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การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในสิทธิและการใช้สิทธิ
กองทุนประกนัสังคมของลูกจา้งเอกชนในเขตฝ่ังธนบุรี จากการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยใช้
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์โดยใช้
สถิติ ค่าความถ่ี(Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-square)   เพื่อทดสอบสมมติฐาน  

จากผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ26 – 30 ปี มีระดบั
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการศึกษาในระดบัปริญญาโท มีสถานะภาพ
โสดเป็น ส่วนใหญ่ท างานในองคก์รเอกชนประเภทบริษทัจ ากดั รองลงมาคือ บริษทัจ ากดั (มหาชน) 
โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาท างาน 1 – 2 ปี รองลงมาคือ 3 – 5 ปี มีรายได้เฉล่ีย ระหว่าง 12,001 – 
15,000 บาท/เดือน ในส่วนพฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นผู ้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง พรบ. 
ประกนัสังคมมาเป็นระยะเวลา 3 – 4 ปี โดยในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา ไดใ้ชสิ้ทธิประกนัสังคมใน
กรณี กรณีเจบ็ป่วยหรือประสบอนัตราย และกรณีสงเคราะห์บุตรเป็นส่วนใหญ่ และคิดวา่การไดรั้บ
สิทธิต่างๆ จากการท าประกนัสังคม กรณีกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอนัตรายมีประโยชน์ต่อการท า
ประกนัสังคมมากท่ีสุด รองลงมาคือ กรณีสงเคราะห์บุตร และในการเลือกโรงพยาบาลในกรณี
เจบ็ป่วยหรือประสบอนัตรายหรือกรณีคลอดบุตร จากโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นระบบประกนัสังคม ส่วน
ใหญ่เลือกด้วยเหตุผล คือ ใกล้ท่ีพกัอาศยั มากท่ีสุด รองลงมา คือ แพทย ์พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทยมี์ความเช่ียวชาญหลากหลายด้าน และในส่วนของโรงพยาบาลท่ีทางส านักงาน
ประกนัสังคมให้สิทธิในการเปล่ียนโรงพยบาลแก่ผูป้ระกนัตนปีละคร้ัง ส่วนใหญ่ใช้สิทธิในการ
เปล่ียน 1 – 2 คร้ังต่อปี รองลงมา คือ ไม่เคยเปล่ียน และในส่วนความรู้ความเขา้ใจในสิทธิกองทุน
ประกนัสังคมโดยรวมมีความรู้ควาเขา้ใจพอใชถึ้งเขา้ใจดีในสิทธิประกนัสังคมของตน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และ ความรู้ความเขา้ใจใน
สิทธิกองทุนประกนัสังคม มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้สิทธิกองทุนประกันสังคมของ
ลูกจา้งเอกชนในเขตฝ่ังธนบุรี เน่ืองจากค่า Sig. ท่ีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

หลายๆคร้ังท่ีมีค าถามท่ีว่ามี “ประกนัสังคม” ไปท าไม ท าแลว้ได้อะไร ค าถามเหล่าน้ีเกิด
จากความไม่เขา้ใจในระบบประกันสังคมท่ีแท้จริง เพื่อความเขา้ใจง่ายๆ คือ การสร้างกองทุนท่ี
เรียกวา่ “กองทุนประกนัสังคม” โดยน าเงินสมทบจากลูกจา้ง (ผูป้ระกนัตน) + เงินสมทบจากสถาน
ประกอบการ (นายจ้าง) ตามสัดส่วนท่ีเท่ากัน เพื่อมาใช้ในการสร้างหลักประกันให้กับลูกจา้ง 
(ผูป้ระกนัตน) ทุกคน และยงัมี “กองทุนเงินทดแทน” ท่ีมีสถานประกอบการ (นายจา้ง) เป็นผูส่้งเงิน
สมทบเพื่อการเจบ็ป่วยหรืออุบติัเหตุในงาน โดยมีส านกังานประกนัสังคม ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ
เป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุนดงักล่าว เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงสุดอนัจะเกิดประโยชน์ต่อลูกจา้ง 
(ผูป้ระกนัตน) 
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This research are intended to study Understanding of the rights and the benefits of 
employee social security in Thonburi. Side of the sample of 400 people with the tools to collect 
the data is the questionnaire and data were analyzed by statistics. Freq (Frequency) and 
percentage (Percentage) Average (Mean), standard deviation (Standard deviation) and the chi-
square (Chi-square) to test the hypothesis. 

The survey found that most respondents were female, aged 26-30 years, with most 
studies in undergraduate education, followed by a Master's level. The status is Single. Most work 
in limited company. Followed by a public limited company (PLC). Most of the work period 1-2 
years, followed by 3-5 years. Average income between 12,001 - 15,000 baht / month. Behavior in 
the majority of the insurer under Section 33 of the Act. Social Security for the last 3-4 years by 
the time one year ago, has the right to social security in case. Sickness or injury And child 
allowance majority. And thought to be entitlements. Of social insurance Case of illness or injury 
have to make Social Security the most, followed by the child allowance. And in choosing a 
hospital in case of illness or injury, or maternity. Hospital in the social security system. Please 
select the reason is most near shelter most, followed by doctors, nurses and healthcare 
professionals with expertise in various mediums. And in most of the hospitals, the Social Security 
Office the right to change their government insured hospital once a year. Most exercise in turning 
1-2 times per year, followed by never changed. And in the knowledge and understanding of the 
social security overall knowledge comprehension of fair to good understanding of their social 
security rights. 
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Test hypothesis showed that demographic characteristics and knowledge and 
understanding of the social insurance fund. Are correlated with the exercise of employee social 
security funds in the Thonburi as the Sig obtained from the correlation is less than 0.05. 

Many times, there is a question there. "Social Security," Why do anything. These 
questions come from not understanding the true social security system. Understanding of thumb is 
to create a fund called. "Social Security Fund" in the contribution of employees. (The insurer) 
Contribution of establishments (employers) by equal proportions. To be used to ensure the 
employee. (The insured) and everyone has a "compensation fund" whose establishment 
(employer) is the contribution to illness or accident on the job. The Social Security Office Which 
is an agency of the state now manages the fund. To get the highest achievement that will benefit 
employees. (The insurer) 

 
Keyword: Social Insurance, The Insured, Private employees 


