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อภปิรำยและสรุปผล

1. เพ่ือศกึษาสดัสว่นการลงทนุที่เหมาะสมในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ   โดยค านึงถึง
ชว่งระยะเวลาในการลงทนุ อตัราการลงทนุ และระยะเวลาด ารงชีวิตหลงัเกษียณ
2. เพ่ือศกึษาอตัราการลงทนุตามอตัราความส าเรจ็ที่ที่ผูล้งทนุจะไดร้บั และระยะเวลา
ลงทนุที่มี เพ่ือใหมี้เงินในชว่งเกษียณอายตุามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้

1. เก็บขอ้มลูจากเว็บไซตส์มาคมบรษัิทจดัการลงทนุโดยน าขอ้มลู มลูคา่สินทรพัยส์ทุธิ
มาหาผลตอบแทนรายเดือนและเฉลี่ยเป็นรายปี
2. ใชข้อ้มลูตัง้แต ่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 7 ปี 
และศกึษากองทนุรวม 7 ประเภทโดยมีจ  านวนกองทนุรวมทัง้หมด 87 กองทนุ

5. น าอตัราผลตอบแทนของแตล่ะสนิทรพัย ์มาค านวณหาอตัราผลตอบแทนและสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแตล่ะสดัสว่นการลงทนุตา่ง ๆ  โดยแบง่สดัสว่นการลงทนุใน
กองทนุตา่ง ๆ ตัง้แตร่อ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 โดยปรบัเพ่ิมครัง้ละรอ้ยละ 10 โดยรวม
สดัสว่นการลงทนุทัง้ 7 ประเภทจะตอ้งเทา่กบั 100
6. การหาอตัราความส าเรจ็ น าอตัราผลตอบแทนและความเสี่ยงมาประมวลผลโดย
แบบจ าลอง มอนติคารโ์ล ซึง่แบบจ าลองจะสุม่ ผลตอบแทนออกมาตามคา่สถิติที่
ก  าหนดให ้โดยแตล่ะแบบจ าลองใหท้  าการค านวณซ า้ 1000 รอบ ตอ่ 1 สดัสว่นการลงทนุ 
เพ่ือหาโอกาสที่จะเกิดความส าเรจ็ในแตล่ะอตัราลงทนุที่น  ามาใช้

3. ก าหนดให ้ลงทนุในกองทนุตามสดัสว่นตา่งๆทกุปลายปีและจดัสดัสว่นใหม่ทกุตน้ปี 
โดยมีระยะเวลาลงทนุ 10ปี 20 ปี และ 30 ปี มีชว่งด  ารงชีวิตหลงัเกษียณ 15 ปี 25 ปี และ 
35ปี ก าหนดอตัราลงทนุตัง้แต ่รอ้ยละ 3 ถึงรอ้ยละ 6 โดยเพิ่มที่ละรอ้ยละ 3 ใหล้งทนุเป็น
รอ้ยละของรายไดโ้ดยรายไดจ้ะเพิ่มทกุปีตามอตัราเงินเฟอ้เฉลี่ย โดยก าหนดใหเ้ป้าหมาย
คือรอ้ยละ 70 ของคา่ใชจ้า่ยก่อนเกษียณ
4. ใชข้อ้มลูผลตอบแทนรายเดือนตลอดระยะเวลา 7 ปีของกองทนุทัง้ 7 ประเภทมาปรบั
ลดดว้ยอตัราเงินเฟอ้รายเดอืนโดยใชด้ชันีราคาผูบ้รโิภคแลว้น าผลตอบแทนรายเดอืนมา
หาคา่เฉลี่ยรายปีดว้ยคา่เฉลีย่เรขาคณิตและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

โครงสรา้งประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปท าใหเ้ขา้สูก่ารเป็นสงัคมผูส้งุอาย ุการพึง่พิงคนใน
ครอบครวัเพียงอยา่งเดียวนัน้เป็นไปไดย้ากมากขึน้ในขณะที่กองทนุประกนัสังคมก็มี
แนวโนม้จะขาดสภาพคลอ่งในอีก 30 ปีเพราะสดัสว่นการจา่ยเงินบ านาญและอตัราสมทบ
ไมส่มดลุกนั ซึง่ผูท้ี่เขา้สูว่ยัผูส้งูอายใุนอนาคตมีความจ าเป็นที่จะตอ้งพึง่พาตวัเองดว้ยการ
ออมเงินเพ่ือใชใ้นยามเกษียณ การออมผ่านกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเป็นทางเลือกหนึ่งที่
น่าสนใจเพราะไดส้ิทธิประโยชนท์างภาษี มีขอ้บงัคบัที่ชว่ยสรา้งวินยัการออมในระยะยาว 
และมีนโยบายการลงทนุใหเ้ลือกไดห้ลากหลาย

ค านวณหาผลตอบแทนและความเสี่ยงไดด้งัตาราง โดยแตล่ะคูก่องทนุมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธต์  ่า ซึง่คูส่ินทรพัยท์ี่มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธม์ากที่สดุคือ กองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัยก์บักองทนุรวมตราสารทนุในประเทศโดยมีคา่อยูท่ี่ 0.56 ในขณะที่ คู่
สินทรพัยท์ี่มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธน์อ้ยที่สดุคือ กองทนุรวมตลาดเงินกบักองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยมีคา่อยู ่-0.18 ซึง่แสดงไดว้า่การจดัสรรการลงทนุโดยใชก้องทนุรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพทัง้ 7 ประเภทนีจ้ะชว่ยในการลดความเสี่ยงลงได้

