
 
 

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูประบบบ านาญกองทุนประกันสังคม 
ครั้งที่ 7  

ระหว่างวันท่ี 30 – 31 ตุลาคม 2560  
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 499 คน ประกอบด้วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  
นายจ้าง/สถานประกอบการ ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวล าภู เลย 
หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ บึงกาฬ และขอนแก่น  พร้อมทั้งผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม 

วิทยากร  

- การบรรยายเรื่อง “แนวคิดหลักการ การให้ความคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ       
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” โดย นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์
ผู้ตรวจราชการกรม  

- การน าเสนอแนวทางการปฏิรูปและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบบ านาญ
ประกันสังคม” โดย นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม  

สรุปผลความคิดเห็นในช่วงการอภิปราย 

  ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบ านาญได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในที่ประชุม จ านวน 14 คน ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ 1:  การขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ  

1.1  เห็นด้วยกับแนวทางที่ 1 คงอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี เงื่อนไข และ
สิทธิประโยชน์เงินบ านาญแบบเดิม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ) เนื่องจากไมต่้องการให้ขยายอายุ จ านวน 1 คน 

1.2  เห็นด้วยกับแนวทางที่ 2 ขยายอายุการมีสิทธิรับบ านาญแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้สิทธิ
ชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่านหากไม่สามารถท างานจนถึงอายุที่มีสิทธิรับบ านาญใหม่ได้ ค านวณจากบ านาญที่ควรได้  
จ านวน 1 คน  

1.3  เห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 ขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญตามหลักสากล และสามารถเลือก
รับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับ
บ านาญในจ านวนที่ลดลง เนื่องจากผู้ประกันตนได้รับทั้งบ าเหน็จและบ านาญภายหลังเกษียณ และเป็นแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปในการปรับขยายอายุการเกิดสิทธิ จ านวน 4 คน 
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1.4  เห็นด้วยกับแนวทางที่  4 ขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าเฉพาะผู้ประกันตนใหม่ ส าหรับ
ผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แตเ่มื่อครบอายุเกิด
สิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง เนื่องจากจะไม่กระทบสิทธิของผู้ประกันตนเดิม จ านวน 3 คน 

1.5 อ่ืน ๆ จ านวน 5 คน (ผสมผสานทั้ง 4 แนวทาง) 
1.6  ข้อเสนอแนะ  

    1.6.1 การขยายอายุการเกิดสิทธิอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากผู้ประกันตนบางรายร่างกายไม่
เอ้ืออ านวยที่จะรอจนกว่าเกิดสิทธิได้ (อายุ 60 ปี) 
     1.6.2 ในการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ ควรเปรียบเทียบ ข้อดี – ข้อด้อย
เพ่ือให้ผู้ประกันตนทราบว่า เงินบ านาญที่ไม่ได้รับจากการขยายอายุเกิดสิทธิ (จากอายุ 55 เป็นอายุ 60 ปี) 
เทียบกับเงินท่ีจะได้รับจากอายุเกิดสิทธิใหม่ (อายุ 60 ปี) คุ้มค่ากันหรือไม่ 
     1.6.3 การขยายอายุการเกิดสิทธิควรสอดคล้องกับการจ้างงานตามกฎหมายแรงงาน
เกี่ยวกับอายุเกษียณของพนักงานตามท่ีแต่ละบริษัทก าหนด 
     1.6.5 เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิเนื่องจากการออมเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะใน
สังคมท่ีก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและยังท าให้ผู้รับบ านาญชราภาพไม่เป็นภาระของสังคมในอนาคต 

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

2.1 ผู้ที่เห็นด้วยมีความเห็นว่า  
     2.1.1 เนื่องจากจ่ายเงินไม่มากเป็นค่าเบี้ยประกันสุขภาพแต่ได้สิทธิรักษาพยาบาล 
     2.1.2 ควรให้สิทธิประโยชน์เท่ากับกองทุน 4 กรณี 
     2.1.3 ควรปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลควบคู่ไปด้วย 

