
การวิเคราะหผ์ลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากกฎหมาย 

 เมื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเก่ียวกับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติประกันสงัคม (ฉบับที ่..)
พ.ศ. .... จําแนกแต่ละด้าน ดังน้ี 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
 - เชิงบวก  การกําหนดให้การคํานวณเงินเพ่ิมจากการชําระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39  
ไม่เกินเงินสมทบท่ีค้างชําระรวมทั้งการกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยความเห็นของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาในการนําส่งเงินสมทบได้ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย 
หรือเหตุจําเป็นอ่ืน เป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนในเร่ืองการจ่ายเงินสมทบและ
บรรเทาภาระเงินเพ่ิมตามกฎหมายซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก นายจ้างและผู้ประกันตนได้รับความเป็นธรรมในการจ่ายเงินสมทบรวมทั้ง
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการลดการจัดเก็บเงินเพ่ิมตามกฎหมายไม่เกินเงินสมทบที่ต้องจ่าย 

 - เชิงลบ  สํานักงานประกันสังคม เน่ืองจากการจัดเก็บเงินสมทบอาจลดลงบ้างและการคิดคํานวณเงินเพ่ิม
ตามกฎหมายน้อยลง แต่เมื่อพิจารณาผลกระทบการจัดเก็บเงินสมทบโดยรวมมีไม่มากนัก  
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ สํานักงานประกันสังคม 
 
2. ด้านสังคม 
 - เชิงบวก การกําหนดให้อายุของผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเป็นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงจะทําให้เกิดความยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ต่อกองทุนประกันสังคมและผู้ประกันตนท่ีจะมีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก  สํานักงานประกันสังคม และผู้ประกันตน  

 - เชิงลบ  ผู้ประกันตนอาจได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพช้ากว่าที่กําหนดไว้ในปัจจุบัน 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ  ผู้ประกันตน 

3. ด้านอ่ืนๆ  
 - เชิงบวก  การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการประกันสังคม และกรรมการการแพทย์  
และการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการให้ เหลือเพียง 2 ปี วาระเดียว เพ่ือให้ ได้ 
ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ามาเป็นคณะกรรมการประกันสังคม 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก  มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมที่เหมาะสม 

 - เชิงลบ  การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการประกันสังคมเพียง 2 ปีวาระเดียว อาจเป็น
ปัญหาในองค์ความรู้ของกรรมการในงานประกันสังคมเน่ืองจากวาระการดํารงตําแหน่งน้อยเกินไปและ
จําเป็นต้องสรรหาบ่อยคร้ัง 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชงิลบ  ผู้เข้ารับการสรรหาเข้าเป็นคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 ทั้งน้ี หากพิจารณาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จากการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยภาพรวมพบว่า เป็นไปในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ เน่ืองจากผู้ประกันตนและนายจ้าง
ได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากการกําหนดให้เงินเพ่ิมตามกฎหมายไม่เกินเงินสมทบที่ต้องจ่ายและการขยาย
ระยะเวลาการนําส่งเงินสมทบ ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอ่ืนแม้กองทุนประกันสังคมได้รับผลกระทบ 
ที่เกิดจากการจัดเก็บเงินสมทบที่ลดลงบ้างก็เป็นเพียงส่วนน้อยหากเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ประกันตนและนายจ้าง
จะได้รับ 
 



รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบญัญัตปิระกันสงัคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ...  
ผ่านเว็บไซตป์ระกันสังคม  

 
กองวิจัยและพัฒนาได้ประเมินผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม     

(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ซึ่งมีผู้สนใจตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,353 คน สรุปได้ดังน้ี 
1. ข้อมูลทั่วไป 

สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจัดอันดับ 3 อันดับแรก จําแนกแต่ละรายการ ได้ดังน้ี 
- เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คิดเป็นร้อยละ 68.44  
- อายุ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.44 รองลงมาเป็นช่วงอายุ      

อายุ 21 - 30 ปี และช่วงอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.34 และ 23.21 ตามลําดับ 
- การศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.84 รองลงเป็นระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และปวส./อนุปรญิญา คิดเป็นร้อยละ 13.82 และ 13.16 ตามลําดับ 
- รายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.03 รองลงมา

อยู่ในช่วง 10,000 – 15,000 บาท และตํ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.42 และ 16.26 ตามลําดับ 
รายละเอียดข้อมูลดังตารางที่ 1  

