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กำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2560 มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือทรำบควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริกำร ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วย
บริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือทรำบควำมคิดเห็นของนำยจ้ำง ผู้ประกันตน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงำนกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน และเพ่ือทรำบปัจจัยและควำมเสี่ยงที่มีผล
ต่อควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำร รวมถึงเสนอแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ซึ่งกำรส ำรวจครอบคลุมหน่วยบริกำรทั้งหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำร
เครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 21,000 ตัวอย่ำง โดยท ำกำรส ำรวจตั้งแต่
เดือนกรกฎำคม 2560 ถึงเดือนธันวำคม 2560 กลุ่มเป้ำหมำยของกำรส ำรวจครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริกำร  
ณ ส ำนักงำนประกันสังคม และ/ หรือเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง 
ภำยในปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย นำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกันตนทุกมำตรำ ทำยำทผู้มีสิทธิ  ผู้รับมอบอ ำนำจหรือ
ผู้รับมอบฉันทะ 

โดยกำรส ำรวจจะใช้ทั้ งกำรวิจัยคุณภำพ (Qualitative Research) ด้วยกำรสัมภำษณ์ เชิงลึก  
(In-depth Interview) และกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ลูกค้ำแบบ
เผชิญหน้ำด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (CAPI : Computer-Assisted Personal Interviewing) โดยมี
แบบสอบถำมที่มีโครงสร้ำงที่ชัดเจน (Structured Questionnaire) ซึ่งมีทั้งค ำถำมปลำยปิดและค ำถำม
ปลำยเปิด คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS กำรวิเครำะห์มีทั้งสถิติเชิง
วิเครำะห์ (Analytical statistics) และสถิติพรรณนำ (Descriptive statistics) ซึ่งผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ผู้รับบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2560 มีดังนี้ 

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
จ ำนวนตัวอย่ำงที่ท ำกำรส ำรวจทั้งหมด 21,000 ตัวอย่ำง แบ่งเป็น ผู้รับบริกำร ณ หน่วยบริกำรของ

ส ำนักงำนประกันสังคมจ ำนวน 16,118 ตัวอย่ำง และผู้รับบริกำร ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรจ ำนวน 
4,882 ตัวอย่ำง 

เมื่อพิจำรณำผลกำรส ำรวจกำรใช้บริกำร ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม/ หน่วยบริกำร
เครือข่ำยพันธมิตร พบว่ำ สถำนะของผู้ที่มำใช้บริกำร ร้อยละ 40.45 ของกลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 33 
โดยมำใช้บริกำร ณ หน่วยบริกำร ตั้งแต่ต้นปี 2560 จ ำนวน 2 - 3 ครั้ง ร้อยละ 37.17 ทั้งนี้ส่วนใหญ่มำใช้บริกำร
งำนกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 94.18 นอกจำกนั้นจะพบว่ำบริกำรที่กลุ่มตัวอย่ำงใช้ ณ หน่วยบริกำร
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ประกันสังคม ส่วนใหญ่ใช้บริกำรงำนขอรับเงินประโยชน์ทดแทนมำกที่สุด ร้อยละ 36.19 และบริกำรที่กลุ่ม
ตัวอย่ำงโดยส่วนใหญ่ใช้ ณ หน่วยงำนเครือข่ำยพันธมิตร จะใช้บริกำรงำนประสำนกำรแพทย์ ร้อยละ 65.06 

ความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2560 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อส ำนักงำนประกันสังคม (ภำพรวม) พบว่ำผู้รับบริกำรงำน

ประกันสังคมให้คะแนนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อส ำนักงำนประกันสังคม (ภำพรวม) อยู่ที่ 4.56 และมีค่ำ  
Top 2 Boxes ร้อยละ 95.11 โดยที่ ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักประกันสังคมให้
คะแนนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีค่ำเฉลี่ยที่ 4.59 และมีค่ำ Top 2 Boxes 96.10 ซึ่งมำกกว่ำผู้รับบริกำรงำน
ประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรที่มคี่ำเฉลี่ยที ่4.46 และมีค่ำ Top 2 Boxes 91.83 

เมื่อวิเครำะห์ควำมพึงพอใจแยกตำมหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำร
เครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม พบว่ำ ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม ให้คะแนนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ “ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร”  
มำกที่สุด โดยให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร แต่ให้คะแนน
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ “ด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล” น้อยที่สุด โดยให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
น้อยที่สุดในเรื่องมีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป  ในขณะที่ผู้รับบริกำรงำน
ประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ให้คะแนนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ “ด้ำนสิทธิประโยชน์”  
มำกที่สุด โดยให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน แต่ให้คะแนน
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ “ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์” น้อยที่สุด โดยให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง 

ความไม่พึงพอใจผู้รับบริการของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2560 
ส ำหรับควำมไม่พึงพอใจ พบว่ำ จ ำนวนผู้ให้คะแนนควำมไม่พึงพอใจ (Bottom 2 Boxes) ผู้รับบริกำร

งำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรประกันของส ำนักงำนประกันสังคมมีคะแนนควำมไม่พึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 0.25 
โดยมีควำมไม่พึงพอใจมำกท่ีสุดใน “ด้ำนสิทธิประโยชน์”  และมีจ ำนวนคนตอบมำกที่สุดในเรื่องสิทธิประโยชน์
ทันตกรรม รองลงมำคือ “ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่” และมีจ ำนวนคนตอบมำกที่สุดในเรื่องกำรยิ้มแย้ม 
แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร ส่วนผู้รับบริกำร ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีคะแนนควำม
ไม่พึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 0.92 โดยมีควำมไม่พึงพอใจมำกท่ีสุด ใน “ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร” 
แล ะให้ ค ะแน น ควำม ไม่ พึ งพ อ ใจม ำกที่ สุ ด เรื่ อ ง ค วำม รวด เร็ ว ใน กำรให้ บ ริ ก ำร  รองล งม ำคื อ  
“ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์” และให้คะแนนควำมไม่พึงพอใจมำกที่สุดเรื่องภำษำในกำรประชำสัมพันธ์ที่ง่ำยต่อ
กำรเข้ำใจ แต่อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกมีผู้รับบริกำรที่ให้คะแนนควำมไม่พึงพอใจไม่ถึง 100 คนเมื่อเทียบกับ
ผู้ตอบแบบสอบถำมท้ังหมดถือว่ำไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้รับบริการกับการให้บริการ 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ควำมพึงพอใจในแต่ละกลุ่มผู้รับบริกำร ทั้งกลุ่มนำยจ้ำง ผู้ประกันตน/ 

ลูกจ้ำง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีด้ำนที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจรวมเหมือนกัน คือ ด้ำนกระบวนกำร
หรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพียงแต่สลับ
อันดับกันในแต่ละกลุ่ม อย่ำงไรก็ดีค่ำควำมสัมพันธ์ในแต่ละด้ำนมีค่ำใกล้เคียงกัน 

ความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการต่อส านักงานประกันสังคม 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรต่อส ำนักงำนประกันสังคม (ภำพรวม) พบว่ำ

ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมให้คะแนนค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อมั่น อยู่ที่ 4.31 โดยที่ ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม  
ณ หน่วยบริกำรของส ำนักประกันสังคมให้คะแนนค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อมั่น  (ค่ำเฉลี่ย 4.31) มำกกว่ำผู้รับบริกำร
งำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร (ค่ำเฉลี่ย 4.30) เล็กน้อย  

เมื่อวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรแยกตำมหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 
และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร พบว่ำ ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมให้คะแนนค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่
ประกำศไว้” และ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน ”  
ส่วนควำมเชื่อมั่นในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำร
ด ำเนินกำร” และ “เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคน
คุ้นเคย” เป็นหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อม่ันน้อยที่สุด 

ในขณะที่ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ให้คะแนนค่ำเฉลี่ยควำม
เชื่อมั่น ในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน”มำกที่สุด 
ส่วนควำมเชื่ อมั่น  ในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่ มี กำรชี้ แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ ต้องใช้ 
ในกำรด ำเนินกำร” เป็นหัวข้อที่มีค่ำควำมเชื่อมั่นเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ความคิดเห็นของนายจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของนำยจ้ำง ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงำนกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน พบว่ำ ไม่ได้แตกต่ำงกันระหว่ำงงำนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดย
จะเห็นว่ำเรื่องของควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร/ รอคิวไม่นำน เป็นปัจจัยที่ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม
ต้องกำรมำกท่ีสุด โดยให้ข้อเสนอแนะว่ำ ขั้นตอนกำรให้บริกำรต้องมีควำมรวดเร็ว มีข้ันตอน หรือกระบวนกำร
ที่ท ำให้ไม่ต้องรอนำน และขั้นตอนกำรให้บริกำรต้องไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 
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ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความพึงพอใจ 
1. กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม 

จำกกำรวิเครำะห์ด้วยสถิติชั้นสูง พบว่ำ ปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อควำมพึงพอใจกำรบริกำรงำน
ประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม คือ กำรบริกำรงำนประกันสังคมด้ำน 
กำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และด้ำนจริยธรรม คุณธรรม และธรรมำภิบำล  

2. กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 
จำกกำรวิเครำะห์ด้วยสถิติชั้นสูง พบว่ำ ปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อควำมพึงพอใจกำรบริกำรงำน

ประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร คือ กำรบริกำรงำนประกันสังคม ด้ำนกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนจริยธรรม คุณธรรม
และธรรมำภิบำล 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการ  
1. กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม 

จำกกำรวิเครำะห์ด้วยสถิติชั้นสูง พบว่ำ ปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อควำมเชื่อมั่นคุณภำพ 
กำรให้บริกำร ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ได้แก่ “เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค  
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย” 

2. กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 
จำกกำรวิเครำะห์ด้วยสถิติชั ้นสูง  พบว่ำ ปัจจัยที ่ท ำให้เกิดควำมเสี ่ยงต่อควำมเชื ่อมั่นคุณภำพ 

กำรให้บริกำร ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ได้แก่ “เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ประกำศ
ไว้”  และ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” 

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในภาพรวม พบว่า ส านักงานประกันสังคมควรเน้นการ

ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีช่องทางติดต่อ/ รับฟังความคิดเห็นที่หน่วยบริการต่างๆ ทั้งหน่วยบริการของ
ส านักงานประกันสังคม และหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร  

ส่วนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อความพึงพอใจ ควรเน้นคุณภาพการบริการใน
แนวทาง Customer centric โดยที่กำรบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 
ควรเพ่ิมควำมพึงพอใจเรื่องบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และน ำระบบ/ เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยพัฒนำกำรให้บริกำร 
และเพ่ิมควำมเชื่อมั่นเรื่องของกำรให้บริกำรที่เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ  และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ที่มีผลต่อควำมพึงพอใจกำรบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ควรเพิ่มควำมพึงพอใจ 
และควำมเชื่อมั่นในเรื่องบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และมีกำรน ำระบบ/ เทคโนโลยีมำใช้ประยุกต์ เพ่ือให้กำรบริกำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว มีมำตรฐำน เป็นไปตำมขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 
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กลยุทธ์ในการยกระดับการให้บริการ 
ส าหรับกลยุทธ์ในการยกระดับการให้บริการ ณ หน่วยบริการต่างๆ ทั้งหน่วยบริการของส านักงาน

ประกันสังคม และหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร  ควรเน้นกำรใช้เทคโนโลยี ในกำรให้กำรบริกำร 
งำนประกันสังคม โดยคณะผู้วิจัยขอเสนอกำรท ำ Omni Channel โดยมีกำรผสมผสำนกำรบริกำรของหน่วย
บริกำรที่มีหลำกหลำย เชื่อมโยงให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนกำรบริกำรในแต่ละช่องทำง 
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจกับผู้รับบริกำรที่เหมือนกันในทุกๆ หน่วยบริกำร 
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Abstract 

Customer satisfaction is one of the basic opportunity which help the 
company/organization to improve business, and especially maintain the loyalty of its 
customers. Social Security Office (SSO) do the Customer Satisfaction survey every year in 
order to increase its service quality for better customer satisfaction, to decrease the 
customer complaints and to improve customer loyalty. In the year 2017, the Customer 
Satisfaction survey towards Social Security Office (SSO) aims to understand customer 
satisfaction/dissatisfaction of SSO clients at Social Security Office and at its affiliated 
networks, to examine the employers, insurers and stakeholders’ opinion regarding the Social 
Security Fund and Workmen’s Compensation Fund, to determine the factors and risks that 
affected customers’ satisfaction and trustworthiness towards service quality, and to provide 
a recommendation with regards to SSO risk management. The survey started from July 2017 
to December 2017. The total of 21,000 samples including employer, employee, insurer and 
heirs who have used the services at least one times in the year 2017 at the Social Security 
Office and at their affiliated networks are employ in this survey. 

The survey consisted of both quantitative and qualitative research. For the 
qualitative research, the in-depth interview is used to understand the customer insight 
regarding the services quality and for the quantitative research, the Computer-Assisted 
Personal Interviewing (CAPI) by structural questionnaire is used to find the customer 
satisfaction and their attitudes. The questionnaires include both of open ended and closed 
ended questions. The SPSS software is used to analyze and summarize data based on 
research objectives. The result of the Customer Satisfaction survey towards Social Security 
Office (SSO) in 2017 is presented below. 

Sample Characteristics 
The total of 21,000 samples consist of 16,118 samples from Social Security Office 

(SSO) and 4,882 samples from its affiliated networks. The customers who have used the 
services at Social Security Office and at its affiliated network, mostly 40.45 percent are 
registered employees. These customers come to use the services from Social Security fund 
approximately 2-3 times in the year 2017. Considered only the customers who have used 
the services at Social Security Office, they mostly use the compensation benefits around 
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3 6 . 1 9  percent. Meanwhile the customers who have used the services at its affiliated 
networks, they mostly use medical services around 65.06 percent. 

Customer Satisfaction survey towards Social Security Office (SSO) in 2017 
The result from the customer survey on SSO services in 2017 found that an overall 

satisfaction score is on average 4.56 from 5 and top 2 boxes score at 95.11. The satisfaction 
score of the customers who have used the services at Social Security Office (average score 
of 4.59 and top 2 boxes score at 96.10) is significant higher than the satisfaction score of the 
customers who have used the services at its affiliated networks (average score of 4.46 and 
top 2 boxes score at 91.83).  

Considered only the customers who have used the services at Social Security Office, 
the attributes that they are most satisfied is “Service process” that the highest average 
satisfaction score in terms of completeness of service while the attributes that they are less 
satisfied is “Ethics, morals and good governance” that the less average satisfaction score in 
term of customer feedback channels. However, the customers who have used the services 
at its affiliated networks, the attributes that they are most satisfied is “Compensation 
benefits” that the highest average satisfaction score in term of Workmen’s Compensation 
Fund  while the attributes that they are less satisfied is “Public Relation” that the less 
average satisfaction score in term of  information discontinuity. 

The research analyzes the bottom 2 boxes of the customers who did not satisfy the 
services at SSO. The research found that the customers who have used the services at Social 
Security Office did not satisfy on “Compensation benefits” that the most dissatisfied 
customers in terms of dental fee Privilege followed by on “The service of the staff” that the 
most dissatisfied customers in term of service mind and polite. Whereas, the customers who 
have used the services at its affiliated networks did not satisfy on “Service process” that the 
most dissatisfied customers in terms of service speed followed by on “Public Relation” that 
the most dissatisfied customers in terms of language in public relations which are easy to 
understand. However, the customers who state the lowest satisfaction score were less than 
100 samples from the total of 21,000 samples. Thus, the number are too small and not 
significant to explain the dissatisfaction attributes. 
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Relationship between customer satisfaction and service quality 
The results of customer’s satisfaction in the employers, insurers and stakeholders 

related to overall satisfaction in term of service’s process, service of the staff and the 
facilities which the order switched over in each group. However, the correlations of each 
group are similar. 

Trustworthiness towards service quality to Social Security Office (SSO) in 2017 
The result from the trustworthiness towards service quality to Social Security Office 

(SSO) in 2017 found that an overall service quality score is on average 4.31 from 5. The 
service quality score of the customers who have used the services at Social Security Office 
(average score of 4.31) is a little bit higher than the service quality score of the customers 
who have used the services at its affiliated networks (average score of 4.30).  

Considered only the customers who have used the services at Social Security Office, 
the attributes that have highest service quality score are “The staff has been operating 
according to the timeline that the SSO has been announced”, followed by “The staff is 
working with transparency, no corruption, and no bribes”. While the attributes that have 
lowest service quality score are “The staff explain the procedures and all documents 
required to carry out the process”, followed by “The services are equality to all customers 
with no discrimination to specific persons.” 

However, the customers who have used the services at its affiliated networks, the 
attributes that have highest service quality score is “The staff are working with transparency, 
no corruption, and no bribes” but the attributes that have lowest service quality score is 
“The staff explain the procedures and all documents required to carry out the process.” 

The employers, insurers and stakeholders’ opinion regarding the Social Security Fund 
and Workmen’s Compensation Fund 

The result from the employers, insurers and stakeholders’ opinion regarding the 
Social Security Fund and Workmen’s Compensation Fund are not significant difference. The 
factors that they expected from SSO services the most is “The speed of service / the 
queuing is not too long to wait”. The suggestion from the employers, insurers and 
stakeholders is “The process of service must be quick, with the simple service procedures or 
processes.” 
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The factors and risks that affected customers’ satisfaction 
From advanced statistics analysis found that the factors and risks affecting the 

satisfaction of customers who have used the services at Social Security Office are “Public 
Relation”, “The service of the staff”, and “Ethics, morals and good governance”. 
Furthermore, the factors and risks affecting the satisfaction of customers who have used the 
services at its affiliated networks are “The service of the staff”, “Service process”, “Public 
Relation”, and “Ethics, morals and good governance”. 

The factors and risks that affected trustworthiness towards service quality 
From advanced statistics analysis found that the factors and risks affecting 

trustworthiness towards service quality of customers who have used the services at Social 
Security Office is “The services are equality to all customers with no discrimination to 
specific persons.” In addition, the factors and risks affecting trustworthiness towards service 
quality of customers who have used the services at its affiliated networks are “The staff has 
been operating according to the timeline that the SSO has been announced”, and “The staff 
explain the procedures and all documents required to carry out the process.” 

Recommendation on Risk Management  
Our recommendations on Risk Management to Social Security Office, SSO should 

emphasize on Public Relation and contact centers/channels in order to listen to customer 
voices and gain customer insight. 

For the risk management that affected customers’ satisfaction, SSO should 
concentrate on Customer centric. The Technology should be utilized in order to increase 
customer satisfaction on SSO services towards “The services are equality to all customers 
with no discrimination to specific persons” as well as increase services quality towards “The 
prompt service with the world class standard” 

Service Quality Strategy 
Our recommendations on Service Quality Strategy to Social Security Office, SSO should 

emphasize on Technology especially on Omni-channel experiences and holistic approach. The Omni-
channel is defined as a multi-channel sales approach that provides the customer with an integrated 
customer experience. Therefore, the customers will receive the standard of the services quality in each 
services channels in order to increase satisfaction and loyalty 
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บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนประกันสังคมมีภำรกิจหลักคือกำรบริหำรกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตำม

พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยมีหน้ำที่ให้ควำม
คุ้มครองแก่ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรำย เจ็บป่วย ทุพพลภำพ หรือตำยที่ไม่เนื่องจำกกำรท ำงำน รวมทั้งกำร
คลอดบุตร สงเครำะห์บุตร ชรำภำพ ว่ำงงำน และให้ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำย เจ็บป่วย 
ทุพพลภำพ หรือตำยเนื่องจำกกำรท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง 

สถิติสถำนประกอบกำรจ ำนวน 437,190 แห่ง ผู้ประกันตนจ ำนวน 14,118,755 คน (มำตรำ 33 
จ ำนวน 10,552,660 คน มำตรำ 39 จ ำนวน 1,310,268 คน และมำตรำ 40 จ ำนวน 2,265,809 คน) สถิติกำร
ใช้บริกำรขอรับประโยชน์ทดแทนงำนกองทุนประกันสังคม 7 กรณี ในปี 2559 สูงถึง 33.402 ล้ำนครั้ง โดย
จ ำแนกเป็นกรณีเจ็บป่วยจ ำนวน 33.070 ล้ำนครั้ง กรณีคลอดบุตรจ ำนวน 0.294 ล้ ำนครั้ง กรณีทุพพลภำพ
จ ำนวน 12,139 ครั้ง กรณีตำยจ ำนวน 25,905 ครั้ง กรณีสงเครำะห์บุตรจ ำนวน 1.32 ล้ำนครั้ง กรณีชรำภำพ
จ ำนวน 265,690 ครั้ง (ที่มำ: กองวิจัยและพัฒนำ ณ วันที่ 7 เมษำยน 2560) ปัจจุบันส ำนักงำนประกันสังคมมี
หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมทั้งสิ้น 137 แห่งทั่วประเทศ จ ำแนกเป็น ส ำนักงำนประกันสังคม
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 12 พ้ืนที่ ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด 76 จังหวัด และส ำนักงำนประกันสังคมสำขำ 
49 สำขำ นอกจำกนั้นมีหน่วยบริกำรที่ เป็นเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม ซึ่งได้แก่ 
สถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนประกันสังคม สถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนเงินทดแทน
ธนำคำรในควำมตกลงของส ำนักงำนประกันสังคม ที่ท ำกำรไปรษณีย์ เคำน์เตอร์เซอร์วิส เคำน์เตอร์เซ็นเพย์ 
และเทสโก้โลตัส ทุกสำขำทั่วประเทศ 

ส ำนักงำนประกันสังคมด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรจำกส ำนักงำนประกันสั งคม 
เป็นประจ ำทุกปีเพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมในภำพรวม ใช้เป็นข้อมูลในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำน
ประกันสังคมรำยกำรควำมเสี่ยงจำกกำรขำดควำมเชื่อมั่นต่อคุณภำพในกำรให้บริกำร และใช้เป็นข้อมูลในกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียนตำมตัวชี้วัดด้ำนสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมบัญชีกลำง 

เพ่ือควำมเป็นกลำงและน่ำเชื่อถือของผลกำรส ำรวจ ส ำนักงำนประกันสังคมจึงจ ำเป็นต้องจัดจ้ำงที่
ปรึกษำด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรต่ำงๆ เพื่อน ำผลกำรส ำรวจมำใช้เป็นข้อมูล
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กำรตอบตัวชี้วัดกำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนินกำรทุนหมุนเวียน และกำรตรวจรับรองคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (PMQA) รวมถึงน ำข้อเสนอแนะที่ ได้มำพัฒนำงำนของส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือให้
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจสูงขึ้น ส่งเสริมภำพลักษณ์ท่ีดีของส ำนักงำน และลดปัญหำข้อร้องเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริกำร ประจ ำปี 2560 ณ หน่วยบริกำรของ

ส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของส ำนักงำนประกันสังคม ตลอดจนลดข้อร้องเรียนได้ 
2.2 เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมประจ ำปี 2560 ณ หน่วย

บริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม 
2.3 เพ่ือส ำรวจควำมคิดเห็นของนำยจ้ำง ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงำนกองทุน

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
2.4 เพ่ือศึกษำปัจจัยและควำมเสี่ยงที่มีผลต่อควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำร 

รวมถึงเสนอแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ครอบคลุมหน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมและหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม 
 

3. ขอบเขตของโครงการ 

3.1 ส ารวจความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการ
ของส านักงานประกันสังคม 

3.1.1 ส ำรวจควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ จำกผู้ที่ใช้บริกำรงำนกองทุนประกันสังคมและงำนกองทุน
เงินทดแทน ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้งภำยในปี 2560 ครอบคลุ ม
ทุกหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมทั่ วประเทศ และครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้ รับบริกำร  
ซึ่งประกอบด้วย นำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกันตนทุกมำตรำ ทำยำท ผู้มีสิทธิ ผู้รับมอบอ ำนำจหรือผู้รับมอบฉันทะ  

3.1.2 ส ำรวจครอบคลุมในประเด็นต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนกระบวนกำรหรือ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และด้ำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกองทุน  
เช่น ด้ำนสิทธิประโยชน์ที่ ได้รับ  ด้ำนควำมเชื่อมั่นต่อคุณภำพและบริกำร ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  
ด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล ควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร สิ่งที่ต้องกำรให้ส ำนักงำนประกันสังคมปรับปรุง 

3.1.3 ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้บริกำร ก ำหนดวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ชัดเจน เช่น 
กำรสุ่มตัวอย่ำงเป็นระบบ (Systematic sampling) หรือกำรสุ่มตัวอย่ำงตำมสัดส่วน (Proportional random 
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sampling) เป็นต้น รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกค ำถำมปลำยเปิด จ ำแนกตำมประเด็นต่ำงๆ 
เช่น ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร เป็นต้น 

3.1.4 ส ำรวจโดยใช้แบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ ในแบบสอบถำมควรมีข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่สำมำรถตรวจสอบข้อมูลกลับได้ เช่น อีเมล หรือ หมำยเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

3.1.5 ประมวลผลและจัดท ำรำยงำนจ ำแนกรำยกองทุน รำยหน่วยบริกำร รำยภำค และจ ำแนกตำม
เครือข่ำย (ใหญ่ กลำง เล็ก) วิเครำะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ เช่น ค่ำสถิติควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ
ควำมสัมพันธ์ของผู้รับบริกำรกับกำรให้บริกำร เป็นต้น เพ่ือสรุปลักษณะตัวอย่ำงที่สำมำรถใช้เป็นตัวแทนของ
ข้อมูลได้ ด้วยจ ำนวนตัวอย่ำงที่เป็นไปตำมหลักกำรทำงสถิติ 

3.1.6 ก ำหนดควำมพึงพอใจตำม Likert Scale ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับมีเกณฑ์กำรให้
คะแนนและเกณฑ์กำรแปรผลเป็นดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การแปรผล 
ระดับที่ 1 ไม่พึงพอใจมำก 1.00 – 1.80 ไม่พึงพอใจมำก 
ระดับที่ 2 ไม่พึงพอใจ 1.81 – 2.60 ไม่พึงพอใจ 
ระดับที่ 3 พึงพอใจ 2.61 – 3.40 พึงพอใจ 
ระดับที่ 4 พึงพอใจมำก 3.41 – 4.20 พึงพอใจมำก 
ระดับที่ 5 พึงพอใจมำกที่สุด 4.21 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 

3.1.7 สูตรกำรค ำนวณควำมพึงพอใจ คือ 
จ ำนวนของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกและมำกที่สุด x 100 

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 
 

3.2 ศึกษาเปรียบเทียบผลความพึงพอใจรายหน่วยบริการส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 
2560 

3.2.1 ศึกษำเปรียบเทียบผลควำมพึงพอใจของแต่ละหน่วยบริกำรในปี 2560 
3.2.2 ศึกษำเปรียบเทียบผลควำมพึงพอใจของแต่ละหน่วยบริกำรย้อนหลัง 3 ปี 
3.2.3 เสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงบริกำรเป็นรำยหน่วยบริกำร 
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3.3 ส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร
ของส านักงานประกันสังคม 

3.3.1 ส ำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้ที่ใช้บริกำรงำนกองทุนประกันสังคมและงำนกองทุนเงินทดแทนจำก
หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคมมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้งภำยในปี 2560 
ครอบคลุมทุกกลุ่มของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 

3.3.2 ใช้กำรท ำวิจัยเชิงคุณภำพเป็นหลัก โดยกำรเพ่ิมข้อค ำถำมเข้ำไปในแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ผู้รับบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมเพ่ือเก็บข้อมูลในเชิง
ปริมำณร่วมกับกำรจัดเก็บข้อมูลในเชิงคุณภำพ 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 

ปี 2560 มีดังนี ้ 
 

ผลต่อส านักงานประกันสังคม: 
1. ส ำนักงำนประกันสังคมมีแนวทำงปรับปรุงกำรให้บริกำรรำยกองทุน และรำยหน่วยบริกำร 

เพ่ือให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกข้ึน 
2. ส ำนักงำนประกันสังคมมีแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนประกันสังคมเป็น 

รำยกองทุน และรำยหน่วยบริกำร เพ่ือลดควำมเสี่ยงที่จะส่งผลต่อควำมพึงพอใจและสร้ำง 
ควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำร 

3. ส ำนักงำนประกันสังคมสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย: 
1. นำยจ้ำง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิ ได้รับควำมพึงพอใจต่อบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมมำกขึ้น 
2. ผู้ประกันตนได้รับควำมคุ้มครองจำกระบบประกันสังคม และมีควำมมั่นคงในชีวิต 
3. ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่ดี เป็นธรรม และเสมอภำค 

 
  



     
การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2560 

 
 

|  15  | 
 

5. นิยามศัพท์  
ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะด้ำนประกันสังคม 