    2.1.4 ควรเป็นแบบสมัครใจ 
    2.1.5 ควรบอกสิทธิประโยชน์ให้ชัดเจนว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 

  2.1.6 ควรให้รัฐบาลรับผิดชอบเฉพาะประชาชนที่ไมใ่ช่ผู้ประกันตน 
2.2 ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า เนื่องจากหลังจากเกษียณอายุไปแล้วไม่ควรเสียค่าเบี้ยประกัน

สุขภาพเอง แต่ควรได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลจากภาครัฐเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปอย่างสวัสดิการ 30 
บาทของ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

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

3.1 เห็นด้วย เนื่องจากยุติธรรมกว่าการค านวณแบบเดิม 
3.2 เห็นด้วย แตค่วรบอกวิธีการค านวณ เพ่ือให้ผู้ประกันตนสามารถน าไปค านวณเองได้ 

  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ด้านสิทธิประโยชน์ 

   - ควรให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกรับได้ทั้งบ าเหน็จและบ านาญ 
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   - ควรให้ผู้รับบ านาญถูกหักเงินบ านาญส่วนหนึ่งไปเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพ เนื่องจากใน
ปัจจุบันผู้รับบ านาญไม่ได้สิทธิเรื่องค่าท าศพหากถึงแก่กรรม 
 2. ด้านสมทบ 
   - ควรให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 มีฐานเงินเดือนส าหรับจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสูงกว่านี้และ
ผู้ประกันตนเลือกฐานการค านวณได้ตามความสามารถในการจ่ายเงินของตนเอง 
   - ควรให้ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินออมเข้ากองทุนได้มากกว่าที่ส านักงานก าหนด 
  - ลูกจ้างชั่วคราวภาครัฐควรได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน 
 3. ด้านประสานการแพทย์ 
   - ควรให้ส านักงานประกันสังคมแก้ปัญหาเรื่องบริการของโรงพยาบาลก่อนที่จะปฏิรูประบบ
บ านาญ 

- ควรให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิตรวจสุขภาพประจ าปี 
  4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
   - ผู้ประกันตนต้องการทราบสถานะของเงินกองทุนประกันสังคมว่ามีสภาพคล่องหรือไม่ มีเงิน
เพียงพอจ่ายบ านาญหรือไม่ โดยควรส่งข้อมูลให้ผู้ประกันตนทุกคนทราบสถานะเป็นประจ าทุกเดือน   

สรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม (เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 499 คน มีผู้สนใจตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 378 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000  บาท และส่วนใหญ่มีสถานะเป็นลูกจ้าง (ร้อยละ 
67.46) รองลงมามีสถานะเป็นนายจ้าง (ร้อยละ 13.87)  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เพศ  

ชาย 100 26.46 26.53 
หญิง 277 73.28 73.47 
ไม่ระบุ 1 0.26  

รวม 378 100.00 100.00 
กลุ่มอายุ 
กลุ่มอายุ          ≤ 30 ปี 99 26.19 26.19 

31 – 40 ปี 126 33.33 33.33 
41 – 50 ปี 94 24.87 24.87 
51 ปีขึ้นไป 59 15.61 15.61 

รวม 378 100.00 100.00 



4 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

สถานภาพ 

โสด 149 39.42 40.38 
สมรส 186 49.21 50.41 
หย่า/หม้าย 34 8.99 9.21 
ไม่ระบุ 9 2.38  

รวม 378 100.00 100.00 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 13 3.44 3.47 

มัธยมศึกษาตอนต้น 9 2.38 2.40 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 32 8.47 8.53 
ปวส./อนุปริญญา 46 12.17 12.27 
ปริญญาตรี 234 61.90 62.40 
สูงกว่าปริญญาตรี 41 10.85 10.93 
ไม่ระบุ 3 0.79  

