
 
 

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบ านาญกองทุนประกันสังคม 
ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 610 คน ประกอบด้วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  
นายจ้าง/สถานประกอบการ ของจังหวัดในภาคกลาง จ านวน 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครปฐม และเพชรบุรี พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานประกันสังคม 

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

สรุปผลความคิดเห็นในช่วงการอภิปราย 

  ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบ านาญได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในที่ประชุม จ านวน 12 คน ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ 1:  การขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ  

1.1 ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 1  คงอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี เงื่อนไข 
และสิทธิประโยชน์เงินบ านาญแบบเดิม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ) จ านวน 5 คน  

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



2 

 

1.3  ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 4 ขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าเฉพาะผู้ประกันตนใหม่ ส าหรับ
ผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุ
เกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง เนื่องจากจะไม่กระทบสิทธิของผู้ประกันตนเดิม จ านวน 4 คน  

1.4  อ่ืน ๆ จ านวน 2 คน (ผสมผสานทั้ง 4 แนวทาง) 
1.5  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1.5.1 ลูกจ้างบางต าแหน่ง เช่น ฝ่ายผลิตที่ท างานมานานแล้ว พออายุเกินอายุ 55 ปี อาจ
ท างานไม่ไหว ความสามารถในการท างานลดลง 

1.5.2 ควรให้ผู้ประกันตนเลือกท่ีจะรับบ าเหน็จหรือบ านาญได้ 
1.5.3 การขยายอายุรับบ านาญตอนอายุ 60 ปี แบบค่อยเป็นค่อยไป ผู้ประกันตนมีสิทธิ

ได้รับบ าเหน็จชดเชยหากไม่สามารถท างานจนถึงอายุรับบ านาญได้ ท าให้มีเงิน ทุนอีกก้อนไปลงทุน 
1.5.4 ควรให้ผู้ประกันตนเลือกท่ีจะรับบ าเหน็จหรือบ านาญได้ 

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

2.1 ผู้ที่เห็นด้วยมีความเห็นว่า จะได้มีหลักประกันเพ่ิม แต่ควรก าหนดอัตราเบี้ยประกันสุขภาพว่า
จะหักเงินบ านาญไม่เกินปีละก่ีบาท    

2.2 ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
           2.2.1 ถ้าส านักงานประกันสังคมจะประกันสุขภาพต่อเนื่องแก่ผู้รับบ านาญ ก็ไม่ควรหักเงิน
บ านาญ และควรเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีตายให้ด้วย 
    2.2.2 ถ้าต้องจ่ายเงินเพื่อประกันสุขภาพเพ่ิมการใช้บัตรทองจะดีกว่า ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม 

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

  ผู้ที่เห็นด้วยมีความเห็นว่า ท าให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับบ านาญมากข้ึน และผู้ประกันตนที่มี
รายได้น้อยจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

  ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
      1) ต้องการให้ใช้ฐานค่าจ้างที่สูงที่สุดมาเป็นฐานในการค านวณเงินบ านาญ ไม่ควรใช้ตั้งแต่เริ่มท างาน 
     2) ไม่เห็นด้วยทั้งสูตรเดิมและสูตรใหม่ ควรใช้ฐานค่าจ้างสูงสุด 12 เดือน มาใช้ในการค านวณเงินบ านาญ 
     3) ไม่เลือกสูตรการค านวณเงินบ านาญตายตัว ให้ส านักงานประกันสังคมพิจารณาทั้งสูตรเดิมและ
สูตรใหม่ในแต่ละบุคคล สูตรใดได้รับบ านาญสูงสุดให้ใช้สูตรนั้น 

  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ด้านสิทธิประโยชน์ 
  - กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 ออกจากงานไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เจ้าหน้าที่รับ
สมัครควรชี้แจงสิทธิประโยชน์ให้ทราบ เพ่ือให้ผู้ประกันตนพิจารณาอีกครั้งว่า ควรสมัครมาตรา 39 หรือไม่ 



3 

 

