
รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ...  
ผานเว็บไซตประกันสังคม  

 

กองวิจัยและพัฒนาไดประเมินผลการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติประกันสังคม     

(ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... ผานเว็บไซตประกันสังคม ซ่ึงมีผูสนใจตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 1,353 คน สรุปไดดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไป 
สรุปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยจัดอันดับ 3 อันดับแรก จําแนกแตละรายการ ไดดังนี้ 
- เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.44  
- อายุ สวนใหญอยูในชวงอายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 36.44 รองลงมาเปนชวงอายุ      

อายุ 21 - 30 ป และชวงอายุ 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 29.34 และ 23.21 ตามลําดับ 
- การศึกษา สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 56.84 รองลงเปนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และปวส./อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 13.82 และ 13.16 ตามลําดับ 
- รายได สวนใหญมีรายไดอยูในชวง 15,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.03 รองลงมา

อยูในชวง 10,000 – 15,000 บาท และต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.42 และ 16.26 ตามลําดับ 
รายละเอียดขอมูลดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกแตละรายการ 

เพศ จํานวน  รอยละ 
ชาย 427 31.56% 
หญิง 926 68.44% 

อายุ จํานวน  รอยละ 
15 - 20 ป 9 0.67% 

21 - 30 ป 397 29.34% 

31 - 40 ป 493 36.44% 

41 – 50 ป 314 23.21% 

51 – 60 ป 127 9.39% 

มากกวา 60 ป  13 0.96% 

สถานะ จํานวน  รอยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 16 1.18% 

มัธยมศึกษาตอนตน 72 5.32% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 187 13.82% 

ปวส./อนุปริญญา 178 13.16% 

ปริญญาตรี 769 56.84% 

สูงกวาปริญญาตรี 131 9.68% 
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รายได จํานวน  รอยละ 

ต่ํากวา 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% 

มากกวา 100,000 บาท  28 2.07% 

 

2. การเสนอความเห็นสาระสําคัญของการเสนอแกไขพระราชบัญญัติประกันสังคม 

ในสวนของการเสนอความเห็นสาระสําคัญของการเสนอแกไขพระราชบัญญัติประกันสังคม     

มีท้ังหมด 9 ขอ โดยสรุปผลเฉพาะในสวนของผูท่ีออกความเห็น 

2.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยท่ีควรใหรัฐมนตรีวาการกระกระทรวงแรงาน

กําหนดใหขยายระยะเวลาในการสงเงินสมทบได คิดเปนรอยละ 87.00  

ขอ 2.1 จํานวน รอยละ 
รอยละ 

(เฉพาะผูออกความเห็น) 

เห็นดวย 863 63.78% 87.00% 

ไมเห็นดวย  129 9.54% 13.00% 

ไมออกความเห็น 361 26.68%  

รวม 1,353 100% 100% 

ผูท่ีเห็นดวย ใหเหตุผลวา  

- บางครั้งอาจจะมีเหตุจําเปน/เหตุฉุกเฉิน/เหตุสุดวิสัย/ภัยพิบัติ ทําใหไมสามารถนําสงไดตามกําหนด 