รวม 378 100.00 100.00 
สถานะ 
สถานะ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 61 16.14 16.27 

นายจ้างนิติบุคคล 33 8.73 8.80 
นายจ้างบุคคลธรรมดา 19 5.03 5.07 
ม.33 215 56.88 57.33 
ม.39 38 10.05 10.13 
อ่ืนๆ 9 2.38 2.40 
ไม่ระบุ 3 0.79  

รวม 378 100.00 100.00 
รายได้ 
รายได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 6 1.59 1.60 

5,001 – 10,000 บาท 55 14.55 14.67 
10,001 – 15,000 บาท 92 24.34 24.53 
15,001 – 20,000 บาท 58 15.34 15.47 
20,001 – 30,000 บาท 96 25.40 25.60 
มากกว่า 30,000 บาท 68 17.99 18.13 
ไม่ระบุ 3 0.79  

รวม 378 100.00 100.00 
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 ข้อมูลด้านการเกษียณอายุและบ านาญ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางแผนเกษียณเม่ืออายุ 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.68 
รองลงมาคืออายุ 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.16  

วางแผนเกษียณอายุเมื่อ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 ปี 13 3.44 3.44 
55 ปี 114 30.16 30.16 
60 ปี 184 48.68 48.68 
65 ปี 7 1.85 1.85 
อ่ืนๆ 60 15.87 15.87 

รวม 378 100.00 100.00 
 

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

วางแผนรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.55 

บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3.81 

บ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคม 4.09 

การออมและลงทุนส่วนตัว 3.99 

รายได้จากครอบครัว 3.45 

ท างานหลังเกษียณ 3.21 

อ่ืน ๆ 3.83 

 
 ความเห็นเพิ่มเติม 

1. ควรมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพ่ือเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ประกันตน 
2. เมื่อเกษียณจากการท างานแล้วต้องการเงินบ านาญที่สามารถดูแลตัวเองได้ 
3. ท าเกษตรแบบพอเพียง เพราะมีที่ดินอยู่พอควร โดยวางแผนให้คนอื่นช่วยท า 
4. ควรมีกองทุนส าหรับให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพ 
5. หลังเกษียณอายุมีเป้าหมายท าธุรกิจส่วนตัวหารายได้ให้ได้เพ่ิมมากขึ้นหรือเท่ากับที่ท างาน 

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

ลักษณะการออมเงินเพิ่ม ค่าเฉลี่ย 

ฝากธนาคาร 3.49 

ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน 2.65 

ท าประกันชีวิต 2.28 

ลงทุนในกองทุน RMF/LTF 2.13 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2.83 

อ่ืน ๆ 3.22 
 ความเห็นเพิ่มเติม 

1. ภาครัฐควรดูแลด้านสวัสดิการทุกด้านเพิ่มขึ้นส าหรับผู้สูงอายุ 
2. เนื่องจากรายได้น้อยปัญหาเศรษฐกิจไม่ดี โรงงานลด OT ปรับเงินเดือนประจ าปีน้อย 
3. ต้องการมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณให้มากท่ีสุด 
4. ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5. ท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.95) มีเงินออมส าหรับใช้ในยามเกษียณไม่เพียงพอ  

มีเงินออม จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เพียงพอ 117 30.95 33.05 
ไม่เพียงพอ 237 62.70 66.95 

ไม่ระบุ 24 6.35  

รวม 378 100.00 100.00 
 ผู้ที่มีเงินออมเพียงพอ มีความเห็นว่า 

1. มีประกันชีวิต มีเงินประกันสังคม และมีรายได้อ่ืน ๆ 
2. มีรายได้เหลือออมทุกเดือน 
3. ได้เก็บออมไว้ในการลงทุน 
4. ฝากตั้งแต่อายุน้อย ๆ ออมหลาย ๆ ทาง ขยัน ประหยัด 
5. ไม่สร้างหนี้สินจนเกินตัว 