สมัครแล้วดีอย่างไร โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพที่ต้องใช้ฐานค่าจ้างเดือนละ 4,800 บาท มาค านวณ
เงินบ านาญ 

   - ควรเพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีผู้รับบ านาญเสียชีวิตให้ได้รับค่าท าศพ 10 เท่าของเงินบ านาญ 
โดยไม่ต้องจ ากัดว่าต้องเสียชีวิตภายในเวลา 5 ปี (บ าเหน็จตกทอด) เพ่ือให้ผู้รับบ านาญตายอย่างสบายไม่เป็น
ภาระลูกหลาน 
   - ควรให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกว่าจะรับบ าเหน็จ หรือบ านาญชราภาพ 
   - ถ้าผู้ประกันตนรายใดไม่เคยใช้สิทธิประโยชน์ใด ๆ จนถึงรับบ านาญ ผู้ประกันตนนั้นควร
ได้รับสิทธิพิเศษ เช่น ได้รับเงินบ านาญชราภาพเพ่ิมข้ึนจากกรณีปกติ 
   - ต้องการให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม กรณีส่งเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน (15 ปี) ทุกครั้งที่ครบ 12 เดือน จะได้รับอัตราการค านวณ
เพ่ิม 1.5% นั้น  ส านักงานประกันสังคมควรจะเพ่ิมเป็นขั้นบันไดตามระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ยิ่งอยู่ในระบบ
ประกันสังคมนานเท่าใดก็จะได้รับสิทธิประโยชน์บ านาญชราภาพมากข้ึน  

สรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม (เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 609 คน มีผู้สนใจตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 410 คน คิดเป็นร้อยละ 67.32 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท และส่วนใหญ่มีสถานะเป็นลูกจ้าง (ร้อยละ 
83.96) รองลงมามีสถานะเป็นนายจ้าง (ร้อยละ 11.53)  

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เพศ  

ชาย 98 23.90 23.90 
หญิง 312 76.10 76.10 

รวม 410 100.00 100.00 

กลุ่มอายุ 

         ≤ 30 ปี 83 21.34 21.34 
31 – 40 ปี 128 32.90 32.91 
41 – 50 ปี 108 27.76 27.76 
51 ปีขึ้นไป 70 17.99 17.99 

รวม 410 100.00 100.00 
สถานภาพ 
สถานภาพ โสด 172 41.95 42.57 

สมรส 202 49.27 50.00 



4 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
หย่า/หม้าย 30 7.32 7.43 
ไม่ระบุ 6 1.46  

รวม 410 100.00 100.00 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 7 1.71 1.72 

มัธยมศึกษาตอนต้น 10 2.44 2.46 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 27 6.58 6.65 
ปวส./อนุปริญญา 36 8.78 8.87 
ปริญญาตรี 284 69.27 69.95 
สูงกว่าปริญญาตรี 42 10.24 10.35 
ไม่ระบุ 4 0.98  

รวม 410 100.00 100.00 
สถานะ 
สถานะ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 16 3.90 4.01 

นายจ้างนิติบุคคล 35 8.54 8.77 
นายจ้างบุคคลธรรมดา 11 2.68 2.76 
ม.33 312 76.10 78.20 
ม.39 23 5.61 5.76 
อ่ืนๆ 2 0.49 0.50 
ไม่ระบุ 11 2.68  

รวม 410 100.00 100.00 
รายได้ 
รายได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 3 0.73 0.76 

5,001 – 10,000 บาท 21 5.12 5.30 
10,001 – 15,000 บาท 81 19.76 20.45 
15,001 – 20,000 บาท 90 21.95 22.73 
20,001 – 30,000 บาท 106 25.86 26.77 
มากกว่า 30,000 บาท 95 23.17 23.99 
ไม่ระบุ 14 3.41  

รวม 410 100.00 100.00 
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 ข้อมูลด้านการเกษียณอายุและบ านาญ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางแผนเกษียณเม่ืออายุ 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.00 
รองลงมาคืออายุ 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.37 

