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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์
ประกนัสงัคมของพนักงาน บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั ศกึษาเปรยีบเทยีบความรูค้วามเขา้ใจสทิธิ
ประโยชน์ประกันสงัคมของพนักงาน บรษิัท แพรคติก้า จ ากัด จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
และศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ในการใชส้ทิธปิระกนัสงัคมกบัความรูค้วามเขา้ใจ
สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมของพนกังาน บรษิทั แพรคตกิา้ จ ากดั 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื พนกังาน บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั จ านวน 226 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และใช้คอมพวิเตอรโ์ปรแกรม
ส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลู สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ค่าสถติ ิt และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกต่างจงึท าการวเิคราะหห์าความแตกต่างของค่าเฉลีย่โดยวธิขีอง LSD ทัง้นี้ก าหนดค่า
นยัส าคญัทางสถติไิวท้ี ่.05 
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษัท แพรคติก้า จ ากัด มีความรู้ความ เข้าใจสิทธิ
ประโยชน์ประกนัสงัคมภาพรวม อยู่ในระดบัสูง โดยม ี( X  =.58) โดยประเดน็ทีก่ลุ่มตวัอย่างมี
ความรูค้วามเขา้ใจต่อสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม มากที่สุดคอื สทิธปิระโยชน์กรณีคลอดบุตร    
( X = .65) รองลงมาคอื สทิธปิระโยชน์กรณีชราภาพ ( X  = .64) และประเดน็ทีก่ลุ่มตวัอย่างม ี
ความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม น้อยที่สุดคอื สทิธปิระโยชน์กรณีเจบ็ป่วยหรอื
ประสบอนัตราย ( X  = .49) และจากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ตัวแปรดา้นประสบการณ์
ในการใช้สิทธิร ักษาพยาบาลผู้ป่วย – นอก และด้านการใช้สิทธิในการเบิกเงินทดแทน มี



ความสมัพนัธ์กบัความรู้ความเข้าใจสทิธิประโยชน์ประกนัสงัคม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที ่
0.05 ส่วนตวัแปรทางดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืน และประสบการณ์ในการใชส้ทิธริกัษาพยาบาลผูป่้วย – ใน ไม่มผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจสทิธิ
ประโยชน์ประกนัสงัคมของพนกังาน บรษิทั แพรคตกิา้ จ ากดั 
 

ค าส าคญั: ความรูค้วามเขา้ใจ, สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม, บรษิทั แพรคตกิา้ จ ากดั 
 

Abstract 
 
 The objectives of this research were to study the level of knowledge and 
understanding of social security benefits of employees of Practika Co., Ltd., to compare 
the knowledge and understanding of social security benefits of employees of Practika 
Co., Ltd. classified by personal factors by sex, age, marital status. Job level and 
average monthly income. And to study the relationship between the experience of using 
social security and the social security benefits of employees of Practika Co., Ltd. 

The samples used in this study were 226 employees of Practika Co., Ltd., using 
a questionnaire as a tool to collect data. The computer program was used to analyze 
statistical data such as frequency, percentage, mean, standard deviation, t-Test, and 
One-way ANOVA. The average difference by LSD method is statistically significant at 
.05. 

The results showed that employees of Practika Co., Ltd. have a better 
understanding of social security benefits at the high level ( X = .58). The issue with the 
most knowledgeable about social security was maternity benefit ( X = .65), followed by 
old age benefit ( X = .64) and the issue  with the least knowledge and understanding of 
Social Security was benefit in case of illness or damage ( X = .49). The results of the 
hypothesis test found that variables in the experience of using outpatient-patient 
treatment and the use of the right to withdraw money has relationship with cognitive 
social security benefits statistically significance at 0.05. The variables were gender, age, 
marital status, education level, job position, average monthly income and the experience 
of using patient-in-patient treatment did not affect knowledge of social security benefits 
of employees. 
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บทน า 
 

ในประเทศไทยกองทุนเงนิทดแทน นับเป็นก้าวแรกของการประกันสงัคมไทย ที่ให้
หลกัประกนัแก่ลกูจา้งกรณปีระสบอนัตราย หรอืเจบ็ป่วยดว้ยโรคอนัเน่ืองมาจากการท างาน 

การประกันสังคม คือ การสร้างหลกัประกันในการด ารงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มี
รายได้ และจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมเพื่อรบัผดิชอบในการเฉลี่ยความเสีย่งทีอ่าจ
เกิดขึ้นจากการเจบ็ป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสยีชวีติ สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการ
ว่างงาน เพื่อให้ได้ร ับการรักษาพยาบาล และมี การทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่ อง โดยที่
ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มอีายุไม่ต ่ากว่า 15 ปีบรบิูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบรบิูรณ์ในวนัเข้า
ท างาน และท างานอยูใ่นสถานประกอบการทีม่ลีกูจา้ง ตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป และเงนิสมทบ คอื เงนิ
ทีน่ายจา้ง ลูกจา้ง ต้องน าส่งเขา้กองทุนประกนัสงัคมทุกเดอืน โดยค านวณจากค่าจา้ง ที่ลูกจา้ง
ไดร้บั ในอตัรารอ้ยละ 5 ซึง่ฐานค่าจา้งทีจ่ะน ามาค านวณต ่าสุดเดอืนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่
เกนิ เดอืนละ 15,000 บาท (เงนิสมทบขัน้ต ่าเดอืนละ 83 บาท และไม่เกนิเดอืนละ 750 บาท) 
ทัง้นี้ รฐับาลจะออกเงนิสมทบเขา้กองทุนอกีส่วนหน่ึง 

