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บทคัดยอ
เมื่อโครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ ปญหาของหลักประกันรายไดของประชากร
กลุมดังกลาวจึงถือวาเปนปญหาสําคัญที่ควรตะหนักถึง นอกจากการออมของครัวเรือนแลว ระบบบํานาญภาค
บังคับถือวาทางออกหนึ่งของการแกไขปญหาดังกลาว ดังนั้นการวิจัยนี้จึงไดทําขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับทรัพยสินใน
รูปแบบบํานาญภาคบังคับของครัวเรือนในประเทศไทย และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการออมของครัวเรือนวามีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร เมื่อมีทรัพยสินบํานาญเขามาเปนสวนหนึ่งของรายไดตลอดชีวิต
งานวิจัยชิ้นนี้ใชขอมูลการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จากสํานักงานสถิติแหงชาติในป
พ.ศ. 2549 และทําการประมาณคามูลคาปจจุบันของทรัพยสินบํานาญภาคบังคับที่สมาชิกครัวเรือนไดรับจนกวาจะ
สิ้น อายุ ขั ย ในกองทุ น บํา นาญภาคบั ง คับ สองกองทุน คื อ กองทุ นประกั น สัง คม และกองทุ น บํา เหน็ จ บํา นาญ
ขาราชการ จากนั้นนําผลการประมาณคาดังกลาว มาใชในการศึกษาผลกระทบของทรัพยสินบํานาญที่มีตอการ
ออมของครัวเรือน โดยใชมูลคาทรัพยสินทางการเงินของครัวเรือนเปนตัวแทนการออมของครัวเรือนและทําการ
ประมาณคาผลกระทบผานแบบจําลอง Order logistic regression ตามสมมติฐานการบริโภคที่คํานึงถึงวงจรชีวิต
(Life cycle hypothesis)
จากวิธีการศึกษาดังกลาวพบวา ครัวเรือนในประเทศไทยที่มีทรัพยสินในระบบบํานาญภาคบังคับมีอยูรอย
ละ 24.06 ของครัวเรือนทั้งหมด และมีจํานวนรอยละ 12 .18 ของครัวเรือนทั้งหมดที่มีระดับสินทรัพยบํานาญไมเกิน
ครัวเรือนละ 1,000,000 บาท อีกทั้งมีระดับทรัพยสินทางการเงินไมเกิน 50,000 บาท ซึ่งเปนระดับต่ําสุด และกวา
รอยละ 60 ของครัวเรือนที่ไมมีทรัพยสินบํานาญภาคบังคับ มีระดับทรัพยสินทางการเงินไมเกิน 50,000 ตอครัวเรือน
แตอยางไรก็ดีทรัพยสินบํานาญภาคบังคับของไทยไมไดสงผลในทางลบกับระดับทรัพยสินทางการเงินแตอยางใด
ผลของทรั พ ย สิน บํ า นาญภาคบัง คั บ ส ง ผลในทางเดี ย วกั น กับ ระดั บ ทรั พ ย สิน ทางการเงิ น คื อ กลุม ครั ว เรื อ นที่ มี
ทรัพยสินบํานาญสูง ก็จะมีระดับทรัพยสินทางการเงินสูงดวย
คําสําคัญ : ทรัพยสินบํานาญภาคบังคับ การออมของครัวเรือน รายไดตลอดชีวิต สมมติฐานรายไดตลอดชีวิต หลักประกันรายไดหลัง
เกษียณอายุ

ABSTRACT
When the population of Thailand advanced into the retirement age, there is a major problem
about their financial security. Having individual household saving does not always guarantee financial
1
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security. The use of public pension wealth is one way of solving the problem of financial security. In this
research, we study the pension wealth of households in Thailand and the effect of public pension
wealth on household savings when the pension wealth is a part of lifetime income. The data of this study
was obtained from household scocio-economic survey (2006) by the national statistical office. We
estimate the net present value of public pension wealth that has accumulated over a household’s
lifetime. We then use the estimated net present value of public pension wealth to investigate the effect
of public pension wealth on financial wealth which is the proxy of household saving. Order logistic
Regression is used for analysis based on Life cycle hypothesis. The results show that 24.06% of all
households have public pension wealth. 12.18% of households that has public pension wealth have
pension wealth less than 1,000,000 baht and financial wealth less than 50,000 baht. In contrast, more
than 60% of household that does not have public pension wealth also have financial wealth less than
50,000 baht. However, public pension wealth of Thailand does not have any negative effect on the level
of financial wealth. Instead public pension wealth has positive effect on financial wealth. Higher
amounts of public pension wealth will result in better financial wealth.
Keywords : Public Pension Wealth, Household Saving, Lifetime Income, Life Cycle Hypothesis, Financial Security
E-mail : Krajeeap@hotmail.com