วางแผนเกษียณอายุเมื่อ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 ปี 14 3.41 3.68 
55 ปี 161 39.27 42.37 
60 ปี 171 41.71 45.00 
65 ปี 8 1.95 2.11 
อ่ืนๆ 26 6.34 6.84 
ไม่ระบุ 30 7.32  

รวม 410 100.00 100.00 
 ผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนรายได้หลังเกษียณจากบ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคมมากที่สุด 
รองลงมาคือ การออมและลงทุนส่วนตัว  บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายได้จาก
ครอบครัว และการท างานหลังเกษียณ ตามล าดับ 

วางแผนรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.46 
บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3.62 
บ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคม 4.04 
การออมและลงทุนส่วนตัว 3.99 
รายได้จากครอบครัว 3.42 
ท างานหลังเกษียณ 3.19 
อ่ืน ๆ 3.87 

 
 ความเห็นเพิ่มเติม 

1. ยังไม่ได้วางแผนเนื่องจากไม่มีรายได้เข้ามา 
2. การออมนั้นส าคัญต้องดูก าลังและรายได้ในการออมด้วย และหารายได้เพ่ิมอย่าหยุดนิ่งถ้ายัง

มีก าลังสู้ต่อ หลังเกษียณท างานต่อไปได้มากน้อยต้องท าไปครับ 
3. ควรเกษียณท่ีอายุ 55 ปี และควรให้เลือกบ าเหน็จหรือบ านาญได ้
4. สนับสนุนให้คนจนเกษียณอายุแต่ยังแข็งแรงท างานและไดง้านที่เหมาะสม 
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5. ต้องการสมัคร ม.39 แต่ในขณะเดียวกัน สปส. ควรให้สิทธิการได้รับบ านาญชราภาพเพราะไม่
เกี่ยวข้องกัน (ปัจจุบันถ้ารับบ านาญชราภาพจะสมัคร ม.39 ไม่ได้) 
 
 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุมออมเงินระยะยาวเพิ่มเติมนอกจากประกันสังคมในลักษณะฝากธนาคารมากที่สุด 
รองลงมาคือ การท าประกันชีวิต กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน และการลงทุนในกองทุน 
RMF/LTF ตามล าดับ 

ลักษณะการออมเงินเพิ่ม ค่าเฉลี่ย 

ฝากธนาคาร 3.72 

ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน 2.86 

ท าประกันชีวิต 3.26 

ลงทุนในกองทุน RMF/LTF 2.17 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2.71 

อ่ืน ๆ 3.58 

ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ต้องการให้นายจ้างเพิ่มเงินสมทบส่วนนายจ้าง 
2. ใช้วิธีการออมโดยท าประกัน ม.39 
3. ต้องวางแผนการออมก่อนเกษียณด้วยในขณะที่เราท างานได้ถึงจะมีเงินใช้ที่เพียงพอ อย่ารอ 

หรือพ่ึงรัฐบาลเลยครับ 
4. ต้องการให้ทุกบริษัทมีกองกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
5. ต้องการให้ประกันสังคมดูแลคนเกษียณในส่วนของค่ารักษาพยาบาลต่อด้วยเหมือน

ข้าราชการ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.13) มีเงินออมส าหรับใช้ในยามเกษียณไม่เพียงพอ  

มีเงินออม จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เพียงพอ 110 26.83 28.87 
ไม่เพียงพอ 271 66.10 71.13 

ไม่ระบุ 29 7.07  

รวม 410 100.0 100.00 

 ผู้ที่มีเงินออมเพียงพอ มีความเห็นว่า 

1. วางแผนไว้ล่วงหน้าโดยออมจากหลายวิธี 
2. ประกันสังคมและจากรายได้ของตนเอง 
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3. มีเงินออมจากประกันสังคมและประกันจากประกันชีวิต 
4. หลังเกษียณมีงานทีภู่มิล าเนาส ารองได้แล้ว 
5. การออมเงินวางเป้าหมายก่อนเกษียณ 

