้าครัวเรือนท่ีท างานในระบบและหวัหน้าครัวเรือนท่ีท างานนอกระบบ สมการท่ีใช้ในการวิเคราะห์
จงึมีทัง้หมด 3 สมการ ได้แก่ 

Y1 = สมการท านายส าหรับประชากรวยัท างานทัง้หมด 
Y2 = สมการท านายส าหรับประชากรวยัท างานท่ีท างานในระบบ 
Y3 = สมการท านายส าหรับประชากรวยัท างานท่ีท างานนอกระบบ 

 
ส าหรับตวัแปรและนิยามของตวัแปรในการศกึษาครัง้นี ้สามารถอธิบายได้ ดงันี ้ 

suf_saving คือ ความสามารถในการออมพอเพียงหลังเกษียณอายุ  ให้มีค่า
เทา่กบั 1 กรณีออมพอเพียง และ 0 กรณีออมไมพ่อเพียง 

Insure1 คือ การท าประกันชีวิต ให้มีค่าเท่ากบั 1 ถ้าท าประกนัชีวิต และ 0 ถ้าไม่
ท าประกนัชีวิต 

Insure2 คือ จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต 
male คือ เพศชาย ให้มีคา่เทา่กบั 1 กรณีเป็นเพศชาย และ 0 กรณีเป็นเพศหญิง 
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urban คือ เขตท่ีอยู่อาศัย ให้มีค่าเท่ากับ 1 กรณีอาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือเขต
เทศบาล และ 0 กรณีอาศยัอยูน่อกเขตเมืองหรือนอกเขตเทศบาล 

age คือ อาย ุ(ปี) 
agesq คือ อายยุกก าลงัสอง 
single คือ มีสถานภาพโสด ให้เป็นกลุม่อ้างอิง 
married คือ มีสภานภาพสมรส ให้มีคา่เทา่กบั 1 และกรณีอ่ืนเป็น 0 
div_widow คือ มีสภานภาพเป็นหม้าย หย่าร้าง หรือแยกกนัอยู่ ให้มีคา่เท่ากบั 1 

และกรณีอ่ืนเป็น 0 
edu1 คือ จบการศกึษาสงูสดุต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี ให้เป็นกลุม่อ้างอิง 
edu2 คือ จบการศกึษาสงูสดุระดบัปริญญาตรี ให้มีคา่เทา่กบั 1 และกรณีอ่ืนเป็น 

0 
edu3 คือ จบการศกึษาสงูสดุสงูกว่าระดบัปริญญาตรี ให้มีคา่เท่ากบั 1 และกรณี

อ่ืนเป็น 0 
num_child คือ จ านวนบตุร (อิสราภรณ์ วีระคงสวุรรณ และ เสาวคนธ์ สดุสวาสดิ)์ 
tot_income คือ รายได้รวมตอ่ปี (บาท) 
land คือ มลูคา่ท่ีดนิท่ีบคุคลเป็นเจ้าของ (บาท) 
num_depend1 คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 15 ปี 
num_depend2 คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป 
debt คือ สถานะการเป็นหนี ้ให้มีคา่เทา่กบั 1 ถ้ามีหนีส้ิน และ 0 กรณีไมมี่หนีส้ิน 
tot_debt คือ จ านวนหนีส้ินรวม (บาท) 
retiremen_age คือ อายท่ีุคาดวา่จะเกษียณ 
own_house คือ การมีบ้านเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนช าระ ให้มีคา่เท่ากบั 1 ถ้า

บ้านท่ีอาศยัอยูเ่ป็นบ้านของตนเอง และไมต้่องผอ่นช าระ และกรณีอ่ืนเป็น 0 
career1 คือ ผู้ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลกูจ้างประจ าของหนว่ยงานของรัฐ หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั ให้เป็นกลุ่ม
อ้างอิง 

career2 คือ ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ให้มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าเป็นผู้
ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน 1 และกรณีอ่ืนเป็น 0 
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career3 คือ ผู้ประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย หาบเร่  แผงลอย 
ขับรถรับจ้าง รับจ้างทั่วไป ช่วยธุรกิจในครอบครัว เกษตรกรรม และอ่ืนๆ ให้มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าเป็นผู้
ประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย หาบเร่  แผงลอย ขบัรถรับจ้าง รับจ้างทัว่ไป ชว่ยธุรกิจใน
ครอบครัว เกษตรกรรม และอ่ืนๆ 1 และกรณีอ่ืนเป็น 0 

bequest คือ ทัศนคติต่อความต้องการมอบมรดก ให้มีค่าเท่ากับ 1 ถ้ามีความ
ต้องการมอบมรดกและ 0 กรณีไมต้่องการมอบมรดก 

fin_lit คือ ความรู้พืน้ฐานทางการเงิน เป็นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ทั่วไป
เก่ียวกบัการออมและการลงทนุเบือ้งต้น มีค าถามทัง้หมด 6 ข้อ มีคะแนน (0-6 คะแนน) ได้แก่ 

1. สมมติว่าคุณมีเงินก้อนหนึ่ง คุณจะแบ่งเงินลงทุนในสินทรัพย์อย่างไร 
ระหว่างลงทนุในสินทรัพย์ประเภทเดียว และลงทนุในสินทรัพย์หลายๆ ประเภท หากผู้ตอบตอบวา่ลงทนุ
ในสินทรัพย์หลายประเภทจะได้ 1 คะแนน หากตอบวา่ลงทนุในสินทรัพย์ประเภทเดียวได้ 0 คะแนน 

2. คณุรู้จกัเงินเฟ้อและเข้าใจดีว่ามนัเป็นหนึ่งในตัวการท่ีท าให้เงินออมของ
ฉนัด้อยคา่ลง หากผู้ตอบตอบวา่ใชจ่ะได้ 1 คะแนน หากตอบอยา่งอ่ืนจะได้ 0 คะแนน 

3. หากคุณขาดรายได้กระทันหัน คุณมีเงินส ารองพอท่ีจะใช้จ่ายได้เกิน 6 
เดือนสบายๆหรือไม ่หากผู้ตอบตอบวา่ใชจ่ะได้ 1 คะแนน หากตอบอยา่งอ่ืนจะได้ 0 คะแนน 

4. คณุวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือน และสามารถบริหารรายจ่ายส าเร็จ
ตามท่ีวางแผนไว้ หากผู้ตอบตอบวา่ใชจ่ะได้ 1 คะแนน หากตอบอยา่งอ่ืนจะได้ 0 คะแนน 

5. คุณรู้จัก RMF และ LTF ว่าเป็นเคร่ืองมือในการออม และช่วยในการ
ลดหยอ่นภาษี หากผู้ตอบตอบวา่ใชจ่ะได้ 1 คะแนน หากตอบอยา่งอ่ืนจะได้ 0 คะแนน 

6. สมมติว่าคณุฝากเงินในบญัชี 100 บาท ซึ่งธนาคารให้ดอกเบีย้ 10% ตอ่ปี 
ถ้าคณุไม่ถอนเงินออกจากบญัชีเลยจนครบ 5 ปี คณุจะมีเงินในบญัชีก่ีบาท หากผู้ตอบตอบว่ามากกว่า 
150 บาทจะได้ 1 คะแนน หากตอบไมถ่กูได้ 0 คะแนน 

risk คือ ทศันคตติอ่ความเส่ียง ใช้แบบประเมินระดบัความเส่ียงด้วยค าถาม 1 ข้อ 
มีค าถามว่า “หากท่านต้องลงทุน ท่านมีทัศนคติอย่างไรต่อผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน”  มี
ตวัเลือก 4 ข้อ ได้แก่ 

(1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนท่ีสงูขึน้บ้าง  

(2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เล็ กน้อย เพ่ือมี โอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนท่ีสงูขึน้บ้าง 



  100 

(3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพ่ือมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ี
สงูขึน้ 

(4) อยากได้ผลตอบแทนท่ีสงู โดยไมมี่ข้อจ ากดัในการลงทนุ 
หากผู้ ตอบตอบข้อ 1 จะได้ 1 คะแนน ตอบข้อ 2 ได้ 2 คะแนน ตอบข้อ 3 ได้ 3 

คะแนน และตอบข้อ 4 ได้ 4 คะแนน (คะแนนมาก แสดงถึงการเป็นผู้ ท่ียอมรับความเส่ียงได้มาก) 
health_status คือ สถานะสุขภาพมี 5 ระดบั ได้แก่ ไม่ดี =1 คะแนน, พอใช้ = 2 

คะแนน, ปานกลาง =3 คะแนน, ดี = 4 คะแนน และ ดีมาก = 5 คะแนน 
saving_premium คือ เบีย้ประกนัชีวิตเพ่ือการออมตอ่ปี (บาท) ได้แก่ จ านวนเบีย้

ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และเบีย้ประกนัชีวิตแบบบ านาญ 
formal คือ เป็นผู้ท างานในระบบ ให้มีคา่เท่ากบั 1 ถ้าเป็นผู้ท างานในระบบ และ 0 

กรณีเป็นผู้ท างานนอกระบบ 
Inverse Mills Raito (IMR) ท่ี ได้จากการประมาณการสมการการเลือกจาก

แบบจ าลอง Probit 
ทัง้นี ้สามารถสรุปตวัแปรทัง้หมดท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ตามตารางท่ี 11 
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ตาราง 11 สรปุตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 

ตวัแปร ความหมาย หมายเหต ุ

suf_saving มีเงินออมพอเพียงหลงัเกษียณ ใช ่= 1, ไมใ่ช ่= 0 

Insure1 การท าประกนัชีวิต ท า = 1, ไมท่ า = 0 

Insure2 จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต   

male เพศชาย ใช ่= 1, ไมใ่ช ่= 0 

urban อาศยัอยูใ่นเขตเมือง ใช ่= 1, ไมใ่ช ่= 0 

age อาย ุ   
agesq อายยุกก าลงัสอง   

single มีสภานภาพโสด กลุม่อ้างอิง 

married มีสถานภาพสมรส ใช ่= 1, ไมใ่ช ่= 0 

div_widow มีสภานภาพเป็นหม้าย หยา่ร้าง หรือแยกกนัอยู่  ใช ่= 1, ไมใ่ช ่= 0 

edu1 จบการศกึษาสงูสดุต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี กลุม่อ้างอิง 

edu2 จบการศกึษาสงูสดุระดบัปริญญาตรี ใช ่= 1, ไมใ่ช ่= 0 

edu3 จบการศกึษาสงูสดุสงูกว่าระดบัปริญญาตรี ใช ่= 1, ไมใ่ช ่= 0 

num_child จ านวนบตุร   

tot_income รายได้รวมตอ่ปี   

land  มลูคา่ท่ีดนิ   

num_depend1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายตุ ่ากว่า 15 ปี   

num_depend2 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป   

debt มีหนีส้ิน ใช ่= 1, ไมใ่ช ่= 0 

tot_debt จ านวนหนีส้ินรวม   
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ตาราง 11 (ตอ่) สรปุตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 

ตวัแปร ความหมาย หมายเหต ุ
retirement_age อายท่ีุคาดว่าจะเกษียณ   

own_house การมีบ้านเป็นของตนเอง ไมต้่องผ่านช าระ ใช่ = 1, ไมใ่ช ่= 0 
career1 ผู้ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลกูจ้างประจ าของ

หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานราชการ/พนกังาน
มหาวิทยาลยั 

เป็นกลุม่อ้างอิง 

career2 ผู้ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ให้มีคา่
เท่ากบั 1 ถ้าเป็นผู้ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน 

ใช่ = 1, ไมใ่ช ่= 0 

career3 ผู้ประกอบธรุกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย 
หาบเร่  แผงลอย ขบัรถรับจ้าง รับจ้างทัว่ไป ช่วย
ธุรกิจในครอบครัว เกษตรกรรม และอื่นๆ ให้มีคา่
เท่ากบั 1 ถ้าเป็นผู้ประกอบธรุกิจหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ค้าขาย หาบเร่  แผงลอย ขบัรถรับจ้าง 
รับจ้างทัว่ไป ช่วยธุรกิจในครอบครัว เกษตรกรรม 
และอื่นๆ 

ใช่ = 1, ไมใ่ช ่= 0 

bequest ต้องการมอบมรดก ใช่ = 1, ไมใ่ช ่= 0 

fin_lit มีความรู้พืน้ฐานทางการเงิน 0-3 คะแนน 

risk ทศันคติตอ่ความเสี่ยง 1-4 คะแนน 

health_status สถานะสขุภาพ   

saving_premium จ านวนเบีย้ประกนัชีวิตเพ่ือการออมตอ่ปี   

formal เป็นผู้ท างานในระบบ ใช่ = 1, ไมใ่ช ่= 0 

Inverse Mills Raito  คา่ Inverse Mills Raito (IMR) ท่ีได้จากการ
ประมาณการสมการการเลือกจากแบบจ าลอง 
Probit 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศกึษาเร่ืองการท าประกนัชีวิตเพ่ือเป็นมรดกกบัความพอเพียงของเงินออมหลังเกษียณอาย ุ

ท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ บุคคลท่ีมีอายุระหว่าง 25 – 55 ปี ในจงัหวัด
กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา จ านวน 500 คน แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน 
สว่นท่ีหนึง่คือ เพ่ือศกึษาบทบาทของการท าประกนัชีวิต ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การท าประกนัชีวิตและแรงจงูใจ
ในการถ่ายโอนมรดกของคนไทยผ่านการท าประกนัชีวิต ส่วนท่ีสองคือ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการมีเงิน
ออมหลังเกษียณของคนวัยท างาน และศึกษาปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยทางด้านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ แรงจูงใจในการออม ด้านความรู้ทางการเงินและทศันคติต่อความเส่ียง และ
การท าประกันชีวิต ท่ีส่งผลต่อการมีเงินออมหลงัเกษียณอายุเปรียบเทียบระหว่างคนท่ีท างานในระบบ
และนอกระบบ จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัต่างๆ แล้วน าข้อมูลมาท าการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้(1) 
ข้อมลูด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความรู้ทางการเงินและทศันคตติอ่ความเส่ียง 
(2) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท าประกันชีวิต (3) ผลการวิเคราะห์ความพอเพียงของเงินออมหลัง
เกษียณอายุ (4) ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซือ้ประกันชีวิตและจ านวนการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิต
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซือ้ประกันชีวิตและจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิต (5) ผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอาย ุการศกึษาอธิบายได้ ดงันี ้ 
 
1. ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความรู้ทางการเงนิและ
ทัศนคตต่ิอความเส่ียง  

1.1 ข้อมลูด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ จงัหวดัท่ีอยู่อาศยั 

เขตท่ีอยู่อาศยัเมือง/ชนบท การเป็นหวัหน้าครัวเรือน ระดบัการศกึษาสูงสุด สถานภาพสมรส จ านวนผู้
พึ่งพิงในครัวเรือน ได้แก่ จ านวนเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปีในครัวเรือน จ านวนผู้สูงอายุในครัวเรือน และ
จ านวนผู้พิการในครัวเรือน โดยแจกแจงจ านวน และคา่ร้อยละ 

จากจ านวนตวัอย่างทัง้หมด 500 คน เป็นผู้ ท่ีท างานในระบบ 317 คน และเป็นผู้ ท่ีท างาน
นอกระบบ 183 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.20 มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 
47.60 อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ร้อยละ 50.20 และอยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 75.20 ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 66.60 ไม่เป็นหวัหน้าครัวเรือน กลุม่ตวัอย่างจบการศกึษาสงูสดุระดบัปริญญาตรีมากท่ีสดุ 
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ร้อยละ 41.60 ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่ท างานในระบบจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ในขณะที่
ร้อยละ 72.13 ของกลุ่มตัวอย่างที่ท างานนอกระบบจบการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าระดับปริญญาตรี กลุ่ม
ตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากท่ีสดุ ร้อยละ 48.60 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปี 
หรือผู้สงูอาย ุหรือผู้พิการ ซึง่เป็นผู้พึง่พิงในครัวเรือน ดงัแสดงในตารางท่ี 12 

ตาราง 12  แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

สถานะการท างาน 

ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 114 35.96 80 43.72 194 38.80 

หญิง 203 64.04 103 56.28 306 61.20 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

อาย ุ

อาย ุ25-35 ปี 156 49.21 82 44.81 238 47.60 

อาย ุ36 - 45 ปี 108 34.07 50 27.32 158 31.60 

อาย ุ46 - 55 ปี 53 16.72 51 27.87 104 20.80 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

จงัหวดั 

กรุงเทพมหานคร 153 48.26 98 53.55 251 50.20 

นนทบรีุ 37 11.67 7 3.83 44 8.80 

เชียงใหม ่ 37 11.67 22 12.02 59 11.80 

นครราชสีมา 59 18.61 36 19.67 95 19.00 

สงขลา 31 9.78 20 10.93 51 10.20 

  รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 12 (ตอ่) แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

สถานะการท างาน 

ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เขตท่ีอยู่
อาศยั 

นอกเขตเทศบาล 74 23.34 50 27.32 124 24.80 

ในเขตเทศบาล 243 76.66 133 72.68 376 75.20 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 
การเป็น
หวัหน้า
ครัวเรือน 

ไมเ่ป็น 215 67.82 118 64.48 333 66.60 

เป็น 102 32.18 65 35.52 167 33.40 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 
ระดบั
การศกึษา
สงูสดุ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 56 17.67 132 72.13 188 37.60 

ปริญญาตรี          171 53.94 37 20.22 208 41.60 

สงูกวา่ปริญญาตรี 90 28.39 14 7.65 104 20.80 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 
สถานภาพ
สมรส 

โสด 174 54.89 69 37.70 243 48.60 

สมรส 128 40.38 102 55.74 230 46.00 
หมา่ย/หย่า/
แยกกนัอยู่ 15 4.73 12 6.56 27 5.40 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 
จ านวนเด็ก
อายตุ ่า
กวา่ 15 ปี
ใน
ครัวเรือน 

ไมมี่ 208 65.62 107 58.47 315 63.00 

1 - 2 คน 99 31.23 72 39.34 171 34.20 

มากกวา่ 2 คน 10 3.15 4 2.19 14 2.80 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 12 (ตอ่) แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

สถานะการท างาน 

ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จ านวน
ผู้สงูอายใุน
ครัวเรือน 

ไมมี่ 184 58.04 140 76.50 324 64.80 

1 - 2 คน 124 39.12 42 22.95 166 33.20 

มากกวา่ 2 คน 9 2.84 1 0.55 10 2.00 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 
จ านวนผู้
พิการใน
ครัวเรือน 

ไมมี่ 306 96.53 179 97.81 485 97.00 

1 - 2 คน 11 3.47 4 2.19 15 3.00 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 

1.2 ข้อมลูด้านลกัษณะทางเศรษฐกิจ  
ข้อมลูด้านลกัษณะทางเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบด้วย อาชีพ รายได้ คา่ใช้จา่ย 

หนีส้ิน สินทรัพย์ และการมีบ้าน แจกแจงด้วยจ านวน คา่ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศกึษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งสว่นใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ร้อยละ 35.80 รองลงมา ได้แก่ รับจ้างทัว่ไป ร้อย
ละ 12.40 และข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 
10.40 ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานในระบบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ร้อยละ 
56.47 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 32.24 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีบ้านเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนช าระ ร้อยละ 48.20 รองลงมามีบ้านเป็นของ
ตนเอง ต้องผ่อนช าระ ร้อยละ 20.80 และอาศยัอยู่บ้านเช่า ร้อยละ 16.20 (ตารางท่ี 13) กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีรายได้รวมเฉล่ียต่อปีน้อยกว่า 250,000 บาท กลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบส่วนใหญ่มี
รายได้รวมเฉล่ียตอ่ปี 250,000 - 500,000 บาท ร้อยละ 43.85 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบ
ส่วนใหญ่มีรายได้รวมเฉล่ียต่อปีน้อยกว่า 250,000 บาท ร้อยละ 39.60 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีหนีส้ิน 
ร้อยละ 60.60 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานในระบบมีสดัส่วนของผู้ เป็นหนีส้ิน ร้อยละ 68.77 มากกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบท่ีมีผู้ เป็นหนีส้ิน ร้อยละ 46.45 กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มีมลูคา่สินทรัพย์สทุธิ
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น้อยกว่า 500,000 บาท โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบส่วนใหญ่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 1,000,000 
บาทขึน้ไป ร้อยละ 47 มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานนอกระบบสว่นใหญ่มีมลูคา่สินทรัพย์สทุธิน้อยกว่า 
500,000 บาท ร้อยละ 39.60 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบ้านเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนช าระ ร้อยละ 
48.20 ทัง้นีผู้้ ท่ีท างานในระบบและนอกระบบส่วนใหญ่ต่างมีบ้านเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนช าระ 
ข้อมลูแสดงได้ดงัตาราง 13 

เม่ือพิจารณารายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และการออม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีรายได้รวม
ต่อปีเฉล่ีย 467,827 บาท มีมูลค่าสินทรัพย์รวมเฉล่ีย 3,299,126 บาท ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์มีค่า/
สินทรัพย์ส่วนตัว หนีส้ินรวมเฉล่ียมีมูลค่าเท่ากับ 577,938 บาท ส่วนใหญ่เป็นเป็นหนีส้ินระยะยาว 
ค่าใช้จ่ายรวมมีมูลค่าเฉล่ียเท่ากับ 357,873 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค และ
คา่ใช้จ่ายส าหรับสินทรัพย์เพ่ือการลงทนุและการออม มีการออมตอ่ปีเฉล่ีย 109,954 บาท และมีมลูค่า
สินทรัพย์สุทธิเฉล่ียเท่ากับ 2,721,188 บาท เม่ือท าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานใน
ระบบและนอกระบบจากลักษณะการถือครองสินทรัพย์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบมีการ
ลงทุนในสินทรัพย์เพ่ือการลงทุนเฉล่ียมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบ แม้ว่ากลุ่มตวัอย่างท่ี
ท างานในระบบจะมีคา่ใช้จา่ยรวม และหนิส้ินรวมมากกวา่กลุม่ตวัอย่างกลุม่ตวัอยา่งท่ีท างานนอกระบบ 
แต่คา่ใช้จ่ายและหนีส้ินท่ีเกิดขึน้อาจะน าไปใช้ในการลงทุนและการซือ้สินทรัพย์ซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่ม
มลูคา่ในระยะยาว ในขณะท่ีกลุม่ตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบมีเงินออมตอ่ปีเฉล่ียมากกว่ากลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีท างานในระบบ ซึ่งเป็นไปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบอาจต้องการรักษาสภาพคล่องทาง
การเงินโดยการเก็บเงินไว้เพ่ือใช้จ่ายในการท าการค้าขายหรือไม่ทราบช่องทางในการลงทุน จึงมีเงิน
เหลือเก็บออมไว้กบัตวัไว้เป็นจ านวนมากกวา่ ข้อมลูแสดงได้ดงัตารางท่ี 14 
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ตาราง 13  แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของลกัษณะทางเศรษฐกิจของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตาม
สถานะการท างาน 

ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 

สถานะการท างาน 

ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ             
ข้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานราชการ พนกังาน
มหาวิทยาลยั 52 16.40 n.a. n.a. 52 10.40 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ  20 6.31 n.a. n.a. 20 4.00 
พนกังานราชการ/พนกังาน
มหาวิทยาลยั  49 15.46 n.a. n.a. 49 9.80 

พนกังานบริษัทเอกชน 179 56.47 n.a. n.a. 179 35.80 

ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ 8 2.52 39 21.31 47 9.40 

ค้าขาย/หาบเร่/แผงลอย 3 0.95 47 25.68 50 10.00 

ขบัรถรับจ้าง  0 0.00 10 5.46 10 2.00 

รับจ้างทัว่ไป  3 0.95 59 32.24 62 12.40 

ช่วยธุรกิจในครอบครัว  1 0.32 4 2.19 5 1.00 

เกษตรกรรม (ปลกูพชื/เลีย้งสตัว์)  2 0.63 20 10.93 22 4.40 

 อื่นๆ  0 0.00 4 2.19 4 0.80 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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ตาราง 13 (ตอ่) แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของลกัษณะทางเศรษฐกิจของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตาม
สถานะการท างาน 

ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 

สถานะการท างาน 

ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้รวมเฉลีย่ตอ่ปี             
น้อยกวา่ 250,000 บาท 88 27.76 110 60.11 198 39.60 
250,000 - 500,000 บาท 139 43.85 45 24.59 184 36.80 

มากกวา่ 500,000 บาท 90 28.39 28 15.30 118 23.60 
รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

การมีหนีส้นิ             
ไมม่ี 99 31.23 98.00 53.55 197 39.40 

มี 218 68.77 85.00 46.45 303 60.60 

รวม 317 100.00 183.00 100.00 500 100.00 

จ านวนหนีส้นิรวม             

น้อยกวา่ 100,000 บาท 58 26.61 43 50.59 101 33.33 

100,000 - 500,000 บาท 58 26.61 26 30.59 84 27.72 

 500,000 บาทขึน้ไป 102 46.79 16 18.82 118 38.95 

รวม 218 100.00 85 100.00 303 100.00 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ             
น้อยกวา่ 500,000 บาท 127 40.07 98 53.55 225 45.00 

500,000 – 1,000,000 บาท 41 12.93 22 12.02 63 12.60 

1,000,000 บาทขึน้ไป 149 47.00 63 34.43 212 42.40 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 

 



  110 

ตารางท่ี 13 (ตอ่) แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของลกัษณะทางเศรษฐกิจของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตาม
สถานะการท างาน 

ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 

สถานะการท างาน 

ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กรรมสทิธ์ิท่ีพกัอาศยั              
มีบ้านเป็นของตนเอง ไมต้่อง
ผอ่นช าระ 153 48.26 88 48.09 241 48.20 
มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องผอ่น
ช าระ 86 27.13 18 9.84 104 20.80 

