
 
 

 
 
 
 

การศึกษาระดบัความรูแ้ละความตอ้งการเขา้สู่

ระบบประกนัสงัคมของแรงงานภาคเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

  ส านักวิจยัเศรษฐกจิการเกษตร                  BUREAU OF  AGRICULTURAL  ECONOMIC  RESEARCH 

  ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร     OFFICE  OF  AGRICULTURAL  ECONOMICS 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    MINISTRY OF  AGRICULTURE  AND  COOPERATIVES 
  เอกสารวิจยัเศรษฐกจิการเกษตรเลขที่  121       AGRICULTURAL  ECONOMIC  RESEARCH  NO. 121 

  กรกฎาคม 2558                  JULY 2015 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาระดบัความรูแ้ละความตอ้งการเขา้สู่

ระบบประกนัสงัคมของแรงงานภาคเกษตร 

 
 

โดย 

 

 

 

 

ส านกัวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร 

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
 
 



บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความส าคัญของปัญหา 

ส านัก งานสถิติแห่งชาติ ได้ส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไทย  ปี 2555 พบว่า แรงงานของ
ประเทศไทยมี จ านวน  39.6 ล้านคน เป็นแรงงานภาคเกษตร 15.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 39.1 ของจ านวน
แรงงานทั้งหมด และส านักงานประกันสังคมรายงานว่า ปี 2556 มีจ านวนแรงงานภาคเกษตรสมัครประกันสังคม
หรือเรียกว่าเป็นผู้ประกันตน  415,589 คน คิดเป็นร้อยละ  2.681 ของแรงงานภาคเกษตรทั้งหมด เท่านั้น  โดย
แรงงานภาคเกษตรจ านวนหนึ่งเป็นผู้มีงานท าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง  ท าให้ขาดหลักประกันทางสังคม  และต้อง
เผชิญกับการละเมิดสิทธิขั้นพื้น ฐานของแรงงาน เช่น งานที่ท าขาดความมั่นคง  ได้รับค่าตอบแทนแรงงานที่ ไม่
เป็นธรรม นอกจากนี้ยังพบว่า แรงงานภาคเกษตรขาดระบบการออมเพ่ือการประกันชราภาพ การพัฒนาความรู้
ความสามารถ กระจายไม่ท่ัวถึง เนื่องจาก ขาด องค์กร ท าหน้าที่ บริหารและจัดการด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถทีช่ัดเจน ท าให้แรงงานไม่สามารถเข้าถึงการบริการต่างๆ ของภาครัฐ  

ภาครัฐตระหนักถึงความส าคัญในการ คุ้มครองดูแล แรงงาน ภาคเกษตร  จึงมีนโยบายให้การคุ้มครอง
แรงงานตามกฎหมาย  ทั้งความปลอดภัยในการท างาน  และสวัสดิการต่างๆ เพ่ือให้มีหลักประกันที่มั่นคงในการ
ท างาน โดยการขยายความคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง  และ
ผู้รับจ้างในภาคเกษตร ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 40 ได้ก าหนดแนวทาง เลือกในการ
สร้างหลักประกันความม่ันคงในชีวิตและสังคมให้ เกษตรกรไว้ 5 แนวทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ
เดือนละ 100 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายสมทบเดือนละ 70 บาท และรัฐบาลอุดหนุน 30 บาทต่อเดือน ได้รับ
สิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ทางเลือกท่ี 2 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 150 บาท โดย
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และรัฐบาลอุดหนุน 50 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ เหมือน
ทางเลือกท่ี 1 และเพ่ิมเงินบ าเหน็จ กรณี ชราภาพ  ทางเลือกท่ี 3 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 200 บาท โดย
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และรัฐบาลอุดหนุน 100 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์กรณี
เดียวคือ ชราภาพ  (เงินบ านาญ ) โดยเปิดโอกาสให้ ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สมัครมาตรา 40 ได้ตั้งแต่วันที่     
9 ธันวาคม 2556 – วันที่ 8 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้แรงงานนอกระบบที่มีอายุเกินกว่า 65 ปีขึ้นไป จะได้รับความ
คุ้มครอง เฉพาะกรณีเพียงกรณีเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้ ทางเลือกท่ี  4 จ่ายเงิน
สมทบเดือนละ 300 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เดือนละ 170 บาท และรัฐบาลอุดหนุน 130 บาทต่อ
เดือน  ได้รับสิทธิประโยชน์ คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ (เงินบ านาญ ) ทางเลือกท่ี 5 จ่ายเงิน
สมทบเดือนละ 350 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เดือนละ 200 บาท และรัฐบาลอุดหนุน 150 บาทต่อ
เดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ  (เงินบ าเหน็จ ) และชราภาพ (เงินบ านาญ )  
ส าหรับเกษตรกรที่อายุ 15-65 ปี หากส่งเงินสมทบทางเลือกที่ 2 และ3 มีเงินออมทันทีเดือนละ 250 บาท  จ่าย
เดือนละ 100 บาท ครบ 3 เดือน นอนป่วยไข้ในโรงพยาบาลได้วันละ 200 บาท ปีละไม่เกิน 30 วัน คิดเป็นเงิน 
6,000 บาท สมทบครบ 3 เดือน ลืมจ่าย 1 เดือน ยังมีสิทธิเมื่อเจ็บป่วย ค่าท าศพ 20,000 บาท เป็นการเสริม
สิทธิประกันอื่นๆ เพ่ือสิทธิประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึน ประกันรายเดือนไว้เสริมสิทธิมีประโยชน์มากกว่าที่คิดชีวิตมั่นคง  
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นอกจากนี้ ส าหรับเกษตรกรที่อายุ 65 ปีขึ้นไป สมทบเดือนละ  100 บาท มีเงินออมรวมเดือนละ 200 บาท   
หากไม่รอรับ บ านาญ ก็ลาออก และรับบ าเหน็จได้เงินมากกว่า 2 เท่า พร้อมดอกผล สมทบ 8 ปี จ่ายไม่ถึง        
10,000 บาท ลาออกรับบ าเหน็จ 20,000 บาทเศษๆ ช่วงนี้ เป็นโอกาสที่ดีท่ีมีการขยายการรับสมัครที่ ไม่จ ากัด
อายุจนถึง 8 ธันวาคม 2557  เฉพาะปีนี้เพียงปีเดียวเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหากเกษตรกรตัดสินใจสมัคร
ประกันสังคมจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากมาย 

อย่างไรก็ตามแรงงานภาคเกษตรให้ความสนใจในการเป็น สมัครผู้ประกันตนค่อนข้างน้อย โดยในเดือน
เมษายน ปี 2556 จากผลการเสวนาสาธารณะของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  (ทีดีอาร์ไอ) เรื่องการ
ติดตามร่างกฎหมายประกันสังคม  พบว่าระบบประกันสังคมในปัจจุบันยังขาดแรงจูงใจให้เข้าร่วมประกันสังคม
โดยสมัครใจ ในขณะเดียวกันที่มาและหลักเกณฑ์ในการแต่ง ตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังไม่ครอบคลุม
ผู้ประกันตนเท่าท่ีควร ส่งผลให้แรงงานภาคเกษตรขาดผู้แทนเข้าร่วมในการ เรียกร้องสิทธิประโยชน์ นอกจากนี้
ปัญหาอุปสรรคในการขยายความคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรที่เห็นเด่นชัดคือ แรงงานภาคเกษตรกลัวภาวะใน
การจ่ายเงินสมทบ เพราะปัจจุบันมี รายได้ที่ไม่แน่นอนและต่ ามาก ไม่สามารถ ตัดสินใจได้ เนื่องจากยังไม่ทราบ
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  กฎหมายประกัน สังคมยังไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการไม่มีสัญญาการ    
จ้างงาน ไม่มีระบบบัญชีเงินเดือนค่าจ้าง การท างานที่มีรายได้ไม่แน่นอน การท างานตามฤดูกาลใน ภาคเกษตร 
เป็นต้น 

ภาครัฐตระหนักถึง การให้ความคุ้มครองแรงงานภาคเกษตร โดยการประกันสังคม ถือว่าเป็นการเริ่มต้น
ใหม่ส าหรับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ ประกันสังคม  จึงจ าเป็นจะต้อง ให้บริการความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ประกันสังคม เพราะความรู้เป็นสิ่งส าคัญที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ ท าให้ทราบว่า
จะปฏิบัติอย่างไร  ซึ่งความรู้ในที่นี้หมายถึงความรู้ในการประกันตน ได้แก่ ความรู้ในเรื่องเงินสมทบ สิทธิ
ประโยชน์ และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ. 2533 มาตรา 40 ซึ่งความรู้จะน าไปสู่การ
ตัดสินใจ และรู้ถึงความต้องการของผู้ประกันตน จะท าให้ส านักประกันสังคมเตรียมการได้ถูกและให้บริการได้ดี
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีภาครัฐได้วางแผนเอาไว้ 

ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงความรู้และความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของแรงงานภาคเกษตร  ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ตรง
ตามความต้องการบรรลุเป้าหมายการคุ้มครองแรงงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550   
มาตรา 84 (7)  ที่ก าหนดไว้ว่ารัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยท างาน มีงานท า คุ้มครองจัดระบบแรงงานสัมพันธ์ 
จัดระบบประกันสั งคม รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ท างานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการด าเนินชีวิต อันเกิดจาการเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ ของแรงงานภาคเกษตรต่อไป โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ คัดเลือกจังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอุดรธานี เป็นกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแรงงานภาคเกษตรเป็น
จ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 25 ของแรงงานภาคเกษตร ทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ จ านวน
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แรงงานภาคเกษตรดังกล่าว สมัครเข้าสู่ ระบบประกันสังคมคิดเป็นร้อยละ 24.19 ของจ านวนผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกัน 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  
      1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 40 ของแรงงานภาคเกษตร 
      1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเข้าสู่ ระบบประกันสังคมกับไม่ต้องการเ ข้าสู่ระบบประกันสังคม
ของแรงงานภาคเกษตร 

1.3 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
      ศึกษาแรงงานภาคเกษตร  ปีเพาะปลูก  2555/56 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี  

1.4 วิธีการศึกษาวิจัย    

   1.4.1 การรวบรวมข้อมูล 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ข้อมูล ทั่วไป ด้าน

เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ความรู้  รูปแบบสิทธิประโยชน์ที่ต้องการ และปัญหาอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม โดยรวม รวมข้อมูลตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) จากแรงงานภาคเกษตร           
ปีเพาะปลูก 2555/56 ใน 3 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมาจ านวน 200 ตัวอย่าง    
จังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 100 ตัวอย่าง และจังหวัดอุดรธานีจ านวน 100 ตัวอย่าง  รวมขนาดตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาเท่ากับ 400 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 658,408 ครัวเรือน หรือ 400 ตัวอย่าง (เลือกครัวเรือนละ    
1 ราย) 

           2) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารสิ่งพิมพ์ รายงาน  งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

  1.4.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

             การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ                                                               
            1) โดยใช้สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้บรรยายถึงลัก ษณะ ค่าร้อยละ 
(Percentage) อธิบายผลประกอบตาราง โดยการวิเคราะห์การศึกษาเปรียบเทียบความต้อ งการและไม่ต้องการ
เข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยพิจารณาตัวแปร ได้แก่ เพศ  อายุ สถาน ภาพ สถานภาพสมรส อาชีพหลัก ระดับ
การศึกษา รายได้สุทธิทางการเกษตรต่อคนต่อปี  การถือครองที่ดิน การรับทราบข่าวสาร  

    2) ข้อมูล เชิงคุณภาพ เกี่ยวกับความรู้การเข้าสู่ประกันสังคมของแรงงาน ภาคเกษตร มีข้อ
ค าถาม 26 ข้อ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้               

                      ค าตอบ           คะแนน 
                            รู้               1 
         ไม่รู ้              0      
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    รายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความรู้การเข้าสู่ประกันสังคมของแรงงานเกษตร  แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันสังคม มีค าถาม 4 ข้อ 
              1 คะแนน หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันสังคมอยู่ในระดับน้อย 
                  2-3 คะแนน หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันสังคมอยู่ในระดับ              
ปานกลาง 

4  คะแนน หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันสังคมอยู่ในระดับมาก 

2. ด้านความรู้เกี่ยวกับทางเลือกของการประกันสังคม มีค าถาม 7 ข้อ 

              1- 2 คะแนน หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับทางเลือกของการประกันสังคมอยู่ในระดับ                                                      
                                          น้อย 
      3-5 คะแนน หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับทางเลือกของการประกันสังคมอยู่ใน    
                                          ระดับปานกลาง 

    6-7 คะแนน หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับทางเลือกของการประกันสังคมอยู่ใน 
                                ระดับมาก 

3. ด้านความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการประกันสังคม มีค าถาม 15 ข้อ 
    1-5 คะแนน หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการ 
                                ประกันสังคมอยู่ในระดับน้อย 
 6-11 คะแนน หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการ    
                                ประกันสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 
    12-15คะแนน หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการ   
                                ประกันสังคมในระดบัมาก 
   

1.5 นิยามศัพท ์
      1.5.1แรงงานนอกระบบ  หมายถึง ผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายประกันสังคมเป็น
บุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการและไม่มีเงินเดือนประจ า ได้แก่ 1) ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยง
สัตว์ 2) ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เ พ่ือท างานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว การจรหรือเป็นฤดูกาล 3) ลูกจ้างซึ่ง
ท างานเก่ียวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 4) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตร เป็นบุคคลที่ไม่ได้รับราชการและไม่มีเงินเดือนประจ า 5) ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 6) ผู้รับจ้างท าของ                                                                                                                          
 1.5.2 แรงงานในระบบ หมายถึง แรงงานที่ท างานในระบบการจ้างงานที่มีรายได้ประจ ามีเงินเดือนแน่นอน 
ได้รับการคุ้มครองสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนั้นแรงงานในระบบยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้า
ในชีวิตการท างานและได้รับสิทธิคุ้มครองจาการประกันสังคม การประกันชราภาพ และประกันสุขภาพด้วย 
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 1.5.3 แรงงานภาคเกษตร หมายถึงแรงงานที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร ในที่นี้หมายถึงเกษตรกรที่มีอาชีพ
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง และรับจ้างภาคเกษตร เป็นต้น 
 1.5.4 การประกันสังคมมาตรา 40 เป็นวิธีการหนึ่งที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ
ประชาชนด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่มีหลักประกันชีวิต หรือสิทธิจากสวัสดิการใดๆ เช่น ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย คนขับรถรับจ้าง ช่างฝีมือ ผู้รับจ้างทั่วไป เป็นต้น สามารถ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมได้ ด้วยการสมทบเงินเข้ากองทุนเพ่ือมีสิทธิประโยชน์ทดแทนตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 
 1.5.5 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หมายถึง ผู้ประกันตน ซึ่ง มิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 ที่สมัครเป็น
ผู้ประกันตนที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
 1.5.6 ผู้ประกันตนมาตรา 33 หมายถึง ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างเดิมอยู่ให้ถือว่า
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต่อไป 
 1.5.7 ผู้ประกันตนมาตรา 39 หมายถึง ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ  ที่มีคุณสมบัติ  คือ เคยท างานให้กับ
นายจ้าง และได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และได้ขึ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกันตนมาตรา 39 
ภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 
 1.5.8 ประโยชน์ทดแทนท่ีได้รับจากกองทุนประกันสังคม  หมายถึง  สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ ที่
ได้รับจากกองทุนประกันสังคมตามโครงการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ได้แก่ กรณี
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ (เงินบ าเหน็จ)  ชราภาพ (เงินบ านาญ)                                                 
 1.5.9 ความสามารถในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  หมายถึง  อัตราสมทบท่ีแรงงาน ภาค
เกษตรจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
 1.5.10 ผู้ประกันตน หมายถึง สมาชิกผู้ซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนต่างๆ ในที่นี้หมายถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