  

ผู้ที่มีเงินออมไม่เพียงพอ มีความเห็นว่า 
1. ตอนวัยท างานต้องมีภาระในการดูแลครอบครัวและส่งเสียลูกเรียน 
2. ค่าใช้จ่ายมาก มีหนี้สินกับธนาคารด้วย 
3. ยังเก็บเงินไม่เพียงพอ 
4. ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวัน แต่รายได้เท่าเดิมหรือไม่มาก 
5. เราไม่สามรถทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเราเกษียณอายุ ไม่ทราบว่าจะต้องใช้เงินเกิน

กว่าเงินที่เรามีอยู่ในขณะนี้หรือไม่ 

ความเห็นเพิ่มเติม 
1. รายได้อาจไม่มากนักแต่ก็อยู่แบบพอเพียง 
2. มีการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพเดิม 
3. เป็นเรื่องอนาคตซึ่งอาจผิดไปจากแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งมีการออมเงินต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

จะได้น าเงินออมมาใช้ได้ ท าให้เงินออมอาจไม่เพียงพอ 
4. เนื่องจากเป็นม่ายตั้งแต่ลูกยังเล็ก ท าให้ไม่มีเงินเก็บ เพ่ิงเริ่มเก็บเงินได้หลังจากลูกเรียนจบแล้ว 

ดังนั้น ส านักงานประกันสังคมจึงควรพิจารณาให้ทั้งบ านาญที่เพ่ิมขึ้นรวมถึงประกันสุขภาพโดยไม่หักเงินเพ่ิม 

 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่คิดว่ารายได้หลักหลังเกษียณ/ยามชราได้มาจากการออมเงินด้วยตนเองมาก
ที่สุด รองลงมา ไดม้าจากการพ่ึงสวัสดิการภาครัฐ การต่ออายุการท างาน และการพึ่งพิงลูกหลาน ตามล าดับ 
 

แหล่งรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 

พึ่งสวัสดิการภาครัฐ 3.31 

ออมเงินด้วยตนเอง 4.13 

พึ่งพิงลูกหลาน 2.43 

ต่ออายุการท างาน 2.96 

อ่ืน ๆ 3.89 

 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. มีการต่ออายุการท างานส าหรับลูกจ้างที่มีสุขภาพแข็งแรง 
2. แก่แล้วยังต้องท างาน ดูแลสุขภาพให้ดีก็พอ 
3. ลงทุนท าธุรกิจส่วนตัว (สานต่อ) 
4. ควรแบ่งเงินชราภาพเป็นก้อนให้ผู้ประกันตน เพราะเมื่อเกษียณอาจได้น าเงินก้อนนี้ไปท า

ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น ใช้หนี้ หรือค้าขาย 
5. ต้องหาอาชีพส ารองหลังเกษียณ 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.44) เห็นด้วยกับการขยายอายุเกิดสิทธิรับบ านาญ
ชราภาพจากอาย ุ55 ปี ออกไปเพื่อให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการออมเพิ่ม  

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 219 53.41 56.44 
ไม่เห็นด้วย 169 41.22 43.56 
ไม่ระบุ 22 5.37  

รวม 410 100.00 100.00 
 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. สภาพร่างกายยังท างานได้ 
2. เป็นการออมทางหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้ในยามเกษียณ 
3. อายุ 55 ยังน้อยเกินไปท่ีจะเกษียณ 
4. หลาย ๆ คนยังมีศักยภาพการท างานเพ่ือช่วยประเทศชาติ และเพ่ิมระยะออมมากขึ้น 
5. มีเงินออมหลังเกษียณเพ่ิมมากขึ้น 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. จ าเป็นต้องใช้เงินในการด ารงชีพสูงขึ้น 
2. อายุ 55 ปี ก าลังพอดีเพราะถ้ามากกว่านี้ประสิทธิภาพลดลง 
3. ควรให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิเร็ว ๆ 
4. ต้องการเกษียณที่อายุ 55 ปี 
5. ของเดิมดีอยู่แล้ว 