บทนํา
โครงสรางประชากรของไทยในปจจุบันนั้นไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งสามารถแสดงไดจากสัดสวนของ
ประชากรวัย 60 ปขึ้นไปที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในระยะที่ผานมา ทั้งนี้มีการคาดการณวาแนวโนมดังกลาวจะสูงขึ้น
เรื่อยๆ โดยคาดวาในป 2573 จะมีสัดสวนผูสูงอายุสูงถึงรอยละ 25.12 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งแสดงไดดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 สัดสวนการคาดประมาณการประชากรของประเทศไทย ป 2543 - 2573
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จากรูปที่ 1 แสดงแนวโนมการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยใน ป พ.ศ. 2543 ถึงป พ.ศ. 2573
สังเกตเห็ นไดว า แนวโน มจํานวนประชากรไทยที่ มีอ ายุมากกวา 60 ป ขึ้นไป มีแ นวโนมเพิ่ มขึ้น อยางเห็นไดชั ด
ในขณะที่ประชากรวัยเด็กที่มีอายุอยูระหวาง 0-14 ป นั้นมีแนวโนมที่ลดลง เหตุที่ทําใหประชากรผูสูงอายุมีสัดสวนที่
เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากปจจัยตางๆ เชน อายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มขึ้น สภาวะสุขอนามัยที่ดีขึ้นของประชากร และ
เมื่อมาพิจารณาถึงอัตราสวนของประชากรวัยสูงอายุตอประชากรวัยทํางาน จากการสํารวจขอมูล โดยสํานักงาน
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สถิติแหงชาติ พบวาในปพ.ศ. 2537 2545 และ 2550 มีสัดสวนของประชากรวัยผูสูงอายุตอวัยทํางาน เปนรอยละ
10.7 14.3 และ 16 ตามลําดับ ดวยอัตราสวนการพึ่งพิงของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในชวงที่ผานมาทําใหเกิด
คําถามที่ตามมา คือ ผูสูงอายุเหลานั้นจะดํารงชีวิตอยูภายใตมาตรฐานการครองชีพเชนไร และ รัฐจะมีสวนอยางไร
ในการแกไขปญหาดังกลาว ทางออกหนึ่งที่ภาครัฐไดใชในการแกปญหานี้ ก็คือการจัดตั้งใหมีระบบบํานาญภาค
บังคับ
ระบบบํานาญในประเทศไทยนั้น ไดถูกสงเสริมใหเกิดขึ้นตามกรอบของธนาคารโลก โดยพยายามจัดใหมี
ระบบบํานาญสามชั้น เพื่อรองรับปญหาความพอเพียงของรายไดหลังเกษียณอายุ ระบบบํานาญในชั้นที่ 1 และ 2
นั้นถือวาเปนระบบบํานาญขั้นพื้นฐานที่รัฐพึงจัดเปนภาคบังคับใหมีแกประชาชน เพื่อเปนการการันตี วาในชวงที่
เขาสูวัยเกษียณจะมีรายไดสวนหนึ่งเพื่อใชในการดํารงชีพที่แนนอน ในประเทศไทย ระบบบํานาญที่อยูในชั้นดัง
กลาวคือ กองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ และ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) สวนระบบบํานาญใน
ชั้นที่ 3 เปนไปแบบสมัครใจ จุดประสงคเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหแกรายไดของคนในวัยเกษียณ ในประเทศไทย ระบบ
บํานาญที่อยูในชั้นดังกลาวคือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ(PVD) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) ซึ่งเปนกองทุนที่
บริหารโดยเอกชน
จากมุมมองทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ระบบบํานาญกอใหเกิดผลทางทฤษฏีในสองกรณีคือผลตออุปทาน
ของแรงงานและผลตอพฤติกรรมการออม ในสวนของงานวิจัยนี้ศึกษา ผลกระทบของระบบบํานาญตอพฤติกรรม
การออมของครัวเรือนตามกรอบของแบบจําลองที่คํานึงถึงวงจรชีวิต (Life cycle model) เนื่องจากวาระบบบํานาญ
นั้นอาจจะสงผลกระทบตอพฤติกรรมการออมและการบริโภคใหเปลี่ยนแปลงไปได นั่นคือจากสมมติฐานการบริโภค
ที่คํานึงถึงวงจรชีวิต (The Life Cycle Hypothesis) ไดกลาวถึงการบริโภควา “บุคคลจะตัดสินใจในการบริโภคโดย
คํานึงถึงความพอใจสูงที่สุด โดยขึ้นกับรายไดตลอดชวงชีวิต” สมมติฐานนี้ไดจําแนกรายไดออกเปนรายไดที่เกิดจาก
แรงงาน และรายไดที่เกิดจากสินทรัพย การบริโภคในชวงเวลาใดๆ นอกจากจะมีความสัมพันธกับรายไดในชวงเวลา
นั้น ยังมีความสัมพันธกับรายไดที่จะไดรับในอนาคตและมูลคาทรัพยสิน
ดังเชนในการวิจัยของ William G. Gale (1998) กําหนดมูลคาในอนาคตของทรัพยสินในรูปแบบบํานาญ
เพื่อประเมินคาผลกระทบของระบบบํานาญตอ ทรัพยสินอื่นที่ไมใชทรัพยสินบํานาญ พบวาเกิดการทดแทนกัน
ระหวางทรัพยสินดังกลาว คือการเพิ่มขึ้นในทรัพยสินบํานาญทําใหทรัพยสินที่ไมใชทรัพยสินบํานาญลดลง Louis
Dicks-Mireaux Mervy A. King (1982) และ Orazio P. Attanasio และSusann Rohweddes (2003) ก็พบผลใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้นหากมีระบบบํานาญเขามารองรับยอมอาจจะเกิดผลกระทบตอการจัดสรรรายไดเพื่อการ
บริโภค รวมทั้งการออมของตนเองตลอดชวงชีวิตดวย นั่นคือ เมื่อมีระบบบํานาญเขามารองรับการออมเพื่อวัย
เกษียณอายุแลว อาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออมเดิมที่เคยจัดสรรไวเพื่อการใชจายเมื่อยาม
เกษียณอายุอาจจะถูกลดลง เพราะถือวามีการเก็บไวในรูปแบบบํานาญ ผลกระทบดังกลาวนั้น เกิดขึ้นจริงในบริบท
ของตางประเทศ
ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุงศึกษาทรัพยสินในรูปแบบบํานาญภาคบังคับของครัวเรือนในประเทศไทย อีกทั้ง
ยังศึกษาผลที่เกิดกับทรัพยสินอื่นที่ไมใชทรัพยสินบํานาญของภาคครัวเรือนเมื่อมีการคาดการณวามีทรัพยสินใน
รูปแบบบํานาญเขามาเปนสวนหนึ่งของรายไดตลอดชีวิต วาการเพิ่มเขามาของทรัพยสินในรูปแบบบํานาญนั้น มี
ผลกระทบอยางไรตอทรัพยสินในรูปแบบเดิมของครัวเรือน
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วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาทรัพยสินในรูปแบบบํานาญภาคบังคับของครัวเรือนในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาวาทรัพยสินในระบบบํานาญภาคบังคับมีผลกระทบตอทรัพยสินในรูปแบบอื่นของครัวเรือน
อยางไร

วิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยประกอบดวยสองสวนหลักคือ สวนแรกเปนการประมาณคาทรัพยสินของสมาชิกครัวเรือนเพื่อ
ศึกษาทรัพยสินในรูปแบบบํานาญภาคบังคับของครัวเรือนไทย และในสวนที่สองเปนการนําทรัพยสินในรูปแบบ
บํานาญดังกลาว มาวิเคราะหภายใตแบบจําลองทางเศรษฐมิติ เพื่อแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินอื่นที่ไมใช
บํานาญ เมื่อมีทรัพยสินบํานาญเขามาเปนสวนหนึ่งของรายไดตลอดชีวิต ตามสมมติฐานของทฤษฎีการบริโภคที่
คํานึงถึงวงจรชีวิต (The Life Cycle Hypothesis)
1. การประมาณคาทรัพยสินในรูปแบบบํานาญภาคบังคับของครัวเรือนไทย
ขอมูลที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้คือขอมูลการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย ซึ่งมี
ลักษณะเปนขอมูลทุติยภูมิ จากการเก็บขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ใน ป พ.ศ. 2549 ทั้งนี้คําถามที่ระบุถึง
การเปนสมาชิกในระบบบํานาญภาคบังคับ ไมไดมีขอมูลที่เกิดจากคําถามโดยตรง จึงใชการระบุสภาพการเปน
สมาชิกบํานาญจากสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่สมาชิกคนนั้นมีอยู คือ สมาชิกที่อยูใน กองทุนประกันสังคม
จะตองเปนผูที่มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของลูกจาง/ ผูประกันตน (ประกันสังคม) และสมาชิกที่อยูใน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ จะตองมีสิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาลจากหนวยงานขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และมีสภาพการทํางานเปนขาราชการ ไดตัวอยางสมาชิกครัวเรือนที่อยูในกองทุนประกันสังคม 10,576 คน และ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 6,428 คน จากตัวอยางสมาชิกครัวเรือนทั้งหมด 146,513 คน
ขอมูลที่ใชในการประมาณคาสินทรัพยบํานาญนั้น เกิดจากการเลือกลักษณะของสมาชิกครัวเรือนที่คาดวา
จะอยูในระบบบํานาญภาคบังคับทั้งสองกองทุน มาคํานวณเงินบํานาญที่จะไดรับเปนรายป ตามสูตรบํานาญของ
แตละกองทุนเมื่อสมาชิกมีการเกษียณอายุตามกรณีชราภาพปกติ และนํามูลคาของเงินบํานาญดังกลาวมาใชใน
การคํานวณทรัพยสินที่สมาชิกแตละคนจะไดรับจนกวาจะสิ้นอายุขัย ณ มูลคาปจจุบันในป พ.ศ. 2549 ของ
ทรัพยสินบํานาญดังกลาว โดยมีสมการในการคํานวณดังตอไปนี้
PW