เชน น้ําทวม ระบบคอมพิวเตอรเสียหาย เปนตน 

- เปนการใหโอกาสผูประกันตนในการชําระไดทันตามเวลาท่ีกําหนด 

- เปนผลดีตอตัวผูประกันตนถาเกิดในกรณีสงไมทันภายในเวลาท่ีกําหนดจะไดไมตองโดนคาปรับ 

- ลูกจางจะไดไมเสียสิทธิของตนท่ีพึงจะไดรับจากการรักษากับสถานพยาบาลตาง ๆ  

- เพ่ือความสะดวก และเปนการชวยเหลือผูประกันตน 

ผูท่ีไมเห็นดวย ใหเหตุผลวา 

- การกําหนดระยะเวลาในการสงในปจจุบันดีอยูแลว เพ่ือใหนายจางจายเงินภายในเดือนนั้นๆ          

ตามกําหนดจริง 

- การใหรัฐมนตรีฯเปนผูกําหนดการขยายระยะเวลามีความลาชา และเสียเวลา 

- อาจสงผลตอการใชสิทธิของผูประกันตน ทําใหเกิดความสับสน 

- ใหพิจารณาความจําเปนแตละกรณี ไมควรใหอํานาจรัฐมนตรีวาการมากเกินไป 

- จะทําใหผูประกันตนขาดวินัยในการนําสงเงินสมทบ 
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2.2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ควรมีสิทธิไดรับ         

เม่ืออายุ 55 ป คิดเปนรอยละ 76.76  

ขอ 2.2 จํานวน รอยละ 
รอยละ 

(เฉพาะผูออกความเห็น) 

อายุ 55 ป 743 54.91% 76.76% 

อายุ 60 ป  198 14.63% 20.45% 

อายุ 65 ป 27 2.00% 2.79% 

ไมออกความเห็น 385 28.46%  

รวม 1,353 100% 100% 

ผูท่ีเห็นวาควรมีสิทธิไดรับเม่ืออายุ 55 ป ใหเหตุผลวา  

- สวนใหญเอกชนจะปลดเกษียณพนักงานท่ีอายุ 55 ป ไมมีงานทํา ไมมีรายได 

- เปนไปตามระเบียบบริษัทท่ีเปนมาตรฐาน ผูประกันตนจะไดยึดไวเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

- คนไทยอายุสั้น บางคนอาจจะทํางานไมไหว สุขภาพไมดี บางคนอาจตองการประกอบอาชีพสวนตัว

ตองการใชเงินลงทุน บางคนตองการพักผอนยามชรา 

- เปนสิทธิของผูประกันตนทราบมาตั้งแตตน หากตองการขยายอายุกรณีชราภาพควรตองเริ่มกับ

ผูประกันตนรายใหมเทานั้น 

ผูท่ีเห็นวาควรมีสิทธิไดรับเม่ืออายุ 60 ป ใหเหตุผลวา  

- คนสวนใหญมีอายุท่ียืนยาวมากข้ึน เปนชวงอายุท่ีเหมาะสม กําลังดี และยังสามารถทํางานได 

- ในปจจุบันนี้ คนท่ีอายุ 55 ปยังดูแลวไมชราภาพ ยังสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถา 60 ป 

ก็จะเขาขายทุกกรณี ไดรับเงินของรัฐบาลดวยของประกันสังคมดวย 

- เปนการกําหนดอายุเกษียณเทากับของขาราชการ เปนไปตามเกณฑท่ัวไปตามปกติ 

- ผูประกันตนควรเพ่ิมเวลาการออมเพ่ือใชจายหลังเกษียณอายุ โดยใหเพ่ิมระยะเวลาการทํางานจาก

เดิม 55 เปน 60 ป จะไดมีเงินไวใชยามชรา   

ผูท่ีเห็นวาควรมีสิทธิไดรับเม่ืออายุ 65 ป ใหเหตุผลวา  

- ผูท่ีอายุเกิน 60 บางคนยังสามารถท่ีจะทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพอยู 

- ควรบังคับใหสถานประกอบการกําหนดชราภาพอายุ 65 ป 

- ทุกวันนี้คนดูแลสุขภาพตัวเองดีข้ึน แข็งแรงข้ึน และประชากรไทยมีแนวโนมสูงวัยมากยิ่งข้ึน 

- ตองการขยายระยะเวลานําสง และเวลาเกษียณการทํางานออกไป 
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2.3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยวาควรกําหนดระยะเวลาใหผูประกันตนมาตรา 39 

ชําระเงินสมทบภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไปเชนเดียวกับผูประกันตนมาตรา 33 คิดเปนรอยละ 84.07  

ขอ 2.3 จํานวน รอยละ 
รอยละ 

(เฉพาะผูออกความเห็น) 