  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.15) เห็นว่าอายุที่เกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพควรเป็นอายุ 60 ปี และส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 42.64) เห็นว่าอายุเกิดสิทธิในอีก 10 ปีข้างหน้าควรเป็น 60 ปี  

อายุที่เกิดสิทธิ (ปัจจุบัน) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 14 3.41 6.48 
55 71 17.32 32.87 
60 104 25.37 48.15 
65 5 1.22 2.31 
อ่ืนๆ 22 5.36 10.19 
ไม่ระบุ 194 47.32  

รวม 410 
 

100.00 100.00 
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อายุที่เกิดสิทธิ (อีก 10 ปี) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
50 15 3.66 7.62 
55 25 6.10 12.69 
60 84 20.49 42.64 
65 24 5.85 12.18 
อ่ืนๆ 49 11.95 24.87 
ไม่ระบุ 213 51.95  

รวม 410 
 

100.00 100.00 
 

  ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.47) เห็นว่าควรขยายอายุรับบ านาญชราภาพด้วย
วิธีการสมัครใจมากกว่าการใช้วิธีบังคับ 

วิธี จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

สมัครใจ 207 50.49 83.47 
บังคับ 41 10.00 16.53 
ไม่ระบุ 162 39.51  

รวม 410 100.00 100.00 

 ความเห็นเพิ่มเติม 

1. เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ควรจะเลือกได้ 
2. บางคนอาจอยากได้เงินบ าเหน็จไปท าการค้าขายหลังจากเกษียณ 
3. ควรมี 2 แบบคือจะเกษียณอายุ 55 ปี หรืออายุ 60 ปี ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ 
4. รายใหม่บังคับ รายเก่าสมัครใจ 
5. ควรเป็นไปตามความสมัครใจของลูกจ้างเพราะเงินของพวกเขา 

แนวทางการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วย
กับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ (ร้อยละ 60.24)  โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 2 
คือ ควรด าเนินการขยายอายุรับบ านาญชราภาพตามหลักสากล รับบ าเหน็จชดเชย หากไม่สามารถท างาน
จนถึงอายุรับบ านาญได้ (ร้อยละ 29.36) รองลงมาเห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 คือ ขยายอายุการเกิดสิทธิรับ
บ านาญตามหลักสากล และสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่
เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับเงินบ านาญในจ านวนเงินที่ลดลง (ร้อยละ 18.65) และแนวทางที่ 4 
ขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าเฉพาะผู้ประกันตนใหม่ ส าหรับผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์
บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่
ลดลง (ร้อยละ 12.23) 
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ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ (ร้อยละ 
31.50) คือ คงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี เงื่อนไขและเงินบ านาญแบบเดิม 
 

แนวทางท่ีเลือก จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

แนวทางท่ี 1 103 25.12 31.50 
แนวทางท่ี 2 96 23.41 29.36 
แนวทางท่ี 3 61 14.88 18.65 
แนวทางท่ี 4 40 9.76 12.23 
อ่ืนๆ 27 6.59 8.26 
ไม่ระบุ 83 20.24  

รวม 410 100.00 100.00 
 

ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 1 (ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ) มีความเห็นว่า 
1. ดีอยู่แล้ว 
2. สภาพงาน แต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน 
3. การท างานของแต่ละบุคคลอาจมีความสามารถท่ีไม่เหมือนกัน บางคนอาจท างานไม่ไหวหาก

ขยายอายุการรับบ านาญไป หากขยายอายุไปแล้วต้องออกจากงานก่อน อาจไม่มีเงินบ านาญใช้ตอนเกษียณ 
4. เมื่ออายุมากกว่าอายุ 55 ปี มีโอกาสตัดสินใจเลือกตามความเหมาะสม ณ วันนั้น 
5. เหมาะสมแล้ว 