บ้านเชา่ 33 10.41 48 26.23 81 16.20 

บ้านพกัที่ไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 45 14.20 29 15.84 74 14.80 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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ตาราง 14 แสดงคา่เฉล่ียของรายได้ คา่ใช้จา่ย หนีส้ิน และสนิทรัพย์ของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตาม
สถานะการท างาน 

ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 
สถานะการท างาน 

ท างานในระบบ ท างานนอกระบบ รวม 
รายได้รวม           481,328               444,439  467,827 

สนิทรัพย์รวม         3,843,800            2,355,620  3,299,126 

สนิทรัพย์สภาพคลอ่ง            369,064                253,908  326,917 

สนิทรัพย์เพื่อการลงทนุ           545,887                142,489  398,243 

สนิทรัพย์มีคา่/สนิทรัพย์สว่นตวั         2,928,849             1,959,223  2,573,966 

หนีส้นิรวม            802,299                189,291  577,938 

หนีร้ะยะสัน้              50,464                  19,874  39,269 

หนีร้ะยะยาว            751,834                169,416  538,669 

คา่ใช้จา่ยรวม            385,108                310,695  357,873 

คา่ใช้จา่ยในการอปุโภคบริโภคตอ่ปี            176,335                130,132  159,425 

คา่ใช้จา่ยที่ไมเ่ก่ียวกบัการอปุโภคบริโภคตอ่ปี              53,177                  42,899  49,415 

คา่ใช้จา่ยส าหรับอาหาร เคร่ืองดืม่ ยาสบูตอ่ปี              51,035                  54,555  52,323 

คา่ใช้จา่ยส าหรับสนิทรัพย์เพื่อการลงทนุและการ
ออมตอ่ปี 

           104,562                  83,109  96,710 

การออมต่อปี              96,220                133,744      109,954  

สินทรัพย์สุทธิ = สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม         3,041,501             2,166,329   2,721,188  

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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1.3 ข้อมลูด้านพฤตกิรรมการออม แรงจงูใจในการออม และการประกนัชีวิตจ าแนกตาม
สถานะการท างาน 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่รวมถึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานในระบบใช้การจดัสรรเงินออมด้วยวิธี
แบ่งเงินออมไว้ก่อนแล้วจึงน าเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่าย ร้อยละ 40.80 และร้อยละ 40.06 ตามล าดับ 
ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบส่วนใหญ่ใช้การจดัสรรเงินออมด้วยวิธีเม่ือมีเงินเหลือจากการ
ใช้จ่ายจึงเก็บออม ร้อยละ 44.81 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่าตนเองไม่สามารถออมได้อย่างสม ่าเสมอ 
ร้อยละ 60.40 เช่นเดียวกบักลุม่ตวัอย่างท่ีท างานในระบบและท างานนอกระบบท่ีสว่นใหญ่คดิว่าตนเอง
ไมส่ามารถออมได้อยา่งสม ่าเสมอ  ร้อยละ 55.21 และ 69.40 ตามล าดบั ข้อมลูแสดงดงัตารางท่ี 15 

ตาราง 15 แสดงจ านวน ร้อยละ ของพฤตกิรรมการออมของกลุม่ตวัอยา่ง 

พฤติกรรมการออม 

สถานะการท างาน 

ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วิธีการจดัสรรเงินออม             

เมื่อมเีงินเหลอืจากการใช้จ่ายจึงเก็บออม 107 33.75 82 44.81 189 37.80 

แบง่เงินออมไว้ก่อน แล้วจึงน าเงินสว่นท่ี
เหลอืไปใช้จา่ย 

146 46.06 58 31.69 204 40.80 

ยงัไมแ่นน่อนวา่จะใช้วิธีใดในการเก็บออม 43 13.57 33 18.03 76 15.20 

ไมไ่ด้จดัสรรเงินออมเอง /มีผู้อื่นจดัสรร
เงินออมให้ 

21 6.62 10 5.47 31 6.20 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

สามารถออมได้อยา่งสม า่เสมอ              

ไมใ่ช ่ 175 55.21 127 69.40 302 60.40 

ใช ่ 142 44.79 56 30.60 198 39.60 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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แรงจงูใจในการออมเป็นสิ่งท่ีสร้างก าลงัใจและแรงกระตุ้นให้เกิดการออมเพ่ือให้บรรลุ 
ตามวตัถปุระสงค์ จากการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีแรงจงูใจในการออมเพ่ือเหตฉุกุเฉินมาก
ท่ีสุดร้อยละ 58.60 รองลงมา ได้แก่ แรงจูงใจในการออมเพ่ือใช้ในยามชราภาพ และออมเพ่ือใช้ในยาม
เจ็บป่วย ร้อยละ 49.20 และ 44.40 ตามล าดบั เชน่เดียวกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีท างานในระบบและนอกระบบ
ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการออมเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ออมเพ่ือใช้ในยามชราภาพ และออมเพ่ือใช้ในยาม
เจ็บป่วยมากท่ีสดุตามล าดบั อยา่งไรก็ตามพบว่า กลุม่ตวัอย่างจ านวนหนึง่มีการแสดงออกถึงความหวงั
ดีตอ่บตุรหลานและทายาทท่ีปรากฎผา่นแรงจงูใจเพ่ือใช้จา่ยส าหรับบตุรหลาน และออมไว้เพ่ือเป็นมรดก
ตกทอด ร้อยละ 33.60 และ 11.80 ตามล าดบั ส าหรับขา่วสารด้านการออมและการลงทนุก็เป็นสิ่งส าคญั
ท่ีจะช่วยเพิ่มอตัราผลตอบแทนของการลงทุนและการออมให้สูงขึน้ผ่านช่องทางในการลงทุนและการ
ออมตา่งๆ ซึง่ช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างหลกัประกนัยามเกษียณอายไุด้ กลุม่ตวัอยา่งมีชอ่งทาง
การรับรู้ข่าวสารด้านการออมและการลงทุนจาก  internet/social media มากท่ีสุด ร้อยละ 62.20 
รองลงมา คือ มีบคุคลแนะน า และทางโทรทศัน์/วิทย ุร้อยละ 43 และร้อยละ 37 ตามล าดบั กลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีท างานในระบบใช้ช่องทาง internet/social media เพ่ือรับรู้ข่าวสารด้านการออมและการลงทุนมาก
ท่ีสุดถึงร้อยละ 75.08 อาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีขึน้ไป จึงมีทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือค้นหาข้อมูลและเข้าถึงการใช้  internet/social 
media เพ่ือหาข้อมลูด้านการออมและการลงทนุได้มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบ ในขณะท่ี
กลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบใช้โทรทศัน์/วิทย ุเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารด้านการออมและการ
ลงทุนมากท่ีสุด ร้อยละ 42.62 กลุ่มตวัอย่างเกินคร่ึง ร้อยละ 51.00 ยังไม่เร่ิมวางแผนการออมเงินหรือ
ลงทนุเพ่ือเป็นเงินส าหรับใช้ตอนเกษียณอาย ุโดยเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบร้อยละ 61.75 
ท่ีระบวุ่ายงัไม่เร่ิมวางแผนการออมเงินหรือลงทนุเพ่ือเป็นเงินส าหรับใช้ตอนเกษียณอาย ุซึ่งอาจมีความ
เส่ียงตอ่การมีเงินออมไม่เพียงพอท่ีจะใช้หลงัเกษียณอาย ุนอกจากนี ้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 57 
ยงัไม่แน่ใจว่าจะมีเงินออมเพียงพอกับการใช้จ่ายหลงัเกษียณอายุ มีเพียงร้อยละ 18 ท่ีคิดว่าจะมีเงิน
ออมไว้เพียงพอกบัการใช้จา่ยหลงัเกษียณอาย ุข้อมลูแสดงดงัตารางท่ี 16  
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ตาราง 16 แสดงจ านวน ร้อยละ ของพฤตกิรรมการออมของกลุม่ตวัอยา่ง 

พฤติกรรมการออม 

สถานะการท างาน 

ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แรงจงูใจในการออม              

ออมเพื่อเหตฉุกุเฉิน 190 59.94 103 56.28 293 58.60 

ออมเพื่อใช้ในยามชราภาพ 161 50.79 85 46.45 246 49.20 

ออมเพื่อใช้ในยามเจ็บป่วย 142 44.79 80 43.72 222 44.40 

ออมเพื่อซือ้ที่อยูอ่าศยั 68 21.45 30 16.39 98 19.60 

ออมเพื่อซือ้สนิทรัพย์ 93 29.34 41 22.40 134 26.80 

ออมเพื่อใช้จา่ยส าหรับบตุรหลาน 100 31.55 68 37.16 168 33.60 

ออมไว้เพื่อเป็นมรดกตกทอด 42 13.25 17 9.29 59 11.80 

แรงจงูใจในการออมอื่นๆ 18 5.68 7 3.83 25 5.00 

ช่องทางการรับรู้ขา่วสารด้านการออมและ
การลงทนุ  

            

internet/social media 238 75.08 73 39.89 311 62.20 

โทรทศัน์/วิทย ุ 107 33.75 78 42.62 185 37.00 

หนงัสอืพิมพ์ 36 11.36 14 7.65 50 10.00 

มีบคุคลแนะน า 162 51.10 53 28.96 215 43.00 

ช่องทางการรับรู้ขา่วสารด้านการออมและ
การลงทนุอื่นๆ  

21 6.62 50 27.32 71 14.20 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 16 (ตอ่)  แสดงจ านวน ร้อยละ ของพฤตกิรรมการออมของกลุม่ตวัอยา่ง 

พฤติกรรมการออม 

สถานะการท างาน 

ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เร่ิมวางแผนการออมเงินหรือ
ลงทนุเพื่อเป็นเงินส าหรับใช้
ตอนเกษียณเรียบร้อยแล้ว 

    
        

ไมใ่ช ่ 142 44.79 113 61.75 255 51.00 

ใช ่ 175 55.21 70 38.25 245 49.00 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

ทา่นคิดวา่จะมเีงินออมไว้
เพียงพอกบัการใช้จ่ายหลงั
เกษียณหรือไม ่

    
    

    

ไมแ่นใ่จ 166 52.37 119 65.03 285 57.00 

ไมเ่พียงพอ 89 28.08 36 19.67 125 25.00 

เพียงพอ 62 19.55 28 15.30 90 18.00 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 

การท าประกนัชีวิตเป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยสร้างหลกัประกนัทางเศรษฐกิจให้กบัทัง้ผู้ท า 
ประกนัชีวิตและผู้ รับผลประโยชน์ ผู้ ท่ีท าประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือแบบบ านาญจะมีเงินออมหรือ
มีเงินบ านาญไว้ใช้ตอนเกษียณอายุหรือในกรณีท่ีผู้ท าประกันชีวิตต้องเสียชีวิตก่อนวยัอันควร ผู้ รับ
ผลประโยชน์ซึ่งอาจเป็นพ่อแม่ คู่สมรส หรือบุตรหลานจะได้รับเงินท่ีสามารถเป็นหลักประกันในการ
ด าเนินชีวิตหากผู้ เสียชีวิตเป็นหวัหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้หลกัในครอบครัว ในการศกึษาพบว่า
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ร้อยละ 42.20 มีประกนัชีวิต โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานในระบบมีประกนัชีวิตร้อย
ละ 56.63 มากกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีท างานนอกระบบซึง่มีประกนัชีวิต ร้อยละ 22.40 กลุ่มตวัอย่างนิยมซือ้
ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์มากท่ีสดุ ร้อยละ 33.20  
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รองลงมาได้แก่ ประกนัชีวิตแบบชัว่ระยะเวลา และประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ ร้อยละ 6.20 
และ 6.00 ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบส่วนใหญ่ซือ้ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ร้อยละ 
43.53 เช่นเดียวกบักลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบส่วนใหญ่ซือ้ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์  ร้อยละ 
15.30 สาเหตท่ีุกลุ่มตวัอย่างนิยมซือ้ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์อาจเน่ืองมาจากเป็นแบบประกนัชีวิต
ท่ีออกแบบมาให้ผู้ ซือ้ประกนัชีวิตออมเงินโดยจะได้รับเงินคืนเม่ือมีชีวิตอยูจ่นครบสญัญา เหมาะส าหรับ
การวางแผนการออมเงินและประมาณการเงินออมท่ีจะได้รับในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ได้รับความ
คุ้มครองเม่ือเสียชีวิตด้วย นอกจากนีย้งัสามารถน าไปลดหยอ่นภาษีได้สงูสดุจ านวนเงินไมเ่กิน 100,000 
บาท กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.80 ซือ้ประกันสุขภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีท างานในระบบซือ้ประกัน
สขุภาพ ร้อยละ  24.59 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบซือ้ประกนัสขุภาพ ร้อยละ 12.02 กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีแรงจงูใจในการซือ้ประกนัชีวิตเพ่ือการออมไว้เป็นรายได้หลงัเกษียณ ร้อยละ 61.61 
รองลงมา ได้แก่ การซือ้ประกันชีวิตไว้เพ่ือลดภาระของลูกหลาน เม่ือตัวเองเสียชีวิต และเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ร้อยละ 51.66 และ 38.86 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างท่ีท างานในระบบส่วนใหญ่มี
แรงจงูใจในการซือ้ประกนัชีวิตเพ่ือการออมไว้เป็นรายได้หลงัเกษียณ ร้อยละ 60 รองลงมา ได้แก่ การซือ้
ประกันชีวิตไว้เพ่ือลดภาระของลูกหลาน เม่ือตวัเองเสียชีวิต และเพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษี ร้อยละ 
47.06 และ 42.35 ตามล าดบั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการซือ้
ประกันชีวิตเพ่ือเพ่ือลดภาระของลูกหลานเม่ือตัวเองเสียชีวิต ร้อยละ 70.73 รองลงมา ได้แก่ การซือ้
ประกันชีวิตเพ่ือการออมไว้เป็นรายได้หลังเกษียณ และเพ่ือเป็นมรดก ร้อยละ 68.29 และ 43.90 
ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ระบใุห้พอ่แมเ่ป็นผู้ รับผลประโยชน์จากการประกนัชีวิตร้อยละ 58.29 
ให้บตุรเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร้อยละ 42.18 และให้คูส่มรสเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร้อยละ 25.59 ตามล าดบั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานในระบบส่วนใหญ่ระบใุห้พ่อแมเ่ป็นผู้ รับผลประโยชน์จากการประกนัชีวิต ร้อยละ 
64.12 รองลงมาให้ผลประโยชน์กบับตุรและคูส่มรส ร้อยละ 35.88 และ 25.29 ตามล าดบั ในขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบส่วนใหญ่ระบุให้บุตรเป็นผู้ รับผลประโยชน์จากการประกันชีวิต ร้อยละ 
68.29 รองลงมา ระบุให้พ่อแม่และคู่สมรสเป็นผู้ รับผลประโยชน์ ร้อยละ 34.15 และ 26.83 ตามล าดบั 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 49 ใช้สวสัดิการรักษาพยาบาลด้วยบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ของลูกจ้าง/ผู้ประกันตน (ประกนัสงัคม) รองลงมาใช้สิทธิโครงการบตัรประกนัสุขภาพถ้วนหน้าหรือ 30 
บาทรักษาทกุโรค และประกนัสขุภาพของบริษัทประกันชีวิตร้อยละ 34.80 และ 22.80 ตามล าดบั กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีท างานในระบบส่วนใหญ่ใช้สวสัดิการรักษาพยาบาลด้วยบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ของลกูจ้าง/ผู้ประกนัตน ร้อยละ 77.29 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานนอกระบบสว่นใหญ่ใช้สวสัดิการ
รักษาพยาบาลด้วยบตัรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 88.52 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 55.80 
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ระบวุ่าสขุภาพดี และร้อยละ 85.80 ระบวุา่ไม่มีภาวะเจ็บป่วยเรือ้รัง/มีโรคประจ าตวัท่ีต้องพบแพทย์เป็น
ประจ าหรือกินยาเป็นประจ า ข้อมลูแสดงดงัตารางท่ี 17 

ตาราง 17 แสดงจ านวน ร้อยละ ของพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชีวิตของกลุม่ตวัอยา่ง 

พฤติกรรมการซือ้ประกนัชีวิต 
ผู้ท างานในระบบ ผู้ท างานนอกระบบ รวม 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มีประกนัชีวิต             

ไมม่ี 147 46.37 142 77.60 289 57.80 

มี 170 53.63 41 22.40 211 42.20 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 
ประเภทของประกนัชีวิต/ประกนั
สขุภาพ             

ประกนัชีวติแบบชัว่ระยะเวลา 25 7.89 6 3.28 31 6.20 

ประกนัชีวติแบบตลอดชีพ 21 6.62 9 4.92 30 6.00 

ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์ 138 43.53 28 15.30 166 33.20 

ประกนัชีวติแบบบ านาญ 13 4.10 9 4.92 22 4.40 

ประกนัชีวติแบบควบการลงทนุ 9 2.84 1 0.55 10 2.00 

ประกนัสขุภาพ 77 24.29 22 12.02 99 19.80 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 17 (ตอ่) แสดงจ านวน ร้อยละ ของพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชีวิตของกลุม่ตวัอยา่ง 

พฤติกรรมการซือ้ประกนัชีวิต 
ผู้ท างานในระบบ ผู้ท างานนอกระบบ รวม 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วตัถปุระสงค์หรือแรงจงูใจในการซือ้
ประกนัชีวติ  

    
        

เพื่อการออมไว้เป็นรายได้หลงั
เกษียณ 102 60.00 28 68.29 

130 61.61 

เพื่อเป็นมรดก 54 31.76 18 43.90 72 34.12 

เพื่อสทิธิประโยชน์ทางภาษี  72 42.35 10 24.39 82 38.86 

ลดภาระของลกูหลานเมื่อตวัเอง
เสยีชีวติ 80 47.06 29 70.73 

109 51.66 

อื่นๆ 8 4.71 0 0.00 8 3.79 

ผู้ รับผลประโยชน์จากประกนัชีวิต             

พอ่แม ่ 109 64.12 14 34.15 123 58.29 

คูส่มรส 43 25.29 11 26.83 54 25.59 

บตุร 61 35.88 28 68.29 89 42.18 

บคุคลอื่น 23 13.53 4 9.76 27 12.80 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 17 (ตอ่) แสดงจ านวน ร้อยละ ด้านสถานะสขุภาพและสวสัดกิารรักษาพยาบาลของกลุม่
ตวัอยา่ง 

สถานะสขุภาพและสวสัดิการ
รักษาพยาบาล 

ผู้ท างานในระบบ ผู้ท างานนอกระบบ รวม 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สวสัดิการรักษาพยาบาลที่ใช้สทิธิ             
สทิธิเบิกคา่รักษาพยาบาลจาก
หนว่ยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

81 25.55 0  0.00 81 16.20 

บตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (30 
บาทรักษาทกุโรค) 

12  3.79 162  88.52 174 34.80 

บตัรรับรองสทิธิการรักษาพยาบาล
ของลกูจ้าง/ผู้ประกนัตน 
(ประกนัสงัคม) 

245  77.29 0  0.00 245 49.00 

ประกนัสขุภาพของบริษัทประกนั
ชีวิต 

89  28.08 25  13.66 114 22.80 

สวสัดิการจดัโดยนายจ้าง 61  19.24 7  3.83 68 13.60 

อื่นๆ เช่น จ่ายเงินซือ้เอง 9  2.84 10  5.46 19 3.80 

สถานะสขุภาพ             

ไมด่ี 49 15.46 23 12.57 72 14.40 

ปานกลาง 98 30.91 51 27.87 149 29.80 

ดี 170 53.63 109 59.56 279 55.80 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

เจ็บป่วยเรือ้รัง/มีโรคประจ าตวัที่ต้อง
พบแพทย์เป็นประจ าหรือกินยาเป็น
ประจ าหรือไม ่ 

            

ไมใ่ช ่ 273 86.12 156 85.25 429 85.80 

ใช ่ 44 13.88 27 14.75 71 14.20 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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1.4 ข้อมลูด้านความรู้พืน้ฐานทางการเงิน ทศันคติตอ่ความเส่ียง และการรับรู้บทบาท
กองทนุการออมแหง่ชาติ 

ในการทดสอบความรู้พืน้ฐานทางการเงินประกอบไปด้วยค าถาม 6 ข้อ โดยหากตอบถกูใน
แตล่ะข้อ จะได้คะแนน 1 คะแนน หากตอบผิดจะไมไ่ด้คะแนน กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความรู้พืน้ฐานใน
ค าถามเก่ียวกับการลงทุนในสินทรัพย์ เงินเฟ้อ และดอกเบีย้ทบต้น มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 72.20 
48.20 และ 44.80 ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบและนอกระบบส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับ
การลงทุนในสินทรัพย์ ซึ่งมีค าถามว่า “สมมติว่าคุณมีเงินก้อนหนึ่ง คณุจะแบ่งเงินลงทุนในสินทรัพย์
อย่างไร ระหว่างลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว และลงทุนในสินทรัพย์หลายๆ ประเภท” ซึ่งส่วนใหญ่
ของกลุ่มตวัอย่างทัง้ผู้ ท่ีท างานในระบบและนอกระบบสามารถตอบได้ว่าควรลงทนุในสินทรัพย์หลายๆ 
ประเภทเพ่ือกระจายความเส่ียง ส่วนค าถามท่ีตอบถูกน้อยท่ีสุดในกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบคือ 
ค าถามเก่ียวกับการบริหารเงินส ารองเผ่ือฉุกเฉิน ตอบถูกร้อยละ 36.91 ซึ่งมีค าถามว่า “หากคุณขาด
รายได้กระทนัหนั คณุมีเงินส ารองพอท่ีจะใช้จ่ายได้เกิน 6 เดือนสบายๆ หรือไม่” ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตวัอย่างไม่ส ารองเงินออมไว้ใช้เผ่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออาจมีภาระค่าใช้จ่ายประจ า หรือมี
หนีส้ินท่ีเป็นภาระ ซึ่งท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่แน่ใจว่าจะมีเงินส ารองใช้จ่ายได้เกิน 6 เดือน ในขณะท่ี
ค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบตอบถูกน้อยท่ีสุดคือ ค าถามเก่ียวกับการลงทุนใน LTF และ 
RMF ซึ่งตอบถูกร้อยละ 15.30 มีค าถามว่า “คณุรู้จกักองทุนรวมหุ้นระยะยาว (RMF) และกองทุนรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพ (LTF) วา่เป็นเคร่ืองมือในการออม และชว่ยในการลดหยอ่นภาษีหรือไม่” ซึง่เป็นไปได้ว่า
กลุม่ตวัอยา่งท่ีท างานนอกระบบส่วนใหญ่ไมมี่ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ทางการเงินและการลงทนุ อาจ
ด้วยเร่ืองของระดบัการศกึษา หรือไม่มีความสนใจในเร่ืองการลงทนุและเคร่ืองมือในการลดหย่อนภาษี 
จงึท าให้สว่นใหญ่ไมรู้่จกั LTF และ RMF ข้อมลูแสดงได้ดงัตารางท่ี 18 
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ตาราง 18 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผู้ตอบค าถามความรู้พืน้ฐานทางการเงินของกลุม่ตวัอย่าง 

ความรู้พืน้ฐานทางการเงิน 

สถานะการท างาน 

ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวนของ
ผู้ตอบถกู 

ร้อยละ 
จ านวน
ของผู้ตอบ

ถกู 
ร้อยละ 

จ านวนของ
ผู้ตอบถกู 

ร้อยละ 

ข้อ 1) ค าถามเก่ียวกบัการลงทนุใน
สนิทรัพย์ 

252 79.50 109 59.56 361 72.20 

ข้อ 2) ค าถามเก่ียวกบัเงินเฟอ้ 195 61.51 46 25.14 241 48.20 

ข้อ 3) ค าถามเก่ียวกบัการบริหาร
เงินส ารองเผ่ือฉกุเฉิน 

117 36.91 46 25.14 163 32.60 

ข้อ 4) ค าถามเก่ียวกบัการวางแผน
และการบริหารการใช้จา่ยเงิน 

135 42.59 80 43.72 215 43.00 

ข้อ 5) ค าถามเก่ียวกบัการลงทนุใน 
LTF และ RMF 

137 43.22 28 15.30 165 33.00 

ข้อ 6) ค าถามเก่ียวกบัดอกเบีย้ทบต้น 163 51.42 61 33.33 224 44.80 

คะแนนความรู้พืน้ฐานทางการเงิน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

0 คะแนน 17 5.36 16 8.74 33 6.60 

1 คะแนน 48 15.14 77 42.08 125 25.00 

2 คะแนน 55 17.35 33 18.03 88 17.60 

3 คะแนน 63 19.87 25 13.66 88 17.60 

4 คะแนน 54 17.04 13 7.10 67 13.40 

5 คะแนน 47 14.83 12 6.56 59 11.80 

6 คะแนน 33 10.41 7 3.83 40 8.00 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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สิ่งท่ีเราต้องการจากการลงทนุและการออมคือผลตอบแทนจากการลงทนุและการออม แต่
การลงทนุย่อมมีความเส่ียง การลงทนุในสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงน้อยจะให้ผลตอบแทนน้อย ในขณะท่ี
การลงทนุในสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงมาก มีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ ดงันัน้ จึงควรบริหาร
ความเส่ียงของการลงทุนและการออมให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ จากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยอมรับความเส่ียงได้เล็กน้อย ร้อยละ 38.40 เช่นเดียวกับกลุ่มตวัอย่างท่ีท างาน
ในระบบและนอกระบบส่วนใหญ่มีระดบัการยอมรับความเส่ียงได้เล็กน้อย ร้อยละ 39.12 และ 37.16 
ตามล าดบั ข้อมลูแสดงได้ดงัตารางท่ี 19 

ตาราง 19 แสดงจ านวน ร้อยละ ของระดบัการยอมรับความเส่ียงของกลุม่ตวัอยา่ง 

ระดบัการยอมรับความเสีย่ง 

สถานะการท างาน 

ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไมย่อมรับความเสีย่งเลย 68 21.45 59 32.24 127 25.40 