ส าหรบั บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2527 และเป็นบรษิทัเอกชน 
ด าเนินธุรกจิอุตสาหกรรมในการผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มบรกิารตดิตัง้ ซึ่งมจี านวน
บุคลากรในองค์การเป็นจ านวนมาก และเป็นบรษิัทเอกชนอกีบรษิัทหนึ่งที่ให้ความร่วมมอืกบั
ภาครฐั โดยการเขา้เป็นสมาชกิของกองทุนประกนัสงัคม เพื่อใหพ้นักงานในองคก์ารมสีทิธต่ิางๆ 
ทีจ่ะไดร้บัจากกองทุนไมว่่าจะเป็นกรณเีจบ็ป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสยีชวีติ สงเคราะหบ์ุตร 
ชราภาพ และการว่างงาน เพื่อให้ได้รบัการรกัษาพยาบาล และมีการทดแทนรายได้ อย่าง
ต่อเนื่อง แต่พนักงานหลายคนอาจจะยงัไม่ทราบรายละเอยีดทีแ่น่ชดัมากพอ รูเ้พยีงแต่ว่าในแต่
ละเดอืนเราต้องจ่ายค่าประกนัสงัคม แต่ไม่รูว้่าท าไมเราต้องจ่าย แล้วเราจะได้สทิธปิระโยชน์
อะไรบ้างจากการจ่ายเงินในแต่ละเดือน บางครัง้พนักงานหลายคนจะรู้สึกว่าการจ่ายเงิน
ประกันสงัคมเป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็นเลย เพราะแทบจะไม่ได้ใช้สิทธิดงักล่าว การที่หลายคนคิด
เช่นนัน้ เป็นเพราะเขาไม่รูว้่าเราจะได้ใช้สทิธอิะไรจากประกนัสงัคมบ้าง หากรูแ้ล้วก็จะเขา้ใจ
ระบบประกนัสงัคมไดด้ขีึน้อยา่งแน่นอน 

จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าวท าให้ผู้วจิยัต้องการที่จะศึกษาความรู้ความเข้าใจ
สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมของพนกังานบรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั เพื่อทีจ่ะสามารถน าปัจจยัต่าง 
ๆ มาใชป้ระโยชน์ในการเพิม่ความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งของสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมมากขึน้ และ
สามารถรกัษาสทิธขิองตนในกรณีต่าง ๆ ได้ สามารถใช้ชวีติต่อไปได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคดิจากอุบตัเิหตุในการท างานจนต้องสูญเสยีอวยัวะหรอืถงึแก่ชวีติ การเจบ็ป่วย การรบัเงนิ
ช่วยเหลอืในกรณคีลอดบุตรและกรณสีงเคราะหบ์ุตร และจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อื่น ๆ ที่



จะน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเพิม่ความรู้ความเข้าใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมของ
พนกังานในหน่วยงานขององคก์ารต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 
1.  เพื่อศกึษาระดบัความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมของพนักงาน บรษิทั    

แพรคตกิา้ จ ากดั 
2.  เพื่อเปรยีบเทยีบความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมของพนักงาน บรษิทั    

แพรคตกิา้ จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างประสบการณ์ในการใชส้ทิธปิระกนัสงัคมกบัความรู้
ความเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมของพนกังาน บรษิทั แพรคตกิา้ จ ากดั 
 
 

วิธีการวิจยั 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
 

ประชากรที่ใช้ศึกษาครัง้นี้ คือ พนักงานของ บรษิัท แพรคติก้า จ ากัด มจี านวนทัง้หมด   
520 คน (ขอ้มลูจากฝ่ายทรพัยากรบุคคล ณ วนัที ่10 มนีาคม พ.ศ. 2559)  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
คอื 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามด้านประสบการณ์ในการใช้สทิธปิระกนัตน ด้านการใช้สทิธิ
รกัษาพยาบาล-ผูป่้วยนอก การใชส้ทิธริกัษาพยาบาล-ผูป่้วยใน การใชส้ทิธเิบกิเงนิทดแทน  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเพื่ อทดสอบเรื่ อ งความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์
ประกนัสงัคมของพนักงาน บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั ลกัษณะค าถามเป็นแบบขอ้ความใหผู้ต้อบ
ประเมนิว่าถูกหรอืผดิ ในแต่ละกรณีของประโยชน์ทดแทน การสรา้งแบบสอบถามผู้วจิยัจะใช้
ค าตอบใหเ้ลอืกตอบ 2 ค าตอบ  