 ผู้ที่มีเงินออมไม่เพียงพอ มีความเห็นว่า 
1. เงินเดือนไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
2. ต้องใช้เงินในการส่งบุตรศึกษาต่อ และหาความรู้ให้กับตนเอง 
3. ไม่มีสวัสดิการ เพราะเป็นลูกจ้าง 
4. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับ 
5. มีหนี้สินมาก 
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ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ต้องเริ่มออมอย่างจริงจัง 
2. อย่างน้อยต้องมีเงินใช้ตอนเกษียณอายุ จ านวน 10,000 บาท ขึน้ไป 
3. ไม่แน่ใจว่าเงินออมจะเพียงพอหรือไม่ หากเงินเดือนเพิ่มค่าครองชีพก็เพ่ิมขึ้น อาจไม่เพียงพอ 
4. ควรปรับแก้กฎหมายส่งเงินสมทบสูงสุดเป็นจ านวน 20,000 บาท 
5. ทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญผู้สูงอายุมากที่สุด และทุกชุมชนทุกหมู่บ้านต้องมีเจ้าหน้าที่

ภาครัฐรับผิดชอบผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่คิดว่ารายได้หลักหลังเกษียณ/ยามชราได้มาจากการออมเงินด้วยตนเองมาก
ที่สุด รองลงมา ไดม้าจากการพ่ึงสวัสดิการภาครัฐ การต่ออายุการท างาน และการพึ่งพิงลูกหลาน ตามล าดับ 
 

แหล่งรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 

พึ่งสวัสดิการภาครัฐ 3.47 

ออมเงินด้วยตนเอง 3.99 

พึ่งพิงลูกหลาน 2.47 

ต่ออายุการท างาน 2.86 

อ่ืน ๆ 2.94 

 
 ความเห็นเพิ่มเติม 

1. ควรมีศูนย์บริการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน 
2. มีรายไดจ้ากบ้านเช่าประมาณเดือนละ 30,000 บาท 
3. ไม่มีคนดูแล 
4. ท างานอยู่ในส่วนราชการ หากมีนโยบายต่ออายุราชการออกไปอีก 5 ปี จะเป็นการดี 
5. ควรให้มีงานท าต่อหลังเกษียณ ส าหรับผู้ที่มีความพร้อม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.94) เห็นด้วยกับการขยายอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชรา
ภาพจากอาย ุ55 ปี ออกไปเพื่อให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการออมเพิ่ม  
 

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 259 68.52 71.94 
ไม่เห็นด้วย 101 26.72 28.06 
ไม่ระบุ 18 4.76  

รวม 378 100.00 100.00 
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 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. ท าให้มีเงินใช้เมื่ออายุมากขึ้น 
2. สภาพร่างกายมีความแข็งแรงอยู่ และท าให้ได้รับบ านาญเพ่ิม 
3. จ านวนเงินบ านาญชราภาพที่ได้รับสูงขึ้น 
4. ปัจจุบันคนอายุ 55 ปี ยังมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีศักยภาพในการท างาน 
5. ท าให้ได้รับเงินบ านาญชราภาพสูงขึ้น ได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมนานขึ้น 

  
ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. บางคนต้องการพักผ่อนก่อนอายุ 60 ปี 
2. อายุ 55 ปี ของอาชีพที่ไม่รับราชการคือการเป็นลูกจ้าง พออายุมากเริ่มท างานไม่ไหว 
3. หลักเกณฑ์เดิมเหมาะสมแล้ว 
4. อายุ 55 ปี ยังสามารถท างานได้อยู่ 
5. ระยะเวลาเหมาะสมแล้ว 

 
  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.48) เห็นว่าอายุที่เกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพควรเป็นอายุ 60 ปี และส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 24.67) เห็นว่าอายุเกิดสิทธิในอีก 10 ปีข้างหน้าควรเป็นอายุ 60 ปี  