ij

=

T

i

∑
R

โดยที่ PW
P
R
T
AR
AC

−

i
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i

= 1

R

P

1
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(1 +
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( A

i

R

−

A

i
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+

R
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คือมูลคาปจจุบนั ณ ป 2549 ของทรัพยสินบํานาญที่ไดรับจนสิ้นอายุขัย
คือเงินบํานาญที่ไดรับในแตละปเมื่อเกษียณอายุ
คือจํานวนปที่เกษียณอายุ
คืออายุขัย
คืออายุเมือ่ เกษียณ
คืออายุในปปจ จุบัน
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γ
i

j

คืออัตราดอกเบี้ย
คือครัวเรือน
คือกองทุนบําเหน็จบํานาญ

j=1 คือกองทุนประกันสังคม
j=2 คือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

2. แบบจําลองในการศึกษาผลกระทบของทรัพยสินบํานาญตอการออมของครัวเรือน
การวิจัยในสวนนี้เปนการนําเอาทรัพยสินในรูปแบบบํานาญที่ไดทําการประมาณคา มาพิจารณาในระดับ
ครัวเรือนเพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินทางการเงินหรือสวนของเงินออมที่ครัวเรือนไดเก็บไวนั่นเอง โดย
ใชแบบจําลอง Oder logistic regression ในการหาผลกระทบดังกลาว เนื่องจากวาลักษณะของขอมูลทรัพยสินทาง
การเงินที่มีอยูไดแบงเปน 9 ระดับซึ่งสามารถเรียงลําดับจากคานอยไปหามากได โดยมีตัวแปรที่ใชอธิบาย ทรัพยสิน
ทางการเงินดังกลาวไดดังสมการตอไปนี้

FWi = f (Incomei , PWi , H _ Cari , H _ housei , Depeni , Areai )
โดยที่ FW
Income
PW
H_car
H_house
Depen
Area
i