1. นำยจ้ำง/ ตัวแทน หมำยถึง ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนโดย จ่ำยค่ำจ้ำงให้  หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมำยให้ท ำงำนแทนนำยจ้ำง (ฝ่ำยบุคคล) ของหน่วยงำน/ บริษัท/ องค์กร ที่ขึ้นทะเบียนกับ
ส ำนักงำนประกันสังคมในปัจจุบัน  

2. ลูกจ้ำง (ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33) หมำยถึง ผู้ซึ่งตกลงท ำงำนให้นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำง แต่ไม่รวมถึง
ลูกจ้ำง ซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับงำนบ้ำน อันมิได้มีกำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  

3. เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคม หมำยถึง ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของส ำนักงำนประกันสังคม  
4. ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 หมำยถึง ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 33 มำแล้วและต่อมำควำมเป็น

ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 ได้สิ้นสุดลง เนื่องจำกสิ้นสภำพกำรเป็นลูกจ้ำงและประกันตนต่อกับ
กองทุนประกันสังคมโดยสมัครใจ  

5. ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 หมำยถึง บุคคลอ่ืนใด ซึ่งมิใช่ลูกจ้ำงตำมมำตรำ 33 และ 39 และสมัครใจ
เป็นผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคม 

6. กองทุนประกันสังคม หมำยถึง  เป็นกองทุนให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์ทดแทน
เมื่อต้องประสบอันตรำย เจ็บป่วย ทุพพลภำพ หรือตำย ซึ่งไม่ใช่เนื่องจำกกำรท ำงำน รวมทั้งกรณี
คลอดบุตร สงเครำะห์บุตร ชรำภำพ และว่ำงงำน 

7. กองทุนเงินทดแทน หมำยถึง กองทุนที่จ่ำยเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้ำงแทนนำยจ้ำง เมื่อลูกจ้ำงประสบ
อันตรำย เจ็บป่วย ถึงแก่ควำมตำยหรือสูญหำย เนื่องจำกกำรท ำงำนให้แก่นำยจ้ำงโดยไม่ค ำนึงถึงวัน 
เวลำและสถำนที่ แต่จะดูสำเหตุที่ท ำให้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย 

8. หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม หมำยถึง  
1) ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่   จ ำนวน 12 พ้ืนที่ 
2) ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด    จ ำนวน 76 จังหวัด 
3) ส ำนักงำนประกันสังคมสำขำ     จ ำนวน 49 สำขำ 

9. หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม หมำยถึง  
1) สถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนประกันสังคม  จ ำนวน 239 แห่ง 2,411 เครือข่ำย  
2) สถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนเงินทดแทน  จ ำนวน 1,115 แห่ง 
3) ธนำคำรในควำมตกลงของส ำนักงำนประกันสังคม  จ ำนวน 14 แห่ง ได้แก่ 

3.1) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน 1,214 สำขำ 
3.2) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน 658 สำขำ 
3.3) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน 1,162 สำขำ 
3.4) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน 1,170 สำขำ 
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3.5) ธนำคำรออมสิน  จ ำนวน 1,039 สำขำ 
3.6) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน 1,110 สำขำ 
3.7) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน 453 สำขำ 
3.8) ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน 570 สำขำ 
3.9) ธนำคำรมิซูโฮ จ ำกัด  จ ำนวน 2 สำขำ 
3.10) ธนำคำรซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น  จ ำนวน 2 สำขำ 
3.11) ธนำคำรซิตี้แบงก์  จ ำนวน 3 สำขำ 
3.12) ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน 92 สำขำ 
3.13) ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  จ ำนวน 1,169 สำขำ 
3.14) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  จ ำนวน 18 สำขำ 

4) ที่ท ำกำรไปรษณีย์   จ ำนวน 1,400 สำขำ 
5) เคำน์เตอร์เซอร์วิส  จ ำนวน 11,000 สำขำ 
6) เคำน์เตอร์เซ็นเพย์  จ ำนวน 1,629 สำขำ 
7) เทสโก้ โลตัส  จ ำนวน 2,582 สำขำ 

 
10. ขนำดของหน่วยบริกำรประกันสังคม ก ำหนดจำกจ ำนวนผู้ประกันตน ดังนี้ 

 ขนำด S  = ผู้ประกันตนไม่เกิน 100,000 รำย 

 ขนำด M  = ผู้ประกันตนระหว่ำง 100,000 - 200,000 รำย  

 ขนำด L  = ผู้ประกันตนตั้งแต่ 200,000 รำยขึ้นไป 
 

11.  สูตรกำรค ำนวณ Top 2 Boxes คือ 
จ ำนวนของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกและมำกที่สุด x 100 

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 
ระดับคะแนน ควำมหมำย 

ระดับที่ 1 ไม่พึงพอใจมำก 
ระดับที่ 2 ไม่พึงพอใจ 
ระดับที่ 3 พึงพอใจ 
ระดับที่ 4 พึงพอใจมำก 
ระดับที่ 5 พึงพอใจมำกที่สุด 
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แนวคิดและทฤษฎี 

 
กำรวิจัย “กำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2560”  

มีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกำรส ำรวจ สำมำรถสรุปไดด้ังนี้ 

1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ  
2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรให้บริกำร  
3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภำพกำรบริกำร 
4) แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ  
5) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรให้บริกำรประชำชนภำครัฐ 
6) กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
“ควำมพึงพอใจ” ได้มีกำรศึกษำมำเป็นระยะเวลำนำนตั้งแต่ช่วงก่อนสงครำมโลกครั้งที่ 1 โดยมุ่งที่จะ

ตอบค ำถำมว่ำ ท ำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถเอำชนะควำมจ ำ เจและควำมน่ำเบื่อของงำนต่อกำรศึกษำ 
ควำมพึงพอใจจะต้องน ำมำใช้ได้มำกกว่ำควำมพึงพอใจต่องำนของตน โดยน ำไปใช้ในทำงสังคมในลักษณะ 
กำรปรับปรุงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรที่จะประกอบด้วยกัน 2 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยผู้มีหน้ำที่ในกำรบริกำรหรือ 
พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ ผู้ให้บริกำร และฝ่ำยผู้รับบริกำร โดยศึกษำ  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อผู้ให้ 
กำรบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรมำกน้อยเพียงใด ซึ่งมีนักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ค ำจ ำกัดควำมรวมถึง
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง “ควำมพึงพอใจ” ซ่ึงผู้วิจัยจึงน ำมำกล่ำว มีดังต่อไปนี้  

ควำมพึงพอใจหรือควำมพอใจ ตรงกับค ำในภำษำอังกฤษว่ำ “Satisfaction” มีควำมหมำยตำม
พจนำนุกรมทำงด้ำนจิตวิทยำโดย แชปลิน (Chaplin,1968, p. 437 อ้ำงถึงใน วันชัย แก้วศิริโกมล , 2550, 
หน้ำ 6) ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำ เป็นควำมรู้สึกของผู้รับบริกำรต่อสถำนประกอบกำรตำมประสบกำรณ์ที่ได้รับจำก
กำรเข้ำไปติดต่อขอรับบริกำรในสถำนบริกำรนั้นๆ  
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ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (2545, หน้ำ 11) ควำมพึงพอใจเป็นแนวควำมคิด หรือทัศนคติ อย่ำงหนึ่ง 
เป็นสภำวะรับรู้ภำยในซึ่งเกิดจำกควำมคำดหวังไว้ว่ำเมื่อท ำงำนชิ้นหนึ่งแล้วจะได้รับรำงวัลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งถ้ำ
ได้รับตำมที่คำดหวัง ควำมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน แต่ถ้ำรำงวัลต่ ำกว่ำที่คำดหวังก็จะท ำให้เกิดควำมไม่พึงพอใจ  

ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (2545, หน้ำ 9) กล่ำวว่ำควำมพึงพอใจ หมำยถึง สภำพของจิตที่ปรำศจำก
ควำมเครียด ทั้งนี้เพรำะธรรมชำติของมนุษย์นั้นมีควำมต้องกำร ถ้ำควำมต้องกำรนั้นได้รับกำรตอบสนอง
ทั้งหมดหรือบำงส่วนควำมเครียดจะน้อยลง ควำมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และในทำงกลับกัน ถ้ำควำมต้องกำรนั้น
ไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมเครียด และควำมไม่พึงพอใจจะเกิดข้ึน  

ชำบ ฟิน  (Chaphin, 1998, p. 256 อ้ ำงถึ งใน  ชู โชค  ทิ พ ย โสตถิ , 2545, หน้ ำ  23) กล่ ำวว่ ำ  
ควำมพึงพอใจตำมค ำจ ำกัดควำมของพจนำนุกรมทำงด้ำนจิตวิทยำ หมำยถึง เป็นควำมรู้สึกในขั้นแรก  
เมื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมำยโดยมีแรงกระตุ้น  

แม็คคอร์มิค (McComick, 1965 อ้ำงถึงใน กิตติยำ เหมันค์, 2548, หน้ำ 9) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจ 
หมำยถึง แรงจูงใจของมนุษย์ ซึ่งตั้งอยู่บนควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำน (Basic Needs) มีควำมเกี่ยวกันอย่ำง
ใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์ และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยำยำมหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องกำร  

คอทเลอร์ (Kotler, 1994, อ้ำงถึงใน กิตติยำ เหมันค์, 2548, หน้ำ 12) ได้กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจ  
เป็นระดับควำมรู้สึกที่มีผลมำจำกกำรเปรียบเทียบระหว่ำงกำรรับรู้ผลจำกกำรท ำงำน หรือประสิทธิภำพกับ
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ โดยลูกค้ำได้รับบริกำรหรือสินค้ำต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง จะเกิดควำมไม่พึงพอใจแต่ถ้ำ
ตรงกับควำมคำดหวังลูกค้ำจะเกิดควำมพอใจ และถ้ำสูงกว่ำควำมคำดหวังจะเกิดควำมประทับใจ  

วรูม (Vroom, 1964 อ้ำงถึงใน กัลยำ รุ่งเรือง, 2546, หน้ำ 16) กล่ำวว่ำ ทัศนคติ และควำมพึงพอใจ
ในสิ่งหนึ่งสำมำรถใช้แทนกันได้เพรำะทั้งสองค ำนี้จะหมำยถึง ผลที่ได้จำกกำรที่บุคคลเข้ำไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น 
ทัศนคติด้ำนบวกจะแสดงให้เห็นสภำพควำมพึงพอใจสิ่งนั้น และทัศนคติด้ำนลบจะแสดงให้เห็นสภำพควำม 
ไม่พอใจนั้นเอง  

จำกควำมหมำยของควำมพึงพอใจที่มีผู้ให้ไว้ตำมกล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่ำ  ควำมพึงพอใจ
เป็นควำมรู้สึกหรือทัศนคติทำงบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีควำมชื่นชอบ  พอใจต่อกำรที่บุคคลอ่ืน
กระท ำกำรสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองควำมต้องกำรของบุคคลหนึ่งที่ปรำรถนำให้กระท ำ ในสิ่งที่ต้องกำร ซึ่งจะ
เกิดข้ึนก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ควำมพึงพอใจของแต่ละบุคคล
ย่อมมีควำมแตกต่ำงกันหรือมีควำมพึงพอใจมำกน้อย ขึ้นอยู่กับค่ำนิยมของแต่ละบุคคล และควำมสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจตลอดจนสิ่งเร้ำต่ำงๆ ซึ่งอำจสำมำรถท ำให้ระดับควำมพึงพอใจแตกต่ำงกันได้ 
เช่น ควำมสะดวกสบำยที่ได้รับ  ควำมสวยงำม ควำมเป็นกันเอง ควำมภูมิใจ กำรยกย่อง กำรได้รับกำร
ตอบสนองในสิ่งที่ต้องกำร และควำมศรัทธำ เป็นต้น  
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ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
ผู้รับบริกำรจะมีควำมพึงพอใจมำกน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของตนว่ำได้รับกำรตอบสนองมำก

น้อยเพียงไร หำกได้รับกำรตอบสนองมำกก็จะก่อให้เกิดควำมจงรักภักดีและเกิดกำรสื่อสำรแบบปำกต่อปำก  
แต่ถ้ำได้รับกำรตอบสนองน้อยก็จะรู้สึกในแง่ลบ  

พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับ (Drive) เป็นควำมต้องกำรที่กดดัน
จนมำกพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง  ซึ่งควำมต้องกำรของ 
แต่ละคนไม่เหมือนกัน ควำมต้องกำรบำงอย่ำงเป็นควำมต้องกำรทำงชีววิทยำ (Biological) เกิดขึ้นจำกสภำวะ 
ตึงเครียด เช่น ควำมหิวกระหำย หรือควำมล ำบำกบำงอย่ำง เป็นควำมต้องกำรทำงจิตวิทยำ (Psychological) 
เกิดจำกควำมต้องกำรกำรยอมรับ (Recognition) กำรยกย่อง (Esteem) หรือกำรเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน 
(Belonging) ควำมต้องกำรส่วนใหญ่อำจจะไม่มำกพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระท ำในช่วงเวลำนั้น ควำมต้องกำร
กลำยเป็นสิ่งจูงใจเมื่อได้รับกำรกระตุ้นอย่ำงเพียงพอจนเกิดเป็นควำมตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับควำมนิยม
มำกที่สุด 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของฟรอยด์ และทฤษฎีของมำสโลว์  

มิลเลท (Millet,1954, p. 397 อ้ำงถึงใน ชนินทร์ ตั้งชูทวีทรัพย์, 2545, หน้ำ 15) กล่ำวว่ำ เป้ำหมำย
ส ำคัญของกำรบริกำร คือ กำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน  โดยมีหลักและ
แนวทำงที่ยึดถือไว้เสนอเป็นหลักกำร 5 ประกำร คือ  

1. กำรให้บริกำรอย่ำงเสมอภำค (Equitable Service) หมำยถึง ควำมยุติธรรมในกำรบริหำร งำนภำครัฐ
ที่มีฐำนของควำมคิดว่ำทุกคนเท่ำเทียมกัน ดังนั้นประชำชนทุกคนจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุก
แง่มุมของกฎหมำยไม่มีกำรแบ่งแยกกีดกันในกำรให้บริกำรประชำชนจะได้รับกำรปฏิบัติในฐำนะที่เป็นปัจเจก
บุคคลที่ใช้มำตรฐำนกำรให้บริกำรเดียวกัน  

2. กำรให้บริกำรที่ตรงเวลำ (Timely Service) หมำยถึง ในกำรให้บริกำรจะต้องมองว่ำ กำรให้บริกำร
จะต้องตรงเวลำ ผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐจะถือว่ำไม่มีประสิทธิผลเลยถ้ำไม่มีกำรตรงเวลำ ซึ่งจะ
สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ประชำชน  

3. กำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ (Ample Service) หมำยถึง กำรให้บริกำรจะต้องมีลักษณะที่มีจ ำนวน
กำรให้บริกำรและสถำนที่ ให้บริกำรอย่ำงเหมำะสม (The right quantity at the right geographical 
Location) มิลเลท (Millett) เห็นว่ำควำมเสมอภำคหรือกำรตรงเวลำจะไม่มีควำมหมำยเลย ถ้ำมีจ ำนวนกำรให้
กำรบริกำรที่ไม่เพียงพอและสถำนที่ตั้งท่ีให้บริกำรสร้ำงควำมไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริกำร  

4. กำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ กำรให้บริกำรที่เป็นไปอย่ำงสม่ ำเสมอ  
โดยยึดประโยชน์ของสำธำรณชนเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดตำมควำมพอใจของหน่วยงำนที่ให้บริกำรว่ำจะให้หรือหยุด
บริกำรเมื่อใดก็ได ้ 

5. กำรให้บริกำรอย่ำงก้ำวหน้ำ (Progressive Service) คือ กำรให้บริกำรที่มีกำรปรับปรุงคุณภำพ
และผลกำรปฏิบัติงำน กล่ำวอีกนัยหนึ่ง คือ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพหรือควำมสำมำรถที่จะท ำหน้ำที่ได้มำกขึ้น
โดยใช้ทรัพยำกรเท่ำเดิม  
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ผลิตภำพในกำรให้บริกำรสำมำรถท ำได้หลำยวิธี คือ กำรให้พนักงำนท ำงำนมำกขึ้น หรือมีควำม
ช ำนำญสูงขึ้นโดยจ่ำยค่ำจ้ำงเท่ำเดิม เพ่ิมปริมำณกำรให้บริกำรโดยยอมสูญเสียคุณภำพบำงส่วนลง เช่น หมอ
ตรวจคนไข้มีจ ำนวนมำกขึ้น โดยลดเวลำที่ใช้ส ำหรับแต่ละรำยลง เปลี่ยนบริกำรนี้ให้เป็นแบบอุตสำหกรรมโดย
เพ่ิมเครื่องมือเข้ำมำช่วย และสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำร เช่น บริกำรขำยอำหำรแบบเร่งด่วนและบริกำร
ตนเอง กำรให้บริกำรที่ไปลดกำรใช้บริกำรหรือสินค้ำอ่ืนๆ เช่น บริกำรซักรีดเป็นกำรลดบริกำรจ้ำงคนใช้หรือ
กำรใช้เตำรีด กำรออกแบบบริกำรให้มีคุณภำพมำกขึ้น เช่น ชมรมวิ่งจ๊อกกิ้งจะช่วยลดกำรใช้บริกำรกำร
รักษำพยำบำลลง กำรให้สิ่งจูงใจลูกค้ำให้ใช้แรงงำนของเขำแทนแรงงำนของบริษัท เช่น ร้ำนขำยอำหำรแบบให้
ลูกค้ำช่วยตนเอง ธุรกิจที่ให้บริกำรที่ต้องกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรต้องระมัดระวังไม่ให้เกิด
ภำพพจน์ในแง่กำรลดคุณภำพของบริกำร รวมทั้งรักษำระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ มิลเลท (Millet, 1954, 
p.397 อ้ำงถึงใน นพคุณ ดิลกภำกรณ์, 2546, หน้ำ 12) ได้ให้ทัศนะว่ำ ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำร
บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐนั้น โดยได้สรุปประเด็นว่ำ เป้ำหมำยที่เป็นที่นิยมมำกที่สุดที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือไว้
เสมอในหลักกำร 5 ประกำรดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น 

จำกควำมหมำยของควำมพึงพอใจที่ได้รวบรวมมำนี้พอสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจ หมำยถึง  ควำมรู้สึก 
ควำมชอบ ควำมพอใจ และควำมต้องกำรของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งควำมรู้สึกพึงพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ได้รับในสิ่งที่ต้องกำรซึ่งในที่นี้ได้หมำยถึง กำรบริกำรที่ดี ควำมรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้บริกำรได้รับ
ตอบสนองในสิ่งที่ต้องกำรหรือบรรลุเป้ำหมำยในระดับหนึ่ง ควำมรู้สึกดังกล่ำวจะลดลงไม่เกิดขึ้นหำกควำม
ต้องกำรหรือจุดหมำยนั้นไม่ได้รับกำรตอบสนอง  
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ  
ควำมหมำยของกำรให้บริกำร เนื่องจำกกำรปฏิรูประบบรำชกำรตำมนโยบำยรัฐบำล ซึ่งมีวัตถุประสงค์

หลักในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนผู้มำติดต่อที่เรียกว่ำ ผู้รับบริกำรนั่นเอง องค์กรของรัฐจะต้องตอบสนอง
ควำมต้องกำรของคนหลำยกลุ่ม  

กำรให้บริกำรขององค์กรหรือหน่วยงำนในภำครัฐเป็นลักษณะงำนที่ต้องมีกำรติดต่อประชำสัมพันธ์กับ
ประชำชนที่ขอรับบริกำรโดยตรงเพ่ือให้ประชำชนผู้ขอรับบริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว มีแนวคิดกำร
ให้บริกำรของนักวิชำกำร โดยยกตัวอย่ำงพอสังเขป ดังนี้  

จำกกำรศึกษำควำมหมำยของค ำว่ำ “ให้บริกำร” ได้มีผู้ให้ควำมหมำยในลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน 
ดังต่อไปนี้ สุนันทำ ทวีผล (2550, หน้ำ 13) กล่ำวถึงกำรให้บริกำร สรุปได้ดังนี้  

1. หลักควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคคลส่วนใหญ่ กล่ำวคือ ประโยชน์  และบริกำรที่
องค์กำรจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองควำมต้องกำรของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นกำรจัดให้แก่
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพำะ มิฉะนั้นแล้วนอกจำกจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเอ้ืออ ำนวยประโยชน์และ
บริกำรแล้วยังไม่คุ้มค่ำกับกำรด ำเนินงำนนั้นๆ  
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2. หลักควำมสม่ ำเสมอ กล่ำวคือ กำรให้บริกำรต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ มิใช่ท ำๆ 
หยุดๆ ตำมควำมพอใจของผู้บริกำรหรือผู้ปฏิบัติ  

3. หลักควำมเสมอภำค บริกำรที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มำใช้บริกำรทุกคนอย่ำงเสมอภำค และเท่ำเทียมกัน  
4. หลักควำมประหยัด ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องใช้ในกำรบริกำรจะต้องไม่มำกจนเกินกว่ำผลที่จะได้รับ  
5. หลักควำมสะดวก บริกำรที่จัดให้แก่ผู้รับบริกำรจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่ำย สะดวก สบำย 

สิ้นเปลืองทรัพยำกรไม่มำกนัก ทั้งยังไม่เป็นกำรสร้ำงภำระยุ่งยำกใจให้แก่ผู้บริกำรหรือผู้ใช้บริกำรมำกจนเกินไป  
สมิต สัชฌุกร (2542, หน้ำ 13 อ้ำงถึงใน สุนันทำ ทวีผล, 2550, หน้ำ 14) ให้ควำมหมำยว่ำ กำรบริกำร

เป็นกำรปฏิบัติงำนที่กระท ำหรือติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริกำร กำรให้บุคคลต่ำงๆ ได้ใช้ประโยชน์ ในทำงใด 
ทำงหนึ่ง ทั้งด้วยควำมพยำยำมใดๆ ก็ตำมด้วยวิธีกำรหลำกหลำยในกำรท ำให้บุคคลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ควำมช่วยเหลือ จัดได้ว่ำเป็นกำรให้บริกำรทั้งสิ้น กำรจัดอ ำนวยควำมสะดวก กำรสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรก็เป็นกำรให้บริกำร กำรให้บริกำรจึงสำมำรถด ำเนินกำรได้หลำกหลำยวิธี จุดส ำคัญคือ เป็นกำร
ช่วยเหลือและอ ำนวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำร  

เลื่อมใส ใจแจ้ง (2546, หน้ำ 31 -34) ได้เสนอแนวควำมคิดในกำรบริกำรประชำชนที่ดี และมีคุณภำพ
ต้องอำศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะท ำให้ชนะใจผู้รับบริกำร ซึ่งสำมำรถกระท ำได้ ทั้งก่อนกำรติดต่อ ระหว่ำง
กำรติดต่อ และหลังกำรติดต่อโดยได้รับกำรบริกำรจำกตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผู้บริหำรขององค์กร
นั้นๆ ทั้งนี้กำรบริกำรที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้มำติดต่อเกิดควำมเชื่อถือ ศรัทธำ และสร้ำงภำพลักษณ์ ซึ่งจะ
มีผลในกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ในโอกำสหน้ำต่อไป  

สรุป กำรให้บริกำรเพ่ือให้เกิดควำมประทับใจส ำหรับประชำชนผู้มำติดต่อนั้นมีมำกมำยหลำกหลำยวิธี 
โดยส่วนรวมแล้ว เทคนิควิธีเหล่ำนี้เน้นที่กำรจัดระบบที่เหมำะสม กำรใช้เทคโนโลยี  สนับสนุนที่ส ำคัญ คือ 
พนักงำนผู้ให้บริกำรต้องมีควำมสนใจ และควำมพยำยำมน ำมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสม 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  
คุณภำพกำรบริกำร หมำยถึง ระดับควำมเป็นเลิศ “Degree of Excellence” (Summer, 1992  

อ้ำงใน ธัญทิพ สำมบุญมี, 2544) โดยที่ลูกค้ำเป็นผู้จัดระดับควำมเป็นเลิศ กิจกำรที่มุ่งคุณภำพเป็นกิจกำรที่ 
มุ่งให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจ Noriakikano Model (Quality, 1994 อ้ำงใน ธัญทิพ สำมบุญมี , 2544)  
ได้เสนอด้ำนของคุณภำพบริกำรใน 2 ด้ำน คือ คุณภำพที่ต้องมี (Must be Quality) เป็นสิ่งที่ผู้รับบริกำร 
ได้คำดหวัง หำกไม่ได้รับกำรตอบสนองลูกค้ำจะไม่พอใจ และคุณภำพที่ประทับใจ (Attractive Quality)  
เป็นสิ่งที่ไม่มีก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ำมีจะท ำให้เกิดควำมชื่นชม ประทับใจ แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปสิ่งนี้อำจกลำยเป็นควำม
คำดหวังของผู้รับบริกำรเป็นคุณภำพที่ต้องกำร  

Parasuraman และคณะ (อ้ำงใน ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยำม. 2552) พบว่ำ ผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรที่
ลูกค้ำประเมินคุณภำพของกำรบริกำรที่เขำได้รับ เรียกว่ำ “คุณภำพของกำรบริกำรที่ลูกค้ำรับรู้” (Perceived 
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Service Quality) ซึ่งจะเกิดจำกกำรที่ลูกค้ำท ำกำรเปรียบเทียบ “บริกำรที่คำดหวัง” (Expected Service) 
กับ “บริกำรที่รับรู้” (Perceived Service) ซึ่งก็คือ ประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นหลังจำกที่เขำได้รับบริกำรแล้ว
นั่นเอง ในกำรประเมินคุณภำพของกำรบริกำรดังกล่ำวนั้น ลูกค้ำมักจะพิจำรณำจำกเกณฑ์ท่ีมีควำมสำคัญ 10 ประกำร 
ดังนี้ 

1) Reliability (ควำมไว้วำงใจ) คือ ควำมสำมำรถที่จะให้บริกำรตำมที่ได้สัญญำกับลูกค้ำไว้
ได้อย่ำงถูกต้อง โดยมิต้องมีผู้ช่วยเหลือ 

2) Tangibles (สิ่งที่สำมำรถจับต้องได้) คือ ลักษณะทำงกำยภำพของอุปกรณ์ที่อ ำนวย
ควำมสะดวก พนักงำน และวัสดุที่ใช้ในกำรสื่อสำรต่ำงๆ 

3) Responsiveness (กำรตอบสนองลูกค้ำ) เป็นควำมเต็มใจที่จะบริกำรอย่ำงรวดเร็วและ
ยินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้ำ  

4) Credibility (ควำมเชื่อถือได้) คือ ควำมซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ของผู้ให้บริกำร 
5) Security (ควำมมั่นคง ปลอดภัย) ปรำศจำกอันตรำย ควำมเสี่ยง และควำมลังเลสงสัย 
6) Assess (ควำมสะดวก) สำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก และสำมำรถติดต่อสื่อสำรได้ง่ำย 
7) Communication (กำรสื่อสำร) คือ กำรรับฟังลูกค้ำ และให้ข้อมูลที่จ ำเป็นแก่ลูกค้ำโดย

ใช้ภำษำท่ีลูกค้ำสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย 
8) Understanding the Customer (ควำมเข้ำใจลูกค้ำ) พยำยำมที่จะรู้จักและเรียนรู้

ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
9) Competence (ควำมสำมำรถ) คือ ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นของพนักงำนในกำร

ให้บริกำรลูกค้ำ 
10) Courtesy (ควำมสุภำพและเป็นมิตร) เป็นคุณลักษณะของพนักงำนที่ติดต่อกับลูกค้ำใน

กำรแสดงออกถึงควำมสุภำพ เป็นมิตร เกรงใจ และให้เกียรติลูกค้ำ 
กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กำรให้บริกำรที่ดีและมีคุณภำพมำจำกตัวบุคคล ซึ่งต้องอำศัยเทคนิคกลยุทธ์ 

ทักษะต่ำงๆ ที่จะท ำให้ชนะใจลูกค้ำ หรือผู้มำใช้บริกำรถือว่ำได้มีควำมส ำคัญยิ่งในปัจจุบันนี้ ในกำรที่จะสร้ำง
ควำมพึงพอใจและสร้ำงควำมประทับใจให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังของผู้ที่มำใช้บริกำร 
 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ  
ในประเทศนั้นค ำว่ำบริกำรสำธำรณะมีผู้ให้ควำมหมำยไว้หลำยคน แต่อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำจำก

รูปแบบและเหตุผลในกำรให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำบริกำรสำธำรณะแล้วจะเห็นได้ว่ำ ได้รับอิทธิพลมำจำกแนวคิด
ของ ประยูร กำญจณดล (2549, หน้ำ 119 -121 อ้ำงถึงใน สุวัฒน์ บุญเรือง, 2545, หน้ำ 16) ที่ให้ควำมหมำย
ของค ำว่ำบริกำรสำธำรณะไว้ในหนังสือ “กฎหมำยปกครอง” ว่ำบริกำรสำธำรณะ หมำยถึง กิจกรรมที่อยู่ใน
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ควำมอ ำนวยกำรหรืออยู่ในควำมควบคุมของฝ่ำยปกครองที่จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ส่วนรวมของประชำชน  