อายุที่เกิดสิทธิ (ปัจจุบัน) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 18 4.76 4.77 
55 65 17.20 17.24 
60 130 34.39 34.48 
65 7 1.85 1.86 
อ่ืนๆ 157 41.53 41.65 
ไม่ระบุ 1 0.27  

รวม 378 100.00 100.00 
 

อายุที่เกิดสิทธิ (อีก 10 ปี) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
50 14 3.70 3.71 
55 30 7.94 7.96 
60 93 24.60 24.67 
65 37 9.79 9.81 
อ่ืนๆ 203 53.70 53.85 
ไม่ระบุ 1 0.27 

 
 

 
รวม 378 100.00 100.00 
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  ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.25) เห็นว่าควรขยายอายุรับบ านาญชราภาพด้วย
วิธีการสมัครใจมากกว่าการใช้วิธีบังคับ 

วิธี จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

สมัครใจ 199 52.65 76.25 
บังคับ 62 16.40 23.75 
ไม่ระบุ 117 30.95  

รวม 378 100.00 100.00 
 ความเห็นเพิ่มเติม 

1. ปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการท างานได้ก าหนดอายุเกษียณที่อายุ 60 ปี เสมือนเป็นแรงจูงใจ
ให้ท างานจนอายุครบ 60 ปี 

2. ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นต้องหยุดการท างาน หากบังคับให้ขยายอายุรับบ านาญก็จะเกิดความ
ผิดหวังและกดดันทางด้านจิตใจ 

3. ควรปรับสูตรการค านวณเงินบ านาญ โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่อเดือนจาก 20% เป็น 25%  
4. การขยายอายุรับบ านาญท าให้คนวัยท างานรุ่นใหม่ อายุน้อย มีระยะเวลาในการท างานอีก

นานกว่าจะได้รับสิทธิรับบ านาญ มีความรู้สึกไม่อยากถูกหักเงินเพ่ิม 
5. เพ่ิมอัตราเงินสมทบเพ่ือให้ส านักงานประกันสังคมน าไปลงทุนเพ่ือหาผลประโยชน์ 

 

แนวทางการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ (ร้อยละ 72.54)  โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 
คือ ขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญตามหลักสากล และสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่ง
ก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับเงินบ านาญในจ านวนเงินที่ลดลง (ร้อยละ 
36.27) รองลงมาเห็นด้วยกับแนวทางที่ 2 คือ ควรด าเนินการขยายอายุรับบ านาญชราภาพตามหลักสากล 
รับบ าเหน็จชดเชย หากไม่สามารถท างานจนถึงอายุรับบ านาญได้ (ร้อยละ 28.81) และแนวทางที่ 4 ขยายอายุ
รับบ านาญขั้นต่ าเฉพาะผู้ประกันตนใหม่ ส าหรับผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วน
หนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง (ร้อยละ 7.46) 

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

แนวทางท่ีเลือก จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

แนวทางท่ี 1 64 16.93 21.70 
 แนวทางท่ี 2 85 22.48 

 
28.81 

แนวทางท่ี 3 107 28.31 36.27 
แนวทางท่ี 4 22 5.82 7.46 
อ่ืนๆ 17 4.50 5.76 
ไม่ระบุ 83 21.96  

รวม 378 100.00 100.00 
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ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 1 (ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ) มีความเห็นว่า 
1. ระเบียบ กฎหมายประกันสังคมสมบูรณ์อยู่แล้ว ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการตามสิทธิ

ให้สะดวกเรียบร้อย รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 
2. ควรด าเนินการตามแบบแผนที่ก าหนดไว้เดิม ซึ่งส านักงานประกันสังคมต้องพิจารณาในทางที่

ดีแล้ว (ก าหนดอายุรับบ านาญที่อายุ 55 ปี) 
3. เงินเดือนบางคนน้อยและค่าใช้จ่ายเยอะ แต่รายรับเท่าเดิมควรจะคงแนวทางท่ี 1 ไว้จะดีกว่า 
4. ลูกจ้างที่ท างานในบริษัทในไทย แต่อายุขึ้นเลข 50 ก็เริ่มบีบให้ลูกจ้างออกแล้ว 
5. ควรหาช่องทางการหารายได้เพ่ิมจากการลงทุนของประกันสังคมเพ่ือตอบแทนผู้ประกันตนเพ่ิมขึ้น 