คือระดับทรัพยสินทางการเงินของครัวเรือน
คือรายไดประจําของครัวเรือนเฉลี่ยตอหัว
คือมูลคาปจจุบนั ของทรัพยสินบํานาญภาคบังคับของครัวเรือน
คือมูลคายานพาหนะที่ครัวเรือนเปนเจาของ
คือมูลคาที่อยูอาศัยที่ครัวเรือนเปนเจาของ
คืออัตราพึ่งพิงขอครัวเรือน
คือเขตที่อยูอาศัย ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
คือครัวเรือนที่ 1 2 3…

ผลการวิจัยและวิจารณ
ในสวนของผลการวิจัย ไดแบงออกเปน 3 สวน โดยในสวนแรก อธิบายถึงผลการศึกษาทรัพยสินในรูปแบบ
บํานาญภาคบังคับของครัวเรือนไทย และในสวนที่สอง อธิบายผลการศึกษาวาทรัพยสินในระบบบํานาญภาคบังคับ
มีผลกระทบตอทรัพยสินในรูปแบบอื่นของครัวเรือนอยางไร ตามผลที่ไดจากการประมาณคาแบบจําลองทางเศรษฐ
มิติ และในสวนสุดทายเปนสวนของการวิจารณผลการทดลอง
1. ผลการศึกษาทรัพยสินในรูปแบบบํานาญภาคบังคับของครัวเรือนไทย
จากการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันของทรัพยสินในรูปแบบบํานาญของสมาชิกครัวเรือนที่อยูในกองทุน
ประกันสังคม เมื่อกําหนดวาอายุเกษียณของสมาชิกในกองทุนดังกลาวอยูที่ 55 ปและอายุขัยกําหนดที่ 80 ป มี
อัตราคิดลดที่รอยละ 4 สมาชิกครัวเรือนที่อยูในกองทุนประกันสังคมจะมีมูลคาปจจุบันของทรัพยสินในรูปแบบ
บํานาญเฉลี่ยอยูที่ 413,809.8 บาทตอคน หากคิดเฉลี่ยเปนรายเดือนอยูที่ 1,379.37 บาทตอคนตอเดือน โดยที่
มูลคาเงินเดือนเฉลี่ยในปจจุบันของสมาชิกกลุมดังกลาวอยูที่ 8,610.81บาท ดังนั้นทรัพยสินในรูปแบบบํานาญ
ดังกลาว คิดเปนรอยละ 16.02 ของเงินเดือนในปจจุบัน สวนมูลคาปจจุบันของทรัพยสินในรูปแบบบํานาญของ
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สมาชิกครัวเรือนที่อยูในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ โดยกําหนดอายุเกษียณของสมาชิกในกองทุนดังกลาว
อยูที่ 60 ปและอายุขัยกําหนดที่ 80 ป มีอัตราคิดลดที่รอยละ 4 สมาชิกครัวเรือนที่อยูในกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการจะมีมูลคาปจจุบันของทรัพยสินในรูปแบบบํานาญเฉลี่ยอยูที่ 2,859,226 บาทตอคน คิดมูลคาเฉลี่ยราย
เดือนอยูที่ 11,913.44 บาทตอคนตอเดือน โดยแบงเปนทรัพยสินบํานาญที่เกิดจาก มูลคาบํานาญที่ไดรับจาก
กระทรวงการคลัง 1,823,026 บาท คิดมูลคาเฉลี่ยรายเดือนอยูที่ 7,595.94 บาทตอคนตอเดือน และสวนของมูลคา
เงินที่สมทบเขากองทุน 1,036,200 บาท คิดมูลคาเฉลี่ยรายเดือนอยูที่ 4,317.5 บาทตอคนตอเดือน โดยที่มูลคา
เงินเดือนเฉลี่ยในปจจุบันของสมาชิกกลุมดังกลาวอยูที่ 18,288.71บาท ดังนั้นสินทรัพยในรูปแบบบํานาญดังกลาว
คิดเปนรอยละ 65.14 ของเงินเดือนในปจจุบัน โดยที่สวนของมูลคาบํานาญที่ไดรับจากกระทรวงการคลัง คิดเปน
รอยละ 41.53 และสวนที่เกิดจากการสมทบเขากองทุน รอยละ 23.61
จากสินทรัพยในรูปแบบบํานาญของตัวอยางสมาชิกครัวเรือนในขางตน ไดถูกนํามาพิจารณาในระดับ
ครัวเรือน พบวาการกระจายของครัวเรือนที่มีทรัพยสินในรูปแบบบํานาญตอระดับทรัพยสินทางการเงินเปนดังตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงการกระจายของระดับทรัพยสินทางการเงินและระดับทรัพยสินบํานาญของครัวเรือน
ระดับทรัพยสินบํานาญ

