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บทคดัย่อ 

                     การศึกษาเร่ือง  “การรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมและการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุของ
ผูป้ระกันตน” มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกันสังคม ศึกษาการวางแผนเพ่ือ
เกษียณอายุของผู ้ประกันตน  และศึกษาความพึงพอใจการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของส านักงาน
ประกนัสังคม โดยสารนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามในกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นนกัศึกษา
ปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูจ้ ัดการยุคใหม่(MMM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง รวมจ านวน 300 คน โดยใชต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและประมวลผลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package to the Social Science : SPSS) มา
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้การแจกแจงความถ่ี(หาค่าร้อยละ) ค่าเฉล่ีย (𝑥 ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้โดยใช ้Independent sample t-test, สถิติ One - Way ANOVA(F-test)  ก าหนดค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกนัตนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกนัตนมาตรา 33 (ท างานเป็นลูกจา้ง
ในสถานประกอบการ) เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 26 –  45 ปี ระยะเวลาการเป็นผูป้ระกนัตนมีการน าส่งเงินสมทบ
มากกว่า 180 เดือนข้ึนไป มีสถานะโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท และ
องค์กรท่ีท างานเป็นรูปแบบบริษทัจ ากดั มีการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมในระดบัมาก คือ การหัก
เงินเดือนในอตัราร้อยละ 5 เป็นการสะสมเงินชราภาพอยู่ท่ีร้อยละ 3 จะมีสิทธิเบิกไดเ้ม่ืออายุครบ 55 ปี บริบูรณ์และ
ส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตน ผูป้ระกนัตนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นดว้ยระดบัดีมากในการวางแผนการออมเงินเพ่ือเก็บ
ไวใ้ชภ้ายหลงัเกษียณอายกุารท างาน และเป็นการสะสมเงินชราภาพกบัส านกังานประกนัสงัคม ส่วนความพึงพอใจต่อ 
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จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของส านกังานประกนัสังคม พบว่า ผูป้ระกนัตนมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง
ถึงระดบัมาก กบัการท่ีส านกังานประกนัสงัคมมีประโยชน์ทดแทนกรรีชราภาพใหแ้ก่ผูป้ระกนัตน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ คือ ส านกังานประกนัสงัคมควรส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกบัเงินชรา
ภาพสะสมเพ่ือวางแผนภายหลงัเกษียณอายุการท างานของผูป้ระกนัตน และเพ่ิมช่องทางการขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพ  เพ่ือให้ผูป้ระกันตนได้รับความพึงพอใจต่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของส านักงาน
ประกนัสงัคม 

ค าส าคญั : การรับรู้ การเกษียณอาย ุผูป้ระกนัตน ประโยชนท์ดแทนกรณีเงินชราภาพ 

Abstract 

  This study aims to examine of Perception into Old Age Benefits of Social Security Fund and Planning 
to Retirement of Insured Persons by have objectivity to study perception on old–age benefits from Social Security 
Fund, Retirement Plans of Insured person and as Complacency into payment of old – age benefit of Social Security 
Office. The researcher has collected documentary data and as field data by using a questionnaire to survey 300 insured 
persons, from students of M.B.A. for Modern Managers (MMM) Project, Faculty of Business Administration at 
Ramkhamhaeng University. The questionnaire is a tool to collected data and as computing by using Statistical Package 
to the Social Science: SPSS. The statistics is used for analysis data consist of frequency, percentage, mean (𝑥 ̅) , and 
standard deviation (SD). Independent sample t-test, One-Way ANOVA (F-test) were compare the differences between 
the awareness and the level of significance was determined at 0.05 .The results are summarized as follows. 

 The finding revealed that most of the insured persons responding to questionnaire were under section 33, 
female respondent aged between 26 – 45 years and as the insured period is contribution remitted more than 180 months 
up. They were single for marital status, as having a bachelor’s degree educational background. Average monthly income 
is between 10,001 – 20,000 Thai baht and the most working in the limited company. It was found that the insurer 
persons having perception into Old Age Benefits of Social Security Fund highly level, is payall deductions 5% from 
salary to 3% saving Old Age of Social Security Fund and  

tools of Old Age Benefits when they are 55 years old and stop to be insurer persons. The most of insurer persons to 
opinion of retirement planning, they were the level of moderate until the level of high into saving money with Social 
Security Office after retirement. In the satisfaction section, it was found that the insurer persons were satisfied to Old 
Age Benefits service of Social Security Office at the moderate level until the high level with statistical significance 
level of 0.05.                                          
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 The research was to recommendation to Social Security Office should be supportted to the Perception into 
Old Age saving for Planning to Retirement of Insured Persons and raising awareness the service of Old Age Benefits 
and support the recognition of the right. 

Keyword: Perception, Retirement, Insurer Persons, Old Age Benefits 

บทน า 

การเปล่ียนแปลงการด ารงชีวิตของประชากรของโลกมีแนวโน้มเขา้สู่ “สังคมผูสู้งอายุ” (Aging Society) เน่ืองจาก
โครงสร้างสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป คนส่วนใหญ่ครองตวัเป็นโสดมากข้ึน บางคนด ารงชีวิตเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน 
ปัจจุบนัมีวิวฒันาการทางการแพทยดี์ข้ึนมีการวางแผนครอบครัวท าใหอ้ตัราการเกิดนอ้ยลง รวมทั้งเทคโนโลยีทางการ
แพทยท์ าใหค้นมีอายมุากข้ึน 

 ส าหรับประเทศไทย มีสัดส่วนประชากรผูสู้งอายุเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว เห็นไดจ้ากจ านวนผูสู้งอายุท่ีมีอายุ
ตั้ งแต่ 100 ปีข้ึนไปรวม 20,287 คน ณ กุมภาพนัธ์ 2562  จ านวนผูสู้งอายุ ปี พ.ศ.2561 จ านวน 7,332,944 คน (สถิติ
ผูสู้งอาย,ุ กรมกิจการผูสู้งอาย)ุ 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีจ านวนประชากรทั้งหมด 66,558,935 คน จ านวนประชากรผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไปรวม 
11,136,059 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73 % ภาคเหนือ 2,287,470 คน คิดเป็นร้อยละ 18.87% ภาคกลาง 3,215,275 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.77% ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ3,532,115 คน คิดเป็นร้อยละ 16.04% ภาคตะวนัออก 719,044 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.85% ภาคใต ้1,382,155 คน คิดเป็นร้อยละ 14.56% 