 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 2 มีความเห็นว่า 
1. ขยายอายุรับบ านาญเป็นอายุ 60 ปี เปิดโอกาสให้รับบ าเหน็จหรือบ านาญเมื่ออายุครบ 60 ปี 
2. ขยายอายุแล้ว ควรมีการคิดจ่ายเพ่ิมเพ่ือเป็นการออมเพ่ิมด้วย 
3. มีความยืดหยุ่นในการจ่ายประกันตน 
4. จะได้น าเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปบ าเหน็จ 
5. มีความเป็นธรรมต่อผู้ที่ไม่สามารถท างานจนถึงอายุเกษียณได้ 

 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 3 มีความเห็นว่า 
1. ผู้ประกันตนสามารถน าเงินบ าเหน็จส่วนที่เบิกล่วงหน้ามาต่อยอดกับธุรกิจลงในด้านอ่ืน เพ่ือ

สร้างรายได้ระหว่างรับบ านาญ เพ่ือเป็นช่องทางและทุนในการสร้างรายได้ 
2. ได้มีเงินส ารองใช้จ่ายก่อนการเกษียณอายุจริงที่จะเกิดขึ้น 
3. ความจ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวันของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนมีความจ าเป็นอย่าง

มากในช่วงเวลาหนึ่งในการใช้เงิน จึงควรให้ผู้รับบ านาญมีสิทธิเลือกว่าจะรับเงินออมอย่างไร 
4. เพ่ือสนองตอบความต้องการผู้ประกันตนที่ต้องการน าเงินส่วนหนึ่งไปใช้ 
5. บางครั้งความจ าเป็นของบางคนอาจจะต้องใช้เงินสะสมในส่วนหนึ่ง และก็ยังเหลือในการใช้

เมื่อเกษียณอาย ุ
 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 4 มีความเห็นว่า 

1. ลดบ านาญผู้สูงอายุสร้างความเสี่ยงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ 
2. เนื่องจากต้องการมีเงินก้อนในการบริหารจัดการก่อนรับบ านาญ เมื่อครบอายุครบหรือ

มากกว่าการเกิดสิทธิรับบ านาญ (มากกว่าอายุ 55 ปี) 
3. สามารถน าเงินส่วนต่างไปใช้ในการด ารงชีวิตหรือประกอบอาชีพเพ่ิมได้ 
4. ยุติธรรมที่สุด และเป็นการแบ่งเบาภาระในช่วงที่ยังไม่ได้รับบ านาญ 
5. เห็นสมควรกว่าทุกเงื่อนไขเพราะได้เงินเป็นก้อนด้วยและบ านาญด้วย 

 ผู้ที่เลือกแนวทางอ่ืน ๆ มีความเห็นว่า 
1. ขยายอายุเป็น 60 ปี เพ่ิมฐานค่าจ้างเป็น 20,000 บาท จ่ายค่าชดเชยส าหรับผู้ประกันตนเดิม

ตามสัดส่วนความเสียเปรียบ 
2. คงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญไว้ที่อายุ 55 ปี ขยายฐานเงินเดือนขั้นต่ า 3,600 - 20,000 บาท แต่

ระยะเวลาการคิดค่าจ้างเฉลี่ยส าหรับส่ง ณ ปัจจุบัน ครบ 180 เดือน ควรคิดหาที่เหมาะสมมาค านวณแต่ไม่ควร
เป็นตั้งแต่เริ่มงาน เนื่องจากอาจท าให้ผู้ประกันตนที่จะเกษียณเสียสิทธิในการรับเงินน้อยลง 

