
 
 

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบ านาญกองทุนประกันสังคม 
ครั้งที่ 11 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 633 คน ประกอบด้วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  
นายจ้าง/สถานประกอบการ ของจังหวัดในภาคกลาง จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา 
พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม 

วิทยากร  
  - การบรรยายเรื่อง “ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” โดย นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย  
  - การบรรยายเรื่อง “แนวคิดหลักการ การให้ความคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ       
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม” โดย นายอารักษ์ พรหมณี 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบ านาญชราภาพ  
   - การน าเสนอแนวทางการปฏิรูปและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบบ านาญ
ประกันสังคม” โดย นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม  

สรุปผลความคิดเห็นในช่วงการอภิปราย 

  ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบ านาญได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในที่ประชุม มีจ านวน 8 คน ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ 1:  การขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ  

1.1  ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 2  ขยายอายุการมีสิทธิรับบ านาญแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้
สิทธิชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่านหากไม่สามารถท างานจนถึงอายุที่มีสิทธิรับบ านาญใหม่ได้ ค านวณจากบ านาญที่
ควรได ้จ านวน 1 คน 

1.2  ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 ขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญตามหลักสากล และสามารถ
เลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะ
ได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง จ านวน 1 คน คือไม่ควรหักเงินบ านาญของผู้ประกันตน  

1.3  อ่ืน ๆ จ านวน 6 คน (ผสมผสานทั้ง 4 แนวทาง) 
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1.4  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
   1.4.1 ควรจ่ายเงินสมทบแบบอัตราก้าวหน้าคล้ายกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เมื่ออัตราเงิน
สมทบเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ ท าให้เงินเข้ามาในระบบมากขึ้น และการคิดเงินบ านาญจะมาก
ขึ้น เมื่ออยู่ในระบบนานก็จะได้สิทธิประโยชน์มากขึ้น 
  1.4.2 เมื่อเกษียณอายุไปแล้ว กรณีที่ผู้ประกันตนต้องการบ าเหน็จ ควรจ่ายบ าเหน็จให้ร้อยละ 
50 แล้วอีก 2 ปี ค่อยทยอยจ่ายบ านาญตามสัดส่วน 
  1.4.3 ควรขยายฐานค่าจ้างทีใ่ช้ค านวณ เพราะใช้มานานแล้ว ซ่ึงจะตอบโจทย์ผู้ประกันตนคือ
ได้รับเงินบ านาญมากขึ้น 
  1.4.4 การขยายอายุการรับบ านาญจากอายุ 55 ปี ไปเป็นอายุ 60 ปี ของ ส านักงาน
ประกันสังคม นั้น ในส่วนของบริษัทมิได้มีการขยายการเกษียณ จะมีเฉพาะบริษัทที่ไม่มีข้อบังคับเท่านั้นที่
อาจจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่จะไม่ครอบคลุมบริษัทที่มีข้อบังคับเดิมให้จะเกษียณอายุที่ 55 ปี ดังนั้น 
ส านักงานประกันสังคม ควรเปิดเป็นทางเลือกให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกรับบ านาญว่า จะเลือกขยายอายุรับ
บ านาญจากอายุ 55 ปี หรืออายุ 60 ปีได้ โดยไม่ต้องมีการหักเงินบ านาญ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
ผู้ประกันตนมีเงินใช้ในบั้นปลายชีวิต จากสูตรที่ สปส. คิดมีการลดทอนลงไปเรื่อย ๆ เท่ากับบ านาญจะเหลือ
น้อยลง หากผู้ประกันตนต้องการเอาเงินมาใช้ก่อน ควรให้เลือกได้ 
  1.4.5 แนวทางที่น าเสนอยังไม่ชัดเจน การปรับอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญออกไป มีข้อดี
อย่างไร ข้อเสียอย่างไร นายจ้าง ลูกจ้าง จะได้มีข้อมูลพิจารณา  
  1.4.6 ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการรับบ านาญ เนื่องจากผู้ประกันตนท างานมาเกือบทั้ง
ชีวิต เมื่ออายุ 55 ปี ก็ไม่อยากท างานแล้ว ควรให้ผู้ประกันสามารถเลือกได้ว่าจะขยายหรือไม่ขยายอายุการรับ
บ านาญ 
  1.4.7 เสนอให้ผู้ประกันตนได้รับบ าเหน็จทุกช่วงอายุมิใช่เฉพาะผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2506 – 
2512 เท่านั้น 
  1.4.8 การรับบ าเหน็จ เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้รับเงิน 3,450 บาท แต่ถ้าต้องการรับเงินก้อน 
จะได้เงิน 69,000 บาท หากผู้ประกันตนเกษียณก่อนก าหนด บ านาญได้ตอนอายุ 57 ปี เวลาต่างกัน 2 ปี แต่
คูณด้วย 20 เดือน ไมไ่ดคู้ณ 24 เดือน 