ตารางที ่1 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกแต่ละรายการ 
เพศ จํานวน  ร้อยละ 

ชาย 427 31.56% 
หญิง 926 68.44% 

อายุ จํานวน  ร้อยละ 
15 - 20 ปี 9 0.67% 
21 - 30 ปี 397 29.34% 
31 - 40 ปี 493 36.44% 
41 – 50 ปี 314 23.21% 
51 – 60 ปี 127 9.39% 
มากกว่า 60 ปี  13 0.96% 

สถานะ จํานวน  ร้อยละ 
ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 16 1.18% 
มัธยมศึกษาตอนต้น 72 5.32% 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 187 13.82% 
ปวส./อนุปริญญา 178 13.16% 
ปริญญาตร ี 769 56.84% 
สูงกว่าปริญญาตรี 131 9.68% 
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รายได้ จํานวน  ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 220 16.26% 
10,000 – 15,000 บาท 398 29.42% 
15,001 – 30,000 บาท 474 35.03% 
30,001 – 50,000 บาท 164 12.12% 
50,001 – 100,000 บาท 69 5.10% 
มากกว่า 100,000 บาท  28 2.07% 
 

2. การเสนอความเห็นสาระสําคัญของการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม 
ในส่วนของการเสนอความเห็นสาระสําคัญของการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม     

มีทั้งหมด 9 ข้อ โดยสรุปผลเฉพาะในส่วนของผู้ที่ออกความเห็น 
2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ควรให้รัฐมนตรีว่าการกระกระทรวงแรงาน

กําหนดให้ขยายระยะเวลาในการส่งเงินสมทบได้ คิดเป็นร้อยละ 87.00  

ข้อ 2.1 จํานวน ร้อยละ ร้อยละ 
(เฉพาะผู้ออกความเห็น)

เห็นด้วย 863 63.78% 87.00% 
ไม่เห็นด้วย  129 9.54% 13.00% 
ไม่ออกความเห็น 361 26.68%  

รวม 1,353 100% 100% 
ผู้ที่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า  

- บางคร้ังอาจจะมีเหตุจําเป็น/เหตุฉุกเฉิน/เหตุสุดวิสัย/ภัยพิบัติ ทําให้ไม่สามารถนําส่งได้ตามกําหนด 
เช่น นํ้าท่วม ระบบคอมพิวเตอร์เสียหาย เป็นต้น 

- เป็นการให้โอกาสผู้ประกันตนในการชําระได้ทันตามเวลาที่กําหนด 
- เป็นผลดีต่อตัวผู้ประกันตนถ้าเกิดในกรณีส่งไม่ทันภายในเวลาที่กําหนดจะได้ไม่ต้องโดนค่าปรับ 
- ลูกจ้างจะได้ไม่เสียสิทธิของตนที่พึงจะได้รับจากการรักษากับสถานพยาบาลต่าง ๆ  
- เพ่ือความสะดวก และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตน 

ผู้ที่ไม่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า 
- การกําหนดระยะเวลาในการส่งในปัจจุบันดีอยู่แล้ว เพ่ือให้นายจ้างจ่ายเงินภายในเดือนน้ันๆ          

ตามกําหนดจริง 
- การให้รัฐมนตรีฯเป็นผู้กําหนดการขยายระยะเวลามีความล่าช้า และเสียเวลา 
- อาจส่งผลต่อการใช้สิทธิของผู้ประกันตน ทําให้เกิดความสับสน 
- ให้พิจารณาความจําเป็นแต่ละกรณี ไม่ควรให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการมากเกินไป 
- จะทําให้ผู้ประกันตนขาดวินัยในการนําส่งเงินสมทบ 
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2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ควรมีสิทธิได้รับ         
เม่ืออายุ 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.76  

ข้อ 2.2 จํานวน ร้อยละ ร้อยละ 
(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

อายุ 55 ปี 743 54.91% 76.76% 
อายุ 60 ปี  198 14.63% 20.45% 
อายุ 65 ปี 27 2.00% 2.79% 
ไม่ออกความเห็น 385 28.46%  

รวม 1,353 100% 100% 
ผู้ที่เห็นว่าควรมีสิทธิได้รับเม่ืออายุ 55 ปี ให้เหตุผลว่า  

- ส่วนใหญ่เอกชนจะปลดเกษียณพนักงานที่อายุ 55 ปี ไม่มีงานทํา ไม่มีรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบบริษัทที่เป็นมาตรฐาน ผู้ประกันตนจะได้ยึดไว้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- คนไทยอายุสั้น บางคนอาจจะทํางานไม่ไหว สุขภาพไม่ดี บางคนอาจต้องการประกอบอาชีพส่วนตัว