ยอมรับความเสีย่งได้เลก็น้อย 124 39.12 68 37.16 192 38.40 

ยอมรับความเสีย่งได้ปานกลาง 73 23.03 30 16.39 103 20.60 

ยอมรับความเสีย่งได้มาก 52 16.40 26 14.21 78 15.60 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 

รัฐบาลจัดตัง้กองทุนการออมแห่งชาติขึน้เพ่ือเป็นช่องทางการออมขัน้พืน้ฐานให้แก่
แรงงานนอกระบบซึ่งเป็นผู้ ท่ียงัไม่ได้รับความคุ้มครองให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของบ านาญ อนั
เป็นการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการดแูลจากภาครัฐ แตป่รากฎว่าในการศกึษาครัง้นีไ้ม่พบ
ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ อีกทัง้ยังมีกลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยเพียงร้อยละ 27.80 ท่ีรู้จัก
กองทุนการออมแห่งชาติ โดยกลุ่มท่ีรู้จกักองทุนการออมแห่งชาติส่วนใหญ่รู้จกัผ่านช่องทางโทรทศัน์/
วิทยุ ร้อยละ 44.60 รองลงมา รู้จักผ่านทางเพ่ือน/คนรู้จกั และทางธนาคาร ร้อยละ 28.06 และ 25.90 
ตามล าดบั ข้อมลูแสดงดงัตารางท่ี 20 และ 21 
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ตาราง 20 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีรู้จกักองทนุการออมแหง่ชาติ 

รู้จกักองทนุการออมแหง่ชาติ จ านวน ร้อยละ 

ไมรู้่จกั 361 72.20 

รู้จกั 139 27.80 

Total 500 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 

ตาราง 21 แสดงจ านวน ร้อยละของชอ่งทางในการรู้จกักองทนุการออมแหง่ชาตขิองกลุม่ตวัอยา่งท่ีรู้จกั
กองทนุการออมแหง่ชาต ิจ านวน 139 คน 

รู้จกักองทนุการออมแหง่ชาติจากชอ่งทางใด  จ านวน ร้อยละ 

ครอบครัว 20 14.39 

เพ่ือน/คนรู้จกั 39 28.06 

ธนาคาร 36 25.90 

แผน่พบั 16 11.51 

หนงัสือพิมพ์/วารสาร 27 19.42 

โทรทศัน์/วิทย ุ 62 44.60 

facebook : National Saving Fund 34 24.46 

เวปไซต์ http://www.nsf.or.th  20 14.39 

อ่ืนๆ 4 2.88 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.nsf.or.th&sa=D&ust=1518013175402000&usg=AFQjCNE_gLD-Jw1TY2uRszUfXcPP7_5BkA
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2. ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการซือ้ประกันชีวิต 
การประกนัชีวิตเป็นการซือ้ความคุ้มครองชีวิตของบุคคลจากความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึน้กับ

บคุคลได้ตลอดเวลา นอกจากนีป้ระกันชีวิตบางประเภทยงัช่วยให้เกิดการออม เช่น การประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ และประกันชีวิตแบบบ านาญ จากผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 211 คน มีผู้ ซือ้
ประกันชีวิต คิดเป็นร้อยละ 42.20  โดยผู้ ท่ีท างานในระบบซือ้ประกันชีวิตร้อยละ 53.63 และผู้ ท่ีท างาน
นอกระบบซือ้ประกันชีวิต ร้อยละ 22.40 กลุ่มตวัอย่างซือ้ประกันสุขภาพจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.80 ผู้ท างานในระบบซือ้ประกันสุขภาพร้อยละ 24.29 ผู้ท างานนอกระบบซือ้ประกันสุขภาพร้อยละ 
12.02  เม่ือพิจารณาการซือ้ประกันชีวิตในแต่ละประเภทพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 33.20 ซือ้
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ รองลงมาได้แก่ ประกันชีวิตแบบชัว่ระยะเวลา และแบบตลอดชีพ ร้อยละ 
6.20 และร้อยละ 6 ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบและนอกระบบ
พบว่า ผู้ ท่ีท างานในระบบซือ้ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์มากท่ีสุด ร้อยละ 43.53 และผู้ ท่ีท างานนอก
ระบบซือ้ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์มากท่ีสดุ ร้อยละ 15.30 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์หรือ
แรงจงูใจในการซือ้ประกนัชีวิตเพ่ือการออมไว้เป็นรายได้หลงัเกษียณ ร้อยละ 61.61 อาจเน่ืองมาจากกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ซือ้ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งเป็นประกนัชีวิตท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการออมเป็น
หลกั รองลงมาซือ้ประกันชีวิตเพ่ือลดภาระของลูกหลานเม่ือตนเองเสียชีวิต และเพ่ือสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ร้อยละ 51.66 และ ร้อยละ 38.86 ตามล าดบั อย่างไรก็ตามพบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีท างานในระบบและ
นอกระบบมีวตัถุประสงค์หรือแรงจงูใจในการซือ้ประกนัชีวิตท่ีแตกต่างกัน ผู้ ท่ีท างานในระบบมีแรงจงูใจ
ในการท าประกนัชีวิตเพ่ือการออมไว้เป็นรายได้หลงัเกษียณมากท่ีสดุ ร้อยละ 60 รองลงมาซือ้ประกนัชีวิต
เพ่ือลดภาระของลกูหลานเม่ือตนเองเสียชีวิต และเพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษี ร้อยละ 47.06 และ ร้อยละ 
42.35 ตามล าดับ ในขณะท่ีผู้ ท่ีท างานนอกระบบมีแรงจูงใจในการท าประกันชีวิตเพ่ือลดภาระของ
ลูกหลานเม่ือตนเองเสียชีวิตมากท่ีสุด ร้อยละ 70.73 รองลงมาซือ้ประกันชีวิตเพ่ือเพ่ือการออมไว้เป็น
รายได้หลังเกษียณ และเพ่ือเป็นมรดก ร้อยละ 68.29 และ ร้อยละ 42.90 ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ระบุผู้ รับผลประโยชน์จากการท าประกันชีวิตให้กับพ่อแม่มากท่ีสุด ร้อยละ 58.29 รองลงมาได้แก่ 
บุตร และคู่สมรส ร้อยละ 42.18 และ 22.59 ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบระบุให้พ่อแม่
เป็นผู้ รับผลประโยชน์จากการท าประกนัชีวิตมากท่ีสดุ ร้อยละ 64.12 รองลงมาระบผุลประโยชน์ให้กบับตุร 
และคู่สมรส ร้อยละ 35.88 และ ร้อยละ 25.29 ตามล าดบั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบระบุ
ผลประโยชน์จากการท าประกันชีวิตให้กับบุตรมากทีสดุ ร้อยละ 68.29 รองลงมาระบผุลประโยชน์ให้กับ
พอ่แม ่และคูส่มรส ร้อยละ 34.15 และ 26.83 ตามล าดบั จากผลการศกึษามีข้อสงัเกตวา่วตัถปุระสงค์หรือ
แรงจูงใจในการท าประกันชีวิตและการระบุผู้ ได้รับผลประโยชน์จากการท าประกันชีวิตท่ีแตกต่างกัน
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ระหว่างผู้ ท่ีท างานในระบบและนอกระบบ อาจเน่ืองมาจาก กลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด ร้อยละ 54.89 จึงให้ความส าคญักับวตัถุประสงค์หรือแรงจงูใจในการท าประกนัชีวิตเพ่ือ
เป็นมรดกคอ่นข้างน้อย ร้อยละ 31.76 เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ ท่ีท างานนอกระบบซึ่งส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 55.74 และมีบตุร จงึให้ความส าคญักบัวตัถปุระสงค์หรือแรงจงูใจในการท าประกนัชีวิตเพ่ือ
เป็นมรดกมากกว่า ร้อยละ 43.90 สอดคล้องกับการระบุผลประโยชน์ของการท าประกันชีวิตท่ีผู้ ท่ีท างาน
ในระบบจะระบใุห้พ่อแม่เป็นผู้ รับผลประโยชน์มากท่ีสดุ ร้อยละ 64.12 ในขณะท่ีผู้ ท่ีท างานนอกระบบระบุ
ผลประโยชน์ให้กบับตุรมากท่ีสดุ ร้อยละ 68.29 ข้อมลูแสดงได้ดงัตารางท่ี 22 
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ตาราง 22 แสดงจ านวน ร้อยละของผู้ ซือ้ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพจ าแนกตามสถานะการท างาน 

พฤติกรรมการซือ้ประกนัชีวิต 
ผู้ท างานในระบบ ผู้ท างานนอกระบบ รวม 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มีประกนัชีวิต             

ไมม่ี 147 46.37 142 77.60 289 57.80 

มี 170 53.63 41 22.40 211 42.20 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

ประเภทของประกนัชีวิต/ประกนั
สขุภาพ 

            

ประกนัชีวติแบบชัว่ระยะเวลา 25 7.89 6 3.28 31 6.20 

ประกนัชีวติแบบตลอดชีพ 21 6.62 9 4.92 30 6.00 

ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์ 138 43.53 28 15.30 166 33.20 

ประกนัชีวติแบบบ านาญ 13 4.10 9 4.92 22 4.40 

ประกนัชีวติแบบควบการลงทนุ 9 2.84 1 0.55 10 2.00 

ประกนัสขุภาพ 77 24.29 22 12.02 99 19.80 

วตัถปุระสงค์หรือแรงจงูใจใน
การซือ้ประกนัชีวติ  

            

เพื่อการออมไว้เป็นรายได้หลงั
เกษียณ 

102 60.00 28 68.29 130 61.61 

เพื่อเป็นมรดก 54 31.76 18 43.90 72 34.12 

เพื่อสทิธิประโยชน์ทางภาษี  72 42.35 10 24.39 82 38.86 

ลดภาระของลกูหลานเมื่อตนเอง
เสยีชีวติ 

80 47.06 29 70.73 109 51.66 

อื่นๆ 8 4.71 0 0.00 8 3.79 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 22 (ตอ่) แสดงจ านวน ร้อยละของผู้ ซือ้ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพจ าแนกตามสถานะการ
ท างาน 

พฤติกรรมการซือ้ประกนัชีวิต 
ผู้ท างานในระบบ ผู้ท างานนอกระบบ รวม 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผู้ รับผลประโยชน์จากประกนัชีวิต             

พอ่แม ่ 109 64.12 14 34.15 123 58.29 

คูส่มรส 43 25.29 11 26.83 54 25.59 

บตุร 61 35.88 28 68.29 89 42.18 

บคุคลอื่น 23 13.53 4 9.76 27 12.80 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 

2.1 ผลการวิเคราะห์การท าประกนัชีวิตจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์การท าประกนัชีวิตจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการศกึษา

พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศหญิงท าประกนัชีวิต ร้อยละ 43.79 มากกว่าเพศชาย ร้อยละ 36.69 กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีสดัส่วนในการท าประกนัชีวิตมากท่ีสดุเป็นวยัท างานมีอายรุะหวา่ง 36- 45 ปี ร้อยละ 52.53 
โดยเป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ผู้ท างานในระบบท าประกนัชีวิตในสดัสว่นมากท่ีสดุในวยักลางคนอายรุะหวา่ง 46 
– 55 ปี ร้อยละ 71.70 ในขณะท่ีผู้ ท่ีท างานนอกระบบท าประกนัชีวิตในสดัสว่นมากท่ีสดุในวยัท างานอายุ
ระหว่าง 36 – 45 ปี ร้อยละ 28 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีภูมิล าเนาในจงัหวดันนทบรีุมีสดัสว่นของการซือ้ประกนั
ชีวิตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.36 กลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบท่ีมีภูมิล าเนาในจงัหวดันนทบุรีมี
สัดส่วนการท าประกันชีวิตมากท่ีสุด ร้อยละ 70.27 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีภูมิล าเนาในจังหวัด
นครราชสีมามีสดัส่วนการท าประกันชีวิตน้อยท่ีสุด ร้อยละ 33.90 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอก
ระบบท่ีมีภูมิล าเนาในจังหวดัเชียงใหม่มีสัดส่วนการท าประกันชีวิตมากท่ีสุด ร้อยละ 40.91 และกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีภูมิล าเนาในจงัหวดัสงขลามีสดัส่วนการท าประกนัชีวิตน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 5 กลุ่มตวัอย่างท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมีสดัสว่นของการท าประกนัชีวิต ร้อยละ 44.15 มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยู่
นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 36.29 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนมีสัดส่วนของการท าประกันชีวิต 
ร้อยละ 42.51 พอๆ กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมเ่ป็นหวัหน้าครัวเรือน ร้อยละ 42.04 กลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอก
ระบบท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนมีสัดส่วนในการท าประกันชีวิตมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เป็นหัวหน้า
ครัวเรือน ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบท่ีเป็นหวัหน้าครัวเรือนท าประกันชีวิตน้อยกว่ากลุ่ม
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ตวัอย่างท่ีไม่เป็นหวัหน้าครัวเรือนในสดัส่วนเล็กน้อย การท าประกนัชีวิตมีสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ตามระดบั
การศกึษา โดยเฉพาะผู้ ท่ีจบการศกึษาสงูกว่าระดบัปริญญาตรีมีสดัส่วนของการท าประกนัชีวิตเกินร้อย
ละ 50 ทัง้ผู้ ท่ีท างานในระบบและนอกระบบ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสมีสัดส่วนของการท า
ประกันชีวิตมากท่ีสุด ร้อยละ 44.35 เช่นเดียวกับกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบท่ีมีสถานภาพสมรสมี
สัดส่วนของผู้ ท าประกันชีวิตมากท่ีสุด ร้อยละ 60.16 ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีท างานนอกระบบท่ีมี
สถานภาพหม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ มีสัดส่วนของการท าประกันชีวิตมากท่ีสุด ร้อยละ 25 กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีเดก็อายตุ ่ากว่า 15 ปีในครัวเรือน 1-2 คน มีสดัสว่นของการท าประกนัชีวิตมากท่ีสดุ ร้อยละ 
44.44 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีผู้สงูอายใุนครัวเรือน 1-2 คน มีสดัส่วนของการท าประกันชีวิตมากท่ีสดุ ร้อยละ 
51.81 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผู้พิการในครัวเรือนมีสดัส่วนของการท าประกนัชีวิตมากกว่ากลุม่ตวัอย่างท่ีไม่มี
ผู้พิการในครัวเรือน กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีบุตรมีสัดส่วนของการท าประกันชีวิต ร้อยละ 43.22 มากกว่า
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีบตุร ร้อยละ 42.42 แตเ่ม่ือพิจารณาตามสถานะการท างานพบวา่ ผู้ ท่ีมีบตุรทัง้ท่ีเป็น
ผู้ท างานในระบบและนอกระบบมีสัดส่วนของผู้ ท่ีท าประกันชีวิตมากกว่าผู้ ท่ีไม่มีบุตร นอกจากนีย้ัง
พบว่าจ านวนบตุรท่ีเพิ่มขึน้ มีสดัส่วนของการท าประกนัชีวิตท่ีลดลงตามล าดบั ข้อมลูแสดงได้ดงัตาราง
ท่ี 23 

ตาราง 23 แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีท าประกนัชีวิตจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์และ
สถานะการท างาน 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างท่ีท าประกนัชีวิต 

    ท างานในระบบ ท างานนอกระบบ รวม 

เพศ ชาย 51.75 22.50 39.69 

  หญิง 54.90 21.57 43.79 

อายุ อาย ุ25-35 40.76 17.07 32.64 

  อาย ุ36 - 45 63.89 28.00 52.53 

  อาย ุ46 - 55 71.70 24.00 48.54 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 

 



  129 

ตารางท่ี 23  (ตอ่) แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีท าประกนัชีวิตจ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์และสถานะการท างาน 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งที่ท าประกนัชีวติ 

    ในระบบ นอกระบบ รวม 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 55.56 18.37 41.04 

  นนทบรีุ 70.27 14.29 61.36 

  เชียงใหม ่ 54.05 40.91 49.15 

  นครราชสมีา 33.90 33.33 33.68 

  สงขลา 61.29 5.00 39.22 

เขตที่อยูอ่าศยั นอกเขตเทศบาล 47.30 20.00 36.29 

  เขตเทศบาล 55.56 23.31 44.15 

เป็นหวัหน้าครัวเรือน ไมเ่ป็น 53.95 20.34 42.04 

  เป็น 52.94 26.15 42.51 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 37.50 16.67 22.87 

  ปริญญาตรี          47.95 27.03 44.23 

  สงูกวา่ปริญญาตรี 74.44 64.29 73.08 

สถานภาพสมรส โสด 50.00 18.84 41.15 

  สมรส 60.16 24.51 44.35 

  หมา่ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 40.00 25.00 33.33 
จ านวนเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี
ในครัวเรือน 

ไมม่ี 
51.92 19.63 40.95 

  1 - 2 คน 57.58 26.39 44.44 

  มากกวา่ 2 คน 50.00 25.00 42.86 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 23 (ตอ่) แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีท าประกนัชีวิตจ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์และสถานะการท างาน 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีท าประกนัชีวิต 
ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวนผู้สงูอายใุน
ครัวเรือน 

ไมมี่ 50.54 21.43 37.96 

 1 - 2 คน 60.48 26.19 51.81 
 มากกวา่ 2 คน 22.22 0.00 20.00 
จ านวนผู้พิการในครัวเรือน ไมมี่ 53.92 21.79 42.06 
 1 – 2 คน 45.45 50.00 46.67 
การมีบตุร ไมมี่ 52.24 18.06 43.22 
 มี 56.03 25.23 40.97 
จ านวนบตุร 1 คน 52.24 18.06 43.22 
 2 คน 56.73 26.60 42.42 
 มากกวา่ 2 คน 50.00 17.65 31.03 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 

2.2 ผลการวิเคราะห์การท าประกนัชีวิตจ าแนกตามลกัษณะทางเศรษฐกิจ 
เม่ือพิจารณาตามลักษณะทางเศรษฐกิจพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็น ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
ราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนของผู้ ท าประกันชีวิตมากท่ีสุด ร้อยละ 53.72 รองลงมา
ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนกังานเอกชน ร้อยละ 52.51 และกลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ 
ค้าขาย/หาบเร่/แผงลอย ขับรถรับจ้าง รับจ้างทั่วไป ช่วยธุรกิจในครอบครัว เกษตรกรรม และอ่ืนๆ มี
สัดส่วนของผู้ ท าประกันชีวิตน้อยท่ีสุด ร้อยละ 26 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ี
ท างานในระบบพบว่า ผู้ ท่ีประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระค้าขาย/หาบเร่/แผงลอย ขบัรถรับจ้าง รับจ้างทัว่ไป 
ช่วยธุรกิจในครอบครัว เกษตรกรรม และอ่ืนๆ มีสดัส่วนของผู้ท าประกันชีวิตมากท่ีสุด ร้อยละ 64.71 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีหนีส้ินมีสดัส่วนของผู้ท าประกนัชีวิต ร้อยละ 48.18 มากกว่ากลุม่ตวัอยา่งท่ีไม่มีหนีส้ิน 
ร้อยละ 32.99 สัดส่วนของผู้ท าประกันชีวิตเพิ่มขึน้ตามระดบัรายได้ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และจ านวน
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หนีส้ิน นอกจากนีย้งัพบว่า ผู้ ท่ีมีบ้านเป็นของตนเอง แตย่งัต้องผ่อนช าระมีสดัส่วนของผู้ ท าประกนัชีวิต
มากท่ีสดุ ร้อยละ 64.42 ในขณะท่ีผู้ ท่ีอาศยัอยู่บ้านเช่ามีสดัส่วนของผู้ ท าประกนัชีวิตน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 
27.16 ข้อมลูแสดงได้ดงั ตารางท่ี 24 

ตาราง 24 แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีท าประกนัชีวิตจ าแนกตามลกัษณะทางเศรษฐกิจและ
สถานะการท างาน 

ลกัษณะทางเศรษฐกิจ  
ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งที่ท าประกนัชีวติ 

ในระบบ นอกระบบ รวม 

อาชีพ 

ข้าราชการ /ลกูจ้างประจ าของ
หนว่ยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน  พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ พนกังานราชการ และ
พนกังานมหาวิทยาลยั 53.72 n.a. 53.72 

  พนกังานบริษัทเอกชน  52.51 n.a. 52.51 

  

ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระค้าขาย/
หาบเร่/แผงลอย ขบัรถรับจ้าง 
รับจ้างทัว่ไป ช่วยธุรกิจในครอบครัว 
เกษตรกรรม และอื่นๆ  64.71 22.40 26.00 

รายได้รวมตอ่ปี น้อยกวา่ 250,000 บาท 30.68 10.91 19.70 

  250,000 - 500,000 บาท 51.80 26.67 45.65 

  มากกวา่ 500,000 บาท 78.89 60.71 74.58 

การมีหนีส้นิ ไมม่ี 49.49 16.33 32.99 

  มี 55.50 29.41 48.18 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 24 (ตอ่) แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีท าประกนัชีวิตจ าแนกตามลกัษณะทางเศรษฐกิจและ
สถานะการท างาน 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งทีม่ีประกนัชีวิต 

    ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวนหนีส้นิรวม น้อยกวา่ 100,000 บาท 44.83 13.95 31.68 

  100,000 - 500,000 บาท 51.72 38.46 47.62 

   500,000 บาทขึน้ไป 63.73 56.25 62.71 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ น้อยกวา่ 500,000 บาท 40.94 12.24 28.44 

  500,000 – 1,000,000 บาท 58.54 13.64 42.86 

  1,000,000 บาทขึน้ไป 63.09 41.27 56.60 

กรรมสทิธ์ิท่ีพกัอาศยั  มีบ้านเป็นของตนเอง ไมต้่องผอ่นช าระ 49.02 25.00 40.25 

  มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องผอ่นช าระ 69.77 38.89 64.42 

  บ้านเชา่ 45.45 14.58 27.16 

  บ้านพกัที่ไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 44.44 17.24 33.78 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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2.3 ผลการวิเคราะห์การท าประกนัชีวิตจ าแนกตามความรู้พืน้ฐานทางการเงินและระดบั
ความเส่ียง 

การท าประกนัชีวิตถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยในการวางแผนทางการเงินอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะให้ความคุ้มครองเม่ือเสียชีวิตแล้ว ยงัชว่ยออมเงิน และเบีย้ประกนั
ชีวิตยงัใช้ลดหย่อนภาษีได้ ดงันัน้ จงึพบวา่ความต้องการท าประกนัชีวิตและจ านวนการจา่ยเบีย้
ประกนัชีวิตมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัการมีความรู้ทางการเงิน (Luciano, Rossi, & 
Sansone, 2015) ผลการศกึษาพบวา่ สดัสว่นของกลุม่ตวัอยา่งท่ีท าประกนัชีวิตเพิ่มขึน้ตามระดบั
ความรู้พืน้ฐานทางการเงิน อยา่งไรก็ตามพบวา่ ในกลุม่ตวัอยา่งท่ีท างานนอกระบบ ถึงแม้วา่จะมี
ระดบัความรู้พืน้ฐานทางการเงินในระดบัมากก็ตาม แตก็่ยงัมีผู้ท าประกนัชีวิตในสดัส่วนเพียงร้อย
ละ 47.37 เม่ือพิจารณาจากทศันคติตอ่การยอมรับความเส่ียง พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ียอมรับความ
เส่ียงได้ปานกลาง มีสดัส่วนของผู้ท าประกนัชีวิตมากท่ีสดุ ร้อยละ 59.22 ในขณะท่ีกลุม่ตวัอยา่งท่ี
ยอมรับความเส่ียงได้ในระดบัมากมีสดัส่วนของการท าประกนัชีวิตน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 26.92  ข้อมลู
แสดงได้ดงัตารางท่ี 25 
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ตาราง 25 แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีท าประกนัชีวิตจ าแนกตามระดบัความรู้พืน้ฐานทางการเงิน 
ระดบัการยอมรับความเส่ียง และสถานะการท างาน 

ระดบัความรู้พืน้ฐานทางการเงิน/ 
ระดบัการยอมรับความเส่ียง 

ร้อยละของผู้ท าประกนัชีวิต 

ท างานในระบบ ท างานนอกระบบ รวม 

คะแนนความรู้พืน้ฐานทางการเงิน       

น้อย (1 - 2 คะแนน) 27.69 12.9 18.99 

ปานกลาง (3 - 4 คะแนน) 57.56 28.17 48.97 

มาก (5 - 6 คะแนน) 66.25 47.37 62.63 

ระดบัการยอมรับความเส่ียง       

ไมย่อมรับความเส่ียงเลย 52.94 18.64 37.01 

ยอมรับความเส่ียงได้เล็กน้อย 54.03 22.06 42.71 

ยอมรับความเส่ียงได้ปานกลาง 68.49 36.67 59.22 

ยอมรับความเส่ียงได้มาก 32.69 15.38 26.92 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 

3. ผลการวิเคราะห์ความพอเพียงของเงนิออมหลังเกษียณอายุ 
ในการวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินออมหลงัเกษียณอายจุะใช้ข้อมลูรายได้ คา่ใช้จา่ย หนีส้ิน 

และทรัพย์สินของกลุ่มตวัอย่าง น าไปค านวณหารายได้ท่ีมีในวนัท่ีเกษียณอายเุพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องใช้จ่ายหลังเกษียณอายุจนสิน้อายุขัย หากบุคคลมีมูลค่าเงินออม ณ วนัท่ีเกษียณ
มากกวา่คา่ใช้จา่ยท่ีต้องใช้หลงัเกษียณ จะเป็นผู้ มีความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายุ  
 

3.1 การวิเคราะห์ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายุ 
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 500 คน มีผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุจ านวน 340 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68.20 โดยเป็นผู้ ท่ีท างานในระบบจ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 79.81 ของจ านวนผู้ ท่ี
ท างานในระบบ และเป็นผู้ ท่ีท างานนอกระบบจ านวน 87 คนหรือร้อยละ 47.54 ของจ านวนผู้ ท่ีท างาน
นอกระบบ ข้อมลูแสดงได้ดงัตารางท่ี 26 
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ตาราง 26 แสดงร้อยละของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายจุ าแนกตามสถานะการท างาน 