 2. ประเด็นที่ 2: การเพ่ิมสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพต่อเนื่องแก่ผู้รับบ านาญ โดยผู้รับบ านาญ
สามารถเลือกรับการประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังจากออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอมให้ส านักงาน
ประกันสังคมหักเงินบ านาญส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ   

2.1 ผู้ที่เห็นด้วยมีความเห็นว่า การใช้สิทธิประกันสังคมดีกว่าบัตรทอง ผู้ประกันตนใช้สิทธิตาม
บัตรรับรองสิทธิมีความสะดวกกว่า ผู้ประกันตนมาตรา 39 ก็ไม่อยากเป็นมาตรา 40 ข้อดีเรื่องนี้ของ
ประกันสังคมยังดีอยู่ ถ้าผู้ประกันตนมีอายุครบ 55 ปี แล้วจะใช้สิทธิชราภาพ ถ้าเลือกรับเงินชราภาพก็จะหมด
สิทธิการรักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคมต้องไปใช้สิทธิบัตรทอง ซึ่งผู้ประกันตนต้องการใช้สิทธิ
ประกันสังคมต่อเนื่อง บางคนมีโรคประจ าตัวแต่ก็ต้องการรับเงินบ านาญจึงหมดสิทธิประกันสังคมแล้วไปเริ่ม
รักษากับบัตรทองซึ่งอาจไม่คุ้นเคย และไม่สะดวกเหมือนเดิม 

2.2 ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
         2.2.1 การขยายความคุ้มครองเมื่อรับบ านาญแล้ว เรื่องการรักษาพยาบาลขอเสนอให้รัฐบาล
จ่ายแทน ไม่ใช่หักจากเงินบ านาญ 
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  2.2.2 เห็นด้วยในการเพ่ิมสิทธิประกันสุขภาพ แต่ไม่เห็นด้วยที่จะหักเงินบ านาญมาใช้ 
ผู้ประกันตนจ่ายเงินมาตั้งแต่เริ่มต้น บางคนก็ไม่ได้ใช้สิทธิ เงินที่จ่ายสะสมมาควรที่จะน าไปใช้รักษาพยาบาล
หลังเกษียณ 
   2.2.3 สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย บางบริษัทให้สวัสดิการที่มากกว่าประกันสังคม พนักงาน
อาจไม่เคยได้ใช้สิทธิในส่วนนี้ การส่งเงินมา 35 ปี แล้วไม่เคยใช้สิทธิ ต้องการให้พิจารณาสถิติย้อนหลัง หากไม่
เคยใช้ ควรให้ความคุ้มครองโดยไม่มีการหักเงิน 
  2.2.4 ต้องการให้เพิ่มสิทธิ โดยไม่ต้องเก็บเงิน และให้มีสิทธิตลอดชีวิต 

 3. ประเด็นที่ 3: การปรับปรุงสูตรค่าจ้างเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการค านวณเงินบ านาญ เพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมให้แก่ผู้ประกันตนที่มีลักษณะค่าจ้างแตกต่างกัน และช่วยให้ผู้ประกันตนส่วนมากได้รับบ านาญเพ่ิมขึ้น มี
การปรับค่าจ้างเฉลี่ยในการค านวณบ านาญชราภาพจาก 60 เดือนสุดท้าย เป็นตลอดอายุการท างานและปรับ
ค่าจ้างท่ีได้รับแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน จะท าให้ค่าจ้างในอดีตมีมูลค่าใกล้เคียงกับปัจจุบันยิ่งขึ้น 