ต้องการใช้เงินลงทุน บางคนต้องการพักผ่อนยามชรา 
- เป็นสิทธิของผู้ประกันตนทราบมาต้ังแต่ต้น หากต้องการขยายอายุกรณีชราภาพควรต้องเริ่มกับ

ผู้ประกันตนรายใหม่เท่าน้ัน 
ผู้ที่เห็นว่าควรมีสิทธิได้รับเม่ืออายุ 60 ปี ให้เหตุผลว่า  

- คนส่วนใหญ่มีอายุที่ยืนยาวมากข้ึน เป็นช่วงอายุที่เหมาะสม กําลังดี และยังสามารถทํางานได้ 
- ในปัจจุบันน้ี คนที่อายุ 55 ปียังดูแล้วไม่ชราภาพ ยังสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้า 60 ปี 

ก็จะเข้าข่ายทุกกรณี ได้รับเงินของรัฐบาลด้วยของประกันสังคมด้วย 
- เป็นการกําหนดอายุเกษียณเท่ากับของข้าราชการ เป็นไปตามเกณฑ์ทั่วไปตามปกติ 
- ผู้ประกันตนควรเพ่ิมเวลาการออมเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ โดยให้เพ่ิมระยะเวลาการทํางานจาก

เดิม 55 เป็น 60 ปี จะได้มีเงินไว้ใช้ยามชรา   
ผู้ที่เห็นว่าควรมีสิทธิได้รับเม่ืออายุ 65 ปี ให้เหตุผลว่า  

- ผู้ที่อายุเกิน 60 บางคนยังสามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่ 
- ควรบังคับให้สถานประกอบการกําหนดชราภาพอายุ 65 ปี 
- ทุกวันน้ีคนดูแลสุขภาพตัวเองดีขึ้น แข็งแรงขึ้น และประชากรไทยมีแนวโน้มสูงวัยมากย่ิงขึ้น 
- ต้องการขยายระยะเวลานําส่ง และเวลาเกษียณการทํางานออกไป 

 
 
 
 
 

 



4 
 

2.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรกําหนดระยะเวลาให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 
ชําระเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 33 คิดเป็นร้อยละ 84.07  

ข้อ 2.3 จํานวน ร้อยละ ร้อยละ 
(เฉพาะผู้ออกความเห็น)

เห็นด้วย 802 59.28% 84.07% 
ไม่เห็นด้วย  152 11.23% 15.93% 
ไม่ออกความเห็น 399 29.49%  

รวม 1,353 100% 100% 
ผู้ที่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า  

- ถือเป็นช่วงเวลาที่สมควรแล้ว เพ่ือความง่ายต่อการจดจํา  
- เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรา 33 มิฉะน้ันจะเป็นการเหลื่อมล้ํา 
- เพ่ือความเป็นระเบียบ และข้อกําหนดและระเบียบต่างๆ ควรมีการบังคับใช้ให้เสมอภาคกัน และ

สะดวกต่อการสรุปยอดในแต่ละเดือน 
- ทําให้สํานักงานประกันสังคมบริหารเงินกองทุนได้ง่ายขึ้น 

ผู้ที่ไม่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า 
- ควรกําหนดระยะเวลาแยกมาตราดีกว่า เพ่ือว่าเอกสารจะได้ไม่ปะปนกันให้ยุ่งยาก 
- ผู้ประกันตนมาตรา 39 อาจจะหาเงินจ่ายไม่ทัน เพราะไม่ใช่พนักงานประจําที่มีกําหนดรับเงินเดือนที่

แน่นอน ควรยืดระยะเวลาให้ 
- มองในแง่ของผู้ประกันตนการกําหนดให้ชําระพร้อมกันจะทําให้เกิดความล่าช้าได้เพราะคนส่วนใหญ่

พร้อมใจที่ไปชําระในวันสุดท้ายระบบการรับชําระอาจมีปัญหาได้ 
- ควรที่จะให้ชําระตอนสิ้นเดือนของทุก ๆ เดือนจะดีกว่า จดจําได้ง่าย หากต้องเล่ือนมาจ่ายเงินสมทบ