 อน่ึงสังคมไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุตั้งแต่ปี 2005 และก าลงัจะกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ในปี
หนา้ ทั้งน้ีสงัคมผูสู้งอายมีุ 3 ระดบัคือ 

 1. ระดบัการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ7ของประชากรทั้งประเทศ 
แสดงวา่ประเทศนั้นก าลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ

 2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป 
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้ ง
ประเทศ แสดงวา่ประเทศนั้นเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ 

              3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสงัคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอาย ุ65 ปีข้ึน
ไปมากกวา่ ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงวา่ประเทศนั้นเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็ท่ี 

 ทั้งน้ีองค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผูสู้งอายุ โลกก าลงักา้วเขา้สู่
สงัคมผูสู้งอาย ุซ่ึงแต่ละประเทศจะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายแุตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละประเทศ เช่น ความ 
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหาร (ข้อมูล : จากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, กรมผูสู้งอาย)ุ 

 โครงสร้างดา้นประชากรของประเทศไทยเขา้สู่การเป็น  “สังคมสูงวยั” (Aged society)  ตั้งแต่ปี 2548   คือ มี
สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป สูงถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี 2564 ประเทศไทยจะเขา้สู่ “สงัคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์” (Complete 
aged society) เม่ือประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574   ประเทศ
ไทยจะเขา้สู่   “สงัคมสูงวยัระดบัสุดยอด” (Super aged society) เม่ือประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป  มีสดัส่วนสูงถึงร้อยละ 28 
ของประชากรทั้งหมด 

              ผลจากการส ารวจประชากรไทยมีจ านวน 67.6 ลา้นคน  ในปี 2560   เป็นชาย 33 ลา้นคน และหญิง  34.6 ลา้น
คน  มีประชากรอาย ุ60 ปี  ข้ึนไป 11.3 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด  เป็นชาย 5.08 ลา้นคน (ร้อย
ละ 15.4)  และหญิง 6.23 ลา้นคน (ร้อยละ 18.0) เม่ือแบ่งกลุ่มผูสู้งอายุออกเป็น 3 ช่วงวยั คือ ผูสู้งอายุวยัตน้ (อายุ 60-69 
ปี) ผูสู้งอายุวยักลาง (อายุ 70-79 ปี) และผูสู้งอายุวยัปลาย (อายุ 80 ปีข้ึนไป)  จะพบว่า ผูสู้งอายุของไทยส่วนใหญ่จะมี
อายุอยู่ในช่วงวยัตน้ ร้อยละ 57.4 ของผูสู้งอายุทั้งหมดเม่ือพิจารณาถึงแนวโนม้อตัราของผูสู้งอายุ หมายถึง อตัราส่วน
ของผูสู้งอายุต่อประชากรทั้งส้ิน 100 คน จะพบว่า เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั  (จากร้อยละ 6.8 ในปี 2537 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อย
ละ 9.4 ในปี 2545  เป็นร้อยละ 10.7 ในปี 2550  ร้อยละ 12.2 ในปี 2554  ร้อยละ 14.9 ในปี 2557 และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
16.7 ในปี 2560) 

ส าหรับการท างานในปี 2560 ผูสู้งอายุท่ีท างานมี 3.9 ลา้นคน หรือร้อยละ 35.1 โดยผูสู้งอายุชายท่ียงัคงท างาน
อยู่สูงกว่าหญิงผูสู้งอายุส่วนใหญ่ท างานในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั  โดยไม่มีลูกจา้งส าหรับอาชีพท่ีผูสู้งอายุส่วน
ใหญ่ท าอยู่ใน 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีฝีมือดา้นการเกษตร ผูป้ฏิบติังานบริการและจ าหน่ายสินคา้ ผูป้ระกอบ
อาชีพขั้นพ้ืนฐาน ช่างฝีมือและผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูป้ฏิบติังานดา้นเคร่ืองจกัรและด้านการประกอบโดย
ผูสู้งอายุท่ียงัท างานอยูใ่หเ้หตุผลท่ียงัคงตอ้งท างานว่า สุขภาพแขง็แรง ยงัมีแรงท างาน ตอ้งหารายไดเ้ล้ียงครอบครัวหรือ
ตนเอง และเป็นอาชีพประจ าไม่มีผูดู้แลแทน 

                  แหล่งรายไดห้ลกัของผูสู้งอายุส่วนใหญ่มาจากบุตร (ร้อยละ 34.7) มากท่ีสุดรองลงมาคือ จากการท างานของ
ผูสู้งอายเุอง (ร้อยละ 31) และไดรั้บจากเบ้ียยงัชีพของทางราชการ ไดแ้ก่ เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเบ้ียยงัชีพผูพิ้การ (ร้อยละ 20) 
โดยผูสู้งอายชุายมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี สูงกวา่หญิง และความเพียงพอของรายได ้ท่ีไดรั้บโดยใหผู้สู้งอายุประเมินความรู้สึก
ของตนเองโดยไม่ใชจ้ านวนเงินมาเป็นเกณฑว์ดั พบว่า เกินกวา่คร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 50.3) ผูสู้งอายุตอบว่ามีรายไดเ้พียงพอ 
และมีร้อยละ 18.5 ท่ีตอบวา่มีรายไดไ้ม่เพียงพอในการด ารงชีพ 