(หนวย: 1 แสนครัวเรือน)

ระดับทรัพยสินทาง
การเงิน

ครัวเรือนไมมี
บํานาญ

ไมเกิน
1,000,000

1,000,0015,000,000

5,000,001
ขึ้นไป

ไมเกิน 50,000

1,123.47
รอยละ 62.26

219.84
รอยละ 12.18

47.67
รอยละ 2.64

4.93
รอยละ 0.27

50,001-1,000,000

232.84
รอยละ 12.90

71.20
รอยละ 3.95

64.14
รอยละ 3.55

14.44
รอยละ 0.80

13.99
รอยละ 0.78
1,370.31
รอยละ 75.94

4.59
รอยละ 0.25
295.62
รอยละ 16.38

4.79
รอยละ 0.27
116.60
รอยละ 6.46

2.50
รอยละ 0.14
21.86
รอยละ 1.21

1,000,001 ขึ้นไป
รวม

รวม
1,395.90
รอยละ
77.36
382.62
รอยละ
21.20
25.86
รอยละ 1.43
1,804.39
รอยละ100

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาครัวเรือนที่มีทรัพยสินบํานาญภาคบังคับมีอยูเพียง 43,406,800 ครัวเรือนหรือ
คิดเปนรอยละ 24.06 ของครัวเรือนทั้งหมด และที่เหลือ 137,031,000 ครัวเรือนหรือรอยละ 75.94 ไมมีระบบ
บํานาญภาคบังคับรองรับ และเมื่อพิจารณาในกลุมของครัวเรือนที่มีทรัพยสินบํานาญปรากฏวา กลุมที่มีระดับ
ทรัพยสินบํานาญไมเกิน 1,000,000 บาท มีสัดสวนถึงรอยละ 16.36 ของครัวเรือนทั้งหมด และเมื่อมาพิจารณาใน
ฝงของทรัพยสินทางการเงินพบวาครัวเรือนสวนใหญมีทรัพยสินทางการเงินไมเกิน 50,000 บาทเปนจํานวนรอยละ
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77.36 ของครัวเรือนทั้งหมด สวนที่มีทรัพยสินทางการเงินมากเกินกวา 50,000 มีอยูพียงรอยละ 23.63 และเมื่อดู
สัดสวนรวมระหวางทรัพยสินทั้งสองเปนที่นาสนใจวา กลุมครัวเรือนที่ไมมีบํานาญนั้นเปนกลุมเดียวกันกับกลุมที่มี
ระดับทรัพยสินทางการเงินต่ําที่สุด คือไมเกิน 50,000 บาท มีอยูกวารอยละ 62.26 ของครัวเรือนทั้งหมด
2. ผลการศึกษาแบบจําลอง
ผลที่พบจากการศึกษาแบบจําลองทางเศรษฐมิติ โดยการใช Order logistic regression และประมาณคา
โดยวิธี maximum livelihood พบวา ตัวแปรอิสระคือตัวแปร รายไดประจําเฉลี่ยตอหัว (Income) มูลคาปจจุบันของ
ทรัพยสินบํานาญภาคบังคับของครัวเรือน (PW) มูลคายานพาหนะที่ครัวเรือนเปนเจาของ (H_car) มูลคาที่อยูอาศัย
ที่ครัวเรือนเปนเจาของ (H_House) นั้นมีความสัมพันธทางบวกกับระดับทรัพยสินทางการเงิน อยางมี ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นั่นคือ การมีรายไดประจําของครัวเรือนเฉลี่ยตอหัว มูลคายานพาหนะที่ครัวเรือนเปน
เจาของ และ มูลคาที่อยูอาศัยที่ครัวเรือนเปนเจาของเพิ่มขึ้นนั้น มีแนวโนมที่จะทําใหระดับทรัพยสินทางการเงินเพิ่ม
มากขึ้นดวย
สําหรับมูลคาทรัพยสินบํานาญภาคบังคับที่ครัวเรือนมีอยูนั้น สงผลในทางบวก นั้นก็คือมูลคาของทรัพยสิน