เห็นดวย 802 59.28% 84.07% 

ไมเห็นดวย  152 11.23% 15.93% 

ไมออกความเห็น 399 29.49%  

รวม 1,353 100% 100% 

ผูท่ีเห็นดวย ใหเหตุผลวา  

- ถือเปนชวงเวลาท่ีสมควรแลว เพ่ือความงายตอการจดจํา  

- เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรา 33 มิฉะนั้นจะเปนการเหลื่อมล้ํา 

- เพ่ือความเปนระเบียบ และขอกําหนดและระเบียบตางๆ ควรมีการบังคับใชใหเสมอภาคกัน และ

สะดวกตอการสรุปยอดในแตละเดือน 

- ทําใหสํานักงานประกันสังคมบริหารเงินกองทุนไดงายข้ึน 

ผูท่ีไมเห็นดวย ใหเหตุผลวา 

- ควรกําหนดระยะเวลาแยกมาตราดีกวา เพ่ือวาเอกสารจะไดไมปะปนกันใหยุงยาก 

- ผูประกันตนมาตรา 39 อาจจะหาเงินจายไมทัน เพราะไมใชพนักงานประจําท่ีมีกําหนดรับเงินเดือนท่ี

แนนอน ควรยืดระยะเวลาให 

- มองในแงของผูประกันตนการกําหนดใหชําระพรอมกันจะทําใหเกิดความลาชาไดเพราะคนสวนใหญ

พรอมใจท่ีไปชําระในวันสุดทายระบบการรับชําระอาจมีปญหาได 

- ควรท่ีจะใหชําระตอนสิ้นเดือนของทุก ๆ เดือนจะดีกวา จดจําไดงาย หากตองเลื่อนมาจายเงินสมทบ

ในวันท่ี15 คงไมสะดวกแกบริษัทหรือหางรานหรือแมแตตัวของผูประกันตนเองดวย นาจะยุงยาก 

 

2.4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับการกําหนดการคํานวณเงินเพ่ิมตามกฎหมาย

ของผูประกันตนตามมาตรา 39 ไมเกินจํานวนเงินสมทบท่ีตองนําสง คิดเปนรอยละ 80.86  

ขอ 2.4 จํานวน รอยละ 
รอยละ 

(เฉพาะผูออกความเห็น) 

เห็นดวย 680 50.26% 80.86% 

ไมเห็นดวย  161 11.90% 19.14% 

ไมออกความเห็น 512 37.84%  

รวม 1,353 100% 100% 

ผูท่ีเห็นดวย ใหเหตุผลวา  

-  เปนมาตรฐานท่ีดี แตหากอนุโลมก็ควรมีเหตุจําเปนเชนเขาโรงพยาบาล หรือเดินทางไปตางประเทศ

หรือไมสะดวกท่ีจะไปชําระหากนอนปวยอยูบาน ก็ไมมีหลักฐานทางการแพทยไปยืนยัน อาจจะปรับอัตราท่ีไมสูงนัก 
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- ถาปรับสูงจะไมมีเงินจาย ควรปรบัในอัตราท่ีสงไหว และไมลําบากเกินไป ไมเกินจํานวนเดิม 

- เพ่ือความเสมอภาคของผูประกันตนท้ังสองมาตรา 

- สมเหตุสมผลอยูแลว ผูประกันตนจะไดมีความกระตือรือรนท่ีจะนําสงเงินสมทบ 

ผูท่ีไมเห็นดวย ใหเหตุผลวา 

-  ผูประกอบอาชีพอิสระไมไดมีรายไดแนนอน ความม่ันคงในรายไดก็มีนอย การเก็บเงินประกันสังคม

เพ่ิมก็สรางภาระใหผูประกันตนทุกมาตรา และเงินสมทบท่ีนําสงในปจจุบันสูงอยูแลว  

- ไมควรคิดเงินเพ่ิมเลย แตควรหยุดการใหสิทธิประโยชนมากกวา โดยแจงทาง SMS หรือ e-mail 

