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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับชองทางการรับรูสิทธิของผูประกันตนในดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ระดับความเขาใจสิทธิของผูประกันตน และเปรียบเทียบระดับชองทางการรับรู
สิทธิของผูประกันตนในดานขอมูลขาวสารกับระดับความเขาใจสิทธิของผูประกันตน โดยจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 
ทั้งน้ีลักษณะสวนบุคคลจะศึกษาในเรื่องเพศ อายุ รายไดของผูประกันตน ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเปนผูประกันตน 
ตําแหนงงาน การใชสิทธิของผูประกันตน การเลือกสถานพยาบาลเพื่อเขารับบริการ สําหรับความเขาใจเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติประกันสังคม ศึกษาในประเด็นความรูพ้ืนฐานของผูประกันตน สิทธิที่ผูประกันตนจะไดรับ 7 ดาน ไดแก 
การเจ็บปวยหรือประสบอันตราย การคลอดบุตร การทุพพลภาพ การตาย การสงเคราะหบุตร การชราภาพ และการวางงาน 
ผูใหขอมูลจากการสุมตัวอยางจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสอบวัดความเขาใจ ที่
ผานการทดสอบความตรงตามเนื้อหาและความเท่ียง มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.874 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตเดือน
มกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2553 วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 
(Statistical Package for the Social Sciences: SPSS/PC+) คาสถิติที่ใชประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ียเลข
คณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ  MANOVA  

 ผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 40 ป มีรายไดเฉล่ียตํ่ากวา 10,000 บาท 
ระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี อายุการทํางานอยูระหวาง 1 – 3 ป ในขณะที่ตลอดป 2552 เกือบทั้งหมดเคยไปใช
สิทธิยังสถานพยาบาล 1 – 2 ครั้งตอป สวนใหญจะเจ็บปวยดวยโรคท่ัวๆ ไป และสถานประกอบการไมมีสวัสดิการ
รักษาพยาบาลใหนอกเหนือจากการใชสิทธิประกันสังคม สําหรับเหตุผลในการเลือกสถานพยาบาลน้ันสวนใหญเลือกเพราะ
เดินทางไปยังสถานพยาบาลไดสะดวก  

 นอกจากน้ีแลวชองทางที่ทําใหเกิดการรับรูสิทธิของผูประกันตนจะอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวาผูประกันตนจะรับรูสิทธิของตนเก่ียวกับการประกันสังคมผานฝายบุคคลในสถานประกอบการ ในขณะท่ี
ชองทางที่ทําใหเกิดการรับรูสิทธิของผูประกันตนในระดับนอยเปนลําดับสุดทายคือขอมูลขาวสารผานโทรศัพทสายดวน
ผูประกันตน (1506) โดยผูประกันตนจะมีความเขาใจในสิทธิพ้ืนฐานเก่ียวกับการประกันสังคม และการใชสิทธิเก่ียวกับ
กรณีสงเคราะหบุตร อยูในระดับมาก สวนกรณีวางงานและกรณีชราภาพผูประกันตนจะมีความเขาใจในระดับนอย 



 

 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบชองทางการรับรูสิทธิและระดับความเขาใจสิทธิของผูประกันตน พบวา เพศตางกัน มี
การรับรูสิทธิในดานขอมูลขาวสารฯ และมีความเขาใจสิทธิตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ขณะที่ผูประกันตน
มีอายุตางกันจะมีความเขาใจสิทธิแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สําหรับผูประกันตนที่มีรายไดตางกัน 
ระยะเวลาในการเปนผูประกันตนที่ตางกัน เลือกสถานพยาบาลเพื่อเขารับบริการตางกันมีความเขาใจสิทธิตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

คําสําคัญ: ประกันสังคม 
 

Abstract 
 

 The objective of this research is to study channels of for insured person in 
understanding their rights according to Social Security Act B.E. 2533 (1990); levels of 
knowledge, and comparisons of insured persons’ perception and knowledge on the rights of 
information channel levels. The study was classified by individual, personal information 
covering gender, age, income, level of education, length of insurance, working position, 
claims for insured service, and selection of service hospitals. Studies on basic knowledge of 
insured persons was classified into7categories: sickness or injury, pregnancy and delivery, 
disability, death, child-rearing supplement, retirement, and unemployment. Questionnaires 
were distributed to 400 random insured persons and a knowledge test was verified for 
validity and reliability with alpha coefficient at 0.874. Data collection were conducted from 
January – July 2010 and analyzed in employment percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, and multivariate analysis of variance(MANOVA). 

 The research results revealed that majority of respondents were female, aged between 
21 and 40 years, with a 10,000 baht monthly income. They had educational level below 
Bachelor’s degree, and experiences from 1 to 3 years. In the year 2009, almost insured 
persons took general medical cares at hospitals one to two times a year. Their workplaces 
did not contribute any supplementary fund for a medical welfare for workers. They selected 
hospitals generally based on travelling convenient to the hospitals. k 

 Besides, channels on the understanding of insured persons’ rights were at a moderate 
level, but when it was considered separately, it was found that insured persons gained their 
perception on social security by services of Human Resource Department in their workplaces 
while they gained the perception at a little level by social security Hotline 1506.;;;;;;;;;;;;;;; 

 However, the insured persons had a basic knowledge of social security and their right 
on child-rearing supplement at a high level, whereas the knowledge of unemployment and 
retirement exhibited a low level. 