บํานาญภาคบังคับที่เพิ่มขึ้นมีแนวโนมที่จะทําใหระดับทรัพยสินทางการเงินเพิ่มขึ้นดวย สวนตัวแปรอัตราพึ่งพิง
ครัวเรือน (depen) มีผลทางลบกับระดับทรัพยสินทางการเงิน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ก็คือครัวเรือนที่มีอัตราพึงพิง
ที่สูงก็จะทําใหระดับทรัพยสินทางการเงินมีแนวโนมที่จะลดลงดวย และ ตัวแปรเขตพื้นที่ที่ครัวเรือนอาศัยอยู พบวา
ครัวเรือนที่อยูในเขตเทศบาลมีแนวโนมของระดับทรัพยสินทางการเงินที่สูงกวาครัวเรือนที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล
3. วิจารณผลการศึกษา
จากผลการศึกษาขางตนนั้นไดสะทอนใหเห็นภาพโดยรวมของระบบบํานาญภาคบังคับของประเทศไทย วา
ระบบบํานาญดังกลาวครอบคลุมประชากรสวนนอยของประเทศเทานั้น ทั้งที่ในความเปนจริงแลวระบบบํานาญ
ภาคบังคับควรจะเปน ระบบบํานาญขั้นพื้นฐานที่รัฐควรจัดเพื่อการแกไขโครงสรางปญหาผูสูงอายุที่เกิดขึ้น และสิ่งที่
เห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้นจากผลการศึกษาขางตนก็คือมากกวารอยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด อยูในสภาวะซึ่งไม
สามารถสรางหลักประกันใดๆใหแกอนาคตหลังวัยเกษียณไดเลย เนื่องจากระดับการมีทรัพยสินทางการเงินที่อยูใน
ระดับต่ําและยังไมมีระบบบํานาญภาคบังคับรองรับอีกดวย
ยิ่งไปกวานั้น ครัวเรือนที่อยูในระบบบํานาญภาคบังคับก็ใชวาจะไมมีความเสี่ยงในเรื่องของรายไดหลัง
เกษียณ จากรอยละ 24.06 ของครัวเรือนทั้งหมดที่เปนครัวเรือนที่มีทรัพยสินบํานาญ พบวาครึ่งหนึ่งของสัดสวน
ดังกลาว คือกลุมที่มีทรัพยสินทางการเงินในระดับต่ําคือไมเกิน 50,000 บาท และมีระดับทรัพยสินบํานาญไมเกิน
1,000,000 บาท ซึ่งครัวเรือนดังกลาวคือกลุมครัวเรือนที่อยูในกองทุนประกันสังคมเปนสวนใหญ จะเห็นไดวา
สมาชิกครัวเรือนที่อยูในประกันสังคมนั้น เมื่อเฉลี่ยมูลคาปจจุบันของทรัพยสินบํานาญออกมาเปนรายเดือนแลวจะ
อยูเพียงแคเดือนละ 1,379.37 บาทเทานั้น ในขณะที่สมาชิกที่อยูในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดรับ
ทรัพยสินบํานาญถึงสองสวนดวยกัน ทั้งจากทรัพยสินบํานาญที่เกิดจากเงินที่สมทบเขากองทุนและจากทรัพยสิน
บํานาญที่ไดรับจากกระทรวงการคลัง ซึ่งถือวาเปนมูลคาทรัพยสินบํานาญมากเพียงพอในการใชเปนหลักประกัน
รายไดหลังเกษียณอายุที่มั่นคง ถึงแมวาครัวเรือนในกลุมดังกลาวจะไมมีทรัพยสินอื่นรองรับก็ตาม แตถึงอยางไรก็
ตามกลุมครัวเรือนดังกลาวก็เปนกลุมที่มีแนวโนมของระดับทรัพยสินทางการเงินที่สูงขึ้นตามระดับทรัพยสินบํานาญ

