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ศึกษาความเข้าใจสิ ทธิ ประโยชน์ประกันสังคมของพนักงานคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล
โดย
: นายประเสริ ฐ พันธุ์เรื องสกาว
ชื่อปริ ญญา
: บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเอก
: การจัดการทัว่ ไป
อาจารย์ที่ปรึ กษาประจาตัวนักศึกษา : ……………………………………………………………
(ดร. วิจิตร สุ พินิจ)
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเข้าใจในสิ ทธิ ประโยชน์ของประกันสังคม ระเบียบวิธีการ
ศึกษาใช้วธิ ีการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการสารวจของพนักงานคณะแพทย์ศาสตร์ ศิ
ริ ราชพยาบาล จานวน จานวน 170 คน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ สถิติ
ที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t และ ค่า F และเปรี ยบเทียบรายคู่เพิม่ เติม ด้วยวิธีของเชฟ
เฟในกรณี ที่การวิเคราะห์ F พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย พบว่า1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.38
อายุ 41 – 45 ปี จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.33 รายได้ 10,001 – 15,000 บาท จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.41 ระดับ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี จ านวน 133 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.50 2. )ความเข้า ใจสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ประกันสังคมอยูใ่ นระดับสูง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจได้แก่ การรับรู ้ข่าวสาร

ก

ABSTRACT
Title

RIGHTS AND BENEFITS OF SOCIAL SECURITY OF MEDICAL FACULTY
SIRIRAJ NURSING SCHOOL

Name Mr. Prasert Phanruangsakaw

Degree Master of Business Administration
Major Management
Advisor …………………………………..
(Dr. Vijit Supinij)
…………./……………/…………
This study had objectives 1 ) to describe and understand the benefits of social security . Methodology
The study used quantitative research methods . The study. A tool for exploration of the medical staff . Siriraj
Hospital, Number 170 , then the data has been analyzed with statistical software packages . The statistics used
were percentage , mean , standard deviation and the F and t values for the pair . By the Scheffe F analysis found
differences statistically significant at the .05 level .
The findings showed that: 1 ) the respondents were mostly female, 187 people representing 65.38 Age
41 - 45 years 61 percent 21.33 revenue 10,001 - 15,000 THB 107 per cent 37.41 . Education Bachelor of 133
persons or 46.50 percent . 2 ) Understanding social Security benefits is high . Factors associated with such
understanding . To know .
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