1.6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 ท าให้ทราบถึงความพร้อมของแรงงานภาคเกษตรในการเข้าสู่ระบบประกันสังคม 
 1.6.2 ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้เข้าสู่ระบบสวัสดิการ
และหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและมีความเหมาะสม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม   
 
 
 
 



บทที่ 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

2.1 การตรวจเอกสาร 

ฐิติมา พลหาร (2554) ศึกษาการเลือกประกันสังคม ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 ของแรงงานนอกระบบ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษา
ความรูค้วามเข้าใจเรื่องประกันสังคมมาตรา 40 ของแรงงานนอกระบบ และ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ประกันสังคม ส าหรับแรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ. 2533 ในจังหวัด
เชียงใหม่ วิธีการศึกษาใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่       
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประกันสังคมมาตรา 40 ในแต่ ละสิทธิ
ประโยชน์ใช้ค่าเฉลี่ยมาตราวัดของลิเคิทสเกล ผลการศึกษาพบว่า แรงงานที่ท าประกันสังคมส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 
39 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย เกษตรกร และ ท างานบ้าน รายได้
ต่อเดือนเฉลี่ย 9,684 บาท มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ ทธิประโยชน์ด้านการทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ เสียชีวิต และบ าเหน็จชราภาพ อยู่ในระดับมาก แต่ขาดความเข้าใจเรื่องการจ่ายเงินสมทบร่วมกับ
รัฐบาลทั้ง  2 รูปแบบ คือ ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีการทดแทนการขาดรายได้เม่ือ
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน รัฐบาลอุดกหนุน 30 บาท ทางเลือกที่ 2 ได้
สิทธิรับบ าเหน็จชราภาพเพ่ิมเติมจากทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน รัฐอุดหนุน 50 บาท ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเลือกประกันตนทางเลือกท่ี 2 การศึกษาสิทธิประโยชน์ที่มีผลต่อการเลือกป ระเภทประกันตน พบว่า    
การเลือกกรณีการทดแทนการขาดรายได้เม่ือเจ็บป่วย เนื่องจากไม่ได้รับค่าชดเชยจากการท างาน กรณีทุพพล
ภาพ เนื่องจากไม่ได้รับค่าชดเชย กรณีเสียชีวิตเนื่องจากไม่ได้รับค่าชดเชย และกรณีบ าเหน็จชราภาพ เนื่องจาก
ไม่ได้ท าประกันชราภาพกับแหล่งอ่ืน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ท าประกันสังคม ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 38 ปี ส าเร็จ
การศึกษาประถมศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,307 บาท มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประกันสังคมตาม
มาตรา 40 ในระดับน้อย เหตุผลที่ไม่ท าประกันสังคม เนื่องจากได้รับสวัสดิการจากแหล่งอื่น เช่น โครงการ      
30 บาทรักษาทุกโรค บริษัทประกันชีวิต เป็นต้น และไม่เชื่อม่ันว่าระบบประกันสังคมจะคุ้มครองได้จริง 

ประณีต นาคคล้าย (2551) ศึกษาความรู้และความต้องการต่อการประกันสังคมของแรงงานนอก
ระบบ กลุ่มผู้ขับรถสามล้อเครื่องรับจ้าง จังหวัดนนทบุรี ปี 2550 การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษา
ความรู้ความเกี่ยวกับประกันสังคม (2) ความต้องการด้านสิทธิประโยชน์และศักยภาพในการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม ใช้การศึกษาเชิงวิจัยพรรณนา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือกลุ่มผู้ขับรถสามล้อเครื่อง รับจ้างในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 201 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือค านวณหาค่าทางสถิติได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า Chi-Square เพ่ือทดสอบความมีนัยส าคัญ โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
การศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ขับรถสามล้อเครื่องรับจ้าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36-40 ปี มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรสแล้ว ขับรถสามล้อเครื่องรับจ้างน้อยกว่า 3 ปี และขับรถสามล้อเครื่องเป็น
อาชีพหลัก เช่าขับเป็นรายวัน อัตราค่าเช่าต่ ากว่า 200 บาท และการเช่าขับเป็นรายเดือน อัตราค่าเช่าเดือนละ       
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2,001 บาทข้ึนไป  กรณีเป็นของตนเอง ปลอดภาระหนี้แล้ว  ขับรถสามล้อเครื่องมากกว่าวันละ 12 ชั่วโมง มี
รายได้ต่อวันหลังหักค่าใช้จ่ายเหลือประมาณ 101-200 บาท มีความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม ด้านความหมาย
การประกันสังคม ด้าน หลักการประกันสังคม ด้านเงื่อนไข การเกิดสิทธิประโยชน์และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับใน
ระดับสูง เว้นความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีตายที่มีความรู้ในระดับต่ า พบว่า  มีความต้องการประโยชน์
ทดแทนกรณีเจ็บป่วยในระดับสูง ส่วนความสามารถในการเข้าสู่ระบบประกันสังคม พบว่าส่วน ใหญ่ร้อยละ 42.3 
มีความสามารถในการจ่ายเงินสมทบในลักษณะรายเดือน ส่วนวิธีการจ่ายเงินต้องการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.7 โดยภาพรวมกลุ่มผู้ขับสามล้อเครื่องรับจ้าง มีความรู้และความต้องการต่อการ
ประกันสังคมอยู่ในระดับสูง  จากการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้และการท างานอาชีพอ่ืนกับความรู้ เกี่ยวกับการประกันสังคม พบว่า  การศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

กุสุมา  ทุ่มกระจัน (2550) ศึกษาความต้องการของแรงงานนอกระบบในการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  
กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2549 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับความรู้
เกี่ยวกับประกันสังคม และ (2) ศึกษาความต้องการในการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของกลุ่มเกษตรกร  โดยศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มเกษตรกร ที่จดทะเบียนกับส านักนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทั้งนี้ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 351 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งกลุ่ม  รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ประกอบด้วย  ข้อมูลทั่วไปขอ งเกษตรกร ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันสังคม และความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของกลุ่มเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ค่า ความถี่ ค่าร้อยละ และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วย ค่า Chi-Square ที่ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติ   
0.05 โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส า เร็จรูป SPSS ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 40-49 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง  3,001- 6,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน เป็นเกษตรกรท าสวน มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของ
ตนเอง โดยภาพรวมกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ มี ระดับความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมอยู่ในระดับความรู้น้อย 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม คือ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ประเภทเกษตรกรรม การครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่มคีวามสัมพันธ์กับความต้องการ
เข้าสู่ระบบประกันสังคม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทเกษตรกรรม ส่วนสภาพ
สมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว การครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเข้าสู่
ระบบประกันสังคม จากการศึกษาท าให้ทราบว่า  กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ มีความต้องการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม แต่ยังมีความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมในระดับน้อย 

สุภาภรณ์  กิ่งค า (2550) ศึกษาการตัดสินใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ ของผู้ขับ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง เขตจตุจักร ปี 2549 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถปุระสงค ์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจเก่ียวกับ
การประกันสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ระบบประกันสังคม  (2) เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ  3) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของแรงงานนอกระบบต่อปัจจัยจูงใจที่มี
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ผลต่อการตัดสินใจ เข้าสู่ระบบประกันสังคม  กลุ่มตัวอย่างคือ  แรงงานนอกระบบประเภทผู้ขับ  รถจักรยานยนต์
รับจ้างที่จดทะเบียนในบริเวณเขตจตุจักรจ านวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามประมาณ
ค่า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
t-test F-test และOne–Way ANOVA พบว่าผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างตัวอย่าง เป็นเพศชายจ านวน 215 คน 
เพศหญิง 95 คน ส่วนใหญ่ มีอายุ 15-45 ปี สถานภาพสมรส มีบุตร 2 คน มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท ความสามารถในการออมระหว่าง  1,000-3,000 บาท ส าหรับปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ระบบประกันสังคม พบว่า  ประโยชน์ทดแทน ตามเงื่อนไข กองทุนประกันสังคม เป็น
แรงจูงใจให้ท าประกันตน มากที่สุด รองลงมาคือ  ความสามารถในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
เมื่อเปรียบเที ยบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความคิดเห็นเรื่องประกันสังคม  พบว่า เพศ อายุ  สถานภาพสมรส 
จ านวนบุตร รายได้  การออม ลักษณะที่พัก การรับการรักษาสุขภาพในรอบปี ส่งผลให้มีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความสามารถในการจ่ายเงินสมทบเข้ากอ งทุน ประโยชน์ทดแทน
ที่ได้รับจากกองทุนฯ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

ณิชาภัทร ใจซื่อ (2549 ) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่สมัครเป็นผู้ประกันตน 
กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถสี่ล้อเล็กรับจ้าง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ปี 2548 การศึกษาครั้งนี้          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันตนของผู้ประกอบอาชีพอิสระขับรถสี่ล้อเล็ก
รับจ้าง (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่สมัครเป็นผู้ประกันตน  ข้อมูลได้จากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ขับรถสี่ล้อเล็กรับจ้างจ านวน  350 คน ด้วยแบบสอบถามปลาย ปิด ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแบบค่า      
ร้อยละ  พบว่า  เป็นเพศชาย ร้อยละ 83.7 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 37.1 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 68.9 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.1 มีบุตร 2-3 คน รายได้เฉลี่ยระหว่าง 
3,001-5,000 บาทต่อเดือน เ คยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล /คลินิก ภายใน 1 ปี ร้อยละ 56.0      
โดยได้รับสวัสดิการจากโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ร้อยละ 90.6 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างไม่เคยท าประกันสังคม 
คิดเป็นร้อยละ 83.1 ส่วนด้าน  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคม ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสงคม พ.ศ. 2533 พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันสังคม อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจไม่สมัครเป็นผู้ประกันตน พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่ทราบข่าวสาร /ขาดการประชาสัมพันธ์          
ร้อยละ 97.1 โดยมีความสามารถในการช าระเงินสมทบ ร้ อยละ 69.7 และมีความสนใจที่จะสมัครเป็น
ผู้ประกันตน ร้อยละ 71.7 

สลิต  แก้วละมุน (2549) ศึกษาเรื่องความต้องการการคุ้มครองตามโครงการขยายความคุ้มครอง
ประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ กรณีศึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขต      
อ าเภอเมือง จังหวัดนนท บุรี ปี 2548 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  (1) ศึกษา ชุดสิทธิประโยชน์ของ
โครงการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (2) ความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ (3) แนวทางการขยายความคุ้มครอ ง
ประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบตามโครงการขยายความคุ้มครอง ประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ กลุ่ม
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ตัวอย่างคือ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ านวน     
306 คน ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมู ลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ทางสังคมศาสตร์ (SPSS) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test      
F-test  และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  สมรสแล้ว รายได้ต่อเดือน 5,001-8,000 บาท ประกอบอาชีพ มาแล้ว 3-5 ปี 
ท างานวันละ  11-15 ชั่วโมง ส่วนใหญ่มีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัว  เคยประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ
เล็กน้อยจากการประกอบอาชีพ สวัสดิการที่ได้รับคือ  โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค         
ผลการศึกษาความต้องการได้รับความคุ้มครองตามชุดสิทธิประโยชน์ ประกันสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกชุด
สิทธิประโยชน์ชุดที่ 6 (กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ  ตาย  สงเคราะห์บุตร และชราภาพ ) มากที่สุด 
เพราะท าใหเ้กิดความมั่นคงในชีวิต เป็นหลักประกันของครอบครัว ด้านสิทธิประโยชน์ทดแทนของประกันสังคม 
พบว่าต้องการได้ความคุ้มครอง ที่ครอบคลุมทุกกรณี  โดยเห็นด้วยกับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีตาย เนื่องจาก
ได้รับความคุ้มครอง ทันทีหลังจาก จ่ายเงินสมทบ ในเดือนแรก  และเห็นว่าควรขยายความคุ้มครอง ให้ครอบคลุม
สมาชิกครัวเรือนของผู้ประกันตน ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร  รัฐบาลควรสนับสนุนเงินสมทบ ด้วย
ส่วนหนึ่ง การอ านวยความสะดวกในการจ่ายเงินสมทบรายเดือน ควรจ่ายผ่านเคาน์เตอร์บริการตามร้านสะดวก
ซื้อทั่วไป 

เสกสรร สังขวิสุทธิ์ (2547 ) ศึกษาเรื่องความต้องการของแรงงานนอกระบบต่อการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม กรณศีึกษาผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2546 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
(1) ศึกษาความรู้ความต้องการ  และ (2) ปัญหาอุปสรรคของกลุ่ มผลิตภัณฑ์ชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ต่อ
การเข้าสู่การประกันสังคม ประชากรที่ศึกษาได้แก่  กลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ในเขตอ าเภอเมือง  

จังหวัดอุทัยธานี  จ านวน  265  คน โดยใช้แบบสอบถามเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ใช้ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร  ใช้สถิติ  t-test และ F-test      
ผลการศึกษา ข้อมูลทั่ วไปพบว่า  เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  มีอายุระหว่าง 35-44 ปี การศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา สถานภาพสมรสแล้ว มีรายได้ต่อเดือน 3,001- 6,000 บาท มีสวัสดิการ 30 บาทรักษาทุกโรค  ผล
การศึกษาความรู้ของกลุ่มตัวอย่างในด้านความหมายของการประกันสังคม  ด้านหลักการประกันสังคมและด้ าน
เงื่อนไขการใช้สิทธิและสิทธิประโยชน์ทดแทนพบว่า  ในภาพรวม มีความรู้อยู่ในระดับต่ า  แต่มีความรู้ระดับสูง
เกี่ยวกับเงื่อนไขประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพขอรับสิทธิได้เม่ืออายุ 55 ปี บริบูรณ์ ผลการศึกษาความต้องการ
ของกลุ่ม ตัวอย่างในด้านประโยชน์ทดแทน และความสามารถ ในการจ่ ายเงินสมทบพบว่า ในภาพรวมมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการ ด้านประโยชน์ทดแทนมากท่ีสุด คือต้องการได้รับเงิน
บ าเหน็จชราภาพตามจ านวนที่ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน ส่วนความสามารถในการจ่ายเงินสมทบกลุ่มตัวอย่าง
มีความสามารถมากท่ีสุด คือจ่ายเงินสม ทบได้โดยไม่ต้องมีนายจ้างและรัฐบาลร่วมจ่าย ผลการศึกษาปัญหา
อุปสรรคของกลุ่มตัวอย่างในด้านการร่วมโครงการและการจ่ายเงินสมทบพบว่า ในภาพรวมมีปัญหา อุปสรรคอยู่
ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาอุปสรรคด้านการร่วมโครงการมากที่สุด คือ การเข้าร่วมโครงการท า
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ให้เสียเวลามากข้ึน  ส่วนปัญหาอุปสรรคด้านการจ่ายเงินสมทบมีปัญหาอุปสรรค คือ ไม่ได้รับความสะดวกในการ
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 
          2.2.1 แนวคิดการประกันสังคม 