กำรบริกำรสำธำรณะ หมำยถึง กิจกำรที่อยู่ในควำมอ ำนวยกำรหรือในควำมควบคุมของฝ่ำยกำรปกครอง
ที่จัดขึ้น เพ่ือสนองควำมต้องกำรของประชำชน ฝ่ำยปกครอง หมำยถึง ฝ่ำยบริหำรที่รวมถึงข้ำรำชกำรทุกส่วน
ทั้งส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น ที่มีหน้ำที่จะต้องจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชน โดยมีลักษณะ
ดังนี้  

1. เป็นกิจกรรมที่อยู่ในกำรควบคุมของรัฐ  
2. มีวัตถุประสงค์ในกำรสนองควำมต้องกำรส่วนรวมของประชำชน  
3. กำรจัดระเบียบและวิธีด ำเนินบริกำรสำธำรณะ ย่อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพ่ือให้เหมำะสมแก่

ควำมจ ำเป็นแห่งกำลสมัย  
4. ต้องจัดด ำเนินกำรโดยสม่ ำเสมอ  
5. เอกชนย่อมมีสิทธิ์ที่จะไดร้ับประโยชน์จำกบริกำรสำธำรณะเท่ำเทียมกัน  
ปฐม มณีโรจน์ (2538 อ้ำงถึงใน สุวัฒน์ บุญเรือง, 2545, หน้ำ 18) ได้ให้ควำมหมำยของ กำรบริกำร

สำธำรณะว่ำ เป็นกำรบริกำรในฐำนะที่เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจกระท ำเพ่ือตอบสนองต่อควำม
ต้องกำร และเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจ จำกควำมหมำยดังกล่ำวนี้สำมำรถพิจำรณำกำรให้บริกำรสำธำรณะว่ำ
ประกอบด้วย ผู้ให้บริหำร (Providers) และผู้บริกำร (Recipients) โดยฝ่ำยแรกถือปฏิบัติเป็นหน้ำที่ที่ต้อง
ให้บริกำร เพ่ือให้ฝ่ำยหลังเกิดควำมพึงพอใจ  

วัง (Wang, 1986 อ้ำงถึงใน สุวัฒน์ บุญเรือง, 2545, หน้ำ 18) ได้พิจำรณำกำรให้บริกำร สำธำรณะว่ำ 
เป็นกำรเคลื่อนย้ำยเรื่องที่ให้บริกำรจำกจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เพ่ือให้เป็นตำมที่ต้องกำร  กำรบริกำรมี 4 ปัจจัย
ส ำคัญ คือ  

1. ตัวบริหำร (Management)  
2. แหล่งหรือสถำนที่ท่ีให้บริกำร (Sources)  
3. ช่องทำงในกำรให้บริกำร (Channels)  
4. ผู้รับบริกำร (Client groups)  
สรุปจำกปัจจัยทั้งหมดนี้จึงสำมำรถให้ควำมหมำยของระบบกำรให้บริกำรว่ำ เป็นระบบที่มีกำร

เคลื่อนย้ำยบริกำรอย่ำงคล่องตัวผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสม จำกแหล่งให้บริกำรที่มีคุณภำพไปยังผู้รับบริกำร  
ตรงตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ ซึ่งจำกควำมหมำยดังกล่ำว กำรให้บริกำรนั้นจะต้องมีกำรเคลื่อนย้ำยตัวบริกำรผ่ำน
ช่องทำงและต้องตรงตำมเวลำที่ก ำหนด  
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5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ  
กุลธน ธนำพงศธร (2528, หน้ำ 303-304) กล่ำวว่ำ หลักกำรให้บริกำรที่ส ำคัญ 5 ประกำรคือ  
1. หลักควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร ของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์ และบริกำรที่องค์กำร

จัดให้นั้น จะต้องตอบสนองควำมต้องกำรของบุคลำกรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นกำรจัดกำรให้แก่บุคคล
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพำะ  

2. หลักควำมสม่ ำเสมอ คือกำรให้บริกำรนั้นๆ ต้องด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอมิใช่ ท ำๆ หยุดๆ 
ตำมควำมพอใจของผู้บริกำรหรือผู้ปฏิบัติงำน  

3. หลักควำมเสมอภำค บริกำรที่จัดตั้งนั้นจะต้องให้แก่ผู้มำใช้บริกำรทุกคนอย่ำงสม่ ำเสมอ และเท่ำเทียมกัน 
ไม่มีกำรให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มคนใดในลักษณะแตกต่ำงจำกกลุ่มคนอ่ืนๆ อย่ำงเห็นได้ชัด  

4. หลักควำมประหยัดค่ำใช้จ่ำยที่จะต้องใช้ในกำรบริกำรจะต้องไม่มำกจนเกินกว่ำผลที่จะได้รับ  
5. หลักควำมสะดวกบริกำรที่จัดให้แก่ผู้รับบริกำร จะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติง่ำย  สะดวก สบำย 

สิ้นเปลืองทรัพยำกรไม่มำกนัก ทั้ งยังไม่ เป็นกำรสร้ำงภำวะยุ่ งยำกใจให้แก่ผู้ ให้บริกำร  หรือผู้ ใช้บริกำร 
มำกจนเกินไป  

เวเบอร์ (Weber, 1966, p. 98) ให้ทัศนคติเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรว่ำ กำรจะให้บริกำรมีประสิทธิภำพ
และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนมำกที่สุด คือ กำรให้บริกำรที่ไม่ค ำนึงถึงตัวบุคคล หรือเป็นกำรบริกำรที่
ปรำศจำกอำรมณ์ ไม่มีควำมชอบพอสนใจเป็นพิเศษ ทุกคนได้รับกำรปฏิบัติเท่ำเทียมกันตำมเกณฑ์เมื่ออยู่ใน
สภำพที่เหมือนกัน  

อมร รักษำสัตย์ (2546, หน้ำ 54) นักวิชำกำรอีกท่ำนหนึ่งเห็นว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเป็น
มำตรอีกอย่ำงหนึ่งที่ใช้วัดประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรได้เพรำะกำรจัดบริกำรของรัฐนั้นมิใช่สักแต่ว่ำท ำ ให้
เสร็จๆ ไปแต่หมำยถึงกำรให้บริกำรอย่ำงดีเป็นที่พึงพอใจของประชำชน  

เจิดศักดิ์ ชีวะก้องเกียรติ (2534, หน้ำ 32) กล่ำวว่ำ ในกำรให้บริกำรสำธำรณะต่ำงๆ นั้น ควำมพึงพอใจ 
ของประชำชนที่มีต่อบริกำรนับว่ำมีควำมส ำคัญยิ่งเพรำะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ำบริกำรสำธำรณะดังกล่ำวประสบผลส ำเร็จ
มำกน้อยเพียงใดควำมพึงพอใจต่อบริกำรสำธำรณะนี้มีนักวิชำกำรบำงท่ำนได้ให้ควำมหมำยไว้ ได้แก่ ไมเคิล 
อำร์. ฟิตซ์เจอรัลด์ (Michael R. Fitzgerald) โรเบิร์ท เอฟ. ดูแรนด์ (Robert F. Durant) และจอห์น ดี .  
มิลเลท (John D. Millet) ฟิตเจอร์รัลและดูแรนด์ได้ให้ควำมหมำยเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ
บริกำรสำธำรณะ (Public Service Satisfaction) ว่ำเป็นกำรประเมินผลนี้ก็จะแตกต่ำงกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ประสบกำรณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับเป็นเกณฑ์ (Criteria) ที่แต่ละบุคคลตั้งไว้รวมทั้งกำรตัดสินใจ (Judgement) 
ของบุคคลตั้งไว้ โดยกำรประเมินผลสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้ำน คือ  

ด้ำนอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเกิดจำกกำรได้รับรู้กำรส่งมอบบริกำร  
ด้ำนวัตถุวิสัย (Objective) ซึ่งเกิดจำกกำรได้รับปริมำณและคุณภำพบริกำร  
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กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กำรบริหำรจัดกำรมีแนวคิดมำจำกธรรมชำติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมซึ่งจะต้อง
อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ำกลุ่ม และมีแนวทำงหรือวิธีกำรควบคุมดูแลกันภำยในกลุ่มเพ่ือให้เกิด
ควำมสุขและควำมสงบเรียบร้อย ซึ่งอำจเรียกว่ำผู้บริหำรและกำรบริหำรตำมล ำดับ ดังนั้น ที่ใดมีกลุ่มที่นั่นย่อม
มีกำรบริหำร 
 

6. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับความเช่ือม่ันของผใูช้บริการ 
สภำพแวดล้อมทำงกำรแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วได้สร้ำงแรงกดดันต่อองค์กรต่ำงๆ ให้

แสวงหำกลยุทธ์หรือยุทธวิธีทำงกำรแข่งขันที่สร้ำงสรรค์และยืดหยุ่นมำกขึ้น องค์กรเป็นจ ำนวนมำกตอบสนอง
ต่อสิ่งท้ำทำยเหล่ำนี้โดยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงร่วมมือ (Collaborative Relationships) กับลูกค้ำและผู้
จั ดห ำวัต ถุ ดิ บ  (Dertouzos, Lester, & Solow, 1989  cited in Doney, & Cannon, 1997 , p. 35 ) 
ควำมสัมพันธ์เชิงร่วมมือนั้นอยู่บนพ้ืนฐำนของรูปแบบเชิงควำมสัมพันธ์ของกำรแลกเปลี่ยนที่มีควำมเชื่อถือ
ระหว่ำงกัน ใน ระดับสู ง (Dwyer, Schurr, & Oh, 1987 ; Morgan & Hunt, 1994  cited in Doney & 
Cannon, 1997, p. 35) กำรแลกเปลี่ยนเชิงควำมสัมพันธ์ที่มีลักษณะของควำมเชื่อถือสูงท ำให้แต่ละฝ่ำย
สำมำรถมุ่งเน้นผลประโยชน์ระยะยำวจำกควำมสัมพันธ์นั้น (Ganesan, 1994 cited in Doney & Cannon, 
1997 , p. 35) เพ่ิ มควำมสำมำรถทำงกำรแข่ งขัน  และลดต้นทุ นกำรติ ดต่ อ  (Transaction Cost) 
(Noordewier, John, & Nevin, 1990 cited in Doney, & Cannon, 1997, p. 35) 

ควำมเชื่อมั่น (Trust) เป็นผลสะท้อนให้เกิดควำมเชื่อมั่น ควำมซื่อสัตย์ของบุคคลที่มีต่อคุณลักษณะ
และควำมสำมำรถของบุคคลอื่น (Marshall, 2000)  

ควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคสำมำรถประเมินได้จำกควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำซึ่งผู้ให้บริกำรแต่ละรำยจะ
ได้รับควำมเชื่อมั่นจำกลูกค้ำแตกต่ำงกัน และจะเกิดกำรประเมินได้เมื่อลูกค้ำได้รับกำรบริกำรแล้วจะมีกำร
เปรียบเทียบกับสัญญำที่ผู้ให้บริกำรก ำหนดไว้ ควำมเชื่อมั่นมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรก ำหนดลักษณะข้อ
ผูกมัดเพ่ือแสดงสัมพันธภำพระหว่ำงลูกค้ำ และองค์กร 

ควำมเชื่อมั่น คือ สภำพควำมเป็นจริงเมื่อคนจ ำนวนหนึ่งเกิดควำมเชื่อมั่น โดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกำร
แลกเปลี่ยนควำมเชื่อถือ (Reliability) และควำมซื่อสัตย์จริงใจ (Integrity) โดยมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด และ
ขนำนกับกรอบแนวคิดทำงกำรตลำดที่ศึกษำเรื่องบุคลิกภำพ และจิตวิทยำ (Morgan, & Hunt, 1994) 

ควำมเชื่อมั่น คือ ควำมเต็มใจที่จะวำงใจต่อหุ้นส่วนกำรแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่งด้วยควำมเชื่อมั่น 
ซึ่งมีกรอบแนวคิด คือ กำรรับรู้ว่ำผู้บริโภคต้องมีควำมเชื่อมั่นต่อองค์กรธุรกิจด้วยควำมสนใจอย่ำงที่สุดใน
ระหว่ำงกำรใช้บริกำรอยู่นั้น ควำมเชื่อมั่นดังกล่ำวจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคพิจำรณำผู้ให้บริกำรที่เป็นทำงเลือก 2 
ประกำร คือ ควำมน่ำเชื่อถือมำกที่สุดและมีควำมซื่อสัตย์จริงใจอย่ำง Larzelere and Huston (1980) กล่ำว
ว่ำ สิ่งส ำคัญ 2 ประกำรนั้น เป็นลักษณะของควำมไว้วำงใจของผู้บริโภคหรือผู้ให้บริกำร ที่มีควำมส ำคัญอย่ำง
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สูงต่อองค์ประกอบของควำมสม่ ำเสมอ ขีดควำมสำมำรถควำมซื่อสัตย์ ควำมยุติธรรม ควำมรับผิดชอบ ควำม
เอ้ือเฟ้ือ และควำมเมตตำกรุณำ (Moorman, Zaltman, & Deshpande, 1992) 

ควำมเชื่อมั่น คือ พ้ืนฐำนของควำมสัมพันธ์ทำงกำรติดต่อสื่อสำรในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำองค์กร 
จ ำเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด ควำมคุ้นเคยเพ่ือครองใจลูกค้ำซึ่งประกอบด้วย 5C ได้แก่ กำร
สื่อสำร (Communication) ควำมดูแลและกำรให้ (Caring and Giving) กำรให้ข้อผูกมัด (Commitment) ที่
เกี่ยวพันกับลูกค้ำ กำรให้ควำมสะดวกสบำย (Comfort) หรือควำมสอดคล้อง (Compatibility) กำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ ควำมขัดแย้ง (Conflict) และกำรให้ควำมไว้วำงใจ (Trust) (Stern, 1997)  

ควำมน่ำเชื่อถือ คือ ควำมมั่นใจในควำมซื่อสัตย์ควำมน่ำเชื่อถือและควำมยุติธรรมในบุคคลหรือสิ่งใดๆ 
(Whitney, 1996) 

Schurr and Ozanne, (1985, p. 939) กล่ำวว่ำ ในทฤษฎีกำรแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) นั้น
ตั้งสมมติฐำนว่ำ ควำมเชื่อถือมีอิทธิพลที่ส ำคัญต่อกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน (Dyadic Interactions) และ 
Morgan and Hunt (1994) ได้กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อถือจะมีอยู่ ถ้ำฝ่ำยหนึ่งมีควำมมั่นใจในควำมน่ำเชื่อถือและ
ควำมซื่อสัตย์ของอีกฝ่ำย นอกจำกนั้น Moorman, Deshpande, and Zaltman (1993 cited in Morgan, 
& Hunt, 1994, p. 23) ได้นิยำมควำมเชื่อถือว่ำ เป็นควำมไว้วำงใจที่ฝ่ำยหนึ่งมีต่ออีกฝ่ำยหนึ่งที่รู้สึกม่ันใจ โดย
นิยำมทั้งสองข้ำงต้นนั้นมำจำกแนวคิดดั้งเดิมของ Rotter (1967 cited in Morgan, & Hunt, 1994, p. 23) ที่
กล่ำวถึงควำมเชื่อถือว่ำ เป็นควำมคำดหวังส่วนบุคคลที่คำดหวังต่อบุคคลอ่ืนว่ำสำมำรถไว้วำงใจหรือเชื่อถือได้
ซ่ึงนิยำมข้ำงต้นมีจุดมุ่งเน้นเหมือนกัน คือ กำรให้ควำมส ำคัญกับควำมมั่นใจ มีข้อเสนอแนะในงำนวิจัย  
สิ่งตีพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับควำมเชื่อถือว่ำ ควำมมั่นใจเป็นส่วนหนึ่งของควำมเชื่อถือ ซึ่งเป็นผลมำจำกควำมเชื่อท่ีมี
ต่อองค์กรว่ำองค์กรนั้นเป็นองค์กรที่น่ำเชื่อถือ ซื่อสัตย์หรือมีคุณธรรมสูง ซึ่งประกอบไปด้วยกำรมีผลิตภัณฑ์
และกำรบริกำรที่มีคุณภำพ มีควำมซื่อสัตย์มีควำมยุติธรรม มีควำมรับผิดชอบ ให้ควำมช่วยเหลือและชอบกำร
กุศล (Altman & Taylor, 1973; Dwyer & LaGace, 1986; Larzelere & Huston, 1980; Rotter, 1971 
cited in Morgan & Hunt, 1994 , p. 23 ) Anderson and Narus (1990  cited in Morgan & Hunt, 
1994, p. 23) ได้มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ของควำมเชื่อถือโดยได้นิยำมควำมเชื่อถือว่ำ เป็นควำมเชื่อขององค์กรที่ว่ำ
องค์กรอ่ืนจะกระท ำสิ่งใดๆ ก็ตำมที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อองค์กรและไม่กระท ำกำรสิ่งใดที่ไม่คำดหวังที่
อำจส่งผลลัพธ์เชิงลบต่อองค์กร ยิ่งกว่ำนั้นควำมคำดหวังต่อหุ้นส่วนจะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรมีควำมมั่นใจว่ำ 
หุ้นส่วนนั้นมีควำมซื่อสัตย์ กล่ำวได้ว่ำองค์ประกอบพ้ืนฐำนของกำรตลำดเชิงสัมพันธภำพ คือควำมเชื่อถือและ
พันธะสัญญำ ซึ่งควำมเชื่อถือเป็นสิ่งส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในระยะยำว ช่วยให้องค์กรมุ่งเน้นไปที่
ผลลัพธ์ในระยะยำวมำกกว่ำกำรมุ่งเน้นในผลลัพธ์ระยะสั้นเมื่อมีควำมสัมพันธ์เกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ำยต้องเข้ำไป
เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรควำมรู้และประเด็นต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจำกควำมสัมพันธ์นั้นๆ นั่นคือกำรกระท ำของฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งจะส่งผลกระทบต่ออีกฝ่ำย ซึ่งผลลัพธ์นี้ส่งผลให้เกิดควำมกังวลใจและควำมไม่แน่นอนแก่องค์กร ควำม
เชื่อถือนั้นเป็นพลังหรืออ ำนำจอย่ำงหนึ่งที่สำมำรถเอำชนะควำมกังวลใจ ควำมไม่แน่นอน และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้กำรรับรู้ถึงควำมเชื่อถือของคนนั้น เกิดจำกประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้น (Johansson, 
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Kushch, & Silver, 2000 cited in Rott, 2000) โดยทั่วไปลักษณะของควำมเชื่อถือนั้นประกอบด้วยควำม
เชี่ยวชำญ (Expertise) ควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) และควำมตั้งใจ (Intentionality) 

หัวใจของกลยุทธ์กำรรักษำควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ ที่มีแนวโน้มจะประสบควำมส ำเร็จในกำรน ำไปปฏิบัติ
ใช้ คือ กำรที่ทั้งฝ่ำยบริษัทผู้ผลิตกับลูกค้ำเป้ำหมำยของกิจกรรมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์มีควำมไว้วำงใจ (Trust) 
และมีพันธะสัญญำ (Commitment) ระหว่ำงกันและกัน (Kitchen, 1999) ควำมไว้วำงใจ (Trust) เป็น
ควำมรู้สึกมั่นใจและเชื่อใจว่ำอีกฝ่ำยจะท ำงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เพ่ือบรรลุประสิทธิผลที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ำยเช่นเดียวกับที่ Moorman, Zaltman, and Deshpande (1992, p. 316) กล่ำวไว้ว่ำ 
พันธะสัญญำ (Commitment) ถูกก ำหนดขึ้นมำเพ่ือใช้ในกำรรักษำคุณค่ำของควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ซึ่งคุณค่ำ
ของควำมสัมพันธ์นี้ก็คือ ควำมเชื่อที่ว่ำพันธะสัญญำจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเห็นควำมส ำคัญของควำมสัมพันธ์
เท่ำนั้น หรือก็คือกำรที่เกิดควำมต้องกำรหรือควำมสมัครใจที่จะรักษำควำมสัมพันธ์นั้นไว้ 

ควำมเชื่อมั่น (Trust) ถูกกล่ำวไว้ว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญที่ จะน ำไปสู่ ควำมส ำเร็จของกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ (Berry, 1995; Dwyer, Schurr, & Oh, 1987; Garbarino & Johnson, 1999; Moorman, et 
al., 1993; Morgan & Hunt, 1994) 

นอกจำกนี้ยังมีนักวิจัยหลำยท่ำนได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำควำมเชื่อมั่น (Trust) ไว้ ดังนี้ 
Johnson-George and Swap (1982) กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อมั่น คือ ควำมสมัครใจที่จะยอมรับควำม

เสี่ยงที่อำจเกิดข้ึน 
Morgan and Hunt (1994) กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดควำมมั่นใจและเชื่อมั่นระหว่ำง

กันและกัน โดยที่ควำมเชื่อมั่นนี้ได้เป็นศูนย์กลำงของกำรแลกเปลี่ยนควำมสัมพันธ์ทั้ งหลำยภำยใต้รูปแบบของ
ควำมสัมพันธ์ของพันธะสัญญำและควำมเชื่อมั่น ส ำหรับกำรตลำดเชิงสัมพันธ์ 

Moorman, Deshpande, and Zaltman (1993, p. 82) กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อมั่น คือควำมเต็มใจที่จะ
แลกเปลี่ยนสิ่งต่ำงๆ ระหว่ำงกันและกันในผู้ที่มีควำมม่ันใจต่อกันและกัน 

Kitchen, Joanne, Tau Li, and Graham (1999) กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อมั่น เป็นควำมรู้สึกมั่นใจและ
เชื่อใจว่ำอีกฝ่ำยจะท ำงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพเพ่ือบรรลุประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย 

ในกำรวัดควำมเชื่อมั่น (Trust) นั้น ได้พัฒนำขึ้นโดย Crosby, Evans and Cowles (1990), Morgan 
and Hunt (1994) และ Garbarino and Johnson, (1999) และถูกน ำมำปรับปรุงเพ่ิมเติมโดย Lin et al., 
(2003) ซึ่งได้ก ำหนดวิธีในกำรวัดควำมเชื่อมั่นไว้ 4 เรื่อง ได้แก่ 

1. ควำมน่ำเชื่อถือของบริษัท (Reliable Company)  
2. สินค้ำและบริกำรมีคุณภำพดี (Good Product and Service) 
3. กำรท ำให้ลูกค้ำเปิดควำมสนใจก่อนเป็นเจ้ำของ (Customers’ Interests before Its Own) 
4. กำรรักษำสัญญำหรือค ำพูด (Keep its Promises) 
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ควำมไว้วำงใจเป็นควำมเชื่อและควำมคำดหวังที่ถูกพัฒนำขึ้นภำยในตัวบุคคล และเป็นส่วนหนึ่งของ
บุคลิกภำพ (Rotter, 1971)  

ดังนั้นบุคคลต่ำงๆ จึงมีควำมผันแปรไปตำมควำมเชื่อของเขำเหล่ำนั้น ควำมไว้วำงใจของบุคคลจะ
ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยำซ้ ำๆ กับผู้ที่เขำไว้วำงใจบุคคลสำมำรถได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้อ่ืนได้โดยกำรสร้ำงสิ่งที่
เขำเหล่ำนั้นคำดหวัง 

Mayer, Davis and Schoorman (1995) กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจ (Trust Building Factor) จะ
เกิดขึ้นเมื่อลูกค้ำ หรือผู้ที่มอบควำมไว้วำงใจ (Trustor) รับรู้ถึงควำมน่ำไว้วำงใจ ควำมซื่อสัตย์ ของผู้ที่ได้รับ
ควำมไว้วำงใจ (Trustee) ระดับของควำมไว้วำงใจของบุคคลขึ้นอยู่กับกำรพัฒนำจำกประสบกำรณ์ของแต่ละ
บุคคล บุคลิกภำพ และพ้ืนเพของวัฒนธรรมเดิมของบุคคลนั้นๆ ควำมไว้วำงใจของบุคคลค่อนข้ำงจะคงที่และ
จะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน แต่ควำมไว้วำงใจระหว่ำงบุคคลยังคงมีควำมแตกต่ำง
กันไป มีปัจจัยหลำยอย่ำงที่สนับสนุนกำรรับรู้ถึงควำมไว้วำงใจของบุคคล เช่น ควำมสำมำรถ (Ability) ควำม
เมตตำกรุณำ (Benevolence) และควำมซื่อสัตย์ (Integrity)  

ควำมสำมำรถ (Ability) หมำยถึง ทักษะและควำมช ำนำญของบุคคลที่สำมำรถท ำงำนได้ตำมที่ได้ให้
ค ำมั่นไว้ซึ่งมีขอบเขตชัดเจน เช่น บุคคลหนึ่งมีควำมสำมำรถในด้ำนใดด้ำนหนึ่งโดยเฉพำะ และมีควำมสำมำรถ
มำกกว่ำอีกคนหนึ่ง ซึ่งผลของควำมน่ำไว้วำงใจของบุคคลจะแตกต่ำงกันเมื่อท ำงำนกันคนละชนิดกัน 

ควำมเมตตำกรุณำ (Benevolence) คือ บุคคลที่ผู้อ่ืนสำมำรถมองเห็นถึงควำมตั้งใจดีที่มีต่อผู้อ่ืนโดย
ไม่ได้มุ่งหวังก ำไร เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของผู้อ่ืนเป็นส ำคัญ และบุคคลจะถูกพิจำรณำว่ำเป็นผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์
ก็ต่อเมื่อเขำผู้นั้นมีหลักธรรมที่ท ำให้คนอ่ืนยอมรับ และมอบควำมไว้วำงใจให้ หลักธรรมอำจจะเหมือนหรือไม่
เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ที่มอบควำมไว้วำงใจ (Trustor) 

Doney and Cannon (1997) กระบวนกำรวัดควำมไว้วำงใจของลูกค้ำ กำรพัฒนำควำมไว้วำงใจของ
ลูกค้ำมำจำกกำรแลเห็นและสืบให้รู้อย่ำงแน่ใจในควำมตั้งใจของผู้ที่ได้รับควำมไว้วำงใจ (Trustee) ว่ำเขำ
แสดงออกโดยไม่ได้มุ่งหวังผลก ำไรเป็นหลัก 

Obarski (2002) หลัก 5 ประกำร กำรสร้ำงและรักษำควำมไว้วำงใจของลูกค้ำ (5  Principles to 
Cement Customer Trust)  

1. ควำมจริง (T-truth) ควำมไว้วำงใจและควำมสัมพันธ์อันแข็งแกร่งถูกสร้ำงมำจำกกำรพูดควำมจริง 
กิจกำรต้องรักษำหลักกำรนี้ไว้เสมอ เป็นสิ่งจ ำเป็นที่คุณค่ำของกำรพูดควำมจริงจะต้องมีอยู่ในทุกสิ่งที่กิจกำรได้
ท ำลงไป กำรขำดศีลธรรมจรรยำที่ดีสำมำรถท ำให้กิจกำรใหญ่พังทลำยลงได้ 

2. ควำมรับผิดชอบ (R-responsibility) ควำมไว้วำงใจจะถูกสร้ำงเมื่อทุกคนภำยในองค์กรตระหนักใน
ควำมรับผิดชอบของพวกเขำและถือเป็นภำระที่ต้องกระท ำ 

3. ไม่เห็นแก่ตัว (U-unselfishness) ควำมไว้วำงใจจะถูกสร้ำงเมื่อพนักงำนให้เวลำและควำมสำมำรถ
ที่มีอยู่ในกำรท ำงำน และต้องท ำงำนด้วยควำมไม่เห็นแก่ตัว ลูกค้ำจะพอใจในพนักงำนที่ยอมสละเวลำเพ่ือ
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ช่วยเหลือเขำ และจะไม่พอใจกับพนักงำนที่แสดงอำกำรอยำกจะกลับบ้ำนมำกกว่ำมำคอยให้ควำมช่วยเหลือ
ลูกค้ำ 

4. ควำมปลอดภัย (S-security) ควำมไว้วำงใจจะถูกสร้ำงเมื่อมีควำมรู้สึกปลอดภัย แสงสว่ำงในที่จอด
รถและทำงเข้ำห้องลองเสื้อผ้ำที่มีกลอนแน่นหนำ พนักงำนมีควำมถูกต้องแม่นย ำในกำรติดป้ำยลดรำคำ รวมทั้ง
สัญญำณเตือนภัยที่ติดให้เห็นชัดเจนจะช่วยให้ลูกค้ำรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในร้ำนค้ำนั้นๆ ตัวพนักงำนเองก็
ต้องกำรควำมรู้สึกม่ันคงปลอดภัยในงำนที่ท ำและพวกเขำเหล่ำนั้นก็จะแสดงออกในกำรท ำงำนที่ด ี