ในวันที่15 คงไม่สะดวกแก่บริษัทหรือห้างร้านหรือแม้แต่ตัวของผู้ประกันตนเองด้วย น่าจะยุ่งยาก 
 
2.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการกําหนดการคํานวณเงินเพ่ิมตามกฎหมาย

ของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่เกินจํานวนเงินสมทบที่ต้องนําส่ง คิดเป็นร้อยละ 80.86  

ข้อ 2.4 จํานวน ร้อยละ ร้อยละ 
(เฉพาะผู้ออกความเห็น)

เห็นด้วย 680 50.26% 80.86% 
ไม่เห็นด้วย  161 11.90% 19.14% 
ไม่ออกความเห็น 512 37.84%  

รวม 1,353 100% 100% 
ผู้ที่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า  

-  เป็นมาตรฐานที่ดี แต่หากอนุโลมก็ควรมีเหตุจําเป็นเช่นเข้าโรงพยาบาล หรือเดินทางไปต่างประเทศ
หรือไม่สะดวกที่จะไปชําระหากนอนป่วยอยู่บ้าน ก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ไปยืนยัน อาจจะปรับอัตราที่ไม่สูงนัก 
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- ถ้าปรับสูงจะไม่มีเงินจ่าย ควรปรับในอัตราที่ส่งไหว และไม่ลําบากเกินไป ไม่เกินจํานวนเดิม 
- เพ่ือความเสมอภาคของผู้ประกันตนทั้งสองมาตรา 
- สมเหตุสมผลอยู่แล้ว ผู้ประกันตนจะได้มีความกระตือรือร้นที่จะนําส่งเงินสมทบ 

ผู้ที่ไม่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า 
-  ผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่ได้มีรายได้แน่นอน ความมั่นคงในรายได้ก็มีน้อย การเก็บเงินประกันสังคม

เพ่ิมก็สร้างภาระให้ผู้ประกันตนทุกมาตรา และเงินสมทบที่นําส่งในปัจจุบันสูงอยู่แล้ว  
- ไม่ควรคิดเงินเพ่ิมเลย แต่ควรหยุดการให้สิทธิประโยชน์มากกว่า โดยแจ้งทาง SMS หรือ e-mail 

และ เอกสาร  
- อาจจะมีกําหนดระยะเวลาให้เลยกําหนดได้ไม่เกินเท่าใด ควรให้เวลาในการผิดนัด หากไม่มาชําระ

จริง ควรหาทางออกที่ดี 
- ไม่เห็นด้วยที่จะคิดเงินเพ่ิม เพราะเมื่อขาดส่งก็ขาดจากสถานภาพการเป็นผู้เอาประกันตามกฎหมาย 

2.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในการกําหนดให้สํานักงานประกันสังคมมีสิทธิ
หักเงินประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิได้รับกลับเข้ากองทุนประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 50.64  

ข้อ 2.5 จํานวน ร้อยละ ร้อยละ 
(เฉพาะผู้ออกความเห็น)

เห็นด้วย 422 31.19% 49.36% 
ไม่เห็นด้วย  433 32.00% 50.64% 
ไม่ออกความเห็น 498 36.81%  

รวม 1,353 100% 100% 
ผู้ที่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า  

-  ทางสํานักงานก็ควรมีการติดต่อแจ้งผู้ประกันตนหรือทายาทเกี่ยวกับเงินน้ัน ๆ ด้วย เพ่ือเป็นการ
ปกป้องสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนในระดับหน่ึง ซึ่งหากพ้นระยะเวลาที่สํานักงานแจ้งไว้แล้ว ก็ถือว่าควรหักเงินเข้า
กองทุนฯ ได้ทันที 

- แต่ต้องได้รับการยินยอม หรือสมัครใจจากผู้ประกันตนเท่าน้ัน ควรต้องช้ีแจงให้ผู้ประกันตนทราบ
ถึงสาเหตุน้ันด้วย 

- จะได้นํามาส่งเสริมกองทนุ อาจนําไปช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ จะได้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือนําไปใช้ใน
ประโยชน์ด้านอ่ืน 

ผู้ที่ไม่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า 
-  ควรบริจาคให้โรงพยาบาลของรัฐ หรือ เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น เช่น ถอนฟัน อุดฟัน  
- เน่ืองจากเป็นเงินของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธ์ิควรได้รับ ไม่ใช่เงินของประกันสังคม 
- เป็นกําหนดระเบียบที่เอาเปรียบผู้ประกันตน 
- ควรจะสืบทราบถึงผู้มีสิทธิที่ได้รับให้ถึงที่สุด หรือมอบแด่ผู้สืบสันดาน โดยไม่จําเป็นต้องระบุ        