                  สุขภาพโดยรวมของผูสู้งอายุ  (จากการใหผู้สู้งอายปุระเมินสุขภาพตนเอง)ส่วนใหญ่ตอบวา่  ตนเองมีสุขภาพ
ปานกลาง  หรือเป็นปกติ (ร้อยละ 43.2) และเกือบร้อยละ 40 ประเมินวา่ตนเองมีสุขภาพดี ผูสู้งอายุไทยยงัคงไดรั้บสิทธิ
ในสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 99.2) ซ่ึงสิทธิในสวสัดิการรักษาพยาบาลหลกัท่ีไดรั้บส่วนใหญ่  เป็นสิทธิมาจาก 
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บตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ สิทธิขา้ราชการหรือขา้ราชการบ านาญ และสิทธิประกนัสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน มี
เพียงร้อยละ 0.8 ของผูสู้งอายเุท่านั้นท่ีไม่มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลหลกั  ผูสู้งอายุไทยท่ีอยูล่  าพงัคนเดียว หรืออยูก่บัคู่
สมรสเท่านั้นมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยผูสู้งอายท่ีุอยูค่นเดียวเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 6.3 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 10.8 ในปี 2560  ในขณะ
ท่ีผูสู้งอายุท่ีอยู่ตามล าพงักบัคู่สมรสเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 17 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 23.3 ในปี 2560  ซ่ึงหากผูสู้งอายุท่ีอยู่ตาม
ล าพงัคนเดียวหรืออยูก่บัคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนไปอีก กจ็ะมีผลต่อการดูแลผูสู้งอายใุนระยะยาว 

การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ ถือว่ามีความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียงในการด ารงชีวิตเม่ือเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุไม่เป็นภาระต่อสงัคมและบุตรหลานในอนาคต 

 นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีมีต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุ 
คือ “ ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและการสร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการของรัฐ” โดยรับบาลไดค้ านึงถึงการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรผูสู้งอายเุพ่ิมมากข้ึน และไดก้ าหนดนโยบายไว ้3 เร่ือง คือ 

 1. สนบัสนุนใหผู้สู้งอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมัน่คง ปลอดภยั และมีศกัด์ิศรี เช่น การพฒันาเคร่ืองมือ 
เทคโนโลยีใหผู้สู้งอายไุดอ้ยูอ่ยา่งปลอดภยั การส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มาดูแล การออกแบบก่อสร้าง
อาคารท่ีพกัใหเ้ก้ือกลูเหมาะสมกบัการีด ารงชีวิตของผูสู้งอาย ุ

2. การเสริมสร้างสุขภาพอนามยัของผูสู้งอยุ จดัระบบสาธารณสุขใหผู้สู้งอายุ สามารถเขา้ไปใชบ้ริการอย่าง
สะดวกและง่ายข้ึน 

 3. ส่งเสริมประกนัรายไดท่ี้มัน่คงและยัง่ยืน โดยผูสู้งอายุท่ีอายุครบ 60 ปี และยงัมีศกัยภาพในการท างานและ
บางคนยงัมีความสามารถในงานเฉพาะทางได ้ซ่ึงทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนไดมี้การจา้งงานในกลุ่มผูสู้งอายุ
บางกลุ่มดว้ย 

 ประเทศไทยไดมี้การส ารวจ ของคณะปฏิรูประบบรองรับการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุของประเทศไทย โดยสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พบวา่ คนไทยร้อยละ 90 ขาดการเตรียมตวัเพ่ือการใชชี้วิตในวยัชรา ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งการใชชี้วิตอยา่งมีคุณภาพของผูสู้งอายุ ตลอดจนศกัยภาพของประเทศดงันั้น การเตรียมตวัเพ่ือเขา้
สู่วยัสูงอายุ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การเกิดท่ีมีคุณภาพ มีการวางแผนครอบครัว การปรับแนวความคิดร่วมกนัอย่างเป็นสุขโดยไม่
แบ่งแยก คนชรา คนพิการ คนดอ้ยโอกาส ท่ีส าคญัตอ้งดูแลสุขภาพและส่งเสริมบทบาทชุมชนในการช่วยดูแลผูสู้งอายุ
ในชุมชน (ประชาชาติธุรกิจ,2558) 

ส านกังานประกนัสังคม ด าเนินการบริหารกองทุนประกนัสงัคมกรณีชราภาพของไทยตามหลกักองทุนบ านาญ
แบบก าหนดอตัราประโยชน์ทดแทนล่วงหนา้ (Define Benefit) เหมือนทัว่โลก ซ่ึงเงินบ านาญท่ีผูป้ระกนัตนจะไดรั้บ
รวมแลว้มากกว่าเงินสมทบท่ีสะสมไวจึ้งไดมี้การออกแบบท่ีเนน้การรับบ านาญเพ่ือดูแลให้ผูใ้ชแ้รงงานในวยัเกษียณ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ไดซ่ึ้งเป็นการดูแลขั้นพ้ืนฐาน โดยการน าเงินสมทบของผูเ้กษียณอายุและคนท่ีท างานปัจจุบนัมา
จ่ายใหค้นท่ีเกษียณอายแุลว้ หลกัการลกัษณะน้ีไดน้ ามาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยคิดว่าเศรษฐกิจของประเทศจะโตสม ่าเสมอ 
ประชากรจะเพ่ิมข้ึนและสามารถรับภาระได ้และในอีก 20-25 ปีขา้งหนา้ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีมีผูสู้งอายโุดย 
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สมบูรณ์ในขณะท่ีอตัราการเกิดของประชากรลดลง ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2583 ระบุว่าจ านวนประชากรวยัเด็ก (อายุ 0-
14 ปี ) จะลดลงต่อเน่ืองจาก 12.64 ลา้นคนในปี 2553 เหลือเพียง 8.17 ลา้นคนในปี 2583 และประชากรวยัท างาน (อายุ 
5-59 ปี) จะเพ่ิมข้ึนจาก 42.74 ลา้นคนในปี 2553 เป็น 42.99 ลา้นคนในปี 2557 จากนั้นจะลดลงเป็นล าดบัเหลือ 35.16 
ลา้นคนในปี 2583 ขณะท่ีประชากรผูสู้งอายจุะเพ่ิมข้ึนจาก 8.4 ลา้นคนในปี 2553 เป็น 20.52 ลา้นคนในปี 2583 