  ผู้ที่เห็นด้วยมีความเห็นว่า เห็นด้วยกับการปรับสูตร หากท างานมา 50 ปี แล้วออกจากงาน ไป
สมัครมาตรา 39 จะท าให้สิทธิการรับเงินบ านาญเพิ่มขึ้น    
  ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
    1) เรื่องค่าจ้างเฉลี่ย ควรสนับสนุนให้มีการท างานมากกว่าว่างงาน คนที่ตั้งใจท างานมาตั้งแต่ปี 
2533 ซึ่งเริ่มมีชราภาพเมื่อปี 2542 ผู้ประกันตนสะสมเงินมาเรื่อย ๆ ถ้าคิดค านวณค่าจ้างเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่ง
ฐานเงินเดือนเริ่มต้นจะน้อย พอมาเฉลี่ยจะได้น้อยกว่าการค านวณจากฐาน 60 เดือนสุดท้าย  ถึงจะมีการปรับ
มูลค่าปัจจุบันก็ยังไม่เห็นด้วย ทุกวันนี้ผู้ประกันตนจ่ายเงินประกันสังคม คนท างานไม่ค่อยได้ใช้สิทธินี้ คนโสดก็
ไม่ได้ใช้สิทธิคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร เราควรสนับสนุนคนท างานมากกว่าคนว่างงาน เมื่อคนออกจากงาน 
แล้วมาสมัครามาตรา 39 ฐานเงินเดือนลดลง ซึ่งการปรับสูตรจะดีกับเฉพาะคนกลุ่มนี้ แต่คนที่ตั้งใจท างานไม่ได้
รับสิทธินี้ 
  2) ขอเสนอให้ใช้ 60 เดือนสูงสุดในการเป็นผู้ประกันตนมาค านวณค่าเฉลี่ย 
   3) สูตรการค านวณ หากคิดเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มท างาน อัตราการหารจะน้อยลง ควรใช้ช่วงตั้งแต่เริ่มส่ง
บ านาญเป็นตัวหารหรือน าเงินเดือนสุดท้ายเป็นตัวหาร 
  4) สูตรการค านวณ ควรต้องมีตัวอย่างหรือข้อมูลข้อเท็จจริงมากกว่านี้ เพ่ือให้ผู้ประกันตนและ
นายจ้างพิจารณาอีกครั้ง เช่น แจ้งว่าจะใช้ดัชนีปรับมูลค่า ค่านี้มาจากที่ไหน มีที่มาอย่างไร เป็นตัวแปรที่อาจยัง
ไม่เห็นภาพ จากตัวอย่างที่เสนอ ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลขจริงหรือเป็นสมมติฐาน ถ้ามีที่มาชัดเจนว่าการปรับมูลค่า
ของเงินเมื่อ 35 ปี ที่ค านวณมาจะไม่ท าให้สิทธิด้อยกว่า หากพิสูจน์ได้ก็ดี 

  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ด้านสมทบ 
   - การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมี 3 ส่วน คือ ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล ควรจะ
จ่ายเงินสมทบเท่ากันหรือไม่ 
  - เงินคงค้างที่รัฐบาลต้องจ่าย ฝากส านักงานประกันสังคม ติดตามว่าเงินค้างมีโอกาสเข้า
กองทุนเมื่อใด อย่างไร 
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 3. ด้านการปฏิรูประบบบ านาญ 
   - ค าว่าปฏิรูปบ านาญเป็นเพียงสิทธิประโยชน์เดียวของประกันสังคม แต่สิทธิประโยชน์ของ
ประกันสังคมมีมากกว่านี้ ถ้าจะปฏิรูปจริง ๆ ต้องปฏิรูปทั้ง 7 สิทธิประโยชน์ สิ่งที่ผู้ประกันตนอยากให้ปฏิรูป  
มากที่สุดคือ สิทธิในเรื่องการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานต้องปรับส่วนนี้ก่อน ก่อนที่มาปลายเหตุเรื่อง
บ านาญ เพราะบ านาญนี้ ถ้าผู้ประกันตนส่งมา 20 ปี ได้รับ 3,450 บาท คนที่ได้รุ่นแรก ในอนาคตข้างหน้าเงิน
สามพันกว่าบาทจะซื้ออะไรได้ ในอีก 10 ปี ข้างหน้า สปส. ให้เราคิดว่าจะเอาบ าเหน็จหรือบ านาญดี ถ้าคิดแบบ
นักธุรกิจทุกคนต้องเอาบ าเหน็จแน่นอน แต่ถ้าคิดแบบระยะยาวก็จะเลือกบ านาญก็ได้ มีหลากหลายความคิด 
ตนเองต้องการให้คิดอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่มาตัดตอนเอาตอนปลาย หรือมาเสนอให้คิดในสิ่งที่ สปส. คิดมา
เรียบร้อยแล้ว มี 4 แนวทาง ซึ่งไม่ใช่ ต้องให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกว่าผู้ประกันตนต้องการอะไร ค าว่า
ปฏิรูปต้องท้ังหมดไม่ใช่แค่สิทธิประโยชน์เดียว 
 
  4. ด้านอื่น ๆ 
    - สปส. จัดประชุมประมาณ 5,000 คน แต่ผู้ประกันตนมีจ านวนมากเป็นล้าน สปส. ควรไป
ท างานร่วมกับผู้แทนลูกจ้างซึ่งท างานใกล้ชิดกับลูกจ้างจริง ๆ หากท างานกับคนกลุ่มนั้นจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
มากกว่า 

สรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม (เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 633 คน มีผู้สนใจตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 432 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท และส่วนใหญ่มีสถานะเป็นลูกจ้าง (ร้อยละ 84.94) รองลงมามี
สถานะเป็นนายจ้าง (ร้อยละ 12.71)  

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เพศ  

ชาย 122 28.24 28.31 
หญิง 309 71.53 71.69 
ไม่ระบุ 1 0.23  

รวม 432 100.00 100.00 
กลุ่มอายุ 
กลุ่มอายุ          ≤ 30 ปี 61 15.21 15.21 

31 – 40 ปี 119 29.68 29.68 
41 – 50 ปี 129 32.17 32.17 
51 ปีขึ้นไป 92 22.94 22.94 

รวม 432 100.00 100.00 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
สถานภาพ 

โสด 155 35.88 36.90 

สมรส 231 53.47 55.00 

หย่า/หม้าย 34 7.87 8.10 

ไม่ระบ ุ 12 2.78  
รวม 432 100.00 100.00 

วุฒิการศึกษา 
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 16 3.70 3.72 
มัธยมศึกษาตอนต้น 26 6.02 6.05 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 72 16.67 16.74 
ปวส./อนุปริญญา 52 12.04 12.09 
ปริญญาตรี 231 53.47 53.72 
สูงกว่าปริญญาตรี 33 7.64 7.68 
ไม่ระบุ 2 0.46  

รวม 432 100.00 100.00 
สถานะ 
สถานะ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 8 1.85 1.88 

นายจ้างนิติบุคคล 46 10.65 10.83 
นายจ้างบุคคลธรรมดา 8 1.85 1.88 
ม.33 349 80.79 82.12 
ม.39 12 2.78 2.82 
อ่ืนๆ 2 0.46 0.47 
ไม่ระบุ 7 1.62  

รวม 432 100.00 100.00 
รายได้ 
รายได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 17 3.93 4.12 

5,001 – 10,000 บาท 19 4.40 4.60 
10,001 – 15,000 บาท 66 15.28 15.98 
15,001 – 20,000 บาท 80 18.52 19.37 
20,001 – 30,000 บาท 100 23.15 24.21 
มากกว่า 30,000 บาท 131 30.32 31.72 
ไม่ระบุ 19 4.40  

รวม 432 100.00 100.00 



6 

 

 ข้อมูลด้านการเกษียณอายุและบ านาญ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางแผนเกษียณเม่ืออายุ 55 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.60 
รองลงมาคืออายุ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.04 

วางแผนเกษียณอายุเมื่อ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 ปี 2 0.46 0.51 
55 ปี 191 44.21 48.60 
60 ปี 122 28.24 31.04 
65 ปี 7 1.62 1.78 
อ่ืนๆ 71 16.44 18.07 
ไม่ระบุ 39 9.03  

รวม 432 100.00 100.00 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนรายได้หลังเกษียณมาจากบ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคม
มากที่สุด รองลงมาคือ การออมและลงทุนส่วนตัว  บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
รายได้จากครอบครัว และการท างานหลังเกษียณ ตามล าดับ 

วางแผนรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.54 
บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3.78 
บ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคม 4.07 
การออมและลงทุนส่วนตัว 3.87 
รายได้จากครอบครัว 3.31 
ท างานหลังเกษียณ 2.98 
อ่ืน ๆ 3.00 

 
 ความเห็นเพิ่มเติม 

1. สปส. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมหรือเป็นแหล่งพ่ึงพาของลูกจ้างเป็นหลักควรเน้นให้ผู้ประกันตนมี
รายได้พอยังชีพ 

2. ต้องการให้รัฐบาลบังคบสถานประกอบการจัดท าสวัสดิการบ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
3. ถ้าเรามีการวางแผนชีวิตและสร้างความส าเร็จในชีวิตเร็วและประสบความส าเร็จในชีวิตไม่

จ าเป็นต้องเกษียณตอนอายุ 55-60 ปี 
4. บ าเหน็จกองทุนประกันสังคมควรที่จะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
5. ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันหลังเกษียณกับครอบครัวปลอดหนี้ไม่มีภาระ 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามออมเงินระยะยาวเพิ่มเติมนอกจากประกันสังคมในลักษณะฝากธนาคารมาก
ที่สุด รองลงมาคือ การท าประกันชีวิต กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน และการลงทุนใน
กองทุน RMF/LTF ตามล าดับ 

ลักษณะการออมเงินเพิ่ม ค่าเฉลี่ย 

ฝากธนาคาร 3.52 

ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน 2.50 

ท าประกันชีวิต 2.99 

ลงทุนในกองทุน RMF/LTF 2.00 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2.97 