5. ท ำงำนเป็นทีม (T-teamwork) ควำมไว้วำงใจจะถูกสร้ำงเมื่อทุกคนในองค์กรมีควำมรู้สึกถึงควำม
เป็นเจ้ำของกิจกำร 
 

7. กรอบแนวคิดการวิจัย  
กำรวิจัย “กำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2560” 

เป็นกำรศึกษำภำยใต้กรอบแนวคิดการวิจัย “Measuring customer satisfaction: CSAT, NPS and 
CES” ดังนี้ 

กำรวัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำด้วย Customer Satisfaction Score (CSAT) เป็นกำรวัด
ควำมพึงพอใจแบบดั้งเดิมที่นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งวัดได้หลำยองค์ประกอบโดยวัดจำก
คะแนน 1 - 5 จนในปี 2003 มีกำรน ำเรื่องของกำรแนะน ำ Net Promoter Score (NPS) มำใช้ โดย CSAT 
มีประโยชน์เพ่ือวัดควำมสุขในระยะสั้นของลูกค้ำ ในขณะที่ NPS มุ่งเน้นไปที่กำรวัดควำมสุขในระยะยำว ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับควำมภักดีของลูกค้ำ โดย NPS จะเป็นตัวท ำนำยพฤติกรรมของลูกค้ำซึ่งมีควำมสัมพันธ์
ค่อนข้ำงมำกกับกำรเติบโตขององค์กร โดยในปี 2010 เกิดกำรวัดที่สร้ำงควำมแตกต่ำง นั่นคือกำรวัดคะแนน
ควำมพยำยำมของลูกค้ำที่จะท ำให้องค์กรแก้ไขปัญหำให้ Customer Effort Score (CES) ซึ่งพัฒนำโดย 
CEB 

กำรวัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำด้วยเครื่องมือที่แตกต่ำงกัน ย่อมมีวิธีกำรใช้และข้ อจ ำกัดที่
แตกต่ำงกัน ดังนั้นเครื่องมือแต่ละเครื่องมือก็เหมำะสมกับกำรวัดในแต่ละเรื่อง แต่ก็สำมำรถเติมเต็มซึ่งกันและ
กันได้ ดังนั้นเครื่องมือวัดทั้งสำมนี้สำมำรถช่วยให้ผสมผสำนองค์ประกอบควำมพึงพอใจที่หลำกหลำยด้วย
ค ำถำมในกำรส ำรวจที่เหมำะสมที่สุดต่อกำรให้บริกำร เพ่ือท ำให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจสูงยิ่งขึ้น 
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วิธีการด าเนินงาน 

 
กำรวิจัย “กำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2560”  

มีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. วิธีการศึกษา 
ส ำหรับวิธีกำรศึกษำในครั้งนี้ จะใช้วิธีกำรวิจัย 2 แบบ ได้แก่  

1. กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็น
กำรตั้ งค ำถำมตำม Scope of Study จำกนั้นท ำกำรประมวลผล และหำค ำตอบตำม
วัตถุประสงค์ 

2. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ซึ่งมีเป้ำหมำยหลัก เพ่ือรับทรำบข้อคิดเห็น
ต่ำงๆ ในเชิงลึก และมุ่งหำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย   

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
กำรส ำรวจในครั้งนี้ จะใช้กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ลูกค้ำ

แบบเผชิญหน้ำด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (CAPI : Computer-Assisted Personal Interviewing) โดยมี
แบบสอบถำมที่มีโครงสร้ำงที่ชัดเจน (Structured Questionnaire)  

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้ที่เคยใช้บริกำร ณ ส ำนักงำนประกันสังคม และ/ หรือ เครือข่ำยพันธมิตรของ

ส ำนักงำนประกันสังคม มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง ภำยในปี 2560 โดยครอบคลุมทุกหน่วยบริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคมทั่วประเทศ และครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้รับบริกำรซึ่งประกอบด้วย นำยจ้ำง ลูกจ้ำง 
ผู้ประกันตนทุกมำตรำ ทำยำทผู้มีสิทธิ ผู้รับมอบอ ำนำจหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยมีค ำนิยำมดังนี้ 

1. นายจ้าง หมำยถึง ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนโดย จ่ำยค่ำจ้ำงให้ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย 
เป็นผู้รับมอบอ ำนำจหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ท ำงำนแทนนำยจ้ำง (ฝ่ำยบุคคล) ของหน่วยงำน/ 
บริษัท/ องค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับส ำนักงำนประกันสังคมในปัจจุบัน  
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2. ลูกจ้าง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33) หมำยถึง ผู้ซึ่งตกลงท ำงำนให้นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำง  
แต่ไม่รวมถึงลูกจ้ำง ซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับงำนบ้ำน อันมิได้มีกำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  

3. ผู้ประกันตนทุกมาตรา เช่น  
 ตามมาตรา 39 หมำยถึง ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 33 มำแล้ว และต่อมำควำมเป็น

ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 ได้สิ้นสุดลง เนื่องจำกสิ้นสภำพกำรเป็นลูกจ้ำงและประกันตน
ต่อกบักองทุนประกันสังคมโดยสมัครใจ  

 ตามมาตรา 40 หมำยถึง แรงงำนนอกระบบคือ บุคคลที่มิใช่ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร 
หรือเป็นไม่ได้เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มำตรำ 39 เรียกว่ำ ผู้ประกันตนนอกระบบ 

4. ทายาทผู้มีสิทธิ ได้แก่ บุตร ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน 
สำมีหรือภริยำ บิดำมำรดำ หรือบิดำหรือมำรดำที่มีชีวิตอยู่ บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท ำหนังสือระบุไว้
เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน (เฉพำะหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม) 

 

การสุ่มตัวอย่าง 
แบ่งเป็น 2 ประเภทหน่วยบริกำร 

1. หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม 
บริษัทฯ จะใช้วิธี Proportional Random Sampling ในทุกหน่วยบริกำรทั่วประเทศ โดยกำรสุ่มตำม

สัดส่วนประชำกรที่มำใช้บริกำร ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม  

2. หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรของส านักงานประกันสังคม  
บริษัทฯ จะใช้วิธี Two Stage Stratified Sampling โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  จัดหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 137 หน่วยออกเป็น “สตรำตัม” ซึ่งสำมำรถ 
จัดเป็น 137 สตรำตัม  

ขั้นตอนที่ 2  จัดกลุ่มประเภทของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคมออกเป็น “สตรำตัม” 
ซึ่งสำมำรถจัดได้ 7 สตรำตัม ตำมแต่ละหน่วยบริกำร ได้แก่ สถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุน
ประกันสังคม สถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนเงินทดแทน ธนำคำรในควำมตกลงของ
ส ำนักงำนประกันสังคม ที่ท ำกำรไปรษณีย์ เคำน์เตอร์เซอร์วิส เคำน์เตอร์เซ็นเพย์ และเทสโก้ โลตัส 

ขั้นตอนที่ 3  สุ่มเลือกหน่วยบริกำรที่ท ำกำรส ำรวจในแต่ละประเภทหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรโดยรอบ
แต่ละหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในรัศมี 10 กิโลเมตร ตำมตำรำงต่อไปนี้ 
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หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 
ของส านกังานประกนัสังคม 

จ านวนหน่วยบริการ 
(แห่ง/ เครือข่าย/ สาขา) 

จ านวนหน่วยบริการ 
(แห่ง/ เครือข่าย/ สาขา) 

ทีถู่กเลือก 

1. สถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนประกันสังคม 
(สถำนพยำบำล รพ.รัฐ/ เอกชน) 

239 
400 

- เครือข่ำยสถำนพยำบำล (คลินิก) 2,411 

2. สถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนทดแทน (รพ.ในกองทุน) 1,115 100 

3. ธนำคำรในควำมตกลงของส ำนักงำนประกันสังคม (14 แห่ง) 8,662 

100 

4. ที่ท ำกำรไปรษณีย ์ 1,400 

5. เคำน์เตอร์เซอร์วสิ 11,000 

6. เคำน์เตอร์เซ็นเพย ์ 1,629 

7. เทสโก ้โลตสั 2,582 

รวม 29,038 600 

 
ขั้นตอนที่ 4  สุ่มเลือกตัวอย่ำงแบบ Purposive Sampling ที่มำใช้บริกำร (กำรเลือกตัวอย่ำงแบบเจำะจง)  

ณ หน่วยบริกำรที่สุ่มเลือกในหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคมทั้ง 7 
กลุ่ม ซึ่งเป็นกำรเลือกตัวอย่ำงที่ไม่ใช้ควำมน่ำจะเป็น จึงไม่ทรำบควำมน่ำจะเป็นที่แต่ละตัวอย่ำง
จะถูกเลือก เนื่องจำกในกลุ่มดังกล่ำวจะไม่มีรำยชื่อเพ่ือใช้ในกำรสัมภำษณ์  

การก าหนดจ านวนตัวอย่าง 
บริษัทฯ จะส ำรวจข้อมูลกับกลุ่มเป้ำหมำย ในทุกหน่วยบริกำรทั่วประเทศ โดยมีจ ำนวนหน่วยบริกำร

จ ำนวน 137 หน่วยบริกำร  
เพ่ือให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือทำงสถิติ ทำงบริษัทได้ก ำหนดจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของ 

Yamane ที่ระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95% และควำมคลำดเคลื่อนที่ +/- 10% จะได้จ ำนวนตัวอย่ำงที ่100 ตัวอย่ำง  
ดังนั้นทำงบริษัทจึงเพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือทำงสถิติ โดยก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำงโดยประมำณ 150 

ตัวอย่ำงต่อหน่วยบริกำร ซึ่งประกอบด้วย 
1. กองทุนประกันสังคม ได้แก่ กลุ่มเป้ำหมำย 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. นำยจ้ำง  
2. ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 มำตรำ 39 และมำตรำ 40 โดยแบ่งเป็น 

- ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 จะกระจำยตัวอย่ำงตำมสิทธิประโยชน์ มี 7 ประเภท 
ได้แก่  
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1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรำย 
2. กรณีคลอดบุตร 
3. กรณีทุพพลภำพ 
4. กรณีเสียชีวิต 
5. กรณีสงเครำะห์บุตร 
6. กรณีชรำภำพ 
7. กรณีว่ำงงำน 

- ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 จะกระจำยตัวอย่ำงตำมสิทธิประโยชน์ มี 6 ประเภท 
ได้แก ่

1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรำย 
2. กรณีคลอดบุตร 
3. กรณีทุพพลภำพ 
4. กรณีเสียชีวิต 
5. กรณีสงเครำะห์บุตร 
6. กรณีชรำภำพ 

- ผู้ประกันตนนอกระบบ ตำมมำตรำ 40 จะกระจำยตัวอย่ำงตำมสิทธิประโยชน์ 
มี 4 ประเภท ได้แก่ 

1. เงินทดแทนกำรขำดรำยได้เมื่อเจ็บป่วย   
2. เงินทดแทนกำรขำดรำยได้เมื่อทุพพลภำพ  
3. ค่ำท ำศพ (เสียชีวิต)     
4. เงินบ ำเหน็จชรำภำพ 

 

2. กองทุนเงินทดแทน คือ ลูกจ้ำงที่ท ำงำนให้กับนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำร จะ
กระจำยตัวอย่ำงตำมสิทธิประโยชน์ ได้แก่ 
1. กรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 
2. กรณีทุพพลภำพเนื่องจำกกำรท ำงำน 
3. กรณีตำยหรือสูญหำยจำกกำรท ำงำน 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะจำกกำรท ำงำน 

โดยบริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลและข้อก ำหนดของส ำนักงำนประกันสังคม จึงมีวิธีกำร
กระจำยตัวอย่ำงตำมสถำนที่ส ำรวจ 2 สถำนที่ ได้แก่ 
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1. ส ารวจที่หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม (ภำยในหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม)  
จ านวน 137 หน่วยบริการ รวมจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 16,800 ตัวอย่าง โดยมีการกระจาย
ตัวอย่างตามกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนที่ก าหนด 

2. ส ารวจที่หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรของส านักงานประกันสังคม โดยรอบแต่ละหน่วย
บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในรัศมี 10 กิโลเมตร (ภำยนอกหน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม) จ านวน 137 หน่วยบริการ รวมจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 4,200 ตัวอย่าง โดยมี
การกระจายตัวอย่างตามกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนที่ก าหนด 

จ านวนตัวอย่างจ าแนกตามพื้นที่ของหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม  
และหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร  

ภูมิภาค 
จ านวนพื้นที่/

จังหวัด 

จ านวนหน่วยบริการ จ านวนตัวอย่าง 

หน่วยหลัก สาขา รวม 
หน่วยบริการ
ส านักงาน

ประกันสังคม 

หน่วยบริการ
เครือข่าย

พันธมิตร** 
รวม 

กรุงเทพฯ 1 12 - 12 1,471 398 1,869 

ปริมณฑล 5 5 7 12 1,331 571 1,902 

ภำคกลำง 20 20 15 35 4,086 1,243 5,329 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 20 10 30 3,531 827 4,358 

ภำคเหนือ 17 17 9 26 3,134 960 4,094 

ภำคใต้ 14 13 9 22 2,565 883 3,448 

รวม 77 87 50 137 *16,118 *4,882 21,000 

หมายเหตุ : * พื้นที่กำรส ำรวจ จ ำนวนหน่วยบริกำร และจ ำนวนตัวอย่ำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนประกันสังคม 

 ** หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ถูกสุ่มเลือกส ำรวจที่ 600 หน่วยบริกำร 

 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
กำรส ำรวจในครั้งนี้  กำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพ่ือหำค ำตอบเชิงลึก (Insight) 

และ/ หรือแนวทำง ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นกำรต่อยอดกำรวิจัยเชิงปริมำณ ในกลุ่มผู้รับบริกำร
งำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคมจ ำนวน 20 ตัวอย่ำง และหน่วยบริกำรเครือข่ำย
พันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคมจ ำนวน 20 ตัวอย่ำง รวมทั้ งสิ้น จ ำนวนตัวอย่ำง 40 ตัวอย่ำง  
ซึ่งประกอบด้วย นำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกันตนทุกมำตรำ ทำยำทผู้มีสิทธิ ผู้รับมอบอ ำนำจหรือผู้รับมอบฉันทะ  
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2. พื้นที่ศึกษา 
พ้ืนที่ศึกษำครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแบ่งพ้ืนที่กำรศึกษำออกเป็น 6 ภูมิภำค ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

77 จังหวัด โดยภูมิภำคประกอบด้วย กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคใต้  

ทั้ งนี้  วิธีกำรศึกษำ ประเด็นกำรศึกษำ กลุ่มเป้ ำหมำย และพ้ืนที่ เป้ ำหมำยดั งกล่ ำวข้ำงต้น  
อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกประกันสังคม  
 

3. ขั้นตอนการส ารวจ 
ขั้นตอนการด าเนินงานเก็บแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

(1) ขั้นตอนด าเนินการจัดท าแบบสอบถามและระบบการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ 
Application ผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ซึ่งประโยชน์หลักที่จะได้รับ 
ได้แก่ 

 กำรเก็บรวบรวมได้จ ำนวนมำก 

 เพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรรวบรวม ลงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และรำยงำนผล 

 สำมำรถจับควำมผิดปกติของกำรรวบรวมและบันทึกข้อมูล 

 สำมำรถเก็บข้อมูลในกำรส ำรวจได้ในแหล่งเดียวกัน และในกำรเก็บข้อมูล
แต่ละครั้งได้ในฐำนข้อมูลเดียวกัน 

(2) ขั้นตอนก่อนออกภาคสนาม 

 อบรมพนักงำนสัมภำษณ์ ในเรื่องของกำรให้บริกำรของประกันสังคม 
แบบสอบถำม พ้ืนที่ และกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือควำมถูกต้องของข้อมูลและ
ตรงกลุ่มเป้ำหมำย 

 พนักงำนสัมภำษณ์  ท ำกำร Role Play เพ่ือทดสอบควำมเข้ำใจใน
แบบสอบถำม หำกเกิดกำรผิดพลำดจะท ำกำรอบรมซ้ ำอีกครั้ง 

 ทดสอบแบบสอบถำม (Pilot Test) เพ่ือให้ทรำบถึงระยะเวลำที่ใช้ในกำร
สัมภำษณ์  ควำมต่อเนื่ องของข้อค ำถำม ควำมยำก ง่ำยของผู้ตอบ
แบบสอบถำม และควำมถูกต้องของข้อมูล 

(3) ขั้นตอนการท างานภาคสนาม  

 หั วหน้ ำที มภำคสนำมท ำกำรนัดหมำยกับผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำน
ประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 1 - 12 หรือประกันสังคมจังหวัด และหัวหน้ำหน่วย
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บริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม ในวัน เวลำที่สะดวก 
เพ่ือขออนุญำตใช้พ้ืนที่ภำยในหน่วยบริกำรท ำกำรสัมภำษณ์ผู้ที่มำใช้บริกำร
ในวันดังกล่ำวตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

 หำกไม่สำมำรถสัมภำษณ์กลุ่มเป้ำหมำยครบตำมจ ำนวน จะขอควำม
อนุเครำะห์ขอชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ของกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือท ำกำรโทรศัพท์
สัมภำษณ์ จำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 1 - 12 หรือ
ประกันสังคมจังหวัด และหัวหน้ำหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม ต่อไป  

 
ทีมภำคสนำม ประกอบด้วย 6 พ้ืนที่ 19 ทีม ดังนี้ 
พื้นที่ที่ 1 กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย 2 ทีม 
พื้นที่ที่ 2 ปริมณฑล ประกอบด้วย 3 ทีม 
พื้นที่ที่ 3 ภำคกลำง ประกอบด้วย 6 ทีม 
พื้นที่ที่ 4 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 3 ทีม 
พื้นที่ที่ 5 ภำคเหนือ ประกอบด้วย 3 ทีม 
พื้นที่ที่ 6 ภำคใต้ ประกอบด้วย 2 ทีม 

 
โดยแต่ละทีมจะมีหัวหน้ำงำนภำคสนำม 1 คน และพนักงำนสัมภำษณ์ 3 - 5 คน 

ยกเว้นกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีพนักงำนสัมภำษณ์จ ำนวน 8 - 10 คน ภำคใดที่ส ำรวจเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จะไปช่วยในภำคอ่ืนๆ ที่มีจ ำนวนหน่วยบริกำรมำก เช่น ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(4) ขั้นตอนหลังจากส ารวจภาคสนาม ในแต่ละวันหัวหน้ำทีมภำคสนำมจะท ำกำร
ตรวจเช็คควำมถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถำม และเช็ค Quota ให้ตรงตำมต้องกำร 
 

4. การบันทึกข้อมูล ประมวลผลและจัดท ารายงาน 
บริษัทฯ จะจัดท ำโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

(1) บริษัทฯ จะตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนบันทึกข้อมูล 
(2) บริษัทฯ จะจัดท ำกำรบันทึกข้อมูล และประมวลผลโดยใช้ SPSS for Windows 

เป็นเครื่องมือ  
(3) บริษัทฯ จะจัดท ำรำยงำน ประกอบด้วย 
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 รำยงำนจ ำแนกรำยกองทุน รำยหน่วยบริกำร รำยภำค และจ ำแนกตำมขนำด
ของหน่วยบริกำร (ใหญ่ กลำง เล็ก) 

 รำยงำนเปรียบเทียบผลควำมพึงพอใจรำยหน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม ประจ ำปี 2560 

o รำยงำนกำรเปรียบเทียบผลควำมพึงพอใจของแต่ละหน่วยบริกำรใน
ปี 2560 

o รำยงำนกำรเปรียบเทียบผลควำมพึงพอใจของแต่ละหน่วยบริกำร
ย้อนหลัง 3 ปี 

o เสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงบริกำรเป็นรำยหน่วยบริกำร 
 

5. การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
เพ่ือเป็นกำรรับประกันคุณภำพของกำรจัดเก็บข้อมูลจำกภำคสนำมคณะผู้วิจัย มีเกณฑ์กำรวัดและ

ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนตำมข้ันตอน ดังนี้ 
1. พนักงำนสัมภำษณ์ต้องได้รับกำรอบรมเพ่ือให้มีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของโครงกำรและ

แบบสอบถำม รวมถึงต้องมีทักษะกำรสัมภำษณ์เป็นอย่ำงดี 
2. กำรเก็บข้อมูลภำคสนำม กรณีที่ต้องนัดหมำยล่วงหน้ำ จะบันทึกกำรนัดหมำย โดยมี

รำยละเอียด อำทิ ชื่อที่อยู่ผู้ให้สัมภำษณ์ วันเวลำในกำรนัดสัมภำษณ์ รวมถึงสำเหตุที่ไม่
สำมำรถท ำกำรนัดหมำยได้ โดยบันทึกดังกล่ำวจะน ำมำวิเครำะห์อัตรำกำรตอบรับของกลุ่ม
ตัวอย่ำง และใช้เป็นหลักฐำนในกำรปฏิบัติงำน 

3. ภำยหลังกำรสัมภำษณ์ เสร็จสิ้น จะมี เจ้ำหน้ำที่ควบคุมภำคสนำมท ำกำรตรวจสอบ
แบบสอบถำมในแต่ละชุด เพ่ือตรวจสอบควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และควำมสัมพันธ์ของ
ค ำตอบที่ได้ในเบื้องต้น 

5.1 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล  
แบ่งออกเป็น 3 วิธี  

5.1.1 ตรวจสอบโดยระบบ Application ผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)  
โดยกำรถ่ำยรูปหน้ำหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมเป้ำหมำยของพนักงำน

สัมภำษณ์ทุกคนของทุกวัน ซึ่งจะแนบอยู่ในแบบสอบถำมในหน่วยบริกำรนั้นๆ  

5.1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ (AC)  
อย่ำงน้อยพื้นที่ละ 1 คน ท ำกำรตรวจสอบพร้อมกับพนักงำนสัมภำษณ์ โดยตรวจสอบ 

ณ วัน เวลำ เดียวกับพนักงำนสัมภำษณ์ได้ท ำกำรสัมภำษณ์ โดยใช้วิธีกำรแอบฟังค ำถำม ฟังค ำตอบ หลังจำก
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สัมภำษณ์จบเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพ้ืนที่ (AC) สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลได้ทันที  หำกไม่ตรง
กลุ่มเป้ำหมำยชุดนั้นจะ Reject หำกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องจะท ำกำรแก้ไขโดยต้องสัมภำษณ์ใน
ข้อที่ไม่สอดคล้องอีกครั้งทันที ชุดใดที่ตรวจสอบแล้วมีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้อง เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบพื้นท่ี (AC) จะรับรองควำมถูกต้อง 

5.1.3 โทรศัพท์ตรวจสอบข้อมูล  
เจ้ำหน้ำที่อย่ำงน้อย 3 - 5 คน ท ำกำรตรวจสอบเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
(1) ท ำกำรตรวจสอบกับหน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำร

เครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม โดยโทรศัพท์กลับไปยังหน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคม 
และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือตรวจสอบคุณภำพของภำคสนำมของ
บริษัทฯ เพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุงส ำหรับทีมภำคสนำม โดยสุ่มหน่วยบริกำรจ ำนวน 30% ของแต่ละทีม
ภำคสนำมจ ำนวน 12 ทีม ในเรื่องกำรแต่งกำย กำรตรงต่อเวลำ กริยำมำรยำท กำรพูดจำ ฯลฯ 

(2) ท ำกำรตรวจสอบกับผู้ให้สัมภำษณ์ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี  

 กรณีที่ส ำรวจภำยในหน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำร
เครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม ท ำกำรตรวจสอบโดยโทรศัพท์
กลับไปยังผู้ให้สัมภำษณ์ เพ่ือสอบถำมข้อมูลบำงข้อ และยืนยันว่ำได้รับกำร
สัมภำษณ์จริง โดยคัดเลือกจำกพนักงำนสัมภำษณ์ที่ยังไม่ได้รับกำร AC จำก
แบบสอบถำมที่ส ำรวจได้ และพนักงำนสัมภำษณ์ที่ได้รับกำร AC ไม่ถึง 30% 
จำกแบบสอบถำมที่ส ำรวจได้ จะถูกดึงแบบสอบถำมขึ้นมำให้ครบเพ่ือควำม
สมบูรณ์ของข้อมูลมำกขึ้น โดยคัดเลือกชุดที่ไม่ได้รับกำร AC 

 กรณีที่ส ำรวจภำยนอกหน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำร
เครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม ท ำกำรตรวจสอบโดยโทรศัพท์
กลับไปยังผู้ให้สัมภำษณ์ เพ่ือสอบถำมข้อมูลบำงข้อ และยืนยันว่ำได้รับกำร
สัมภำษณ์จริง โดยสุ่มผู้ให้สัมภำษณ์ 30% ของพนักงำนสัมภำษณ์ในแต่ละทีม
ภำคสนำม 

ในที่นี้เลือกระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95% ควำมคลำดเคลื่อนของผลกำรตรวจสอบด้วย
โทรศัพท์ เท่ำกับ 3% และก ำหนดค่ำ = 0.1 ซึ่งเป็นค่ำประมำณกำรสูงสุดของสัดส่วนของแบบสอบถำมที่
ผิดพลำด ดังนั้นจึงได้ว่ำ  

n = p (1-q) Z2
α / 2  

      E2 
n = (0.1)(0.9)(1.96)2   =  384.2 
      (0.03)2 
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ดังนั้นจ ำนวนตัวอย่ำงที่ต้องกำร คือ 385 ตัวอย่ำง หำกผลกำรตรวจสอบพบว่ำ ควำม
ผิดพลำดของข้อมูลอยู่ในระดับสูงกว่ำที่ก ำหนด จะท ำกำรแก้ไขข้อมูล แล้วท ำกำรตรวจสอบคุณภำพอีกครั้ง
จนกว่ำข้อมูลที่ได้จะมีควำมผิดพลำด อยู่ในขอบเขตที่ก ำหนด ทั้งนี้ ได้ก ำหนดระดับควำมผิดพลำดของข้อมูลไว้
ไม่เกิน 5%  

ในกรณีที่พบว่ำ ผู้ให้สัมภำษณ์ยืนยันว่ำไม่ได้ให้ข้อมูล บริษัทฯ จะท ำกำรสุ่มตรวจสอบ
แบบสอบถำมทั้งหมดของผู้สัมภำษณ์รำยนั้นๆ และคัดแบบสอบถำมที่ไม่ได้คุณภำพเหล่ำนั้นออก เพ่ือป้องกัน
กำรคลำดเคลื่อนของข้อมูลรวมถึงมีกำรก ำหนดบทลงโทษพนักงำนสัมภำษณ์รำยดังกล่ำว 
 

การตรวจสอบข้อมูล (Edit & QC) 

 
  



     
การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2560 

 
 

|  41  | 
 

6. แนวทางการวิเคราะห์และน าเสนอผลการส ารวจ 

1. มาตรวัด 
มำตรวัดในกำรศึกษำครั้งนี้ ก ำหนดให้ใช้ Likert Scale 5 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับมีเกณฑ์กำรให้คะแนน

และเกณฑ์กำรแปลผล ดังนี้ 
- ความพึงพอใจ/ ความไม่พึงพอใจ 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การแปรผล 
ระดับที่ 1 ไม่พึงพอใจมำก 1.00 – 1.80 ไม่พึงพอใจมำก 
ระดับที่ 2 ไม่พึงพอใจ 1.81 – 2.60 ไม่พึงพอใจ 
ระดับที่ 3 พึงพอใจ 2.61 – 3.40 พึงพอใจ 
ระดับที่ 4 พึงพอใจมำก 3.41 – 4.20 พึงพอใจมำก 
ระดับที่ 5 พึงพอใจมำกที่สุด 4.21 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 

 

2. แนวทางการด าเนินงานผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) 
บริษัทฯ จะจัดท ำแบบสอบถำมและระบบกำรบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Application ผ่ำนคอมพิวเตอร์

แบบพกพำ (Tablet) ซึ่งประโยชน์หลักท่ีจะได้รับ ได้แก่ 
1. กำรเก็บรวบรวมได้จ ำนวนมำก 
2. เพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรรวบรวม ลงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และรำยงำนผล 
3. สำมำรถจับควำมผิดปกติของกำรรวบรวมและบันทึกข้อมูล 
4. สำมำรถเก็บข้อมูลในกำรส ำรวจได้ในแหล่งเดียวกัน และในกำรเก็บข้อมูลแต่ละครั้งได้ใน

ฐำนข้อมูลเดียวกัน 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow) 
บริษัทฯ จะจัดท ำแบบสอบถำมและระบบกำรบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Web Application ผ่ำน

คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Tablet) โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
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4. ตัวอย่างของระบบการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Web Application 
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5. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผล 
บริษัทฯ จะท ำกำรสรุปผลของกำรวิจัยด้วยกำรวิเครำะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ เช่น ค่ำสถิติควำมถี่ 

ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำ Top2Boxes ค่ำ Bottom2Boxes และควำมสัมพันธ์ของผู้รับบริกำรกับกำรให้บริกำร 
เป็นต้น เพ่ือสรุปลักษณะตัวอย่ำงที่สำมำรถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลได้ ด้วยจ ำนวนตัวอย่ำงที่เป็นไปตำม
หลักกำรทำงสถิติ ตำมประเภทของกลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำย ประเภทบริกำร หน่วยบริกำร พร้อมแผนภูมิ ตำรำง
วิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ รวมตัวอย่ำงแบบสัมภำษณ์ ข้อเสนอแนะและแนวทำงปรับปรุงกำรด ำ เนินกำรด้ำนต่ำงๆ 
โดยใช้ SPSS for Windows เป็นเครื่องมือในกำรประมวลผล 

ทั้งนี้เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรส ำรวจของแต่ละหัวข้อ เป็นกำรวิเครำะห์ในกำรส ำรวจ
ข้อมูลครั้งล่ำสุดพร้อมเปรียบเทียบกับกำรส ำรวจครั้งที่ผ่ำนมำในกรณีที่ทำงส ำนักงำนประกันสังคม สำมำรถให้
ข้อมูลกับบริษัทฯ ได้  
 

โดยสรุปแนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจมักอำศัยเครื่องมือที่ใช้วัดคุณภำพบริกำร SERVQUAL ของ 

Parasuraman และ Berry (1990) เป็นหลัก โดยพบว่ำคุณภำพบริกำร (Service Quality) มีอิทธิพลต่อควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (Customer Satisfaction) ดังแบบจ ำลองกรอบแนวคิดประเมินคุณภำพกำรบริกำร 
(Conceptual Model of Service Quality) 
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จำกแบบจ ำลองกรอบแนวคิดประเมินคุณภำพกำรบริกำร (Conceptual Model of 
Service Quality) ทำงบริษัทฯ ขอเสนอแนวกำรวิเครำะห์ด้ำนควำมพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ 

 การวิเคราะห์ GAP Analysis เพ่ือใช้ดูควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมคำดหวัง และ
ควำมพึงพอใจ 

 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบโดยใช้เทคนิคทำงสถิติที่ก ำหนดค่ำต่ำงๆ ด้วย 
Comparative Technique เช่ น  ค่ ำ เฉ ลี่ ย  (Mean) ร้ อ ย ล ะ  (Percentage) 
สัดส่วน (Proportion) Top2Boxes และ Bottom2Boxes (ควำมพึงพอใจ) 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคทำงสถิติที่ก ำหนดค่ำต่ำงๆ เช่น 
 Correlation Analysis เป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร 2 ตัว 

โดยไม่ก ำหนดว่ำตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรใดเป็นตัวแปรตำม 
 การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยใช้ T-test   
 Multiple Regression Analysis เป็ น เทคนิ คทำงสถิติ ที่ ใช้ ในกำรห ำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจโดยรวมกับควำมพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ 
ท ำให้ทรำบว่ำแต่ละตัวแปรหรือควำมพึงพอใจแต่ละหัวข้อ มีผลต่อควำม 
พึงพอใจโดยรวมในทิศทำงใด (ในกรณีที่มีข้อมูลเพียงพอ และเหมำะสมในกำร
วิเครำะห์) โดยน ำปัจจัยที่มีผลไปร่วมพิจำรณำปรับเพ่ิมคะแนนควำมพึงพอใจ
โดยรวมได้ในระยะเวลำอันสั้น 

 Quadrant Analysis เทคนิคที่สำมำรถเปรียบเทียบคะแนนควำมส ำคัญกับ
คะแนนควำมพึงพอใจโดยตรง โดยเปรียบเทียบระหว่ำง “ค่ำควำมส ำคัญ ที่ได้
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จำกกำรหำสหสัมพันธ์  (Correlation) กับควำมพึงพอใจโดยรวม” กับ 
“คะแนนควำมพึงพอใจ” ของแต่ละปัจจัย เพื่อวัดระดับควำมส ำคัญของปัจจัย 
โดยพิจำรณำจำกค่ำสหสัมพันธ์ที่มำกที่สุด (ในกรณีที่มีข้อมูลเพียงพอ และ
เหมำะสมในกำรวิเครำะห์) 

 วิเคราะห์ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร Net Promoter Score (NPS) 
Net Promoter Score (NPS) เป็นดัชนีในกำรวัดระดับกำรสนับสนุนองค์กรที่ถูกคิดค้นขึ้น

โดย Fred Reichheld จำกหนังสือชื่อ The Ultimate Question  
กำรประเมินแบบ NPS นั้นเกิดจำกหลักกำรที่ว่ำ ถ้ำหำกลูกค้ำของเรำเขำประทับใจ ชื่นชอบ

ในกำรบริกำรขององค์กรเรำ เขำย่อมอยำกจะแนะน ำสนับสนุนเรำ และบอกต่อให้คนรอบข้ำงมำใช้บริกำร 
กับเรำ ซึ่งหลักกำรนี้ แสดงให้เห็นต่อไปว่ำลูกค้ำที่อยำกจะแนะน ำบอกต่อให้ผู้อื่นมำใช้บริกำรนั้น จะท ำให้คนที่
ได้รับกำรแนะน ำนั้นเข้ำมำใช้บริกำรขององค์กรเรำได้ทันที ถือว่ำเรำได้ลูกค้ำใหม่ที่เชื่อมั่นเรำจำกค ำแนะน ำของ
เพ่ือน อีกทั้งองค์กรของเรำมิต้องลงทุนในกำรหำลูกค้ำใหม่ ซึ่งแสดงว่ำหำกองค์กรของเรำได้ลูกค้ำใหม่จำกกำร
แนะน ำต่ออยู่เสมอ รำยได้ และก ำไรขององค์กรย่อมจะสูงขึ้น  

สัมภำษณ์ผู้ที่เคยใช้บริกำรไปไม่นำนด้วยค ำถำมว่ำ “คุณจะแนะน ำให้คนรอบข้ำง/ คนรู้จัก
มำรับบริกำร ณ ส ำนักงำนประกันสังคมแห่งนี ้ในระดับใด”  
 

เกณฑ์กำรวัดผล คือ 

- ลูกค้ำผู้ให้คะแนน 5 คือ ลูกค้ำท่ีเป็นผู้สนับสนุน (Promoter) 

- ลูกค้ำผู้ให้คะแนน 4 คือ ลูกค้ำท่ัวไป/ เฉยๆ (Passive) 

- ลูกค้ำผู้ให้คะแนน 1 - 3 คือ ลูกค้ำที่ไม่สนับสนุน (Detractor) 
Net Promoter Score (NPS) = % ลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุน - % ลูกค้าที่ไม่สนับสนุน 
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 การวิเคราะห์ความพยายามของลูกค้า (Customer Effort) 
The Customer Effort Score (CES) คือกำรศึกษำคะแนนควำมพยำยำมของลูกค้ำ  

ซึ่ง CES ถูกกล่ำวถึงครั้งแรกในปี 2010 โดย CEB และหลังจำกนั้นได้ถูกกล่ำวถึงโดย Dominique Leroy  
ซีอีโอของ Proximus Group ในระหว่ำงกำรประชุม STIMA 2015 ในเบลเยียม ซึ่งมีกำร Tweet ข้อควำมนี้ 
ไปอย่ำงกว้ำงขวำง  

“หำกคุณต้องกำรควำมภักดีจำกลูกค้ำ ต้องไม่ท ำให้ลูกค้ำล ำบำกหรือร้องขอควำมช่วยเหลือ” 

 
 

CES นี้ได้จำกกำรถำมค ำถำมเพียงแค่ข้อเดียว โดยค ำตอบเป็นกำรให้คะแนน 1 – 5 ซึ่งแนว
ค ำถำม คือ "หน่วยบริการส านักงานประกันสังคม หรือหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรส านักงาน
ประกันสังคม แห่งนี้ สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ง่ายเพียงใด?"  

โดย 1 คือ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม หรือหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรส ำนักงำน
ประกันสังคม แก้ไขปัญหำของคุณได้ง่ำยมำก แสดงว่ำผู้รับบริกำรไม่ล ำบำกและไม่ต้องพยำยำมร้องขอเพ่ือให้
แก้ไขปัญหำให้ และ 5 คือ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม หรือหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร
ส ำนักงำนประกันสังคม แก้ไขปัญหำของคุณได้ยำกมำก แสดงว่ำผู้รับบริกำรต้องล ำบำกและต้องพยำยำมร้องขอ
เพ่ือให้แก้ไขปัญหำให้ 

ซึ่งถ้ำลูกค้ำคิดว่ำท ำไมแก้ปัญหำได้ยำกมำก (ช้ำจัง ดูหลำยขั้นตอน เมื่อไรจะเสร็จสักที ท ำไมไม่ท ำ
แบบนี้  หรือแม้แต่ลูกค้ำอำจจะคิดว่ำนี่ฉันต้องวิ่งประสำนงำนเองทีละเรื่องเลย) ดังนี้สิ่งที่ได้จำก CES คือ  
ช่องโหว่ของกำรจัดกำรกำรแก้ปัญหำ ไม่ใช่มุมภำพรวมจำกกำรบริกำรว่ำพึงพอใจหรือไม่ เพรำะถ้ำลูกค้ำรู้สึก
กำรแก้ปัญหำนั้นยำกมำก แน่นอนลูกค้ำเหนื่อย และอำจเหนื่อยไปพร้อมกับเดินหนีจำกไป  

 การวิเคราะห์เพื่อการเสนอแนะ 

- Verbatim Analytics กำรวิเครำะห์ลงรำยละเอียด ประเด็นข้อเสนอแนะตำมปัญหำที่
หยิบยกขึ้นมำศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์สำมำรถจ ำแนกตำมประเภทของบริกำร หรือ
ปัจจัยย่อยอ่ืนๆ โดยน ำผลทำงสถิติมำพิจำรณำร่วมกัน 

- SWOT Analysis โดยน ำผลกำรให้ควำมเห็นจำกกลุ่มเป้ำหมำย ผนวกกับกำรวิเครำะห์
ของบริษัทฯ 

- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ  
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ตัวอย่างของรายงานจาก Web Application 
รำยงำนจำก Web Application แสดงในรูปแบบแผนภูมิตำมโควต้ำที่ก ำหนด โดยสำมำรถสั่งพิมพ์

หรือ Download รำยงำนได้ในรูปแบบต่ำงๆ และสำมำรถ Export ข้อมูลในรูปแบบ csv file ได ้
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
รำยละเอียดแผนกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมหลัก และตำรำงกำรท ำงำนได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน

โดยใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 8 เดือน นับแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ 
รายละเอียด ระยะเวลา 

1. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน จดัเตรียมเนื้อหำ/ แนวค ำถำม (30 วัน) ตั้งแต่วันท่ี 30 มิย.- 31 กค. 60 
2. จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Progress Report)  ภำยใน 2 เดือน  

นับแต่วันลงนำมในสญัญำ (งวดที่ 1) 
ส่งมอบงำนวันท่ี 4 สค. 60 

3. เขียนโปรแกรม (30 วัน) ตั้งแต่วันท่ี 1 สค.- 30 สค. 60 
4. Pilot แบบสอบถำม (7 วัน) ตั้งแต่วันท่ี 28 สค.- 3 กย. 60 
5. อบรมพนักงำนสัมภำษณ์ (7 วัน) ตั้งแต่วันท่ี 4 - 10 กย. 60 
6. เก็บข้อมูลภำคสนำม (90 วัน) ตั้งแต่วันท่ี 7 กย. - 5 ธค. 60 
7. กำรตรวจสอบข้อมลู ลงรหสัข้อมูล (90 วัน) ตั้งแต่วันท่ี 15 กย.- 12 ธค. 60 
8. ประมวลผล (7 วัน) ตั้งแต่วันท่ี 13 - 19 ธค. 60 
9. วิเครำะห์ข้อมูล (7 วัน) ตั้งแต่วันท่ี 20 ธค.- 26 ธค. 60 
10. จัดท ำร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ภำยใน 6 เดอืน  

นับแต่วันลงนำมในสญัญำ (งวดที่ 2) 
ส่งมอบงำนวันท่ี 28 ธค. 60 

11. จัดท ำรำยงำนฉบับสมบรูณ์ (Final Report) ภำยใน 8 เดือน  
นับแต่วันลงนำมในสญัญำ (งวดที่ 3) 

ส่งมอบงำนวันท่ี 28 กพ. 61 

หมายเหตุ : ระยะเวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนประกันสังคม 
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ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ 

 
กำรวิจัย “กำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2560” ได้

ด ำเนินกำรส ำรวจ ตั้งแต่เดือนกรกฏำคม 2560 ถึงเดือนธันวำคม 2560 โดยกำรรวบรวมข้อมูลจำก
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้ที่เคยใช้บริกำร ณ ส ำนักงำนประกันสังคม หรือเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม 
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง ภำยในปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย นำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกันตนทุกมำตรำ ทำยำทผู้มี
สิทธิ ผู้รับมอบอ ำนำจหรือผู้รับมอบฉันทะ 

โดยกำรส ำรวจจะใช้ทั้งกำรวิจัยคุณภำพ (Qualitative Research) ด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) และกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ลูกค้ำแบบ
เผชิญหน้ำด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (CAPI : Computer-Assisted Personal Interviewing) โดยมี
แบบสอบถำมที่มีโครงสร้ำงที่ชัดเจน (Structured Questionnaire) ซึ่งมีทั้งค ำถำมปลำยปิดและค ำถำม
ปลำยเปิด คณะผู้วิจัยได้วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS มีทั้งสถิติเชิงวิเครำะห์ (Analytical 
statistics) และสถิติพรรณนำ (Descriptive statistics) ซึ่งมีผลกำรส ำรวจมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ผลการส ารวจ 

จ ำนวนตัวอย่ำงที่ท ำกำรส ำรวจ โดยแบ่งเป็นแต่ละหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วย
บริกำรเครือข่ำยพันธมิตร มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1.1 จ านวนตัวอย่างที่ท าการส ารวจ 
ตารางท่ี 1 : จ านวนตัวอย่างที่ท าการส ารวจ 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด หน่วยบริการ 
รวม

ทั้งหมด 

กองทุนประกันสังคม กองทุน 
เงินทดแทน รวม นายจ้าง ผู้ประกันตน 

 เขตพื้นที่ กทม.  1,869 1,768 330 1,438 101 
1 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 1  157 150 26 124 7 
2 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 2 161 151 31 120 10 
3 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 3  153 142 32 110 11 
4 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 4  155 145 28 117 10 
5 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 5 150 149 32 117 1 
6 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 6 154 144 18 126 10 
7 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 7 162 151 33 118 11 
8 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 8 162 162 29 133 - 
9 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 9 157 147 32 115 10 
10 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 10 153 142 17 125 11 
11 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 11 153 143 31 112 10 
12 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 12 152 142 21 121 10 
 ปริมณฑล  1,902 1,671 288 1,383 231 

13 สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 167 165 27 138 2 
14 สมุทรปรำกำร สำขำพระประแดง 176 173 15 158 3 
15 สมุทรปรำกำร สำขำบำงเสำธง  155 151 13 138 4 
16 สมุทรปรำกำร สำขำบำงพลี 161 159 18 141 2 
17 นนทบุรี นนทบุรี 154 128 28 100 26 
18 นนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 153 126 21 105 27 
19 ปทุมธำนี ปทุมธำนี 150 120 21 99 30 
20 ปทุมธำนี สำขำคลองหลวง 150 117 29 88 33 
21 นครปฐม นครปฐม 150 120 30 90 30 
22 นครปฐม สำขำสำมพรำน 152 127 32 95 25 
23 สมุทรสำคร สมุทรสำคร 160 131 26 105 29 
24 สมุทรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 174 154 28 126 20 
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ล าดับ
ที ่

จังหวัด หน่วยบริการ 
รวม

ทั้งหมด 
กองทุนประกันสังคม กองทุน 

เงินทดแทน รวม นายจ้าง ผู้ประกันตน 

 ภาคกลาง  5,329 5,043 652 4,391 286 
25 พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 283 270 28 242 13 
26 พระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย 150 135 25 110 15 
27 อ่ำงทอง อ่ำงทอง 151 148 32 116 3 
28 ลพบุรี ลพบุรี 329 309 25 284 20 
29 ลพบุรี สำขำชัยบำดำล 66 61 10 51 5 
30 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 154 148 17 131 6 
31 ชัยนำท ชัยนำท 159 159 12 147 - 
32 สระบุรี สระบุรี 333 328 41 287 5 
33 สระบุรี สำขำหนองแค 174 167 12 155 7 
34 ชลบุรี ชลบุรี 148 139 15 124 9 
35 ชลบุรี สำขำศรีรำชำ 165 155 14 141 10 
36 ระยอง ระยอง 116 116 10 106 - 
37 ระยอง สำขำปลวกแดง 118 118 22 96 - 
38 จันทบุรี จันทบุรี 139 139 12 127 - 
39 จันทบุรี สำขำสอยดำว 85 83 16 67 2 
40 ตรำด ตรำด 115 114 10 104 1 
41 ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 208 198 29 169 10 
42 ฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 155 145 16 129 10 
43 ฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 128 117 15 102 11 
44 ปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี 121 121 16 105 - 
45 ปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธิ 150 141 16 125 9 
46 นครนำยก นครนำยก 161 150 15 135 11 
47 สระแก้ว สระแก้ว 88 88 16 72 - 
48 สระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 78 77 17 60 1 
49 รำชบุรี รำชบุรี 150 136 12 124 14 
50 รำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 150 140 19 121 10 
51 กำญจนบุรี กำญจนบุรี 151 123 15 108 28 
52 กำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 150 141 15 126 9 
53 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 160 157 13 144 3 
54 สุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 63 63 10 53 - 
55 สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 112 112 12 100 - 
56 เพชรบุรี เพชรบุรี 141 130 14 116 11 
57 เพชรบุรี สำขำชะอ ำ 172 160 27 133 12 
58 ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 154 129 50 79 25 
59 ประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน 152 126 24 102 26 
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ล าดับ
ที ่

จังหวัด หน่วยบริการ 
รวม

ทั้งหมด 
กองทุนประกันสังคม กองทุน 

เงินทดแทน รวม นายจ้าง ผู้ประกันตน 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4,358 4,133 523 3,610 225 
60 นครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 214 211 44 167 3 
61 นครรำชสีมำ สำขำปำกช่อง 106 91 19 72 15 
62 นครรำชสีมำ สำขำโนนสูง 56 54 10 44 2 
63 บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 122 120 16 104 2 
64 บุรีรัมย์ สำขำนำงรอง 148 142 25 117 6 
65 สุรินทร์ สุรินทร์ 149 148 12 136 1 
66 สุรินทร์ สำขำศรีขรภูมิ 61 60 19 41 1 
67 ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 136 127 17 110 9 
68 อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 226 224 18 206 2 
69 อุบลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 105 105 13 92 - 
70 ยโสธร ยโสธร 82 82 17 65 - 
71 ชัยภูมิ ชัยภูมิ 151 121 16 105 30 
72 อ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ 126 122 16 106 4 
73 บึงกำฬ บึงกำฬ 71 70 15 55 1 
74 หนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู 152 132 16 116 20 
75 ขอนแก่น ขอนแก่น 284 260 27 233 24 
76 ขอนแก่น สำขำชุมแพ 133 122 12 110 11 
77 ขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ่ 151 149 12 137 2 
78 อุดรธำนี อุดรธำนี 185 166 10 156 19 
79 อุดรธำนี สำขำกุมภวำปี 164 141 20 121 23 
80 เลย เลย 152 142 15 127 10 
81 หนองคำย หนองคำย 165 160 24 136 5 
82 มหำสำรคำม มหำสำรคำม 162 159 13 146 3 
83 ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 239 235 14 221 4 
84 ร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 81 81 12 69 - 
85 กำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 117 115 16 99 2 
86 นครพนม นครพนม 141 141 24 117 - 
87 มุกดำหำร มุกดำหำร 170 169 13 156 1 
88 สกลนคร สกลนคร 174 163 18 145 11 
89 สกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน 135 121 20 101 14 
 ภาคเหนือ  4,094 3,915 478 3,437 179 

90 เชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 154 143 19 124 11 
91 เชียงใหม ่ สำขำฝำง 153 144 18 126 9 
92 ล ำพูน ล ำพูน 252 251 15 236 1 
93 ล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 51 51 9 42 - 
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ล าดับ
ที ่

จังหวัด หน่วยบริการ 
รวม

ทั้งหมด 
กองทุนประกันสังคม กองทุน 

เงินทดแทน รวม นายจ้าง ผู้ประกันตน 

94 ล ำปำง ล ำปำง 152 143 21 122 9 
95 ล ำปำง สำขำเถิน 159 150 11 139 9 
96 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 155 149 23 126 6 
97 แพร่ แพร่ 286 284 15 269 2 
98 แพร่ สำขำลอง 77 74 7 67 3 
99 น่ำน น่ำน 161 154 22 132 7 
100 น่ำน สำขำปัว 162 152 23 129 10 
101 พะเยำ พะเยำ 114 109 10 99 5 
102 เชียงรำย เชียงรำย 183 180 10 170 3 
103 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 140 138 18 120 2 
104 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 151 139 13 126 12 
105 นครสวรรค์ สำขำตำคลี 116 103 29 74 13 
106 อุทัยธำนี อุทัยธำนี 119 117 24 93 2 
107 ก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร 147 128 14 114 19 
108 ตำก ตำก 190 184 17 167 6 
109 ตำก สำขำแม่สอด 174 173 12 161 1 
110 สุโขทัย สุโขทัย 180 178 24 154 2 
111 พิษณุโลก พิษณุโลก 213 213 18 195 - 
112 พิษณุโลก สำขำวังทอง 97 97 54 43 - 
113 พิจิตร พิจิตร 208 190 16 174 18 
114 เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 150 131 16 115 19 
115 เพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 150 140 20 120 10 

 ภาคใต้  3,448 3,247 656 2,591 201 
116 นครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 242 218 30 188 24 
117 นครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 156 146 33 113 10 
118 นครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 177 167 46 121 10 
119 กระบี ่ กระบี่ 154 150 30 120 4 
120 กระบี ่ สำขำคลองท่อม 90 89 12 77 1 
121 พังงำ พังงำ 212 196 23 173 16 
122 ภูเก็ต ภูเก็ต 157 140 26 114 17 
123 ภูเก็ต สำขำกะทู้ 165 141 51 90 24 
124 สุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 302 276 49 227 26 
125 สุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 147 136 54 82 11 
126 ระนอง ระนอง 77 76 17 59 1 
127 ชุมพร ชุมพร 150 140 53 87 10 
128 สงขลำ สงขลำ 195 189 31 158 6 
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ล าดับ
ที ่

จังหวัด หน่วยบริการ 
รวม

ทั้งหมด 
กองทุนประกันสังคม กองทุน 

เงินทดแทน รวม นายจ้าง ผู้ประกันตน 

129 สงขลำ สำขำหำดใหญ่ 295 279 37 242 16 
130 สงขลำ สำขำสะเดำ 127 114 34 80 13 
131 สตูล สตูล 140 140 14 126 - 
132 ตรัง ตรัง 138 134 14 120 4 
133 ตรัง สำขำห้วยยอด 113 113 16 97 - 
134 พัทลุง สำขำพัทลุง 83 83 12 71 - 
135 ปัตตำนี ปัตตำนี 80 79 19 60 1 
136 ยะลำ ยะลำ 133 133 22 111 - 
137 นรำธิวำส นรำธิวำส 115 108 33 75 7 

รวมทั้งหมด 21,000 19,777 2,927 16,850 1,223 

 

1.2 จ านวนตัวอย่างที่ท าการส ารวจ (หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร)  
ตารางท่ี 2 : จ านวนตัวอย่างที่ท าการส ารวจ (หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร) 

ล าดับที่ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 
จ านวนหน่วยบริการ 

(แห่ง/ เครือข่าย/ สาขา) 
จ านวนที่ส ารวจรวม 

ทั้งหมด 

1 สถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนประกันสังคม 577 3,037 
2 สถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนทดแทน 60 139 
3 ธนำคำร 419 1,067 
4 ท่ีท ำกำรไปรษณีย์ 12 35 
5 เคำน์เตอร์เซอร์วิส 228 580 
6 เคำน์เตอร์เซ็นเพย์ - - 
7 เทสโก้ โลตัส 7 24 

รวมทั้งหมด 1,303 4,882 
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1.3 จ านวนตัวอย่างที่ท าการส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ตารางท่ี 3 : จ านวนตัวอย่างท่ีท าการส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ล าดับที่ ภาคที่ท าการส ารวจ 
หน่วยบริการของส านักงาน

ประกันสังคม 
หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร

ของส านักงานประกันสังคม 

1 เขตพื้นท่ี กทม. 5 5 
2 ปริมณฑล 4 3 
3 ภำคกลำง 1 4 
4 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 4 
5 ภำคเหนือ 3 3 
6 ภำคใต้ 4 1 

รวมทั้งหมด 20 20 

 

ผลกำรส ำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร มีรำยละเอียด ดังนี้ 

o เพศ ในภำพรวมโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
o อายุ ในภำพรวมมีช่วงอำยุ 31 - 40 ปีมำกที่สุด ร้อยละ 31.71 รองลงมำ คือ ช่วงอำยุ 21 - 30 ปี ร้อยละ 

27.49 และช่วงอำยุ 41 - 50 ป ีร้อยละ 20.99 
o ระดับการศึกษาสูงสุด ในภำพรวมมีระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. มำกที่สุด ร้อยละ 

26.12 รองลงมำ คือ ปริญญำตรี ร้อยละ 24.32 และประถมศึกษำ/ ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 17.92 
o อาชีพ ในภำพรวมโดยส่วนใหญ่มีอำชีพพนักงำน/ ลูกจ้ำงเอกชนรำยเดือน ร้อยละ 39.68 รองลงมำ 

คือ ค้ำขำย/ ประกอบอำชีพอิสระ ร้อยละ 11.93 และว่ำงงำน/ ก ำลังหำงำน ร้อยละ 11.89 
o รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ในภำพรวมมีรำยได้ส่วนตัวต่อเดือนอยู่ในช่วง 9,001 - 12,000 บำท มำกที่สุด 

ร้อยละ 25.09 รองลงมำ คือ ช่วงรำยได้ไม่เกิน 9,000 บำท ร้อยละ 22.17 และช่วงรำยได้ 12,001 - 
15,000 บำท ร้อยละ 18.56 
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ตารางท่ี 4 : ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

 
ภาพรวม 

หน่วยบริการของ
ส านักงาน

ประกันสังคม 

หน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตร 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชำย 7,194 34.26 5,633 34.95 1,561 31.97 
หญิง 13,806 65.74 10,485 65.05 3,321 68.03 

อายุ 15 - 20 ปี 437 2.08 338 2.10 99 2.03 
21 - 30 ปี 5,772 27.49 4,422 27.44 1,350 27.65 
31 - 40 ปี 6,659 31.71 4,995 30.99 1,664 34.08 
41 - 50 ปี 4,408 20.99 3,327 20.64 1,081 22.14 
51 - 60 ปี 3,112 14.82 2,527 15.68 585 11.98 
มำกกว่ำ 60 ปี 603 2.87 504 3.13 99 2.03 
ปฎิเสธ 9 0.04 5 0.02 4 0.09 

ระดับ
การศึกษา 

ประถมศึกษำ/ ต่ ำกว่ำ 3,764 17.92 3,060 18.98 704 14.42 
มัธยมศึกษำตอนต้น 3,730 17.76 2,875 17.84 855 17.51 
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. 5,486 26.12 4,118 25.55 1,368 28.02 
อนุปริญญำ/ ปวส. 2,562 12.20 1,942 12.05 620 12.70 
ปริญญำตรี 5,107 24.32 3,865 23.98 1,242 25.44 
ปริญญำโท/ สูงกว่ำ 296 1.41 216 1.34 80 1.64 
ปฎิเสธ 55 0.27 42 0.26 13 0.27 

อาชีพ พนักงำน/ ลูกจ้ำง เอกชนรำยวัน 1,285 6.12 999 6.20 286 5.86 
พนักงำน/ ลูกจ้ำง เอกชนรำยเดือน 8,332 39.68 6,054 37.56 2,278 46.66 
ค้ำขำย/ ประกอบอำชีพอิสระ 2,505 11.93 1,900 11.79 605 12.39 
พนักงำนรำชกำร/ ลูกจ้ำงชั่วครำว หน่วยงำน
รำชกำร  