 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดงักล่าว ท าให้อตัราส่วนภาระพ่ึงพิงหรือภาระโดยรวมท่ีประกรวยั
ท างานจะตอ้งเล้ียงดูประชากรวยัเด็กและวยัสูงอายมีุจ านวนเพ่ิมข้ึน กล่าวคือ ในช่วงเวลาเดียวกนัอตัราส่วนภาระพ่ึงพิง
ของประชากรวยัเด็กลดลงจากร้อยละ 29.58 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 23.22 ในปี 2583 ขณะท่ีอตัราส่วนภาระพ่ึงพิงของ
ประชากรวยัสูงอายุเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 19.67 คิดเป็นเป็นร้อยละ 58.3 ท าใหอ้ตัราส่วนภาระพ่ึงพิงรวมเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
49.25 ในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 81.56 ในปี 2583 ประกอบกบัอายไุขของประชากรยืนยาวข้ึนท าใหห้ลงัจากผูป้ระกนัตน
ท่ีไดรั้บบ านาญตอนอาย ุ55 ปี จะมีชีวิตอยูต่่อไปไดอี้ก 26 ปี ส าหรับผูช้าย และ 30 ปี ส าหรับผูห้ญิง 

 จากสถานการณ์ประชากรจ านวนมากเขา้สู่วยัสูงอายุและมีอายุยืนข้ึน จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกองทุน
ประกันสังคมเน่ืองจากกองทุนจะตอ้งจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูรั้บ
บ านาญ ส าหรับการลดลงอย่างต่อเน่ืองของประชากรวยัแรงงานท่ีมีอายุ 15-59 ปีนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกองทุน
ประกนัสังคมเช่นกนัเน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีเป็นผูป้ระกนัตนท่ีจ่ายเงินสมทบของส านกังานประกนัสังคม นอกจากน้ี
การน าเงินกองทุนชราภาพท่ีสะสมไวใ้นช่วงแรกไปลงทุนเพ่ือท าใหเ้กิดดอกผล ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหก้องทุนยัง่ยืน
ได ้(หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง: ผูน้ าท่ีมีวิสยัทศันแ์ละคุณธรรม รุ่นท่ี 85 ส านกังาน ก.พ เร่ือง การเตรียมความพร้อมของ
ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคมเพ่ือเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย)ุ 

 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของโลกไปสู่การเป็นสังคมผูสู้งอาย ุนบัเป็นปรากฏการณ์หน่ึงซ่ึงมีผลต่อ
ส านักงานประกนัสังคมซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการสร้างหลกัประกันความมัน่คงให้แก่ผูป้ระกันตนท่ีเป็น
แรงงานซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองในดา้นสิทธิประโยชน ์และรวมถึงสิทธิประโยชนก์รณีชราภาพ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นหลกัประกนัความมัน่คงในการท างานของแรงงานยามเกษียณอาย ุโดยภารกิจหลกัท่ีส าคญัของ
ส านกังานประกนัสงัคม คือ การใหบ้ริการและเป็นหลกัประกนัเพ่ือการคุม้ครองดูแลแก่ผูป้ระกนัตนท่ีจ่ายเงินสมทบเขา้
กองทุนประกนัสังคมโดยการเก็บเงินสมทบเป็นการเก็บภาคบงัคบั ซ่ึงนายจา้งท่ีมีลกูจา้งตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป  มีหนา้ท่ีหกั
เงินเดือนลูกจา้งร้อยละ 5 น าส่งเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม เพ่ือให้ลูกจา้งไดรั้บสิทธิการคุม้ครองประโยชน์
ทดแทนต่างๆ เช่น กรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วนอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณี
เสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีวา่งงาน จากส านกังานประกนัสงัคม 

ประกนัสังคมในประเทศไทย มีลกัษณะเป็นภาษีพิเศษท่ีสมาชิกจะไดรั้บสิทธิประโยชนเ์พ่ือไดรั้บการคุม้ครอง
จากภาครัฐ และยงัเป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิกแบบเฉล่ียทุกขเ์ฉล่ียสุขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนซ่ึง
กนัและกนั ในส่วนประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนั้น พบว่ายงัมีผูป้ระกนัตนหรือลูกจา้งบางกลุ่มท่ียงัไม่รับรู้ขอ้มูล
สิทธิประโยชน์ของตนเองกรณีชราภาพตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 และมีบางกลุ่มท่ีไม่ทราบเง่ือนไข
การเกิดสิทธิประโยชนท์ดแทนกรณีชราภาพเม่ือผา่นพน้วยัเกษียณอายกุารท างานหรือส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตน 
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 การจ่ายเงินสมทบของผูป้ระกนัตนเพ่ือเข้ากองทุนประกนัสังคมนั้น จึงเป็นการวางแผนล่วงหน้าส าหรับ
ผูป้ระกนัตนหรือลกูจา้งก่อนการเกษียณอายุการท างานหรือส้ินสุดการเป็นผูป้ระกนัตนหรือส้ินสุดการท างานของตนเอง
เม่ือกา้วสู่วยัชราภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได ้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสงัคม 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  1. เพ่ือศึกษาการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสงัคมของผูป้ระกนัตน  
  2. เพ่ือศึกษาการวางแผนเพ่ือเกษียณอายขุองผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคม  
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจ่ายประโยชนท์ดแทนกรณีชราภาพของส านกังานประกนัสงัคม 
สมมตฐิานในการวจิยั 

สมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
1. ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูป้ระกนัตน ดา้นเพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการเป็น

ผูป้ระกนัตน รายไดต่้อเดือน และองค์กรท่ีท างานของลูกจา้งแตกต่างกนัท าให้การรับรู้เงินชราภาพสะสม กองทุน
ประกนัสงัคมแตกต่างกนั 

2. ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูป้ระกนัตน ดา้นเพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการเป็น
ผูป้ระกนัตน รายไดต่้อเดือน และองค์กรท่ีท างานของลูกจา้งแตกต่างกนัท าให้การวางแผนท่ีมีต่อระยะเวลาการเป็น
สมาชิกของประกนัสงัคมเพ่ือการเกษียณของผูป้ระกนัตนแตกต่างกนั 