อ่ืน ๆ 3.00 
 

 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. สปส. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมหรือเป็นแหล่งพ่ึงพาของลูกจ้างเป็นหลักควรเน้นให้ผู้ประกันตน

มีรายได้พอยังชีพ 
2. รัฐบาลควรบังคบัให้สถานประกอบการจัดท าสวัสดิการบ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

ทุกแห่ง 
3. หากเรามีการวางแผนชีวิตและสร้างความส าเร็จในชีวิตเร็วและประสบความส าเร็จในชีวิต

ไม่จ าเป็นต้องเกษียณตอนอายุ 55-60 ปี 
4. บ าเหน็จกองทุนประกันสังคมควรที่จะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
5. ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันหลังเกษียณกับครอบครัว แบบปลอดหนี้ไม่มีภาระหนี้สิน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามออมเงินระยะยาวเพิ่มเติมนอกจากประกันสังคมในลักษณะฝากธนาคารมาก
ที่สุด รองลงมาคือ การท าประกันชีวิต กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน และการลงทุนใน
กองทุน RMF/LTF ตามล าดับ 

ลักษณะการออมเงินเพิ่ม ค่าเฉลี่ย 

ฝากธนาคาร 3.52 

ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน 2.50 

ท าประกันชีวิต 2.99 

ลงทุนในกองทุน RMF/LTF 2.00 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2.97 

อ่ืน ๆ 3.00 
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ความเห็นเพิ่มเติม 

1. ท าอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเอง 
2. คาดหวังจากกองทุนประกันสังคมเรื่องของชราภาพ 
3. การออมเงินจะต้องมีเงินได้ในระดับที่พอใช้จ่ายและเหลือเก็บไว้ออม 
4. ถูกหักประกันสังคมไปทุกเดือนจนไม่เหลือเงินออมแล้ว 
5. มีรายได้น้อยมีเงินเก็บออมระดับปานกลางไม่มีภาระ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.10) มีเงินออมส าหรับใช้ในยามเกษียณไม่เพียงพอ  

มีเงินออม จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เพียงพอ 126 29.17 31.90 
ไม่เพียงพอ 269 62.27 68.10 

ไม่ระบุ 37 8.56  

รวม 432 100.0 100.00 

 ผู้ที่มีเงินออมเพียงพอ มีความเห็นว่า 

1. ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายปลอดหนี้สิน 
2. มีเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและประกันสังคม 
3. มีเงินออมสะสมในธนาคาร 
4. ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเพียงพอ 
5. มีการออมเงินไว้พอสมควร 

 ผู้ที่มีเงินออมไม่เพียงพอ มีความเห็นว่า 
1. ท างานเป็นพนักงานบริษัทมีรายได้ที่พอใช้จ่ายแต่ไม่สามารถออมเงินได้เพียงพอหลังเกษียณ 
2. มีภาระหนี้สิน 
3. มีรายไดจ้ากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวไม่มีอย่างอ่ืน 
4. ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
5. อนาคตอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ต้องลงทุนเพิ่มที่มีความเสียงน้อยและมีรายได้แน่นนอน 
2. มีเงินออมหลังเกษียณและรายได้ที่คิดว่าจะถาวร 
3. แต่ละบุคคลมีวินัยแตกต่างกัน ประเทศชาติจะพัฒนาก้าวไกลมีมาตรฐานได้ ต้องให้ประชากร

มีความรู้ มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีศีล 5 
4. ไม่มีเงินออมรอเกษียณอายุประกันสังคมเมื่ออายุครบ 55 ปี 
5. ควรเพิ่มสัดส่วนเก็บเงินสะสมสมทบส าหรับชราภาพมากกว่านี้ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่คิดว่ารายได้หลักหลังเกษียณ/ยามชราได้มาจากการออมเงินด้วยตนเองมาก
ที่สุด รองลงมา ไดม้าจากการพ่ึงสวัสดิการภาครัฐ การต่ออายุการท างาน และการพึ่งพิงลูกหลาน ตามล าดับ 
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แหล่งรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 

พึ่งสวัสดิการภาครัฐ 3.39 

ออมเงินด้วยตนเอง 3.95 

พึ่งพิงลูกหลาน 2.40 

ต่ออายุการท างาน 2.66 

อ่ืน ๆ 3.00 

 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ส่วนใหญ่บริษัทไม่ค่อยต่ออายุการท างาน 
2. มีงานอิสระ รับงานที่ปรึกษา 
3. ควรที่จะหางานท าเพ่ือรองรับความเป็นอยู่ของตนเอง 
4. รายได้ของครอบครัวลูกหลานมีไม่พอเพียงมาเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าตายาย 
5. หวังพ่ึงเงินบ านาญกองทุนประกันสังคมเป็นหลัก 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.23) เห็นด้วยกับการขยายอายุเกิดสิทธิรับบ านาญ
ชราภาพจากอาย ุ55 ปี ออกไปเพื่อให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการออมเพิ่ม  