และ เอกสาร  

- อาจจะมีกําหนดระยะเวลาใหเลยกําหนดไดไมเกินเทาใด ควรใหเวลาในการผิดนัด หากไมมาชําระ

จริง ควรหาทางออกท่ีดี 

- ไมเห็นดวยท่ีจะคิดเงินเพ่ิม เพราะเม่ือขาดสงก็ขาดจากสถานภาพการเปนผูเอาประกันตามกฎหมาย 

2.5 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเห็นดวยในการกําหนดใหสํานักงานประกันสังคมมีสิทธิ

หักเงินประโยชนทดแทนท่ีผูประกันตนหรือผูมีสิทธิไดรับกลับเขากองทุนประกันสังคม คิดเปนรอยละ 50.64  

ขอ 2.5 จํานวน รอยละ 
รอยละ 

(เฉพาะผูออกความเห็น) 

เห็นดวย 422 31.19% 49.36% 

ไมเห็นดวย  433 32.00% 50.64% 

ไมออกความเห็น 498 36.81%  

รวม 1,353 100% 100% 

ผูท่ีเห็นดวย ใหเหตุผลวา  

-  ทางสํานักงานก็ควรมีการติดตอแจงผูประกันตนหรือทายาทเก่ียวกับเงินนั้น ๆ ดวย เพ่ือเปนการ

ปกปองสิทธิใหแกผูประกันตนในระดับหนึ่ง ซ่ึงหากพนระยะเวลาท่ีสํานักงานแจงไวแลว ก็ถือวาควรหักเงินเขา

กองทุนฯ ไดทันที 

- แตตองไดรับการยินยอม หรือสมัครใจจากผูประกันตนเทานั้น ควรตองชี้แจงใหผูประกันตนทราบ

ถึงสาเหตุนั้นดวย 

- จะไดนํามาสงเสริมกองทุน อาจนําไปชวยเหลือผูอ่ืนได จะไดเปนประโยชนตอองคกร หรือนําไปใชใน

ประโยชนดานอ่ืน 

ผูท่ีไมเห็นดวย ใหเหตุผลวา 

-  ควรบริจาคใหโรงพยาบาลของรัฐ หรือ เพ่ิมสิทธิประโยชนใหมากข้ึน เชน ถอนฟน อุดฟน  

- เนื่องจากเปนเงินของผูประกันตนหรือผูมีสิทธิ์ควรไดรับ ไมใชเงินของประกันสังคม 

- เปนกําหนดระเบียบท่ีเอาเปรียบผูประกันตน 

- ควรจะสืบทราบถึงผูมีสิทธิท่ีไดรับใหถึงท่ีสุด หรือมอบแดผูสืบสันดาน โดยไมจําเปนตองระบุ        

หากตรวจสอบแลวเปนผูสืบสันดานจริงควรจะมอบให ควรถามความสมัครใจหรือแจงผูประกันตนใหทราบ 

- อาจเปนชองทางใหเกิดการทุจริต  
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2.6 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกวิธีการไดมาของผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝาย

ลูกจางในคณะกรรมการประกันสังคมโดยการเลือกตั้ง คิดเปนรอยละ 65.24  

ขอ 2.6 จํานวน รอยละ 
รอยละ 

(เฉพาะผูออกความเห็น) 

การสรรหา 162 11.97% 34.76% 

การเลือกตั้ง 304 22.47% 65.24% 

ไมออกความเห็น 887 65.56%  

รวม 1,353 100% 100% 

ผูท่ีเห็นดวยกับการสรรหา ใหความเห็นเก่ียวกับขอดี – ขอเสีย ดังนี้ 

ขอด ี 

- จะไดคนท่ีมีความรูความสามารถ ไดบุคคลตรงตามคุณสมบัติ  

- สามารถดําเนินการแตงตั้งไดเร็ว เสียคาใชจายนอยกวา  

- อาจเปนบุคคลซ่ึงเปนตัวแทนนอกระบบคือไมใชคนของหนวยงานยอมจะเสนอความคิดเห็นท่ีเปน

กลางมากกวา  

ขอเสีย  

- อาจมีการใชเสนสายเพ่ือใหไดมาซ่ึงการเปนผูแทน ถูกมองวาเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 