        การประกันสังคม เป็นระบบสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้มีรา ยได้ให้มีหลักประกันในการ
ด ารงชีวิต (เตือนใจ  เมธินาพิทักษ์ , 2548) เพ่ือค้ าประกันสุขภาพและฐานะทางเศรษฐกิจของเอกชนแต่ละคน 
รวมถึงผู้ที่อยู่ในความอุปการะเมื่อต้องเผชิญกับความขาดแคลนรายได้  (ปราณี  สุขศรี, 2548) ภาครัฐได้ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปและเกษตรกรที่ไม่มีหลักประกันชีวิตหรือสิทธิจากสวัสดิการใดๆ  ให้
ได้รับสวัสดิการ ด้วยการท าประกันตนตามมาตรา 40 ตามหลักการพ่ึงตนเอง  และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ
ประชาขน  โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สมัครใจ ให้มีหลักประกันในการด ารงชีวิตในยามที่
เดือดร้อนจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ หรือแม้แต่ว่างงาน ให้ได้รับการรักษาพยาบาลและ
มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้สมาชิกสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ทั้งนี้ ได้ ก าหนดให้นายจ้าง ลูกจ้าง และ
รัฐบาลร่วมมือกันออกเงินสมทบเข้ากองทุนทีเ่รียกว่า กองทุนประกันสังคม (ส านักงานประกันสังคม , 2555) เพ่ือ
สร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้  
        ทฤษฎีการรับรู้ 
        การรับรู้เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะข้ึนอยู่

กับการรับรู้ จากสภาพแวดล้อมของตนเองและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้นการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัจจัยการรับรู้ ประกอบด้วย
ปราสาทสัมผัสและปัจจัยทางจิตคือ ความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติ เป็ นต้น การรับรู้จะประกอบด้วย
กระบวนการ  3 ด้าน คือ การรับสัมผัส  การแปลความหมายและอารมณ์ การรับรู้เป็นผลเนื่องมาจากการที่
มนุษย์ใช้อวัยวะสัมผัส (Sensory Motor) ซึ่งเรียกว่า เครื่องรับ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิด คือ ตา  หู จมูก ลิ้น และ
ผิวหนัง  จากการวิจัยพบว่าการรั บรู้ของคนเกิดจากการเห็นร้อยละ 75  การได้ยินร้อยละ 13 การสัมผัสร้อยละ 
6 กลิ่นร้อยละ 3 และรสร้อยละ 3 การรับรู้จะเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่สิ่งที่มีอิทธิพล หรือปัจจัยในการรับรู้
ได้แก่ ลักษณะของผู้รับรู้ ลักษณะของสิ่งเร้า การที่มนุษย์จะรับรู้และสามารถพัฒนาจนเป็นการเรียนรู้ได้ดีหรือไม่
นั้นย่อมข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

       1. สติปัญญา ผู้มีสติปัญญาสูงกว่าย่อมรับรู้ได้ดีกว่าผู้มีสติปัญญาต่ ากว่า 
       2. การสังเกตและพิจารณานั้น ขึ้นอยู่กับความช านาญและความและสนใจต่อสิ่งเร้า 
       3. คุณภาพของจิตใจในขณะนั้น ถ้ามีความเหนื่อยอ่อน เครียด หรืออารมณ์ขุ่นมัวอาจท าให้แปล

ความหมายของสิ่งเร้าที่สัมผัสได้ไม่ดี แต่ในทางตรงกันข้ามหากสภาพจิตใจผ่องใสปลอดโปร่งก็จะท าให้การรับรู้
และการเรียนรู้เป็นไปด้วยดีและมีระบบ 
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     กระบวนการของการรับรู้ 
      เป็นกระบวนการที่คาบเกี่ ยวกันระหว่างเรื่องความเข้าใจการคิด การรู้สึก (Sensing)  ความจ า 

(Memory) การเรียนรู้ (Learning)  การตัดสินใจ (Decision Making) 

                                      

 

ภาพที่ 1 กระบวนการของการรับรู้ 

      กระบวนการเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนเป็นล าดับได้ ดังนี้ 
      สิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นคน  สัตว์ สิ่งของ หรือสถานการณ์มาเร้าอินทรีย์ ท าให้เกิดการสัมผัส 

(Sensation) และเม่ือเกิดการสัมผัสบุคคลจะเกิดการแปล การสัมผัสและมีเจตนา (Conation) ที่จะแปลสัมผัส
นั้น การแปลสัมผัสจะเกิดข้ึนในสมอง ท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น การ ที่เราได้ยินเสียงดัง ปัง  ปัง ๆ สมองจะ
แปลเสียงดังปัง ปัง โดยเปรียบเทียบกับเสียงที่เคยได้ยินว่าเป็นเสียงของอะไร เสียงปืน  เสียงระเบิด เสียงพรุ 
เสียงประทัด เสียงของท่อไอเสียรถ เสียงเครื่องยนต์ระเบิด หรือเสียงอะไร  ในขณะเปรียบเทียบจิตต้องมีเจตนา
ปนอยู่ ท าให้เกดิแปลความหมายและต่อไปก็รู้ว่า เสียงที่ได้ยินนั่นคือเสียงอะไร อาจเป็นเสียงปืนเพราะบุคคลจะ
แปลความหมายได้ ถ้าบุคคลเคยมีประสบการณ์ในเสียงปืนมาก่อนและอาจแปลได้ว่าปืนที่ดังเป็นปืนชนิดใด     
ถ้าเขาเป็นต ารวจ จากตัวอย่างช้างต้น เราอาจสรุปได้ว่า กระบวนการรับรู้จะเกิดได้ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

 1. มีสิ่งเร้า (Stimulus) ที่จะท าให้การรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อมรอบกายที่เป็น
คน สัตว์ สิ่งของ 

      2. ประสาทสัมผัส (Sense Organs) ท าให้เกิดความรู้สึกสัมผัส เช่น ตาดู หูฟัง จมูกได้กลิ่น ลิ้นรู้รส 
และผิวหนังรู้ร้อนรู้หนาว 

 3. ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมที่เก่ียวข้องกับสิ่งเร้าที่เราสัมผัส 
 4. การแปลความหมายของสิ่งที่เราสัมผัส  สิ่งที่เคยพบเห็นมาแล้วย่อมจะอยู่ในความทรงจ าของ

สมอง    เมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้า สมองก็จะท าหน้าที่ทบทวนกับความรู้ที่มีอยู่เดิมว่า  สิ่งเร้านั้นคืออะไร เมื่อมนุษย์
เราถูกเร้าโดยสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดความรู้สึกจากการสัมผัส (Sensation) โดยอาศัยอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา   
ท าหน้าที่ดูคือมองเห็น   หูท าหน้าที่ฟังคือการได้ยิน ลิ้นท าหน้าที่รู้รส จมูกท าหน้าที่ดมคือได้กลิ่น ผิวท าหน้าที่
สัมผัสคือรู้สึกได้อย่างถูกต้อง กระบวนการรับรู้ก็สมบูรณ์ 
          2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้                                                                                  

       ความรู้เป็นค าที่เข้าใจยาก  เนื่องจากมีความเป็นนามธรรมสูง  ท าให้หลายคนเกิดความสับสนรู้สึก
ว่าอะไรคือความรู้ นอกจากนี้ยังมีค าถามตามมาอีกมากว่า  เมื่อนิยามไม่ได้ว่าความรู้คืออะไร  แล้วจะจัดการ
ความรู้อย่างไร ซึ่งในท่ีนี้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง ความรู้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 
 

Sensing Memory Learning Decision  Making 
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2.2.4 ความหมายของความรู้ 
        Davenport and Prusak (1998, อ้างอิงในพรธิดา วิเชียรปัญญา ,2547 ; 20) ได้ให้ความหมาย

ว่าความรู้หมายถึง ส่วนผสมของกรอบประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศ ที่เป็นสภาพแวดล้อมและกรอบการ
ท างานส าหรับการประเมิน และรวมกันของประสบการณ์และสารสนเทศใหม่ 

        Hideo Yamazaki (ส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ,2548 ; 8) ให้ความหมาย
ของความรู้ เป็น สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ  เชื่อมโยงกับความรู้อื่น  จนเกิดเป็นความเข้าใจ
และน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา 

        ศาสตราจารย์นายแพทย์  วิจารณ์ พานิช (2548 ;5-6) ได้กล่าวว่า “ความรู้” นั้น มีหลายนัยและ
หลายมิติ คือ 

 - ความรู้ คือ สิ่งที่น าไปใช้จะไม่หมด หรือสึกหรอ แต่จะยิ่งงอกเงยหรืองอกงามข้ึน 
 - ความรู้ คือ สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
 - ความรู้เกิดข้ึน ณ จุดที่ต้องการใช้ความรู้นั้น 
 - ความรู้เป็นสิ่งที่ข้ึนกับบริบทและกระตุ้นให้เกิดข้ึนโดยความต้องการ 
        ซึ่งในยคุแรกๆ  ของการพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้  มองว่าความรู้มาจากการจัดระบบ

และตีความสารสนเทศ  (Information) ตามบริบท ซึ่งสารสนเทศก็ได้มาจากการประมวลข้อมูล  (Data) ดังนั้น
ความรู้จะไม่มีประโยชน์เลย ถ้าไม่น าไปสู่การกระท าหรือการตัดสินใจ 

2.2.5 ระดับความรู้ (Levels of Knowledge) 
         ตามแนวคิดของ  James Brain Quinn (อ้างอิงในส านักงาน  ก.พ.รและสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ,2548;16) แบ่งระดับความรู้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
 ระดับท่ี 1 : Know –what (รู้ว่าคืออะไร ) เป็นความรู้เชิงรับรู้  หรือ ความรู้ที่ได้รับมาจากการ
เรียน เห็นหรือจดจ า มีลักษณะเป็นความรู้ในภาคทฤษฎีว่า สิ่งนั้นคืออะไร 
 ระดับท่ี 2: Know-how (รู้ว่าเป็นอย่างไร /รู้วิธีการ ) เป็นความสามารถในการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
 ระดับท่ี 3 : Know-why (รู้ว่าท าไม/รู้เหตุผล) เป็นความเข้าใจที่ลึกซ้ึงเชิงเหตุผลที่สลับซับซ้อน
ขึ้น ภายใต้เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ  ความรู้ในระดับนี้สามารถพัฒนาได้บนพื้นฐานของประสบการณ์ใน
การแก้ไขปัญหาและการอภิปรายร่วมกับผู้อ่ืน 
 ระดับท่ี 4 : Care –why (ใส่ใจกับเหตุผล ) เป็นความรู้ในลั กษณะการสร้างสรรค์ที่มาจากตัวเอง  
บุคคลที่มีความรู้ในระดับนี้จะมีเจตจ านง แรงจูงใจ และการปรับตัวเพ่ือความส าเร็จ 

 ดังนั้นในการจัดการความรู้ องค์การต้องค านึงถึงระดับของความรู้เพ่ือก่อให้เกิดการบรรลุผลด้วย 

        2.2.6 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Hierachy of Needs Theory)    
  Abraham H. Maslow นักจิตวิทยาชาวอังกฤษศึกษาความต้องการของมนุษย์และเสนอทฤษฎี

ความต้องการล าดับขั้นขึ้นมา ซึ่งมีสาระส าคัญ (สุชาติ, 2544, น. 33-35) ดังนี้ 
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   มนุษย์มีความต้องการตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ และความต้องการของแต่ล ะ
คนมีลักษณะจากน้อยไปหามากตามล าดับความส าคัญ โดยที่มนุษย์จะเกิดความต้องการในล าดับต้นก่อน เมื่อ
ความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองแล้วจึงมีความพอใจ มนุษย์จะเกิดความต้องการในล าดับที่สูงขึ้นตามมา  ซ่ึง
ความต้องการของมนุษย์จะเป็นตัวผลักดัน ให้มนุษย์ท าสิ่งต่างๆเพ่ือให้ ได้มาซึ่งความต้องการ ความต้องการของ
มนุษย์แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 

  ด้านที่ 1 ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ซึ่งขาดไม่ได้ ได้แก่ ความต้องการทางด้านสรีระ เช่น น้ า อากาศ ความต้องการปัจจัย 4 คือ 
อาหาร เครื่องนุ่ งห่ม  ยารักษาโรค  ที่อยู่อาศัย ซึ่งความต้องการข้ันนี้มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพและความ
เป็นอยู่ของมนุษย์    

  ด้านที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัยทั้ง
ทางด้านร่างกาย และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การได้รับความปลอดภัยจา กสิ่งต่างๆ รอบด้าน ปลอดภัย
จากอุบั ติเหตุ โจรผู้ร้าย และมีสิ่งที่ต้องช่วยปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ในการท างานหรือ
ต้องการให้มีความมั่นคงในงานหรืออาชีพที่ท า มีหลักประกันต่างๆ ในการท างานหรือประกอบอาชีพเมื่อไม่มีงาน
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้ รวมถึงมีที่อยู่อาศัยของตนเอง 

  ด้านที่ 3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) มีลักษณะเป็นความต้องการทางนามธรรม  
ได้แก่ ความมีส่วนร่วมทางสังคม เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือกลุ่มของสังคมต้องการเข้าไปมีความผูกพันในสังคม 
หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม และต้องการมีส ถานภาพทางสังคมท่ีสูงขึ้น ความต้องการขั้นนี้จะ
เกิดข้ึนต่อเม่ือความต้องการขั้นที่ 2 ได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว 

  ด้านที่ 4 ความต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือ (Estem Needs) เป็นความต้องการมีชื่อเสียง
เกียรติยศ ได้รับความเคารพยกย่องทางสังคม ต้องการให้ผู้ อ่ืนยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลมีค่า ยอมรับในความรู้ 
ความสามารถ ต้องการเป็นผู้มีทักษะหรือความช านาญด้านต่างๆ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกส่วนตัว 
หรือความรู้สึกภายในที่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความมีชื่อเสียงเกียรติยศของบุคคลซึ่งเห็นไดว่าความต้องการขั้นนี้มี
ความเข้มข้นสูงกว่าความต้องการด้านสังคม 

  ด้านที่ 5 ความต้องการเป็นที่ประจักษ์ในตนเอง (Self Actualization Needs) คือ ความ
ต้องการประสบความส าเร็จในชีวิตที่อยากเป็นในสิ่งที่ตนหวัง ได้ท าอะไรที่ตนเองต้องการท า มีความสุขกับสิ่งที่
ตนเองต้องการท าและหวังที่จะท า ความต้องการขั้นนี้เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ 

  สรุปแนวคิดของ Maslow แสดงให้เห็นว่า  มนุษย์มีความต้องการพื้นฐานเป็นอันดับแรก ดังนั้น
การจัดสวัสดิการสังคมของรัฐจึงด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานเป็นอันดับแรก และเมื่อได้รับ
การตอบสนองแล้วความต้องการด้าน อ่ืน ได้แก่ ความต้องการด้านความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม  
ความต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือ และความต้องการเป็นที่ประจักษ์ในตนเองจะตามมา 
                  นอกจากนี้ Abraham H. Maslow กล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ที่มีความต้องการไม่สิ้นสุด 
โดยก าหนดสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
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 (1) เมื่อความต้องการอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองหรือถูกท าให้พอใจแล้ว ความต้องการนั้นจะ
ไม่เป็นตัวกระตุ้นต่อไป แต่จะมีความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปอีก 

  (2) โครงสร้างหรือขอบข่ายของความต้องการ ส าหรับคนส่วนใหญ่ยุ่งย ากซับซ้อนมีจ านวน
มากมายที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคน 

  (3) โดยทั่วไปความต้องการในระดับสูงกว่าจะไม่เกิดขึ้น หากความต้องการในระดับที่ต่ ากว่ายัง
ไม่ได้รับการตอบสนองหรือถูกท าให้พอใจ 

  (4) มีวิธีการต่างๆ มากมายที่จะท าให้ความต้องการในระดับที่สูงกว่าได้รับการตอบสนองมากกว่า
ความต้องการในระดับที่ต่ ากว่า 

  จากสมมติฐานดังกล่าว ทฤษฎีของมาสโลว์ จึงแบ่งหรือจ าแนกล าดับขั้นความต้องการออกเป็น   
5 ขั้นด้วยกัน ดังแผนภูมิภาพที่ 2 ซึ่งอธิบายความต้องการเรียงตามล าดับได้ดังนี้   

 ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จสูงสุด
หรือความต้องการที่จะประจักษ์ในตนเอง 

(Self-Actualization, Self-fullfillment 
Needs) 

 ความต้องการที่จะได้รับความยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ 

(Esteem, Recognition Needs) 

 ความต้องการทางสังคม ความรักใคร่  และความเป็นเจ้าของ 

(Social, Affilative, and Belongging Needs) 

 ความต้องการในความปลอดภัย และความม่ันคง 

(Safety, Security Needs) 

ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพ และชีวภาพ 

(Basic Physiological and Biological Needs) 

  ภาพที่ 2 ล าดับขั้นความต้องการตามทฤษฎีของ Abraham  H. Maslow 

   ทฤษฎีความต้องการตามแนวความคิดของเมอร์เรย์ (Murray) (โยธิน ศันสนยุทธ, 2530 : 36)   
  มอร์เรย์มีความคิดเห็นว่า ความต้องการเป็นสิ่งที่บุคคลได้สร้างขึ้นก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง ความ

ต้องการนี้บางครั้งเกิดข้ึนเนื่องจากแรงกระตุ้นภายในของบุคคล และบางครั้งอาจเกิดความต้องการเนื่องจาก
สภาพสังคมก็ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ความต้องการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสภาพทางร่างกายและสภาพทาง
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จิตใจนั่นเอง ทฤษฎีความต้องการตามหลักการของเมอร์เรย์สามารถสรุป ความต้องการของบุคคลที่เป็น
ความส าคัญเกี่ยวกับการท างานมีอยู่ 4 ประการ คือ  

  1. ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) คือ ความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ           
ที่ยากล าบากให้ประสบความส าเร็จจากการศึกษาพบว่า เพศชายจะมีระดับความ ต้องการความส าเร็จมากกว่า   
เพศหญิง 

 2. ความต้องการสร้างมิตรภาพกับบุคคลอ่ืน (Need for Affiliation) เป็นความต้องการที่จะท าให้
ผู้อื่นรักใคร่ ต้องการรู้ จักหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ต้องการเอาอกเอกใจ มีความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือนฝูง 
พยายามสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืน 

 3. ความต้องการเป็นอิสระ (Need for Autonomy) ความต้องการชนิดนี้เป็นความต้องการที่
ปรารถนาจะเป็นอิสระจากสิ่งกดขี่ท้ังปวง ต้องการที่จะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเป็นตัวของตัวเอง 

  4. ความต้องการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น (Need for Dominance) เป็นความต้องการที่จะให้บุคคล
อ่ืนมีการกระท าตามค าสั่งหรือความคิด ความต้องการของตน ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตน มีอิทธิพลเหนือกว่า
บุคคลอื่น 

เมอร์เรย์รวบรวมความต้องการเหล่า นี้มาจากประสบการณ์ในการรักษาคนไข้  และการสังเกตของเขา 
เขามิได้รวบรวมความต้องการเหล่านี้จากการค้นคว้าวิจัยในสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติ  แต่อย่างไรก็ตาม 
ความต้องการเหล่านี้ก็ได้รับความสนใจมาเป็นเวลานาน ถึงแม้จะมีความต้องการบางอย่างท่ีขัดกันในตัว เช่น 
ความต้องการเลียนแบบผู้อื่นกับความต้องการเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเขามองในแง่ของบุคลิกภาพ เนื่องจากเขา
เชื่อว่าการประเมินบุคลิกภาพต้องดูโดยรวม ไม่สามารถแบ่งแยกให้ขาดออกจากกันหมดได้ 

จากทฤษฎีของ Maslow และทฤษฎีของ Murray เมื่อน ามาพิจารณาตามหลักการประกันสังคมแล้ว 
(เสกสรร สังขวิสุทธิ์, 2547: 24) จะพบว่า ทฤษฎีของ Maslow และทฤษฎีของ Murray สามารถน ามาเป็น
แนวทางเพ่ือบ่งชี้ให้เห็นถึงความต้องการในประเภทของการประกันสังคมได้โดยทฤษฎีของ Maslow ที่เก่ียวกับ
ความต้องการด้านกายภาพและความม่ันคงปลอดภัยจะเกี่ยวข้องกับประเภทของการประกันสังคม อย่างเด่นชัด
ที่สุด คือมนุษย์ต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งในด้านร่างกาย และความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วย คือต้องการให้
ตนปราศจากอันตราย ความเจ็บปวด หรือความเจ็บไข้ได้ป่วย มนุษย์ต้องการความมั่นคงในชีวิต โดยมี
หลักประกันว่าการตอบสนองทางกายจะคงอยู่ตลอดไป จึงหาทางป้อง กันตนเองให้พ้นจากอันตรายที่เกิดขึ้นไม่
ว่าจะมีเหตุการณ์ที่มากระทบกับชีวิตก็ขอให้ตนนั้นปลอดภัยไว้ก่อน การประกันสังคมเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านกายภาพและความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัยในแง่ของการสร้างหลักประกันว่าปัจจัย 
4 นั้น ยังอยู่แม้ว่าตนเองจ ะป่วย ทุพพลภาพ หรือท างานไม่ได้ ด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม โดยหลักการแล้วประเภท
ของการประกันสังคมทุกประเภทเป็นการตอบสนองความต้องการด้านกายภาพและด้านความม่ันคงปลอดภัย
ให้กับมนุษย์ทั้งสิ้น ส าหรับทฤษฎีของ Murray ที่สามารถน ามาประยุกต์เข้ากับการประกันสังคมคือ ความ
ต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางร่างกาย ความเจ็บป่วย และความตาย ความต้องการได้รับความช่วยเหลือ 
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และเห็นใจ และความต้องการรักษาชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของตน ความต้องการดังกล่าวจึงน ามาใช้ในการก าหนด
สิทธิประโยชน์ทดแทนให้กับกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันสังคมเพ่ือให้ตรงกับความต้องการพื้นฐานของ
มนุษยไ์ด้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

การประกันสังคม 

3.1 ความเป็นมาของการประกันสังคมในประเทศไทย (สุชาติ เปรมสุริยา, 2544) 
          แนวคิดการประกันสังคมในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นในปี พ .ศ. 2495 ในรัฐบาลของจอมพล ป . พิบูล
สงคราม เป็นนายกรั ฐมนตรี  ได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ. 2497 และได้มีการจัดตั้ง          
“กรมประกันสังคม” สังกัดกระทรวงการคลังแต่มิได้น ามาด าเนินการในทางปฏิบัติเพราะไม่มีการตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกาตามท่ีได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ภายหลังจากเกิดรัฐประหารล้มรัฐบาลจอม พล ป . พิบูล
สงคราม  รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นภายหลังได้มีค าสั่งให้ยุบกรมประกันสังคมที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าว  และจัดตั้งกองความ
มั่นคงทางสังคม โดยให้โอนไปสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่พิจารณาปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 และเตรียมงานให้พร้อมที่จะด าเนินงานประกันสังคม ในปลายปี พ .ศ. 
2510 กรมประชาสงเคราะห์ได้เสนอให้รัฐบาลทบทวนเรื่องการประกันสังคมขึ้นเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมบางมาตรา ในระหว่างนั้น ได้เกิดการปฏิวัติขึ้นและในที่สุดคณะปฏิวัติได้ออกประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ก าหนดให้มีกองทุนทดแทนเพ่ือจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างใน
กรณีท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการท างาน ซึ่งถือว่าเป็นประเ ภทหนึ่งของระบบการประกันสังคม  
และได้มีการจัดตั้งส านักงานกองทุนเงินทดแทนขึ้นเป็นองค์กรรับผิดชอบการบริหารดังกล่ าว เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2517 และให้สังกัดอยู่ในกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยและเป็นต้นก าเนิดของ
กองทุนเงินทดแทน 
 ต่อมาปี พ .ศ. 2518 รัฐบาลได้น าเรื่องการประกันสังคมขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งตามข้อเสนอของกรม
ประชาสงเคราะห์  และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมก ารเตรียมการประกันสังคม โดยมีอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
เป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้ได้ผลักดันให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญ ของระบบประกันสังคมและขยาย
ขอบเขตออกไปในประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานด้วย 
 จนกระท่ังในปี พ .ศ. 2533 สภาผู้ แทนราษฎรได้มีมติรับรองและยืนยันผ่านร่างพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมท าให้มีผลบังคับเป็นกฎหมาย เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ. 2533” โดยก าหนดให้
มีกองทุนประกันสังคมเพ่ือให้มีการคุ้มครองลูกจ้าง กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตายที่ไม่ เนื่องจากการท างาน 
รวมทั้งก รณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและกรณีว่างงาน และได้จัดตั้งส านักงานประกันสังคมเพ่ือ
รับผิดชอบการด าเนินงานกองทุนทดแทน และกองทุนประกันสังคม                                                 
 กล่าวโดยสรุป การประกันสังคมในประเทศไทยได้เริ่มด าเนินการอย่างเป็นรูปธร รม ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2515 
โดยให้มีกองทุนเงินทดแทนเพ่ือให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างานให้นายจ้าง 
และในปี  พ.ศ. 2533 ให้มีกองทุนประกันสังคมเพ่ือให้ความคุ้มครองลูกจ้างกรณีไม่เนื่องจากการท างาน 

3.2 หลักการประกันสังคม 
        การประกันสังคม เป็นเรื่องส าคัญท่ีรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในโลกส่วนใหญ่น าระบบประกันสังคมไปใช้
ในการให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนของตน ตั้งแต่เกิดจนตาย หลักประกันสังคมมีลักษณะ ดังนี้ 
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 1) เป็นระบบของการเฉลี่ยทุกข์-สุข ซึ่งกันและกันระหว่างมวลสมาชิก ซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลทุกประเ ทศจะ
ให้ความส าคัญแก่บุคคลที่ท างานมีรายได้และอยู่ในระบบแรงงานก่อนและจะขยายความคุ้มครองไปสู่ผู้ท างานที่
มีรายได้นอกระบบการจ้างงานปกติ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า แรงงานนอกระบบ 
 2) เงินสมทบที่เก็บไปนั้นจะสะสมเป็นกองทุนซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกับบุคคลที่ส่ง เงินสมทบ       
ซึ่งประเทศไทยเรียกว่า ผู้ประกันตนเท่านั้น 

 3) การเก็บเงินสมทบ ซึ่งถือว่าเป็นภาษีพิเศษ ซึ่งจะเก็บจากบุคคลที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น             
ทั้งนี้ความส าเร็จประการหนึ่งของการประกันสังคม ก็คือเป้าหมายหลักท่ีจะท าให้การประกันสังคมสามารถ
ครอบคลุมทุกตัวบุคคลของประชาชนในชาติ (Universal Coverage) ได้ในอนาคต 

3.3 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามกฎหมายประกันสังคม     
    ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ  ประเภทของประโยชน์ทดแทน  
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งส มัครเป็นผู้ประกันตน  พ.ศ. 
2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2554 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  187 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 โดยที่มาตรา  40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 ก าหนดให้บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตาม
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ โดยให้แสดงความจ านงต่อส านักงานประกันสังคม  ซึ่งมาตรา 40 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 ได้ก าหนดให้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ  ประเภทของ
ประโยชน์ทดแทน  ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา จึงเป็นที่มาของพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์
ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน  
พ.ศ. 2554 
 ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาฯ  ดังกล่าว  เพ่ือปรับการจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิ  
เพ่ิมสิทธิประโยชน์การจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการ
เกิดสิทธิในกรณีตาย  และปรับเพ่ิมการจ่ายเงินสมทบเพื่อเกิดประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ  โดยเพิ่มบ านาญ
ชราภาพ ซึ่งจะกล่าวในภาพรวมทั้งในส่วนที่มิได้ปรับแก้และได้ปรับแก้ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน  ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที2่)  พ.ศ. 2556  ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2556 
 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ที่กล่าวมา เมื่อท่านแสดงความจ านงที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  40 
ท่านควรที่จะทราบหลักเก ณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทน โดยประการแรกขอกล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

คุณสมบัติของบุคคลที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คือ 
1) ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน60 ปีบริบูรณ์ 
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2) ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3) ประกอบอาชีพอิสระ (พ่อค้า แม่ค้า ชาวไร่ ชาวสวน ชาวนา หรือผู้ใช้แรงงานอิสระ ฯลฯ) 
บุคคลที่มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครเป็นผู้ปร ะกันตนมาตรา  40 สามารถยื่นค าขอสมัครเป็น

ผู้ประกันตนมาตรา  40 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  ทุกพ้ืนที่ 
ส านักงานประกันสังคมจังหวัด  ทุกจังหวัด  หรือส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  ทุกสาขาได้ตามท่ีท่าน
สะดวก โดยใช้เพียงเอกสารหลักฐานบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน  พร้อมส าเนา
เท่านั้น โดยส านักงานประกันสังคมจะออกสมุดประจ าตัวให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 

ความเป็นผู้ประกันตนจะเริ่มตั้งแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติและได้จ่ายเงินสมทบแล้วเท่านั้น  ทั้งนี้ตาม
ระเบียบส านักงานประกันสัง คมว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  พ.ศ. 2554 ที่ออกโดยอาศัยอ านาจในมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน  ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
แห่งสิทธิในการรับป ระโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน  พ.ศ. 2554 ก าหนด ดังนั้นแม้ท่านจะ
ได้รบัอนุมัติให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แตย่ังไมจา่ยเงินสมทบความเป็นผู้ประกันตนก็ยังไม่เริ่ม จนกว่าท่านจะ
จ่ายเงินสมทบ ตัวอย่างเช่น  นางสาวแพรได้ยื่นค าขอในวันที่  30 ตุลาคม 2556 ได้รับอนุมัติในวันเดียวกัน  แต่ยัง
ไม่ได้จ่ายเงินสมทบจนกระทั่งวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นางสาวแพร ได้จ่ายเงินสมทบ  ความเป็นผู้ประกันตนของ
นางสาวแพร จึงเริ่มนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 (การจ่ายเงินสมทบจะมีผลต่อการเกิดสิทธิประโยชน์ทดแทนท่ี
ท่านจะได้รับ) 

การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา  40 จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนๆ  ละครั้ง แต่ผู้ประกันตนที่
ประสงค์จะจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าก็สามารถท าได้ครั้งละไม่เกินสิบสองเดือน  และการจ่ายเงินสมทบไม่สามารถ
จ่ายย้อนหลังได้  ดังนั้น เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบในวันใดของเดือนใดให้ถือเป็นการจ่ายเงินสมทบขอ งเดือนนั้น 
ตัวอย่างเช่น  นายสมชายผู้ประกันตนมาตรา  40 ไม่ได้จ่ายเงินสมทบในงวดเดือนพฤศจิกายน  2556 ต่อมาวันที่ 
12 ธันวาคม 2556 นายสมชายได้มาจ่ายเงินสมทบ  เงินสมทบดังกล่าวจึงเป็นเงินสมทบของงวดเดือนธันวาคม  
2556 จะจ่ายเงินสมทบย้อนหลังของเดือนพฤศจิกายน  2556 ไม่ได้ เช่นเดียวกันผู้ประกันตนมาตรา  40          
ที่จ่ายเงินสมทบล่วงหน้า  จ่ายเงินสมทบในวันใดของเดือนใดก็จะเป็นเงินสมทบของเดือนนั้น  ส่วนเงินสมทบ      
ที่จ่ายล่วงหน้าก็จะเป็นเงินสมทบของเดือนต่อไปตามจ านวนเงินสมทบท่ีได้จ่ายล่วงหน้า  ตัวอย่างเช่น  นางมโน
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้มาจ่ายเงินสมทบในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 พร้อมจ่ายเงินสมทบล่วงหน้า  6 เดือน เงิน
สมทบที่จ่ายจะเป็นเงินสมทบงวดเดือนตุลาคม  2556 และเงินสมทบล่วงหน้างวดเดือนพฤศจิกายน  ธันวาคม 
2556 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 2557 ตามล าดับ ส าหรับเงินสมทบท่ีจ่ายล่วงหน้าหากผู้ ประกันตน
มาตรา 40 เสียชีวิต ในส่วนของเดือนที่ไม่ถึงก าหนดช าระ  ส านักงานประกันสังคมจะคืนเงินสมทบท่ีได้จ่าย
ล่วงหน้าให้แก่สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนเป็นจ านวนเท่าๆ กัน 
 