 An analysis on the comparisons between channels gender on for acquiring knowledge 
of the insured persons’ rights about the Social Security Act B.E.2533 (1990) and knowledge 
level of the insured persons’ rights exhibited a correlation with a statistical significance at 
the 0.05 level. The insured persons with different ages perception of right with a statistical 
significance at the 0.01 level whereas the insured persons with different incomes level had 
perception of right with a statistical significance at the 0.05 level. The length of insurance of 
insured persons exhibited different knowledge of insurance whereas the selection of hospitals 
exhibited a statistical difference at the 0.05 level. 
 
Keyword: Social Security 



 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การสรางหลักประกันในการดํารงชีวิตของแรงงานเปน

เรื่องจําเปนและสําคัญตอการดํารงอยูในวงเวียนของชีวิต 
จากสภาพโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่
เปล่ียนแปลงไป ผูที่ทํางานโดยมีเงินรายไดประจําจากการ
ทํางานน้ัน อาจจะไมเพียงพอตอการดํารงชีพ และหาก
สุขภาพรางกายไมสมบูรณแข็งแรง เมื่อเกิดอาการเจ็บปวย 
หรือประสบอุบัติเหตุจะเปนภาระอยางมาก ทั้งตอตัวผูใช
แรงงานเองและครอบครัว จนกระทั่งบางครั้งไมอาจจะ
ชวยเหลือตัวเองไดและเมื่อชวยเหลือตัวเองไมได จําตอง
ออกจากงานประจําที่ทํา ผลพวงตอมาคือเกิดภาระหนี้สิน
ตามมาในที่สุด 

ปญหาตางๆ เหลาน้ีเปนปญหาเบื้องตนซึ่งหากไมไดรับ
การแกไขหรือชวยเหลือจะสงผลใหเกิดปญหาตางๆ ที่
เก่ียวของกับแรงงานตามมาเปนลูกโซ ดังน้ันเพ่ือการดํารง
อยูในสังคมของผูใชแรงงานเพ่ือไมใหเกิดปญหาพื้นฐาน
เหลาน้ี รัฐบาลจําเปนจะตองเขามาดําเนินการใหความ
ชวยเหลือ จึงไดเกิดพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 ขึ้น 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีผลบังคับใช
ต้ังแตวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2533 ในรัฐบาลของ พลเอก
ชาติชาย ชุณหวัณ เปนนายกรัฐมนตรี และไดมีการพัฒนา
เรื่อยมา รวมถึงมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงรายละเอียด
ตางๆ  อยางตอ เ น่ือง  เ พ่ือให เ กิดความเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปล่ียนแปลงไป จึงเปนเรื่องที่นายจางและ
ลูกจางจะตองไดรับทราบและมีความเขาใจเปนอยางดี 
เพราะถือเปนหลักประกันที่รัฐบาลมุงจัดให เพ่ือใหการใช
สิทธิหรือการขอรับสิทธิประโยชนตางๆ ถูกตองเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยประจําสาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย มีสวนเก่ียวของกับในการใหบริการวิชาการแก
สังคม จึงสนใจที่จะทราบถึงการรับรูสิทธิและความเขาใจ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ของผูประกันตน

ตามมาตรา 33 เพ่ือนําผลการวิจัยน้ีไปขยายผลตอในวง
กวางทั้งทางดานการศึกษาในรายวิชาการพนักงานสัมพันธ 
และใหบริการแกสังคมและชุมชน จึงไดเลือกดําเนินการ
ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม 
และเปนพ้ืนที่ที่มีเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร เปนพ้ืนที่
เปาหมายโดยมีจํานวนสถานประกอบการจํานวนมากถึง 
7,621 แหง มีจํานวนผูประกันตนทั้งสิ้น 314,734 คน มี
นิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 3 แหง ไดแกนิคมอุตสาหกรรม
การพิมพและบรรจุภัณฑสินสาคร นิคมอุตสาหกรรม
มหาราชนครและนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เ พ่ื อ ศึ กษ า ร ะดั บช อ งท า งก า ร รั บ รู สิ ท ธิ ข อ ง
ผูประกันตน ในดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533  และระดับความเขาใจสิทธิของ
ผูประกันตนตามพระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับชองทางการรับรูสิทธิของ
ผูประกันตน ในดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533  กับระดับความเขาใจสิทธิของ
ผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
ตน จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาเฉพาะการรับรูสิทธิและความ
เขาใจพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ .ศ .2533 ของ
ผูประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2553 เทาน้ัน 

2. ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ สถานประกอบการท่ี
ดําเนินธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร จํานวนทั้งสิ้น 10 แหง 

3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 
3.1 ตัวแปรตาม (Independent Variable) ของ

งานวิจัยศึกษาถึงลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได



 

 

ของผูประกันตน ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเปน
ผูประกันตน ตําแหนงงาน การใชสิทธิของผูประกันตน 
การเลือกสถานพยาบาลเพื่อเขารับบริการ 