 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 2 มีความเห็นว่า 
1. อายุการส่งประกันสังคม อาจจะไม่ถึง แต่อายุความเป็นจริงอาจจะเยอะกลัวจนไม่สามารถ

ท างานต่อได ้
2. สามารถให้ผู้ประกันตนได้ใช้ประโยชน์จากการรับบ าเหน็จไม่มากก็น้อย 
3. ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชดเชยในช่วงที่ไม่สามารถรับเงินบ านาญได้ในช่วงอายุ

ระหว่าง 55 – 60  ปี คาดว่าน่าจะเป็นหนทางที่ดีต่อผู้ประกันตน 
4. หลังเกษียณควรได้รับการรักษาพยาบาลฟรี เพราะได้จ่ายประกันสังคมมาตลอดการท างาน 
5. ระยะเวลาออมเพ่ิมข้ึน เงินบ านาญมีผลตามไปด้วย  

ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 3 มีความเห็นว่า 
1. ผู้ประกันตนได้มีเงินก้อนในการน าไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือช าระหนี้สิน 
2. สามารถน าเงินก้อนไปลงทุน ความเสี่ยงน้อยลงเพราะยังได้รับบ านาญอยู่ถึงแม้จะได้จ านวน

ลดลง 
3. ถ้าผู้ใดมีความจ าเป็นต้องใช้เงินก่อนก็สามารถท าได้ 
4. เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะคนที่ส่งเงินประกันสังคมมาตั้งแต่ปี 2533  จะได้มีโอกาสน าเงินไปใช้

ในบั้นปลายชีวิต 
5. ในอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนจึงควรได้รับเงินบ าเหน็จไปก่อน 

 

 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 4 มีความเห็นว่า 
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1. เป็นการบังคับผู้ประกันตนใหม่เพ่ือให้เกิดการออมในอนาคต 
2. เพ่ือความยุติธรรมและเหมาะสมเห็นว่าผู้รับบ านาญควรสามารถเลือกใช้สิทธิได้ ไม่ใช่การบังคับ 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบไดเ้ข้าใจก่อนและด าเนินการ 
4. มีโอกาสเลือกรับทั้งสองอย่างและเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตในการน าเงินมาใช้โดยขึ้นอยู่

กับความพึงพอใจของแต่ละคน 
5. เดิมกฎหมายประกาศไว้ที่อายุ 55 ปี เมื่อครบแล้วควรได้บ าเหน็จส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นขวัญ

ก าลังใจ แต่ถ้ายังท างานต่อไป เมื่อครบเกษียณก็ได้รับบ านาญตามส่วนค่ะ 

 ผู้ที่เลือกแนวทางอ่ืน ๆ มีความเห็นว่า 
1. สะดวกรับแบบไหนก็ได้ถ้าส่งครบตามก าหนด แต่ให้แจ้งแนวทาง 1 2 3 4 แจ้งก่อน 3-5 ปี 

และเริ่มที่อายุ 55 ปีถ้าใครประสงค์รับที่อายุ 60 ปี ก็ได้ 
2. ให้ผู้ประกันตนสมัครใจเพ่ือขยายอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ ออมนานได้บ านาญมากขึ้น 
3. หากปรับอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญมาที่อายุ 50 ปีไม่ได้ ให้คงไว้ที่อายุ 55 ปี แล้วเลือกรับ

สิทธิได้ตามแนวทางที่ 3 
4. ไม่ขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ เพ่ิมทางเลือกการรับบ าเหน็จหรือบ านาญได้ 

ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ประกันตน 
5. ให้คงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี และให้ผู้ประกันตนสามารถเลือก

บ าเหน็จและบ านาญได้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.06) เห็นด้วยกับการที่ผู้รับบ านาญสามารถเลือกรับการ
ประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอมให้ส านักงานประกันสังคมหักบ านาญ
ส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ 

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เห็นด้วย 198 48.29 57.06 
ไม่เห็นด้วย 149 36.34 42.94 
ไม่ระบุ 63 15.37  