หากตรวจสอบแล้วเป็นผู้สืบสันดานจริงควรจะมอบให้ ควรถามความสมัครใจหรือแจ้งผู้ประกันตนให้ทราบ 
- อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต  
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2.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกวิธีการได้มาของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่าย
ลูกจ้างในคณะกรรมการประกันสังคมโดยการเลือกต้ัง คิดเป็นร้อยละ 65.24  

ข้อ 2.6 จํานวน ร้อยละ ร้อยละ 
(เฉพาะผู้ออกความเห็น)

การสรรหา 162 11.97% 34.76% 
การเลือกต้ัง 304 22.47% 65.24% 

ไม่ออกความเห็น 887 65.56%  
รวม 1,353 100% 100% 

ผู้ที่เห็นด้วยกับการสรรหา ให้ความเห็นเก่ียวกับข้อดี – ข้อเสีย ดังน้ี 
ข้อดี  
- จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถ ได้บุคคลตรงตามคุณสมบัติ  
- สามารถดําเนินการแต่งต้ังได้เร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า  
- อาจเป็นบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนนอกระบบคือไม่ใช่คนของหน่วยงานย่อมจะเสนอความคิดเห็นที่เป็น

กลางมากกว่า  
ข้อเสีย  
- อาจมีการใช้เส้นสายเพ่ือให้ได้มาซึ่งการเป็นผู้แทน ถูกมองว่าเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
- อาจจะทําให้มีอํานาจผูกขาด 
- หากการสรรหาไม่กระทําด้วยวิธีการที่สุจริตหรือมีคุณธรรมแล้ว ผู้แทนอาจจะไม่ใช่ผู้ที่มี

ความสามารถอย่างแท้จริง 
ผู้ที่เห็นด้วยกับการเลือกต้ัง ให้ความเห็นเก่ียวกับข้อดี – ข้อเสีย ดังน้ี 
ข้อดี  
- ทุกคนได้เลือกและได้รับผิดชอบร่วมกัน ทําให้ผู้ประกันตนมีปากมีเสียงมากขึ้นในการแสดงความเห็น 

และเพ่ือความเป็นประชาธิปไตย  
- เป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายและมาจากการลงคะแนนเสียง ป้องกันการสรรหาที่มิชอบ  มีความ

ยุติธรรมกับทุกฝ่าย 
- อาจเป็นบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนนอกระบบคือไม่ใช่คนของหน่วยงานย่อมจะเสนอความคิดเห็นที่เป็น

กลางมากกว่า ได้คนตรงกับความต้องการและมีความเข้าใจผู้ประกันตนอย่างแท้จริง 
- ได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจถึงหัวอกผู้ใช้แรงงาน 
ข้อเสีย  
- คุณสมบัติของผู้แทนอาจจะไม่ตรงตามเกณฑ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
- อาจจะแบ่งเป็นพรรคพวกหรืออาจมีการซื้อเสียงกันได้ มีการโกงเกิดขึ้น 
- ถ้าได้ผู้แทนไม่ดี ต้องรอเลือกต้ังใหม่ 
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2.7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยที่กําหนดให้กรรมการประกันสังคมและกรรมการ
การแพทย์ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียวเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ขัดกัน คิดเป็นร้อยละ 91.06  

ข้อ 2.7 จํานวน ร้อยละ ร้อยละ 
(เฉพาะผู้ออกความเห็น)

เห็นด้วย 693 51.22% 91.06% 
ไม่เห็นด้วย 68 5.03% 8.94% 
ไม่ออกความเห็น 592 43.75%  

รวม 1,353 100% 100% 
ผู้ที่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า  

- จะได้ไม่มีการผูกอํานาจ เพ่ือเปิดทางให้คนใหม่ได้เข้ามาทํางาน ป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันได้ดี  
- เอกชนก็ใช้ระบบน้ี ซึ่งเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย 
- เพ่ือไม่ให้เกิดช่องทางหาประโยชน์เข้าตนเอง จะได้หลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มีผู้ที่เหมาะสมและมีความสามารถพร้อมที่จะเข้ามาทํางานจํานวนมาก ควรเปิดโอการให้ท่านอ่ืน    