20 

 

 

 

3.4 สิทธิประโยชน์ทดแทนที่ได้รับของผู้ประกันตน 
 1. ทางเลือกท่ี 1 (จ่ายเงินสม ทบ 100 บาทต่อเดือน ) ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน         
รัฐอุดหนุนให้ 30 บาทต่อเดือน 
     1.1 เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  วันละ 200 บาท ปีละไม่เกิน 30 
วัน เมื่อเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 วันขึ้นไป โดยการ รักษาพยาบาลใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) จากส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
     1.2 เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ  จ านวน 500-1,000 บาทต่อเดือน  เป็นเวลา 15 ปี 
ทั้งนี้จ านวนเงินทดแทนฯ ที่ได้รับจะเป็นไปตาม เงื่อนไขของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ (ต้องเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือทุพพลภาพเพ่ิมข้ึนตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์) 
     1.3 เงินค่าท าศพ กรณีตาย จ านวน 20,000 บาท 
          2. ทางเลือกท่ี 2 (จ่ายเงินสมทบ 150 บาทต่อเดือน ) ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน    
รัฐอุดหนุนให้ 50 บาทต่อเดือน  
              2.1 ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทางเลือกท่ี 1  
              2.2 ได้รับเพิ่มเงินบ าเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล  (เป็นเงินก้อน ) เมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่
ประสงค์เป็นผู้ประกันตนต่อ (ลาออก) เงินบ าเหน็จชราภาพคิดจากเงินออม 50 บาทต่อเดือน หากจ่ายเงินสมทบ
เป็นเงินออมเพ่ิมข้ึนมากกว่า 50 บาท จะได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
          3. ทางเลือกท่ี 3 (จ่ายเงินสมทบ 200 บาทต่อเดือน ) ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน         
รัฐอุดหนุนให้ 100 บาทต่อเดือน  
  3.1 ได้รับเพิ่มเงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ า (600 บาทต่อเดือน) 
  3.2 กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึงบ านาญขั้นต่ า ได้รับเงินบ าเหน็จพร้อมดอกผลคืนทั้งหมด 
  3.3 รับบ านาญแล้วเสียชีวิตภายใน 60 เดือน ทายาทได้รับเงินบ าเหน็จ 10 เท่าของเงินบ านาญรายเดือน 
  3.4 ทุพพลภาพก่อนได้รับบ านาญ มีสิทธิขอรับบ าเหน็จพร้อมดอกผลคืน 
3.5 เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ทดแทน จ่ายเงินสมทบอย่างต่อเนื่องจะได้รับประโยชน์ทดแทนอย่างครบถ้วน 
          1. เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  ต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 3 เดือน 
ภายในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนเดือนที่เจ็บป่วย 
          2. เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ดังนี้ 
              2.1 จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 10 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 500 บาทต่อเดือน 
  2.2 จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 เดือน ภายในระยะเวลา 20 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 650 บาทต่อเดือน 
             2.3 จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 24 เดือน ภายในระยะเวลา 40 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 800 บาทต่อเดือน 
             2.4 จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 36 เดือน ภายในระยะเวลา 60 เดือนก่อนทุพพลภาพ  รับ 1,000 บาท       
ต่อเดือน 
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        3. กรณีตาย ต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย 
         4. กรณีชราภาพ (เงินบ าเหน็จ) 
              4.1 ต้องจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 2 
              4.2 มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 
               4.3 จ่ายเงินสมทบเพ่ิมได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน 
         5. กรณีชราภาพ (เงินบ านาญ) 
              5.1 ต้องจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 3 
               5.2 ต้องจ่ายเงินสมทบถึงบ านาญขั้นต่ าหรือไม่น้อยกว่า 420 เดือน 
              5.3 อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 
             5.4 จ่ายเงินสมทบเพ่ิมได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน 
              5.5 สามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2555        

 จากที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดเก่ียวกับผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถน าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  สรุป
สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข ทางเลือก ความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 รูปแบบสมัครใจ ตามตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1   สรุปสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข ทางเลือก ความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 รูปแบบสมัครใจ 

สิทธิประโยชน ์ เงื่อนไข 

ทางเลือก 
1 

ทางเลือก 
2 

ทางเลือก 
3 

ทางเลือก 
4 

ทางเลือก 
5 

100 บาท 

70/30 

150 บาท 

100/50 

200 บาท 

100/100 

300 บาท 

170/130 

350 บาท 

200/150 

1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย - จ่ายเงินสมทบ 3 ใน 4 เดือน       

   - ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ             

    200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อป ี

  - การรักษาพยาบาลใช้สิทธิส านักงานประกัน    

    สังคมแห่งชาติเช่นเดิม 

  ก่อนประสบอันตราย/เจ็บป่วย 

- รักษาตัวในโรงพยาบาล 1 วันขึ้นไป 

- ภายใน 1 ปี จ่ายเงินทดแทนได้ไม่เกิน 30 วัน 

  ˟ 
  

2. กรณีทุพพลภาพ - จ่ายเงินสมทบ 6 ใน 10 เดือน ก่อนทุพพล-      

  ภาพ รับ 500 บาทต่อเดือน 
     

    - ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตั้งแต่  - จ่ายเงินสมทบ 12 ใน 20 เดือน ก่อนทุพพล-          

      500-1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา         

      15 ปี 

    - ตายก่อนครบ 15 ปี รับค่าท าศพ  

      20,000  บาทต่อเดือน 

  ภาพ รับ 650 บาทต่อเดือน 

- จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 40 เดือน ก่อน       

  ทุพพลภาพ รับ 800 บาทต่อเดือน 

- จ่ายเงินสมทบ 36 ใน 60 เดือน ก่อนทุพพล- 

  ภาพ รับ 1,000 บาทต่อเดือน 

  ˟ 
  

3. กรณีตาย 

    - ได้รับเงินค่าท าศพ 20,000 บาท 

- จ่ายเงินสมทบ  6 ใน 12 เดือน ก่อนตาย 

- ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุจ่ายเงินสมทบ 1 ใน    

  6 เดือน ก่อนตาย 
  ˟   

4. กรณีชราภาพ (เงินบ าเหน็จ) 

    - ได้รับบ าเหน็จพร้อมดอกผลคืนทั้งหมด 

 

- เมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และแจ้งสิ้นสุด     

  ความเป็นผู้ประกันตน 

- จ่ายเงินสมทบเพ่ิมได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ 

  เดือน 

˟  ˟ ˟  

5. กรณีชราภาพ (เงินบ านาญ) 

   - ได้เงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ า (600 บาทต่อ        

     เดือน) ตลอดชีวิต 

   - กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึงบ านาญขั้นต่ า ได้รับ   

     เงินบ าเหน็จพร้อมดอกผลคืนทั้งหมด      

   - รับเงินบ านาญแล้วเสียชีวิตภายใน 60 เดือน 

     ทายาทได้รับเงินบ าเหน็จ 10 เท่าของเงิน 

     บ านาญรายเดือน 

   - ทุพพลภาพก่อนได้รับบ านาญ มีสิทธิขอรับ    

- ต้องจ่ายเงินสมทบถึงบ านาญขั้นต่ า หรือไม่     

  น้อยกว่า 420 เดือน 

- อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และสิ้นความเป็น 

  ผู้ประกัน 

- จ่ายเงินสมทบได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน 

- สามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไม่เกิน 

  เดือนพฤษภาคม 2555 

˟ ˟    

หากส่งเงินสมทบต่อเนื่องทุกเดือนจะได้รับเงินกรณีชราภาพขั้นต่ า (ยังไม่รวมดอกผล) ไม่ม ี
600 

บาท/ปี 

2,400 

บาท/ปี 

2,400 

บาท/ปี 

3,000 

บาท/ปี 

หมายเหตุ : = คุ้มครอง  × = ไม่คุ้มครอง                (ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2556 – 8 ธันวาคม 2557) 

            : ผู้สูงอายุท่ีมีอายุเกินกว่า 60 ปี สามารถเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ แต่มีช่วงระยะเวลา 1 ปี                                      

             ( ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2556 - 8  ธันวาคม 2557)



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

      จากการศึกษา ระดับความรู้และความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของแรงงานภาคเกษตร 
ประกอบด้วย                

      4.1 การศึกษาระดับ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 40 ของแรงงานภาค
เกษตร 

      4.2 การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมกับ ความไม่ต้องการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมของแรงงานภาคเกษตร 

      ผลการศึกษา มีดังนี้ 

4.1 การศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 40 ของแรงงานภาคเกษตร 

      ในการศึกษาความรู้ของกลุ่มตัวอย่างในการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ  

      4.1.1 ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันสังคม 

      4.1.2 ด้านความรู้เกี่ยวกับทางเลือกของการประกันสังคม 

      4.1.3 ด้านความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการประกันสังคม 

      ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

      4.1.1 ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันสังคม ประกอบด้วย 

              ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันสังคม  

               ผู้ศึกษาได้ก าหนดข้อค าถามในแบบสอบถามจ านวน 4 ข้อ ผลการศึกษามีดังนี้ (ตารางที่ 2) 

               1) คุณสมบัติของผู้ประกันตน มาตรา 40 ต้องมีอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 มาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม กลุ่มตัวอย่าง รู้
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 ไม่รู ้311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25                                            

               2) ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือน และสามารถจ่ายล่วงหน้าได้ไม่
เกิน 12 เดือน กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ไม่รู้จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

              3) ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบได้ ที่ ส านักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ 
หน่วยบริการเคลื่อนที่ของส านักประกันสังคม ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ห้างเทสโกโลตัส  ไปรษณีย์ (ธนาณัติ) กลุ่ม
ตัวอย่างรู้จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25  ไม่รู้จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25         

              4) การประกันสังคมมาตรา 40 เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ เกษตรกร พ่อค้าหาบเร่ 
แผงลอย คนขับรถรับจ้าง ช่างฝีมือ เป็นต้น  กลุ่มตัวอย่างรู้จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ไม่รู้จ านวน 309 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.25 
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ตารางท่ี 2 จ านวน และร้อยละของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันสังคม 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันสังคม 
รู้ ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คุณสมบัติของผู้ประกันตนต้องมีอายุ 15-60 ปี บริบูรณ์ 89 22.25 311 77.25 

ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนและสามารถจ่าย
ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือน 

80 20.00 320 80.00 

ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบได้ที่ ส านักงานประกันสังคม
ทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร   ออมสิน ห้างเทสโก้โลตัส 
เป็นต้น 

81 20.25 319 79.25 

ประกันสงัคมเปิดโอกาสให้เกษตรกรสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ 91 22.75 309 77.25 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

       ระดับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันสังคมของผู้ท่ีรู้ 
            ภาพรวมระดับความรู้ทั่วๆ ไปเก่ียวกับการประกันสังคมของผู้ที่รู้พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 70.00 มีความรู้ระดับ มาก รองลงมาร้อยละ 18  มีความรู้ระดับ ปานกลาง  และร้อยละ 12 มีความรู้
ระดับน้อย ตามล าดับ แสดงว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ของผู้ที่รู้ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันสังคมอยู่
ในระดับมาก (ตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3 ระดับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันสังคมของผู้ท่ีรู้ 

ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ 

ระดับน้อย (คะแนน = 1) 12 12.00 

ระดับปานกลาง (คะแนน 2-3) 18 18.00 

ระดับมาก (คะแนน = 4) 70 70.00 

รวม 100 100.00 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

        4.1.2 ด้านความรู้เกี่ยวกับทางเลือกของการประกันสังคม 
      ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกของการประกันสังคม ผู้ศึกษาได้ก าหนดค าถามจ านวน 7 ข้อ 

ประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ 5 ทางเลือกท่ีแตกต่างกัน ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้  (ตารางที่ 4) 
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     1) ประกันสังคมตามมาตรา 40 มีให้เลือกท าได้ 5 ทางเลือก ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างรู้จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50  ไม่รูจ้ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 

      2) ทางเลือกท่ี 1 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาทต่อเดือน รัฐช่วยจ่าย 30 บาทต่อเดือน ได้รับความ
คุ้มครอง 3 กรณี คือ 1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2) ทุพพลภาพ  3) ตาย กลุ่มเกษตรกรรู้จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.50 ไม่รู้จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 83.50                                

    3) ทางเลือกท่ี 2 ผู้ประกันตนจ่าย 150 บาทต่อเดือน รัฐช่วย 50 บาทต่อเดือน ได้รับความ
คุ้มครอง 4 กรณี คือ 1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2) ทุพพลภาพ 3) ตาย และ 4) ชราภาพ (บ าเหน็จ )    

กลุ่มตัวอย่างรู้จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ไม่ร   ้จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 

   4) ทางเลือกท่ี 3 ผู้ประกันตนจ่าย 200 บาทต่อเดือน รัฐช่วยจ่าย 100 บาทต่อเดือน ได้รับความ
คุ้มครอง 1 กรณี คือ ชราภาพ (เงินบ านาญ ) กลุ่มตัวอย่าง รู้จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 ไม่รู้จ านวน  
365 คน คิดเป็นร้อยละ 91.25   

     5) ส าหรับบุคคลที่มีอายุเกิน 65 ปี สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้เฉพาะทางเลือกท่ี 3 เท่านั้น 
กลุ่มตัวอย่างรู้จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00  ไม่รูจ้ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 

     6) ทางเลือกท่ี 4 ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาทต่อเดือน รัฐช่วยจ่าย 130 บาทต่อเดือน ได้รับความ
คุ้มครอง 4 กรณี คือ (1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (2) ทุพพลภาพ (3) ตายและ (4) ชราภาพ (บ านาญ ) 
กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ไม่รู้ จ านวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 91.50 

     7) ทางเลือกท่ี 5 ผู้ประกันตนจ่าย 350 บาทต่อเดือน รัฐช่วยจ่าย 150 บาทต่อเดือน ได้รับความ
คุ้มครอง 5 กรณี คือ 1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2) ทุพพลภาพ 3) ตาย 4) ชราภาพ (เงินบ าเหน็จ ) และ
ชราภาพ (เงินบ านาญ ) กลุ่มเกษตรกร รู้ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ไม่รู้ จ านวน 367 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 91.75 
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ตารางท่ี 4 จ านวน และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับทางเลือกการประกันสังคม 

ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกการประกันสังคม 
รู้ ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประกันสังคมให้ความคุ้มครอ งสิทธิประโยชน์ 5 ทางเลือก
แตกต่างกัน 

42 10.50 358 89.50 

ทางเลือกท่ี 1 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาทต่อเดือน รัฐช่วยจ่าย
30 บาทต่อเดือน ได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี คือ  (1) ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย (2) ทุพพลภาพ  และ (3) ตาย     

66 16.50 334 83.50 

ทางเลือกท่ี 2 ผู้ประกันตายจ่าย 150 บาทบาทเดือน รัฐช่วย   
50 บาทต่อเดือน ได้รับความคุ้มครอง 4 กรณี คือ  (1) ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย  (2) ทุพพลภาพ (3) ตาย และ (4) ชรา
ภาพ (บ าเหน็จ) 