- อาจจะทําใหมีอํานาจผูกขาด 

- หากการสรรหาไมกระทําดวยวิธีการท่ีสุจริตหรือมีคุณธรรมแลว ผูแทนอาจจะไม ใชผู ท่ี มี

ความสามารถอยางแทจริง 

ผูท่ีเห็นดวยกับการเลือกตั้ง ใหความเห็นเก่ียวกับขอดี – ขอเสีย ดังนี้ 

ขอด ี 

- ทุกคนไดเลือกและไดรับผิดชอบรวมกัน ทําใหผูประกันตนมีปากมีเสียงมากข้ึนในการแสดงความเห็น 

และเพ่ือความเปนประชาธิปไตย  

- เปนตัวแทนของแตละฝายและมาจากการลงคะแนนเสียง ปองกันการสรรหาท่ีมิชอบ  มีความ

ยุติธรรมกับทุกฝาย 

- อาจเปนบุคคลซ่ึงเปนตัวแทนนอกระบบคือไมใชคนของหนวยงานยอมจะเสนอความคิดเห็นท่ีเปน

กลางมากกวา ไดคนตรงกับความตองการและมีความเขาใจผูประกันตนอยางแทจริง 

- ไดคนท่ีมีความรูความสามารถเขาใจถึงหัวอกผูใชแรงงาน 

ขอเสีย  

- คุณสมบัติของผูแทนอาจจะไมตรงตามเกณฑรอยเปอรเซ็นต 

- อาจจะแบงเปนพรรคพวกหรืออาจมีการซ้ือเสียงกันได มีการโกงเกิดข้ึน 

- ถาไดผูแทนไมดี ตองรอเลือกตั้งใหม 
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2.7 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยท่ีกําหนดใหกรรมการประกันสังคมและกรรมการ

การแพทยดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียวเพ่ือเปนการปองกันมิใหมีผลประโยชนขัดกัน คิดเปนรอยละ 91.06  

ขอ 2.7 จํานวน รอยละ 
รอยละ 

(เฉพาะผูออกความเห็น) 
เห็นดวย 693 51.22% 91.06% 
ไมเห็นดวย 68 5.03% 8.94% 
ไมออกความเห็น 592 43.75%  

รวม 1,353 100% 100% 
ผูท่ีเห็นดวย ใหเหตุผลวา  

- จะไดไมมีการผูกอํานาจ เพ่ือเปดทางใหคนใหมไดเขามาทํางาน ปองกันการทุจริตคอรัปชั่นไดดี  

- เอกชนก็ใชระบบนี้ ซ่ึงเปนผลดีมากกวาผลเสีย 

- เพ่ือไมใหเกิดชองทางหาประโยชนเขาตนเอง จะไดหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชนทับซอน 

- มีผูท่ีเหมาะสมและมีความสามารถพรอมท่ีจะเขามาทํางานจํานวนมาก ควรเปดโอการใหทานอ่ืน    

ไมควรดํารงตําแหนงเกิน 1 วาระ ควรเปลี่ยนตามวาระการทํางาน 

ผูท่ีไมเห็นดวย สวนใหญใหเหตุผลวา 

- การปองกัน มีกลไกอ่ืนๆ เชน สรางระบบการตรวจสอบ และวิเคราะหปญหารวมกัน เพ่ือหาทาง

แกไขปญหาและปองกันการขัดผลประโยชน อนึ่งการดํารงตําแหนงเพียงวาระเดียว จะทําใหเสียโอกาสในการ