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ของงานวิจัย
แบงไดเปน 2 ตัวดังน้ี 

3.2.1 ช อ ง ท า ง ก า ร รั บ รู สิ ท ธิ เ ก่ี ย ว กั บ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

3.2.2 ความ เข า ใจ เ ก่ี ยว กับพระราชบัญญั ติ
ประกันสังคม  พ .ศ .2533 ไดแก  ความรู พ้ืนฐานของ
ผูประกันตน กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย กรณีคลอด
บุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะหบุตร กรณี
ชราภาพ และกรณีวางงาน 

4. สํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูประกันตนตาม
มาตรา 33 ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ
สินสาคร และนิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร จังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 50 คน 

5. การเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย ดําเนินการในชวง
เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2553 
 

สมมติฐานทางสถิติ 
H1: เพศที่แตกตาง สงผลใหการรับรูสิทธิแตกตางกัน 
H2: เพศที่แตกตาง สงผลใหความเขาใจสิทธิแตกตางกัน 
H3: อายุที่แตกตาง สงผลใหการรับรูสิทธิแตกตางกัน 
H4: อายุที่แตกตาง สงผลใหความเขาสิทธิแตกตางกัน 
H5: รายไดที่แตกตาง สงผลใหการรับรูสิทธิแตกตางกัน 
H6: รายไดที่แตกตาง สงผลใหความเขาใจสิทธิแตกตางกัน 
H7: ระดับการศึกษาที่แตกตาง สงผลใหการรับรูสิทธิ 
        แตกตางกัน 
H8: ระดับการศึกษาที่แตกตาง สงผลใหความเขาใจสิทธิ 
        แตกตางกัน 
H9: ระยะเวลาการเปนผูประกันตนที่แตกตาง สงผลใหการ 
       รับรูสิทธิแตกตางกัน 
H10: ระยะเวลาการเปนผูประกันตนที่แตกตาง สงผลให 
         ความเขาใจสิทธิแตกตางกัน 

H11: ตําแหนงงานที่แตกตาง สงผลใหการรับรูสิทธิ 
         แตกตางกัน 
H12: ตําแหนงงานที่แตกตาง สงผลใหความเขาใจสิทธิ 
         แตกตางกัน 
 
H13: การใชสิทธิของผูประกันตนที่แตกตาง สงผลใหการ  
         รับรูสิทธิแตกตางกัน 
H14: การใชสิทธิของผูประกันตนที่แตกตาง สงผลให 
         ความเขาใจสิทธิแตกตางกัน 
H15: การเลือกสถานพยาบาลที่แตกตาง สงผลใหการรับรู 
         สิทธิแตกตางกัน 
H16: การเลือกสถานพยาบาลที่แตกตาง สงผลใหความ 
         เขาใจสิทธิแตกตางกัน 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรู เกิดจากการท่ีเราสัมผัสกับ
สิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัวเรา และจากการรับรูน้ีเองที่เราได
สรางความรูสึกเก่ียวกับสภาพความเปนจริงของเราขึ้นมา 
โดยผานขบวนการทํางานของระบบประสาทสัมผัสและ
ประสบการณตางๆ ในอดีต และสภาพการจูงใจของแตละ
คนที่แตกตางกัน ซึ่งรวมเรียกวาขบวนการรับรู ซึ่งในความ
เปนจริงแลวการรับรูของคนแตละคนจะแตกตางกัน
ออกไป เพราะแตละคนจะมีการรับรูที่แตกตางกัน เมื่อการ
รับรูมีความแตกตางกันมากขึ้นปญหาก็อาจจะเกิดขึ้น ใน
ที่สุดก็จะสงผลตอประสิทธิผลของการสื่อความเขาใจและ
พฤติกรรมที่แสดงออก ถาการรับรูของบุคคลสองคนมีตอ
ของสิ่งเดียวกันใกลเคียงกัน โอกาสท่ีจะเกิดความเขาใจที่
ตรงกันก็จะมีมาก ในทางตรงกันขามถาการรับรูของบุคคล
สองคนที่มีตอสิ่งเดียวกันเปนไปคนละทิศทาง ปญหาตางๆ 
อาจจะตามมา สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2533:70) ท่ีพบวา 
สิ่ ง กระ ตุ นทางกายจากสิ่ ง แวดล อมภายนอกและ
ประสบการณในอดีต เปนแนวโนมการจูงใจ ซึ่งแตละ
บุคคลจะเลือกสรรการรับรูตอสิ่งกระตุนที่เขาจําได จากน้ัน
จึงตีความและปรับความเห็นสวนตัวใหสอดคลองกับความ



 

 

ตองการและประสบการณของตน นอกจากน้ีแลวจาก
การศึกษาเรื่องการรับรูของประชาชนตอความอยูดีมีสุข 
ของ สุชีรา สนธิ์สายสิงห (2550: 50) พบวาประชาชนที่
เปนผูประกันตนมีการรับรูเก่ียวกับความอยูดีมีสุข ดาน
ชีวิตการทํางานในระดับมาก และรับรูไดวาจะไดรับการ
ดูแลชวยเหลือจากกองทุนประกันสังคม เมื่อยามประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน ในขณะที่ประชาขนที่
อยูภาคเกษตรกรรม รับรูไดวากองทุนประกันสังคมจะไม
สามารถดูแลชวยเหลือเขาไดเมื่อประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยจากการทํางาน 