การวิเคราะหข้์อมลู 
 

ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มลู โดยน าขอ้มลูจากแบบสอบถามที่ไดม้าวเิคราะหป์ระมวลผล
โดยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ
 
 

สรปุผลการวิจยั 
 
ความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ประกนัสงัคม 
 

พนักงาน บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั มคีวามรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม
ภาพรวม อยู่ในระดบัสูง โดยม ี( X  =.58)  โดยประเดน็ที่กลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลี่ยความรู้ความ
เขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมมากทีสุ่ดคอื กรณีคลอดบุตร ( X  = .65)  รองลงมาตามล าดบั 
ไดแ้ก่ กรณชีราภาพ ( X  = .64)  กรณีว่างงาน ( X  = .60)  กรณีทุพพลภาพ ( X  = .59)  กรณี
สงเคราะห์บุตร ( X  = .56)  และประเดน็ทีก่ลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลี่ยความรูค้วามเขา้ใจต่อสทิธิ
ประโยชน์ประกนัสงัคมน้อยทีสุ่ดคอื กรณเีจบ็ป่วยหรอืประสบอนัตราย ( X  = .49) 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานท่ี 1   พนักงานบรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั ทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมแตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่1.1  พนักงานบรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั ทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมติฐานที่ 1.2  พนักงานบรษิัท แพรคตกิ้า จ ากดั ที่มอีายุต่างกนั มคีวามรู้ความ
เขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานที่ 1.3  พนักงานบรษิัท แพรคตกิ้า จ ากดั ที่มสีถานภาพสมรสต่างกนั มี
ความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานที ่1.4  พนกังานบรษิทั แพรคตกิา้ จ ากดั ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามรู้
ความเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานที ่1.5  พนักงานบรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดัทีม่ตี าแหน่งงานต่างกนั มคีวามรู้
ความเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้  



สมมตฐิานที ่1.6  พนักงานบรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดัที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มี
ความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานท่ี 2  ประสบการณ์ในการใช้สทิธปิระกนัตนมคีวามสมัพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจ
สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมของพนกังาน บรษิทั แพรคตกิา้ จ ากดั 

สมมตฐิานที ่2.1  ประสบการณ์ในการใชส้ทิธริกัษาพยาบาล-ผูป่้วยนอก มคีวามสมัพนัธ์
กบัความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมของพนักงาน บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานที ่2.2 ประสบการณ์ในการใชส้ทิธริกัษาพยาบาล-ผูป่้วยใน ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมของพนักงาน บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั  ซึง่ไม่
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานที ่2.3 ประสบการณ์ในการใชส้ทิธเิบกิเงนิทดแทน มคีวามสมัพนัธก์บัความรู้
ความเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมของพนักงาน บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 
 

ข้อวิจารณ์ 
 

การศึกษา ความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ของพนักงานบริษัท       
แพรคติก้า จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม ของ
พนกังานบรษิทั แพรคตกิา้ จ ากดั ทุกดา้นอยูใ่นระดบัสงู มคี่าเฉลีย่ .58 สามารถวเิคราะหด์งันี้ 
1. จากการศกึษา ความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม ของพนักงานบรษิทั แพรคตกิ้า 
จ ากดั พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามรู้ความเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมอยู่ใน
ระดบัสงู ซึง่ความรูค้วามเขา้ในสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมในดา้นกรณีคลอดบุตร กรณีชราภาพ 
กรณีว่างงาน กรณีทุพพลภาพ และกรณีสงเคราะหบ์ุตร อยู่ในระดบัสูง ส่วนความรูค้วามเขา้ใน
สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมในดา้นกรณเีจบ็ป่วยหรอืประสบอนัตราย อยูใ่นระดบัต ่า  

กลุ่มตวัอย่างมคีวามรู้ความเข้าในสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมในด้านกรณีคลอดบุตร
มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ .65 ซึง่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องอตัราค่าบรกิารทางการแพทยเ์หมาจ่าย
กรณีคลอดบุตรมากที่สุด อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จงึมคีวามสนใจ
สทิธปิระโยชน์ดา้นน้ีกนัมากทีสุ่ด 

รองลงมา กลุ่มตวัอยา่งมคีวามรูค้วามเขา้ในสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมในดา้นกรณีชรา
ภาพ มคี่าเฉลีย่ .64 ซึ่งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องเงื่อนไขที่ต้องจ่ายเงนิสบทบมาแล้วไม่น้อย



กว่า 180 เดอืน และมอีายุครบ 55 บรบิูรณ์มากทีสุ่ด เป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุอยู่
ในช่วงวยัท างาน และใส่ใจผลประโยชน์ในอนาคต จงึท าใหม้คีวามสนใจสทิธปิระโยชน์ดา้นน้ี 