3. ควรให้สมัครใจในการออมกรณีส่งประกันสังคม 
4. ม.39 ไม่ควรมีเพดานการสมทบ ควรเปิดให้ตามความสามารถของผู้ประกันตนที่จะช าระได้ 
5. ให้ผู้ประกันตนเลือกรับบ านาญได้ตั้งแต่อายุ 55 ปี ขึ้นไป 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.77) เห็นด้วยกับการที่ผู้รับบ านาญสามารถเลือกรับการ
ประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอมให้ส านักงานประกันสังคมหักบ านาญ
ส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ 

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เห็นด้วย 247 65.34 75.77 
ไม่เห็นด้วย 79 20.90 24.23 
ไม่ระบุ 52 13.76  

รวม 378 100.00 100.00 
  

ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. จะได้มีสิทธิในการดูแลตัวเอง 
2. อยากใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยช่วงรับเงินบ านาญ 
3. ผู้รับบ านาญยังต้องการประกันสุขภาพ 
4. จะได้รับการรักษากับ รพ. เอกชน 
5. ไว้เป็นหลักประกันเวลาเจ็บป่วย 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. ผู้ประกันตนสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อไปก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันอยู่แล้ว และได้รับสิทธิทุกด้าน

ยกเว้นว่างงานเท่านั้น 
2. มีสิทธิในการใช้บัตรทองของ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
3. รพ. ที่เข้าประกันสังคมมีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็น รพ.รัฐ 
4. บ านาญมีความจ าเป็น เป็นเงินสุดท้ายที่ไว้ใช้ประจ าวัน 
5. รายได้ต่อเดือนจะไม่เพียงพอ 
 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.33) เห็นด้วยกับการปรับสูตรการค านวณบ านาญจาก
ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นการค านวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการท างาน โดยปรับมูลค่าของ
ค่าจ้างแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนน ามาเฉลี่ย 
 

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 260 68.78 83.33 
ไม่เห็นด้วย 52 13.76 16.67 
ไม่ระบุ 66 17.46  

รวม 378 100.00 100.00 
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ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. เหมาะสมแล้ว 
2. เพราะเผื่อบางคนตกงานตอนช่วงอายุเยอะ ๆ จะได้ไม่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม เค้าท างานสะสม

มาตลอดอายุการท างานแล้วมาตกงาน ตอนท้าย ๆ ของอายุการท างาน เลยดูไม่ยุติธรรม
ส าหรับเขา 

3. ค่าเฉลี่ยเปลี่ยนไปตามจริง 
4. ได้เงินเพ่ิมข้ึน 
5. ฐานการรับบ านาญชราภาพจะเพ่ิมสูงขึ้น 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. รายรับหลังเกษียณน้อยเกินไป 
2. ค่าแรงเมื่อก่อนค่าแรงต่ าถ้าเอามาค านวณผู้ประกันตนจะได้รับน้อย ปัจจุบันค่าครองชีพสูง

การด ารงชีวิตล าบาก 
3. เงินบ านาญได้น้อยเพราะค่าเงินปรับมากขึ้นตามแต่ละปีมากข้ึน 
4. ใช้สูตรเดิมเหมาะสมแล้ว 
5. ควรเป็น 30 เดือน สุดท้าย หรือ 24 เดือนสุดท้าย 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านประโยชน์ทดแทน 
- ควรปรับจ านวนเงินการรับบ านาญ (ร้อยละของเงินเดือน) ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน 
   - ควรได้สิทธิประโยชน์พอเพียงและไม่ต้องเป็นภาระของใคร เป็นคนชราที่มีคุณภาพเลี้ยงดู
ตัวเองได้ 
   - ควรดูแลผู้ประกันตนให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกเรื่องราว 
   - เห็นด้วยกับนโยบายที่ส านักงานประกันสังคมท าเป็นอย่างมาก เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต
ปัจจุบัน 

 
2. ด้านสมทบ 

- ควรเก็บเงินสมทบเพ่ิมจากเดิม และเพ่ิมเบี้ยชราภาพ 

 