ผลกำรศึกษำ

ในสว่นของการหาสดัสว่นการลงทนุทีเ่หมาะสมซึง่ใหอ้ตัราการลงทนุต า่ทีสุ่ดแตใ่หอ้ตัรา
ความส าเรจ็สงูโดยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ซึง่ผลที่ไดจ้ะถกูใหส้ดัสว่นในกองทนุรวมที่มีความ
ผนัผวนสงูซึง่ก็คือ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ในสดัสว่น รอ้ยละ 40 จากนัน้แบง่ไปลงใน
กองทนุอ่ืน ๆ อยา่งละเทา่ๆ กนั คือ กองทนุรวมตราสารทนุในประเทศรอ้ยละ 10 กองทนุรวม
ตราสารหนีใ้นประเทศรอ้ยละ 10 กองทนุรวมตลาดเงินรอ้ยละ 10 กองทนุรวมทองค ารอ้ยละ 
10 กองทนุรวมตราสารทนุตา่งประเทศรอ้ยละ 10 กองทนุรวมตราสารหนีต้า่งประเทศรอ้ย
ละ 10

จากการศกึษาการจดัสรรการลงทนุเพ่ือวยัเกษียณดว้ยกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพพบวา่ 
หากผูล้งทนุมีระยะเวลาในการลงทนุนอ้ยจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชอ้ตัราการลงทนุที่สงูเกินกวา่
ครึง่หนึ่งของรายไดเ้พ่ือใหส้ามารถเก็บเงินไดต้ามเป้าหมายทีก่  าหนดแตก็่ไมส่ามารถ
ด ารงชีวิตหลงัเกษียณไดน้าน  แตถ่า้ผูล้งทนุมีระยะเวลาลงทนุทีย่าวนานขึน้สามารถลด
อตัราการลงทนุใหน้อ้ยลงมาได ้ซึง่ยงัท าใหมี้อตัราความส าเรจ็ที่สงูอยู่  การเนน้สดัสว่นการ
ลงทนุในกองทนุรวมที่มีความผนัผวนสงู เชน่ กองทนุรวมตราสารทนุในประเทศ กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์จะชว่ยเพ่ิมอตัราความส าเรจ็ได ้ 
ส าหรบัสดัสว่นการลงทนุที่เหมาะสมในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพทัง้ 7 ประเภทนัน้ พบวา่
ควรใหน้ า้หนกัของสดัสว่นการลงทนุในกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยใ์หม้ากที่สดุ สว่นที่เหลือ
ใหแ้บง่ลงในกองทนุอ่ืน ๆ อยา่งละเทา่ๆ กนั  ซึง่สดัสว่นนีจ้ะท าใหมี้อตัราความส าเรจ็สงูที่สดุ
โดยใชอ้ตัราการลงทนุต ่าที่สดุ ตามระยะเวลาการลงทนุ และชว่งด ารงชีวิตหลังเกษียณตา่ง 
ๆ ที่ก  าหนดไว้

สว่นการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 7 ชนิด พบวา่ ระยะเวลาการลงทนุ ชว่ง
ด ารงชีวิตหลงัเกษียณและอตัราการลงทนุ ที่สง่ผลตอ่อตัราความส าเรจ็มีลักษณะดงันี ้ ที่
ระยะเวลาลงทนุนอ้ย เชน่ 10 ปี และมีชว่งด ารงชีวิต หลงัเกษียณยาวถึง 35 ปี  ไมมี่สดัสว่น
การลงทนุใดที่ประสบความส าเรจ็เลย แตถ่า้เพิ่มอตัราการลงทนุใหส้งูถึงรอ้ยละ 60 และลด
ชว่งด ารงชีวิตหลงัเกษียณลงเหลือ 15 ปี จงึจะท าใหไ้ดอ้ตัราความส าเรจ็สงู การเพิ่ม
ระยะเวลาลงทนุจะชว่ยเพิ่มอตัราความส าเรจ็ใหม้ากขึน้ได ้เชน่การเพิ่มระยะเวลาในการ
ลงทนุจาก 10 ปี ไปเป็น 25 ปี โดยมีชว่งด  ารงชีวิตหลงัเกษียณที ่25 ปี และมีอตัราการลงทนุ
ที่ รอ้ยละ45 จะท าใหเ้พ่ิมอตัราความส าเรจ็จากรอ้ยละ 0 ขึน้ไปเป็นรอ้ยละ 70 โดยเฉลี่ยใน
ทกุสดัสว่นการลงทนุ และสามารถลดอตัราการลงทนุใหต้  ่า ลง ได ้แตย่งัคงมีอตัรา
ความส าเรจ็ที่สงูเทา่เดิมอยู ่เม่ือแบง่กลุม่กองทนุรวมตามความผนัผวนจะแบง่ไดด้งันี ้
กองทนุที่มีความผนัผวนต ่า คือ กองทนุรวมตราสารหนีใ้นประเทศ กองทนุรวมตลาดเงิน 
กองทนุรวมตราสารหนีต้า่งประเทศ สว่นกองทนุที่มีความผนัผวนสงู คือ กองทนุรวมตราสาร
ทนุในประเทศ กองทนุรวมทองค า กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวมตราสารทนุ
ตา่งประเทศ ซึง่พบวา่กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยจ์ะสง่ผลตอ่อตัราความส าเรจ็มากกวา่
กองทนุรวมชนิดอ่ืน ๆ