อนัดบัที่ 3  กลุ่มตวัอย่างมคีวามรูค้วามเขา้ในสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมในด้านกรณี
ว่างงาน มคี่าเฉลี่ย .59 ซึ่งมคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องผู้ว่างงานต้องมคีวามสามารถในการ
ท างานและพรอ้มทีจ่ะท างานทีเ่หมาะสมตามทีจ่ดัหาใหแ้ละต้องไม่ปฏเิสธงานมากทีสุ่ด อาจเป็น
เพราะภาวะเศรษฐกจิในยุคปัจจุบนัที่ไม่ค่อยดนีัก จงึมบีางบรษิทัอุตสาหกรรมที่ใกล้เคยีงมกีาร 
lay-off พนกังาน ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอ้งใส่ใจสทิธปิระโยชน์ในกรณวี่างงานมากขึน้  

อนัดบัที ่ 4  กลุ่มตวัอย่างมคีวามรูค้วามเขา้ในสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมในดา้นกรณี
ทุพพลภาพ มคี่าเฉลี่ย .59 ซึง่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการไดร้บัเงนิทดแทนค่าจา้งเป็นราย
เดอืนมากทีสุ่ด เพราะกลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานทีป่ฏบิตังิานในโรงงานอุตสาหกรรม ท างานกบั
เครือ่งจกัรมากมาย จงึมคีวามเสีย่งต่อการสญูเสยีอวยัวะ ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างมคีวามสนใจในเรื่อง
ผลประโยชน์ทดแทนในดา้นทุพพลภาพ  

อนัดบัที่ 5  กลุ่มตวัอย่างมคีวามรูค้วามเขา้ในสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมในด้านกรณี
สงเคราะหบ์ุตร มคี่าเฉลีย่ .56 ซึง่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งสทิธใินการไดร้บัเงนิสงเคราะหบ์ุตร
เหมาจ่ายต่อเดอืนต่อคนมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มมจี านวนตวัอย่างที่มสีถานภาพสมรสแล้วรอ้ย
ละ 39.8 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด จึงท าให้มคีวามสนใจสิทธิประโยช น์ด้านนี้อยู่ใน
ระดบัสงู 

และอนัดบัสุดทา้ย กลุ่มตวัอย่างมคีวามรูค้วามเขา้ในสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมในดา้น
กรณีเจบ็ป่วยหรอืประสบอนัตรายน้อยทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ย .49 ซึง่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการ
เบกิค่าใชจ้่ายค่าหอ้งและอาหาร จากการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ กรณีผูป่้วยใน 
อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใชส้ทิธริกัษาพยาบาลผู้ป่วยใน และส่วนใหญ่จะใช้
สทิธจิากวงเงนิของประกนัชวีติที่ท าไว้มากกว่า จงึท าให้มคีวามรูส้ทิธปิระโยชน์ด้านนี้กนัน้อย
ทีสุ่ด 

 
2.  จากการศึกษา ประสบการณ์ในการใช้สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม ของพนักงานบรษิัท    
แพรคตกิ้า จ ากดั พบว่า ในกลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ในการใช้สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม
ภาพรวมอยู่ในระดบัต ่า มคี่าเฉลีย่ .50 ซึง่มปีระสบการณ์ในการใช้สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม
ด้านการใช้สทิธริกัษาพยาบาล-ผู้ป่วยนอก อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนประสบการณ์ในการใช้
สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมดา้นการใชส้ทิธริกัษาพยาบาล-ผู้ป่วยใน และประสบการณ์ดา้นการ
ใชส้ทิธเิบกิเงนิทดแทน อยูใ่นระดบัต ่า  

กลุ่มตัวอย่าง มีประสบการณ์ในการใช้สิทธิประโยชน์ประกันสงัคมด้านการใช้สิทธิ
รกัษาพยาบาล-ผู้ป่วยนอก อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย .69 สาเหตุที่กลุ่มตวัอย่างมกีารใช้
สทิธอิยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องมาจากการขึน้ทะเบยีนสทิธปิระกนัสงัคมโรงพยาบาลทีส่งักดัไว้



ไม่สะดวกต่อการไปใช้สทิธ ิอกีทัง้มจี านวนผู้ป่วยเยอะ และรอควินาน หากป่วยเพยีงเล็กน้อย 
กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะไปใช้บริการของคลินิก หรือสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านและมีความ
สะดวกสบายมากกว่า 

รองลงมากลุ่มตวัอย่าง มปีระสบการณ์ในการใช้สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมด้านการใช้
สทิธเิบิกเงนิทดแทน อยู่ในระดบัต ่า มคี่าเฉลี่ย .42 สาเหตุที่กลุ่มตวัอย่างมกีารใช้สทิธอิยู่ใน
ระดบัต ่า เนื่องมาจากกลุ่มตวัอย่างไม่ทราบรายละเอยีดเรื่องของการเบกิเงนิทดแทนต่าง ๆ อกี
ทัง้ไม่ค่อยได้ร ับการอ านวยความสะดวกจากการโทรสอบถามข้อมูลโดยตรงที่ส านักงาน
ประกนัสงัคม ไมค่่อยมเีจา้หน้าทีร่บัโทรศพัทเ์พื่อตอบขอ้สอบถาม ในบางครัง้การยื่นเรื่องไปแลว้ 
ไม่มกีารตอบรบั หรอืตอบรบัช้า เกดิจากความเฉื่อยชาในการท างานของระบบราชการ ท าให้
เกดิความเบื่อหน่ายในการเดนิเรือ่งเพื่อขอเบกิเงนิชดเชยต่าง ๆ จงึมองขา้มสทิธปิระโยชน์ตรงนี้
ไป และท าใหม้กีารใชส้ทิธดิา้นน้ีน้อยกว่าทีค่วรจะเป็น 