     3. ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูป้ระกนัตน ดา้นเพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการเป็น
ผูป้ระกนัตน รายไดต่้อเดือน และองค์กรท่ีท างานของลูกจา้งแตกต่างกนัท าให้ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจ่ายประโยชน์
ทดแทนกรณีชราภาพของส านกังานประกนัสงัคมแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการรับรู้เงินชราภาพสะสมของผูป้ระกนัตน การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุของ
ผูป้ระกนัตนในระบบประกันสังคม และความพึงพอใจในการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของส านักงาน
ประกนัสงัคม ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา เน้ือหาในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
       1.1 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
   1.1.1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูป้ระกนัตน ไดแ้ก่ เพศ ช่วงอายุ ระยะเวลาการเป็นผูป้ระกนัตน 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนและองคก์รท่ีผูป้ระกนัตนท างาน 
              1.2 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
    1. การรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสงัคม 
                   1.1 หลกัการพ้ืนฐาน กรณีชราภาพ 
                   1.2 เง่ือนไขของการเกิดสิทธิประโยชนก์รณีชราภาพ 
               2. การวางแผนเพ่ือการเกษียณอายขุองผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคม 
                  2.1 การน าส่งเงินสมทบ 
                               2.2 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
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              3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจ่ายประโยชนท์ดแทนกรณีชราภาพของส านกังานประกนัสงัคม 
                 3. 1  ดา้นประโยชนท์ดแทนกรณีชราภาพ 

  2. ขอบเขตด้านประชากร จะศึกษาผูป้ระกนัตนท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตโดย
ส ารวจจากกลุ่มผูป้ระกันตนซ่ึงเป็นนักศึกษาปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับผูจ้ดัการยุคใหม่ 
(MMM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง รวมจ านวน 300 คน (ขอ้มูลจากโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
ส าหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ (MMM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ณ เดือนมกราคม 2564) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือใหท้ราบการรับรู้เงินชราภาพสะสมของผูป้ระกนัตนกองทุนประกนัสังคม สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณี
ชราภาพ เง่ือนไขการเกิดสิทธ์ิเพ่ือการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพท่ีผูป้ระกนัตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์
ทดแทนเม่ือใด 

 2. เพ่ือใหท้ราบการวางแผนท่ีมีต่อระยะเวลาการเป็นสมาชิกของประกนัสังคมเพ่ือการเกษียณของผูป้ระกนัตน
และควรน าส่งเงินสมทบเป็นเวลาเท่าใดจึงสามารถเพียงพอต่อการด ารงชีพภายหลงัเกษียณอายจุากการท างาน 

 3. เพ่ือให้ทราบความพึงพอใจท่ีมีต่อประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของส านักงานประกนัสังคมต่อการ
ใหบ้ริการดา้นต่างๆแก่ผูป้ระกนัตนของส านกังานประกนัสงัคม 

การทบทวนวรรณกรรม 

ศึกษาไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคม 2 ดา้น คือ หลกัการพ้ืนฐาน
ประกนัสังคมกรณีชราภาพ เง่ือนไขการเกิดสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพกองทุนประกนัสังคม ไดจ้ากระเบียบ
และพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 การวางแผนท่ีมีต่อระยะเวลาการเป็นสมาชิกของประกนัสังคม 2 ดา้น คือ 
การน าส่งเงินสมทบ และระยะเวลาการเป็นผูป้ระกนัตน ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
ของส านกังานประกนัสงัคมไว ้1 ดา้น คือ ดา้นประโยชนท์ดแทนกรณีชราภาพ โดยผูวิ้จยัไดท้บทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ณภชัศา ธาราชีวิน และธงชัย ศรวรรชนะ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินส่วน
บุคคลเพ่ือการเกษียณ ความรู้ความเขา้ใจทางการเงินและทศันคติในการออมส่งผลท่ีดีต่อพฤติกรรมการออม ท าให้
ค านึงถึงความจ าเป็นในการเตรียมเพ่ือการเกษียณ 

 นอ้งนุช จนัทน์จู (2558) ศึกษาเร่ือง แนวทางพฒันาการรับรู้ของผูป้ระกนัตนต่อสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 
กรณีศึกษาส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัขอนแก่น ผูป้ระกนัตนรับรู้สิทธิประโยชนจ์ากฝ่ายบุคคล และเพ่ือนร่วมงาน มี
การรับรู้เง่ือนไขการเกิดสิทธิกรณีชราภาพนอ้ย ผูป้ระกนัตนมีการรับรู้ข่าวสารทัว่ไปเก่ียวกบัการประกนัตนผ่านส่ือ
โทรทศันแ์ละอินเตอร์เน็ต และรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจากส่ือแผน่พบัและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ของส านกังานประกนัสงัคม และฝ่ายบุคคล 
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 ทศันีย ์เหลือรักษ ์(2551) ศึกษาเร่ืองพร้อมและความตอ้งการของผูป้ระกนัตนเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิประโยชน์
กรณีบ านาญชราภาพส านกังานประกนัสังคม ระดบัการศึกษาและระยะเวลาการส่งเงินสมทบมีผลกระทบและภาระ
ต่างๆในการด ารงชีพ 

 กฤษญาเรศ พูลศิลป์ (2557) ศึกษาเร่ืองการรับรู้เก่ียวกบักองทุนประกนัสงัคมกรณีชราภาพของผูป้ระกนัตนใน
จังหวัดชลบุรี การรับรู้ของผูป้ระกันตนในจังหวัดชลบุรีมีการรับรู้สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพค่อนข้างน้อย 
ผูป้ระกนัตนไม่ใหค้วามส าคญัของการรับรู้สิทธิเท่าท่ีควรและอาจไดรั้บส่ือไม่ทัว่ถึง 