ไม่ควรดํารงตําแหน่งเกิน 1 วาระ ควรเปลี่ยนตามวาระการทํางาน 
ผู้ที่ไม่เห็นด้วย ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 

- การป้องกัน มีกลไกอ่ืนๆ เช่น สร้างระบบการตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาและป้องกันการขัดผลประโยชน์ อน่ึงการดํารงตําแหน่งเพียงวาระเดียว จะทําให้เสียโอกาสในการ
ทํางานของคนที่มีความรู้ในงานไป  

- หากกรรมการบริหารได้ดีก็ควรได้ทํางานต่อ  
- อย่างน้อยน่าจะ 2 วาระ เพ่ือให้ทํางานต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ 
- วาระเดียวอาจจะสั้นเกินกว่าจะวางนโยบาย และทําตามได้ ถ้าเปลี่ยนคนเรื่อย ๆ ก็จะต้องต้ังต้นใหม่

เรื่อย ๆ ไม่สามารถต่อยอดความคิด เปลืองเวลาและงบประมาณในการเลือกกรรมการใหม่ 
 

2.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ประกันสังคม มีความเหมาะสมเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 91.32 

ข้อ 2.8 จํานวน ร้อยละ ร้อยละ 
(เฉพาะผู้ออกความเห็น)

เพียงพอ 600 44.35% 91.32% 
ไม่เพียงพอ 57 4.21% 8.68% 
ไม่ออกความเห็น 696 51.44%  

รวม 1,353 100% 100% 
ผู้ที่เห็นว่าเพียงพอ ให้เหตุผลว่า  

- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการประกันสังคมมีความเหมาะสม เพียงพอแล้ว 
- ขอเสนอว่าควรมีองค์กรกลาง เพ่ือให้มาตรวจสอบการทํางาน กรณีเข้ารับตําแหน่งเป็นกรรมการ

ประกันสังคมแล้ว ต้องช้ีแจงทรัพย์สินขณะดํารงตําแหน่งในแต่ละปีได้ 
- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวอาจลดการทุจริตลงได้บ้าง  
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- ควรมีกรรมการที่มาจากภาคเอกชนเกินก่ึงหน่ึงเพราะเป็นผู้ที่ผ่านการใช้งานหรือเป็นผู้ที่อยู่       
ในระบบย่อมทราบรายละเอียดและผลกระทบต่อนโยบายต่าง ๆ มากกว่าภาคราชการ 

- ในคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในกรณีไม่เคยเป็นหรือเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ประกันสังคม ควรเป็นได้แต่ไม่เกิน 2 สมัย 

- ควรเลือกคนที่ความสามารถและวิธีคิดในการจะพัฒนามากกว่า ควรหากรรมการจากหลากหลาย
สาขาเพ่ือแนวคดิใหม่ 

ผู้ที่เห็นว่าไม่เพียงพอ ให้เหตุผลว่า 
- ลักษณะต้องห้ามควรครอบคลุมมากกว่าน้ี ยังไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอ 
- ในคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในกรณีไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ฯลฯ ควรพ้นจากตําแหน่งมากกว่า 5 ปีขึ้นไป 
- ต้องไม่เป็นคนที่รัฐบาลต้ังมา ต้องมาจากภายนอกโดยให้มีการเลือกต้ัง และไม่เอาข้าราชการด้วย 
- เมื่อออกหรือพ้นจากตําแหน่งน้ีแล้ว ต้องไม่มีผลประโยชน์จากงาน กิจการ หรือรายได้ส่วนต่าง ๆ     

ที่เป็นผลมาจากสํานักงานประกันสังคม เป็นระยะเวลา 5 ปี  
- ควรเพ่ิมว่าต้องไม่เคยยุ่งเก่ียวกับความขัดแย้งทางการเมืองหรือเคยแสดงออกซึ่งพฤติกรรมไม่

เหมาะสมทางสังคมทุกด้าน และไม่มีประวัติการทุจริต 
- ไม่มญีาติพ่ีน้องเก่ียวข้องกับพรรคการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือความโปร่งใสในการทํางาน 

 

2.9 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอุทธรณ์ 
มีความเหมาะสมเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 93.43 

ข้อ 2.9 จํานวน ร้อยละ ร้อยละ 
(เฉพาะผู้ออกความเห็น)