แนวคิดเก่ียวกับความเขาใจ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีได
ใหความหมายของ ความเขาใจ วาหมายถึง กระบวนการ
ทางจิตวิทยาที่เก่ียวของกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งทําใหบุคคล
สามารถครุนคิดถึงสิ่งน้ัน และสามารถใชมโนทัศนเพ่ือ
จัดการกับสิ่งน้ันไดอยางเพียงพอ สิ่งที่กลาวถึงน้ีอาจจะมี
ลักษณะเปนนามธรรมหรือเปนสิ่งทางกายภาพก็ได เบนจา
มิน บลูม (Benjamin Bloom อางถึงในอักษร สวัสดี, 
2542: 26-28) ไดใหความหมายของความรู วาหมายถึง 
เ รื่ องที่ เ ก่ี ยว กับการระลึกถึงสิ่ ง เฉพาะ  วิธี การและ
กระบวนการตางๆ โดยเนนในเรื่องของกระบวนการทาง
จิตวิทยาของความจํา อันเปนกระบวนการที่ เ ช่ือมโยง
เก่ียวกับการจัดระเบียบ โดยกอนหนาน้ันในป ค.ศ.1965 
บลูมและคณะ ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการรับรูหรือพุทธิ
พิสัยของคน วาประกอบดวยความรูตามระดับตางๆ รวม 6 
ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความรูในขั้นตํ่าไปสูระดับ
ของความรูในระดับที่สูงขึ้นไป โดยระดับที่ 1 ความรู 
(Knowledge) หมายถึง การเรียนรูที่เนนถึงการจําและการ
ระลึกไดถึงความคิด วัตถุและปรากฏการณตางๆ ซึ่งเปน
ความจําที่เริ่มจากสิ่งงายๆ ที่เปนอิสระแกกัน ไปจนถึง
ความจําในสิ่งที่ยุงยากซับซอนและมีความสัมพันธระหวาง
กัน ระดับที่ 2 ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด 
(Comprehension) เปนความสามารถทางสติปญญาในการ
ขยายความรู  ความจํา  ใหกวางออกไปจากเดิมอยาง
สมเหตุสมผล  การแสดงพฤติกรรมเมื่อ เผชิญกับสื่อ

ความหมายและความสามารถในการแปลความหมาย การ
สรุปหรือการขยายความสิ่งใดสิ่งหน่ึง ระดับที่ 3 การนําไป
ปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู 
(Knowledge) คว าม เ ข า ใ จห รื อ ค ว า มคิ ด ร วบ ยอด 
(Comprehension) ในเรื่องใดๆ ที่มีอยูเดิม ไปแกไขปญหา
ที่ แปลกใหมของ เรื่ อง น้ัน  โดยการใชความรู ต างๆ 
โดย เฉพาะอย างยิ่ ง วิธี การ กับความคิดรวบยอดมา
ผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การ
สรุปหรือการขยายความสิ่งน้ัน ระดับที่ 4 การวิเคราะห 
(Analysis) เปนความสามารถและทักษะที่สูงกวาความ
เขาใจและการนําไปปรับใชโดยมีลักษณะเปนการแยกแยะ
สิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มีความสัมพันธกัน 
รวมทั้งการสืบคนความสัมพันธของสวนตางๆ เพ่ือดูวา
สวนประกอบปลีกยอยน้ันสามารถเขากันไดหรือไม อันจะ
ชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดอยางแทจริง ระดับ
ที่ 5 การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการ
รวบรวมสวนประกอบยอยๆ หรือสวนใหญๆ เขาดวยกัน 
เพ่ือใหเปนเรื่องราวอันหน่ึงอันเดียวกัน การสังเคราะหจะมี
ลักษณะของการเปนกระบวนการรวบรวมเน้ือหาสาระของ
เรื่องตาง ๆ เขาไวดวยกัน เพ่ือสรางรูปแบบหรือโครงสราง
ที่ยังไมชัดเจนขึ้นมากอน อันเปนกระบวนการที่ตองอาศัย
ความคิดสรางสรรคภายในขอบเขตของสิ่งที่กําหนดให
และ ระดับที่ 6 การประเมินผล (Evaluation) เปน
ความสามารถในการตัดสินเก่ียวกับความคิด คานิยม 
ผลงาน คําตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระเพ่ือวัตถุประสงค
บางอยาง โดยมีการกําหนดเกณฑเปนฐานในการพิจารณา
ตัดสิน การประเมินผล จัดไดวาเปนขั้นตอนที่สูงสุดของ
พุทธิลักษณะ ที่ตองใชความรู ความเขาใจ การนําไปปรับ
ใช  การวิเคราะหและการสังเคราะห เขามาพิจารณา
ประกอบกันเพ่ือทําการประเมินผลสิ่งหน่ึงสิ่งใด 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามใหครบ
ตามจํานวนที่ตองการ แลวนํามาถอดรหัสและวิเคราะห



 

 

ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 

1. คาความถ่ีและรอยละ เพ่ือแจกแจงความถ่ีในการ
จัดลําดับช้ันของลักษณะสวนบุคคล ของผูประกันตนตาม
มาตรา 33 กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  

2. คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการรับรู
สิทธิและความเขาใจของผูประกันตนตามมาตรา 33 
กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  

3. ใชสถิติขั้นสูงในการวิเคราะห เพ่ือเปรียบเทียบการ
รับรูสิทธิและความเขาใจของผูประกันตนตามมาตรา 33 
จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ดวยวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนพหุคูณ  MANOVA 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการวิจัยเรื่อง การรับรูสิทธิและความเขาใจ

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ของผูประกันตน
ตามมาตรา 33 กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยไดเสนอการวิเคราะหขอมูลและ
การแปลผล แบงออกเปน 4 ตอนดังน้ี 

ตอนที่  1  ร า ยละ เ อี ยดข อ มู ล ท่ั ว ไปของผู ต อบ
แบบสอบถาม  

ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 400 คน สวนใหญ
เปนเพศหญิง 220 คน คิดเปนรอยละ 55 โดยสวนมากมี
อายุระหวาง 21 – 40 ป 317 คน คิดเปนรอยละ 79.3 ซึ่ง
สวนมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท 225 คน คิดเปนรอยละ 
56.2 มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 233 คน คิดเปน
รอยละ 58.2 พบวาระยะเวลาในการเปนผูประกันตนอยู
ระหวาง 1 – 3 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 โดย
ในป 2552 เกือบทั้งหมดเคยใชสิทธิประกันสังคม จํานวน 
354 คน คิดเปนรอยละ 88.5 โดยใชสิทธิเฉล่ียปละ 1 – 2 
ครั้ง จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.5 สวนสาเหตุการ
ใชสิทธิน้ันจะมีสาเหตุมาจากการรักษาดวยโรคทั่วไป 
จํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 79.5 ทั้งน้ีสวนใหญสถาน
ประกอบการไมมีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให

นอกเหนือจากการประกันสังคมถึง 239 คน คิดเปนรอยละ 
73.2 และเหตุผลในการเลือกสถานพยาบาลเนื่องจากการ
เดินทางที่สะดวก จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.7 
 

ตอนท่ี 2: การวิเคราะหชองทางการรับรูสิทธิและระดับ
ความเขาใจสิทธิของผูประกันตน (ดังตารางที่ 2 และตาราง
ที่ 3) 
ตารางท่ี 2: แสดงการวิเคราะหชองทางการรับรูสิทธิและ
ระดับความเขาใจสิทธิของผูประกันตน         
ที่ ชองทางที่ทําใหเกิดการรับรู X แปลความ 

1. ฝายบุคคล 3.01 ปานกลาง 
2. สถานพยาบาลตามสิทธิ 2.89 ปานกลาง 
3. เพ่ือนรวมงาน 2.87 ปานกลาง 
4. บอรดของสถานประกอบการ 2.84 ปานกลาง 
5. โทรทัศน 2.83 ปานกลาง 
6. สนง.ประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 2.81 ปานกลาง 
7. เอกสารแผนพับ 2.80 ปานกลาง 
8. อบรมภายในหนวยงาน 2.62 ปานกลาง 
9. หนังสือพิมพ 2.61 ปานกลาง 

10. ญาติ พ่ี นอง 2.57 นอย 
11. ปายโฆษณา 2.53 นอย 
12. สื่ออินเตอรเน็ต 2.49 นอย 
13. อบรมภายนอกหนวยงาน 2.34 นอย 
14. วิทยุ 2.33 นอย 
15. สายดวนผูประกันตน 1506 2.31 นอย 
 รวม 2.66 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 2 พบวาผูประกันตนมีระดับการรับรูสิทธิ
ของตนเองในดานขอมูลขาวสาร 3 ลําดับแรกคือ จากฝาย
บุคคลในสถานประกอบการมากท่ีสุด  รองลงมาคือ
สถานพยาบาลตามสิทธิของผูประกันตน และจากเพ่ือน
รวมงาน แตเปนที่นาสังเกตวา ผูประกันตนรับรูสิทธิจาก
การใชบริการของสายดวนผูประกันตน (1506) นอยที่สุด 
 
 
 



 

 

ตาราง 3: แสดงระดับความเขาใจสิทธิของผูประกันตน 
ที่ ความเขาใจสิทธิ X แปลความ 

1. ความรูพ้ืนฐาน 6.64 มาก 
2. กรณีสงเคราะหบุตร 3.37 มาก 
3. กรณีเจ็บปวยฯ 4.72 ปานกลาง 
4. กรณีคลอดบุตร 4.10 ปานกลาง 
5. กรณีตาย 2.07 ปานกลาง 
6. กรณีทุพพลภาพ 1.48 ปานกลาง 
7. กรณีวางงาน 1.90 นอย 
8. กรณีชราภาพ 1.60 นอย 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบชองทางการรับรู
สิทธิ และระดับความเขาใจสิทธิของผูประกันตนท่ีมีขอมูล
สวนตัวแตกตางกัน (ดังตารางที่ 4) 

 