สุเนตรา ธีรเสนี (2560) ศึกษาเร่ืองการวางแผนเพ่ือเกษียณของผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคม จากการศึกษาเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่วยัสูงอายุ ซ่ึงควรเร่ิมตั้งแต่ตอนตน้ก่อนวยัท างานหรือเม่ือท างานแลว้ จึงเป็นการเตรียมการ
วางแผนทางการเงินระยะยาวไดดี้ จึงก าหนดการวางแผนเพ่ือเกษียณไว ้4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ ดา้นท่ีอยู่อาศยั ดา้น
เศรษฐกิจ และดา้นสงัคม  

 วิจิตรา วิเชียรชม (2560) ศึกษาเร่ือง การรับรู้สิทธิหรือสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายุ เป็นการสรุปปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสวสัดิการสังคม ในเร่ืองของอุปสรรคต่อการเขา้ถึงสิทธิของผูสู้งอายุ ทั้งในดา้นการศึกษาอบรม
เพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ดา้นสุขภาพอนามยัการจดัสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นท่ีอยู่อาศยั
การจดัสวสัดิการเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูสู้งอายุซ่ึงไร้ท่ีอยู่อาศยั ดา้นการท างานและมีรายไดก้ารจดัสวสัดิการและ
สงัคมการท างานและการมีรายไดใ้หก้บัผูสู้งอาย ุและดา้นบริการสงัคมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถึงของผูสู้งอาย ุ

 บุษราภณ์ ฉายชูผล  (2552; ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการบริการของส านกังานประกนัสงัคม ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อ
การบริการของส านกังานประกนัสังคม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมาติดต่อขอรับบริการจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได ้และสถานะของผูใ้ชบ้ริการ
เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงการให้บริการ ให้แก่ส านักงานประกนัสังคม จงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการส านกังานประกนัสงัคม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ใชแ้บบสอบถาม จ านวน 400 ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ เป็น
ขอ้ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าจ านวนความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที ( t test ) และ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis Of Variance: ANOVA) ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีมีต่อการบริการของส านกังานประกนัสงัคม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ จ าแนกตามเพศ โดยรวมและราย
ดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติยกเวน้ดา้นอาคารสถานท่ีใหบ้ริการ เพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าเพศ
ชาย จ าแนกตามอาย ุโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นอาคารสถานท่ี
ใหบ้ริการ จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ในด้านการ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี จ าแนกตามรายได ้โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ 

http://dspace.spu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%A5
http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/646
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ในดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี จ าแนกตามสถานะของผูใ้ชบ้ริการ โดยรวมและรายดา้น มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ชลลดา ทรงอยู่ (2552;ความพึงพอใจของผูป้ระกนัตนต่อบริการดา้นการขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกนัสังคมของส านกังานประกนัสังคมจงัหวดันครราชสีมา)ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบั
ความพึงพอใจของผูป้ระกันตนต่อบริการด้านการขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมของส านักงาน
ประกนัสงัคมจงัหวดันครราชสีมา และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับบริการของผูป้ระกนัตนต่อการบริการดา้นการขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกองทุนประกนัสังคมของส านักงานประกนัสังคมจงัหวดันครราชสีมา ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ผลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้า t-test ค่า F-test ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกนัตนมีความพึงพอใจต่อบริการ
ดา้นการขอรับประโยชนท์ดแทนกองทุนประกนัสงัคมของส านกังานประกนัสังคมจงัหวดันครราชสีมาอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น เรียงตามล าดบัคือ ดา้นเจา้หน้าท่ี/บุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการและดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก เม่ือศึกษาหาความแตกต่างท าใหส้รุปสมมุติฐานไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแต่งต่างกนัมีระดบัความ
พึงพอใจต่อบริการขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกนัสังคมของส านกังานประกนัสังคมจงัหวดันครราชสีมาไม่
แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญั 0.05  

วธีิด าเนินการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการด าเนินการศึกษา เร่ือง การรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมและการวางแผนเพ่ือ
เกษียณอายุของผูป้ระกนัตน ไดแ้ก่ การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นแนวทางศึกษาวิจยั โดยผูท้  าวิจยัได้
ท าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

 1. การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งศึกษาคน้ควา้ต ารา ทางวิชาการ เอกสารทางราชการ 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลสถิติท่ีเป็นตวัเลขของตวัแปรส าคญัท่ีวางไว้ เพ่ือน ามาอา้งอิงเป็นขอ้คน้พบ (Findings) อนัจะท าให้
ผลงานการวิจยัเกิดความน่าเช่ือถือ (Reliability)   

 2. การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการเก็บขอ้มูลดว้ยการสร้างแบบสอบถามไปยงักลุ่มเป้าหมาย
การเก็บขอ้มูลจาก โดยการส ารวจการวิจยัเชิงปริมาณ ผูป้ระกนัตนท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ พนกังานหน่วยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นนกัศึกษาปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับผูจ้ดัการยุคใหม่ (MMM) คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหงจ านวน 300 คน แลว้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ 

 3. การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นวิธีคน้หาความรู้และความจริงโดยเนน้ท่ีขอ้มลูเชิงตวัเลข การ
วิจยัเชิงปริมาณจะพยายามออกแบบวิธีการวิจยั ใหมี้การควบคุมตวัแปรท่ีศึกษา ตอ้งจดัเตรียมเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มลูให้
มีคุณภาพ จัดกระท าสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นมาตรฐาน และใช้วิธีการทางสถิติช่วยวิเคราะห์และประมวล
ขอ้สรุป เพ่ือใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน (Error) นอ้ยท่ีสุด การวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ การอธิบายเนน้การน าเสนอเชิงตวัเลขทางสถิติ เช่น ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตน้ 
ลกัษณะของขอ้มลูการวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาสภาพทัว่ไปของสงัคมโดยก าหนดตวัแปรต่างๆ เพ่ือเกบ็ขอ้มลูสถิติ 
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ตวัเลข อาจเป็นขอ้มูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ การเสนอภาพรวมจะมีวิธีการเก็บขอ้มลูดว้ยวิธีการส ารวจ เนน้การเกบ็ขอ้มูล
เพ่ือท าการวิเคราะห์และทดสอบ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ชข้อ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้จาก
เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี อินเทอร์เน็ต และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุน
ประกนัสังคม การวางแผนท่ีมีต่อระยะเวลาการเป็นสมาชิกของประกนัสังคมเพ่ือการเกษียณอายุของผูป้ระกนัตน และ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของส านักงานประกันสังคม เพ่ือน ามาพัฒนาเป็น
แบบสอบถาม มีการหาค่าความเช่ือมัน่เชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเพ่ือให้แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ และใชใ้น
งานวิจยัไดจ้ริงและเป็นท่ียอมรับ 

 เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างเพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาการเป็นผูป้ระกนัตน และองค์กรท่ีท างานของลูกจา้ง ให้ความส าคญัแตกต่างกนั ในการ
พิจารณาตวัแปรทั้ง 2 ตวัมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญันั้น ระดบันยัส าคญัท่ีไดจ้ะตอ้งนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 

สรุปผลการวจิยั 

1. การรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมของผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคม ประกอบดว้ย การรับรู้ 2 
ดา้น คือ หลกัการพ้ืนฐานประกนัสงัคมกรณีชราภาพ และเง่ือนไขของการเกิดสิทธิประโยชนท์ดแทนกรณีชราภาพ 

ผลการศึกษาขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 11 ขอ้ เก่ียวกบัการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคม
ของผูป้ระกนัตน พบวา่ ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ของ
แบบสอบถามการรับรู้เงินชราภาพสะสมของผูป้ระกนัตน โดยรวมเท่ากบั 0.89 แสดงว่า มีความเช่ือมัน่และยอมรับ
แบบสอบถามในส่วนน้ี 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสงัคมของผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคม 
มีระดบัการรับรู้โดยภาพรวม คือ มีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัดีมาก ไดแ้ก่ เงินสะสมชราภาพกองทุนประกนัสงัคม จะมี
สิทธิไดก้ต่็อเม่ืออายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์และส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตน จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ผูป้ระกนัตน
รับรู้การหกัเงินเดือนในอตัราร้อยละ 5 เป็นการสะสมเงินชราภาพกองทุนประกนัสังคมร้อยละ 3 จ านวน 152 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88 และการขอรับประโยชนท์ดแทนกรณีชราภาพของส านกังานประกนัสงัคมมี 2 กรณี คือ บ าเหน็จชราภาพและ
บ านาญชราภาพ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 88 

ส่วนใหญ่มีการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมของผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคมท่ีระดบั
นอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี คิดเป็นร้อยละ 58 คือ ถา้ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินชราภาพไม่ถึง 12 เดือนจะมีสิทธิไดรั้บเงินชราภาพเฉพาะ
ส่วนของตนเอง เรียกวา่ บ าเหน็จชราภาพ และสามารถรับเงินชราภาพคืนไดท้ั้งหมดในส่วนท่ีสะสมไว ้กรณีไดรั้บอนุมติั
เป็นผูทุ้พพลภาพ และคิดเป็นร้อยละ 60 ทุกเดือนท่ีประกนัสังคมเก็บเงินสมทบ 750 จากฐานเงินเดือน 15,000 บาท จะมี
เงินสะสมชราภาพเดือนละ 900 บาท ซ่ึงมีเงินสมทบส่วนของนายจา้งสมทบดว้ย 
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 2. การวางแผนท่ีมีต่อระยะเวลาการเป็นสมาชิกของประกนัสงัคมเพ่ือเกษียณอายขุองผูป้ระกนัตน  

ผลการศึกษาขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 9 ขอ้ เก่ียวกบัการวางแผนท่ีมีต่อระยะเวลาการเป็นสมาชิกของ
ประกนัสังคมเพ่ือเกษียณอายุของผูป้ระกนัตน พบว่า ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามการรับรู้เงินชราภาพสะสมของผูป้ระกนัตน โดยรวมเท่ากบั 0.83 แสดงว่า 
มีความเช่ือมัน่และยอมรับแบบสอบถามในส่วนน้ี 

การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุของผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคม หมายถึง การเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะ
ยุติการท างานหรือเกษียณอายุของผูป้ระกนัตน เพ่ือให้สามารถด ารงชีพภายหลงัเกษียณอายุไดอ้ย่างมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ประกอบดว้ย ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ  

 วางแผนเพ่ือเกษียณ 2 ดา้น คือ การน าส่งเงินสมทบ และ ระยะเวลาการน าส่งเงินสมทบ 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้เงินชราภาพสะสมและการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ  ของผูป้ระกนัตน โดย
ภาพรวมเรียงขอ้มูลจากมากไปนอ้ยมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุดงัน้ี เห็นดว้ยอย่างยิ่งใน
ระดบัดีมากท่ีสุด คือ เห็นควรวางแผนการออมเงินเพ่ือเก็บไวใ้ชภ้ายหลงัเกษียณอายุการท างาน คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.57 และส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด คือ การหักเงินเดือนจากหน่วยงานเป็นการสะสมเป็นเงินชราภาพกบั
ส านกังานประกนัสงัคม คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และท่านสามารถเบิกเงินสะสมชราภาพของท่านคืนเม่ือท่านอาย ุ55 
ปีบริบูรณ์และส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตน คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 ตามล าดบั 

3. ความพึงพอใจการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของส านกังานประกนัสังคม เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของผูป้ระกนัตนต่อการจ่ายประโยชนท์ดแทนกรณีชราภาพของส านกังานประกนัสงัคม 

ผลการศึกษาขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 8 ขอ้ เก่ียวกบัความพึงพอใจของผูป้ระกนัตนต่อการจ่ายประโยชน์
ทดแทนกรณีชราภาพของส านกังานประกนัสงัคม พบวา่ ผลการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามการรับรู้เงินชราภาพสะสมของผูป้ระกนัตน โดยรวมเท่ากบั 0.88 แสดงว่า 
มีความเช่ือมัน่และยอมรับแบบสอบถามในส่วนน้ี 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้เงินชราภาพสะสมและความพึงพอใจการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
ของส านกังานประกนัสังคม โดยภาพรวมเรียงขอ้มูลจากมากไปนอ้ยมีระดบัของความพึงพอใจต่อการจ่ายประโยชน์
ทดแทนกรณีชราภาพของส านกังานประกนัสังคม ดงัน้ี พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ท่ีส านกังานประกนัสังคมมีสิทธิ
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพใหแ้ก่ผูป้ระกนัตน คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ในการเก็บ
เงินสมทบทุกเดือนเพ่ือเป็นเงินชราภาพสะสมและเพ่ือเกษียณอายุของผูป้ระกนัตน คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และพึง
พอใจในระดบัมากในการเบิกประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพผ่านช่องทางต่างๆของส านกังานประกนัสังคม คิดเป็น
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ตามล าดบั 
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การอภิปรายผลการวจิยั 

1. การศึกษาระหว่างขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกบัการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคม
ของผูป้ระกนัตน 

ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมเปรียบเทียบสถานะการเป็นผูป้ระกนัตน 
พบว่า ผูป้ระกันตนตามมาตรา 39 ( ออกจากงานแลว้ส่งเงินสมทบด้วยตนเอง) มีการรับรู้ในระดับมาก รองลงมา
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 (ยงัท างานเป็นลูกจา้งในสถานประกอบการ) และผูป้ระกนัตนตามมาตรา 38 (ออกจากงาน
แลว้ไดรั้บความคุม้ครอง 6 เดือน) ดงันั้น สถานะการเป็นผูป้ระกนัตนต่างกนัท าใหก้ารรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุน
ประกนัสงัคมแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมเปรียบเทียบเพศ พบว่า เพศหญิงและ
เพศชาย มีการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมไม่ต่างกนั ดงันั้น ผูป้ระกนัตนท่ีมีลกัษณะเพศต่างกนัท าให้
การรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสงัคมไม่แตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมเปรียบเทียบช่วงอายุของผูป้ระกนัตน 
พบวา่ ผูป้ระกนัท่ีมีช่วงอาย ุ26 -45 ปี มีการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสงัคมมากท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกนัตนท่ีมี
ลกัษณะช่วงอายตุ่างกนัมีการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสงัคมแตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกันสังคมเปรียบเทียบระยะเวลาการเป็น
ผูป้ระกนัตน พบว่า ผูป้ระกนัตนท่ีมีระยะเวลาการเป็นผูป้ระกนัตนน าส่งเงินสมทบ 180 เดือนข้ึนไป มากท่ีสุด ดงันั้น 
ผูป้ระกนัตนท่ีมีระยะเวลาการเป็นผูป้ระกนัตนต่างกนัมีการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมแตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมเปรียบเทียบสถานภาพของผูป้ระกนัตน 
พบว่า ผูป้ระกนัตนมีสถานะโสดมีการรับรู้เงินชราภาพสะสมมากท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกนัตนท่ีมีสถานะภาพต่างกนั มีการ
รับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสงัคมแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมเปรียบเทียบระดบัการศึกษา พบว่า 
ผูป้ระกนัตนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีการรับรู้เงินชราภาพสะสมมากท่ีสุด ดงันั้น ระดบัการศึกษาต่างกนัมีการ
รับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมแตกต่างกนัผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุน
ประกนัสังคมเปรียบเทียบรายไดต่้อเดือน พบวา่ ผูป้ระกนัตนท่ีมีรายไดต่้อเดือน ตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท มีการรับรู้
เงินชราภาพสะสมมากท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกนัตนท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคม
แตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคมเปรียบเทียบองคก์รหรือสถานท่ีท างาน
ของผูป้ระกนัตน พบว่า ผูป้ระกนัตนท่ีท างานในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีการรับรู้เงินชราภาพสะสมมาก
ท่ีสุด ดงันั้น องค์กรหรือสถานท่ีท างานของผูป้ระกนัตนต่างกนัมีการรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกนัสังคม
แตกต่างกนั 
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2. การศึกษาระหว่างขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกบัการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุของผูป้ระกนัตนในระบบ
ประกนัสงัคม 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุของผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคม พบว่า 
ผูป้ระกนัตนมีการรับรู้เงินชราภาพสะสมท่ีระดบัมาก และเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อการวางแผนการออมเงินเพ่ือเก็บไวใ้ชภ้ายหลงั
เกษียณอายกุารท างาน และการหกัเงินเดือนเป็นเงินชราภาพสะสมกบัส านกังานประกนัสงัคม  

3. การศึกษาระหว่างขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกบัความพึงพอใจการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
ของส านกังานประกนัสงัคม 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของส านักงานประกันสังคม พบว่า 
ผูป้ระกันตนส่วนใหญ่มีการรับรู้ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพในระดบัมาก และมีความพึงพอใจในการท่ีส านักงาน
ประกนัสงัคมมีสิทธิประโยชนก์รณีชราภาพใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนและมีความพึงพอใจในจ านวนเงินชราภาพสะสมท่ีจะไดรั้บ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ส านักงานประกนัสังคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีนโยบาย
ส่งเสริมสร้างการรับรู้ใหก้บัผูป้ระกนัตนไดต่ื้นตวัและตระหนกัถึงการใหค้วามส าคญักบัการวางแผนเพ่ือการเกษียณอายุ
ภายหลงัส้ินสุดการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม โดยการรณรงคส่์งเสริมและสนบัสนุนในการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์กรณี
ชราภาพท่ีจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายกุารท างาน เพ่ือใหผู้ป้ระกนัตนสามารถด ารงชีวิตภายหลงัเกษียณไดอ้ยา่งมีความสุข  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
เพ่ือใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดมากยิ่งข้ึน ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยั

คร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุการท างานของผูป้ระกนัตนให้มีเงินชราภาพเพียงพอต่อการด ารงชีพเพ่ือให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีและเหมาะสม 
2. การขยายฐานเพดานในการน าส่งเงินสมทบของผูป้ระกันตนเพ่ือให้ได้รับเงินชราภาพสะสมเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกบัอตัราเงินเฟ้อและค่าของเงิน 
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