เพียงพอ 597 44.13% 93.43% 
ไม่เพียงพอ 42 3.10% 6.57% 
ไม่ออกความเห็น 714 52.77%  

รวม 1,353 100% 100% 
ผู้ที่เห็นว่าเพียงพอ ให้เหตุผลว่า  

- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการประกันสังคมมีความเหมาะสม เพียงพอแล้ว 
- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวอาจลดการทุจริตลงได้บ้าง 
- กรณีเข้ารับตําแหน่งกรรมการอุทธรณ์แล้ว ต้องช้ีแจงทรัพย์สินขณะดํารงตําแหน่งในแต่ละปีได้ 

ผู้ที่เห็นว่าไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
- ลักษณะต้องห้ามควรครอบคลุมมากกว่าน้ี ยังไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอ 
- ในข้อไมเ่คยได้รับโทษจําคุก และในข้อไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ต้องไม่มีการยกเว้น  
- ควรกําหนดระดับการศึกษาขั้นตํ่า ปริญญาตรี และสาขาที่เก่ียวข้อง 
- การพ้นจากตําแหน่งควรเป็นไม่น้อยกว่า 10 ปี 
- ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ควรเพ่ิมเรื่องจรรยาบรรณและศีลธรรมด้วย 
- ขอเสนอเพ่ิมว่าไม่เคยเป็นแกนนําในการเรียกร้อง ก่อต้ัง หรือก่อความไม่สงบใด ๆ 
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3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ต้องการให้พิจารณากรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบติดต่อกัน 3 เดือน หรือ 
ส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดือน ภายใน 9 เดือน โดยไม่มีการตัดสิทธิออกจากประกันสังคม และให้คิดเงินเพ่ิมตาม
เดือนไปปกติ หรือจะให้ขยายเวลาออกไปเป็น 6 เดือน  

- การอัพเดทข้อมูลของผู้ประกันตนในระบบออนไลน์ ควรให้มีความรวดเร็วมากย่ิงขึ้นกว่าน้ี 
เพราะปัจจุบัน ข้อมูลค่อนข้างล่าช้าเป็นอย่างมาก เมื่อสมาชิกส่งเงินสมทบครบ 15 ปี ทางสํานักงานควรแจ้งให้
สมาชิกทราบทุกช่องทาง ต้องการให้สํานักงานประกันสังคมมีการประชาสัมพันธ์มากกว่าน้ี 

- เจ้าหน้าที่ประกันสังคม (บางทา่น) ควรที่ได้รับการพัฒนาทางด้าน Service Mind ให้มากขึ้น 
- เสนอให้แก้กฎหมาย บทลงโทษนายจ้าง โดยเปิดรับฟังความเห็นประชาชนผ่านทาง Line 

Facebook หรือ E-mail 
- สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนควรครอบคลุมให้ใช้สิทธิได้ทุกโรคทุกกรณี 

ควรเพ่ิมสิทธิประโยชน์ทุก ๆ ด้าน ให้ผู้ประกันตนมากกว่าปัจจุบัน 
- ควรจ่ายเงินคืนให้ผู้ระกันตนท่ีครบ 180 เดือน ทันที ไม่ต้องรออายุครบ 55 ปี เมื่อครบ

ระยะเวลาควรได้รับเงินบําเหน็จ ควรมีสิทธิที่จะเลือกรับเงินบําเหน็จหรือบํานาญได้ 
- ควรเพ่ิมสถานพยาบาลเพ่ือรองรับผู้ประกันตนให้มากกว่าน้ี 
- ช่องทางชําระเงิน ควรจะให้สะดวกมากข้ึนกว่าน้ี และการส่งแบบแสดงเงินค่าจ้างประจําปี

กองทุนเงินทดแทน ในระบบ web น่าจะคํานวณให้ได้เลย และสามารถนําส่งได้เลย ทุกวันน้ีมีความยุ่งยาก 
- ควรเพ่ิมเงินชราภาพให้มากขึ้น อาจจะต้องเก็บเงินสมทบส่วนชราภาพให้มากขึ้นตามความ

ประสงค์ของลูกจ้างเอง ผลประโยชน์ที่ได้รับตอนชราภาพ ก็ต้องเพ่ิมตามอัตราส่วนที่จ่ายเงินเพ่ิมด้วย 
- ขอเสนอว่าในกรณีลูกจ้างจากออกจากงานตามมาตรา 33 ควรเปิดช่องทางให้ลูกจ้างส่งเงิน

สะสมและเงินสมทบในอัตราเดิมต่อไปได้ เพ่ือให้ฐานบํานาญของลูกจ้างมากขึ้นและเพียงพอในยามชรา 
- ควรปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลผู้ประกันตน ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม พนักงานท่ีตอบ