ความพอเพียงของเงินออม
หลงัเกษียณอายุ 

สถานะการท างาน 
ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไมพ่อเพียง 64 20.19 96 52.46 160 31.80 
พอเพียง 253 79.81 87 47.54 340 68.20 

รวม 317 100.00 183 100.00 500 100.00 

 
3.2 การวิเคราะห์ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายจุ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์และสถานะการท างาน 

เม่ือพิจารณาจากปัจจยัด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศ
หญิงมีสดัส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายรุ้อยละ 68.30 มากกว่าเพศชายท่ีมีสดัสว่นของผู้
ท่ีออมได้ร้อยละ 67.53 กลุ่มตวัอย่างเพศชายท่ีท างานในระบบมีสัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลัง
เกษียณอายมุากกวา่เพศหญิง ในขณะท่ีกลุม่ตวัอยา่งเพศหญิงท่ีท างานนอกระบบมีสดัส่วนของผู้ ท่ีออม
ได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากกว่าเพศชาย  สดัสว่นของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายลุดลงตาม
ระดบัอายุท่ีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามพบว่าในกลุ่มตัวอย่างท่ีท างานนอกระบบ สัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้
พอเพียงหลงัเกษียณอายจุะลดลงเม่ืออาย ุ36 – 45 ปี แตจ่ะเพิ่มขึน้เม่ืออายมุากกวา่ 45 ปี กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีภมูิล าเนาในจงัหวดัเชียงใหมมี่สดัสว่นของผู้ออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 
77.97 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีภูมิล าเนาในจงัหวดักรุงเทพมหานครมีสดัส่วนของผู้ ออมได้พอเพียง
หลงัเกษียณอายนุ้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 62.55 ในกลุม่ตวัอยา่งท่ีท างานในระบบพบวา่ ผู้ ท่ีมีภมูิล าเนา
ในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละกรุงเทพมหานครมีสดัสว่นของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากท่ีสดุ ร้อย
ละ 81 ส าหรับกลุม่ตวัอยา่งท่ีท างานนอกระบบ ผู้ ท่ีมีภมูิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัสงขลามีสดัสว่นของผู้ ท่ีออม
ได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากท่ีสดุ ร้อยละ 75 ในขณะท่ีผู้ มีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมีสดัส่วน
ของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุน้อยท่ีสุด ร้อยละ 33.67 กลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลมีสดัส่วนของผู้ออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายรุ้อยละ 70.97 มากกว่ากลุม่ตวัอยา่งท่ีอาศยัอยู่
ในเขตเทศบาลร้อยละ 67.02 ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลมีสดัส่วน
ของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากกว่าผู้ ท่ีอาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ท างานนอกระบบ ผู้ ท่ีอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุ
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มากกว่าผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นหวัหน้าครัวเรือนมีสดัส่วนของผู้ออมได้พอเพียง
หลงัเกษียณอายุร้อยละ 69.46 มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็นหัวหน้าครัวเรือนร้อยละ 67.27 สดัส่วน
ของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายเุพิม่ขึน้ตามระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่ตวัอยา่งท่ี
ท างานนอกระบบ ผู้ ท่ีจบการศึกษาสูงสุดต ่ากว่าปริญญาตรีมีสัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลัง
เกษียณอายเุพียง ร้อยละ 39.39 แตกต่างอย่างมากกบัผู้ ท่ีจบการศกึษาสงูสุดระดบัปริญญาตรีและสูง
กว่าปริญญาตรีจะมีสัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุ ร้อยละ 64.86 และ 78.57 
ตามล าดบั กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสดมีสดัสว่นของผู้ออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากกวา่กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรส หรืออยู่ในสถานภาพเป็นหม้าย หย่า แยกกันอยู่ กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีเด็ก
อายตุ ่ากวา่ 15 ปีในครัวเรือนมีสดัสว่นของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
เดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปีในครัวเรือน ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีผู้สงูอายใุนครัวเรือน (อาย ุ60 ปีขึน้ไป) มี
สดัส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีผู้สงูอายุ
ในครัวเรือน อาจเน่ืองมาจากผู้สูงอายใุนครัวเรือนยงัมีความสามารถในการท างานหารายได้จึงไม่เป็น
ภาระท่ีต้องดแูลเร่ืองคา่ใช้จ่าย กลุ่มตวัอย่างท่ีมีผู้พิการในครัวเรือนจะมีสดัส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียง
หลงัเกษียณอายมุากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีผู้พิการในครัวเรือน กลุม่ตวัอยา่งท่ีไม่มี
บตุรมีสดัสว่นของการออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายรุ้อยละ 76.56 มากกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีบตุร ร้อย
ละ 57.71 และหากเปรียบเทียบเฉพาะกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีบตุรพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบตุรมากกวา่ 2 คนมี
สดัสว่นของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากท่ีสดุ ร้อยละ 62.07 มากกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีบตุร 1 
คน และ 2 คน ท่ีมีสดัสว่นของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุร้อยละ 60.04 และ 53.85 ตามล าดบั 
ข้อมลูแสดงได้ดงัตารางท่ี 27 
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ตาราง 27 แสดงร้อยละของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายจุ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์
และสถานะการท างาน 

 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

  

ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งที่ออมได้เพียงพอหลงั
เกษียณอาย ุ

ในระบบ นอกระบบ รวม 

เพศ ชาย 84.21 43.75 67.53 

  หญิง 77.34 50.49 68.30 

อาย ุ อาย ุ25-35 83.33 47.56 71.01 

  อาย ุ36 - 45 79.63 46.00 68.99 

  อาย ุ46 - 55 69.81 49.02 59.62 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 81.05 33.67 62.55 

  นนทบรีุ 75.68 57.14 72.73 

  เชียงใหม ่ 81.08 72.73 77.97 

  นครราชสมีา 79.66 52.78 69.47 

  สงขลา 77.42 75.00 76.47 

เขตที่อยูอ่าศยั นอกเขตเทศบาล 74.32 66.00 70.97 

  เขตเทศบาล 81.48 40.60 67.02 

เป็นหวัหน้าครัวเรือน ไมเ่ป็น 79.07 45.76 67.27 

  เป็น 81.37 50.77 69.46 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 76.79 39.39 50.53 

  ปริญญาตรี          78.95 64.86 76.44 

  สงูกวา่ปริญญาตรี 83.33 78.57 82.69 

สถานภาพสมรส โสด 83.91 55.07 75.72 

  สมรส 75.78 42.16 60.87 

  หมา่ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 66.67 50.00 59.26 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 27 (ตอ่) แสดงร้อยละของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายจุ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์และสถานะการท างาน 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งที่ออมได้เพียงพอหลงั

เกษียณอาย ุ

    ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวนเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ไมม่ี 82.21 57.01 73.65 

 ในครัวเรือน 1 - 2 คน 74.75 34.72 57.89 

  มากกวา่ 2 คน 80.00 25.00 64.29 

จ านวนผู้สงูอายใุนครัวเรือน ไมม่ี 79.89 47.86 66.05 

  1 - 2 คน 79.84 45.24 71.08 

  มากกวา่ 2 คน 77.78 100.00 80.00 

จ านวนผู้พิการในครัวเรือน ไมม่ี 79.08 46.93 67.22 

  1 - 2 คน 100.00 75.00 93.33 

การมีบตุร ไมม่ี 85.07 52.78 76.56 

  มี 70.69 44.14 57.71 

จ านวนบตุร 1 คน 67.86 50.00 60.64 

  2 คน 75.00 35.71 53.85 

  มากกวา่ 2 คน 66.67 58.82 62.07 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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3.3 การวิเคราะห์ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายจุ าแนกตามลกัษณะทาง
เศรษฐกิจและสถานะการท างาน 

เม่ือพิจารณาความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายตุามลกัษณะทางเศรษฐกิจ  
ประกอบไปด้วย อาชีพ รายได้รวมต่อปี การมีหนีส้ิน จ านวนหนีส้ิน และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ พบว่า ผู้
ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนมีสดัส่วนของการออมพอเพียงหลงัเกษียณมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อย
ละ 84.36 รองลงมาได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพข้าราชการ /ลกูจ้างประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานราชการ และพนกังานมหาวิทยาลยั ร้อยละ 74.38 
และผู้ประกอบอาชีพประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระค้าขาย/หาบเร่/แผงลอย ขบัรถรับจ้าง รับจ้างทัว่ไป ช่วย
ธุรกิจในครอบครัว เกษตรกรรม และอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีท างานนอกระบบมีสดัส่วนของผู้ ท่ีออมได้
พอเพียงหลงัเกษียณอายุน้อยท่ีสุด ร้อยละ 49.50 กลุ่มตวัอย่างมีสัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลัง
เกษียณอายุเพิ่มขึน้ตามรายได้รวมต่อปีและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีเพิ่มขึน้ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีหนีส้ินมี
สดัส่วนการออมพอเพียงหลงัเกษียณอายุมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีหนีส้ิน แต่มีข้อสงัเกตว่าส าหรับ
กลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบหากมีหนีส้ินจะมีสดัส่วนของผู้ ท่ีออมได้เพียงพอหลงัเกษียณอายนุ้อย
กว่าผู้ ท่ีไม่มีหนีส้ิน ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีหนีส้ิน สัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุ
เพิ่มขึน้ตามจ านวนของหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้ อาจเป็นไปได้ว่าหนีส้ินท่ีเกิดขึน้เป็นหนีส้ินจากการซือ้สินทรัพย์ 
เชน่ บ้าน ท่ีดนิ ซึง่สินทรัพย์เหล่านีจ้ะมีมลูคา่เพิ่มขึน้ตามเวลา กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีบ้านเป็นของตนเอง ต้อง
ผ่อนช าระ มีสดัส่วนการออมพอเพียงหลงัเกษียณอายุมากท่ีสุด ร้อยละ 76.92  ในขณะท่ีผู้ ท่ีอาศยัอยู่
บ้านเช่ามีสดัส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุน้อยท่ีสุด ร้อยละ 41.98 ข้อมูลแสดงได้ดงั
ตารางท่ี 28 
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ตาราง 28 แสดงร้อยละของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายจุ าแนกตามลกัษณะทางเศรษฐกิจและ
สถานะการท างาน 

ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 
ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งที่ออมได้ 

พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุ

    ในระบบ นอกระบบ รวม 
อาชีพ 
  
  

ข้าราชการ /ลกูจ้างประจ าของ
หนว่ยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน  พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ พนกังานราชการ 
และพนกังานมหาวิทยาลยั 

74.38 n.a. 74.38 

พนกังานบริษัทเอกชน 84.36 n.a. 84.36 

ประกอบธรุกิจ/อาชีพอิสระค้าขาย/
หาบเร่/แผงลอย ขบัรถรับจ้าง 
รับจ้างทัว่ไป ชว่ยธุรกิจใน
ครอบครัว เกษตรกรรม และอื่นๆ  

70.59 47.54 49.50 

รายได้รวมตอ่ปี น้อยกวา่ 250,000 บาท 77.27 45.45 59.60 

  250,000 - 500,000 บาท 81.29 40.00 71.20 

  มากกวา่ 500,000 บาท 80.00 67.86 77.12 

การมีหนีส้นิ ไมม่ี 76.77 53.06 64.97 

  มี 81.19 41.18 69.97 

จ านวนหนีส้นิรวม น้อยกวา่ 100,000 บาท 86.21 30.23 62.38 

  100,000 - 500,000 บาท 74.14 46.15 65.48 

   500,000 บาทขึน้ไป 82.35 62.50 79.66 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ น้อยกวา่ 500,000 บาท 72.44 32.65 55.11 

  500,000 – 1,000,000 บาท 70.73 31.82 57.14 

  1,000,000 บาทขึน้ไป 88.59 76.19 84.91 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 28 (ตอ่) แสดงร้อยละของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายจุ าแนกตามลกัษณะทาง
เศรษฐกิจและสถานะการท างาน 

 
ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 

ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งที่ออมได้พอเพียง
หลงัเกษียณอาย ุ

   ในระบบ นอกระบบ รวม 

 กรรมสทิธ์ิท่ีพกัอาศยั     

 มีบ้านเป็นของตนเอง ไมต้่องผอ่นช าระ 83.01 56.82 73.44 

  มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องผอ่นช าระ 80.23 61.11 76.92 

  บ้านเชา่ 75.76 18.75 41.98 

  บ้านพกัที่ไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 71.11 58.62 66.22 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 

3.4 การวิเคราะห์ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายจุ าแนกตามพฤตกิรรมการออม
และสถานะการท างาน 

เม่ือพิจารณาวิธีการจดัสรรเงินออม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้จดัสรรเงินออมเองหรือมี
ผู้ อ่ืนจดัสรรเงินออมให้ การออมได้อย่างสม ่าเสมอ และการวางแผนการออมเงินหรือลงทนุเพ่ือเป็นเงิน
ส าหรับใช้หลงัเกษียณอาย ุสว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีสดัสว่นของการออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุกลา่วคือ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้จัดสรรเงินออมเองหรือมีผู้ อ่ืนจัดสรรเงินออมให้มีสัดส่วนผู้ ออมพอเพียงหลัง
เกษียณอายุมากท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 77.42 รองลงมาคือผู้ ท่ีแบ่งเงินออมไว้ก่อน แล้วจึงน าเงินส่วนท่ี
เหลือไปใช้จ่าย ร้อยละ 73.53 ในขณะท่ีผู้ ท่ียงัไม่แน่นอนว่าจะใช้วิธีใดในการเก็บออมมีสดัส่วนผู้ออม
พอเพียงหลงัเกษียณอายนุ้อยท่ีสดุ ร้อยละ 60.53 กลุ่มตวัอย่างท่ีระบวุา่สามารถออมได้อย่างสม ่าเสมอ
มีสดัส่วนผู้ออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากท่ีสดุ ร้อยละ 76.26 ผู้ ท่ีคิดว่าเร่ิมวางแผนการออมเงิน
หรือลงทุนเพ่ือเป็นเงินส าหรับใช้ตอนเกษียณอายุเรียบร้อยแล้วมีสัดส่วนของผู้ ออมพอเพียงหลัง
เกษียณอายรุ้อยละ 72.24 ในขณะท่ีผู้ ท่ีคิดว่าจะมีเงินออมไว้ไม่พอเพียงกบัการใช้จ่ายหลงัเกษียณอาย ุ
มีสดัส่วนผู้ออมพอเพียงหลงัเกษียณอายมุากท่ีสดุ ร้อยละ 76.00 ใกล้เคียงกบัผู้ ท่ีคิดวา่ออมได้พอเพียง
กบัการใช้จา่ยหลงัเกษียณอาย ุร้อยละ 73.33 ข้อมลูแสดงได้ดงัตารางท่ี 29 
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ตาราง 29 แสดงร้อยละของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายจุ าแนกตามพฤตกิรรมการออมและ
สถานะการท างาน 

พฤติกรรมการออม 
ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งที่ออมได้ 

พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุ

  ในระบบ นอกระบบ รวม 

วิธีการจดัสรรเงินออม       

เมื่อมเีงินเหลอืจากการใช้จ่ายจึงเก็บออม  79.44 42.68 63.49 

แบง่เงินออมไว้ก่อน แล้วจึงน าเงินสว่นท่ีเหลอืไปใช้จา่ย  80.82 55.17 73.53 

ยงัไมแ่นน่อนวา่จะใช้วิธีใดในการเก็บออม  74.42 42.42 60.53 

ไมไ่ด้จดัสรรเงินออมเอง /มีผู้อื่นจดัสรรเงินออมให้  85.71 60.00 77.42 

สามารถออมได้อยา่งสม า่เสมอ        

ไมใ่ช ่ 77.71 41.73 62.58 

ใช ่ 82.39 60.71 76.26 
เร่ิมวางแผนการออมเงินหรือลงทนุเพื่อเป็นเงินส าหรับ
ใช้ตอนเกษียณเรียบร้อยแล้ว       

ไมใ่ช ่ 80.28 43.36 63.92 

ใช ่ 79.43 54.29 72.24 
ทา่นคิดวา่จะมเีงินออมไว้เพียงพอกบัการใช้จา่ยหลงั
เกษียณหรือไม ่       

ไมแ่นใ่จ 76.51 43.70 62.81 

ไมเ่พียงพอ 85.39 52.78 76.00 

เพียงพอ 80.65 57.14 73.33 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 
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3.5 การวิเคราะห์ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายจุ าแนกตามระดบัความรู้
พืน้ฐานทางการเงิน และสถานะการท างาน 

การมีความรู้ทางการเงินจะช่วยในการวางแผนการจดัการรายได้ รายจ่าย และการลงทุน
ในหลกัทรัพย์ท่ีช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากเงินออมให้สูงขึน้ รวมไปถึงการจดัการหนีส้ินซึ่งจะช่วยสร้าง
ภูมิคุ้ มกันทางการเงินท่ีส าคัญในการบริหารเงินออมและความมั่งคั่งไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ผล
การศกึษาพบว่า สดัสว่นของผู้ ท่ีออมได้เพิ่มขึน้ตามระดบัความรู้พืน้ฐานทางการเงิน ผลการศกึษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้พืน้ฐานทางการเงินในระดับมาก มีสัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้ ร้อยละ 79.80 
มากกว่าผู้ ท่ี มีความรู้พืน้ฐานทางการเงินในระดับปานกลางและน้อย ร้อยละ  70.78  และ 56.33 
ตามล าดบั โดยเฉพาะผู้ ท่ีท างานนอกระบบท่ีมีความรู้พืน้ฐานทางการเงินในระดบัปานกลางและน้อยมีผู้
ท่ีออมได้เพียงพอหลงัเกษียณอายเุพียงร้อยละ 52.11 และ 40.86 ซึง่หากเพิ่มความรู้พืน้ฐานทางการเงิน
ให้กับผู้ ท่ีท างานนอกระบบจะช่วยเพิ่มสัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้เพียงพอหลังเกษียณอายุได้มากขึน้ 
ในขณะท่ีการยอมรับความเส่ียงได้มากขึน้แสดงถึงการยอมรับในโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนหรือการออมท่ีสูงขึน้ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ทางการเงินเช่นกัน (Zakaria, Nor, & 
Ismail ,2017) เม่ือพิจารณาถึงระดบัการยอมรับความเส่ียงพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการยอมรับ
ความเส่ียงได้ปานกลาง และมาก มีสดัส่วนของผู้ ท่ีออมได้เพียงพอหลงัเกษียณอายุมากท่ีสุด ร้อยละ 
78.64 และ 71.79 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ตวัอยา่งท่ียอมรับความเส่ียงได้น้อยและไมย่อมรับความเส่ียง
เลยมีสัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้เพียงพอหลังเกษียณอายุเพียงร้อยละ 64.58 และ 62.20 ตามล าดบั  ดัง
ตารางท่ี 30 
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ตาราง 30 แสดงร้อยละของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายจุ าแนกตามคะแนนความรู้พืน้ฐานทาง
การเงินและสถานะการท างาน 

พฤติกรรมการออม 
ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งที่ออมได้เพียงพอหลงัเกษียณอาย ุ

ในระบบ นอกระบบ รวม 

คะแนนความรู้พืน้ฐานทางการเงิน       

น้อย (0 - 1 คะแนน) 78.46 40.86 56.33 

ปานกลาง (2 - 4 คะแนน) 78.49 52.11 70.78 

มาก (5 - 6 คะแนน) 83.75 63.16 79.80 

ระดบัการยอมรับความเสีย่ง       

ไมย่อมรับความเสีย่งเลย 79.41 42.37 62.20 

ยอมรับความเสีย่งได้เลก็น้อย 75.81 44.12 64.58 

ยอมรับความเสีย่งได้ปานกลาง 84.93 63.33 78.64 

ยอมรับความเสีย่งได้มาก 82.69 50.00 71.79 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณของผู้วิจยั 

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท าประกันชีวิตและจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิต 
ในส่วนนีจ้ะท าแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การท าประกัน

ชีวิต และตอนท่ี 2 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิต ซึ่งจะท าการวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลอง Heckman two step ด้วยปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ความรู้
พืน้ฐานทางการเงิน ระดบัการยอมรับความเส่ียง และทศันคติต่อความต้องการมอบมรดก ในการศึกษา
ครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการท าประกันชีวิต 
(Selection Model) และปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิต (Outcome Model) โดยการ
ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การท าประกนัชีวิตและการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิตมี
ขัน้ตอน ดงันี ้
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ขัน้ตอนท่ี 1 ประมาณคา่สมการการตดัสินใจท าประกนัชีวิตด้วยวิธีความน่าจะเป็นสงูสดุ 

(Maximum Likelihood Estimation, MLE) เพ่ือประมาณคา่สมัประสิทธ์ิ �̂� ซึ่งสามารถน ามาค านวณหา
ค่า Inverse Mill’s Ratio โดยใช้แบบจ าลองโพรบิท เพ่ือประมาณค่าความน่าจะเป็นในการตดัสินในท า
ประกนัชีวิต โดยมีรูปแบบความสมัพนัธ์ ดงันี ้

Insure1 = f(ลกัษณะทางประชากรศาสตร์, เศรษฐกิจ, ความรู้ทางการเงินและทศันคติต่อ
ความเส่ียง และทศันคตติอ่ความต้องการมอบมรดก) 

 
1 1 2 3 4 2 5 3 6

7 8 9 10

11 12 13 14

15 16

1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( _ ) (num _ child) + ( _ ) ( )

( _ ) ( ) ( _ ) ( _ )

( _ ) (

Insure male age agesq edu edu married

div widow health status formal

tot income land tot debt own house

fin lit r

      

   

   

 

= + + + + + +

+ + +

+ + + +

+ + 17) ( )isk bequest+

 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการประมาณสมการถดถอยของจ านวนการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิตด้วยวิธี

ก าลงัสองน้อยท่ีสดุของตวัแปรอธิบาย และ λ̂ ซึ่งค านวณจากสมการความน่าจะเป็นของการท าประกนั

ชีวิตเพ่ือหาค่าประมาณ β และ θ  โดยการก าหนดให้ค่า inverse Mill’s ratio เป็นตัวแปรอธิบายท่ี
รวมอยูใ่นสมการจ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต ดงันี ้ 

Insure2 = f(ลกัษณะทางประชากรศาสตร์, เศรษฐกิจ, ความรู้ทางการเงินและทศันคติต่อ
ความเส่ียง และทศันคตติอ่ความต้องการมอบมรดก) 

 
1 1 2 3 4 2 5 3 6

7 8 9 10

11 12 13 14

15 16

2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( _ ) (num _ child) + ( _ ) ( )

( _ ) ( ) ( _ ) ( _ )

( _ ) (

Insure male age agesq edu edu married

div widow health status formal

tot income land tot debt own house
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โดยท่ี 

 
Insure1 คือ การท าประกันชีวิต ให้มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าท าประกันชีวิต และ 0 ถ้าไม่ท า

ประกนัชีวิต 
Insure2 คือ จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต  
male คือ เพศชาย ให้มีคา่เทา่กบั 1 ถ้าเป็นเพศชาย และ 0 ถ้าเป็นเพศหญิง 
age  คือ อาย ุ(ปี) 
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agesq  คือ อายยุกก าลงัสอง 
edu1 คือ จบการศกึษาสงูสดุต ่ากวา่ปริญญาตรี ให้เป็นกลุม่อ้างอิง 
edu2 คือ จบการศกึษาสงูสดุระดบัปริญญาตรี ให้มีคา่เทา่กบั 1 และกรณีอ่ืนเป็น 0 
edu3 คือ จบการศึกษาสูงสุดสูงกว่าระดบัปริญญาตรี ให้มีค่าเท่ากับ 1 และกรณี

อ่ืนเป็น 0 
single คือ สถานภาพโสด ให้เป็นกลุม่อ้างอิง 
married  คือ สถานภาพสมรส ให้มีคา่เทา่กบั 1 และกรณีอ่ืนเป็น 0 
div_widow คือ สภานภาพเป็นหม้าย หย่าร้างหรือแยกกนัอยู่ ให้มีค่าเท่ากบั 1 และกรณี

อ่ืนเป็น 0  
num_child คือ จ านวนบตุร (อิสราภรณ์ วีระคงสวุรรณ และ เสาวคนธ์ สดุสวาสดิ)์ 
health_status คือ สถานะสุขภาพมี 5 ระดบั ได้แก่ ไม่ดี =1 คะแนน, พอใช้ = 2 คะแนน, 

ปานกลาง =3 คะแนน, ดี = 4 คะแนน และ ดีมาก = 5 คะแนน 
formal คือ เป็นผู้ ท่ีท างานในระบบ (1 = ท างานในระบบ, 0 = ท างานนอกระบบ) 
tot_income คือ รายได้รวมตอ่ปี (บาท) 
land คือ มลูคา่ท่ีดนิท่ีเป็นเจ้าของ (บาท) 
tot_debt คือ จ านวนหนีส้ินรวม (บาท) 
own_house คือ การมีบ้านเป็นของตนเอง ให้มีคา่เท่ากบั 1 ถ้ามีบ้านเป็นของตนเอง และ

กรณีอ่ืนเป็น 0 
fin_lit คือ ความรู้พืน้ฐานทางการเงิน คะแนนเตม็ 6 คะแนน (0 = น้อยท่ีสดุ,  

6 = มากท่ีสดุ) 
risk คือ ระดบัการยอมรับความเส่ียง มี 4 ระดบั ได้แก่ 1 = ไม่ยอมรับความเส่ียง