64 16.00 336 84.00 

ทางเลือกท่ี 3 ผู้ประกันตนจ่าย 200 บาท รัฐช่วยจ่าย 100 บาท
ต่อเดือน ได้รับความคุ้มครอง 1 กรณี คือ ชราภาพ(เงินบ านาญ) 

35 8.75 365 91.25 

ส าหรับผู้สมัครที่มีอายุเกิน 65ปี สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน
ได้เฉพาะทางเลือก 3 เท่านั้น 

32 8.00 368 92.00 

ทางเลือกท่ี 4 ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท /เดือน รัฐช่วยจ่าย   
130 บาทต่อเดือน ได้รับความคุ้มครอง 4 กรณีคือ (1) ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย (2) ทุพพลภาพ (3) ตายและ (4) ชราภาพ 
(บ านาญ) 

34 8.50 366 91.50 

ทางเลือกท่ี 5 ผู้ประกันตนจ่าย 350 บาทต่อเดือน รัฐช่วยจ่าย
150 บาทต่อเดือน ได้รับ ความคุ้มครอง 5 กรณี คือ (1) ประสบ
อันตราย /เจ็บป่วย (2) ทุพพลภาพ     (3) ตาย (4) ชราภาพ 
(เงินบ าเหน็จ) และ (5) ชราภาพ (เงินบ านาญ) 

33 8.25 367 91.75 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

 ภาพรวมระดับความรู้เกี่ยวกับทางเลือกการประกันสังคมของผู้ท่ีรู้ 
    ภาพรวมระดับความรู้เกี่ยวกับทางเลือกการประกันสังคม ของผู้ที่รู้ พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างร้อย
ละ 45.07 มีความรู้ระดับน้อย รองลงมาร้อยละ  43.66 มีความรู้ระดับมาก และร้อยละ 11.27 มีความรู้ระดับ
ปานกลาง ตามล าดับ แสดงว่า  เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่รู้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับทางเลือกการประกันสังคม
อยู่ในระดับน้อยและมากใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 5 ระดับความรู้เกี่ยวกับทางเลือกการประกันสังคมของผู้ท่ีรู้ 
 

ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ 

ระดับน้อย (คะแนน 1-2) 32 45.07 

ระดับปานกลาง (คะแนน 3-5) 8 11.27 

ระดับมาก (คะแนน 6-7) 31 43.66 

รวม 71 100.00 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

 4.1.3 ด้านความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการประกันสังคม  
 ด้านความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการประกันสังคม  ผู้ศึกษาได้ก าหนดค าถามจ านวน   

15 ข้อ ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ (ตารางที่ 6) 
      1) สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน  กลุ่มตัวอย่าง รู้ จ านวน     

60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ไม่รู ้จ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00  
 2) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรณีประสบอันตราย /เจ็บป่วย คือได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้   

วันละ 200 บาท ไม่เกินปีละ 30 วัน การรักษาพยาบาลใช้สิทธิส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
เช่นเดิมหรือบัตรทอง  กลุ่มตัวอย่าง รู้ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 ไม่รู้ จ านวน 341 คน  คิดเป็น     
ร้อยละ 85.25 
  3) เงื่อนไข กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย คือ จ่ายเงินสมทบ  3 ใน 4 เดือนก่อนประสบอันตราย /
เจ็บป่วย รักษาตัวในโรงพยาบาล 1 วันขึ้นไป ปีละไม่เกิน 30 วัน กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.50 ไม่รู ้จ านวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 90.50 

 4) สิทธิประโยชน์จากกรณีทุพพลภาพ คือได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตั้งแต่ 500-1,000 บาท
ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี และตายก่อนครบ 15 ปี รับค่าท าศพ 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่าง รู้ จ านวน      
44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ไม่รู ้จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00 

 5) เงื่อนไขกรณีทุพพลภาพ คือ จ่ายเงินสมทบ 6 ใน 10 เดือน ก่อนทุพพลภาพรับ 500 บาทต่อ
เดือน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ไม่รู ้จ านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 93.00 

 นอกจากนี้จ่ายเงินสมทบ 12 ใน 20 เดือน ก่อนทุพพลภาพรับ 650 บาท/เดือน จ่ายเงินสมทบ 24 
ใน 40 เดือน ก่อนทุพพลภาพรับ 800 บาทต่อเดือน จ่ายเงินสมทบ 36 ใน 60 เดือน ก่อนทุพพลภาพรับ 1,000 
บาทต่อเดือน 

 6) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับกรณีตาย คือได้รับเงินค่าท าศพ 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 62 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ไม่รู ้จ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.50  
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 7) เงื่อนไขกรณีตาย อาทิ จ่ายเงินสมทบ 6 ใน 12 เดือน ก่อนตาย  กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.00 ไม่รู้ จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 

 8) สิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ (เงินบ าเหน็จ ) คือ ได้รับเงินบ าเหน็จ  พร้อมดอกผลคืนทั้งหมด  
กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ10.00 ไม่รู ้จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 

 9) เงื่อนไขกรณีชราภาพ (เงินบ าเหน็จ ) อาทิ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และแจ้งสิ้นสุดความเป็น
ผู้ประกันตน กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ  9.25 ไม่รู้ จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 90.75  
นอกจากนี้ยังสามารถจ่ายเงินสมทบได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน 
 10) สิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ (เงินบ านาญ ) คือได้รับเงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ า 600 บาทต่อ

เดือนตลอดชวีิต กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ไม่รู้ จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 
นอกจากนี้ยังมีกรณีเพ่ิมเติมคือ (1) กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึงบ านาญขั้นต่ าได้รับเงินบ าเหน็จพร้อมดอกผลคืน
ทั้งหมด (2) รับบ านาญแล้วเสียชีวิตภายใน 60 เดือน ทายาทได้รับเงินบ าเหน็จ 10 เท่าของเงินบ านาญรายเดือน  
และ (3) ทุพพลภาพก่อนได้รับบ านาญมีสิทธิขอรับบ าเหน็จพร้อมดอกผล 

 11) เงื่อนไข กรณีชราภาพ (เงินบ านาญ ) คือ ต้องจ่ายเงินสมทบถึงบ านาญข้ันต่ า หรือไม่น้อยกว่า 
420 เดือน และอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และความสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 22 คน   
คิดเป็นร้อยละ 5.50 ไม่รู้ จ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 

 12) หากส่งเงินสมทบต่อเนื่องทุกเดือนจะได้รับเงินกรณีชราภาพขั้นต่ า (ยังไม่รวมดอกผล ) คือ     
600 บาทต่อป ี กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ไม่รูจ้ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 

 13) เงินสมทบในแต่ละปี ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ประกันตน
จ่ายเงินสมทบเป็นหลักฐาน  กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ  8.00 ไม่รู้ จ านวน 368 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.00 

 14) กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ผู้มีสิทธิรับค่าท าศพ คือบุคคลซึ่งผู้ประกันตนหรือสามี ภริยา 
บิดา มารดา บุตร ที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพของผู้ประกันตน  กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.25 ไม่รู ้จ านวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 88.75 

 15) กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ผู้มีสิ ทธิรับบ าเหน็จได้แก่สามี ภริยา มารดา หรือบุตรของ
ผู้ประกันตนในจ านวนเท่ากัน กลุ่มตัวอย่างรู้ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ไม่รู ้จ านวน 350 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.50 
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ตารางท่ี 6 จ านวน และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการประกันสังคม 

ความรู้เก่ียวกับสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขในการประกันสังคม 
รู้ ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน 60 15.00 340 85.00 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คือได้รับเงิน
ทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ปีละไม่เกิน     30 วัน 

59 14.75 341 85.25 

เงื่อนไข กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย คือ จ่ายเงินสมทบ  3 ใน 4 เดือน 
ก่อนประสบอันตราย/เจ็บป่วย รักษาตัวในโรงพยาบาล 1 วันขึ้นไป ปีละ
ไม่เกิน 30 วัน 

38 9.50 362 90.50 

สิทธิประโยชน์จากกรณีทุพพลภาพ คือ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
ตั้งแต่ 500-1,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี 

44 11.00 356 89.00 

เงื่อนไขกรณีทุพพลภาพ คือ จ่ายเงินสมทบ 6 ใน 10 เดือน ก่อนทุพพล
ภาพรับ 500 บาท/เดือน เป็นต้น 

28 7.00 372 93.00 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รบกรณีตาย คือได้รับเงินค่าท าศพ 20,000 บาท 62 15.50 338 84.50 

เงื่อนไขกรณีตาย อาทิ จ่ายเงินสมทบ 6 ใน 12 เดือน ก่อนตาย 32 8.00 368 92.00 

สิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ (เงินบ าเหน็จ ) คือ ได้รับเงินบ าเหน็จพร้อม
ดอกผลคืนทั้งหมด 

40 10.00 360 90.00 

เงื่อนไขกรณีชราภาพ(เงินบ าเหน็จ) อาทิ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และ
แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

37 9.25 363 90.75 

สิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ (เงินบ านาญ ) คือ  ได้รับเงินบ านาญราย
เดือนขั้นต่ า 600 บาทต่อเดือน ตลอดชีวิต 

25 6.25 375 93.75 

เงื่อนไข กรณีชราภาพ (เงินบ านาญ) คือ ต้องจ่ายเงินสมทบถึงบ านาญขั้น
ต่ า หรือไ ม่น้อยกว่า 420 เดือน และอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และความ
สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

22 5.50 378 94.50 

หากส่งเงินสมทบต่อเนื่องทุกเดือนจะได้รับเงินกรณีชราภาพขั้นต่ า        
(ยังไม่รวมดอกผล) คือ 600 บาทต่อปี 

25 6.25 375 93.75 

เงินสมทบในแต่ละปี ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาโดยใช้
ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเป็นหลักฐาน 

32 8.00 368 92.00 
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ตารางท่ี 6 จ านวน และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการประกันสังคม (ต่อ) 

ความรู้เก่ียวกับสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขในการประกันสังคม 
รู้ ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ผู้มีสิทธิรับค่าท าศพ คือสามี ภริยา บิดา 
มารดา หรือบุตร ที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพของผู้ประกันตน 

45 11.25 355 88.75 

กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จชราภาพได้แก่สามี 
ภริยา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจ านวนเท่ากัน 

50 12.50 350 87.50 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

 ระดับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการประกันสังคมของผู้ท่ีรู้  
     ระดับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการประกันสังคม พบว่า  เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 40.50 มีความรู้ระดับน้อย รองลงมาร้อยละ 34.65 มีความรู้ระดับมาก และร้อยละ 27.85 มีความรู้
ระดับ   ปานกลาง ตามล าดับ แสดงว่า  เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ของผู้ที่รู้ มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
และเงื่อนไขการประกันสังคมอยู่ในระดับน้อย (ตารางที่ 7) 

ตารางท่ี 7 ระดับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการประกันสังคมของผู้ท่ีรู้ 

ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ 

ระดับน้อย (คะแนน 1-5) 32 40.50 

ระดับปานกลาง (คะแนน 6-11) 22 27.85 

ระดับมาก (คะแนน 12-15) 25 34.65 

รวม 79 100.00 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

4.2 การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมกับไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม 
     จากการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเข้าสู่ประกันสังคมกับไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดย
พิจารณาตัวแปร ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  สถานภาพสมรส   อาชีพหลัก ระดับการศึกษา  รายได้สุทธิ ทาง
เกษตรต่อคนต่อปี  การครอบครองที่ดิน และการรับทราบข่าวสารประกันสังคมมาตรา 40 ผลการศึกษา มีดังนี้ 
      4.2.1 เพศ                                                                                          

    ตารางที ่8 พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี 
และอุดรธานี จ านวน 400 คน เป็นเพศชายต้องการเข้าสู่ประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 51.80  ไม่ต้องการเข้าสู่
ประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 48.20  
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 เพศหญิงจ านวน 261 คน ต้องการเข้าสู่ประกันสังคม  คิดเป็นร้อยละ 50.19 ไม่ต้องการเข้าสู่
ประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 49.18 

 เมื่อมองในภาพรวมพบว่า ทั้งชายและหญิงจ านวน 400 คน ต้องการเข้าสู่ประกันสังคม จ านวน 203 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 และไม่ต้องการเข้าสู่ประกันสังคม จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25  

 สรุป  ความต้องการเข้าสู่ ระบบประกันสังคม ของเพศชายด้วยกัน ค่าใกล้เคียงกับ ไม่ต้องการเข้าสู่
ระบบประกันสังคมของเพศชายด้วยกัน และความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของเพศหญิงด้วยกันมี ค่า
ใกล้เคียงกับไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของเพศหญิงด้วยกัน  

ตารางท่ี 8 เพศของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร 

เพศ 
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 72 51.80 67 48.20 139 100.00 

หญิง 131 50.19 130 49.81 261 100.00 

รวม 203 50.75 197 49.25 400 100.00 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

   4.2.2 อายุ   

 ตารางที่  9 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และ
อุดรธานี จ านวน 59 คน ที่มีอายุอยู่ในช่วง 20-40 ปี ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 64.41   
ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 35.59  

 กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร ที่มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี จ านวน 258 คน ต้องการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 54.65 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 45.35  

 กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 83 คน ต้องการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 28.92 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 71.08  

 สรุป กลุ่มอายุของกลุ่มตัวอย่างภาคเกษตร ที่มีช่วงอายุ 20-60 ปี ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม
มากกว่าไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม เนื่องจากมีร ายได้จากการประกอบอาชีพและมีความต้องการสิทธิ
ประโยชน์ที่ ได้รับจากการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  ส าหรับ กลุ่มอายุเกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี         
ความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมลดลง  ทั้งนี้เนื่องจากไม่ค่อยมีรายได้จากการประกอบอาชีพ มีรายได้จาก
เบี้ยยังชีพเป็นส่วนใหญ่ และลูกหลานส่งเงินให้ใช้บ้างเป็นรายเดือนและบางครั้งบางคราวเท่านั้น 
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ตารางท่ี 9 อายุของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร  

อาย ุ
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

20-40 ปี 38 64.41 21 35.59 59 100.00 

41-60 ปี 141 54.65 117 45.35 258 100.00 

มากกว่า 60 ปี 24 28.92 59 71.08 83 100.00 

รวม 203 50.75 197 49.25 400 100.00 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

   4.2.3 สถานภาพ  
          ตารางที่ 10 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร ตามสถานภาพ ในจังหวัดนครราชสีมา 
อุบลราชธานี และอุดรธานี  จ านวน 200 คน ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็น
ร้อยละ 46.00 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 54.00  

                กลุ่มตัวอย่างแรงงานเกษตร ที่มีสถานภาพเป็น  สามี/ภรรยา จ านวน 159 คน ต้องการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 53.46 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 46.54  

       กลุ่มตัวอย่างแรงงานเกษตรที่มีสถานภาพเป็น บุตร /ธิดา จ านวน 26 คน ต้องการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 61.54 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 38.46 

       กลุ่มตัวอย่างแรงงานเกษตรที่มีสถานภาพเป็น ญาติพ่ีน้อง /ผู้อาศัย/อ่ืนๆ จ านวน 15 คน ต้องการ
เข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 33.33 

   สรุป สถานภาพของกลุ่มเกษตรกรแร งงานภาคเกษตร จ าแนกตามสถานภาพ ได้แก่  สามี/ภรรยา 
บุตร/ธิดา และญาติพ่ีน้อง/ผู้อาศัย/อ่ืนๆ ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  ทั้งนี้เนื่องจากมองเห็นความจ าเป็นใน
อนาคตที่ต้องเกิดขึ้นและความไม่แน่นอนของชีวิต จึงต้องสร้างความม่ันคงให้กับชีวิตและครอบครัว  ยกเว้น
หัวหน้าครัวเรือนที่ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้าครัวเรือนส่วนหนึ่งได้ท าประกันชีวิต
ไว้กับบริษัทประกันชีวิตและต้องมีภาระในการส่งเบี้ยประกัน ทุกปี จึงท าใหค้วามต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม
ลดลง 
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ตารางท่ี 10 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร 