1,358 6.47 970 6.02 388 7.95 

รับจ้ำงทั่วไป 2,152 10.25 1,688 10.47 464 9.50 
นำยจ้ำง/ เจ้ำของกิจกำร 901 4.29 696 4.32 205 4.20 
พ่อบ้ำน/ แม่บ้ำน 1,310 6.24 973 6.04 337 6.90 
เกษียณอำยุ 200 0.95 179 1.11 21 0.44 
ว่ำงงำน/ ก ำลังหำงำน 2,496 11.89 2,269 14.08 227 4.65 
เกษตรกร/ ชำวสวน/ ชำวนำ 390 1.86 327 2.02 63 1.29 
ผู้ใหญบ่้ำน/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน/ ผูน้ ำหมู่บ้ำน 2 0.01 2 0.01 - - 
นักเรียน 19 0.09 18 0.11 1 0.02 
นักศึกษำปริญญำตรี/ โท/ เอก 34 0.14 32 0.20 2 0.04 
พนักงำน/ ลูกจ้ำง รัฐวิสำหกิจ (รำยเดือน) 8 0.04 7 0.04 1 0.02 
นักกำรเมืองท้องถิ่น 2 0.01 1 0.01 1 0.02 
ปฏิเสธ 6 0.03 3 0.02 3 0.06 
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ภาพรวม 

หน่วยบริการของ
ส านักงาน

ประกันสังคม 

หน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตร 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้ส่วนตัว 
ต่อเดือน 

ไม่เกิน 9,000 บำท 4,656 22.17 3,597 22.32 1,059 21.69 
9,001 - 12,000 บำท 5,269 25.09 3,935 24.41 1,334 27.32 
12,001 - 15,000 บำท 3,898 18.56 2,818 17.48 1,080 22.12 
15,001 - 20,000 บำท 2,471 11.77 1,814 11.25 657 13.46 
20,001 - 30,000 บำท 1,305 6.21 1,013 6.28 292 5.98 
มำกกว่ำ 30,000 บำท ขึ้นไป 905 4.31 744 4.63 161 3.31 
ไม่มีรำยได้ 2,494 11.88 2,195 13.62 299 6.12 
ปฏิเสธ 2 0.01 2 0.01 - - 

จ านวนผู้ตอบ 21,000 16,118 4,882 
หมำยเหตุ : ร้อยละค ำนวณจำกจ ำนวนผู้ตอบ 

 

ผลกำรส ำรวจกำรใช้บริกำร ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม/ หน่วยบริกำรเครือข่ำย
พันธมิตร มีรำยละเอียด ดังนี้ 

o สถานะของผู้ที่มาใช้บริการ โดยเป็นผู้ประกันตน มำตรำ 33 มำกที่สุด ร้อยละ 40.45 รองลงมำ คือ 
ผู้ประกันตน มำตรำ 39 ร้อยละ 21.46 และผู้ประกันตน มำตรำ 40 ร้อยละ 12.90 

o จ านวนครั้งที่ใช้บริการ ณ หน่วยบริการ ตั้งแต่ต้นปี 2560 ในภำพรวมมำใช้บริกำร 2 - 3 ครั้ง มำกที่สุด 
ร้อยละ 37.17 รองลงมำ คือ 1 ครั้ง ร้อยละ 34.87 และมำกกว่ำ 9 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 11.99 

o กองทุนที่มาใช้บริการที่หน่วยบริการ ในภำพรวมส่วนใหญ่มำใช้งำนกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 
94.18 

o บริการที่ใช้ ณ หน่วยบริการ โดยแบ่งเป็น  
- บริการที่ใช้ ณ หน่วยบริการประกันสังคม โดยใช้บริกำรงำนขอรับเงินประโยชน์ทดแทน 

มำกที่สุด ร้อยละ 36.19 โดยส่วนใหญ่มำขอรับเงินประโยชน์ทดแทนในเรื่องเจ็บป่วย/ 
ประสบอันตรำย/ ทันตกรรม รองลงมำ คือ ใช้บริกำรงำนกำรเงินและบัญชี ร้อยละ 25.90 
และงำนทะเบียนและประสำนกำรแพทย์ ร้อยละ 25.68  

- บริการที่ใช้ ณ หน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร โดยส่วนใหญ่ใช้บริกำรงำนประสำนกำรแพทย์ 
ร้อยละ 65.06 รองลงมำ คอื งำนเงินสมทบ/ จ่ำยเงินสมทบ ร้อยละ 34.94 
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ตารางท่ี 5 : ข้อมูลการใช้บริการ ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม/ หน่วยบริการเครือข่าย
พันธมิตร 

 
ภาพรวม 

หน่วยบริการ
ส านักงาน

ประกันสังคม 

หน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตร 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สถานะของผู้ที่มาใช้
บริการ 

นำยจ้ำง 550 2.62 426 2.64 124 2.54 
ผู้รับมอบอ ำนำจจำกนำยจ้ำง 2,444 11.64 1,893 11.74 551 11.29 
ผู้ประกันตน มำตรำ 33 8,495 40.45 6,221 38.59 2,274 46.57 
ผู้ประกันตน มำตรำ 39 4,506 21.46 3,231 20.05 1,275 26.12 
ผู้ประกันตน มำตรำ 40 2,710 12.90 2,251 13.97 459 9.40 
ลูกจ้ำงสถำนประกอบกำร (กองทุนเงินทดแทน) 823 3.92 706 4.38 117 2.40 
ผู้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ประกันตน/ ลูกจ้ำง 1,184 5.64 1,102 6.84 82 1.68 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ทำยำท/ ผู้มีสิทธิ 288 1.37 288 1.79 - - 

จ านวนครั้งที่ใช้
บริการ ณ หน่วย
บริการ ตั้งแต่ต้นปี 
2560 

1 ครั้ง 7,323 34.87 6,144 38.12 1,179 24.15 
2 - 3 ครั้ง 7,805 37.17 5,861 36.36 1,944 39.82 
4 - 5 ครั้ง 2,293 10.92 1,532 9.50 761 15.59 
6 - 9 ครั้ง 1,061 5.05 739 4.59 322 6.59 
มำกกวำ่ 9 ครั้งขึ้นไป 2,518 11.99 1,842 11.43 676 13.85 

กองทุนที่มาใช้บริการ
ที่หน่วยบริการ 

กองทุนประกันสังคม 19,777 94.18 15,051 93.38 4,726 96.80 
กองทุนเงินทดแทน 1,223 5.82 1,067 6.62 156 3.20 

บริการที่ใช้ ณ หน่วย
บริการประกันสังคม 

งานขอรับเงินประโยชน์ทดแทน    5,833 36.19   
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม   2,372 14.72   
2. ทุพพลภาพ    41 0.25   

 3. เสียชีวิต   177 1.10   
 4. คลอดบุตร   860 5.34   
 5. สงเคราะห์บุตร   811 5.03   
 6. ชราภาพ   597 3.70   
 7. ว่างงาน   975 6.05   
 งานขอรับเงินทดแทน    1,025 6.36   
 1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย   826 5.12   
 2. ทุพพลภาพ    109 0.68   
 3. เสียชีวิต   50 0.31   
 4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ   40 0.25   
 งานทะเบียนและประสานการแพทย์   4,139 25.68   
 งานตรวจสอบและติดตามหนี้/ งานเงินสมทบ 

(เฉพาะนายจ้าง/ ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง) 
  780 4.84   
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ภาพรวม 

หน่วยบริการ
ส านักงาน

ประกันสังคม 

หน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตร 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 งานการเงินและบัญชี   4,174 25.90   
 อื่นๆ เช่น สอบถามข้อมูลทั่วไป   167 1.04   
บริการที่ใช้ ณ หน่วย
บริการเครือข่าย
พันธมิตร 

งานประสานการแพทย์     3,176 65.06 

งานเงินสมทบ/ จ่ายเงินสมทบ      1,706 34.94 

จ านวนผู้ตอบ 21,000 16,118 4,882 
หมำยเหตุ : ร้อยละค ำนวณจำกจ ำนวนผู้ตอบ 

 

ส ำหรับควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร ประกอบด้วย 6 ด้ำน ดังนี้ 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
- กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร 
- กำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
- กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม 
- ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมีบุคลิกภำพ 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
- ระบบคิวและกำรให้บริกำรตำมล ำดับคิว 
- ควำมคล่องตัวของขั้นตอนกำรให้บริกำร 
- กำรแสดงแผนผังหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร 
- ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
- ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
- กำรจัดสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำรใช้บริกำร 
- กำรแสดงป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร 
- มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
- ห้องน้ ำสะอำดพร้อมใช้งำน 
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4. ด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน 
4.1 ด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ (ขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุน และแต่ละมาตรา) 

สิทธิประโยชน์ 
กองทุนประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 
4.1 เจ็บป่วย/ ประสบอันตรำย/ ทันตกรรม / / / 

(ไม่ได้ทันตกรรม) 
/ 

(ไม่ได้ทันตกรรม) 
4.2 ทุพพลภำพ / / / / 

4.3 เสียชีวิต / / / / 
4.4 คลอดบุตร / /   
4.5 สงเครำะห์บุตร / /   
4.6 ชรำภำพ / / / 

(รับเงินบ ำเหน็จ) 
 

4.7 ว่ำงงำน /    
4.8 สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภำพของอวัยวะ    / 

 
5. ด้านการประชาสัมพันธ์  
- ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ 
- ส ำนักงำนประกันสังคมใช้ภำษำในกำรประชำสัมพันธ์ที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ (ภำษำพูดและ

ภำษำเขียน) 
- ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์ออกมำ 
- กำรใช้สื่อที่หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล

ข่ำวสำรได้ง่ำย 
- กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง 
- เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรง

ตำมควำมเป็นจริง 
- ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรของส ำนักงำนประกันสังคมโดยรวม 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 
ส ำหรับด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดไว้โดยได้

เสนอเป็นระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ หลักธรรมำภิบำลนั้นประกอบด้วย 6 หลักกำร ซึ่งแต่ละหลักกำร
ประกอบด้วยหัวข้อที่ศึกษำ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม 
- เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงได้โดยง่ำย  
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม  
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2. หลักคุณธรรม 
- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต  

3. หลักควำมโปร่งใส 
- เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้  

4. หลักควำมมีส่วนร่วม 
- มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป  

5. หลักควำมรับผิดชอบ 
- เจ้ำหน้ำที่มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ (ให้บริกำร) เป็นอย่ำงดี  

6. หลักควำมคุ้มค่ำ 
- เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ  

ส ำหรับควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้ให้บริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และ
หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม พบว่ำ ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด 
ทีค่่ำเฉลี่ย 4.56 โดย “ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ 4.53 ในขณะที่ “ด้ำน
จริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที ่4.31 

โดยที่หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร  
ซึ่งหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรเกือบทุกด้ำน  
มีเพียง “ด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล” ที่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน 

แผนภูมิที่ 1 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม 
และหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรของส านักงานประกันสังคม 

 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) โดยที่ 
Top 2 boxes คือ ร้อยละของระดับคะแนน 4 - 5 และ Bottom 2 boxes คือ ร้อยละของระดับคะแนน 1 - 2 ซ่ึงค ำนวณจำกจ ำนวนผู้ตอบ 
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และเม่ือเปรียบเทียบควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้ให้บริกำรภำพรวมในแต่ละภูมิภำค พบว่ำ  

 หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม ภำคกลำง มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.72 ส่วนเขต
พ้ืนที่ กทม. มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.22 

 หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ 4.58 ส่วนเขตพ้ืนที่ 
กทม. มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.21 

 
แผนภูมิที่ 2 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผูร้ับบริการภาพรวมในแต่ละภูมิภาค (หน่วยบริการของ
ส านักงานประกันสังคม และหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร) 

 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 
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แผนภูมิที่ 3 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผูร้ับบริการภาพรวมในแต่ละหัวข้อ (หน่วยบริการของ
ส านักงานประกันสังคม และหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร) 
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ส ำหรับควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ โดยพิจำรณำแยกเป็นหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 
และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม มีรำยละเอียด ดังนี้ 

4.1.ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม  

ผลสรุปควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร ต่อหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม  
โดยควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจในแต่ละภูมิภำค มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1) ภาพรวมทั่วประเทศ 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในภำพรวม 
ทั่วประเทศ พบว่ำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.59 โดย “ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำร
ให้บริกำร” มีค่ำเฉลี่ยมำกท่ีสุดที่ 4.57 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดในเรื่องควำมครบถ้วนถูกต้องของ
กำรให้บริกำร ในขณะที่ “ด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.31 และให้
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องมีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 

โดยหน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 

 หนองบัวล ำภู มีค่ำเฉลี่ย 4.98 
 นครนำยก มีค่ำเฉลี่ย 4.95 
 มหำสำรคำม มีค่ำเฉลี่ย 4.93 

ในขณะที่หน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 

 กทม.พื้นที่ 7 มีค่ำเฉลี่ย 3.69 
 กทม.พื้นที่ 10 มีค่ำเฉลี่ย 3.84 
 กทม.พื้นที่ 1 มีค่ำเฉลี่ย 3.98  

 
หมำยเหตุ : อ้ำงอิงคะแนนรำยหน่วยบริกำรจำกตำรำงที่ 25 : เปรียบเทียบผลควำมพงึพอใจของแต่ละหน่วยบริกำรในปี 2560 (หน้ำ 113) 

 

และเมื่อจ ำแนกตำมกองทุน และขนำดหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมภาพรวมทั่วประเทศ 
(จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.59 4.60 4.49 4.67 4.56 4.39 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.45 4.46 4.41 4.51 4.42 4.29 
1.1 กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.66 4.66 4.71 4.72 4.64 4.50 

1.2 กำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.62 4.62 4.63 4.69 4.59 4.42 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม  4.63 4.63 4.66 4.69 4.59 4.47 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.69 4.68 4.74 4.75 4.64 4.52 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.57 4.57 4.57 4.64 4.54 4.38 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บริกำรตำมล ำดบัคิว  4.63 4.63 4.68 4.67 4.64 4.49 
2.2 ควำมคล่องตัวของขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร  4.59 4.59 4.59 4.64 4.60 4.41 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำร
ให้บริกำร  

4.56 4.55 4.61 4.58 4.57 4.45 

2.4 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  4.61 4.61 4.66 4.66 4.62 4.43 
2.5 ควำมครบถ้วนถูกตอ้งของกำรให้บรกิำร 4.64 4.64 4.69 4.70 4.62 4.48 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.50 4.49 4.53 4.55 4.48 4.33 
3.1 กำรจัดสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำร
ใช้บริกำร 

4.62 4.62 4.68 4.67 4.61 4.47 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจดุบริกำร 4.53 4.53 4.55 4.56 4.53 4.41 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

4.57 4.56 4.64 4.61 4.57 4.42 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพรอ้มใช้งำน 4.53 4.53 4.59 4.57 4.56 4.38 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 4.50 4.50 4.45 4.51 4.51 4.44 
4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) 4.50 4.50 - 4.52 4.52 4.43 

1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.55 4.55 - 4.56 4.59 4.49 
2. ทุพพลภาพ 4.46 4.46 - 4.44 4.51 4.46 
3. เสียชีวิต 4.47 4.47 - 4.44 4.54 4.49 
4. คลอดบุตร 4.55 4.55 - 4.55 4.61 4.47 
5. สงเคราะห์บุตร 4.53 4.53 - 4.53 4.62 4.43 
6. ชราภาพ 4.49 4.49 - 4.47 4.56 4.49 
7. ว่างงาน 4.50 4.50 - 4.47 4.64 4.42 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.45 - 4.45 4.44 4.41 4.53 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย (ค่ารักษาพยาบาล) 4.68 - 4.68 4.60 4.81 4.73 
2. เสียชีวิต/ สูญหาย 4.40 - 4.40 4.35 4.51 4.36 
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หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 

กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

3. ทุพพลภาพ 4.41 - 4.41 4.40 4.45 4.41 
4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 4.50 - 4.50 4.43 4.68 4.39 

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.38 4.38 4.38 4.39 4.40 4.28 
5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์
มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถอืได้ 

4.55 4.55 4.59 4.58 4.56 4.43 

5.2 ส ำนักงำนประกันสังคมใช้ภำษำในกำรประชำสัมพันธ์
ที่ง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ (ภำษำพูดและภำษำเขียน) 

4.50 4.50 4.54 4.51 4.55 4.39 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกันสังคมประชำสัมพันธอ์อกมำ 

4.51 4.50 4.55 4.52 4.54 4.40 

5.4 กำรใช้สื่อที่หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร สำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย 

4.52 4.52 4.59 4.53 4.57 4.43 

5.5 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลขำ่วสำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง 

4.49 4.48 4.55 4.50 4.53 4.39 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมเป็นจริง 

4.52 4.52 4.60 4.54 4.58 4.40 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.31 4.31 4.27 4.32 4.35 4.21 
6.1 หลักนิติธรรม 4.55 4.55 4.59 4.58 4.57 4.42 
- เปิดเผยข้อมูลขำ่วสำร ประชำชนเข้ำถงึได้โดยง่ำย 4.55 4.55 4.59 4.58 4.58 4.44 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม  4.56 4.55 4.58 4.59 4.57 4.42 
6.2 หลักคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ใหบ้ริกำรด้วยควำมซ่ือสัตย ์
สุจริต 

4.58 4.58 4.61 4.61 4.59 4.46 

6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏบิัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.57 4.56 4.63 4.60 4.57 4.44 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น
จำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 

4.47 4.47 4.50 4.48 4.54 4.36 

6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที ่(ให้บริกำร) เป็นอยำ่งดี 

4.59 4.58 4.63 4.63 4.59 4.44 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมช ำนำญเหมำะสมกบังำนที่รับผิดชอบ  

4.59 4.59 4.66 4.64 4.58 4.44 

จ านวนผู้ตอบ 16,118 15,051 1,067 9,907 3,474 2,737 
หมำยเหตุ :  - สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 

- กำรก ำหนดขนำดของหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ขนาด S = ผูป้ระกันตนไม่เกิน 100,000 รำย,  ขนาด M = ผู้ประกันตนระหวำ่ง 100,000 - 200,000 รำย และ  
 ขนาด L = ผู้ประกันตนตั้งแต่ 200,000 รำยขึ้นไป 
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2) เขตพื้นที่ กทม. 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในเขตพ้ืนที่ 
กทม. พบว่ำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.22 โดย “ด้ำนสิทธิประโยชน์” มีคำ่เฉลี่ยมำกที่สุดที่ 
4.33 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) ในขณะที่ “ด้ำน
จริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 3.95 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดใน
เรื่องมีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 

โดยหน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 

 กทม.พื้นที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 4.54  โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรยิ้มแย้ม 
แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร” “ระบบคิวและกำรให้บริกำรตำมล ำดับคิว” 
และ “เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงได้โดยง่ำย” 

 กทม.พื้นที่ 9  มีค่าเฉลี่ย 4.47 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรแสดง
แผนผังหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร” “กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง” และ “เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงท่ัวถึงตรงตำมควำมเป็นจริง” 

 กทม.พื้นที่ 12  มีค่าเฉลี่ย 4.45 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “สิทธิ
ประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน)” “กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร” 
และ “ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร” 

ในขณะที่หน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่  

 กทม.พื้นที่ 7 มีค่าเฉลี่ย 3.69 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “มีช่องทำงรับ
ฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป” “เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชน
เข้ำถึงได้โดยง่ำย” และ “ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม” 

 กทม.พื้นที่ 10 มีค่าเฉลี่ย 3.84 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “มีช่องทำงรับ
ฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป” “เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชน
เข้ำถึงได้โดยง่ำย” และ “ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม” 

 กทม.พื้นที่  5 มีค่าเฉลี่ย 3.98 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง” “เมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมเป็น
จริง” และ “เจ้ำหน้ำที่มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ (ให้บริกำร) เป็นอย่ำงดี” 

 

หมำยเหตุ : อ้ำงอิงคะแนนรำยหน่วยบริกำรจำกภำคผนวก ข ในส่วนรำยงำนสรุปและกำรวิเครำะห์ต่ำงๆ คะแนนควำมพึงพอใจ/ ไม่พึง
พอใจ ควำมเช่ือมั่น และข้อเสนอแนะ 
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และเม่ือจ ำแนกตำมกองทุน และขนำดหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 7 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ กทม.  
(จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.22 4.22 4.26 - 3.98 4.24 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.09 4.09 4.08 - 3.97 4.10 
1.1 กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.35 4.35 4.35 - 3.92 4.39 

1.2 กำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.23 4.23 4.14 - 3.97 4.25 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม  4.31 4.30 4.38 - 3.99 4.33 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.34 4.34 4.34 - 3.98 4.37 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.23 4.23 4.36 - 4.02 4.25 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บริกำรตำมล ำดบัคิว  4.31 4.30 4.42 - 4.06 4.33 
2.2 ควำมคล่องตัวของขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร  4.22 4.22 4.23 - 4.02 4.24 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำร
ให้บริกำร  

4.29 4.29 4.35 - 3.96 4.32 

2.4 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  4.27 4.27 4.26 - 4.05 4.29 
2.5 ควำมครบถ้วนถูกตอ้งของกำรให้บรกิำร 4.30 4.30 4.32 - 4.02 4.32 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.14 4.14 4.09 - 3.96 4.16 
3.1 กำรจัดสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำร
ใช้บริกำร 

4.24 4.25 4.23 - 3.97 4.27 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจดุบริกำร 4.21 4.21 4.18 - 3.89 4.24 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

4.22 4.22 4.14 - 3.95 4.25 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพรอ้มใช้งำน 4.24 4.24 4.23 - 4.03 4.25 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 4.33 4.33 4.19 - 4.27 4.33 
4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) 4.33 4.33 - - 4.30 4.33 

1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.41 4.41 - - 4.29 4.42 
2. ทุพพลภาพ 4.41 4.41 - - 4.42 4.41 
3. เสียชีวิต 4.46 4.46 - - 4.43 4.47 
4. คลอดบุตร 4.41 4.41 - - 4.49 4.41 
5. สงเคราะห์บุตร 4.37 4.37 - - 4.46 4.36 
6. ชราภาพ 4.45 4.45 - - 4.39 4.45 
7. ว่างงาน 4.29 4.29 - - 4.27 4.29 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.19 - 4.19 - 4.00 4.23 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย (ค่ารักษาพยาบาล) 4.53 - 4.53 - 4.00 4.58 
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หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 

กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

2. เสียชีวิต/ สูญหาย 4.35 - 4.35 - 4.00 4.36 
3. ทุพพลภาพ 4.61 - 4.61 - 4.00 4.64 
4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 4.52 - 4.52 - 4.00 4.55 

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.06 4.06 4.08 - 3.66 4.10 
5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์
มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถอืได้ 

4.19 4.20 4.05 - 3.69 4.23 

5.2 ส ำนักงำนประกันสังคมใช้ภำษำในกำรประชำสัมพันธ์
ที่ง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ (ภำษำพูดและภำษำเขียน) 

4.17 4.17 4.13 - 3.69 4.20 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกันสังคมประชำสัมพันธอ์อกมำ 

4.17 4.17 4.11 - 3.69 4.21 

5.4 กำรใช้สื่อที่หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร สำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย 

4.20 4.21 4.14 - 3.68 4.24 

5.5 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลขำ่วสำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง 

4.16 4.16 4.09 - 3.68 4.20 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมเป็นจริง 

4.16 4.16 4.13 - 3.68 4.20 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 3.95 3.96 3.83 - 3.67 3.98 
6.1 หลักนิติธรรม 4.17 4.18 4.05 - 3.67 4.21 
- เปิดเผยข้อมูลขำ่วสำร ประชำชนเข้ำถงึได้โดยง่ำย 4.20 4.20 4.05 - 3.65 4.24 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม  4.17 4.17 4.05 - 3.70 4.20 
6.2 หลักคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ใหบ้ริกำรด้วยควำมซ่ือสัตย ์
สุจริต 

4.20 4.20 4.06 - 3.67 4.24 

6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏบิัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.16 4.17 4.03 - 3.66 4.21 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น
จำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 

4.13 4.13 4.06 - 3.70 4.16 

6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที ่(ให้บริกำร) เป็นอยำ่งดี 

4.18 4.18 4.09 - 3.67 4.22 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมช ำนำญเหมำะสมกบังำนที่รับผิดชอบ  

4.18 4.18 4.05 - 3.64 4.22 

จ านวนผู้ตอบ 1,471 1,405 66 - 123 1,348 
หมำยเหตุ :  - สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 

- กำรก ำหนดขนำดของหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ขนาด S = ผูป้ระกันตนไม่เกิน 100,000 รำย,  ขนาด M = ผู้ประกันตนระหวำ่ง 100,000 - 200,000 รำย และ  
 ขนาด L = ผู้ประกันตนตั้งแต่ 200,000 รำยขึ้นไป 

 



     
การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2560 

 
 

|  70  | 
 

3) ปริมณฑล 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในปริมณฑล
พบว่ำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.51 โดย “ด้ำนสิทธิประโยชน์” มีค่ำเฉลี่ยมำกท่ีสุดที่ 4.54 
และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) ในขณะที่ “ด้ำนจริยธรรม 
คุณธรรมและธรรมำภิบำล” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.42 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องมี
ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 

โดยหน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 

 นครปฐม มีค่าเฉลี่ย 4.78 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรจัดสถำนที่
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำรใช้บริกำร” “ระบบคิวและกำรให้บริกำรตำมล ำดับคิว” 
“กำรแสดงแผนผังหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร” “ควำมครบถ้วนถูกต้องของ
กำรให้บริกำร” และ “ห้องน้ ำสะอำดพร้อมใช้งำน” 

 สาขาสามพราน มีค่าเฉลี่ย 4.78 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “ระบบคิว
และกำรให้บริกำรตำมล ำดับคิว” “กำรจัดสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำรใช้
บริกำร” “ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง 
เชื่อถือได้” “เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงได้โดยง่ำย” “เจ้ำหน้ำที่มีควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่  (ให้บริกำร) เป็นอย่ำงดี ” และ “เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ” 

 สาขาบางบัวทอง มีค่าเฉลี่ย 4.74 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรจัด
สถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำรใช้บริกำร” “กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ 
และเต็มใจให้บริกำร” และ “ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์มำยังท่ำนมี
ควำมถูกต้อง เชื่อถือได้” 

ในขณะที่หน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่  

 สาขาบางเสาธง มีค่าเฉลี่ย 4.19 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่  “ห้องน้ ำ
สะอำดพร้อมใช้งำน” “ประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม)” และ “กำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง” 

 สมุทรปราการ มีค่าเฉลี่ย 4.20 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่  “ห้องน้ ำ
สะอำดพร้อมใช้งำน” “สิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน)” และ “ประโยชน์ทดแทน 
(กองทุนประกันสังคม)” 
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 สมุทรสาคร มีค่าเฉลี่ย 4.25 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “ข้อมูลต่ำงๆ ที่
ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์มำยังท่ ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ ” “กำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง” และ “ประโยชน์
ทดแทน (กองทุนประกันสังคม)” 

 

หมำยเหตุ : อ้ำงอิงคะแนนรำยหน่วยบริกำรจำกภำคผนวก ข ในส่วนรำยงำนสรุปและกำรวิเครำะห์ต่ำงๆ คะแนนควำมพึงพอใจ/ ไม่พึง
พอใจ ควำมเช่ือมั่น และข้อเสนอแนะ 

และเมื่อจ ำแนกตำมกองทุน และขนำดหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 8 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมปริมณฑล  
(จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ

ของส านักงาน

ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 

กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.51 4.52 4.50 - 4.56 4.45 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.52 4.55 4.35 - 4.56 4.46 
1.1 กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.74 4.73 4.79 - 4.78 4.67 

1.2 กำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.69 4.70 4.62 - 4.73 4.62 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม  4.69 4.69 4.66 - 4.72 4.64 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.73 4.73 4.74 - 4.75 4.71 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.49 4.52 4.32 - 4.53 4.43 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บริกำรตำมล ำดบัคิว  4.76 4.75 4.83 - 4.80 4.70 
2.2 ควำมคล่องตัวของขั้นตอนกำรให้บริกำร  4.67 4.68 4.60 - 4.69 4.65 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำร
ให้บริกำร  

4.68 4.68 4.69 - 4.72 4.62 

2.4 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  4.71 4.70 4.74 - 4.74 4.66 
2.5 ควำมครบถ้วนถูกตอ้งของกำรให้บรกิำร 4.72 4.71 4.79 - 4.77 4.65 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.49 4.50 4.42 - 4.52 4.44 
3.1 กำรจัดสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำร
ใช้บริกำร 

4.72 4.70 4.87 - 4.75 4.69 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจดุบริกำร 4.63 4.64 4.61 - 4.65 4.60 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

4.66 4.65 4.76 - 4.69 4.63 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพรอ้มใช้งำน 4.61 4.61 4.63 - 4.65 4.57 
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หน่วยบริการ

ของส านักงาน

ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 

กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

4. ด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 4.54 4.51 4.70 - 4.54 4.54 
4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) 4.51 4.51 - - 4.52 4.50 