และอนัดบัสุดท้าย กลุ่มตวัอย่าง มปีระสบการณ์ในการใช้สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม
ดา้นการใช้สทิธริกัษาพยาบาล-ผู้ป่วยใน อยู่ในระดบัต ่า มคี่าเฉลีย่ .41 สาเหตุทีก่ลุ่มตวัอย่างมี
การใช้สทิธอิยู่ในระดบัต ่า เนื่องมาจากส่วนใหญ่กลุ่มไม่ทราบว่าสทิธปิระกนัสงัคม สามารถใช้
สทิธใินการรกัษาพยาบาลผูป่้วยในได ้จงึท าให้มกีารใชส้ทิธดิา้นนี้น้อย และบวกกบัทางบรษิทัฯ 
มกีารท าประกนัสุขภาพให้พนักงาน จงึท าให้กลุ่มตวัอย่างเลอืกจะรกัษาพยาบาลผู้ป่วยใน กบั
โรงพยาบาลเอกชนที่สะดวกสบายมากกว่า มวีงเงนิในการรกัษามากกว่า แทนการที่จะใช้สทิธิ
รกัษาพยาบาลผูป่้วยในกบัโรงพยาบาลทีส่งักดัไว ้

 
3. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 1  พนักงานบรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั ที่มปัีจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1  พนักงานบรษิัท แพรคติก้า จ ากดั ที่มเีพศต่างกนั มคีวามรู้ความ
เขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมแตกต่างกนั ผลการศกึษาพบว่า พนักงานบรษิทั แพรคตกิ้า 
จ ากดั ที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ แต่ในด้านกรณีทุพพลภาพแตกต่างกนั พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างทีม่เีพศชาย ( X  = .53) มคีวามรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมแตกต่างจาก
กลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศหญงิ ( X  = .63) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้เนื่องมากจาก
พนักงานทุกคนทัง้ชายและหญงิไดร้บัสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมในแต่ละดา้นเหมอืนกนั แต่มี
ความสนใจสทิธปิระกนัสงัคมในด้านกรณีทุพพลภาพแตกต่างกนั จงึท าใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมดา้นกรณทีุพพลภาพแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.2  พนักงานบรษิัท แพรคตกิ้า จ ากดั ที่มอีายุต่างกนั มคีวามรู้ความ
เขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมแตกต่างกนั ผลการศกึษาพบว่า พนักงานบรษิทั แพรคตกิ้า 



จ ากดั ทีม่อีายแุตกต่างกนั มคีวามรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมโดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดร้บัสทิธปิระกนัสงัคมทีเ่ท่าเทยีมกนัตามขัน้ของอายุในแต่ละบุคคล จงึท าใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมไมแ่ตกต่างกนั 

สมมตฐิานที่ 1.3  พนักงานบรษิัท แพรคตกิ้า จ ากดั ที่มสีถานภาพสมรสต่างกนั มี
ความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมแตกต่างกนั ผลการศกึษาพบว่า พนักงานบรษิทั      
แพรคติก้า จ ากัด ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์
ประกนัสงัคมโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แต่ในด้านกรณี
สงเคราะหบ์ุตร พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มสีถานภาพสมรสหย่ารา้ง ( X  = .286)  มคีวามรูค้วาม
เข้าใจสิทธิประโยชน์ประกันสังคมแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสโสด                 
( X  = .585)  และสถานภาพสมรสสมรส ( X  = .539) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากสถานภาพสมรสส าหรบักลุ่มตวัอยา่งทีม่คีรอบครวั อาจรวมถงึการมบีุตร จะ
ท าใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระกนัสงัคมดา้นกรณสีงเคราะหบ์ุตรไดด้กีว่า 

สมมตฐิานที ่1.4  พนกังานบรษิทั แพรคตกิา้ จ ากดั ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามรู้
ความเข้าใจสิทธปิระโยชน์ประกันสงัคมแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบรษิัท      
แพรคติก้า จ ากัด ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์
ประกนัสงัคมโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะระดบัการศึกษาไม่ได้ท าให้สทิธปิระกนัสงัคมที่ได้รบัแตกต่างกนั กลุ่มตัวอย่างจงึ
ความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมไมต่่างกนั 