ตารางท่ี  4 : แสดงผลการทดสอบความแตกตางของ
ชองทางการรับรูสิทธิและระดับความเขาใจสิทธิที่มีขอมูล
สวนตัวแตกตางกัน 

Dependent Variables F Sig 

H1:  เพศที่แตกตาง สงผลใหการ 
        รับรูสิทธิแตกตางกัน 

6.436* .012 

H2:  เพศที่แตกตาง สงผลให 
        ความ เขาใจสิทธิแตกตางกัน 

4.610* .032 

H4:  อายุที่แตกตาง สงผลให 
        ความ เขาใจสิทธิแตกตางกัน 

10.009** .000 

H6:  รายไดที่แตกตาง สงผลให 
        ความเขาใจสิทธิแตกตางกัน 

2.783* .026 

H10: ระยะเวลาการเปนผูประกัน 
          ตนที่แตกตาง สงผลให 
          ความเขาใจสิทธิแตกตางกัน 

6.827** .000 

  

H16: การเลือกสถานพยาบาลที่ 
         แตกตาง สงผลใหความเขาใจ 
         สิทธิแตกตางกัน 

7.203** .000 

  

จากตารางที่ 4 พบวาผูประกันตนที่มีเพศตางกัน มีการ
รับรูสิทธิในดานขอมูลขาวสารฯ และมีความเขาใจสิทธิ 

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะท่ี
ผูประกันตนมีอายุตางกันจะมีความเขาใจสิทธิแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูมีอายุระหวาง 
41 – 65 ป มีความเขาใจสิทธิสูงกวาผูที่มีอายุระหวาง 18 – 
20 ป และระหวาง 21 – 40 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และผูที่มีอายุระหวาง 21 – 40 ป มีความเขาใจ
สิทธิสูงกวาผูประกันตนที่มีอายุระหวาง 18 – 20 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับผูประกันตนที่มี
รายไดต างกันจะมีความเข าใจสิทธิแตกต างอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูประกันตนที่มีรายได
ระหวาง 10,001 - 15,000 บาท มีความเขาใจสิทธิสูงกวาผูที่
มีเงินเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท และผูประกันตนที่มี
เงินเดือนระหวาง 20,001 - 25,000 บาท มีความเขาใจสิทธิ 
สูงกวาผูประกันตนที่มีเงินเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท และ
เงินเดือนระหวาง 15,001 - 20,000 บาท อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานระยะเวลาในการเปน
ผูประกันตนท่ีตางกัน มีความเขาใจสิทธิของผูประกันตน 
แตกตางกัน โดยผูที่เปนผูประกันตนมาแลว 7 ปขึ้นไป จะ
มีความเขาใจสิทธิสูงกวาผูประกันตนท่ีเปนผูประกันตนตํ่า
กวา 1 ป, 1-3 ป และ 4-6 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวนการเลือกสถานพยาบาลน้ันพบวา 
ผูประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลเพ่ือเขารับบริการตางกัน
มีความเข าใจสิทธิต าง กัน  โดยผูประกันตนท่ี เ ลือก
สถานพยาบาลเพราะการเดินทางสะดวก มีความเขาใจสิทธิ
สูงกวาผูประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลเพราะช่ือเสียง
ของสถานพยาบาล เพราะความนาเช่ือถือในการรักษา และ
เพราะใกลที่ทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนผูประกันตนท่ี เ ลือกสถานพยาบาลเพราะการ
ใหบริการที่ดี มีความเขาใจสิทธิสูงกวาผูประกันตนที่เลือก
สถานพยาบาลเพราะช่ือเสียงของสถานพยาบาล ความ
นาเช่ือถือในการรักษา และใกลที่ทํางาน อยางมีนัยสําคัญ
ทา งส ถิ ติที่ ร ะ ดับ  0.05 อี กทั้ ง ผู ป ร ะ กันตนที่ เ ลื อ ก
สถานพยาบาลเพราะสถานพยาบาลใกลที่พัก มีความเขาใจ
สิทธิสูงกวาผูประกันตนท่ีเลือกสถานพยาบาลเพราะ



 

 

ช่ือเสียงของสถานพยาบาล ความนาเช่ือถือในการรักษา 
และใกลที่ทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สุดทายผูประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลเพราะสาเหตุ
อื่ นๆ  นอก เห นือจ าก น้ีมี ค ว าม เข า ใ จสิ ทธิ สู ง กว า
ผูประกันตนที่ เลือกสถานพยาบาลเพราะช่ือเสียงของ
สถานพยาบาล ความนาเช่ือถือในการรักษา และใกลที่
ทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะของผูประกันตนตามมาตรา 33 
กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร สามารถสรุปออกมาเปน 4 ประเด็นใหญๆ 
ดังน้ี 

1. การใหขอมูลขาวสารของสํานักงานประกันสังคม
ลาชา 

2. พนักงานของสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ขาด
ความเอาใจใสตอผูประกันตน 

3. สถานประกอบการควรจะมีการจัดอบรมใหความรู
สําหรับผูประกันตนเพ่ิมเติม 

4. การรักษาของแพทยควรจะมีการจัดแพทยเฉพาะ
เพ่ิมขึ้น และแพทยควรมีจรรยาบรรณเพิ่มมากกวาที่เปนอยู  