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 214 49.54 53.23 
ไม่เห็นด้วย 188 43.52 46.77 
ไม่ระบุ 30 6.94  

รวม 432 100.00 100.00 
 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. เงินบ านาญที่จะได้รับจะเพ่ิมข้ึน 
2. เพราะคนอายุ 55 – 60 ปี ยังแข็งแรงเป็นแรงงานที่มีความช านาญ 
3. เวลาในการเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณน้อย 
4. จะได้รับเงินบ านาญชราภาพพอเพียง 
5. เป็นการดีส าหรับผู้ประกันตน 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. คุณภาพการท างานอาจจะลดลงด้วยสมรรถภาพร่างกาย 
2. สิทธิประโยชน์แบบเก่าดีอยู่แล้ว 
3. ปัจจุบันพนักงานเอกชนส่วนใหญ่เกษียณที่อายุ 55 ปี ท าให้รอนานไป 
4. วางแผนการเกษียณไว้เรียบร้อยแล้ว 
5. ความสามารถอาจจะดีไม่พอเท่ากับพนักงานที่อายุน้อยกว่า 
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  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 49.16) เห็นว่าอายุที่เกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพควรเป็นอายุ 60 ปี และส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 51.18) เห็นว่าอายุเกิดสิทธิในอีก 10 ปีข้างหน้าควรเป็นอายุ 60 ปี  

อายุที่เกิดสิทธิ (ปัจจุบัน) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 22 5.09 9.25 
55 75 17.36 31.51 
60 117 27.08 49.16 
65 5 1.16 2.10 
อ่ืนๆ 19 4.40 7.98 
ไม่ระบุ 194 44.91  

รวม 432 
 

100.00 100.00 
 

อายุที่เกิดสิทธิ (อีก 10 ปี) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
50 15 3.47 7.11 
55 33 7.64 15.64 
60 108 25.00 51.18 
65 20 4.63 9.48 
อ่ืนๆ 35 8.10 16.59 
ไม่ระบุ 221 51.16  

รวม 432 
 

100.00 100.00 

  ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.34) เห็นว่าควรขยายอายุรับบ านาญชราภาพด้วย
วิธีการสมัครใจมากกว่าการใช้วิธีบังคับ 

วิธี จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

สมัครใจ 227 52.55 85.34 
บังคับ 39 9.03 14.66 
ไม่ระบุ 166 38.42  

รวม 432 100.00 100.00 

 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. คนไทยไม่ค่อยดูแลสุขภาพ ไม่แน่ใจว่า อายุ 65 ปี จะแข็งแรงพอที่จะท างานได้หรือไม่ 
2. ควรเป็นความสมัครใจของผู้ประกันตน ไม่ควรบังคับ 
3. สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ตามปัจจัยต่าง ๆ 
4. ให้เลือกตั้งแต่เริ่มเข้ากองทุนและห้ามเปลี่ยนแปลง 
5. เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการเมืองขณะนี้ 
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แนวทางการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วย
กับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ (ร้อยละ 60.51)  โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 2 
คือ ควรด าเนินการขยายอายุรับบ านาญชราภาพตามหลักสากล รับบ าเหน็จชดเชย หากไม่สามารถท างาน
จนถึงอายุรับบ านาญได้ (ร้อยละ 25.80) รองลงมาเห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 คือ ขยายอายุการเกิดสิทธิรับ
บ านาญตามหลักสากล และสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่
เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับเงินบ านาญในจ านวนเงินที่ลดลง (ร้อยละ 19.11) และแนวทางที่ 4 
ขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าเฉพาะผู้ประกันตนใหม่ ส าหรับผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์
บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่
ลดลง (ร้อยละ 15.60) 

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ (ร้อยละ 
33.44) คือ คงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี เงื่อนไขและเงินบ านาญแบบเดิม 

แนวทางท่ีเลือก จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

แนวทางท่ี 1 105 24.31 33.44 
แนวทางท่ี 2 81 18.75 25.80 
แนวทางท่ี 3 60 13.89 19.11 
แนวทางท่ี 4 49 11.34 15.60 
อ่ืนๆ 19 4.40 6.05 
ไม่ระบุ 118 27.31  