เลย, 2 = ยอมรับความเส่ียงได้เล็กน้อย, 3 = ยอมรับความเส่ียงได้ปานกลาง และ 4 = ยอมรับความเส่ียง
ได้มาก 

bequest คือ ความต้องการยกมรดกให้บตุรหลาน ให้มีคา่เท่ากบั 1 ถ้ามีความต้องการ
ยกมรดกให้บตุรหลาน และ 0 ถ้าไมมี่ความต้องการยกมรดก 
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ตาราง 31  แสดงผลการประมาณค่าแบบจ าลอง Heckman Two Step โดยแสดงค่า 
Marginal Effect ท่ีแสดงถึงผลของตวัแปรอธิบายความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตวัอย่างจะท าประกนัชีวิต และ
แสดงค่าความคลาดเคล่ือนทางสถิติ (Standard Error) จากแบบจ าลองโพรบิทกลุ่มตัวอย่างท่ีจบ
การศกึษาสงูกว่าระดบัปริญญาตรีมีโอกาสท่ีจะท าประกนัชีวิตมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศกึษาต ่า
กว่าระดบัปริญญาตรีเท่ากับ ร้อยละ 20.81 มีนัยส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 90 ผู้ ท่ีท างานใน
ระบบมีโอกาสท่ีจะท าประกันชีวิตมากกว่าผู้ ท่ีท างานนอกระบบร้อยละ 18.35 และมีนยัส าคญัท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ผลของปัจจยัด้านเศรษฐกิจตอ่ความน่าจะเป็นในการท าประกันชีวิตพบว่า ถ้า
กลุ่มตัวอย่างมีรายได้รวมเพิ่มขึน้ 100,000 บาทมีโอกาสท่ีจะท าประกันชีวิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.67 มี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และหากกลุม่ตวัอยา่งมีจ านวนหนีส้ินเพิ่มขึน้ 100,000 บาทจะ
มีโอกาสท่ีจะท าประกันชีวิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.04 มีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 เม่ือ
พิจารณาถึงความต้องการมอบมรดกแก่บตุรหลาน พบวา่มีความสมัพนัธ์ในทางบวกตอ่แนวโน้มการท า
ประกันชีวิต ผู้ ท่ีมีความต้องการมอบมรดกแก่บุตรหลานมีโอกาสท่ีจะท าประกันชีวิตมากกว่าผู้ ท่ีไม่มี
ความต้องการมอบมรดกแก่บุตรหลานร้อยละ 9.34 มีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 
นอกจากนีโ้อกาสในการท าประกนัชีวิตยงัมีความสมัพนัธ์ในทางบวกตอ่ระดบัความรู้พืน้ฐานทางการเงิน 
ผู้ ท่ีมีคะแนนความรู้พืน้ฐานทางการเงินเพิ่มขึน้ 1 คะแนนมีโอกาสท่ีจะท าประกนัชีวิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.05 
มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

ส าหรับการประมาณค่าจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิตต่อปี โดยมีตัวแปรอธิบาย
เหมือนกับการวิเคราะห์การตดัสินใจท าประกันชีวิต แต่มีสิ่งท่ีแตกต่างคือเพิ่มค่า Estimated Inverse 
Mills Ratio เป็นตวัแปรอธิบาย ผู้วิจยัได้ประมาณคา่สมการจ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิตโดยวิธีก าลงั
สองน้อยท่ีสดุโดยจ ากดัเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีท าประกนัชีวิต คา่สมัประสิทธ์ิของ Inverse Mills Ratio มี
คา่เท่ากบั 3199.06 และมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 แสดงว่าปัจจยัแฝง (Unobservable 
Factors) ของสมการการเลือกและสมการผลลพัธ์มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ผลการประมาณคา่
พบวา่ อายมีุความสมัพนัธ์ทางบวกกบัจ านวนการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิต อายท่ีุเพิ่มขึน้ 1 ปีมีผลตอ่จ านวน
การจ่ายเบีย้ประกนัเพิ่มขึน้ 12,888 บาทตอ่ปี มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 นอกจากนีย้งั
พบวา่การเปล่ียนแปลงของจ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัและอายมีุลกัษณะสอดคล้องตามสมมตฐิานวงจร
ชีวิต โดยค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอายุยกก าลงัสองมีค่าติดลบและมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบของจ านวนบตุร พบว่า จ านวนบตุรท่ีเพิ่มขึน้ส่งผลตอ่จ านวนการ
จ่ายเบีย้ประกนัชีวิตท่ีลดลง โดยจ านวนบุตรท่ีเพิ่มขึน้ 1 คน มีผลท าให้จ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิต
ลดลง 12,482 บาทต่อปี มีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จ านวนหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้ส่งผล
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ทางบวกต่อจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิต จ านวนหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้ 100,000 บาท ส่งผลท าให้จ านวน
การจ่ายเบีย้ประกันชีวิตเพิ่มขึน้ 797 บาทต่อปี มีนัยส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ผู้ ท่ีมีบ้าน
เป็นของตนเอง ไมต้่องผอ่นช าระมีความสามารถในการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิตได้มากกวา่ผู้ ท่ีมีบ้านเป็นของ
ตนเอง แตย่งัผอ่นช าระ หรือผู้ ท่ีอยูบ้่านพกัท่ีไม่เสียคา่ใช้จา่ย หรือผู้ ท่ีเชา่บ้าน จ านวน 21,709 บาทตอ่ปี 
มีนัยส าคัญท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 นอกจากนีค้่าสัมประสิทธ์ิยังแสดงให้เห็นว่าผู้ ท่ีมีระดับ
ความรู้ทางการเงินมากกว่ามีผลต่อการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิตมากกว่า มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 ผลแสดงได้ดงัตาราง 31 
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ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การท าประกนัชีวิต และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การจา่ยเบีย้
ประกนัชีวิต 

ตวัแปรอิสระ 
การท าประกนัชีวติ (Probit) จ านวนการจ่ายเบีย้ประกนัชีวติ (OLS) 

marginal effect S.E. Coefficient S.E. 

male -0.0400 0.0400 4134.48 8119.70 

age 0.0058 0.0224 12888.29*** 4721.47 

agesq 0.0000 0.0003 -141.87** 57.87 

edu1         

edu2 0.0234 0.0566 12361.67 12656.83 

edu3 0.2081*** 0.0748 480.50 18332.71 

single          

married 0.0458 0.0536 -13318.94 10940.94 

div_widow -0.0268 0.0923 -5116.06 22034.17 

num_child -0.0091 0.0276 -12481.76** 5943.86 

health_status -0.0285 0.0205 7006.52 4920.01 

formal 0.1835*** 0.0478 -23552.67 15197.28 

tot_income x 100000 0.0167*** 0.0050 1132.5400 756.2500 

land x 100000 -0.0004 0.0003 -49.5700 55.3800 

tot_debt x 100000 0.0034* 0.0020 796.99*** 275.0600 

own_house -0.0410 0.0397 21708.73** 9122.23 

bequest 0.0934* 0.0558 -7381.83 12779.58 

fin_lit 0.0405*** 0.0125 8110.60** 3802.60 

risk -0.0035 0.0194 710.77 4182.37 

_cons     -279732.20** 123199.90 

Inverse Mills Raito     3199.06* 32382.02 

 Wald chi2 72.56***       

 
หมายเหต:ุ *มีนยัส าคญัทางสถิติมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90, **มีนยัส าคญัท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95, ***มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  
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5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพอเพียงของเงนิออมหลังเกษียณอายุ 
ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายุ เน่ืองจากตวัแปร

ตามเป็นตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีมีค่าได้เพียง 2 ค่า คือ ออมพอเพียงหลังเกษียณ และ ออมไม่พอเพียงหลัง
เกษียณ จึงใช้การวิเคราะห์การถดถอยโพรบิทเพ่ือท าการทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสในการออมได้
พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุ

suf_saving = f(ลกัษณะทางประชากรศาสตร์, เศรษฐกิจ, ความรู้ทางการเงินและทศันคติ
ตอ่ความเส่ียง ทศันคตติอ่ความต้องการมอบมรดก และการท าประกนัชีวิตเพ่ือการออม) 

เพ่ือทดสอบปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความพอเพียงของเงินออมหลังเกษียณอายุ
เปรียบเทียบระหวา่งผู้ ท่ีท างานในระบบและนอกระบบ ท าการวิเคราะห์เป็น 3 แบบจ าลอง ดงันี ้ 

แบบจ าลองท่ี 1 กลุม่ตวัอยา่งรวม  
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แบบจ าลองท่ี 2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีท างานในระบบ 
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แบบจ าลองท่ี 3 กลุม่ตวัอยา่งท่ีท างานนอกระบบ 
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โดยท่ี 

 
suf_saving1 คือ ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายขุองกลุ่มตวัอย่างรวม ให้มี

คา่เทา่กบั 1 ถ้าออมพอเพียง และ 0 ถ้าออมไมพ่อเพียง 
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suf_saving2 คือ ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายขุองกลุม่ตวัอย่างท่ีท างานใน
ระบบ ให้มีคา่เทา่กบั 1 ถ้าออมพอเพียง และ 0 ถ้าออมไมพ่อเพียง 

suf_saving3 คือ ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายุของกลุ่มตวัอย่างท่ีท างาน
นอกระบบ ให้มีคา่เทา่กบั 1 ถ้าออมพอเพียง และ 0 ถ้าออมไมพ่อเพียง 

age  คือ อาย ุ(ปี) 
agesq  คือ อายยุกก าลงัสอง 
edu1 คือ จบการศกึษาสงูสดุต ่ากวา่ปริญญาตรี ให้เป็นกลุม่อ้างอิง 
edu2 คือ จบการศกึษาสงูสดุระดบัปริญญาตรี ให้มีคา่เทา่กบั 1 และกรณีอ่ืนเป็น 0 
edu3 คือ จบการศึกษาสูงสุดสูงกว่าระดบัปริญญาตรี ให้มีค่าเท่ากับ 1 และกรณี

อ่ืนเป็น 0 
single คือ สถานภาพโสด ให้เป็นกลุม่อ้างอิง 
married  คือ สถานภาพสมรส ให้มีคา่เทา่กบั 1 และกรณีอ่ืนเป็น 0 
div_widow คือ สภานภาพเป็นหม้าย หย่าร้างหรือแยกกนัอยู่ ให้มีค่าเท่ากบั 1 และกรณี

อ่ืนเป็น 0  
urban  คือ อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล ให้มีคา่เท่ากบั 1 ถ้าอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล และ 

0 ถ้าอาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล 
num_depend1 คือ จ านวนผู้ มีอายตุ ่ากวา่ 15 ปีในครัวเรือน 
num_depend2 คือ จ านวนผู้ มีอาย ุ60 ปีขึน้ไปในครัวเรือน 
retire_age คือ อายท่ีุคาดวา่จะเกษียณ 
career1 คือ ผู้ ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั ให้เป็นกลุ่ม
อ้างอิง 

career2 คือ ผู้ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ให้มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าเป็นผู้
ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน 

career3 คือ ผู้ประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย หาบเร่  แผงลอย ขบัรถ
รับจ้าง รับจ้างทัว่ไป ช่วยธุรกิจในครอบครัว เกษตรกรรม และอ่ืนๆ ให้มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย หาบเร่  แผงลอย ขับรถรับจ้าง รับจ้างทั่วไป ช่วยธุรกิจใน
ครอบครัว เกษตรกรรม และอ่ืนๆ 

tot_income คือ รายได้รวมตอ่ปี (บาท) 
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land คือ มลูคา่ท่ีดนิท่ีเป็นเจ้าของ (บาท) 
debt คือ การมีหนีส้ิน ให้มีคา่เทา่กบั 1 ถ้ามีหนีส้ิน และ 0 ถ้าไมมี่หนีส้ิน 
own_house คือ การมีบ้านเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่านช าระ ให้มีค่าเท่ากับ 1 ถ้ามีบ้าน

เป็นของตนเอง ไมต้่องผอ่นช าระ และกรณีอ่ืนเป็น 0 
bequest คือ ความต้องการมอบมรดก ให้มีค่าเท่ากับ 1 ถ้ามีความต้องการมอบมรดก 

และ 0 ถ้าไมมี่ความต้องการมอบมรดก 
fin_lit คือ ความรู้พืน้ฐานทางการเงิน คะแนนเตม็ 6 คะแนน (0 = น้อยท่ีสดุ,  

6 = มากท่ีสดุ) 
risk คือ ระดบัการยอมรับความเส่ียง มี 4 ระดบั ได้แก่ 1 = ไม่ยอมรับความเส่ียง

เลย, 2 = ยอมรับความเส่ียงได้เล็กน้อย, 3 = ยอมรับความเส่ียงได้ปานกลาง และ 4 = ยอมรับความเส่ียง
ได้มาก 

saving_premium คือ จ านวนเบีย้ประกนัชีวิตเพ่ือการออมตอ่ปี 
 
ตารางท่ี 32 แสดงผลการประมาณคา่แบบจ าลองโพรบิท ท่ีแสดงถึงผลของตวัแปรอธิบาย

ท่ีมีต่อความน่าจะเป็นหรือโอกาสในการมีเงินออมเพียงพอหลังเกษียณอายุ โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 3 แบบจ าลอง เพ่ือดผูลกระทบท่ีเกิดขึน้กบักลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด กลุม่ตวัอยา่งท่ีท างานในระบบ 
และกลุม่ตวัอยา่งท่ีท างานนอกระบบ 

เม่ือพิจารณาปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อโอกาสในการมีเงินออมพอเพียงหลังเกษียณอายุของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ ผู้ ท่ีจบการศกึษาสงูสดุสงูกวา่ระดบัปริญญาตรี มีโอกาสท่ีจะออมได้พอเพียงหลงั
เกษียณอายมุากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศกึษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงถึงร้อยละ 
14.75 มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส าหรับปัจจยัด้านเศรษฐกิจท่ีสง่ผลตอ่ความพอเพียง
ของเงินออมหลังเกษียณอายุ ได้แก่ อายุเกษียณ อาชีพ รายได้รวมต่อปี  และมูลค่าท่ีดิน โดยอายุ
เกษียณส่งผลทางบวกต่อโอกาสในการออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุ หากกลุ่มตัวอย่างขยาย
ระยะเวลาเกษียณอายุออกไป 1 ปี มีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุเพิ่มขึน้
เทา่กบัร้อยละ 2.25 มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 อาชีพมีผลตอ่โอกาสในการเป็นผู้ออมได้
พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุหากกลุม่ตวัอยา่งประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีโอกาสท่ีจะออม
ได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ /ลูกจ้างประจ าของ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานราชการ และพนกังาน
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มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงเท่ากับร้อยละ 20.13 มีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
ในขณะท่ีหากกลุ่มตวัอย่างประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย หาบเร่ แผงลอย ขบัรถรับจ้าง 
รับจ้างทัว่ไป ชว่ยธุรกิจในครอบครัว เกษตรกรรม และอ่ืนๆ มีโอกาสท่ีจะออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุ
น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ /ลกูจ้างประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานราชการ และพนกังานมหาวิทยาลยัเท่ากบัร้อยละ 
11.78 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 หากกลุม่ตวัอยา่งมีรายได้รวมตอ่ปีเพิ่มขึน้ 100,000 บาท มีโอกาส
ท่ีจะออมได้เพียงพอหลงัเกษียณอายุเพิ่มขึน้เท่ากับร้อยละ 0.73 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 และหากกลุ่ม
ตวัอยา่งมีมลูคา่ท่ีดนิเพิ่มขึน้ 100,000 บาท มีโอกาสท่ีจะออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายเุพิ่มขึน้ร้อยละ 
0.57 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบพบว่า อายุเกษียณ และมูลค่าท่ีดิน
ส่งผลในทางบวกตอ่โอกาสในการออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุ หากกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบ
ขยายระยะเวลาเกษียณอายุออกไป 1 ปี มีโอกาสท่ีจะออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุเพิ่มขึน้เท่ากับ
ร้อยละ 1.41 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และการมีมลูคา่ท่ีดินเพิ่มขึน้ 100,000 บาทช่วยเพิ่มโอกาส
ในการออมได้เพียงพอหลงัเกษียณอายุของกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบเท่ากบัร้อยละ 0.35 ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบ เม่ือพิจารณาผลของตวัแปรด้านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่า ระดบัการศกึษาสงูสดุ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 15 ปี และอายุ
เกษียณ ส่งผลตอ่โอกาสในการออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุถ้าหากกลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานนอกระบบ
จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีโอกาสท่ีจะออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากกว่าผู้ ท่ีจบการศกึษา
ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีเท่ากับร้อยละ 27.38 ท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 99 และถ้ากลุ่มตวัอย่างท่ี
ท างานนอกระบบจบการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี มีโอกาสท่ีจะออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุ
มากกว่าผู้ ท่ีจบการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีเท่ากบัร้อยละ 26.61 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
จ านวนเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปีในครัวเรือนส่งผลทางลบตอ่โอกาสในการออมได้เพียงพอหลงัเกษียณอายุ
ของผู้ ท่ีท างานนอกระบบ หากมีจ านวนเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปีในครัวเรือนเพิ่มขึน้ 1 คน มีโอกาสท่ีจะออม
ได้พอเพียงหลงัเกษียณอายลุดลงเท่ากบัร้อยละ 7.65 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 อายเุกษียณส่งผล
ในทางบวกตอ่โอกาสในการออมได้เพียงพอหลงัเกษียณอาย ุหากกลุม่ตวัอยา่งท่ีท างานนอกระบบขยาย
ระยะเวลาเกษียณอายอุอกไป 1 ปี จะช่วยเพิ่มโอกาสในการออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายเุท่ากบัร้อย
ละ 3.07 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส าหรับผลของปัจจยัด้านเศรษฐกิจท่ีมีตอ่โอกาสในการออมได้
เพียงพอหลงัเกษียณอายขุองกลุม่ตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบคือ รายได้ ทรัพย์สิน และหนีส้ิน หากกลุ่ม
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ตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบมีรายได้รวมต่อปีเพิ่มขึน้ 100,000 บาท มีโอกาสท่ีจะออมได้พอเพียงหลัง
เกษียณอายุเพิ่มขึน้เท่ากับร้อยละ 1.36 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และหากกลุ่มตวัอย่างมีมูลค่า
ท่ีดนิเพิ่มขึน้ 100,000 บาท มีโอกาสออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายเุพิ่มขึน้เท่ากบัร้อยละ 1.33 ท่ีระดบั
ความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในขณะท่ีหากกลุ่มตัวอย่างมีหนีส้ิน มีโอกาสท่ีจะออมได้พอเพียงหลัง
เกษียณอายนุ้อยกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไมมี่หนีส้ินเทา่กบัร้อยละ 11.99 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
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ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอาย ุ 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตามคือ ความพอเพยีงของเงินออมหลงัเกษียณอาย ุ

รวม ท างานในระบบ ท างานนอกระบบ 

Coefficient 
marginal 

effect 
Coefficient 

marginal 
effect 

Coefficient 
marginal 

effect 

male 0.0459 0.0124 0.1891 0.0467 -0.2415 -0.0676 

age 0.015 0.0041 0.1303 0.0322 -0.1738 -0.0487 

agesq -0.0004 -0.0001 -0.0021 -0.0005 0.0021 0.0006 

edu1             

edu2 0.3211 0.093 -0.0757 -0.0186 0.9425 0.2738*** 

edu3 0.5306 0.1475** -0.0157 -0.0038 0.9144 0.2661** 

single             

married -0.2076 -0.0569 -0.2475 -0.0619 -0.0275 -0.0077 

div_widow -0.3122 -0.087 -0.2376 -0.0592 -0.0782 -0.0219 

urban -0.0323 -0.0088 0.3028 0.0748 -0.3398 -0.0951 

num_depend1 -0.1197 -0.0324 -0.0336 -0.0083 -0.2734 -0.0765* 

num_depend2 -0.0341 -0.0092 -0.0691 -0.0171 -0.0283 -0.0079 

retired_age 0.083 0.0225*** 0.0571 0.0141*** 0.1098 0.0307*** 

career1             

career2 0.7964 0.2013***         

career3  -0.3699 -0.1178*         

tot_income x 100,000 0.0269 0.0073* 0.0105 0.0026 0.0486 0.0136** 

land x 100,000 0.0209 0.0057*** 0.0143 0.0035*** 0.0477 0.0133*** 

debt -0.0914 -0.0248 0.1013 0.025 -0.4284 -0.1199* 
 

หมายเหต:ุ *มีนยัส าคญัทางสถิติมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90, **มีนยัส าคญัท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95, ***มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  
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ตารางท่ี 32 (ตอ่) แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอาย ุ 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตามคือ ความพอเพยีงของเงินออมหลงัเกษียณอาย ุ

รวม ท างานในระบบ ท างานนอกระบบ 

Coefficient 
marginal 

effect 
Coefficient 

marginal 
effect 

Coefficient 
marginal 

effect 

own_house 0.1857 0.0503 0.2111 0.0522 0.1011 0.0283 

bequest -0.1912 -0.0518 -0.1325 -0.0328 0.0327 0.0091 

fin_lit 0.0483 0.0131 0.0198 0.0049 0.091 0.0255 

risk 0.0798 0.0216 0.0079 0.0019 0.0337 0.0094 

saving_premium x 100,000 -0.009 -0.0024 0.394 0.0975 -0.238 -0.0667 

คา่คงที ่ -4.8295   -4.5822   -3.4829   

Pseudo R2 0.2294 0.1197 0.283 
  

 
หมายเหต:ุ *มีนยัส าคญัทางสถิติมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90, **มีนยัส าคญัท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95, ***มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาเร่ืองการท าประกนัชีวิตเพ่ือเป็นมรดกกบัความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายุ 
ผู้วิจยัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การท าประกนัชีวิตและแรงจงูใจในการถ่ายโอนมรดกผ่าน
การท าประกันชีวิต รวมทัง้บทบาทของการท าประกันชีวิต รวมถึงศึกษาสภาพปัญหาการมีเงินออมหลงั
เกษียณอายขุองคนในวยัท างาน และศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การมีเงินออมหลงัเกษียณอายเุปรียบเทียบ
ระหว่างคนท่ีท างานในระบบและนอกระบบ อาทิ ปัจจยัทางด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ 
แรงจูงใจในการออม ด้านความรู้ทางการเงินและทศันคติตอ่ความเส่ียง และการท าประกันชีวิต โดยสรุป
ผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ ดงันี ้ 

 
1. สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล 

การศกึษาเร่ืองการท าประกนัชีวิตเพ่ือเป็นมรดกกบัความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายุ 
ใช้กลุ่มตัวอย่างคือประชากรวัยท างานอายุระหว่าง 25 – 55 ปี  จ านวน 500 คน จากจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 251 คน นนทบุรี 44 คน เชียงใหม่ 59 คน นครราชสีมา 95 คน และสงขลา 51 คน 
สามารถสรุปผลการวิจยัได้ ดงันี ้ 

 
1.1 ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ พฤตกิรรมการออม ความรู้ทาง 

การเงนิ ทัศนคตต่ิอความเส่ียง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.20 มีอายุระหว่าง 25-35

ปี ร้อยละ 47.60 อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ร้อยละ 50.20 และอยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 
75.20 ส่วนใหญ่ไม่เป็นหวัหน้าครัวเรือน ร้อยละ 66.60 จบการศึกษาสงูสดุระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 
ร้อยละ 41.60 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 48.60 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีสมาชิกใน
ครัวเรือนท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ผู้สงูอาย ุหรือผู้พิการ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ ท างานในระบบร้อยละ 63.40 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน ร้อยละ 35.80 รองลงมารับจ้างทัว่ไป ร้อยละ 12.40 และข้าราชการลกูจ้างประจ า
ของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 10.40 ตามล าดบั ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อปีน้อยกว่า 250,000 บาท กลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบส่วน
ใหญ่มีรายได้รวมต่อปีน้อยกว่า 250,00 บาท ถึงร้อยละ 60.11 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีหนีส้ิน ร้อยละ 
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60.60 สว่นใหญ่มีหนีส้ินรวมมากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 38.95 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีมลูคา่สินทรัพย์
สุทธิน้อยกว่าเท่ากับ 500,000 บาท ร้อยละ 45 และส่วนใหญ่มีบ้านเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนช าระ 
ร้อยละ 48.20 

กลุม่ตวัอยา่งมีรายได้รวมเฉล่ียปีละ 467,827 บาท มีมลูคา่สินทรัพย์รวมเฉล่ีย 3,299,126
บาท ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์มีค่า/สินทรัพย์ส่วนตวั มีมูลค่าเฉล่ียเท่ากับ 2,573,966 บาท หนีส้ินรวม
เฉล่ียมีมลูค่าเท่ากับ 577,938 บาท ส่วนใหญ่เป็นเป็นหนีส้ินระยะยาว คา่ใช้จ่ายรวมมีมูลคา่เฉล่ียปีละ 
357,873 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคเฉล่ียปีละ 159,425 บาท และค่าใช้จ่าย
ส าหรับสินทรัพย์เพ่ือการลงทุนและการออมปีละ 96,710 บาท โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉล่ียเท่ากับ 
2,721,188 บาท 

ผลการศึกษาด้านด้านพฤติกรรมการออมและการประกันชีวิตพบว่า ด้านวิธีการจดัสรร
เงินออม กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมโดยแบง่เงินออมไว้ก่อนแล้วจึงน าเงินส่วนที่เหลือไป