5. คุณภาพของยาที่จัดใหกับผูประกันตน มีคุณภาพตํ่า
กวาผูปวยที่ไมไดใชสิทธิประกันสังคม 

6. ประเด็นเก่ียวกับผูประกันตน ควรเพ่ิมเงินคาคลอด
บุตรเพ่ิมเงินคาสงเคราะหบุตร เพ่ิมเงินสงเคราะหกรณีชรา
ภาพ เพ่ิมสิทธิหรือใหผลตอบแทนสําหรับผูประกันตนที่
ไมเคยใชสิทธิจากประกันสังคม (เชน ผูประกันตนชาย ไม
มีครอบครัว จึงไมไดใชสิทธิคาคลอดบุตร เงินสงเคราะห
บุตร  หรือ ผูประ กันตนบางคน  ไม เคยใชสิทธิการ
รักษาพยาบาล ควรไดรับผลตอบแทนเปนอยางอื่น ฯลฯ) 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย พบวาผูประกันตนที่มีเพศแตกตางกัน
จะมีการรับรูสิทธิของผูประกันตน ในดานขอมูลขาวสารฯ 
เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และความ

เขาใจสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
ตางกัน ซึ่งจากผลที่ปรากฏอาจกลาวไดวาการรับรูและการ
เขาใจเรื่องสิทธิของผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 เปนเรื่องที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู
ผานประสบการณทางสังคม หรือการอยูรวมกันทางสังคม
ของมนุษยซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญ และการเรียนรูของแตละ
คนจะแตกตางออกไปขึ้นอยูกับประสบการณ ความรูและ
การตอบสนองของตนเอง ดังจะเห็นไดจากพฤติกรรมและ
อุปนิสัยของเพศหญิงวาจะมีการรวมกลุมทางสังคมสูงกวา
เพศชาย ซึ่งในการรวมกลุมดังกลาวรวมถึงการพบปะ 
พูดคุย และแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับประสบการณตางๆ ที่
สนใจ และเปนสิ่งที่ตนเองประสบมา จึงทําใหเพศหญิงมี
การสรางหรือแลกเปล่ียนประสบการณสูงกวาเพศชาย ซึ่ง
สอดคลองกับ จิตรา  วุฒิสิทธิกุลกิจ (2535:37) ที่กลาววา 
การรับรูเปนการการสรางความหมายจากประสบการณ
โดยการถอดรหัสสิ่งกระตุนที่ไดรับจากสิ่งแวดลอม 
เพ่ือใหไดขอมูลบางอยาง และ สิทธิโชค วรานุสันติกุล 
(2533:70) ที่พบวา สิ่งกระตุนทางกายจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกและประสบการณในอดีต เปนแนวโนมการจูงใจ 
ซึ่งแตละบุคคลจะเลือกสรรการรับรูตอสิ่งกระตุนที่เขาจํา
ได  จากนั้นจึง ตีความและปรับความเห็นสวนตัวให
สอดคลองกับความตองการและประสบการณของตน 
นอกจากน้ีแลวจากการศึกษาเรื่องการรับรูของประชาชน
ตอความอยูดีมีสุข ของ สุชีรา สนธิ์สายสิงห (2550: 50) 
พบวาประชาชนที่เปนผูประกันตนมีการรับรูเก่ียวกับความ
อยูดีมีสุข ดานชีวิตการทํางานในระดับมาก และรับรูไดวา
จะไดรับการดูแลชวยเหลือจากกองทุนประกันสังคม เมื่อ
ยามประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน ในขณะท่ี
ประชาขนที่อยูภาคเกษตรกรรม  รับรู ไดว ากองทุน
ประกันสังคมจะไมสามารถดูแลชวยเหลือเขาไดเมื่อ
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน 
 นอกจากนั้นจะเห็นไดวา เพศ อายุ ระดับเงินเดือน 
ระยะเวลาการเปนผูประกันตน  และสาเหตุการเลือก
สถานพยาบาล เปนตัวแปรสวนบุคคลที่ทําใหผูประกันตน



 

 

มีความเขาใจสิทธิของผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 แตกตางกัน ดังจะเห็นไดวาตัว
แปรดังกลาวเปนตัวแปรที่บงช้ีถึงความแตกตางของ
ลักษณะผูประกันตน โดยภาพรวมแลวเปนตัวแปรที่ระบุ
ถึงประสบการณและความสามารถของผูประกันตน  
สอดคลองกับ นนทวลี คูเกษมกิจ (2552: 112) พบวา 
ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน มีการรับรูตอสื่อโฆษณาตางกัน 
และคลายกับที่ อารีญา ตลึงจิตร (2550:22) กลาววาความ
เขาใจเปนความสามารถในการผสมแลวขยายความรู 
ความจํา ใหไดไกลออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล เปน
ความพยายามท่ีจะปรับปรุงและเติมแตงความรูจากเดิมให
มีรูปลักษณใหม เพ่ือนําไปใชกับสถานการณอื่นที่แปลก
ออกไป  โดยผูประกันตนที่มีประสบการณหรือเปน
ผูประกันตนมานานจะรูหรือทราบขอมูลของสิทธิในการ
เปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 ในระดับหน่ึง เมื่อพบเห็น ประสบกับเหตุการณหรือ
ตองเขารับการใชสิทธิก็จะสามารถตอบ ปฏิบัติหรืออธิบาย
ถึงขอมูลดังกลาวได และการเขาใจสิทธิของผูประกันตน
เปนกรณีของความรู หรือความจริงที่ผูประกันตนสามารถ
นําไปใชไดจริง ตามที่ แอนเดอรสัน (อางอิง เชาวลิตร  
แสงอุทัย, 2542:15) กลาวไวน้ันเอง อีกทั้งสอดคลองกับ 
วาสนา    พงศาปาน (2546) ที่พบวาประสบการณในการ
ทํางานของเจาหนาที่มีความสัมพันธกับความรู ความเขาใจ
จะสงผลใหผูประกันตนมีความรู ความเขาใจมากย่ิงขึ้น 
 สํ าหรับความเข าใจสิทธิของผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยภาพรวม 
พบวาผูประกันตนทั้งในระดับหัวหนางานและระดับ
ปฎิบัติการ มีความเขาใจสิทธิอยูในระดับปานกลาง โดย
เมื่อแยกเปนรายกรณีพบวา มีความเขาใจสิทธิกรณีการ
สงเคราะหบุตร อยูในระดับมาก กรณีเจ็บปวยหรือประสบ
อันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีตาย และกรณีทุพพลภาพ 
อยูในระดับปานกลาง เหตุที่เปนเชนน้ีอาจจะเกิดจากการ
เปล่ียนแปลง  ปรับปรุง เ ง่ือนไขสิทธิประโยชนของ
ผูประกันตนเพ่ือใหเปนประโยชนตอผูประกันตนอยู

ตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับ อรทิพา    เช้ือแดง (2549: 54 
– 55) ที่ไดทําการศึกษา ความรู ความเขาใจ และการปฏิบัติ
ตามการประกันสังคมของนายจางที่มีตอลูกจางต้ังแต 1 – 9 
คนในเขตจังหวัดสระบุรี พบวา นายจางสวนใหญมีความรู
ในเรื่องพระราชบัญญัติประกันสังคม  เงินสมทบและ
ประโยชนทดแทนในระดับปานกลาง 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

1. จากผลการวิจัยพบวา ชองทางการรับรูสิทธิของ
ผูประกันตนจากการประชาสัมพันธของสํานักงาน
ประกันสังคมโดยตรง ไดแก ปายโฆษณา สื่ออินเทอรเน็ต 
วิทยุ และสายดวนผูประกันตน (1506) อยูในระดับนอย 
ดังน้ันเพ่ือเปนการกระตุนเพ่ือใหผูประกันตนไดรับรูสิทธิ
ของตนเองมากขึ้น สํานักงานประกันสังคมควรจะเพ่ิมชอง
ทางการประชาสัมพันธเพ่ือใหผูใชสิทธิไดรับรูมากขึ้นทั้ง
ทางตรง และทางออม  

2. จากการวิจัยพบวา ผูประกันตนมีความเขาใจสิทธิที่
จะไดรับจากกรณีการวางงานและกรณีชราภาพในระดับ
นอย ทั้งน้ีอาจจะเนื่องมาจาก 2 กรณีดังกลาว เปนกรณีที่
ผูประกันตนยังไมมีโอกาสไดใชสิทธิ น้ัน  จึงทํ าให
ผูประกันตนยังไมสนใจหาความรูเก่ียวกับสิทธิใน 2 กรณี
ดังกลาว 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ขอจํากัดจากการวิจัยครั้งน้ีคือการขอเขาพบผูบริหาร
ฝายทรัพยากรมนุษย (ฝายบุคคล) เน่ืองจากแตละทานมี
ภาระงานมาก อีกทั้งสถานประกอบการบางแหงไมอนุญาต
ใหบุคคลภายนอกเขา  ถึงแมวาจะมีหนังสือขอความ
อนุเคราะหจากมหาวิทยาลัย ดังน้ันการวิจัยครั้งตอไปควร
จะเก็บขอมูลจากผูประกันตนท่ีมาติดตอกับสํานักงาน
ประกันสังคมเขตพ้ืนที่ หรือผูประกันตนท่ีไปขอรับบริการ
จากสถานพยาบาลตางๆ จะทําใหไดขอมูลจากผูประกันตน
อยางแทจริง 



 

 

2. ผลการวิจัยพบวา ผูประกันตนมีความเขาใจสิทธิใน
กรณีชราภาพ ในระดับนอย ดังน้ันควรศึกษาเพ่ิมเติม
เพ่ือใหทราบถึงความเขาใจสิทธิของผูประกันตนในกรณี
ชราภาพ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของผูประกันตนในโอกาส
ตอไป  

3. เน่ืองจากรัฐบาลพยายามผลักดันใหผูใชแรงงานนอก
ระบบเขาสูระบบการประกันสังคม จึงควรศึกษาความพึง
พอใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนของผูประกันตน ตามมาตรา 
40 เพ่ือเปนแนวทางใหรัฐบาลไดรับทราบตอไป 
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