ทํางานของคนท่ีมีความรูในงานไป  

- หากกรรมการบริหารไดดีก็ควรไดทํางานตอ  

- อยางนอยนาจะ 2 วาระ เพ่ือใหทํางานตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

- วาระเดียวอาจจะสั้นเกินกวาจะวางนโยบาย และทําตามได ถาเปลี่ยนคนเรื่อย ๆ ก็จะตองตั้งตนใหม

เรื่อย ๆ ไมสามารถตอยอดความคิด เปลืองเวลาและงบประมาณในการเลือกกรรมการใหม 

 

2.8 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ

ประกันสังคม มีความเหมาะสมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 91.32 

ขอ 2.8 จํานวน รอยละ 
รอยละ 

(เฉพาะผูออกความเห็น) 
เพียงพอ 600 44.35% 91.32% 
ไมเพียงพอ 57 4.21% 8.68% 
ไมออกความเห็น 696 51.44%  

รวม 1,353 100% 100% 
ผูท่ีเห็นวาเพียงพอ ใหเหตุผลวา  

- คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการประกันสังคมมีความเหมาะสม เพียงพอแลว 

- ขอเสนอวาควรมีองคกรกลาง เพ่ือใหมาตรวจสอบการทํางาน กรณีเขารับตําแหนงเปนกรรมการ

ประกันสังคมแลว ตองชี้แจงทรัพยสินขณะดํารงตําแหนงในแตละปได 

- คุณสมบัติและลักษณะตองหามดังกลาวอาจลดการทุจริตลงไดบาง  



8 
 

- ควรมีกรรมการท่ีมาจากภาคเอกชนเกินก่ึงหนึ่งเพราะเปนผูท่ีผานการใชงานหรือเปนผูท่ีอยู       

ในระบบยอมทราบรายละเอียดและผลกระทบตอนโยบายตาง ๆ มากกวาภาคราชการ 

- ในคุณสมบัติและลักษณะตองหามในกรณีไมเคยเปนหรือเคยเปนกรรมการในคณะกรรมการ

ประกันสังคม ควรเปนไดแตไมเกิน 2 สมัย 

- ควรเลือกคนท่ีความสามารถและวิธีคิดในการจะพัฒนามากกวา ควรหากรรมการจากหลากหลาย

สาขาเพ่ือแนวคิดใหม 

ผูท่ีเห็นวาไมเพียงพอ ใหเหตุผลวา 

- ลักษณะตองหามควรครอบคลุมมากกวานี้ ยังไมเหมาะสม ไมเพียงพอ 

- ในคุณสมบัติและลักษณะตองหามในกรณีไมเปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภา

ทองถ่ิน ฯลฯ ควรพนจากตําแหนงมากกวา 5 ปข้ึนไป 

- ตองไมเปนคนท่ีรัฐบาลตั้งมา ตองมาจากภายนอกโดยใหมีการเลือกตั้ง และไมเอาขาราชการดวย 

- เม่ือออกหรือพนจากตําแหนงนี้แลว ตองไมมีผลประโยชนจากงาน กิจการ หรือรายไดสวนตาง ๆ     

ท่ีเปนผลมาจากสํานักงานประกันสังคม เปนระยะเวลา 5 ป  

- ควรเพ่ิมวาตองไมเคยยุงเก่ียวกับความขัดแยงทางการเมืองหรือเคยแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมไม

เหมาะสมทางสังคมทุกดาน และไมมีประวัติการทุจริต 

- ไมมีญาติพ่ีนองเก่ียวของกับพรรคการเมืองหรือผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือความโปรงใสในการทํางาน 
 

2.9 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการอุทธรณ 

มีความเหมาะสมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 93.43 

ขอ 2.9 จํานวน รอยละ 
รอยละ 

(เฉพาะผูออกความเห็น) 
เพียงพอ 597 44.13% 93.43% 
ไมเพียงพอ 42 3.10% 6.57% 
ไมออกความเห็น 714 52.77%  