รวม 410 100.00 100.00 

 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. สามารถรักษาขณะเจ็บป่วยได้สิทธิตามเดิมทุกอย่าง 
2. ในวัยเกษียณเป็นวัยที่ต้องเข้ารับบริการด้านสุขภาพมากที่สุด  โดยในช่วงวัยท างานซึ่งมี

สุขภาพแข็งแรงอาจไม่ได้ใช้สิทธิในช่วงนั้น 
3. ไม่เป็นการบังคับ 
4. เนื่องจากการรักษาพยาบาลมีความจ าเป็น 
5. เพราะไม่แน่ใจสวัสดิการสังคมจากรัฐบาลจะสามารถใช้ได้ครอบคลุมหรือไม่ 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. หลังเกษียณต้องการหาเงินไปรักษาสุขภาพเอง 
2. ควรให้มีประกันสุขภาพเพ่ิม แต่ไม่ควรหักเงินบ านาญ 
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3. ควรถามความสมัครใจของแต่ละคนให้มีสิทธิเลือกได้ ไม่ควรบังคับใช้ทุกคน 
4. ควรจะดูแลต่อ แต่ไม่ส่งเงิน 
5. ไมค่วรหักบ านาญเพราะเงินที่จะได้รับน้อยอยู่แล้วและสามารถใช้ 30 บาท รักษาฟรีจากรัฐได้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.88) เห็นด้วยกับการปรับสูตรการค านวณบ านาญจาก
ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นการค านวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการท างาน โดยปรับมูลค่าของ
ค่าจ้างแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนน ามาเฉลี่ย 

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 239 58.29 69.88 
ไม่เห็นด้วย 103 25.12 30.12 
ไม่ระบุ 68 16.59  

รวม 410 100.00 100.00 

 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. ได้บ านาญมากกว่าเดิม 
2. จะได้รับบ านาญที่สูงขึ้น 
3. เหมาะสมแล้ว 
4. ค่าจ้างช่วง 60 เดือนสุดท้ายอาจจะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท าให้ได้รับเงินบ านาญน้อย 
5. เพราะกฎระเบียบที่ใช้ปัจจุบันกรณีออกจากงานก่อนและส่งเงินสมทบและฐานค่าจ้าง

ค่อนข้างต่ ามากท าให้คนที่ส่งเงินสมทบมาก่อนหน้านี้เสียเปรียบ 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. ควรใช้ค่าจ้าง 60 เดือนสุดท้ายเพราะมูลค่าจะสูงกว่า 
2. ค่าจ้าง 60 เดือนสุดท้ายส่วนใหญ่จะมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว 
3. เงินค่าแรงในอดีตถูกมาก ๆ จะท าให้ค่าเฉลี่ยออกมาน้อยท าให้ผู้ประกันตนเสียผลประโยชน์ 
4. ค านวณเฉลี่ยตลอดอายุการท างานจะได้รับน้อยลง 
5. ถ้าผู้ประกันตนรู้ข้อมูล จะออกจากระบบกันมาเพ่ือรักษาสิทธิของผู้ประกันตนให้ได้รับเงิน

บ านาญชราภาพที่มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรออกกฎหมายบังคับนายจ้างให้พนักงานมีเงินออมเมื่อลาออกจากงานจะได้ไม่ล าบาก 

ขณะนี้บางบริษัทยังไม่มีระบบเงินออมให้พนักงาน และบ านาญเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตควรให้ทายาทรับต่อ 
2. หลังจากกรณีเกษียณชราภาพ จะได้มีการรักษาประกันสุขภาพโดยการใช้มาตรา 39 
3. เพ่ิมเงินสมทบจาก 15,000 เป็น 20,000 บาท 
4. ในกรณีตายควรจะได้ค่าท าศพ 40,000 บาท เหมือนกันไม่ใช่ได้แค่ 100 เท่าของเงินเดือนชราภาพ

และให้คุ้มครองตลอดชีวิต 
5. อยากให้ประกันสังคมดูแลด้านสุขภาพไปตลอด 
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