สถานภาพ 
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

หัวหน้าครัวเรือน 92 46.00 108 54.00 200 100.00 

สามี/ภรรยา 85 53.46 74 46.54 159 100.00 

บุตร/ธิดา 16 61.54 10 38.46 26 100.00 

ญาติพ่ีน้อง/ผู้อาศัย/อื่นๆ       10 66.67 5 33.33 15 100.00 

รวม 203 50.75 197 49.25 400 100.00 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

          4.2.4 สถานภาพสมรส  
        ตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดนคร ราชสีมา อุบลราชธานี และ

อุดรธานี ที่มีสถานภาพโสด จ านวน 9 คน ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสั งคม คิดเป็นร้อยละ 44.44 และไม่
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 55.56 

 กลุ่มตัวอย่างแรงงานเกษตรที่มีสถานภาพสมรส จ านวน 369 คน ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม     
คิดเป็นร้อยละ 51.49 และไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 48.51  

 กลุ่มตัวอย่างแรงงานเกษตรที่มีสถาน ภาพหม้าย/หย่าร้าง จ านวน  22 คน ต้องการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 40.91 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 59.09  

 สรุป สถานภาพสมรสของกลุ่มแรงงานภาคเกษตร มีสถานภาพสมรสสถานภาพเดียวที่ต้องการ
เข้าสู่ระบบประกันสังคม ทั้งนี้เนื่องจากต้องการความมั่นคงในชีวิตและมองอนาคตในการสร้างหลักประกันความ
มั่นคงให้กับสมาชิกในครอบครัว ส าหรับสถานภาพโสด ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  ทั้งนี้เนื่องจากยังอยู่
ในระหว่างการสร้างฐานะเพ่ือสร้าง หลักประกันในครอบครัวและส่วนหนึ่งยังไม่มีพันธะ จึงยังไม่เห็นความส าคัญ
ของการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  นอกจากนี้ยัง มีบางส่วนมีภาระที่จะ ต้องส่งเบี้ย ประกันให้กับบริษัท  ส าหรับ
หม้าย/หย่าร้าง ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมเช่นเดียวกัน  เนื่องจากยังมีความจ าเป็นที่ จะต้องเก็บเงินไว้ใช้
ในอนาคตและการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน  
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ตารางที่ 11 สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร  

สถานภาพสมรส 
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

โสด 4 44.44 5 55.56 9 100.00 

สมรส 190 51.49 179 48.51 369 100.00 

หม้าย/หย่าร้าง 9 40.91 13 59.09 22 100.00 

รวม 203 50.75 197 49.25 400 100.00 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

 4.2.5 อาชีพหลัก 
                 ตารางที่ 12 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และ
อุดรธานี จ านวน 393 คน อาชีพหลักปลูกพืช ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ยางพารา อ้อย 
ผักสวนครัว ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 50.38 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  คิดเป็น
ร้อยละ 49.62  
  กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กระบือ โค สุกร เป็ด ไก่ จ านวน 3 คน 
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 100  
  กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร อาชีพประมง ได้แก่ ปลาดุก ปลาช่อน กบ จ านวน 1 คน ต้องการ
เข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 100  
  กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร อาชีพรับจ้างทางการเกษตร จ านวน 3 คน ต้องการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 66.67 
  สรุป อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร อาชีพหลักปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง ส่วน
ใหญ่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ยกเว้นอาชีพรับจ้างทางการเกษตร ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม 
ทั้งนี้เนื่องจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ความไม่แน่นอนของรายได้ในการรับจ้างทางการเกษตร 
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ตารางท่ี 12 อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร  

อาชีพหลัก 
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ปลูกพืช 198 50.38 195 49.62 393 100.00 

เลี้ยงสัตว์ 3 100.00 - - 3 100.00 

ประมง 1 100.00 - - 1 100.00 

รับจ้างทางการเกษตร 1 33.33 2 66.67 3 100.00 

รวม 203 50.75 197 49.25 400 100.00 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

     4.2.6  ระดับการศึกษา  
              ตารางที่ 13 พบว่า  ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา 
อุบลราชธานี และอุดรธานี จ านวน 20 คน ไม่รู้หนังสือ /อ่านออกเขียนได้ ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม     
คิดเป็นร้อยละ 40.00  ไมต่้องการเข้าระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 60.00 

 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร ประถมศึกษา จ านวน 277 คน ต้องการเข้าสู่
ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 43.68 ไม่ต้องการเข้าระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 56.32  

 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภา คเกษตร  มัธยมศึกษา  จ านวน 89 คน ต้องการเข้าสู่
ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 70.79 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 29.21 

 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร  อาชีวะศึกษา  จ านวน 5 คน ต้องการเข้าสู่
ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 60.00 ไม่ตอ้งการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ  40.00 

 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร  ปริญญาตรีขึ้นไป  จ านวน 9 คน ต้องการเข้าสู่
ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 88.89 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 11.11 

 สรุป ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่ างพบว่า ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา อาชีวะ และปริญญา
ตรีขึ้นไป ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  ทั้งนี้เนื่องจากเข้าใจถึงระบบประกันสังคมและการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในอนาคต และมีศักยภาพเพียงพอในการส่งเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคม  ส าหรับระดับ
การศึกษาไม่รู้หนังสื อ/อ่านออกเขียนได้ และประถมศึกษาไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  เป็นเพราะว่า     
ยังไม่ค่อยเข้าใจในการเข้าสู่ระบบประกันสังคมในเรื่อง หลักการประกันสังคม และ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ และ
เกษตรกรบางรายก็มีวุฒิภาวะไม่มากพอในการตัดสินใจเข้าสู่ระบบประกันสังคม 
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ตารางท่ี 13 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร  

ระดับการศึกษา 
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไม่รู้หนังสือ/อ่านออกเขียนได้ 8 40.00 12 60.00 20 100.00 

ประถมศึกษา 121 43.68 156 56.32 277 100.00 

มัธยมศึกษา 63 70.79 26 29.21 89 100.00 

อาชีวะ 3 60.00 2 40.00 5 100.00 

ปริญญาตรขีึ้นไป 8 88.89 1 11.11 9 100.00 

รวม 203 50.75 197 49.25 400 100.00 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

 4.2.7 รายได้สุทธิทางการเกษตรต่อคนต่อปี  
 ตาราง ที่ 14 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และ
อุดรธานี ที่มีรายได้สุทธิทางการเกษตรต่อคนต่อปี จ านวน 104 คน มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท ต้องการเข้าสู่
ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 36.54 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 63.64 

 รายได้สุทธิ ทางการ เกษตรต่อคน ต่อปี  จ านวน 75 คน มีรายได้ ระหว่าง 20 ,001- 40 ,000 บาท 
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 40 .00 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็น            
ร้อยละ 60.00 

 รายได้สุทธิ ทางการเ กษตรต่อคน ต่อปี  จ านวน 68 คน มีรายได้ ระหว่าง 40 ,001- 60 ,000 บาท 
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 64 .71 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  คิดเป็น            
ร้อยละ 35.29  

 รายได้สุทธิ ทางการ เกษตรต่อคน ต่อปี  จ านวน 40 คน มีรายได้ระหว่าง 60 ,001-  80 ,000 บาท 
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิด เป็นร้อยละ 57.50 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็น            
ร้อยละ 42.50  

 รายได้สุทธิทางการเกษตรต่อคนต่อปี จ านวน 79 คน ที่มีรายได้ 100,000 บาทขึ้นไป ต้องการเข้าสู่
ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 64.56 ไม่ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 35.44 

 สรุป รายได้สุทธิ ทางการ เกษตรต่อคน ต่อปี  ที่มีรายได้ระหว่าง 40 ,001-  60 ,000 บาท                  
60,001- 80,000 บาท และ 100,000 บาท ขึ้นไป ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  เนื่องจากมีรายได้มากขึ้น
และสามารถ จ่ายเงินสมทบได้ ส าหรับรายได้สุทธิ ทางการ เกษตรต่อคนต่อปี ไม่เกิน 20 ,000 บาท และ    



37 

 

 

 

ระหว่าง 20,001-  40 ,000 บาท ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  เนื่องจากรายได้ยังไม่มาก พอและยัง มี
ค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนอีก อาทิ ค่าครองชีพ  ค่าอาหารกลางวันและค่าเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน เป็นต้น 

ตารางท่ี 14 รายได้สุทธิทางการเกษตรต่อคนต่อปีของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร 

รายได้สุทธทิางการเกษตร    
ต่อคนต่อปี 

ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 20,000 บาท 38 36.54 66 63.64 104 100.00 

20,001-40,000 บาท 30 40.00 45 60.00 75 100.00 

40,001-60,000 บาท 44 64.71 24 35.29 68 100.00 

60,001-80,000 บาท 23 57.50 17 42.50 40 100.00 

80,001-100,000 บาท 17 50.00 17 50.00 34 100.00 

100,000 บาทขึ้นไป 51 64.56 28 35.44 79 100.00 

รวม 203 50.75 197 49.25 400 100.00 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

          4.2.8 การครอบครองท่ีดิน  
 ตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และ
อุดรธานี มีการครอบครองที่ดินเป็นของตนเอง จ านวน 300 คน ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็น      
ร้อยละ 53.33 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 46.67 

 การเช่าที่ดิน จ านวน 26 คน ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 46.15 ไม่ต้องการ
เข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 53.85 

 มีที่ดินเป็นของตนเองและเช่า จ านวน 54 คน ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิด เป็นร้อยละ  
35.19 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 64.18  

 ท าฟรี จ านวน 20 คน ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 60.00 ไม่ต้องการเข้าสู่
ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 40.00 

 สรุป การครอบครองที่ดินของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร พบว่า  เกษตรกรที่มีท่ีดินเป็นของ
ตนเอง และท าฟรี ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  เป็นเพราะไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ดินท าให้ลดการใช้จ่ายใน
ครัวเรือนลง มีเงินออมพอที่จะจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคม ส าหรับ เกษตรกรที่เช่าที่ดิน  มีที่ดิน
เป็นของตนเองและเช่าไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม เนื่องจากต้องเสียค่าเช่าในการท ากิน 
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ตารางท่ี 15 การครอบครองท่ีดินของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร 

การครอบครองท่ีดิน 
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เป็นของตนเอง 160 53.33 140 46.67 300 100.00 

เช่า 12 46.15 14 53.85 26 100.00 

เป็นของตนเองและเช่า 19 35.19 35 64.81 54 100.00 

ท าฟรี 12 60.00 8 40.00 20 100.00 

รวม 203 50.75 197 49.25 400 100.00 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

 4.2.9 การรับทราบข่าวสารประกันสังคมมาตรา 40 
 ตารางที่ 16 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และ

อุดรธานี  ที่ได้รับข่าวสารข้อมูลตามมาตรา 40  จากสื่อมวลชน  (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ) จ านวน 33 คน 
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 72 .73 ไม่ต้องการเข้าสู่ร ะบบประกันสังคม คิดเป็น            
ร้อยละ 27.27 
 เกษตรกรที่ได้รับข่าวสารจากครอบครัว /เพ่ือน /ญาติ จ านวน 12 คน ต้องการ เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 12.00  
 เกษตรกรที่ได้รับข่าวสารจากส านักงานประกันสังคม จังหวัด จ านวน 23 คน ต้องการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 91.30 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 8.70  
 เกษตรกรที่ได้รับข่าวสารข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน/องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 35 คน ต้องการ
เข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 68.57 ไม่ตอ้งการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 31.43 
 สรุป การได้รับข่าวสารข้อมูลตามมาตรา 40  ล้วนท าให้เกษตรกรต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  
ประกอบด้วย (1) ส านักงานประกันสังคม จังหวัด  (2) ครอบครัว /เพ่ือนญาติ  (3) สื่อมวลชน  (วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ ) และ (4) ผู้ใหญ่บ้าน/องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนั้นภาครัฐต้องท าประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย
ถ้วนหน้า โดยบอกกล่าวให้ทราบ ถึงรายละเอียด อาทิ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมกับเงื่อนไข และให้เห็นถึง
ความส าคัญในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วยังเป็นการอ อมเงินแบบ
หนึ่งที่จะต้องใช้ในอนาคต หากเกษตรกรยังไม่มีวินัยในการออมด้วยตนเอง ส านักงานประกันสังคมเป็นอีก
ตัวเลือกหนึ่งที่จะท าหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินออมให้เกษตรกรในอนาคต 
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ตารางท่ี 16 การรับทราบข่าวสารข้อมูลตามมาตรา 40 ของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร 

การรับทราบข่าวสารข้อมูล 
ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม รวม 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ทราบ 78 75.73 25 24.27 103 100.00 

สื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์) 24 72.73 9 27.27 33 100.00 

ครอบครัว/เพ่ือน/ญาติ 9 75.00 3 25.00 12 100.00 

ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 21 91.30 2 8.70 23 100.00 

ผู้ใหญ่บ้าน/องค์การบริหารส่วนต าบล 24 68.75 11 31.43 35 100.00 

ไม่ทราบ 125 42.09 172 57.91 297 100.00 

รวม 203 50.75 197 49.25 400 100.00 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

      ส าหรับเหตุผลที่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมจ านวน 203 คนพบว่า ส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับมีผลต่อตนเองและครอบครัว จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 73.40 รองลงมาคือมีความ
เชื่อมั่นในระบบความคุ้มครองประกันสังคมว่ามีความม่ันคง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.85 มีปัญหาด้าน
สุขภาพและมีความเสี่ยงสูง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.91 มีความสามารถจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.43  ไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ไหนเลย  จ านวน 6 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 2.96 อ่ืนๆ เช่น ต้องการออมเงินไว้ใช้เมื่อคราวจ าเป็นหรือ ยามชรา จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.97 
และไม่พอใจในสิทธิการรักษาพยาบาลหรือความคุ้มครองที่มีอยู่เดิม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48 
ตามล าดับ (ตารางที่ 17) 
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ตารางท่ี 17 จ านวน และร้อยละของเหตุผลท่ีต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของกลุ่มตัวอย่างแรงงาน      
               ภาคเกษตร  

เหตุผลที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตน จ านวน (คน) ร้อยละ 

- สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีผลต่อตนเองและครอบครัว 149 73.40 

- มีความเชื่อม่ันในระบบความคุ้มครองประกันสังคมว่ามีความม่ันคง 20 9.85 

- มีปัญหาด้านสุขภาพและมีความเสี่ยงสูง 12 5.91 

- มีความสามารถในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 9 4.43 

- ไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ไหนเลย 6 2.96 

- อ่ืนๆ 4 1.97 

- ไม่พอใจในสิทธิการรักษาพยาบาลหรือความคุ้มครองที่มีอยู่เดิม 3 1.48 

รวม 203 100.00 

ที่มา : การส ารวจข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

   การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาระดับความรู้และความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของแรงงาน
ภาคเกษตร” มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 40 
ของแรงงานภาคเกษตร (2) เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบการเข้าสู่ระบบปร ะกันสังคมกับการไม่เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม  ในการศึกษาครั้งนี้เลือกตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจงจ านวน  400 ตัวอย่าง จากครัวเรือนทั้งหมด 
658,408 ครัวเรือนในพื้นท่ี 3 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 200 ตัวอย่าง 
จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอุดร ธานีจังหวัดละ 100 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแรงงานภาคเกษตรท า
ประกันสังคมกันมาก ได้เลือกพ้ืนที่ ส าหรับด้านความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 40 ก าหนด
กฎเกณฑ์การให้คะแนนคือ ให้ตอบเพียงว่า รู้ หรือ ไม่รู้ ถ้ากลุ่มตัวอย่างตอบ ค าถามว่ารู้ ก็ จะได้คะแ นน 1 
คะแนน แต่ถ้าตอบ ไม่รู้ก็ จะได้ 0 คะแนน หลังจากนั้นจะได้ท าการจัดกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามโดยแบ่งระดับ
คะแนนออกเป็น 3 ช่วงคือระดับมาก ระดับปานกลางและระดับน้อย มีข้อสรุป และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุป 