รวม 1,353 100% 100% 
ผูท่ีเห็นวาเพียงพอ ใหเหตุผลวา  

- คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการประกันสังคมมีความเหมาะสม เพียงพอแลว 

- คุณสมบัติและลักษณะตองหามดังกลาวอาจลดการทุจริตลงไดบาง 

- กรณีเขารับตําแหนงกรรมการอุทธรณแลว ตองชี้แจงทรัพยสินขณะดํารงตําแหนงในแตละปได 

ผูท่ีเห็นวาไมเพียงพอ สวนใหญใหเหตุผลวา 

- ลักษณะตองหามควรครอบคลุมมากกวานี้ ยังไมเหมาะสม ไมเพียงพอ 

- ในขอไมเคยไดรับโทษจําคุก และในขอไมเปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ตองไมมีการยกเวน  

- ควรกําหนดระดับการศึกษาข้ันต่ํา ปริญญาตรี และสาขาท่ีเก่ียวของ 

- การพนจากตําแหนงควรเปนไมนอยกวา 10 ป 

- ไมเคยมีประวัติอาชญากรรม ควรเพ่ิมเรื่องจรรยาบรรณและศีลธรรมดวย 

- ขอเสนอเพ่ิมวาไมเคยเปนแกนนําในการเรียกรอง กอตั้ง หรือกอความไมสงบใด ๆ 
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3. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- ตองการใหพิจารณากรณีผูประกันตนมาตรา 39 ท่ีขาดสงเงินสมทบติดตอกัน 3 เดือน หรือ 

สงเงินสมทบไมครบ 3 เดือน ภายใน 9 เดือน โดยไมมีการตัดสิทธิออกจากประกันสังคม และใหคิดเงินเพ่ิมตาม

เดอืนไปปกติ หรือจะใหขยายเวลาออกไปเปน 6 เดือน  

- การอัพเดทขอมูลของผูประกันตนในระบบออนไลน ควรใหมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนกวานี้ 

เพราะปจจุบัน ขอมูลคอนขางลาชาเปนอยางมาก เม่ือสมาชิกสงเงินสมทบครบ 15 ป ทางสํานักงานควรแจงให

สมาชิกทราบทุกชองทาง ตองการใหสํานักงานประกันสังคมมีการประชาสัมพันธมากกวานี้ 

- เจาหนาท่ีประกันสังคม (บางทาน) ควรท่ีไดรับการพัฒนาทางดาน Service Mind ใหมากข้ึน 

- เสนอใหแกกฎหมาย บทลงโทษนายจาง โดยเปดรับฟงความเห็นประชาชนผานทาง Line 

Facebook หรือ E-mail 

- สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลของผูประกันตนควรครอบคลุมใหใชสิทธิไดทุกโรคทุกกรณี 

ควรเพ่ิมสิทธิประโยชนทุก ๆ ดาน ใหผูประกันตนมากกวาปจจุบัน 

- ควรจายเงินคืนใหผูระกันตนท่ีครบ 180 เดือน ทันที ไมตองรออายุครบ 55 ป เม่ือครบ

ระยะเวลาควรไดรับเงินบําเหน็จ ควรมีสิทธท่ีิจะเลือกรับเงินบําเหน็จหรือบํานาญได 

- ควรเพ่ิมสถานพยาบาลเพ่ือรองรับผูประกันตนใหมากกวานี ้

- ชองทางชําระเงิน ควรจะใหสะดวกมากข้ึนกวานี้ และการสงแบบแสดงเงินคาจางประจําป

กองทุนเงินทดแทน ในระบบ web นาจะคํานวณใหไดเลย และสามารถนําสงไดเลย ทุกวันนี้มีความยุงยาก 