1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.57 4.57 - - 4.60 4.53 
2. ทุพพลภาพ 4.25 4.25 - - 4.23 4.26 
3. เสียชีวิต 4.33 4.33 - - 4.28 4.38 
4. คลอดบุตร 4.48 4.48 - - 4.48 4.47 
5. สงเคราะห์บุตร 4.45 4.45 - - 4.50 4.37 
6. ชราภาพ 4.40 4.40 - - 4.36 4.43 
7. ว่างงาน 4.50 4.50 - - 4.47 4.52 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.70 - 4.70 - 4.63 4.81 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย (ค่ารักษาพยาบาล) 4.86 - 4.86 - 4.88 4.84 
2. เสียชีวิต/ สูญหาย 3.67 - 3.67 - 3.45 4.25 
3. ทุพพลภาพ 4.00 - 4.00 - 4.07 3.50 
4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 4.50 - 4.50 - 4.60 4.00 

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.45 4.47 4.37 - 4.50 4.38 
5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์
มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถอืได้ 

4.68 4.66 4.78 - 4.72 4.60 

5.2 ส ำนักงำนประกันสังคมใช้ภำษำในกำรประชำสัมพันธ์
ที่ง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ (ภำษำพูดและภำษำเขียน) 

4.63 4.63 4.63 - 4.67 4.56 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกันสังคมประชำสัมพันธอ์อกมำ 

4.63 4.63 4.62 - 4.66 4.57 

5.4 กำรใช้สื่อที่หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร สำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย 

4.67 4.65 4.78 - 4.70 4.62 

5.5 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลขำ่วสำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง 

4.64 4.63 4.74 - 4.68 4.59 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมเป็นจริง 

4.68 4.66 4.78 - 4.71 4.63 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.42 4.43 4.33 - 4.45 4.36 
6.1 หลักนิติธรรม 4.67 4.66 4.71 - 4.70 4.61 
- เปิดเผยข้อมูลขำ่วสำร ประชำชนเข้ำถงึได้โดยง่ำย 4.68 4.66 4.80 - 4.72 4.61 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม  4.65 4.66 4.61 - 4.69 4.60 
6.2 หลักคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ใหบ้ริกำรด้วยควำมซ่ือสัตย ์
สุจริต 

4.69 4.68 4.76 - 4.72 4.64 

6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏบิัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.70 4.69 4.77 - 4.73 4.67 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น 4.61 4.61 4.59 - 4.64 4.55 
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หน่วยบริการ

ของส านักงาน

ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 

กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

จำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 
6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที ่(ให้บริกำร) เป็นอยำ่งดี 

4.71 4.68 4.82 - 4.74 4.65 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมช ำนำญเหมำะสมกบังำนที่รับผิดชอบ  

4.71 4.69 4.82 - 4.74 4.67 

จ านวนผู้ตอบ 1,331 1,129 202 - 810 521 
หมำยเหตุ :  - สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 

- กำรก ำหนดขนำดของหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี ้
  ขนาด S = ผูป้ระกันตนไม่เกิน 100,000 รำย,  ขนาด M = ผู้ประกันตนระหวำ่ง 100,000 - 200,000 รำย และ  
 ขนาด L = ผู้ประกันตนตั้งแต่ 200,000 รำยขึ้นไป 

 

4) ภาคกลาง 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในภำคกลำง
พบว่ำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.72 โดย “ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร”  
มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ 4.73 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องควำมครบถ้วนถูกต้องของกำร
ให้บริกำร ในขณะที่ “ด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.54 และให้ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องมีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป  

โดยหน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 

 นครนายก มีค่าเฉลี่ย 4.95  โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรยิ้มแย้ม 
แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร” “ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ” “ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร” และ “ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำร
ให้บริกำร” 

 ฉะเชิงเทรา  มีค่าเฉลี่ย 4.93 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรยิ้มแย้ม 
แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร” “กำรจัดสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก
ต่อกำรใช้บริกำร” และ “เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่
รับผิดชอบ” 

 อ่างทอง มีค่าเฉลี่ย 4.92 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “สิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน)”“กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม” และ “ควำมสุภำพเรียบร้อย
ของกำรแต่งกำยและมีบุคลิกภำพ”  
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 ชัยนาท มีค่าเฉลี่ย 4.92 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส 
ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร” “กำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี” 
“ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมีบุคลิกภำพ” “ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำร
ให้บริกำร” และ “กำรจัดสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำรใช้บริกำร” 

 สระแก้ว มีค่าเฉลี่ย 4.92 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “ควำมคล่องตัว
ของขั้นตอนกำรให้บริกำร” “กำรแสดงแผนผังหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร” 
และ “ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร” 

 สาขาอรัญประเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.92 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรใช้
สื่อที่หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย” 
“เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต” และ “เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ 
สำมำรถตรวจสอบได้” 

 กาญจนบุรี มีค่าเฉลี่ย 4.92 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “ข้อมูลต่ำงๆ ที่
ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ ” “เมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมเป็น
จริง” และ “เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ” 

ในขณะที่หน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่  

 สาขาชะอ า มีค่าเฉลี่ย 4.21 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “สิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน)” “ท่ ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ ส ำนั กงำนประกันสั งคม
ประชำสัมพันธ์ออกมำ” และ “กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคม
มีควำมต่อเนื่อง” 

 ประจวบคีรีขันธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.23 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “ข้อมูลต่ำงๆ 
ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้” “ระบบคิวและ
กำรให้บริกำรตำมล ำดับคิว” และ “เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงได้โดยง่ำย” 

 พนมสารคาม มีค่าเฉลี่ย 4.37 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “ห้องน้ ำสะอำด
พร้อมใช้งำน” “มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ” และ “กำร
แสดงป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร” 

หมำยเหตุ : อ้ำงอิงคะแนนรำยหน่วยบริกำรจำกภำคผนวก ข ในส่วนรำยงำนสรุปและกำรวิเครำะห์ต่ำงๆ คะแนนควำมพึงพอใจ/ ไม่พึง
พอใจ ควำมเช่ือมั่น และข้อเสนอแนะ 

และเม่ือจ ำแนกตำมกองทุน และขนำดหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมภาคกลาง 
(จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.72 4.73 4.57 4.74 4.78 4.53 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.57 4.57 4.49 4.60 4.57 4.40 
1.1 กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.73 4.73 4.71 4.77 4.75 4.54 

1.2 กำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.69 4.69 4.66 4.74 4.66 4.50 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม  4.71 4.71 4.65 4.74 4.74 4.51 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.77 4.77 4.76 4.81 4.78 4.58 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.73 4.74 4.67 4.76 4.80 4.53 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บริกำรตำมล ำดบัคิว  4.75 4.75 4.64 4.76 4.81 4.59 
2.2 ควำมคล่องตัวของขั้นตอนกำรให้บริกำร  4.70 4.71 4.59 4.72 4.77 4.52 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำร
ให้บริกำร  

4.71 4.71 4.69 4.73 4.74 4.55 

2.4 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  4.73 4.73 4.68 4.75 4.78 4.52 
2.5 ควำมครบถ้วนถูกตอ้งของกำรให้บรกิำร 4.76 4.76 4.70 4.78 4.80 4.59 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.67 4.67 4.64 4.68 4.73 4.52 
3.1 กำรจัดสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำร
ใช้บริกำร 

4.73 4.74 4.67 4.75 4.77 4.61 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจดุบริกำร 4.67 4.68 4.60 4.69 4.70 4.58 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

4.71 4.71 4.69 4.73 4.76 4.57 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพรอ้มใช้งำน 4.62 4.62 4.59 4.62 4.74 4.45 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 4.60 4.60 4.50 4.62 4.58 4.52 
4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) 4.60 4.60 - 4.62 4.60 4.53 

1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.63 4.63 - 4.63 4.69 4.55 
2. ทุพพลภาพ 4.59 4.59 - 4.59 4.68 4.51 
3. เสียชีวิต 4.61 4.61 - 4.60 4.70 4.53 
4. คลอดบุตร 4.67 4.67 - 4.69 4.76 4.52 
5. สงเคราะห์บุตร 4.67 4.67 - 4.69 4.76 4.51 
6. ชราภาพ 4.62 4.62 - 4.62 4.73 4.50 
7. ว่างงาน 4.61 4.61 - 4.60 4.68 4.53 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.50 - 4.50 4.62 4.21 4.33 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย (ค่ารักษาพยาบาล) 4.69 - 4.69 4.63 4.75 5.00 
2. เสียชีวิต/ สูญหาย 4.52 - 4.52 4.50 4.50 4.58 
3. ทุพพลภาพ 4.42 - 4.42 4.41 4.50 4.33 
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หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 

กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 4.48 - 4.48 4.56 4.33 4.50 
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.62 4.63 4.56 4.61 4.71 4.53 
5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์
มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถอืได้ 

4.68 4.68 4.62 4.67 4.74 4.63 

5.2 ส ำนักงำนประกันสังคมใช้ภำษำในกำรประชำสัมพันธ์
ที่ง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ (ภำษำพูดและภำษำเขียน) 

4.67 4.68 4.62 4.67 4.72 4.59 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกันสังคมประชำสัมพันธอ์อกมำ 

4.66 4.66 4.64 4.64 4.75 4.61 

5.4 กำรใช้สื่อที่หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร สำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย 

4.69 4.69 4.66 4.67 4.78 4.60 

5.5 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลขำ่วสำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง 

4.68 4.68 4.67 4.67 4.75 4.60 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมเป็นจริง 

4.70 4.70 4.69 4.69 4.77 4.61 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.54 4.55 4.40 4.53 4.64 4.43 
6.1 หลักนิติธรรม 4.71 4.71 4.64 4.70 4.78 4.63 
- เปิดเผยข้อมูลขำ่วสำร ประชำชนเข้ำถงึได้โดยง่ำย 4.71 4.71 4.62 4.70 4.78 4.63 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม  4.71 4.72 4.65 4.71 4.78 4.62 
6.2 หลักคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ใหบ้ริกำรด้วยควำมซ่ือสัตย ์
สุจริต 

4.74 4.75 4.67 4.75 4.78 4.64 

6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏบิัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.75 4.75 4.75 4.76 4.78 4.63 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น
จำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 

4.67 4.67 4.64 4.67 4.75 4.55 

6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที ่(ให้บริกำร) เป็นอยำ่งดี 

4.73 4.74 4.69 4.75 4.79 4.58 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมช ำนำญเหมำะสมกบังำนที่รับผิดชอบ  

4.73 4.73 4.69 4.74 4.80 4.57 

จ านวนผู้ตอบ 4,086 3,844 242 2,550 958 578 
หมำยเหตุ :  - สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 

- กำรก ำหนดขนำดของหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี ้
  ขนาด S = ผูป้ระกันตนไม่เกิน 100,000 รำย,  ขนาด M = ผู้ประกันตนระหวำ่ง 100,000 - 200,000 รำย และ  
 ขนาด L = ผู้ประกันตนตั้งแต่ 200,000 รำยขึ้นไป 
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5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.63 โดย “ด้ำนกระบวนกำรหรือ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ 4.58 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องระบบคิวและ
กำรให้บริกำรตำมล ำดับคิว ในขณะที่ “ด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.30 
และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องมีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 

โดยหน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 

 หนองบัวล าภู มีค่าเฉลี่ย 4.98  โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรยิ้มแย้ม 
แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร” “กำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำดี มี
มนุษยสัมพันธ์ดี” “กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม” “ระบบคิวและกำรให้บริกำร
ตำมล ำดับคิว” “กำรแสดงแผนผังหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร” “ควำม
รวดเร็วในกำรให้บริกำร” “ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร” “กำรจัดสถำนที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำรใช้บริกำร” “มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ” “สิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน)” “ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำน
ประกนัสังคมประชำสัมพันธ์มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้” “ส ำนักงำนประกันสังคมใช้
ภำษำในกำรประชำสัมพันธ์ที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ (ภำษำพูดและภำษำเขียน)” “กำรใช้สื่อที่
หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย” 
“กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง” “เมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมเป็น
จริง” “เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงได้โดยง่ำย” “เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต” “เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้” “มีช่องทำง
รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป” “เจ้ำหน้ำที่มีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ (ให้บริกำร) เป็นอย่ำงดี” และ “เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ
เหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ” 

 ชัยภูมิ มีค่าเฉลี่ย 4.97 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส 
ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร” “กำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี” “ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมีบุคลิกภำพ” “ระบบคิวและกำร
ให้บริกำรตำมล ำดับคิว” “ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร” “ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำร
ให้บริกำร” “กำรจัดสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำรใช้บริกำร” “กำรแสดงป้ำย
ประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร” “ห้องน้ ำสะอำดพร้อมใช้งำน” “ประโยชน์ทดแทน (กองทุน
ประกันสังคม)” “สิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน )” “ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำน
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ประกันสังคมประชำสัมพันธ์มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้” “ส ำนักงำนประกันสังคมใช้
ภำษำในกำรประชำสัมพันธ์ที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ (ภำษำพูดและภำษำเขียน)” “กำรใช้สื่อที่
หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย” 
“กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง” “เมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมเป็น
จริง” “เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงได้โดยง่ำย” “เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต” “เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้” “มีช่องทำง
รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป” “เจ้ำหน้ำที่มีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ (ให้บริกำร) เป็นอย่ำงดี” และ “เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ
เหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ” 

 มหาสารคาม มีค่าเฉลี่ย 4.93 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรยิ้มแย้ม 
แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร” “กำรจัดสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก
ต่อกำรใช้บริกำร” และ “ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์มำยังท่ำนมี
ควำมถูกต้อง เชื่อถือได้” 

 ร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ย 4.93 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “สิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน)” “กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร” และ 
“เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ” 

ในขณะที่หน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่  

 อุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “สิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน)” “กำรแสดงป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร” และ “มีสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ” 

 ศรีสะเกษ มีค่าเฉลี่ย 4.23 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรแสดงป้ำย
ประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร” “มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชน
ทั่วไป” และ “ท่ำนได้ประโยชน์จำกขำ่วสำรที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์ออกมำ” 

 สกลนคร มีค่าเฉลี่ย 4.26 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “ประโยชน์ทดแทน 
(กองทุนประกันสังคม)” “สิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน)” และ “ควำมรวดเร็วในกำร
ให้บริกำร” 

 

หมำยเหตุ : อ้ำงอิงคะแนนรำยหน่วยบริกำรจำกภำคผนวก ข ในส่วนรำยงำนสรุปและกำรวิเครำะห์ต่ำงๆ คะแนนควำมพึงพอใจ/ ไม่พึง
พอใจ ควำมเช่ือมั่น และข้อเสนอแนะ 

และเม่ือจ ำแนกตำมกองทุน และขนำดหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่  10 : ความพึ งพอใจ/ ไม่พึ งพอใจ ต่อหน่วยบริการขอ งส านักงานประกันสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.63 4.63 4.65 4.68 4.36 4.81 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.46 4.46 4.54 4.52 4.11 4.78 
1.1 กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.72 4.72 4.79 4.77 4.49 4.80 

1.2 กำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.67 4.67 4.72 4.72 4.39 4.80 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม  4.65 4.64 4.73 4.70 4.37 4.82 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.69 4.68 4.76 4.74 4.41 4.84 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.58 4.57 4.69 4.63 4.28 4.80 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บริกำรตำมล ำดบัคิว  4.67 4.67 4.74 4.72 4.43 4.82 
2.2 ควำมคล่องตัวของขั้นตอนกำรให้บริกำร  4.61 4.61 4.68 4.65 4.38 4.80 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำร
ให้บริกำร  

4.55 4.55 4.59 4.59 4.35 4.81 

2.4 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  4.61 4.61 4.66 4.66 4.34 4.77 
2.5 ควำมครบถ้วนถูกตอ้งของกำรให้บรกิำร 4.64 4.64 4.68 4.70 4.33 4.87 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.50 4.49 4.63 4.55 4.15 4.81 
3.1 กำรจัดสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำร
ใช้บริกำร 

4.65 4.65 4.76 4.69 4.40 4.87 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจดุบริกำร 4.54 4.54 4.63 4.59 4.25 4.83 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

4.57 4.56 4.61 4.60 4.33 4.86 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพรอ้มใช้งำน 4.60 4.59 4.69 4.61 4.47 4.86 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 4.51 4.52 4.46 4.55 4.26 4.77 
4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) 4.52 4.52 - 4.55 4.27 4.77 

1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.59 4.59 - 4.61 4.42 4.78 
2. ทุพพลภาพ 4.47 4.47 - 4.46 4.37 4.82 
3. เสียชีวิต 4.44 4.44 - 4.43 4.34 4.79 
4. คลอดบุตร 4.59 4.59 - 4.61 4.41 4.83 
5. สงเคราะห์บุตร 4.55 4.55 - 4.55 4.44 4.83 
6. ชราภาพ 4.49 4.49 - 4.49 4.39 4.78 
7. ว่างงาน 4.50 4.50 - 4.48 4.48 4.81 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.46 - 4.46 4.53 4.15 4.67 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย (ค่ารักษาพยาบาล) 4.69 - 4.69 4.65 4.85 4.33 
2. เสียชีวิต/ สูญหาย 4.42 - 4.42 4.29 4.68 4.33 
3. ทุพพลภาพ 4.44 - 4.44 4.39 4.53 5.00 
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หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 

กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 4.65 - 4.65 4.61 4.73 - 
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.37 4.36 4.50 4.42 4.06 4.75 
5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์
มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถอืได้ 

4.60 4.60 4.64 4.65 4.32 4.76 

5.2 ส ำนักงำนประกันสังคมใช้ภำษำในกำรประชำสัมพันธ์
ที่ง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ (ภำษำพูดและภำษำเขียน) 

4.53 4.52 4.62 4.56 4.32 4.77 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกันสังคมประชำสัมพันธอ์อกมำ 

4.51 4.50 4.59 4.54 4.27 4.79 

5.4 กำรใช้สื่อที่หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร สำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย 

4.54 4.53 4.61 4.58 4.30 4.75 

5.5 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลขำ่วสำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง 

4.50 4.49 4.55 4.53 4.27 4.74 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมเป็นจริง 

4.54 4.53 4.61 4.57 4.33 4.75 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.30 4.29 4.36 4.34 3.98 4.80 
6.1 หลักนิติธรรม 4.59 4.58 4.64 4.63 4.33 4.82 
- เปิดเผยข้อมูลขำ่วสำร ประชำชนเข้ำถงึได้โดยง่ำย 4.60 4.60 4.68 4.64 4.36 4.83 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม  4.57 4.57 4.61 4.62 4.30 4.81 
6.2 หลักคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ใหบ้ริกำรด้วยควำมซ่ือสัตย ์
สุจริต 

4.59 4.58 4.62 4.63 4.30 4.85 

6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏบิัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.57 4.56 4.68 4.62 4.28 4.83 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น
จำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 

4.51 4.50 4.60 4.54 4.29 4.81 

6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที ่(ให้บริกำร) เป็นอยำ่งดี 

4.62 4.62 4.63 4.67 4.35 4.84 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมช ำนำญเหมำะสมกบังำนที่รับผิดชอบ  

4.63 4.62 4.72 4.68 4.31 4.85 

จ านวนผู้ตอบ 3,531 3,312 219 2,757 603 171 
หมำยเหตุ :  - สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 

- กำรก ำหนดขนำดของหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ขนาด S = ผูป้ระกันตนไม่เกิน 100,000 รำย,  ขนาด M = ผู้ประกันตนระหวำ่ง 100,000 - 200,000 รำย และ  
 ขนาด L = ผู้ประกันตนตั้งแต่ 200,000 รำยขึ้นไป 
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6) ภาคเหนือ 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในภำคเหนือ
พบว่ำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.67 โดย “ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร”  
มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ 4.64 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องควำมครบถ้วนถูกต้องของกำร
ให้บริกำร ในขณะที่ “ด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.28 และให้ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องมีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 

โดยหน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 

 น่าน มีค่าเฉลี่ย 4.93 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรให้บริกำรด้วย
ควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี” “กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม” และ 
“ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมีบุคลิกภำพ” 

 สาขาเถิน มีค่าเฉลี่ย 4.88 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรให้ค ำแนะน ำ 
และตอบข้อซักถำม” “ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร” และ “ควำมสุภำพเรียบร้อย
ของกำรแต่งกำยและมีบุคลิกภำพ” 

 แม่ฮ่องสอน มีค่าเฉลี่ย 4.84 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “ควำมสุภำพ
เรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมีบุคลิกภำพ” “ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร” และ 
“เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ” 

ในขณะที่หน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่  

 พิษณุโลก มีค่าเฉลี่ย 3.97 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “ควำมรวดเร็วใน
กำรให้บริกำร” “ควำมคล่องตัวของขั้นตอนกำรให้บริกำร” และ “กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำม
เอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร” 

 สาขาปัว มีค่าเฉลี่ย 4.38 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “สิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน)” “กำรใช้สื่อที่หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย” “กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง” 

 เชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ย 4.39 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “สิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน)” “ห้องน้ ำสะอำดพร้อมใช้งำน” และ “มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น
จำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป” 

 

หมำยเหตุ : อ้ำงอิงคะแนนรำยหน่วยบริกำรจำกภำคผนวก ข ในส่วนรำยงำนสรุปและกำรวิเครำะห์ต่ำงๆ คะแนนควำมพึงพอใจ/ ไม่พึง
พอใจ ควำมเช่ือมั่น และข้อเสนอแนะ 

และเม่ือจ ำแนกตำมกองทุน และขนำดหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 11 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมภาคเหนือ  
(จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.67 4.68 4.37 4.68 4.68 4.39 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.59 4.60 4.41 4.59 4.66 4.39 
1.1 กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.69 4.70 4.62 4.70 4.76 4.45 

1.2 กำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.71 4.71 4.69 4.71 4.74 4.45 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม  4.74 4.74 4.73 4.75 4.74 4.54 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.78 4.77 4.85 4.78 4.78 4.71 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.64 4.64 4.68 4.65 4.67 4.32 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บริกำรตำมล ำดบัคิว  4.69 4.68 4.78 4.69 4.77 4.52 
2.2 ควำมคล่องตัวของขั้นตอนกำรให้บริกำร  4.66 4.66 4.67 4.67 4.68 4.29 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำร
ให้บริกำร  

4.50 4.50 4.52 4.50 4.66 4.12 

2.4 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  4.64 4.64 4.61 4.65 4.69 4.18 
2.5 ควำมครบถ้วนถูกตอ้งของกำรให้บรกิำร 4.73 4.73 4.76 4.74 4.73 4.50 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.53 4.52 4.59 4.53 4.67 4.18 
3.1 กำรจัดสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำร
ใช้บริกำร 

4.71 4.71 4.65 4.72 4.76 4.46 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจดุบริกำร 4.50 4.50 4.51 4.50 4.66 4.22 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

4.57 4.56 4.66 4.57 4.70 4.12 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพรอ้มใช้งำน 4.56 4.56 4.65 4.58 4.58 3.90 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 4.40 4.41 4.25 4.37 4.74 4.16 
4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) 4.41 4.41 - 4.38 4.74 4.19 

1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.51 4.51 - 4.48 4.77 4.41 
2. ทุพพลภาพ 4.31 4.31 - 4.28 4.71 4.18 
3. เสียชีวิต 4.30 4.30 - 4.27 4.72 4.14 
4. คลอดบุตร 4.38 4.38 - 4.33 4.75 4.37 
5. สงเคราะห์บุตร 4.34 4.34 - 4.30 4.77 4.18 
6. ชราภาพ 4.33 4.33 - 4.30 4.72 4.32 
7. ว่างงาน 4.31 4.31 - 4.24 4.73 4.14 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.25 - 4.25 4.27 5.00 3.89 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย (ค่ารักษาพยาบาล) 4.45 - 4.45 4.47 5.00 4.22 
2. เสียชีวิต/ สูญหาย 4.12 - 4.12 4.12 - 4.11 
3. ทุพพลภาพ 4.16 - 4.16 4.15 - 4.22 
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หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 

กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 4.10 - 4.10 4.10 - 4.00 
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.33 4.33 4.29 4.31 4.56 4.03 
5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์
มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถอืได้ 

4.60 4.60 4.59 4.59 4.72 4.46 

5.2 ส ำนักงำนประกันสังคมใช้ภำษำในกำรประชำสัมพันธ์
ที่ง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ (ภำษำพูดและภำษำเขียน) 

4.39 4.40 4.25 4.37 4.62 4.23 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกันสังคมประชำสัมพันธอ์อกมำ 

4.49 4.49 4.49 4.48 4.68 4.23 

5.4 กำรใช้สื่อที่หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร สำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย 

4.42 4.42 4.38 4.40 4.61 4.37 

5.5 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลขำ่วสำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง 

4.37 4.37 4.29 4.35 4.61 4.08 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมเป็นจริง 

4.43 4.44 4.35 4.42 4.64 4.12 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.28 4.29 4.20 4.25 4.60 4.06 
6.1 หลักนิติธรรม 4.55 4.55 4.54 4.54 4.74 4.35 
- เปิดเผยข้อมูลขำ่วสำร ประชำชนเข้ำถงึได้โดยง่ำย 4.55 4.55 4.53 4.54 4.73 4.32 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม  4.56 4.56 4.55 4.54 4.75 4.37 
6.2 หลักคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ใหบ้ริกำรด้วยควำมซ่ือสัตย ์
สุจริต 

4.60 4.60 4.62 4.59 4.77 4.52 

6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏบิัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.57 4.57 4.55 4.56 4.73 4.42 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น
จำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 

4.32 4.32 4.27 4.30 4.64 4.00 

6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที ่(ให้บริกำร) เป็นอยำ่งดี 

4.63 4.63 4.62 4.62 4.76 4.57 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมช ำนำญเหมำะสมกบังำนที่รับผิดชอบ  

4.64 4.64 4.68 4.63 4.76 4.54 

จ านวนผู้ตอบ 3,134 2,977 157 2,690 325 119 
หมำยเหตุ :  - สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 

- กำรก ำหนดขนำดของหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ขนาด S = ผูป้ระกันตนไม่เกิน 100,000 รำย,  ขนาด M = ผู้ประกันตนระหวำ่ง 100,000 - 200,000 รำย และ  
 ขนาด L = ผู้ประกันตนตั้งแต่ 200,000 รำยขึ้นไป 
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7) ภาคใต้ 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในภำคใต้ 
พบว่ำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.51 โดย “ด้ำนสิทธิประโยชน์” มีค่ำเฉลี่ยมำกท่ีสุดที่ 4.51 
และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) ในขณะที่ “ด้ำน
จริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.13 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดใน
เรื่องเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงได้โดยง่ำย 

โดยหน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 

 นราธิวาส มีค่าเฉลี่ย 4.95  โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “สิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน)” “ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร” และ “ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำร
ให้บริกำร” 

 ระนอง มีค่าเฉลี่ย 4.83 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “ควำมสุภำพ
เรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมีบุคลิกภำพ” “เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำม
ช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ” และ “เจ้ำหน้ำที่มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
(ให้บริกำร) เป็นอย่ำงดี” 

 สาขาสะเดา มีค่าเฉลี่ย 4.76 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “กำรยิ้มแย้ม 
แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร” “กำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำดี มี
มนุษยสัมพันธ์ดี” และ “ระบบคิวและกำรให้บริกำรตำมล ำดับคิว” 

ในขณะที่หน่วยบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่  

 สตูล มีค่าเฉลี่ย 4.18 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “ข้อมูลต่ำงๆ ที่
ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถื อได้” “ท่ำนได้
ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์ออกมำ” และ “ส ำนักงำน
ประกันสังคมใช้ภำษำในกำรประชำสัมพันธ์ที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ (ภำษำพูดและภำษำเขียน)” 

 ปัตตานี มีค่าเฉลี่ย 4.19 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “สิทธิประโยชน์ 
(กองทุน เงินทดแทน)” “ประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสั งคม)” และ “กำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง” 

 สาขาห้วยยอด มีค่าเฉลี่ย 4.24 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “ข้อมูลต่ำงๆ 
ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้” “ส ำนักงำน
ประกันสังคมใช้ภำษำในกำรประชำสัมพันธ์ที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ (ภำษำพูดและภำษำเขียน)” 
และ “ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์ออกมำ” 
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 ตรัง มีค่าเฉลี่ย 4.24 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ “เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมเป็นจริง ” 
“ประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม)” และ “กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง” 

หมำยเหตุ : อ้ำงอิงคะแนนรำยหน่วยบริกำรจำกภำคผนวก ข ในส่วนรำยงำนสรุปและกำรวิเครำะห์ต่ำงๆ คะแนนควำมพึงพอใจ/ ไม่พึง
พอใจ ควำมเช่ือมั่น และข้อเสนอแนะ 