1381

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

จากแบบจําลองที่เราใชในการศึกษาผลกระทบของทรัพยสินบํานาญที่มีตอทรัพยสินทางการเงินนั้น ผลของเรา
คอนขางจะแปลกแยกออกจากผลการศึกษาที่ผานมา อยางเชนการวิจัยของ กอบศักดิ์ ภูตระกูล,ธรรมนูญ สดศรีชัย
และ เกียรติพงศ อริยปรัชญา (2548) ซึ่งพบผลวาการมีสมาชิกอยูในระบบบํานาญภาคบังคับทําใหอัตราการออม
ของครัวเรือนลดลง
แตอยางไรก็ตามผูวิจัยมีขอสังเกตจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางบวกได ดังนี้ ทรัพยสินบํานาญในกองทุน
ประกันสังคม นั้นมีขอจํากัดของเพดานเงินเดือนที่ใชคํานวณบํานาญไมเกินกวา 15,000 บาท แมในกลุมที่มี
เงินเดือนสูงกวาก็สงสมทบกองทุนไดไมเกินเพดานเงินเดือนที่กําหนดไว จึงทําใหระดับทรัพยสินบํานาญของกองทุน
ประกันสังคมอยูในระดับต่ํา ซึ่งอาจจะเปนผลทําให ไมเกิดการลดลงในทรัพยสินทางการเงินเมื่อคาดวามีทรัพยสิน
บํานาญในกองทุนดังกลาว แตกลับเปนผลในการสงเสริมการออมในรูปแบบทรัพยสินทางการเงินมากกวา และใน
ส ว นของกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการ ถ า หากดู ใ นรายละเอี ย ดของแหล ง ทรั พ ย สิ น บํ า นาญนั้ น มาจาก
ทรัพยสินบํานาญที่ไดรับจากกระทรวงการคลัง ถือวาเปนสวัสดิการที่ขาราชการไดรับโดยไมตองมีการสงเงินสะสม
และอีกสวนคือสวนของทรัพยสินบํานาญที่เกิดจากการสงเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชาการ โดยสง
ที่อัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเทานั้น สวนเงินที่เขากองทุนอีกรอยละ 5 ของเงินเดือนเกิดจากการสมทบโดยภาครัฐ
ซึ่งเกิดจากสวนของเงินสมทบรอยละ 3 และเงินชดเชยอีกรอยละ 2 ดังนั้นการเขารวมในกองทุนดังกลาวจึงไมไดลด
การบริโภคและการออมของครัวเรือนขาราชการมากนัก

สรุปผลและขอเสนอแนะ
จากการอภิปรายผลขางตนสามารถสรุปผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ ออกเปน 3 ประเด็นหลัก ไดดังตอไปนี้
ประเด็นแรก ครัวเรือนสวนใหญของประเทศไทย ประสบภาวะเสี่ยงทางดานรายไดหลังเกษียณอายุ เนื่องจาก มีการ
ออมของครัวเรือนในระดับต่ําและไมมีระบบบํานาญภาคบังคับรองรับ ประเด็นที่สอง ระบบบํานาญภาคบังคับของ
ประเทศไทยนั้นยังไมสามารถยึดเปนหลักประกันทางดานรายไดที่มั่นคงเมื่อเกษียณอายุใหแกสมาชิกได โดยเฉพาะ
ในกองทุนประกันสังคม มูลคาทรัพยสินบํานาญของกองทุนดังกลาวยังมีปริมาณนอย ไมเพียงพอตอการใชจายหลัง
เกษียณอายุ หากไมมีการออมในสวนอื่นๆ เพิ่มเติม ประเด็นสุดทาย ระบบบํานาญภาคบังคับของไทยยังไมสงผลให
เกิดการลดการออมของครัวเรือนลง กลุมครัวเรือนที่มีสินทรัพยบํานาญสูงก็มีระดับสินทรัพยทางการเงินสูงเชนกัน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการขยายขอบเขตของระบบบํานาญภาคบังคับใหครอบคลุมประชากร
สวนใหญของประเทศ และ สงเสริมชองทางการออมระยะยาวในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเปนทางเลือกในการออมเพิ่มเติม
นอกจากการออมในบํานาญภาคบังคับ
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