ใช้จ่าย ร้อยละ 40.80 ส าหรับด้านแรงจูงใจในการออม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
แรงจูงใจในการออม 3 ด้าน โดยกลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการออมเพ่ือเหตุฉุกเฉินมากท่ีสุดร้อยละ 
58.60 กลุ่มตัวอย่างอาศัย internet/social media เป็นช่องทางการรับรู้ข่าวสารด้านการออมและการ
ลงทุนมากท่ีสุด ร้อยละ 62.20 กลุ่มตวัอย่างเกินคร่ึง ร้อยละ 51.00 ยังไม่เร่ิมวางแผนการออมเงินหรือ
ลงทุนเพ่ือเป็นเงินส าหรับใช้ตอนเกษียณอาย ุส่วนใหญ่ร้อยละ 57 ยงัไม่แน่ใจว่าจะมีเงินออมเพียงพอ
กับการใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ มีเพียงร้อยละ 18 ท่ีคิดว่าจะมีเงินออมไว้เพียงพอกับการใช้จ่ายหลัง
เกษียณอาย ุกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 42.20 มีประกนัชีวิต กลุม่ตวัอย่างท่ีท างานในระบบมีประกนัชีวิตร้อย
ละ 53.63 มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบ ร้อยละ 22.40 ส่วนใหญ่นิยมท าประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์มากท่ีสุด ร้อยละ 33.20 และกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 19.80 ท าประกันสุขภาพ กลุ่มตวัอย่าง
สว่นใหญ่มีแรงจงูใจในการท าประกนัชีวิตเพ่ือการออมไว้เป็นรายได้หลงัเกษียณ ร้อยละ 61.61 สว่นใหญ่
ระบใุห้พ่อแมเ่ป็นผู้ รับผลประโยชน์จากประกนัชีวิตร้อยละ 58.29 ส าหรับสวสัดกิารรักษาพยาบาล กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 49 ใช้สวัสดิการจากบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง/
ผู้ประกนัตน หรือประกนัสงัคม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 55.80 ระบวุา่สขุภาพดี และร้อยละ 85.80 
ระบวุา่ไมมี่ภาวะเจ็บป่วยเรือ้รัง/มีโรคประจ าตวัท่ีต้องพบแพทย์เป็นประจ าหรือกินยาเป็นประจ า 

เม่ือพิจารณาความรู้พืน้ฐานทางการเงินของกลุม่ตวัอย่าง พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มี
คะแนนความรู้พืน้ฐานทางการเงินคอ่นข้างน้อยเท่ากบั 1 คะแนน ร้อยละ 25.60 ค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ตอบถกูมากท่ีสุดคือ ค าถามเก่ียวกบัการลงทนุในสินทรัพย์ ร้อยละ 72.20 ส่วนค าถามท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบถูกน้อยท่ีสุด คือ ค าถามเก่ียวกับการบริหารเงินส ารองเผ่ือฉุกเฉิน ตอบถกูน้อย
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ท่ีสดุร้อยละ 32.60 กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีทศันคตไิมช่อบความเส่ียง มีระดบัการยอมรับความเส่ียงได้
เล็กน้อย ร้อยละ 38.40 นอกจากนีเ้ม่ือสอบถามเก่ียวกับการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ไม่
พบวา่มีกลุม่ตวัอยา่งเป็นสมาชิกกองทนุการออมแห่งชาต ิ อีกทัง้ยงัมีกลุม่ตวัอยา่งสว่นน้อยเพียงร้อยละ 
27.80 ท่ีรู้จกักองทนุการออมแหง่ชาต ิโดยกลุม่ท่ีรู้จกักองทนุการออมแห่งชาตสิว่นใหญ่รู้จกัผา่นชอ่งทาง
โทรทศัน์/วิทย ุร้อยละ 44.60 

 
1.2 การวิเคราะห์พฤตกิรรมการท าประกันชีวิต 

ผลการศกึษาการวิเคราะห์พฤตกิรรมการท าประกนัชีวิตพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งร้อยละ 42.20  
ท าประกนัสุขภาพร้อยละ 19.80 โดยผู้ท างานในระบบท าประกนัชีวิตร้อยละ 53.63 ผู้ท างานนอกระบบ
ท าประกันชีวิตร้อยละ 22.40 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 19.80 ท าประกันสุขภาพ โดยผู้ท างานใน
ระบบท าประกันสุขภาพร้อยละ 24.29 และผู้ ท างานนอกระบบท าประกันสุขภาพร้อยละ 12.02 เม่ือ
พิจารณาการท าประกนัชีวิตในแตล่ะประเภทพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ร้อยละ 33.20  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นเพศหญิงท าประกนัชีวิต ร้อยละ 43.79 มากกวา่เพศชาย ร้อยละ  
36.69 ผู้ ท่ีมีอายรุะหว่าง 36- 45 ปี มีสดัสว่นในการท าประกนัชีวิตมากท่ีสดุ ร้อยละ 52.53 กลุ่มตวัอย่าง
ในจังหวัดนนทบุรีมีสัดส่วนของการท าประกันชีวิตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.36 ส่วนจังหวัด
นครราชสีมามีสดัสว่นของผู้ท าประกนัชีวิตน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 33.68 ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมีสดัสว่น
ของการท าประกนัชีวิตมากกว่าผู้ ท่ีอาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล ผู้ ท่ีเป็นหวัหน้าครัวเรือนมีสดัสว่นของการ
ท าประกันชีวิตพอๆ กับผู้ ท่ีไม่เป็นหัวหน้าครัวเรือน การท าประกันชีวิตมีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึน้ตามระดับ
การศกึษา ผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสมีสดัส่วนของการท าประกนัชีวิตมากท่ีสดุ ร้อยละ 44.35 ผู้ ท่ีมีเด็กอายุ
ต ่ากวา่ 15 ปีในครัวเรือน 1-2 คน มีสดัสว่นของการท าประกนัชีวิตมากท่ีสดุ ร้อยละ 44.44 ผู้ ท่ีมีผู้สงูอายุ
ในครัวเรือน 1-2 คน มีสดัสว่นของการท าประกนัชีวิตมากท่ีสดุ ร้อยละ 51.81 ผู้ ท่ีมีผู้พิการในครัวเรือนมี
สดัส่วนของการท าประกันชีวิตมากกว่าผู้ ท่ีไม่มีผู้พิการในครัวเรือน ผู้ ท่ีไม่มีบุตรมีสัดส่วนของการท า
ประกนัชีวิตมากกวา่ผู้ ท่ีไมมี่บตุร และสดัสว่นของการท าประกนัชีวิตลดลงตามจ านวนบตุรท่ีเพิ่มขึน้ 

เม่ือพิจารณาตามลักษณะทางเศรษฐกิจพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็น ข้าราชการ /
ลูกจ้างประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
ราชการ และพนกังานมหาวิทยาลยัมีสดัส่วนของการท าประกนัชีวิตมากท่ีสดุ ร้อยละ 53.72 สดัสว่นของ
การท าประกนัชีวิตเพิ่มขึน้ตามระดบัรายได้ มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ การมีหนีส้ิน และจ านวนหนีส้ิน  ผู้ ท่ีมี
บ้านเป็นของตนเอง แตย่งัต้องผอ่นช าระมีสดัสว่นของการท าประกนัชีวิตมากท่ีสดุ ร้อยละ 64.42 
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สดัส่วนการท าประกันชีวิตเพิ่มขึน้ตามความรู้พืน้ฐานทางการเงิน แต่มีข้อสงัเกตคือ ผู้ ท่ี
ท างานนอกระบบท่ีมีระดบัความรู้ทางการเงินน้อยและปานกลาง มีสดัส่วนการท าประกนัชีวิตคอ่นข้าง
น้อยเพียง ร้อยละ 12.90 และร้อยละ 28.17 ตามล าดับ ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาจากระดบัการยอมรับ
ความเส่ียง พบวา่ ผู้ ท่ียอมรับความเส่ียงได้ในระดบัมากมีสดัสว่นของการท าประกนัชีวิตน้อยท่ีสดุ 

 
1.3 การวิเคราะห์ความพอเพียงของเงนิออมหลังเกษียณอาย ุ  

จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 500 คน มีผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุ ร้อยละ 68.20 
โดยผู้ ท่ีท างานในระบบมีสดัสว่นของผู้ออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายรุ้อยละ 79.81 มากกวา่ผู้ ท่ีท างาน
นอกระบบ ร้อยละ 47.54 

เม่ือพิจารณาจากปัจจยัด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศ
หญิงมีสดัส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายรุ้อยละ 68.30 มากกว่าเพศชายท่ีมีสดัสว่นของผู้
ท่ีออมได้ร้อยละ 67.53  กลุ่มตวัอย่างอายุ 25 – 35 ปีมีสดัส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุ
มากท่ีสุด ร้อยละ 71.01 และเม่ืออายุเพิ่มขึน้พบว่าสัดส่วนของการออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุ
ลดลง ผู้ ท่ีมีภูมิล าเนาในจงัหวดัเชียงใหม่มีสดัส่วนของผู้ออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากท่ีสดุคิด
เป็นร้อยละ 77.97 ในขณะท่ีผู้ ท่ีมีภูมิล าเนาในจงัหวดักรุงเทพมหานครมีสดัส่วนของผู้ ออมได้พอเพียง
หลงัเกษียณอายุน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.55 ผู้ ท่ีอาศยัอยู่นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนของผู้ ออมได้
พอเพียงหลังเกษียณอายุร้อยละ 70.97 มากกว่าผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ 67.02 ผู้ ท่ีเป็น
หัวหน้าครัวเรือนมีสัดส่วนของผู้ ออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุร้อยละ 69.46 มากกว่าผู้ ท่ีไม่เป็น
หัวหน้าครัวเรือนร้อยละ 67.27 สัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุเพิ่มขึน้ตามระดับ
การศึกษาท่ีสูงขึน้  ผู้ ท่ีมีสถานภาพโสดมีสดัส่วนของผู้ออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุมากกว่าผู้ ท่ีมี
สถานภาพสมรส หรืออยูใ่นสถานะเป็นหม้าย หย่า แยกกนัอยู่ ผู้ ท่ีไมมี่เด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปีในครัวเรือน 
มีสัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุมากกว่าผู้ ท่ีมี เด็กอายุต ่ากว่า 15 ปีในครัวเรือน 
ในขณะท่ีสดัส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายเุพิ่มขึน้ตามจ านวนผู้สูงอายใุนครัวเรือน และ
เม่ือมีผู้พิการในครัวเรือนจะมีสดัส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากกว่าเม่ือเปรียบเทียบ
กับผู้ ท่ีไม่มีผู้พิการในครัวเรือน ผู้ ท่ีไม่มีบุตรมีสัดส่วนของการออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุร้อยละ 
76.56 มากกว่าผู้ ท่ีมีบตุร ร้อยละ 57.71 และการมีบุตรเพิ่มขึน้จาก 1 คนเป็น 2 คนจะท าให้สดัส่วนของ
การออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุลดลง ในขณะท่ีเม่ือมีบุตรมากกว่า 2 คนสดัส่วนของการออมได้
พอเพียงหลงัเกษียณอายจุะเพิ่มขึน้ 
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เม่ือพิจารณาความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณจ าแนกตามลกัษณะทางเศรษฐกิจ
พบว่า ผู้ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนมีสดัส่วนของการออมพอเพียงหลงัเกษียณมากท่ีสดุ คิด
เป็นร้อยละ 84.36  สัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุเพิ่มขึน้ตามรายได้รวมต่อปีและ
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีเพิ่มขึน้ ผู้ ท่ีมีหนีส้ินมีสดัส่วนการออมพอเพียงหลงัเกษียณอายมุากกว่าผู้ ท่ีไม่มี
หนีส้ิน ในขณะท่ีสดัสว่นการออมพอเพียงหลงัเกษียณอายเุพิ่มขึน้ตามจ านวนหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้ และผู้ ท่ีมี
บ้านเป็นของตนเอง ต้องผอ่นช าระมีสดัสว่นการออมพอเพียงหลงัเกษียณอายมุากท่ีสดุ ร้อยละ 76.92  

เม่ือพิจารณาวิธีการจดัสรรเงินออม พบว่า ผู้ ท่ีไม่ได้จดัสรรเงินออมเองหรือมีผู้ อ่ืนจดัสรร
เงินออมให้มีสดัส่วนผู้ออมพอเพียงหลงัเกษียณอายุมากท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 77.42 ผู้ ท่ีระบุว่าสามารถ
ออมได้อย่างสม ่าเสมอมีสัดส่วนผู้ ออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุมากท่ีสุด ร้อยละ 79.26 ผู้ เร่ิมวาง
แผนการออมเงินหรือลงทุนเพ่ือเป็นเงินส าหรับใช้ตอนเกษียณอายุเรียบร้อยแล้วมีสัดส่วนของผู้ ออม
พอเพียงหลงัเกษียณอายรุ้อยละ 72.24 มากกวา่ผู้ ท่ียงัไมเ่ร่ิมวางแผนการออมเงินหรือลงทนุเพ่ือเป็นเงิน
ส าหรับใช้ตอนเกษียณอาย ุและผู้ ท่ีคดิวา่จะมีเงินออมไว้ไมเ่พียงพอกบัการใช้จา่ยหลงัเกษียณ มีสดัสว่น
ผู้ออมเพียงพอหลงัเกษียณอายมุากท่ีสดุ ร้อยละ 76 เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ ท่ีคิดว่าไมแ่น่ใจ และแน่ใจว่า
มีเงินออมไว้เพียงพอกบัการใช้จา่ยหลงัเกษียณ 

สัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุเพิ่มขึน้ตามระดบัความรู้พืน้ฐานทาง
การเงิน ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ ท่ีมีความรู้พืน้ฐานทางการเงินในระดบัมาก มีสดัส่วนของผู้ ท่ีออมได้ ร้อย
ละ 79.80 มากกว่าผู้ ท่ี มีความรู้ในระดับปานกลางและน้อย ร้อยละ 70.78 และ 56.33 ตามล าดับ 
โดยเฉพาะผู้ ท่ีท างานนอกระบบหากมีความรู้พืน้ฐานทางการเงินในระดบัมาก จะมีสดัส่วนของผู้ ท่ีออม
ได้พอเพียงหลงัเกษียณอายรุ้อยละ 63.16  เม่ือพิจารณาด้านทศันคติตอ่การยอมรับความเส่ียงพบว่า ผู้
ท่ียอมรับความเส่ียงได้ปานกลางมีสัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุมากท่ีสุด ร้อยละ 
78.64  

สรุปผลการวิเคราะห์ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอาย ุพบว่า ขึน้อยู่กับปัจจยั
ทางรายได้ ค่าใช้จ่าย หนีส้ิน และทรัพย์สิน เป็นส าคญั เน่ืองจากจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของผู้ ท่ีออมได้
พอเพียงหลงัเกษียณอายนุัน้เพิ่มขึน้ตามระดบัรายได้ และมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ในขณะท่ีผู้ ท่ีมีบตุรนา่จะ
ได้รับผลกระทบจากคา่ใช้จ่ายในการเลีย้งด ูและคา่ใช้จ่ายในการศกึษาของบุตร จึงท าให้มีสดัส่วนของ
การออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุน้อยกว่าผู้ ท่ีไม่มีบุตร เช่นเดียวกับผู้ ท่ีมีเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปีใน
ครัวเรือน ซึง่อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบในคา่ใช้จา่ยด้านตา่งๆ ส าหรับเดก็ในครัวเรือน จงึท าให้มีสดัสว่น
ของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุน้อยกว่าผู้ ท่ีไม่มีเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปีในครัวเรือน ผลกระทบ
ด้านคา่ครองชีพอาจสง่ผลให้ผู้ ท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานครมีสดัสว่นของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงั
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เกษียณอายนุ้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ ท่ีอยู่ในภูมิภาคอ่ืนๆ  ในขณะท่ีผู้ มีหนีส้ินมีสดัส่วนของการ
ออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากกว่าผู้ ไม่มีหนีส้ิน อาจเน่ืองจากหนีส้ินท่ีเกิดขึน้เกิดจากการกู้ ยืมมา
เพ่ือลงทุนท าธุรกิจ หรือซือ้สินทรัพย์ นอกจากนีก้ารให้ความรู้ทางการเงินน่าจะช่วยท าให้บุคคลมี
ความสามารถในการออมพอเพียงหลงัเกษียณอายเุพิ่มขึน้ เน่ืองจากสดัสว่นของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลงั
เกษียณอายเุพิ่มขึน้ตามระดบัความรู้ทางการเงิน โดยเฉพาะกบัผู้ท างานนอกระบบท่ีมีระดบัความรู้ทาง
การเงินน้อย ซึ่งการมีความรู้ทางการเงินจะช่วยส่งผลให้มีความสามารถในการบริหารรายได้ ค่าใช้จ่าย 
หนีส้ิน และทรัพย์สินได้ดีขึน้ ซึง่จะชว่ยเพิ่มความสามารถในการออมได้มากขึน้ 

 
1.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท าประกันชีวิต และจ านวนการจ่ายเบีย้ประกัน 

ชีวิต  
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท าประกันชีวิตใช้การประมาณค่าด้วยแบบจ าลอง 

Heckman two-step เพ่ือท าการทดสอบปัจจยัด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ความรู้ทาง
การเงิน และทศันคตติอ่ความเส่ียง และทศันคตติอ่ความต้องการมอบมรดก  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อการท าประกันชีวิตด้วยแบบจ าลองโพรบิท 
ส าหรับปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีจบการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีมีโอกาสในการท าประกนัชีวิตมากกว่ากลุม่ตวัอยา่งท่ีจบการศกึษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี
เท่ากับ ร้อยละ 20.81 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Baek and 
DeVaney (2005) พบความสมัพนัธ์ในทางบวกระหวา่งระดบัการศกึษาและความต้องการท าประกนัชีวิต 
เน่ืองจากเม่ือหวัหน้าครัวเรือนเสียชีวิต นบัวา่เป็นการสญูเสียท่ียิ่งใหญ่ของทนุมนษุย์ โดยเฉพาะหวัหน้า
ครัวเรือนท่ีมีระดบัการศกึษาสงูจะมีศกัยภาพในการหารายได้สงูด้วย การเสียชีวิตของหวัหน้าครัวเรือนท่ี
มีระดบัการศกึษาสงูจะน ามาซึง่การสญูเสียทางการเงินมากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัหวัหน้าครัวเรือนท่ีมี
ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ ดงันัน้ การท าประกนัชีวิตของผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าจะเพิ่มขึน้ตามมลูคา่
ของการสูญเสียของทุนมนุษย์ท่ีเพิ่มขึน้ (Baek and DeVaney, 2005) และสอดคล้องกับ Li (2008) พบ
ความสมัพันธ์ท่ีเป็นบวกระหว่างระดบัการศึกษากับการเป็นเจ้าของและจ านวนการซือ้ term life และ 
cash value life insurance เชน่เดียวกบั Li et al. (2007) พบว่าความต้องการประกนัชีวิตในกลุ่มประเทศ 
OECD มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัระดบัการศกึษา  

 ผู้ ท่ีท างานในระบบมีโอกาสในการท าประกันชีวิตมากกว่าผู้ ท่ีท างานนอกระบบร้อยละ 
18.35 และท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Peprah, Koomson, and 
Forson (2017) พบว่าผู้ ท่ีท างานในระบบมีความน่าจะเป็นในการท าประกันชีวิตมากกว่าผู้ ท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ และสอดคล้องกับ Tan, Yen, Hasan, and Muhamed (2014) พบว่าครัวเรือนท่ีท างาน
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พนักงานออฟฟิศมีโอกาสท าประกันชีวิตมากกว่าครัวเรือนท่ีไม่ได้ท างานออฟฟิศ Tan, Yen, Hasan, 
and Muhamed (2014) 

ผลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่อความน่าจะเป็นในการท าประกันชีวิตพบว่า ถ้ากลุ่ม
ตวัอย่างมีรายได้รวมเพิ่มขึน้ 100,000 บาทมีโอกาสท่ีจะท าประกันชีวิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.67 ท่ีระดับ
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 สอดคล้องกบัการศกึษาของ Li (2008) พบวา่ รายได้มีผลในทางบวกตอ่การเป็น
เจ้าของ term life insurance และมีผลต่อจ านวนการซือ้ cash value life insurance และ Peprah, 
Koomson, & Forson (2017) พบว่าคนจนมีความน่าจะเป็นในการท าประกันชีวิตน้อยกว่าคนรวย 
เช่นเดียวกบั อิศราภรณ์ วีระคงสวุรรณ และเสาวคนธ์ สดุสวาท (2556) พบว่ารายได้มีความสมัพนัธ์กบั
รูปแบบการท าประกนัชีวิต และหากกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนหนีส้ินเพิ่มขึน้ 100,000 บาท มีโอกาสในท า
ประกนัชีวิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.04 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 สอดคล้องกับ Li (2008) พบว่า หนีส้ิน
สง่ผลทางบวกตอ่การเป็นเจ้าของและจ านวนการซือ้ term life insurance  

 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการมอบมรดกแก่บตุรหลาน พบว่ามีความสมัพนัธ์ในทางบวก
ต่อแนวโน้มการท าประกันชีวิต ผู้ ท่ีมีความต้องการมอบมรดกแก่บุตรหลานมีโอกาสในการท าประกัน
ชีวิตมากกวา่ผู้ ท่ีไม่มีความต้องการมอบมรดกแก่บตุรหลานร้อยละ 9.34 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90
สอดคล้องกับ Li (2008) พบว่าผู้ ท่ีมีทศันคติต่อการมอบมรดกให้กับบุตรหลานจะมีโอกาสซือ้ term life 
insurance ในจ านวนมากกว่า และผู้ ท่ีมีทัศนคติต่อการมอบมรดกจะมีโอกาสซือ้ cash value life 
insurance ในจ านวนมากกว่า และสอดคล้องกับ Inkmaan and Michaelides (2010) พบว่าความ
ต้องการท าประกันชีวิตแบบชัว่ระยะเวลามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับทศันคติของพ่อแม่ท่ีต้องการ
มอบมรดกให้กับบุตร เช่นเดียวกับ Mahdzan and Victorian (2013) พบว่าแรงจูงใจในการมอบมรดก
สง่ผลในทางบวกตอ่ความต้องการท าประกนัชีวิต  

นอกจากนีแ้นวโน้มในการท าประกันชีวิตยงัมีความสมัพันธ์ในทางบวกต่อระดบัความรู้
พืน้ฐานทางการเงิน ผู้ ท่ีมีคะแนนความรู้พืน้ฐานทางการเงินเพิ่มขึน้ 1 คะแนนมีโอกาสในการท าประกัน
ชีวิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 สอดคล้องกบั Luciano, Rossi, and Sansone 
(2015) พบว่าความรู้ทางการเงินส่งผลในทางบวกต่อความต้องการท าประกนัชีวิตและจ านวนการจ่าย
เบีย้ประกนัชีวิต  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิตด้วยวิธีก าลังสอง
น้อยที่ สุด ในส่วนของปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ผลการประมาณค่าพบว่า อายุมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัจ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต อายท่ีุเพิ่มขึน้ 1 ปีมีผลตอ่จ านวนการจา่ยเบีย้
ประกนัเพิ่มขึน้ 12,888 บาทตอ่ปี ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 สอดคล้องกับ Li (2008) พบว่า อายุมี
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ผลในทางบวกตอ่การเป็นเจ้าของกรมธรรม์และจ านวนการซือ้ term life และ cash value life insurance 
นอกจากนีพ้บว่าการเปล่ียนแปลงของจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันและอายุมีลักษณะสอดคล้องตาม
สมมติฐานวงจรชีวิต โดยค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอายุยกก าลังสองมีค่าติดลบและท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทัง้นีเ้น่ืองจากจ านวนการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิตขึน้อยู่กบัรายได้ เม่ือรายได้เพิ่มขึน้ตาม
อายุและประสบการณ์ท างาน ความสามารถในการจ่ายเบีย้ประกนัจึงเพิ่มขึน้ตาม และเม่ืออายมุากขึน้
เข้าใกล้วยัเกษียณอายุ รายได้จะเร่ิมลดลง ท าให้ความสามารถในการจ่ายเบีย้ประกันชีวิตลดลง เม่ือ
พิจารณาถึงผลกระทบของจ านวนบตุร พบว่า จ านวนบตุรท่ีเพิ่มขึน้ส่งผลตอ่จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนั
ชีวิตท่ีลดลง โดยจ านวนบุตรท่ีเพิ่มขึน้ 1 คน มีผลท าให้จ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิตลดลง 12,482 
บาทต่อปี ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไม่สอดคล้องกบั Li (2008) พบว่า จ านวนของบตุรท่ีมากขึน้มี
ผลต่อจ านวนการซือ้ term life และ cash value life insurance ในทิศทางเดียวกัน อาจเน่ืองมาจากเม่ือ
บคุคลบตุรเพิ่มขึน้ ท าให้ภาระคา่ใช้จา่ยสงูขึน้ จงึมีความสามารถในการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิตได้น้อยลง 

ผลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่อจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิตพบว่า จ านวนหนีส้ินท่ี
เพิ่มขึน้สง่ผลทางบวกตอ่จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต จ านวนหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้ 100,000 บาท สง่ผลท า
ให้จ านวนการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิตเพิ่มขึน้ 797 บาทตอ่ปี ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 สอดคล้องกับ 
Li (2008) พบว่า หนีส้ินมีผลในทางบวกตอ่การเป็นเจ้าของและจ านวนการซือ้ term life insurance อาจ
เน่ืองมาจากผู้ ท าประกันชีวิตไม่ต้องการให้เกิดภาระในการช าระหนีส้ินต่อทายาทหรือพ่อแม่ จึงท า
ประกนัชีวิตไว้เป็นหลกัประกนัทางเศรษฐกิจเผ่ือกรณีท่ีตนเองเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร  