- ควรเพ่ิมเงินชราภาพใหมากข้ึน อาจจะตองเก็บเงินสมทบสวนชราภาพใหมากข้ึนตามความ

ประสงคของลูกจางเอง ผลประโยชนท่ีไดรับตอนชราภาพ ก็ตองเพ่ิมตามอัตราสวนท่ีจายเงินเพ่ิมดวย 

- ขอเสนอวาในกรณีลูกจางจากออกจากงานตามมาตรา 33 ควรเปดชองทางใหลูกจางสงเงิน

สะสมและเงินสมทบในอัตราเดิมตอไปได เพ่ือใหฐานบํานาญของลูกจางมากข้ึนและเพียงพอในยามชรา 

- ควรปรับปรุงระบบการเขาถึงขอมูลของบุคคลผูประกันตน ไดงายข้ึนกวาเดิม พนักงานท่ีตอบ

คําถามทางโทรศัพทนอยเกินไป ใหผูประกันตนรอสายนาน 

- สํานักงานประกันสังคมควรออกนอกระบบจะไดคลองตัวในการบริหารจัดการ เพราะเปน

หนวยงานท่ีผูใชแรงงานตองพ่ึงพิง จะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนมาตามนโยบายการเมืองไมได 

- ควรมีการตรวจสอบการทํางานของกรรมการประกันสังคมและกรรมการอุทธรณ ทํางาน

โปรงใส  
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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)

บทวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตอบแบบสอบถาม 

จากการทดสอบปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะหผลตามหลักการทางสถิติ พบวา 

มีปจจัยท่ีมีผลตอคําตอบ 2 เรื่องดังตอไปนี้ 

1. เพศมีผลตอการตอบคําถามในขอ 2.1 กรณีเหตุสําคัญใดๆ เห็นควรใหรัฐมนตรีวาการกระกระทรวง

แรงงานกําหนดใหขยายระยะเวลาในการสงเงินสมทบได ผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเห็นวา ผู ท่ีตอบ

แบบสอบถามท่ีมีเพศแตกตางกันมีความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกลาวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(ผลการทดสอบดังตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบทางสถิติระหวางเพศกับการตอบแบบสอบถามในขอตางๆ  
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2. ชวงอายุมีผลตอการตอบคําถามในขอ 2.2 การใหความเห็นวาประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ควรมี

สิทธิไดรับเม่ืออายุเทาใด ผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีชวงอายุแตกตางกันมี

ความเห็นเก่ียวกับอายุท่ีควรมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05            

โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีชวงอายุมากกวา 60 ป มีความเห็นในเรื่องดังกลาวแตกตางกันกับทุกชวงอายุ          

แตสําหรับชวงอายุอ่ืน ๆ เชน ชวงอายุ 15 – 20 ป กับ 21 – 30 ป มีความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวไมแตกตางกัน 

เปนตน (ผลการทดสอบดังตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบทางสถิติระหวางชวงอายุกับการตอบแบบสอบถามในขอตางๆ  

 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของความคิดเห็นเก่ียวกับอายุท่ีควรมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
กรณีชราภาพท่ีมีชวงอายุแตกตางกัน 

อาย ุ 15 – 20 ป 21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 – 60 ป มากกวา 60 ป 

 �̅�𝑥 1.17 1.22 1.26 1.26 1.24 1.83 

15 – 20 ป 1.17 - .802 .635 .518 .709 .020* 

21 – 30 ป 1.22 .802 - .251 .068 .655 .003* 

31 – 40 ป 1.26 .635 .251 - .397 .739 .005* 

41 – 50 ป 1.26 .518 .068 .397 - .368 .010* 

51 – 60 ป 1.24 .709 .655 .739 .368 - .005* 

มากกวา 60 ป 1.83 .020* .003* .005* .010* .005* - 

หมายเหตุ : * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สําหรับปจจัยอ่ืน ๆ เม่ือทําการทดสอบทางสถิติพบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือปจจัยอ่ืน ๆ ไมมีผลตอ

การใหความเห็นตามหัวขอในแบบสอบถาม 
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