รวม 432 100.00 100.00 
 

ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 1 (ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ) มีความเห็นว่า 
1. เพ่ือสร้างความม่ันคงในชีวิตของลูกจ้าง 
2. บริษัทได้ก าหนดอายุการเกษียณงานไว้ที่อายุ 55 ปี ซึ่งจะสอดรับกับผู้ประกันตนที่ไม่มีงานท า

แล้วและขาดรายได้ ควรได้รับสิทธิประโยชน์ทันท ี
3. เหมาะสมแล้ว 
4. ส่วนมากคนจะเข้าใจแบบเดิม ๆ ไม่สับสน 
5. บางอาชีพงานไม่เหมาะสมกับคนที่อายุมาก เช่น เคมี เพราะท างานกับเคมีมานาน เมื่อถึง

เวลาเกษียณก็ควรได้รับการเกษียณ 

 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 2 มีความเห็นว่า 
1. ผู้ประกันตนสามารถได้รับเงินมาใช้ก่อนได้ 
2. บางท่านอาจมีภารกิจจ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินในขณะนั้น 
3. มีหลักการค านวณจากวันเดือนปีเกิดจึงน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าแนวที่ 3 
4. ปัจจุบันมีสาเหตุมากมายหลากหลายที่ท าให้เราไม่สามารถท างานถึงอายุ 55 ปีได้ เช่น ป่วย

จนไม่สามารถท างานได้ 
5. ให้สิทธิตามหลักสากล 
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 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 3 มีความเห็นว่า 
1. ผู้ประกันตนบางส่วนอาจไม่ได้ท างานจนครบอายุ 55 ปี อาจลาออกไปก่อนด้วยเหตุจ าเป็น 

จึงควรมีเงินก้อนจากการออมออกไปใช้ด ารงชีพก่อนครบสิทธิชราภาพ 
2. เพ่ือลดภาระหนี้ก่อนที่จะเกษียณเพราะว่ากว่าจะได้บ านาญแต่มีภาระหนี้อยู่คงจะไม่ไหว 
3. ต้องการใช้เงินก้อนเมื่อจ าเป็นจะได้ไม่ต้องไปกู้ยืมที่ไหน และยังคงเหลือเงินอีกส่วนหนึ่งเป็น

บ านาญรายเดือน 
4. เพ่ือได้รับเงินบ านาญสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะเศรษฐกิจปัจจุบันและบ าเหน็จ 
5. คิดว่าทางเลือกนี้ดีต่อทุกฝ่าย 

 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 4 มีความเห็นว่า 
1. ขึ้นอยู่กับการส่งเงินสมทบ 
2. เกษียณอายุแล้วไม่มีรายได้ในการยังชีพ 
3. สามารถเลือกรับสิทธิได้ 
4. น่าจะเป็นผลดีต่อผู้ประกันตน ได้รับทั้งบ าเหน็จทีอ่าจจะน าไปลงทุนกิจการเล็ก ๆ ได ้
5. สถานประกอบการบางแห่งก าหนดการเกษียณอายุที่ 55 ปี เพ่ือให้ผู้ประกันตนสมารถด ารงชีพ

อยู่ได้ควรมีเงินบ าเหน็จจ่ายให้ผู้ประกันตนเก็บออมและน าไปลงทุนเองก่อน 

 ผู้ที่เลือกแนวทางอ่ืน ๆ มีความเห็นว่า 
1. ควรให้ใช้สิทธิเลือกรับบ านาญ จากอายุ 55 – 60 ปี บางคนอาจจะไม่ไหวเพราะร่างกาย

คนเราไม่เหมือนกัน 
2. เมื่อเกษียณแล้วต้องการไดร้ับเงินบ าเหน็จมากกว่าบ านาญ 
3. ก าหนดอายุเกิดสิทธิที่อายุ 55 ปี แต่กรณีที่ยังท างานได้ต่อกส็ามารถขยายอายุรับบ านาญโดย

สมัครใจ โดยไม่จ ากัดอายุ 
4. ควรให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกว่าจะรับเงินบ าเหน็จหรือเงินบ านาญเมื่ออายุครบ 55 ปี ไม่ควร

ขยายอายุออกไปอีก 
5. ควรให้ลูกจ้างก าหนดอายุที่มสีิทธิรับบ านาญได ้เช่น อายุ 50-55-60 ปี 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.59) เห็นด้วยกับการที่ผู้รับบ านาญสามารถเลือกรับการ
ประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอมให้ส านักงานประกันสังคมหักบ านาญ
ส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ 

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เห็นด้วย 265 61.34 76.59 
ไม่เห็นด้วย 81 18.75 23.41 
ไม่ระบุ 86 19.91  