ผู้ ท่ีมีบ้านเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนช าระมีความสามารถในการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิตได้
มากกว่าผู้ ท่ีมีบ้านเป็นของตนเอง แตย่งัผ่อนช าระ หรือผู้ ท่ีอยูบ้่านพกัท่ีไมเ่สียคา่ใช้จา่ย หรือผู้ ท่ีเชา่บ้าน 
จ านวน 21,709 บาทต่อปี ท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 สอดคล้องกับ Li (2008) ท่ีพบว่าการมีบ้าน
เป็นของตวัเองมีผลในทางบวกตอ่การเป็นเจ้าของ term life insurance อาจเน่ืองมาจากเม่ือไม่มีภาระใน
การผอ่นช าระคา่บ้านหรือต้องเชา่บ้าน ท าให้มีรายได้เหลือสง่ผลตอ่ความสามารถในการจา่ยเบีย้ประกนั
ชีวิตได้มากขึน้ 

นอกจากนีค้า่สมัประสิทธ์ิยงัแสดงให้เห็นวา่ผู้ ท่ีมีระดบัความรู้ทางการเงินมากกวา่มีผลตอ่
การจ่ายเบีย้ประกันชีวิตมากกว่า ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 สอดคล้องกับ Luciano, Rossi, & 
Sansone (2015) พบวา่ ความรู้ทางการเงินสง่ผลในทางบวกตอ่ความต้องการท าประกนัชีวิตและจ านวน
การจ่ายเบีย้ประกันชีวิต อาจเน่ืองมาจากเม่ือบุคคลมีความรู้ทางการเงินท าให้รู้จักการวางแผนทาง
การเงินและการบริหารความเส่ียง จึงยินดีจ่ายเบีย้ประกันชีวิตมากขึน้เพ่ือช่วยในการบริหารจดัการกับ
ความเส่ียงของตนเองได้ดีขึน้ 
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1.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพอเพียงของเงนิออมหลังเกษียณอาย ุ  
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายใุช้การประมาณ

คา่แบบจ าลองโพรบทิ เพ่ือท าการทดสอบปัจจยัด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ความรู้ทาง
การเงิน และทศันคติตอ่ความเส่ียง ทศันคติตอ่ความต้องการมอบมรดก และการท าประกนัชีวิตเพ่ือการ
ออม ส าหรับปัจจยัด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีตอ่ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายุ
พบว่า ระดบัการศกึษาสงูสุดมีผลทางบวกตอ่การมีเงินออมพอเพียงหลงัเกษียณอาย ุผู้ ท่ีจบการศึกษา
สงูสุดสูงกว่าระดบัปริญญาตรี มีแนวโน้มออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีจบ
การศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงถึงร้อยละ 14.75 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Obi-Egbedi, Alawode and Soneye (2014) พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีวัด
จากจ านวนปีการศกึษามีผลในทางบวกตอ่การออมของครัวเรือนในชนบท และสอดคล้องกับ Melesse 
(2015) พบว่า ระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนมีผลต่อการออมของครัวเรือนชนบท เช่นเดียวกับ 
นันทกา นันทวิสัย (2552) พบว่าระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนในระดับอุดมศึกษามี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกตอ่การก าหนดการออมของครัวเรือนนอกภาคเกษตร และในแนวทางเดียวกับ 
กาญจนา สมภารเพียร (2556) พบวา่ ระดบัการศกึษามีผลตอ่การออมของแรงงานนอกระบบในตลาดนดั
จตจุกัรในทางบวก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ส าหรับปัจจยัด้านเศรษฐกิจท่ีสง่ผลตอ่ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอาย ุได้แก่ 
อายุเกษียณ อาชีพ รายได้รวมต่อปี  และมูลค่าท่ีดิน โดยอายุเกษียณส่งผลทางบวกต่อโอกาสในการ
ออมได้เพียงพอหลงัเกษียณอาย ุหากกลุม่ตวัอยา่งขยายระยะเวลาเกษียณอายอุอกไป 1 ปี มีแนวโน้มท่ี
กลุม่ตวัอยา่งจะออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายเุพิ่มขึน้เท่ากบัร้อยละ 2.25 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
99 อาจเน่ืองจากการขยายระเวลาเกษียณอายุออกไปจะท าให้มีเวลาลงทนุและออมได้นานขึน้ ท าให้มี
โอกาสได้รับเงินออมเพิ่มขึน้  

อาชีพมีผลต่อโอกาสในการเป็นผู้ ออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุ หากกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีแนวโน้มออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุมากกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ /ลกูจ้างประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานราชการ และพนกังานมหาวิทยาลยัซึง่เป็นกลุม่อ้างอิงเทา่กบัร้อย
ละ 20.13 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในขณะท่ีหากกลุ่มตวัอย่างประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพ
อิสระ ค้าขาย หาบเร่ แผงลอย ขบัรถรับจ้าง รับจ้างทัว่ไป ชว่ยธุรกิจในครอบครัว เกษตรกรรม และอ่ืนๆ มี
แนวโน้มออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ /
ลูกจ้างประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
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ราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับร้อยละ 11.78 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 จากผล
การศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้ ท่ีประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย หาบเร่ แผงลอย ขับรถรับจ้าง 
รับจ้างทัว่ไป ช่วยธุรกิจในครอบครัว เกษตรกรรม และอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นผู้ท างานนอกระบบ มีโอกาสท่ี
จะออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุน้อยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบริษัทเอกชน และเป็นข้าราชการ /ลกูจ้างประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน  พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลยั ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าความ
สม ่าเสมอของรายได้จากการท างานในระบบมีผลตอ่ความสม ่าเสมอของการออม และการมีรายได้อยา่ง
สม ่าเสมอช่วยให้สามารถวางแผนทางการเงินได้ดีกว่าการได้รับรายได้ท่ีไม่สม ่าเสมอ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ  วรเวศม์ สุวรรณระดา และ สมประวิณ มันประเสริฐ (2552) พบว่า ผู้ มีงานท่ีท างานใน
ระบบหรืออยู่ในระบบการออมภาคบงัคบั ซึ่งมีความสม ่าเสมอของกระแสรายได้มีแนวโน้มจะเป็นผู้ ท่ีมี
เงินออม  

รายได้ส่งผลทางบวกต่อโอกาสในการเป็นผู้ ออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุ หากกลุ่ม
ตวัอย่างมีรายได้รวมต่อปีเพิ่มขึน้ 100,000 บาท มีโอกาสในออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุเพิ่มขึน้
เท่ากับร้อยละ 0.73 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 สอดคล้องกับการศึกษาของ Kibet et al. (2009); ดิ
เรก ปัทมสิริวฒัน์ และ สวุิมล เฮงพฒันา (2556); ชลธิชา อศัวนิรันดร  (2552); นนัทกา นนัทวิสยั (2552); 
กฤตภาส เลิศสงคราม (2555); กาญจนา สมภารเพียร (2556); วิศิษฎ์ บิลมาศ และสุพิชชา โชติก าจร  
(2557); วิศกรณ์  คีรีวรรณ (2558) และ A. Ghafoor et al. (2010); Mirach and Hailu (2014); Melesse 
(2015) ท่ีพบว่า รายได้ส่งผลในทางบวกตอ่ระดบัการออม และในทางเดียวกนักบั วรเวศม์ สวุรรณระดา 
และ สมประวิณ มนัประเสริฐ (2552) พบว่า ระดบัรายได้และความสม ่าเสมอของรายได้จะส่งผลให้ผู้ มี
งานท ามีโอกาสเป็นผู้ออมเงิน   

ท่ีดินเป็นสินทรัพย์ท่ีบุคคลนิยมเก็บออมเงินเพ่ือซือ้ไว้เพ่ือสะสมความมั่งคัง่ มูลค่าของ
ท่ีดินส่งผลในทางบวกตอ่โอกาสในการเป็นผู้ออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุหากกลุม่ตวัอย่างมีมลูคา่
ท่ีดินเพิ่มขึน้ 100,000 บาท มีโอกาสในการออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.57 ท่ีท่ี
ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 99 สอดคล้องกับการศึกษาของ  Duressa and Ejara  (2018) พบว่า ขนาด
ของท่ีดนิท่ีครัวเรือนถือครองสง่ผลในทางบวกตอ่การออมของครัวเรือน    

เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบพบว่า อายุเกษียณ และมูลค่าท่ีดิน
ส่งผลในทางบวกตอ่โอกาสในการออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุ หากกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบ
ขยายระยะเวลาเกษียณอายอุอกไป 1 ปี มีโอกาสในการออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายเุพิ่มขึน้เท่ากับ
ร้อยละ 1.41 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และการมีมลูคา่ท่ีดินเพิ่มขึน้ 100,000 บาทช่วยเพิ่มโอกาส
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ในการออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุของกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในระบบเท่ากบัร้อยละ 0.35 ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.01 

ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบ เม่ือพิจารณาผลของตวัแปรด้านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่า ระดบัการศกึษาสงูสดุ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 15 ปี และอายุ
เกษียณ ส่งผลตอ่โอกาสในการออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุถ้าหากกลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานนอกระบบ
จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีโอกาสในออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายมุากกวา่ผู้ ท่ีจบการศกึษาต ่า
กวา่ระดบัปริญญาตรีเท่ากบัร้อยละ 27.38 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และถ้ากลุม่ตวัอยา่งท่ีท างาน
นอกระบบจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี มีโอกาสในการออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุ
มากกว่าผู้ ท่ีจบการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีเท่ากบัร้อยละ 26.61 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
จ านวนเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปีในครัวเรือนส่งผลทางลบตอ่โอกาสในการออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายุ
ของผู้ ท่ีท างานนอกระบบ หากมีจ านวนเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปีในครัวเรือนเพิ่มขึน้ 1 คน มีโอกาสในการ
ออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายลุดลงเท่ากบัร้อยละ 7.65 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 อายเุกษียณ
สง่ผลในทางบวกตอ่โอกาสในการออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอาย ุหากกลุม่ตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบ
ขยายระยะเวลาเกษียณอายุออกไป 1 ปี จะช่วยเพิ่มโอกาสในการออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุ
เท่ากบัร้อยละ 3.07 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส าหรับผลของปัจจยัด้านเศรษฐกิจท่ีมีตอ่โอกาสใน
การออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุของกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบคือ รายได้ ทรัพย์สิน และ
หนีส้ิน หากกลุม่ตวัอย่างท่ีท างานนอกระบบมีรายได้รวมตอ่ปีเพิ่มขึน้ 100,000 บาท มีโอกาสในการออม
ได้พอเพียงหลังเกษียณอายุเพิ่มขึน้เท่ากับร้อยละ 1.36 ท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และหากกลุ่ม
ตวัอย่างมีมลูคา่ท่ีดินเพิ่มขึน้ 100,000 บาท มีโอกาสออมได้พอเพียงหลงัเกษียณอายเุพิ่มขึน้เทา่กบัร้อย
ละ 1.33 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในขณะท่ีหากกลุ่มตัวอย่างมีหนีส้ิน มีโอกาสท่ีจะออมได้
พอเพียงหลงัเกษียณอายุน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีหนีส้ินเท่ากบัร้อยละ 11.99 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 90 สอดคล้องกบัการศึกษาของ กบั วรเวศม์ สุวรรณระดา และ สมประวิณ มนัประเสริฐ (2552) 
พบวา่ การกู้ ยืมเงินจะมีแนวโน้มท าให้ผู้ มีงานท ากลายเป็นผู้ ไม่ออมเงินและสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการออม
เงินระยะยาวเพ่ือการด ารงชีวิตยามชราภาพท่ีน้อยลง และสอดคล้องกับ นันทกา นันทวิสัย (2552) 
พบว่า จ านวนหนีส้ินท่ีต้องช าระคืนมีผลตอ่การออมทางลบในกลุ่มครัวเรือนนอกภาคเกษตร รวมถึง ดิ
เรก ปัทมสิริวฒัน์ และ สุวิมล เฮงพัฒนา (2556) พบว่า การมีหนีส้ินท าให้ความสามารถการออมของ
ครัวเรือนลดลง และในทางเดียวกับ กาญจนา สมภารเพียร  (2556) พบว่า ระดบัหนีส้ินต่อเดือนมีผล
ในทางลบตอ่การออมของแรงงานนอกระบบในตลาดนดัจตจุกัร  
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1.6 ทัศนคตต่ิอความต้องการมอบมรดกต่อการท าประกันชีวิตและความพอเพียงของ 
เงนิออมหลังเกษียณอายุ 

การท าประกนัชีวิตเกิดจากความตัง้ใจของหวัหน้าครัวเรือนท่ีต้องการถ่ายโอนมรดกต่อบตุรซึ่ง
เกิดจากความหวงัดี (altruism) ท่ีผู้ ให้จะได้รับความพึงพอใจจากการรับรู้ว่าทายาทของเขาจะมีความสุข
จากความมัง่คัง่ของมรดกท่ีได้รับ การวดัแรงจงูใจในการมอบมรดกท่ีเกิดจากความหวงัดีของบคุคลผ่าน
การท าประกนัชีวิต นิยมวดัจากความสมัพนัธ์ระหว่างการท าประกนัชีวิตกบัตวัแปรท่ีแสดงถึงความหวงัดี 
ซึ่งสามารถวดัได้ 2 วิธี คือ วดัจากพืน้ฐานความเป็นจริง (obbjective) โดยใช้การวดัจากการมีบุตร หรือ
สถานภาพสมรส และการวดัท่ีประเมินจากบทบาทของแรงจงูใจในการมอบมรดกโดยการส ารวจความรู้สึก
ส่วนตวัหรือถามค าถามว่าต้องการมอบมรดกให้บุตรหลานหรือไม่ ซึ่งเป็นการวดัเชิงอตัวิสยั (subjective) 
ซึ่งหลายๆ การศึกษาใช้การประเมินจากความต้องการมีประกันชีวิต เน่ืองจากการท าประกันชีวิตมีการ
ระบุทายาทท่ีได้รับผลประโยชน์อย่างชดัเจน จึงไม่น่าจะเป็นการถูกท าขึน้โดยไม่ได้ตัง้ใจ Sauter (2012) 
ในการศึกษาครัง้นีพ้บหลกัฐานท่ีน่าเช่ือได้ว่ากลุ่มตวัอย่างมีความหวงัดีต่อบุตรผ่านการท าประกันชีวิต
เพ่ือเป็นมรดก ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท าประกันชีวิตพบว่า ทัศนคติต่อการมอบมรดกมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัโอกาสในการท าประกนัชีวิตอย่างมีนยัส าคญั รวมถึงผู้ มีสถานภาพสมรสส่งผล
ทางบวกตอ่โอกาสในการท าประกนัชีวิต แม้ว่าจะไมมี่นยัส าคญัก็ตาม นอกจากนีพ้บวา่ ผู้ มีบตุรมีสดัสว่น
ของการท าประกนัชีวิตมากกว่าผู้ ไม่มีบุตร ในขณะท่ีจ านวนบุตรส่งผลทางลบตอ่โอกาสในการท าประกัน
ชีวิต แต่ไม่มีนัยส าคัญ และเม่ือพิจารณาจากผู้ ได้รับผลประโยชน์จากการประกันชีวิต พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีท าประกนัชีวิตมอบให้บตุรได้รับผลประโยชน์ร้อยละ 42.18 โดยเฉพาะในกลุ่มตวัอย่างท่ีท างาน
นอกระบบมอบให้บตุรได้รับผลประโยชน์จากการท าประกนัชีวิตร้อยละ 68.29 

ในการวดัความสมัพนัธ์ระหว่างการท าประกันชีวิตท่ีมีผลต่อความพอเพียงของการออมหลัง
เกษียณอาย ุผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอาย ุพบว่า จ านวน
การจ่ายเบีย้ประกนัชีวิตท่ีเป็นการออมส่งผลทางลบตอ่ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอาย ุแต่มี
ข้อสังเกตว่าผลท่ีเกิดขึน้แตกต่างกันระหว่างผู้ ท่ีท างานในระบบและผู้ ท่ีท างานนอกระบบ ส าหรับผู้ ท่ี
ท างานในระบบ พบว่าจ านวนการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิตท่ีเป็นการออมส่งผลทางบวกตอ่ความพอเพียงของ
เงินออมหลงัเกษียณอาย ุในขณะท่ีจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิตท่ีเป็นการออมส่งผลทางลบตอ่ความ
พอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายุหากเป็นผู้ท างานนอกระบบ อย่างไรก็ตามความสมัพนัธ์ดงักล่าว
พบว่าไมมี่นยัส าคญั ผลท่ีเกิดขึน้อาจเน่ืองมาจากบคุคลท าประกนัชีวิตเพ่ือเป็นหลกัประกนัทางเศรษฐกิจ
มากกว่าการออมระยะยาว หรือการออมเพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ บุคคลส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการ
ออมเพ่ือเหตฉุกุเฉิน ร้อยละ 58 ซึ่งแสดงถึงความต้องการออมเงินในระยะสัน้มากกว่าแรงจงูใจในการออม
เพ่ือใช้จ่ายหลงัเกษียณ ร้อยละ 49.20 อีกเหตผุลหนึ่งท่ีช่วยเสริมว่าบุคคลต้องการท าประกันชีวิตไว้เพ่ือ
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เป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจและการบริหารความเส่ียงมากกว่าเพ่ือการออมระยะยาว แสดงได้จาก
ความสมัพันธ์ท่ีเป็นบวกระหว่างจ านวนหนีส้ินกับโอกาสในการท าประกันชีวิตและจ านวนการจ่ายเบีย้
ประกันชีวิต สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลต้องการท าประกันชีวิตเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ด้อนัเน่ืองมาจากผู้ท าประกนัชีวิตอาจเสียชีวิตไปก่อนวยัอนัควร จึงท าประกนัชีวิตเพ่ือช่วยเป็น
หลกัประกนัทางเศรษฐกิจและแบง่เบาภาระทางการเงินได้เม่ือยามครอบครัวขาดเสาหลกัไป  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาจไม่เห็นความสมัพนัธ์ของการประกนัชีวิตตอ่ความพอเพียงในการออม
หลังเกษียณอายุอย่างมีนัยส าคัญ แต่การประกันชีวิตยังมีความส าคัญในแง่ของการช่วยสร้าง
หลกัประกันเศรษฐกิจให้กบัครอบครัวจากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยเฉพาะผู้ท างานนอกระบบท่ีมี
ความไม่แน่นอนของรายได้ และไม่มีสวัสดิการยามเกษียณรองรับเหมือนกับผู้ท างานในระบบ จึงควร
สนบัสนุนให้ผู้ท างานนอกระบบท าประกันชีวิต หรือเข้าร่วมกลุ่มสวสัดิการชุมชนเพ่ือสร้างระบบตาข่าย
ความปลอดภัยทางสงัคม (Social Safety Net) ให้กับตนเองและครอบครัว นอกจากนีค้วรส่งเสริมการให้
ความรู้ทางการเงินบรรจุอยู่ในหลักสูตรทุกระดับชัน้ เน่ืองจากพบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดส่งผลใน
ทางบวกต่อโอกาสในการท าประกันชีวิตอย่างมีนยัส าคญั และส่งผลในทางบวกต่อจ านวนการจ่ายเบีย้
ประกันชีวิต แตไ่ม่มีนยัส าคญั อีกทัง้ระดบัความรู้พืน้ฐานทางการเงินส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการท า
ประกันชีวิตและส่งผลทางบวกจ านวนการจ่ายเบีย้ประกันชีวิตอย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้ การท าประกัน
ชีวิตจึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือส าคญั เพราะนอกจากจะให้ความคุ้มครองเม่ือเสียชีวิตแล้ว ยงัช่วยออมเงิน 
และเบีย้ประกนัชีวิตยงัสามารถใช้ลดหยอ่นภาษีได้  
 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากข้อค้นพบตา่งๆ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ 
ตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) จากผลการศกึษาพบว่า อายท่ีุคาดวา่จะเกษียณสง่ผลในทางบวกตอ่โอกาสในการ

ออมได้เพียงพอหลงัเกษียณอาย ุดงันัน้ ภาครัฐควรปรับแก้กฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การจ้างงานผู้สูงอายุเพ่ือช่วยส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึน้ รวมทัง้ขยายอายุเกษียณของ
ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจควรมีการศึกษาถึงผลดีและผลกระทบของนโยบายขยายเวลาเกษียณซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการสะสมเงินออมจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการออมต่างๆ เช่น กองทุนประกันสังคม 
กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้นานขึน้ 

2) จากผลการศึกษาพบว่า สดัส่วนของผู้ ท่ีออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุเพิ่มขึน้
ตามระดบัความรู้พืน้ฐานทางการเงินในระดับน้อย ปานกลาง มาก ในสัดส่วนร้อยละ 56.33 ร้อยละ 
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70.78 และร้อยละ 79.80 ตามล าดับ โดยเฉพาะผู้ ท่ีท างานนอกระบบมีความรู้พืน้ฐานทางการเงิน
คอ่นข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ ท่ีท างานในระบบ นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การท า
ประกนัชีวิตยงัพบว่า แนวโน้มในการท าประกนัชีวิตมีความสมัพนัธ์ในทางบวกตอ่ระดบัความรู้พืน้ฐาน
ทางการเงิน ดังนัน้ การบรรจุให้ความรู้ทางการเงินอยู่ในระบบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จะช่วยสร้าง
ภมูิคุ้มกนัทางการเงินและช่วยในการวางแผนการทางการเงินเพ่ือมีเงินออมไว้ใช้จา่ยอย่างพอเพียงหลงั
เกษียณอาย ุ

3) จากผลการศึกษาไม่พบกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาต ิ
นอกจากนีย้งัพบว่ามีกลุ่มตวัอย่างท่ีรู้จกักองทุนการออมแห่งชาติเพียงร้อยละ 27.80 ทัง้นี ้หากดจูาก
วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้กองทุนการออมแห่งชาติ รัฐบาลต้องการให้กองทนุการออมแห่งชาติเป็นช่อง
ทางการออมขัน้พืน้ฐานให้แก่แรงงานนอกระบบซึง่เป็นผู้ ท่ียงัไมไ่ด้รับความคุ้มครองให้ได้รับผลประโยชน์
ในรูปแบบของบ านาญ อนัเป็นการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการดแูลจากภาครัฐ ดงันัน้ จึง
ควรประชาสมัพนัธ์กองทนุการออมแห่งชาติให้คนท่ีท างานนอกระบบเข้าเป็นสมาชิกในจ านวนมากขึน้
เพ่ือชว่ยให้คนท่ีท างานนอกระบบได้มีหลกัประกนัทางเศรษฐกิจหลงัเกษียณอายุ 

4) จากผลการศึกษาพบว่ามีกลุ่มตวัอย่างเกินคร่ึง ร้อยละ 51 ยงัไม่เร่ิมวางแผนการ
ออมหรือลงทุนเพ่ือเป็นเงินส าหรับใช้ตอนเกษียณอายุ ภาครัฐควรมีแผนการส่งเสริมวางแผนการออม
หรือการลงทุน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญของการออมเงินไว้ใช้จ่ายหลัง
เกษียณอาย ุโดยอาจด าเนินการควบคูไ่ปกบัการให้ความรู้ทางการเงิน  

5) จากผลการศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีแรงจงูใจในการท าประกนัชีวิตเพ่ือ
การออมไว้เป็นรายได้หลงัเกษียณ ร้อยละ 61.61 แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของผู้ท าประกนัชีวิตต้องการ
ใช้ประกันชีวิตเป็นเคร่ืองมือในการออมเพ่ือเป็นรายได้หลงัเกษียณ ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนท า
ประกนัชีวิตเพ่ือเป็นการออมมากขึน้ โดยอาจเพิ่มการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กบัผู้ท าประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบบ านาญเพิ่มขึน้ เพ่ือจงูใจให้มีการท าประกนัชีวิตเพิ่มขึน้  

6) จากผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการมอบมรดกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
โอกาสในการท าประกันชีวิตอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนีผู้้ ท่ีท าประกันชีวิตมอบให้บุตรเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ถึงร้อยละ 42.18 แสดงให้เห็นว่าการซือ้ประกันชีวิตเกิดจากความหวังดีท่ีต้องการยก
ผลประโยชน์จากการประกนัชีวิตเพ่ือเป็นหลกัประกนัทางเศรษฐกิจตอ่บตุร โดยเฉพาะในกลุ่มตวัอย่างท่ี
ท างานนอกระบบท่ีมอบให้บตุรเป็นผู้ รับผลประโยชน์จากการท าประกนัชีวิตถึงร้อยละ 68.29 ภาครัฐอาจ
สร้างเคร่ืองมือท่ีชว่ยสง่เสริมการออมและชว่ยสร้างหลกัประกนัทางเศรษฐกิจเพ่ือจงูใจให้ประชาชนมีการ
ออมเพิ่มขึน้ 
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2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปควรศกึษาถึงปัญหาของการออมเพ่ือเกษียณอาย ุและรูปแบบการ

ออมท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ท่ีท างานนอกระบบ โดยอาจเลือกศกึษากบักลุ่ม
อาชีพรับจ้าง ขับรถรับจ้าง ผู้ ท่ีท าการเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีการออมได้พอเพียงหลังเกษียณอายุใน
สดัส่วนท่ีต ่า เพ่ือน าไปปรับปรุงการบริหารจดัการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือสร้างเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ี
ชว่ยในการสง่เสริมการออมระยะยาวให้กบัผู้ ท่ีท างานนอกระบบ 
 
3. ข้อจ ากัดในการวิจัย  

เน่ืองจากในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งตามจงัหวดัท่ีผู้วิจยัเลือกเป็น 
กรณีศกึษา และเน่ืองจากในการวิจยัใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (accidental sampling) หรือ
การเลือกหนว่ยตวัอยา่งตามสะดวก ซึง่อาจท าให้ผลท่ีได้ไมส่ามารถอ้างอิงไปยงัประชากรได้ และ
ผลสรุปท่ีได้จะเป็นข้อสรุปท่ีอาจอธิบายได้ภายใต้ขอบเขตของกลุม่ตวัอย่างเทา่นัน้ 
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ภาคผนวก ก 
 

การทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)  
 