สมมตฐิานที่ 1.5  พนักงานบรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดัที่มตี าแหน่งงานต่างกนั มคีวามรู้
ความเข้าใจสิทธปิระโยชน์ประกันสงัคมแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบรษิัท      
แพรคตกิ้า จ ากดั ทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนั มคีวามรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม
โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะทุกๆ 
ต าแหน่งงาน มสีทิธปิระกนัสงัคมทีเ่หมอืนกนั กลุ่มตวัอย่างจงึความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์
ประกนัสงัคมไมต่่างกนั 

สมมตฐิานที ่1.6  พนักงานบรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดัที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มี
ความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมแตกต่างกนั ผลการการศกึษาพบว่า พนักงาน
บริษัท แพรคติก้า จ ากัด ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใ จสิทธิ
ประโยชน์ประกนัสงัคมโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ได้ท าให้ใครมีสิทธิประกันสังคมที่ต่างกัน กลุ่ม
ตวัอยา่งจงึความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมไมต่่างกนั 
  



สมมติฐานท่ี 2 ประสบการณ์ในการใชส้ทิธปิระกนัตนมคีวามสมัพนัธก์บัความรูค้วามเขา้ใจสทิธิ
ประโยชน์ประกนัสงัคมของพนกังาน บรษิทั แพรคตกิา้ จ ากดั 

สมมติฐานที่ 2.1  ประสบการณ์ในการใช้สทิธริกัษาพยาบาล - ผู้ป่วยนอก มคีวาม 
สมัพนัธก์บัความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมของพนักงาน บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั 
ผลการศกึษาพบว่า ประสบการณ์ในการใชส้ทิธริกัษาพยาบาล - ผูป่้วยนอก มคีวามสมัพนัธก์บั
ระดบัความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม ของพนักงาน บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั ใน
ภาพรวม และรายด้านในด้านกรณีเจบ็ป่วยหรอืประสบอนัตราย  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ทิศทางบวก 
หมายความว่า ถ้ามปีระสบการณ์ในการใช้สิทธิรกัษาพยาบาล - ผู้ป่วยนอก มากขึ้น ก็จะม ี
ความรู้ความเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมในด้านกรณีเจบ็ป่วยหรอืประสบอนัตราย และ
ความรู้ความเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมโดยรวมสูงขึน้ตามไปด้วย ทัง้นี้อนัเนื่องมาจาก 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใชส้ทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมดา้นสทิธริกัษาพยาบาล -ผูป่้วยนอก จงึ
ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมคีวามรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมในดา้นนี้มากทีสุ่ด 

สมมตฐิานที ่2.2  ประสบการณ์ในการใชส้ทิธริกัษาพยาบาล - ผูป่้วยใน มคีวามสมัพนัธ์
กบัความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมของพนักงาน บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั  ผล
การศกึษาพบว่า ประสบการณ์ในการใช้สทิธริกัษาพยาบาล - ผู้ป่วยใน ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั 
ระดบัความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม ของพนักงาน บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั ทัง้
โดยรวมและรายดา้น ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ ทัง้นี้อนัเนื่องมาจาก กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เคยใช้สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมด้านสทิธริกัษาพยาบาล - ผู้ป่วยใน จงึท าให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมคีวามรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมในดา้นนี้น้อย 

สมมตฐิานที ่2.3  ประสบการณ์ในการใชส้ทิธเิบกิเงนิทดแทน มคีวามสมัพนัธก์บัความรู้
ความเขา้ใจสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมของพนักงาน บรษิัท แพรคติก้า จ ากดั ผลการศึกษา
พบว่า ประสบการณ์ในการใชส้ทิธเิบิกเงนิทดแทน มคีวามสมัพนัธก์บั ระดบัความรูค้วามเขา้ใจ
สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม ของพนักงาน บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั ในภาพรวม และรายดา้นใน
ดา้นกรณีชราภาพ และดา้นกรณีว่างงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ทศิทางบวก หมายความว่า ถ้ามปีระสบการณ์
ในการใช้สิทธิใช้สิทธิเบิกเงินทดแทนมากขึ้น ก็จะมีความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์
ประกนัสงัคมในด้านกรณีทุพพลภาพ ดา้นกรณีชราภาพ และความรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระโยชน์
ประกนัสงัคมโดยรวมสงูขึน้ตามไปดว้ย ทัง้นี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างมคีวามสนใจในเรื่องการ
ใชส้ทิธเิบกิเงนิทดแทน จงึท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมคีวามรูค้วามเขา้ใจสทิธปิระกนัสงัคมในดา้นนี้ 
  



ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 
 จากผลการวจิยัในประเดน็ของประสบการณ์ในการใชส้ทิธปิระกนัสงัคมแต่ละดา้น เหน็
ได้ชดัว่าพนักงาน บรษิทั แพรคติก้า จ ากดั ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสทิธใินการรกัษาพยาบาลที่
ครอบคลุมเมื่อเจบ็ป่วย หรอืสทิธใินกรณีอื่น ๆ ทางฝ่ายบุคคลของบรษิทัฯ ต้องเป็นสื่อกลางใน
การจดัหาแผ่นพบั หรอืท าสื่อประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ เพิม่เติม ให้เขา้ใจง่าย ให้ครอบคลุม เพื่อ
บรกิารข้อมูลพนักงานในบรษิัทฯ หรอือาจจะเป็นท าในรูปแบบของสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซด์
ภายในของบรษิทัฯ ใหพ้นกังานทุกคนสามารถเขา้ถงึได ้โดยแยกเป็นแต่ละดา้น ดงันี้ 

1.  ดา้นกรณีเจบ็ป่วยหรอืประสบอนัตราย ควรเน้นใหค้วามรูเ้รื่องประโยชน์ทดแทนใน
กรณเีจบ็ป่วย / ประสบอนัตรายในดา้นต่าง ๆ ว่าครอบคลุมกรณีใดบา้ง จากผลการวจิยัควรเน้น
ในประเดน็ของการเบกิค่าทนัตกรรม ว่าพนักงานสามารถใชส้ทิธดิา้นนี้ไดโ้ดยการน าใบเสรจ็ค่า
รกัษาพยาบาลมายื่นเบกิประกนัสงัคมผ่านบรษิัทฯ ได้ และประเด็นของการรกัษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของรฐักรณผีูป่้วยใน พนกังานส่วนใหญ่มคีวามรูด้า้นนี้น้อย จงึท าใหใ้ชส้ทิธดิา้นนี้
น้อย ทางฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ ควรแนะน าแจกแจงรายละเอียดว่าประกันสังคมมีสิทธิ
ประโยชน์ในส่วนนี้สามารถใช้ได้ตามโรงพยาบาลที่ขึน้สทิธไิว ้ประกนัสงัคมจ่ายค่าอะไรให้บ้าง 
โดยที่พนักงานไม่ต้องส ารองจ่ายก่อน หากจะต้องจ่ายเงนิก็เพยีงแค่ เงนิส่วนเกินจากวงเงนิที่
ประกนัสงัคมคุม้ครองเท่านัน้  

2.  ดา้นกรณีคลอดบุตร ทางฝ่ายบุคคลของบรษิทัฯ ควรเน้นใหพ้นักงานเพศหญงิทีจ่ะ
ลาคลอดบุตร หรอืใกลก้ าหนดเวลาคลอดบุตร เตรยีมยื่นเอกสารเพื่อท าการเบกิเงนิช่วยเหลอื / 
เงนิทดแทน ในกรณีการลาคลอดบุตร เพื่อจะไดส้่งเอกสารไปยงัประกนัสงัคมและสามารถไดร้บั
เงนิชดเชยได้ทนัเวลา เนื่องจากในการขอสทิธปิระโยชน์ทดแทนดงักล่าวจะมกี าหนดระยะ ไม่
สามารถท าการเบกิยอ้นหลงัได ้

3.  ด้านกรณีทุพพลภาพ จากผลการวจิยัพบว่าพนักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจสทิธิ
ประโยชน์ดา้นนี้ค่อนขา้งมาก แต่เพื่อใหพ้นักงานที่ประสบเหตุดงักล่าวรกัษาสทิธปิระโยชน์ดา้น
นี้มากขึน้ ฝ่ายบุคคลของบรษิทัฯ ควรเน้นย า้ว่าสามารถเขา้รกัษาไดท้ัง้กรณีผูป่้วยนอก และกรณี
ผูป่้วยใน ซึง่สามารถใชต้ามสทิธไิดท้ัง้โรงพยาบาลของรฐั และเอกชน ตามทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนสทิธิ
ไว้ อีกทัง้หากประสบเหตุที่ท าไม่สามารถประกอบอาชีพต่อได้ ยังได้ร ับเงินทดแทนจาก
ประกนัสงัคมอกีดว้ย 

4.  ด้านกรณีสงเคราะห์บุตร พนักงานส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบรายละเอยีดที่ชดัเจนว่า
สามารถเบิกเงนิสงเคราะห์บุตรได้คราวละ 3 คน จนถึงอายุ 6 ปีบรบิูรณ์ เนื่องจากเป็นสทิธิ



ประโยชน์ทีเ่พิม่เตมิใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2558 เจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคลควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หม้าก
ขึน้ และท าการตดิโน้ตเพิม่เตมิไวใ้นเอกสารทีพ่นักงานต้องกรอกในการขอใชส้ทิธปิระโยชน์ดา้น
นี้ 

5.  ดา้นกรณีชราภาพ จากผลการวจิยั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
จงึมคีวามสนใจสิทธิประโยชน์ในด้านกรณีชราภาพน้อย ดงันัน้ควรมกีารประชาสมัพันธ์ให้
พนกังานส่วนใหญ่ทราบว่า การจา่ยเงนิสมทบรายเดอืนกบักองทุนประกนัสงัคมนัน้มไิดสู้ญเปล่า 
เพราะนอกจากจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ระหว่าง การท างานมากมายแลว้ เมื่อถงึวยัเกษยีณกย็งัคง 
อุ่นใจไดว้่ามเีงนิออมชราภาพไวเ้ป็นหลกัประกนัอกีดว้ย เพื่อใหพ้นกังานตระหนักถงึความส าคญั
ว่าการจ่ายเงนิไม่ไดสู้ญเปล่า เมื่อถงึวยัเกษยีณแลว้ยงัมเีงนิจากประกนัสงัคมใหส้ามารถใช้จ่าย
ได ้