      5.1.1 ระดับความรู้ของแรงงานภาคเกษตร 
    แรงงานภาคเกษตรมีความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ   
    1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันสังคม ประกอบด้วย (1) คุณสมบัติของผู้ประกันตนต้องมีอายุ      

15-60 ปีบริบูรณ์ นอกจากนี้ยังไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูก
ยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม บุคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคม (2) ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบ
เป็นรายเดือนและสามารถจ่ายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือน (3) ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบได้ที่ส านักงาน
ประกันสังคมทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารสหกรณ์การเกษตรแ ละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ   
(4) การประกันสังคมเปิดโอกาสให้เกษตรกรสมัครเป็นผู้ประกันตนได้  

    จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ภาพรวมระดับความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันสังคม ของผู้ที่รู้ ส่วนใหญ่
อยู่ใน  ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70   

    2) ความรู้เกี่ยวกับทางเลือ กประกันสังคมประกอบด้วย (1) ประกันสังคมให้ความคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ 5 ทางเลือกท่ีแตกต่างกัน (2) ทางเลือกท่ี 1 จ่าย 100 บาทต่อเดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 
30 บาท ได้รับการคุ้มครอง 3 กรณี คือ ประสบอันตราย /เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย (3) ทางเลือกท่ี 2 จ่าย 
150 บาทต่อเดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท) ได้รับการคุ้มครอง 4 กรณี คือ ประสบอันตราย /
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย บ าเหน็จชราภาพ (4) ทางเลือกท่ี 3 จ่าย 200 บาทต่อเดือน (จ่ายเอง 100 บาท     
รัฐสนับสนุน 100 บาท) ได้รับการคุ้มครอง กรณีเดียวคือชราภาพ (เงินบ านาญ)  (5) ส าหรับผู้สมัครที่มีอายุเกิน 
65 ปี สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ได้เฉพาะทางเลือกท่ี 3 เท่านั้น (6) ทางเลือกท่ี 4 จ่าย 300 บาทต่อเดือน 
(จ่ายเอง 170 บาท รัฐสนับสนุน 130 บาท ) ได้รับการคุ้มครอง 4 กรณี คือ ประสบอันตราย /เจ็บป่วย       
ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ (เงินบ านาญ) และ  (7) ทางเลือกท่ี 5 จ่าย 350 บาทต่อเดือน (จ่ายเอง 200 บาท 
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รัฐสนับสนุน 150บาท ) ได้รับการคุ้มครอง 5 กรณี คือ ประสบอันตราย /เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ   
(เงินบ าเหน็จ) ชราภาพ (เงินบ านาญ)  

    จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ภาพรวมระดับความรู้เกี่ยวกับทางเลือกประกันสังคม ของผู้ที่รู้อยู่ในระดับ
น้อย และมากใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 45.07 และ 43.66 ตามล าดับ 

    3) ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการประกันสังคม ประกอบด้วย (1) สิทธิประโยชน์ที่จะ
ได้รับขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน (2) สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการประสบอันตราย /เจ็บป่วย  คือ 
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท (3) เงื่อนไขกรณีประสบอันตราย /เจ็บป่วย คือจ่ายเงินสมทบ   
3 ใน 4 เดือน ก่อนประสบอันตราย /เจ็บป่วย รักษาตัวโรงพยาบาล 1 วันขึ้นไป ปีละไม่เกิน 30 วัน (4) สิทธิ
ประโยชน์จากกรณีทุ พพลภาพ คือได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตั้งแต่ 500-1,000 บาท ต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 15 ปี (5) เงื่อนไขกรณีทุพพลภาพ คือจ่ายเงินสมทบ 6 ใน 10 เดือน ก่อนทุพพลภาพ รับ 500 บาท
ต่อเดือน (6) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับกรณีตาย คือได้รับเงินค่าท าศพ 20,000 บาท (7) เงื่อนไขกร ณีตาย อาทิ 
จ่ายเงินสมทบ คือ จ่ายเงินสมทบ 6 ใน 12 เดือนก่อนตาย (8) สิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ (เงินบ าเหน็จ ) คือ
ได้รับเงินบ าเหน็จพร้อมดอกผลคืนทั้งหมด (9) เงื่อนไขชราภาพ (เงินบ าเหน็จ) อาทิ อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และ
แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (10) สิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ (เงินบ านาญ) คือได้รับเงินบ านาญ รายเดือน
ขั้นต่ า 600 บาทต่อเดือน ตลอดชีวิต (11) เงื่อนไข กรณีชราภาพ (เงินบ านาญ) คือต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 
420 เดือน และอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (12) หากส่งเงินสมทบต่อเนื่องทุก
เดือนจะได้รับเงินกรณีชราภาพขั้นต่ า (ยังไม่รวมดอกผล ) คือ 600 บาทต่อปี (13) เงินสมทบในแต่ละปีใช้
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเป็นหลักฐาน (14) กรณี
ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายผู้มีสิทธิรับค่าท าศพคือ สามี  ภริยา บิดา มา รดา หรือบุตร ที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็น
ผู้จัดการศพของผู้ประกันตน (15) กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ผู้มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จได้แก่ สามี  ภริยา 
บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจ านวนที่เท่ากัน 

    จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ภาพรวมระดับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยช น์และเงื่อนไขในการ
ประกันสังคมของผู้ที่รู้ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 40.50  
        ส าหรับเหตุผลที่แรงงานภาคเกษตรต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย       
มีดังนี้คือ  (1) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีผลต่อตนเองและครอบครัว จ า นวน 149 ราย คิดเป็ นร้อยละ 73.40      
(2) มีความเชื่อม่ันในระบบความคุ้มครองประกันสังคมว่ามีความม่ันคง จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.85   
(3) มีปัญหาด้านสุขภาพและมีความเสี่ยงสูง จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.91 (4) มีความสามารถในการ
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.43 (5) ไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ไหน
เลย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.96  (6) ต้องการเก็บเงินไว้ใช้ในยามชรา จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 
1.97 และ (7) ไม่พอใจในสิทธิพยาบาลหรือความคุ้มครองที่มีอยู่เดิม จ านวน  3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.48 
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  5.1.2 การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมและไม่ต้องไม่ต้องการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมของแรงงานภาคเกษตร 
     กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และอุดรธานี จ านวน    
400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 เป็นเพศชาย 139 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 34 .75 โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมจ านวน 203 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 50.75 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมจ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25  
โดยแบ่งออกเป็น 9 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  เพศ     
  ความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของเพศชายด้วยกัน และความต้องการเข้าสู่ประกันสังคม

ของเพศหญิงด้วยกัน ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งมีจ านวนใกล้เคียงกัน แสดงว่ายังมองไม่เห็นความชัดเจนของการเข้าสู่
ระบบประกันสังคม 

      อายุ        
    กลุ่มอายุของกลุ่มตัวอย่างภาคเกษตร ที่มีช่วงอายุ 20-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.41และช่วงอายุ        
41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.65 ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม และกลุ่มอายุเกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 28.92 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ทั้งนี้เนื่องจากไม่ ค่อยมีรายได้จากการประกอบอาชีพ 
มีรายได้จากเบี้ยยังชีพเป็นส่วนใหญ่ และลูกหลานส่งเงินให้ใช้บ้างเป็นรายเดือนและบางครั้งบางคราวเท่านั้น 

  สถานภาพ 
     สถานภาพของกลุ่มเกษตรกรแรงงานภาคเกษตร จ าแนกตามสถานภาพ ได้แก่  สามี/ภรรยา      
คิดเป็น ร้อยละ 53.46 บุตร /ธิดา และญ าติพ่ีน้อง /ผู้อาศัย /อ่ืนๆ คิดเป็น ร้อยละ 61.54 และร้อยละ 66.67 
ตามล าดับ ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  ส าหรับหัวหน้าครัวเรือนไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  
เนื่องจากหัวหน้าครัวเรือนส่วนหนึ่งได้ท าประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตไว้แล้ว 

     สถานภาพสมรส                                                                                     
      สถานภาพสมรสของกลุ่มแรงงานภาคเกษตร มีสถานภาพสมรสสถานภาพเดียวที่ต้องการเข้าสู่

ระบบประกันสังคมมากกว่าไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ทั้งนี้เนื่องจากต้องการมีความมั่นคงในชีวิ ตและ
มองอนาคตในการสร้างหลักประกันความม่ันคงให้กับสมาชิกในครอบครัว ส าหรับสถานภาพโสด ไม่ต้องการเข้า
สู่ระบบประกันสังคมมากกว่าต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ทั้งนี้เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างสร้างฐานะเพ่ือ
สร้างครอบครัวและยังไม่มีพันธะ จึงยังไม่เห็นความส าคัญของการเข้าสู่ระบบประกันสังคม แต่ก็มีบางส่วนต้องส่ง
เบี้ยประกัน ส าหรับหม้าย/หย่าร้าง ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากกว่าต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม
เช่นเดียวกัน เนื่องจากยังมีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตและการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน  

    อาชีพหลัก 
           อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตร อาชีพหลักปลูกพืช ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง ยางพารา อ้อย ผักสวนครัว อาชีพหลักเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กระบือ โค สุกร เป็ด ไก่ และ
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อาชีพประมง ได้แก่ ปลาดุก ปลาช่อน กบ ส่วนใหญ่ ต้องการเข้าสู่ระบบป ระกันสังคมทั้งหมด ยกเว้น อาชีพ
รับจ้างทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  ทั้งนี้เนื่องจากขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน มีรายได้ไม่แน่นอน 

    ระดับการศึกษา 
    ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา อาชีวะ และปริญ ญาตรีขึ้น

ไป คิดเป็นร้อยละ 70.79  60 .00 และ 88.89 ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ส าหรับระดับการศึกษาไม่รู้
หนังสือ /อ่านออกเขียนได้ และประถมศึกษาไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ 
56.32 ตามล าดับ 

    รายได้สุทธิทางการเกษตรต่อคนต่อปี 
 รายไดสุ้ทธิทางการเกษตรต่อคนต่อปี ที่มีรายได้ระหว่าง 40,001- 60,000 บาท   60,001- 80,000 บาท 
และ 100 ,000 บาทข้ึนไป ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 64.71  57 .50 และ 64.56 
ตามล าดับ เนื่องจากมีรายได้มากขึ้นและสามารถช าระค่าประกันได้ ส าหรับรายได้สุทธิทางการเกษตรต่อคนต่อปี 
ไม่เกิน 20,000 บาท 20,001- 40,000 บาท ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  คิดเป็นร้อยละ 63.64 และ 
ร้อยละ 60.00 ตามล าดับ  เนื่องจากรายได้ยังไม่มากพอและยังต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนอีก  

 การครอบครองท่ีดิน   
 การครอบครองที่ดินของกลุ่มตัวอย่างแรงง านภาคเกษตร พบว่า  เกษตรกรที่มีท่ีดินเป็นของตนเอง 

และท าฟรี คิดเป็นร้อยละ  53.33 และ 60.00 ตามล าดับ  ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ส าหรับเกษตรกรที่
เช่าที่ดิน และท่ีมีที่ดินเป็นของตนเองและเช่า  คิดเป็นร้อยละ 53.85 และ 64.18 ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม 

    การรับทราบข่าวสารข้อมูลประกันสังคม มาตรา 40   
    การได้รับข่าวสารข้อมูล ประกันสังคม  ตามมาตรา 40  ล้วนท าให้เกษตรกรต้องการเข้าสู่ระบบ

ประกันสังคม ได้แก่ (1) ส านักงานประกันสังคม (2) ครอบครัว /เพ่ือนญาติ  (3) สื่อมวลชน  (วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์) และ (4) ผู้ใหญ่บ้าน/องค์การบริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 91.30  75.00 72.73  และ 68.75 
ตามล าดับ  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
   จากการศึกษา ระดับความรู้และความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของแรงงานภาคเกษตร มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

    5.2.1 จากการสอบถามเรื่องประกันสังคมตามมาตรา 40 กับกลุ่มแรงงานภาคเกษตรพบว่าส่วนใหญ่
ไม่ทราบว่ามีประกันสังคมมาตรา 40 ดังนั้นภาครัฐจะต้อง ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงกัน โดยมอบหมาย ให้
เจ้าหน้าที่ส านักประกันสังคมเขตพ้ืนที่ จังหวัด สาขา ท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงเกษตรกร และประสาน
กับก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือความรู้ที่ ได้รับจากเจ้าหน้าที่ส านักประกันสังคมไปถ่ายทอดให้กับลูกบ้าน และ



45 

 

 

 

เพ่ือให้การด าเนินงาน ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงควรจัดท างบประมาณท่ีต้องน าไปใช้ ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5.2.2 จากการศึ กษากลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคเกษตรที่ ไม่ต้อง เข้าสู่ ระบบประกันสังคม  พบว่ามี
ปัญหาอุปสรรคเนื่องจากมีการเข้าสู่ระบบประกันสังคมท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และบางรายได้ท าประกันที่
อ่ืนไว้แล้ว ดังนั้นภาครัฐควรให้การสนับสนุนและสร้างความเชื่อม่ันให้แก่เกษตรกรที่ไม่ต้องการเข้าสู่ระบ บ
ประกันสังคม อาจมีการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกเพ่ือท าให้เกิดแรงจูงใจ และท าให้เกษตรกรเห็นถึงคุณประโยชน์
ในการเข้า สู่ระบบประกันสังคมว่าเป็นการออมซึ่งจะ เป็นผลดีกับตัวเกษตรกรเองในอนาคต พร้อมกันนี้ยังได้รับ
ดอกผลอีกด้วย โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในแต่ละกรณี 

 5.2.3 จากการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเข้า สู่ระบบประกันสังคมกับความไม่ต้องการเข้าสู่
ระบบประกันสังคม พบว่า  รายได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ ในการเข้าสู่ระบบประกันสังคม 
หากมีรายได้ดี ความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมก็มากข้ึน ดังนั้นภาครัฐจะต้อง ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้
เสริมนอกเหนือจา กอาชีพเกษตร อาทิ  การเย็บปักถักร้อย หัตถกรรม และมองช่องทางการตลาดเพ่ือรับซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรผลิต เพ่ือไม่ให้ถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ น อกจากนี้ยังต้องน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการยับยั้งชั่งใจในการใช้จ่าย จ่าย
เท่าท่ีจ าเป็นก่อน ที่ส าคัญคือ  จะต้องเก็บเงินออมให้ได้ในแต่ละเดือน  ชีวิตความเป็นอยู่จึงจะดีข้ึน น าไปสู่ความ
อยู่ดีมีสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

 5.2.4 จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรไม่ได้รับความสะดวกในการจ่ายเงินสมทบ ซึ่งในเรื่องนี้หาก
เป็นไปได้ ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านอาจเป็นตัวแทนในการรวบรวมเงินสมทบในแต่ละเดือนของลูกบ้าน แล้วน าไปส่ง
ที่ส านักงานประกันสังคมหรือถ้าไม่อยากให้เสียเวลาอาจจ่ายเงินล่วงหน้าไม่เกิน 12 เดือน เพ่ือสะดวกแก่
ผู้ประกันตนหากไม่เดือดร้อนเรื่องการเงิน นอกจากนี้เพ่ือกัน การหลงลืมและเป็นกา รจ่ายเงินล่วงหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 
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