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าประกนัชีวิต และจ านวนการจ่ายเบีย้ประกนัชีวิต และการ

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอาย ุ ได้ท าการทดสอบปัญหาสหสมัพนัธ์      
(correlation)   ผลการทดสอบพบว่าไม่มีตัวแปรใดมีความสัมพันธ์กันเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 0.80 
(Gujarati, 2009) (ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระแตล่ะคู ่แสดงได้ดงัตารางภาคผนวก 1 
และ ตารางภาคผนวก 2 

 
ตารางภาคผนวก 1  การทดสอบปัญหาสหสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ของ
แบบจ าลอง Heckman two-step เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การท าประกนัชีวิต และปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่จ านวนการจา่ยเบีย้ประกนัชีวิต 
 

ตวัแปร age num_child tot_income land tot_debt fin_lit risk 

age 1             

num_child 0.4815 1           

tot_income 0.1122 -0.0001 1         

land 0.0819 0.0859 0.1686 1       

tot_debt 0.0855 0.0492 0.4269 0.0304 1     

fin_lit -0.0587 -0.1921 0.3358 0.1389 0.2331 1   

risk -0.1416 -0.0149 0.0347 0.0609 0.0185 0.0946 1 
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ภาคผนวก ข 
 
แบบสอบถามเร่ือง “การท าประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดกกับความพอเพียงของเงินออมหลัง 
เกษียณอาย”ุ 

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาเอก มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามข้อมูล
เก่ียวกับรายได้ รายจ่าย หนีส้ิน การออมของบุคคล และการท าประกันชีวิต เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท า
ปริญญานิพนธ์เร่ือง “การท าประกันชีวิตเพ่ือเป็นมรดกกับความพอเพียงของเงินออมหลงัเกษียณอายุ” 
ผู้วิจยัขอรับรองว่าจะเก็บข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถามไว้เป็นความลบั และขอรับรองวา่ข้อมลูจะถกู
น าไปใช้ประโยชน์ส าหรับงานวิจยันีเ้ทา่นัน้ 

       นายอธิพนัธ์  วรรณสริุยะ ผู้วิจยั 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชีแ้จง: โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง □ และกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
1. จงัหวดัที่ทา่นอยูอ่าศยั  1) □ กรุงเทพมหานคร เขต/อ าเภอ ........................................................ 
   2) □ นนทบรีุ  อ าเภอ ............................................................... 
   3) □ เชียงใหม ่  อ าเภอ .............................................................. 
   4) □ นครราชสมีา  อ าเภอ .............................................................. 
   5) □ สงขลา  อ าเภอ .............................................................. 
2. ทีต่ัง้บ้าน  1) □ เขตเทศบาล   2) □ นอกเขตเทศบาล 
3. เพศ   1) □ ชาย   2) □ หญิง  3) □ อื่นๆ 
4. สถานภาพในครัวเรือน  1) □ เป็นหวัหน้าครัวเรือน  2) □ ไมเ่ป็นหวัหน้าครัวเรือน 
5. สถานภาพสมรส   1) □ โสด 2) □ สมรส 3) □ แยกกนัอยู ่
    4) □ หม้าย 5) □ หยา่ 6) □ อื่นๆ (ระบ)ุ ........................ 
6. ทา่นมีบตุรหรือไม ่ 1) □ ไมม่ี  

2) □ มี   2.1) จ านวนบตุร..................คน  
7. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน.................................................... (ไมร่วมคนรับใช้/ลกูจ้าง) 
8. จ านวนผู้พึง่พิงในครัวเรือนของท่าน  1) เด็กที่มีอายตุ า่กวา่ 15 ปี .................. คน 
     2) ผู้สงูอายทุี่มีอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป ................... คน 
     3) ผู้พิการ ..................... คน 
9. ระดบัการศกึษาสงูสดุของทา่น  

1) □ ต า่กวา่ประถมศกึษา  2) □ ประถมศกึษา  3) □ มธัยมศกึษาตอนต้น 
4) □ มธัยมศกึษาตอนปลาย  5) □ อาชีวศกึษา (ปวช.) 6) □ อนปุริญญา (ปวส.) 

 7) □ ปริญญาตรี   8) □ สงูกวา่ปริญญาตรี   9) □ อื่นๆ (ระบ)ุ ...................... 
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ส่วนที่ 2 การมงีานท า สนิทรัพย์ รายได้ คา่ใช้จ่ายและหนีส้นิ 
10. ปัจจบุนัทา่นอาย ุ................. ปี 
11. กรรมสทิธ์ิท่ีพกัอาศยั  

1) □ มีบ้านเป็นของตนเอง ไมต้่องผอ่นช าระ  2) □ มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องผอ่นช าระ 
3) □ บ้านเชา่     4) □ บ้านพกัที่ไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 

12. ทา่นคาดวา่จะเกษียณอายหุรือเลกิท างานเมื่ออาย ุ................ ปี 
13. ทา่นประกอบอาชีพใดในปัจจบุนั 

1) □ ข้าราชการ/ลกูจ้างประจ าของหนว่ยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  เร่ิมรับราชการ
เมื่ออาย ุ.............. ปี 

2) □ พนกังานรัฐวิสาหกิจ เร่ิมเข้าท างานเมื่ออายุ .............ปี     
3) □ พนกังานราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั  เร่ิมเข้าท างานเมื่ออาย ุ.............ปี  
4) □ พนกังานบริษัทเอกชน    5) □ ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ 
6) □ ค้าขาย/หาบเร่/แผงลอย   7) □ ขบัรถรับจ้าง  
8) □ รับจ้างทัว่ไป (ระบ)ุ ............................................. 9) □ ชว่ยธุรกิจในครอบครัว 
10) □ เกษตรกรรม (ปลกูพืช/เลีย้งสตัว์)  11) □ นกัศกึษา   
12) □ อื่นๆ (ระบ)ุ ................................................ 

 
แบบส ารวจรายได้ ทรัพย์สนิ และหนีส้นิ 

รายได้ (กรอกรายได้ปัจจุบัน) มูลค่า (บาท)  
รายได้หลกั จากการท างาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน คา่วิชาชีพ ปีละ   

รายได้พิเศษ จากการท างาน เช่น คา่ลว่งเวลา คา่สอนพิเศษ ท างานเสริม ปีละ  

รายได้อื่นๆ เช่น ดอกเบีย้ เงินปันผล โบนสั คา่เช่า ปีละ  

รายได้ของทา่นเพิ่มขึน้ก่ีเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว 
................................................................... 

 

 
สินทรัพย์สภาพคล่อง (กรอกมูลค่าปัจจุบันที่มี ณ ขณะนี)้ มูลค่า (บาท) 

เงินสด  

เงินฝากออมทรัพย์  

เงินฝากประจ า  
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สินทรัพย์เพื่อการลงทุน  
(กรอกมูลค่าปัจจุบันหรือมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ในวันนี)้ 

มูลค่า (บาท) 

สหกรณ์ออมทรัพย์  

สลากออมสิน / สลาก ธกส.  

มลูคา่เงินสดกรมธรรม์ประกนัชีวิต  

พนัธบตัร/หุ้นกู้   

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (รวมทัง้เงินสะสม+เงินสมทบ+ผลประโยชน์)  

กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (รวมทัง้เงินสะสม+เงินสมทบ+ผลประโยชน์)  

กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  

กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF)  

กองทนุรวม/หุ้นสามญั/หุ้นบริุมสิทธิ  

อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ..........................................................................................................  
 

 
 

สินทรัพย์มีค่า/สินทรัพย์ส่วนตัว  
(กรอกมูลค่าปัจจุบันหรือมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ในวันนี)้ 

มูลค่า (บาท) 

บ้าน/คอนโด  

ที่ดิน  

รถยนต์/รถจกัรยานยนต์  

ทองค า  

อื่นๆ (โปรดระบ)ุ เช่น เพชรพลอย/เคร่ืองประดบั ของสะสม 
............................................................... 

 

 

หนีส้ินระยะสัน้ ไม่เกิน 1 ปี (กรอกมูลค่ายอดคงค้างปัจจุบัน) มูลค่า (บาท) 
ยอดคงค้างหนีบ้ตัรเครดิต  

ยอดคงค้างจากการกู้ เพื่อซือ้สินค้า   

หนีส้นิระยะสัน้อื่นๆ (โปรดระบ)ุ   

 
หนีร้ะยะยาว (1 ปีขึน้ไป) (กรอกมูลค่ายอดคงค้างปัจจุบัน) มูลค่า (บาท) 

ยอดคงค้างจากการกู้สหกรณ์  

ยอดคงค้างจากการกู้ซือ้รถยนต์  

ยอดคงค้างจากการกู้ซือ้บ้าน  

ยอดคงค้างจากการกู้ยืมอื่นๆ (โปรดระบ)ุ ...................................................................  



  187 

 
ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค มูลค่า (บาท) 

คา่เช่าบ้าน/คา่ผอ่นบ้าน ปีละ  

คา่ซอ่มแซมสิง่ของตา่งๆ เช่น บ้าน ยานพาหนะ ปีละ  

คา่เสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดบั และของใช้ตา่งๆ ปีละ  

คา่รักษาพยาบาล คา่ยา หรือคา่ดแูลสขุภาพ ปีละ  

คา่เดินทาง คา่น า้มนัรถ คา่ทางดว่น ปีละ  

คา่ใช้จา่ยในการศกึษาของตนเอง / บตุรหลาน ปีละ  

คา่ใช้จา่ยในการทอ่งเทีย่วหรือสงัสรรค์ ปีละ  

คา่ผอ่นช าระสนิค้าตา่งๆ ปีละ  

คา่สาธารณปูโภค เช่น คา่น า้ คา่ไฟ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ต ปีละ  

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค มูลค่า (บาท) 
ภาษี คา่ธรรมเนียม คา่ปรับ ปีละ  

คา่เลีย้งดบูตุร / บิดา มารดา ปีละ  

คา่เงินท าบญุ เงินบริจาค เงินช่วยงานตา่งๆ ปีละ  

คา่สลากกินแบง่ หวยใต้ดิน การพนนัอื่นๆ ปีละ  
 

 

 

ค่าใช้จ่ายส าหรับอาหาร เคร่ืองด่ืม ยาสูบ มูลค่า (บาท) 
คา่ใช้จ่ายส าหรับอาหาร เคร่ืองดื่มท่ีไม่มีแอลกฮอล์ ปีละ  

คา่ใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองดื่มแอลกฮอล์ ปีละ  

คา่ใช้จ่ายส าหรับยาสูบ ปีละ  

 
ค่าใช้จ่ายส าหรับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและการออม มูลค่า (บาท) 

ท่านจดัสรรเงินไว้ในบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ (ทกุธนาคารรวมกนั) ปีละ  

ท่านจดัสรรเงินไว้ในบญัชีเงินฝากประจ า (ทกุธนาคารรวมกนั) ปีละ  

ท่านจดัสรรเงินไว้ซือ้สลากออมสิน / สลาก ธกส. ปีละ  

ท่านจดัสรรเงินไว้ส าหรับการเล่นแชร์ ปีละ  

ท่านจดัสรรเงินไว้ในสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีละ  

ท่านจดัสรรเงินไว้ในกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ปีละ ......................... บาท อตัราเงินสะสม ....................... 
เปอร์เซ็นต์ 

ทา่นจดัสรรเงินไว้ในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ปีละ .............................. บาท อตัราเงินสะสมของตนเอง ................ % 
                                   อตัราเงินสมทบจากนายจ้าง .............. %     แผนการลงทนุ ................................................ 
                                                                                          อตัราผลตอบแทนที่ได้รับ ...........................................% 



  188 

ทา่นจดัสรรเงินไว้ในกองทนุประกนัสงัคม ปีละ ............... บาท เร่ิมจ่ายเงินสะสมมาตัง้แต่อาย ุ............ ปี 
ทา่นจดัสรรเงินไว้ในกองทนุประกนัสงัคมมาตรา 40 ส าหรับแรงงานนอกระบบ ปีละ
เทา่ใด 

 

ทา่นจดัสรรเงินไว้ในกองทนุการออมแหง่ชาติ ปีละ  

ทา่นจดัสรรเงินไว้ในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ปีละ  

ทา่นจดัสรรเงินไว้ในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) ปีละ  

ทา่นจดัสรรเงินไว้ลงทนุในกองทนุรวมหุ้น/หุ้นสามญั/หุ้นบริุมสทิธิ ปีละ  

ทา่นจดัสรรเงินไว้ลงทนุในสนิทรัพย์ เช่น ทองค า ปีละ  

ทา่นจดัสรรเงินไว้ลงทนุในประกนัชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ปีละ ............ บาท จ านวนเงินเอาประกนั ............. บาท 
ท่านจะได้รับเงนิผลประโยชน์เมื่ออายุ ......................... ปี 
ทา่นจดัสรรเงินไว้ลงทนุในประกนัชีวิตประเภทบ านาญปีละ ............... บาท จ านวนเงินเอาประกนั .................บาท 
ท่านจะได้รับเงนิผลประโยชน์เมื่ออายุ .......................... ปี 
ทา่นจดัสรรเงินไว้ลงทนุในการประกนัสขุภาพปีละ   

ทา่นจดัสรรเงินไว้ลงทนุในประกนัชีวิตประเภทอื่นๆ เช่น ประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ 
ประกนัชีวิตแบบชัว่ระยะเวลา ประกนัชีวิตแบบกลุม่   ปีละ 

 

ทา่นจดัสรรเงินไว้ลงทนุในการประกนัภยั เช่น ประกนัอคัคีภยั ประกนัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ 
ปีละ 

 

ทา่นจดัสรรเงินไว้จ่ายคา่สมาชิกฌาปนกิจศพ เฉลีย่ปีละ  

ทา่นจดัสรรเงินเพื่อลงทนุในสนิทรัพย์อื่นๆ  (ระบ)ุ ......................................................................................ปีละ  

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤตกิรรมการออมและการประกนัชีวติ 
14. ทา่นมวีิธีการจดัสรรเงินออมของทา่นอยา่งไร 
    1) □ เมื่อมเีงินเหลอืจากการใช้จา่ยจงึเก็บออม         

2) □ แบง่เงินออมไว้ก่อน แล้วจึงน าเงินสว่นท่ีเหลอืไปใช้จ่าย 
     3) □ ยงัไมแ่นน่อนวา่จะใช้วิธีใดในการเก็บออม        

4) □ ไมไ่ด้จดัสรรเงินออมเอง /มีผู้อื่นจดัสรรเงินออมให้ 
15. ทา่นสามารถออมได้อยา่งสม า่เสมอ     

1) □ ใช่   ทา่นเร่ิมออมได้อยา่งสม ่าเสมอเมื่ออาย ุ......... ปี  
2) □ ไมใ่ช่  
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16. ทา่นมีแรงจงูใจในการออมเพือ่ (ตอบได้มากกวา่ 1 ค าตอบ) 
     □ 1) ออมเพื่อเหตฉุกุเฉิน      □ 2) ออมเพื่อใช้ในยามชราภาพ □ 3) ออมเพื่อใช้ในยามเจ็บป่วย 
     □ 4) ออมเพื่อซือ้ที่อยูอ่าศยั  □ 5) ออมเพื่อซือ้สนิทรัพย์ □ 6) ออมเพื่อใช้จา่ยส าหรับบตุรหลาน 
     □ 7) ออมไว้เพื่อเป็นมรดกตกทอด    □ 8) อ่ืนๆ (ระบ)ุ ..................................... 
17. ช่องทางการรับรู้ขา่วสารด้านการออมและการลงทนุ (ตอบได้มากกวา่ 1 ค าตอบ) 

1) □ internet/social media 2)  □ โทรทศัน์/วิทย ุ  3) □ หนงัสอืพมิพ์   
4) □ มีบคุคลแนะน า  5) □ อื่นๆ (ระบ)ุ ................................................................. 

18. คณุได้เร่ิมวางแผนการออมเงินหรือลงทนุเพื่อเป็นเงินส าหรับใช้ตอนเกษียณเรียบร้อยแล้ว 
1) □ ใช ่      2) □ ไมใ่ช ่

19. ทา่นคดิวา่จะมีเงินออมไว้เพยีงพอกบัการใช้จา่ยหลงัเกษียณหรือไม่ 
 1) □ ไมแ่นใ่จ   2) □ ไมเ่พยีงพอ   3) □ เพยีงพอ 
20. จ านวนเงินรายเดือนที่ทา่นต้องการใช้อยา่งเพียงพอหลงัเกษียณ (ณ มลูคา่เงินปัจจบุนั) .......... บาทตอ่เดือน 
21. ทา่นซือ้ประกนัสขุภาพหรือไม่ 1) □ ซือ้   2) □ ไมซ่ือ้ 
22. ทา่นซือ้ประกนัชีวิตหรือไม ่ 1) □ ซือ้   2) □ ไมซ่ือ้ (หากตอบวา่ไมซ่ือ้ ให้ข้ามไป
ตอบในสว่นท่ี 4) 
23. ประกนัชีวิตแบบใดที่ทา่นซือ้ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 □ 1) แบบชัว่ระยะเวลา (คุ้มครองตามระยะเวลาที่ท าประกนั จา่ยเบีย้ทิง้)   

□ 2) แบบตลอดชีพ (จ่ายเบีย้ประกนัไประยะเวลาหนึง่ ได้ความคุ้มครองตลอดชีวติ) 
□ 3) แบบสะสมทรัพย์ (จ่ายเบีย้ประกนัแล้วได้รับเงินคืน+อตัราผลตอบแทน)   
□ 4) แบบเงินได้ประจ าหรือบ านาญ (จา่ยเบีย้ประกนัเพื่อรอรับเงินบ านาญรายเดือนตอนเกษียณ 
□ 5) แบบควบการลงทนุ (unit link) (ได้รับทัง้ความคุ้มครองและผลตอบแทนจากการลงทนุ) 

24. วตัถปุระสงค์หรือแรงจงูใจในการท าประกนัชีวติ (ตอบได้มากกวา่ 1 ค าตอบ) (เฉพาะผู้ที่ตอบวา่ท าประกนั
ชีวิตในข้อ 22.) 

□ 1) เพื่อการออมไว้เป็นรายได้หลงัเกษียณ    
□ 2) เพื่อเป็นมรดก 
□ 3) เพื่อสทิธิประโยชน์ทางภาษี จ านวนเบีย้ประกนัท่ีใช้ลดหยอ่นภาษี ............................. (บาท) 
□ 4) ลดภาระของลกูหลาน เมื่อตวัเองเสยีชีวติ 
□ 5) อื่น ๆ (ระบ)ุ ..................................................................................................................... 

25. ผู้ รับผลประโยชน์จากการท าประกนัชีวติคือใคร  (ตอบได้มากกวา่ 1 ค าตอบ) (เฉพาะผู้ที่ตอบวา่ท าประกนั
ชีวิตในข้อ 22.) 

1) □ พอ่แม ่   2) □ คูส่มรส 
3) □ บตุร   4) □ อื่นๆ (ระบ)ุ ........................................................ 

 



  190 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสถานะสุขภาพ และสวัสดกิาร  
26. สถานะสขุภาพของทา่นในปัจจบุนั   

1) □ ไมด่ ี 2) □ พอใช้ 3) □ ปานกลาง  4) □ ด ี  5) □ ดมีาก 
27. ทา่นเจ็บป่วยเรือ้รัง/มีโรคประจ าตวัที่ต้องพบแพทย์เป็นประจ าหรือกินยาเป็นประจ าหรือไม ่  

1) □ ใช ่  2) □ ไมใ่ช ่
28. ปัจจบุนัทา่นใช้สวสัดิการรักษาพยาบาลตามสทิธ์ิใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

□ 1) สทิธิเบกิคา่รักษาพยาบาลจากหนว่ยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
□ 2) บตัรประกนัสขุภาพ (30 บาทรักษาทกุโรค) 
□ 3) บตัรรับรองสทิธิการรักษาพยาบาลของลกูจ้าง/ผู้ประกนัตน (ประกนัสงัคม) 
□ 4) ประกนัสขุภาพของบริษัทประกนัชีวติ 
□ 5) สวสัดกิารจดัโดยนายจ้าง 
□ 6) อื่นๆ ระบ ุ........................................................................................... 

 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านความรู้พืน้ฐานทางการเงนิ ระดับความเสี่ยง ทัศนคตต่ิอการมอบมรดก และความ
คิดเห็นต่อกองทุนการออมแห่งชาติ 
29. ความรู้พืน้ฐานทางการเงิน 

1) สมมติวา่คณุมเีงินก้อนหนึง่ คณุจะแบง่เงินลงทนุในสนิทรัพย์อยา่งไร 
□ ลงทนุในสนิทรัพย์ประเภทเดียว  □ ลงทนุในสนิทรัพย์หลายๆ ประเภท   

2) คณุรู้จกัเงินเฟอ้และเข้าใจดีวา่มนัเป็นหนึง่ในตวัการท่ีท าให้เงินออมของคณุด้อยคา่ลง  
□ ใช่     □ ไมแ่นใ่จ  □ ไมใ่ช ่

3) หากคณุขาดรายได้กระทนัหนั คณุมีเงินส ารองพอท่ีจะใช้จ่ายได้เกิน 6 เดือนสบายๆ   
□ ใช่     □ ไมแ่นใ่จ  □ ไมใ่ช ่

4) คณุวางแผนการใช้จ่ายในแตล่ะเดือน และสามารถบริหารรายจา่ยส าเร็จตามทีว่างแผนไว้  
□ ใช่     □ ไมแ่นใ่จ  □ ไมใ่ช ่

5) คณุรู้จกั RMF และ LTF วา่เป็นเคร่ืองมอืในการออม และชว่ยในการลดหยอ่นภาษี   
□ ใช่     □ ไมแ่นใ่จ  □ ไมใ่ช ่

6) สมมติวา่คณุฝากเงินในบญัชี 100 บาท ซึง่ธนาคารให้ดอกเบีย้ 10% ตอ่ปี ถ้าคณุไมถ่อนเงินออกจากบญัชี
เลยจนครบ 5 ปี คณุจะมเีงินในบญัชีก่ีบาท  

□  มากกวา่ 150 บาท   □ 150 บาท  □ น้อยกวา่ 150 บาท 
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30. แบบทดสอบวดัระดบัความเสี่ยง "หากทา่นต้องการลงทนุ ทา่นมีทศันคติอยา่งไรตอ่ผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ลงทนุ" 

□ 1) ไมส่ามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้เลย แม้วา่จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สงูขึน้บ้าง 
□ 2) สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้เลก็น้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สงูขึน้บ้าง 
□ 3) สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สงูขึน้ 
□ 4) อยากได้ผลตอบแทนที่สงูขึน้ โดยไมม่ีข้อจ ากดัในการลงทนุ 

31. ทา่นมคีวามต้องการท่ีจะมอบมรดกแก่บตุรหลานหรือไม่   1) □ ใช ่  2) □ ไมใ่ช ่
32. ทา่นรู้จกักองทนุการออมแหง่ชาติหรือไม ่ 
 1) □ รู้จกั   2) □ ไมรู้่จกั (หากตอบวา่ไมรู้่จกั ไมต้่องตอบข้อถดัไป)  
33. ทา่นรู้จกักองทนุการออมแหง่ชาตจิากช่องทางใด (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 2.1) □ ครอบครัว   2.2) □ เพื่อน/คนรู้จกั  2.3) □ ธนาคาร  

2.4) □ แผน่พบั   2.5) □ หนงัสอืพิมพ์/วารสาร  2.6) □ โทรทศัน์  
2.7) □ facebook : National Saving Fund 
2.8) □ Web site : http://www.nsf.or.th  
2.9) □ อื่นๆ (ระบ)ุ ....................................................................... 

34. ปัจจบุนัทา่นเป็นสมาชิกกองทนุการออมแหง่ชาติหรือไม ่ 
 1) □ เป็นสมาชิก  เร่ิมเป็นสมาชิกเมื่ออาย ุ................... ปี  

2) □ ไมเ่ป็นสมาชิก เหตใุดทา่นจึงไมเ่ป็นสมาชิกกองทนุฯ ............................................................... 
(หากตอบวา่ไมเ่ป็นสมาชิก ไมต้่องตอบข้อถดัไป)  

35. ทา่นตดัสนิใจเป็นสมาชิกกองทนุการออมแหง่ชาตเิพราะเหตใุด (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
□ 1) สามารถจ่ายเงินสะสมขัน้ต า่เพียง 50 บาท 
□ 2) อตัราการจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลสงูสดุ 1,200 บาทตอ่ปี 
□ 3) การรับประกนัผลตอบแทนของรัฐบาล (ไมต่ ่ากวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าเฉลีย่ 12 เดือน

ของธนาคารออมสนิ ธกส. และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อกี 5 แหง่) 
□ 4) ผลตอบแทนที่ได้รับเมือ่ลาออกจากกองทนุ (ได้รับเงินสะสมและดอกเบีย้ของเงินสะสม) 
□ 5) ไมจ่ าเป็นต้องสง่เงินสะสมทกุเดือน และยอดเงินสะสมในแตล่ะครัง้ไมจ่ าเป็นต้องเทา่กนั 
□ 6) มคีวามสะดวกในการสมคัรเป็นสมาชิก และจ่ายเงินสะสม 
□ 7) กรณีเสยีชีวิต (ทายาทได้รับเงินสะสม , เงินสมทบ และดอกเบีย้ของเงินสะสมและเงินสมทบ) 
□ 8) กรณีทพุพลภาพก่อนอาย ุ60 ปี (ได้รับเงินสะสมและดอกเบีย้ของเงินสะสม) 

 
ช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม.................................................. 

เก็บข้อมลูเมื่อวนัท่ี..................................................เวลา.................. 
ช่ือผู้ เก็บข้อมลูแบบสอบถาม................................................. 

https://www.google.com/url?q=http://www.nsf.or.th&sa=D&ust=1518013175402000&usg=AFQjCNE_gLD-Jw1TY2uRszUfXcPP7_5BkA
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ภาคผนวก ค 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
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