6.  ดา้นกรณีว่างงาน ในกรณีนี้ พนักงานใหค้วามสนใจค่อนขา้งมาก แต่อาจจะยงัไม่
ทราบรายละเอยีดเชงิลกึว่า หากว่างงาน ตนจะไดร้บัเงนิชดเชยเท่าไหร่ เป็นระยะเวลาเท่าไหร ่
ควรท าการประชาสมัพนัธ์ให้พนักงานทราบโดยเพิม่เติมรายละเอียดส่วนนี้ เพื่อให้พนักงานมี
ความรูแ้ละสามารถรกัษาสทิธขิองตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7.  ดา้นการใชส้ทิธริกัษาพยาบาล - ผูป่้วยนอก จากผลการวจิยัมจี านวนพนักงานทีใ่ช้
สทิธดิา้นนี้อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี้เนื่องมาจาก โรงพยาบาลทีข่ ึน้สทิธไิว้ไม่สะดวกต่อการใช้
บรกิาร แต่ปัจจุบนั พนักงานสามารถยื่นขอเปลีย่นแปลงโรงพยาบาลที่ขึน้ทะเบยีนสทิธไิด้ปีละ  
1 ครัง้ ทางฝ่ายบุคคลจงึควรใหค้ าแนะน า และเตรยีมรายชื่อโรงพยาบาลทีส่ามารถใชส้ทิธไิดไ้ว้
ให้พนักงานพจิารณา ทัง้นี้เพื่อให้พนักงานมทีางเลอืกมากขึ้น เพราะในแต่ละปีโรงพยาบาลที่
สามารถใชส้ทิธไิดม้กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอด และบางโรงพยาบาลกย็งัมศีูนยแ์พทยเ์ครอืข่าย
อกีดว้ย ซึง่อาจจะใกลก้ว่าและเดนิทางไดส้ะดวกกว่าโรงพยาบาลเดมิทีข่ ึน้ทะเบยีนสทิธไิว้ 

8.  ดา้นการใชส้ทิธริกัษาพยาบาล - ผูป่้วยใน พนักงานมกีารใชส้ทิธริกัษาพยาบาลดา้น
นี้ค่อนขา้งน้อย ควรน าเสนอสารสนเทศที่มรีายละเอยีดสทิธปิระโยชน์ด้านนี้ ว่าประกนัสงัคมก็
สามารถใช้สทิธใินการรกัษาพยาบาล - ผูป่้วยในได ้เพราะถอืเป็นสทิธทิี่ผูป้ระกนัตนควรใชจ้าก
สทิธทิีพ่งึม ีจะท าใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นนี้มากขึน้ รกัษาสทิธปิระโยชน์ของตนมาก
ขึน้  

9.  ดา้นการใชส้ทิธเิบกิเงนิทดแทน การใชส้ทิธดิา้นนี้ของพนักงานกถ็อืว่าอยู่ในระดบัที่
ค่อนขา้งน้อย ควรท าการประชาสมัพนัธท์ีน่่าสนใจ และละเอยีดมากขึน้ เพื่อพนักงานจะไดท้ราบ
ว่ากรณีใดทีต่นสามารถเบกิเงนิทดแทนไดบ้้าง เพราะบางสทิธปิระโยชน์กเ็พิม่เตมิมาใหม่เมื่อปี 
พ.ศ. 2558 ทางฝ่ายบุคคลจงึควรท าการประชาสมัพนัธ์โดยเพิม่เติมรายละเอียดต่าง ๆ ลงไป 
และคอยปรบัปรงุขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหพ้นกังานมกีารใชส้ทิธปิระโยชน์ของตนมากขึน้ 
  



ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

1.  ควรท าวจิยัในลกัษณะของการสรา้งองคค์วามรู ้และแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการ
น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม  เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชวีติประจ าวนัหากเกดิการเจบ็ป่วยตามสทิธปิระกนัตนไดอ้ย่างเหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์ที่
แตกต่างกนั  

2.  การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ไดศ้กึษาวจิยัเกี่ยวกบัความรูค้วามของพนักงาน บรษิทั แพรคตกิ้า 
จ ากดั ต่อสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม ดงันัน้การวจิยัครัง้ต่อไปควรศึกษากลุ่มประชากรอื่นๆ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุมมากขึน้ เช่น กลุ่มพนกังานบรษิทัเอกชนอื่น ๆ ทัง้องคก์รทีใ่หญ่ หรอื
เลก็กว่านี้ เป็นตน้ และควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มประชากรทีก่ล่าวมารว่มดว้ย 
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