รวม 432 100.00 100.00 
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 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. เมื่ออายุมากขึ้นมักเจ็บป่วยบ่อย 
2. จะสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลตามเดิม 
3. เป็นการดูแลผู้ประกันตน 
4. เพราะมีการรักษาต่อเนื่อง  
5. ผู้รับบ านาญเป็นผู้สูงวัยหากมีประกันสุขภาพจะดี 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. มีบริการจากภาครัฐอยู่แล้ว 
2. การรักษาโดยสิทธิประกันสังคมบริการไม่ดีรักษาไม่ได้ 
3. มีมาตรา 39 อยู่แล้วอาจใช้วิธีเพ่ิมเงินสมทบตามมาตรา 39  
4. มีบัตรทองอยู่แล้ว 
5. ซื้อประกันสุขภาพจากบริษัทประกันก็ได้หรือใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรคตามโรงพยาบาลของรัฐ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.84) เห็นด้วยกับการปรับสูตรการค านวณบ านาญจาก
ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นการค านวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการท างาน โดยปรับมูลค่าของ
ค่าจ้างแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนน ามาเฉลี่ย 

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 244 56.48 72.84 
ไม่เห็นด้วย 91 21.07 27.16 
ไม่ระบุ 97 22.45  

รวม 432 100.00 100.00 

 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. เพราะผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
2. เพ่ือเกิดความยุติธรรมส าหรับผู้ที่เคยเป็นมาตรา 33 แล้วมาเปน็มาตรา 39 ในช่วง 5 ปีสุดท้าย

และไม่มีผลกระทบกับผู้ที่เป็นมาตรา 33 ต่อเนื่อง 
3. เพ่ือให้ยุติธรรมและใกล้เคียงกันมากที่สุด 
4. จะช่วยกระจายรายได้น าไปสู่บ านาญที่เพียงพอ 
5. สิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนได้มากขึ้น 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. ถ้าฐานค่าจ้างในการค านวณต่ ากว่า 15,000 บาท จะท าให้ได้รับบ านาญน้อย 
2. ลูกจ้างเสียสิทธิการใช้เงินเดือนล่าสุดเหมือนที่หลาย ๆ ส่วนท า เช่น ค านวณค่าชดเชยเงิน

บ าเหน็จของข้าราชการ 
3. ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้ายน่าจะเหมาะสมแล้ว 
4. ถ้าไมไ่ดส้่งเงินสมทบในช่วงขยายอายุรับบ านาญค่าจ้างเฉลี่ยก็จะไม่ต่างจากสูตรเดิม 
5. ควรใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นฐานจ้างในการค านวณจะคุ้มค่ากว่า 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้ผู้ประกันตนที่มีการส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน หรือมากกว่ามีสิทธิเลือกได้ว่าจะรับ

บ านาญเพราะทุกคนมีปัญหาสุขภาพไม่เหมือนกัน บางคนอายุไม่ได้ยืนยาว และส านักงานประกันสังคมเอา
เวลาไปใส่ใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เช่นการรักษาพยาบาลรอคิวนานมาก ยาที่ใช้รักษาไม่มี
คุณภาพ กินไม่หาย ควรมีการปรับฐานเงินเดือนในการจัดส่งให้มากกว่า 15,000 บาท ดีกว่ามาขยายอายุเกิด
สิทธิรับบ านาญ 

2. ในปัจจุบันนี้ถ้ารับบ านาญแล้วมีการเสียชีวิตภายใน 10 ปี หลังจากนั้นจะได้รับบ านาญ 10 
เดือน ซึ่งไม่มากพอ เช่น รับบ านาญเดือนละ 4,000 บาท X 10 เดือน คือ 40,000 บาท แต่เงินชราภาพที่สะสม
มาได้มากกว่านั้น จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้หรือไม่ คือ ควรจะให้ทั้งก้อนที่สะสมมาแล้วลบยอดที่รับไป
แล้ว คงเหลือเท่าใดควรจะให้ทั้งหมดไม่ใช่ให้เพียง 10 เท่า 

3. ขอเสนอมากกว่าการปฏิรูประบบบ านาญคือ ควรพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพเรื่องการ
รักษาพยาบาล 

4. น่าจะมีการเลือกประกันสุขภาพเพ่ิม กรณีเจ็บป่วยจะได้ใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ าย 
ควรมีการเพ่ิมเงินสะสมกรณีชราภาพ 

5. เห็นด้วยกับการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขอย่างเท่าเทียม สปส. ควรมีมาตรการส่งเสริมผู้รับบ านาญ
ให้มีคุณค่าในสังคมเพ่ิมข้ึน  

 