คําถามทางโทรศัพท์น้อยเกินไป ให้ผู้ประกันตนรอสายนาน 
- สํานักงานประกันสังคมควรออกนอกระบบจะได้คล่องตัวในการบริหารจัดการ เพราะเป็น

หน่วยงานที่ผู้ใช้แรงงานต้องพ่ึงพิง จะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนมาตามนโยบายการเมืองไม่ได้ 
- ควรมีการตรวจสอบการทํางานของกรรมการประกันสังคมและกรรมการอุทธรณ์ ทํางาน

โปร่งใส  
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Independent Samples Test

19.142 .000 -2.121 990 .034 -.05 .023 -.093 -.004

-2.256 731.997 .024 -.05 .021 -.091 -.006

11.099 .001 -1.723 966 .085 -.06 .035 -.127 .008

-1.797 641.636 .073 -.06 .033 -.125 .006

7.284 .007 1.372 952 .170 .04 .026 -.015 .085

1.329 537.884 .184 .04 .026 -.017 .087

1.031 .310 .512 839 .609 .01 .029 -.042 .072

.506 522.595 .613 .01 .029 -.043 .072

.019 .890 -.771 853 .441 -.03 .037 -.100 .044

-.770 531.661 .441 -.03 .037 -.100 .044

2.642 .105 .777 464 .437 .04 .048 -.057 .132

.785 269.279 .433 .04 .048 -.056 .131

.635 .426 .400 759 .689 .01 .022 -.035 .053

.393 449.051 .694 .01 .023 -.036 .053

5.760 .017 -1.181 655 .238 -.03 .024 -.074 .019

-1.251 462.599 .212 -.03 .022 -.072 .016

.774 .379 -.438 637 .662 -.01 .021 -.051 .032

-.449 415.667 .654 -.01 .021 -.050 .031

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Paired Samples Test

.55 .557 .018 .51 .58 30.998 991 .000SEX - A21Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

บทวิเคราะห์ปจัจัยที่มีผลต่อการตอบแบบสอบถาม 

จากการทดสอบปัจจัยสาํคญัที่มีผลต่อการตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ผลตามหลกัการทางสถิติ พบว่า 
มีปัจจัยที่มผีลต่อคําตอบ 2 เรื่องดังต่อไปน้ี 

1. เพศมีผลต่อการตอบคําถามในข้อ 2.1 กรณีเหตุสําคัญใดๆ เห็นควรให้รัฐมนตรีว่าการกระกระทรวง
แรงงานกําหนดให้ขยายระยะเวลาในการส่งเงินสมทบได้ ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(ผลการทดสอบดังตารางที่ 2) 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางสถิติระหว่างเพศกับการตอบแบบสอบถามในข้อต่างๆ  
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2. ช่วงอายุมีผลต่อการตอบคําถามในข้อ 2.2 การให้ความเห็นว่าประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ควรมี

สิทธิได้รับเมื่ออายุเท่าใด ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกันมี
ความเห็นเก่ียวกับอายุที่ควรมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05            
โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวแตกต่างกันกับทุกช่วงอายุ          
แต่สําหรับช่วงอายุอ่ืน ๆ เช่น ช่วงอายุ 15 – 20 ปี กับ 21 – 30 ปี มีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไม่แตกต่างกัน 
เป็นต้น (ผลการทดสอบดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางสถิติระหว่างช่วงอายุกับการตอบแบบสอบถามในข้อต่างๆ  

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับอายุที่ควรมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 

อายุ 15 – 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี มากกว่า 60 ปี 

 ̅ 1.17 1.22 1.26 1.26 1.24 1.83 
15 – 20 ปี 1.17 - .802 .635 .518 .709 .020* 
21 – 30 ปี 1.22 .802 - .251 .068 .655 .003* 
31 – 40 ปี 1.26 .635 .251 - .397 .739 .005* 
41 – 50 ปี 1.26 .518 .068 .397 - .368 .010* 
51 – 60 ปี 1.24 .709 .655 .739 .368 - .005* 

มากกว่า 60 ปี 1.83 .020* .003* .005* .010* .005* - 
หมายเหตุ : * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สําหรับปัจจัยอ่ืน ๆ เมื่อทําการทดสอบทางสถิติพบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ไม่มีผลต่อ
การให้ความเห็นตามหัวข้อในแบบสอบถาม 
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