และเม่ือจ ำแนกตำมกองทุน และขนำดหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 12 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมภาคใต้  
(จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลีย่ ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.51 4.52 4.36 4.52 4.46 - 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.28 4.27 4.31 4.28 4.26 - 
1.1 กำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.59 4.58 4.73 4.61 4.52 - 

1.2 กำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.55 4.54 4.65 4.55 4.54 - 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม  4.49 4.48 4.59 4.50 4.45 - 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.61 4.61 4.72 4.63 4.58 - 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.46 4.45 4.57 4.46 4.44 - 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บริกำรตำมล ำดบัคิว  4.43 4.43 4.46 4.44 4.42 - 
2.2 ควำมคล่องตัวของขั้นตอนกำรให้บริกำร  4.46 4.46 4.56 4.45 4.50 - 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำร
ให้บริกำร  

4.48 4.47 4.59 4.51 4.39 - 

2.4 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  4.53 4.52 4.73 4.52 4.56 - 
2.5 ควำมครบถ้วนถูกตอ้งของกำรให้บรกิำร 4.51 4.50 4.64 4.52 4.48 - 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.38 4.37 4.49 4.39 4.36 - 
3.1 กำรจัดสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำร
ใช้บริกำร 

4.46 4.45 4.55 4.47 4.42 - 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจดุบริกำร 4.43 4.42 4.49 4.42 4.45 - 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

4.49 4.48 4.65 4.51 4.43 - 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพรอ้มใช้งำน 4.36 4.35 4.45 4.39 4.28 - 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 4.51 4.52 4.32 4.49 4.55 - 
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หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 

กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลีย่ ค่ำเฉลี่ย 

4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) 4.52 4.52 - 4.50 4.57 - 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.52 4.52 - 4.49 4.58 - 
2. ทุพพลภาพ 4.47 4.47 - 4.46 4.50 - 
3. เสียชีวิต 4.51 4.51 - 4.49 4.58 - 
4. คลอดบุตร 4.59 4.59 - 4.56 4.64 - 
5. สงเคราะห์บุตร 4.60 4.60 - 4.59 4.64 - 
6. ชราภาพ 4.51 4.51 - 4.50 4.56 - 
7. ว่างงาน 4.62 4.62 - 4.58 4.72 - 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.32 - 4.32 4.31 4.34 - 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย (ค่ารักษาพยาบาล) 4.68 - 4.68 4.68 4.68 - 
2. เสียชีวิต/ สูญหาย 4.66 - 4.66 4.68 4.64 - 
3. ทุพพลภาพ 4.69 - 4.69 4.72 4.63 - 
4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 4.72 - 4.72 4.67 4.81 - 

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.18 4.18 4.22 4.18 4.20 - 
5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์
มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถอืได้ 

4.37 4.36 4.47 4.37 4.38 - 

5.2 ส ำนักงำนประกันสังคมใช้ภำษำในกำรประชำสัมพันธ์
ที่ง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ (ภำษำพูดและภำษำเขียน) 

4.44 4.43 4.61 4.43 4.48 - 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกันสังคมประชำสัมพันธอ์อกมำ 

4.40 4.39 4.52 4.39 4.40 - 

5.4 กำรใช้สื่อที่หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร สำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย 

4.46 4.45 4.62 4.45 4.49 - 

5.5 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลขำ่วสำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง 

4.40 4.38 4.54 4.40 4.37 - 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมเป็นจริง 

4.45 4.44 4.64 4.44 4.48 - 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 - 
6.1 หลักนิติธรรม 4.40 4.39 4.54 4.41 4.39 - 
- เปิดเผยข้อมูลขำ่วสำร ประชำชนเข้ำถงึได้โดยง่ำย 4.37 4.36 4.46 4.38 4.35 - 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม  4.44 4.42 4.62 4.44 4.42 - 
6.2 หลักคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ใหบ้ริกำรด้วยควำมซ่ือสัตย ์
สุจริต 

4.45 4.45 4.54 4.45 4.47 - 

6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏบิัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.42 4.41 4.55 4.43 4.40 - 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น
จำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 

4.40 4.40 4.43 4.40 4.40 - 

6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที ่(ให้บริกำร) เป็นอยำ่งดี 

4.41 4.41 4.53 4.41 4.43 - 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 4.42 4.41 4.59 4.43 4.41 - 
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หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 

กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลีย่ ค่ำเฉลี่ย 

ควำมช ำนำญเหมำะสมกบังำนที่รับผิดชอบ  

จ านวนผู้ตอบ 2,565 2,384 181 1,910 655 - 
หมำยเหตุ :  - สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 

- กำรก ำหนดขนำดของหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ขนาด S = ผูป้ระกันตนไม่เกิน 100,000 รำย,  ขนาด M = ผู้ประกันตนระหวำ่ง 100,000 - 200,000 รำย และ  
 ขนาด L = ผู้ประกันตนตั้งแต่ 200,000 รำยขึ้นไป 

 

4.2 ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

ผลสรุปควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริกำร ต่อหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำน
ประกันสังคม มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1) ภาพรวมทั่วประเทศ 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในภำพรวมทั่วประเทศ 
พบว่ำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.46 โดย “ด้ำนสิทธิประโยชน์” มีค่ำเฉลี่ยมำกท่ีสุดที่ 4.46 
และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) ในขณะที่ “ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.26 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง 

และเมื่อจ ำแนกตำมกองทุน และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 13 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรของส านักงานประกันสังคม 
ภาพรวมทั่วประเทศ (จ าแนกตามกองทุน และเครือข่าย) 

 

หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  
(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 
(กองทุน
ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

เทสโก้ 
โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.46 4.46 4.29 4.40 4.29 4.57 4.71 4.61 4.54 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 4.35 4.36 4.28 4.33 4.27 4.40 4.49 4.40 4.46 
1.1 กำรย้ิมแย้ม แจม่ใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.54 4.54 4.60 4.47 4.59 4.66 4.57 4.69 4.63 

1.2 กำรให้บรกิำรดว้ยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.51 4.51 4.47 4.44 4.44 4.64 4.60 4.65 4.58 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบขอ้ซักถำม  4.50 4.50 4.56 4.45 4.54 4.57 4.65 4.60 4.50 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.61 4.61 4.64 4.56 4.63 4.73 4.69 4.64 4.63 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.41 4.41 4.29 4.34 4.29 4.52 4.54 4.56 4.33 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บรกิำรตำมล ำดับควิ  4.45 4.45 4.49 4.37 4.51 4.59 4.49 4.62 4.46 
2.2 ควำมคล่องตวัของขั้นตอนกำรให้บริกำร  4.41 4.41 4.35 4.32 4.32 4.55 4.54 4.60 4.42 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรอืแจ้งขอ้มูลเกี่ยวกบัขั้นตอน
กำรให้บรกิำร  

4.44 4.44 4.43 4.37 4.41 4.57 4.49 4.57 4.46 

2.4 ควำมรวดเรว็ในกำรให้บรกิำร  4.40 4.40 4.43 4.29 4.39 4.58 4.57 4.61 4.38 
2.5 ควำมครบถ้วนถกูตอ้งของกำรให้บริกำร 4.51 4.51 4.52 4.45 4.53 4.61 4.66 4.63 4.38 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.40 4.40 4.33 4.35 4.33 4.50 4.66 4.50 4.38 
3.1 กำรจดัสถำนทีเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกตอ่
กำรใช้บรกิำร 

4.51 4.51 4.52 4.47 4.51 4.61 4.63 4.59 4.46 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพนัธ์บอกจดุบริกำร 4.46 4.46 4.41 4.41 4.39 4.55 4.71 4.55 4.42 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เชน่ ทีน่ั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ ์ฯลฯ 

4.46 4.46 4.43 4.39 4.40 4.60 4.60 4.58 4.54 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพร้อมใช้งำน 4.39 4.39 4.31 4.33 4.30 4.52 4.68 4.59 4.35 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 4.46 4.47 4.28 4.44 4.30 4.45 4.45 4.63 4.35 
4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกนัสังคม) 4.47 4.47 - 4.44 - 4.45 4.45 4.63 4.35 

1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.50 4.50 - 4.47 - 4.50 4.55 4.68 4.61 

2. ทุพพลภาพ 4.46 4.46 - 4.46 - 4.41 4.48 4.54 4.65 

3. เสียชีวิต 4.46 4.46 - 4.46 - 4.39 4.40 4.56 4.47 

4. คลอดบุตร 4.52 4.52 - 4.51 - 4.54 4.29 4.57 4.56 

5. สงเคราะห์บุตร 4.49 4.49 - 4.49 - 4.48 4.38 4.57 4.44 

6. ชราภาพ 4.47 4.47 - 4.46 - 4.45 4.52 4.57 4.47 

7. ว่างงาน 4.38 4.38 - 4.38 - 4.37 - 4.67 4.67 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.28 - 4.28 - 4.30 4.00 - - - 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย  (ค่ารกัษาพยาบาล) 4.59 - 4.59 - 4.57 4.82 - - - 

2. เสียชีวิต/ สูญหาย 4.36 - 4.36 - 4.34 4.60 - - - 

3. ทุพพลภาพ 4.34 - 4.34 - 4.33 4.40 - - - 

4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 4.39 - 4.39 - 4.39 4.40 - - - 
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หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  
(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 
(กองทุน
ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

เทสโก้ 
โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

5. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 4.26 4.27 4.24 4.27 4.25 4.22 4.50 4.34 4.22 
5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนกังำนประกันสังคม
ประชำสัมพนัธ์มำยังท่ำนมีควำมถกูตอ้ง เชือ่ถือได้ 

4.38 4.38 4.35 4.38 4.38 4.34 4.63 4.45 4.22 

5.2 ส ำนักงำนประกันสงัคมใช้ภำษำในกำร
ประชำสัมพนัธท์ี่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ (ภำษำพดูและ
ภำษำเขียน) 

4.31 4.31 4.31 4.31 4.33 4.25 4.67 4.44 4.11 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกนัสังคมประชำสัมพนัธอ์อกมำ 

4.33 4.33 4.29 4.33 4.31 4.26 4.70 4.43 4.44 

5.4 กำรใช้ส่ือที่หลำกหลำยประเภทในกำร
ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงขอ้มลูข่ำวสำร
ได้ง่ำย 

4.29 4.29 4.27 4.28 4.29 4.27 4.52 4.42 4.11 

5.5 กำรประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรของส ำนักงำน
ประกนัสังคมมีควำมตอ่เนื่อง 

4.28 4.28 4.20 4.29 4.21 4.20 4.46 4.37 4.44 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นเกี่ยวกับสทิธิ
ประโยชน์ ท่ำนไดร้ับรู้ขอ้มูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำม
เป็นจรงิ 

4.31 4.31 4.22 4.31 4.23 4.25 4.57 4.42 4.33 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.31 4.31 4.31 4.30 4.31 4.32 4.43 4.32 4.00 
6.1 หลกันิติธรรม 4.43 4.43 4.43 4.43 4.44 4.39 4.63 4.50 4.61 
- เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงไดโ้ดยง่ำย 4.45 4.45 4.41 4.45 4.42 4.40 4.56 4.53 4.78 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุตธิรรม  4.41 4.41 4.45 4.40 4.46 4.39 4.70 4.48 4.44 
6.2 หลกัคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต 

4.45 4.45 4.51 4.45 4.52 4.41 4.70 4.47 4.56 

6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.45 4.45 4.49 4.46 4.48 4.37 4.67 4.45 4.89 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟงัควำม
คิดเห็นจำกผู้รับบรกิำรและประชำชนทัว่ไป 

4.41 4.41 4.38 4.42 4.38 4.33 4.67 4.44 4.56 

6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที ่(ให้บริกำร) เป็นอย่ำงด ี

4.46 4.46 4.51 4.46 4.52 4.42 4.67 4.45 4.78 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่
รับผิดชอบ  

4.42 4.42 4.41 4.41 4.42 4.44 4.70 4.47 4.33 

จ านวนผู้ตอบ 4,882 4,726 156 3,037 139 1,067 35 580 24 

หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 

 

2) เขตพื้นที่ กทม. 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในเขตพ้ืนที่ กทม. 
พบว่ำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.21 โดย “ด้ำนสิทธิประโยชน์” มีค่ำเฉลี่ยมำกท่ีสุดที่ 4.24 
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และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) และสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) ในขณะที่ “ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 3.99 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจน้อยที่สุดในเรื่องเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ท่ำนได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงตรง
ตำมควำมเป็นจริง 

และเมื่อจ ำแนกตำมกองทุน และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพนัธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 14 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรเขตพื้นที่ กทม.  
(จ าแนกตามกองทุน และเครือข่าย) 

 

หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน

ประกัน 

สังคม 

กองทุน

เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  

(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 

(กองทุน

ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

เทสโก้ 

โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.21 4.19 4.46 4.26 4.46 3.91 4.33 4.14 - 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 4.02 4.00 4.14 4.00 4.14 3.89 3.67 4.11 - 
1.1 กำรย้ิมแย้ม แจม่ใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.29 4.26 4.63 4.31 4.63 4.02 3.67 4.30 - 

1.2 กำรให้บรกิำรดว้ยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.16 4.14 4.29 4.17 4.29 4.00 4.00 4.19 - 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบขอ้ซักถำม  4.21 4.18 4.57 4.21 4.57 3.96 4.00 4.21 - 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.27 4.23 4.66 4.31 4.66 3.98 3.67 4.16 - 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.10 4.06 4.46 4.14 4.46 3.80 4.00 3.98 - 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บรกิำรตำมล ำดับควิ  4.19 4.15 4.63 4.24 4.63 3.81 3.67 4.11 - 
2.2 ควำมคล่องตวัของขั้นตอนกำรให้บริกำร  4.11 4.08 4.43 4.15 4.43 3.83 4.00 4.03 - 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรอืแจ้งขอ้มูลเกี่ยวกบัขั้นตอน
กำรให้บรกิำร  

4.14 4.11 4.51 4.20 4.51 3.81 3.67 4.02 - 

2.4 ควำมรวดเรว็ในกำรให้บรกิำร  4.09 4.06 4.43 4.13 4.43 3.78 4.00 4.02 - 
2.5 ควำมครบถ้วนถกูตอ้งของกำรให้บริกำร 4.18 4.13 4.66 4.22 4.66 3.80 4.00 4.10 - 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.05 4.00 4.54 4.06 4.54 3.81 4.00 3.90 - 
3.1 กำรจดัสถำนทีเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกตอ่
กำรใช้บรกิำร 

4.18 4.14 4.54 4.24 4.54 3.87 3.67 4.05 - 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพนัธ์บอกจดุบริกำร 4.08 4.04 4.43 4.12 4.43 3.77 4.00 3.97 - 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เชน่ ทีน่ั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ ์ฯลฯ 

4.11 4.07 4.49 4.15 4.49 3.81 4.00 4.02 - 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพร้อมใช้งำน 4.13 4.09 4.49 4.12 4.49 3.83 3.67 4.13 - 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 4.24 4.24 4.24 4.28 4.24 4.13 4.00 4.19 - 
4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกนัสังคม) 4.24 4.24 - 4.28 - 4.13 4.00 4.19 - 

1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.32 4.32 - 4.37 - 4.21 4.33 4.21 - 

2. ทุพพลภาพ 4.37 4.37 - 4.42 - 4.23 4.33 4.28 - 

3. เสียชีวิต 4.33 4.33 - 4.39 - 4.19 4.00 4.23 - 

4. คลอดบุตร 4.39 4.39 - 4.42 - 4.26 4.33 4.37 - 

5. สงเคราะห์บุตร 4.37 4.37 - 4.38 - 4.32 4.00 4.37 - 
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หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน

ประกัน 

สังคม 

กองทุน

เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  

(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 

(กองทุน

ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

เทสโก้ 

โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

6. ชราภาพ 4.33 4.33 - 4.37 - 4.14 4.00 4.30 - 

7. ว่างงาน 4.25 4.25 - 4.29 - 3.20 - - - 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.24 - 4.24 - 4.24 - - - - 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย  (ค่ารกัษาพยาบาล) 4.56 - 4.56 - 4.56 - - - - 

2. เสียชีวิต/ สูญหาย 4.45 - 4.45 - 4.45 - - - - 

3. ทุพพลภาพ 4.45 - 4.45 - 4.45 - - - - 

4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 4.56 - 4.56 - 4.56 - - - - 

5. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 3.99 3.99 4.00 3.89 4.00 4.08 - 4.82 - 
5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนกังำนประกันสังคม
ประชำสัมพนัธ์มำยังท่ำนมีควำมถกูตอ้ง เชือ่ถือได้ 

4.04 4.04 4.33 3.96 4.33 4.08 - 4.82 - 

5.2 ส ำนักงำนประกันสงัคมใช้ภำษำในกำร
ประชำสัมพนัธท์ี่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ (ภำษำพดูและ
ภำษำเขียน) 

4.03 4.02 4.33 3.94 4.33 4.08 - 4.82 - 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกนัสังคมประชำสัมพนัธอ์อกมำ 

4.04 4.04 3.67 3.96 3.67 4.08 - 4.82 - 

5.4 กำรใช้ส่ือที่หลำกหลำยประเภทในกำร
ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงขอ้มลูข่ำวสำร
ได้ง่ำย 

4.00 4.00 4.00 3.91 4.00 4.08 - 4.82 - 

5.5 กำรประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรของส ำนักงำน
ประกนัสังคมมีควำมตอ่เนื่อง 

4.01 4.01 4.00 3.93 4.00 4.08 - 4.82 - 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นเกี่ยวกับสทิธิ
ประโยชน์ ท่ำนไดร้ับรู้ขอ้มูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำม
เป็นจรงิ 

3.99 3.99 4.00 3.90 4.00 4.08 - 4.82 - 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.19 4.19 4.00 4.18 4.00 4.17 - 4.36 - 
6.1 หลกันิติธรรม 4.20 4.20 4.17 4.18 4.17 4.17 - 4.36 - 
- เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงไดโ้ดยง่ำย 4.17 4.17 4.33 4.15 4.33 4.17 - 4.36 - 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุตธิรรม  4.22 4.23 4.00 4.22 4.00 4.17 - 4.36 - 
6.2 หลกัคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต 

4.21 4.22 4.00 4.21 4.00 4.17 - 4.36 - 

6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.21 4.22 4.00 4.21 4.00 4.17 - 4.36 - 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟงัควำม
คิดเห็นจำกผู้รับบรกิำรและประชำชนทัว่ไป 

4.22 4.21 4.50 4.20 4.50 4.17 - 4.36 - 

6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที ่(ให้บริกำร) เป็นอย่ำงด ี

4.23 4.23 4.00 4.23 4.00 4.17 - 4.36 - 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่
รับผิดชอบ  

4.22 4.23 4.00 4.22 4.00 4.17 - 4.36 - 

จ านวนผู้ตอบ 398 363 35 242 35 55 3 63 - 

หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1-2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3-5) 
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3) ปริมณฑล 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในปริมณฑล พบว่ำ  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.25 โดย “ด้ำนสิทธิประโยชน์” มีคำ่เฉลี่ยมำกท่ีสุดที่ 4.43 และให้
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่ สุดในเรื่องสิทธิประโยชน์  (กองทุนเงินทดแทน) ในขณะที่  “ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.14 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง  

และเมื่อจ ำแนกตำมกองทุน และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรปริมณฑล  
(จ าแนกตามกองทุน และเครือข่าย) 

 

หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน

ประกัน 

สังคม 

กองทุน

เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  

(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 

(กองทุน

ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

เทสโก้ 

โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.25 4.26 4.03 4.06 3.96 4.68 - 4.60 - 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 4.29 4.29 4.31 4.12 4.26 4.65 - 4.64 - 
1.1 กำรย้ิมแย้ม แจม่ใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.43 4.42 4.55 4.21 4.52 4.88 - 4.78 - 

1.2 กำรให้บรกิำรดว้ยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.42 4.42 4.45 4.23 4.41 4.81 - 4.80 - 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบขอ้ซักถำม  4.41 4.40 4.52 4.23 4.48 4.78 - 4.75 - 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.49 4.49 4.52 4.32 4.48 4.85 - 4.75 - 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.19 4.21 3.90 4.01 3.89 4.60 - 4.59 - 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บรกิำรตำมล ำดับควิ  4.34 4.34 4.38 4.08 4.33 4.92 - 4.72 - 
2.2 ควำมคล่องตวัของขั้นตอนกำรให้บริกำร  4.27 4.29 4.00 4.04 4.00 4.78 - 4.76 - 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรอืแจ้งขอ้มูลเกี่ยวกบัขั้นตอน
กำรให้บรกิำร  

4.31 4.31 4.34 4.08 4.30 4.81 - 4.74 - 

2.4 ควำมรวดเรว็ในกำรให้บรกิำร  4.28 4.28 4.34 3.99 4.30 4.87 - 4.81 - 
2.5 ควำมครบถ้วนถกูตอ้งของกำรให้บริกำร 4.39 4.39 4.45 4.17 4.41 4.81 - 4.83 - 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.23 4.24 4.14 4.03 4.11 4.66 - 4.66 - 
3.1 กำรจดัสถำนทีเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกตอ่
กำรใช้บรกิำร 

4.36 4.36 4.45 4.13 4.41 4.89 - 4.71 - 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพนัธ์บอกจดุบริกำร 4.32 4.32 4.28 4.09 4.26 4.77 - 4.80 - 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เชน่ ทีน่ั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ ์ฯลฯ 

4.37 4.37 4.45 4.14 4.41 4.87 - 4.80 - 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพร้อมใช้งำน 4.27 4.28 4.14 4.08 4.14 4.80 - 4.77 - 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 4.43 4.42 4.65 4.25 4.65 4.77 - 4.80 - 
4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกนัสังคม) 4.42 4.42 - 4.25 - 4.77 - 4.80 - 

1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.46 4.46 - 4.29 - 4.80 - 4.87 - 
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หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน

ประกัน 

สังคม 

กองทุน

เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  

(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 

(กองทุน

ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

เทสโก้ 

โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

2. ทุพพลภาพ 4.38 4.38 - 4.31 - 4.43 - 4.65 - 
3. เสียชีวิต 4.30 4.30 - 4.23 - 4.36 - 4.67 - 
4. คลอดบุตร 4.48 4.48 - 4.35 - 4.73 - 4.56 - 
5. สงเคราะห์บุตร 4.44 4.44 - 4.34 - 4.61 - 4.52 - 
6. ชราภาพ 4.34 4.34 - 4.22 - 4.50 - 4.76 - 
7. ว่างงาน 4.04 4.04 - 4.04 - 4.00 - - - 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.65 - 4.65 - 4.65 - - - - 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย  (ค่ารกัษาพยาบาล) 4.82 - 4.82 - 4.82 - - - - 
2. เสียชีวิต/ สูญหาย 4.17 - 4.17 - 4.17 - - - - 
3. ทุพพลภาพ 4.33 - 4.33 - 4.33 - - - - 
4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 3.86 - 3.86 - 3.86 - - - - 

5. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 4.14 4.14 4.33 4.11 4.33 4.29 - 4.22 - 
5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนกังำนประกันสังคม
ประชำสัมพนัธ์มำยังท่ำนมีควำมถกูตอ้ง เชือ่ถือได้ 

4.21 4.21 4.44 4.18 4.44 4.29 - 4.31 - 

5.2 ส ำนักงำนประกันสงัคมใช้ภำษำในกำร
ประชำสัมพนัธท์ี่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ (ภำษำพดูและ
ภำษำเขียน) 

4.14 4.13 4.44 4.11 4.44 4.32 - 4.11 - 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกนัสังคมประชำสัมพนัธอ์อกมำ 

4.19 4.18 4.44 4.15 4.44 4.34 - 4.31 - 

5.4 กำรใช้ส่ือที่หลำกหลำยประเภทในกำร
ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงขอ้มลูข่ำวสำร
ได้ง่ำย 

4.16 4.15 4.44 4.12 4.44 4.27 - 4.25 - 

5.5 กำรประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรของส ำนักงำน
ประกนัสังคมมีควำมตอ่เนื่อง 

4.11 4.11 4.33 4.08 4.33 4.22 - 4.17 - 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นเกี่ยวกับสทิธิ
ประโยชน์ ท่ำนไดร้ับรู้ขอ้มูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำม
เป็นจรงิ 

4.14 4.14 4.33 4.10 4.33 4.33 - 4.22 - 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.16 4.15 4.44 4.10 4.44 4.44 - 4.27 - 
6.1 หลกันิติธรรม 4.22 4.21 4.56 4.16 4.56 4.48 - 4.36 - 
- เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงไดโ้ดยง่ำย 4.21 4.21 4.44 4.15 4.44 4.51 - 4.38 - 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุตธิรรม  4.23 4.22 4.67 4.18 4.67 4.44 - 4.35 - 
6.2 หลกัคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต 

4.25 4.24 4.67 4.18 4.67 4.54 - 4.38 - 

6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.20 4.20 4.56 4.15 4.56 4.49 - 4.30 - 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟงัควำม
คิดเห็นจำกผู้รับบรกิำรและประชำชนทัว่ไป 

4.22 4.21 4.44 4.16 4.44 4.49 - 4.38 - 

6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที ่(ให้บริกำร) เป็นอย่ำงด ี

4.24 4.23 4.56 4.20 4.56 4.49 - 4.27 - 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่
รับผิดชอบ  

4.25 4.25 4.56 4.20 4.56 4.51 - 4.30 - 

จ านวนผู้ตอบ 571 542 29 360 27 114 - 70 - 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 
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4) ภาคกลาง 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในภำคกลำง พบว่ำ  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.54 โดย “ด้ำนสิทธิประโยชน์” มีค่ำเฉลี่ยมำกท่ีสุดที่ 4.66 และให้
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) ในขณะที่ “ด้ำนกำรให้บริกำร
ของเจ้ำหน้ำที่” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.47 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องกำรให้บริกำรด้วย
ควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และกำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม  

และเมื่อจ ำแนกตำมกองทนุ และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 16 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรภาคกลาง 
(จ าแนกตามกองทุน และเครือข่าย) 

 

หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน

ประกัน 

สังคม 

กองทุน

เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  

(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 

(กองทุน

ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

เทสโก้ 

โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.54 4.55 4.27 4.50 4.31 4.68 - 4.74 - 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 4.47 4.48 4.20 4.47 4.20 4.51 - 4.47 - 
1.1 กำรย้ิมแย้ม แจม่ใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.64 4.64 4.55 4.58 4.54 4.86 - 4.85 - 

1.2 กำรให้บรกิำรดว้ยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.58 4.58 4.55 4.54 4.49 4.77 - 4.66 - 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบขอ้ซักถำม  4.58 4.58 4.58 4.55 4.53 4.71 - 4.68 - 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.72 4.72 4.59 4.69 4.60 4.85 - 4.79 - 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.57 4.57 4.41 4.53 4.43 4.72 - 4.75 - 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บรกิำรตำมล ำดับควิ  4.60 4.60 4.52 4.56 4.60 4.76 - 4.76 - 
2.2 ควำมคล่องตวัของขั้นตอนกำรให้บริกำร  4.50 4.50 4.43 4.47 4.40 4.62 - 4.65 - 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรอืแจ้งขอ้มูลเกี่ยวกบัขั้นตอน
กำรให้บรกิำร  

4.59 4.60 4.44 4.57 4.44 4.69 - 4.75 - 

2.4 ควำมรวดเรว็ในกำรให้บรกิำร  4.48 4.48 4.57 4.41 4.51 4.72 - 4.72 - 
2.5 ควำมครบถ้วนถกูตอ้งของกำรให้บริกำร 4.66 4.67 4.50 4.64 4.51 4.79 - 4.69 - 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.60 4.61 4.34 4.58 4.37 4.73 - 4.64 - 
3.1 กำรจดัสถำนทีเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกตอ่
กำรใช้บรกิำร 

4.69 4.69 4.55 4.66 4.57 4.82 - 4.72 - 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพนัธ์บอกจดุบริกำร 4.64 4.64 4.51 4.64 4.50 4.66 - 4.63 - 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เชน่ ทีน่ั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ ์ฯลฯ 

4.58 4.59 4.39 4.56 4.31 4.72 - 4.63 - 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพร้อมใช้งำน 4.56 4.57 4.35 4.56 4.40 4.59 - 4.61 - 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 4.66 4.68 4.24 4.65 4.27 4.77 - 4.73 - 
4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกนัสังคม) 4.68 4.68 - 4.65 - 4.81 - 4.73 - 

1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.69 4.69 - 4.67 - 4.83 - 4.73 - 
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หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน

ประกัน 

สังคม 

กองทุน

เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  

(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 

(กองทุน

ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

เทสโก้ 

โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

2. ทุพพลภาพ 4.69 4.69 - 4.70 - 4.65 - 4.65 - 
3. เสียชีวิต 4.71 4.71 - 4.70 - 4.73 - 4.72 - 
4. คลอดบุตร 4.72 4.72 - 4.73 - 4.72 - 4.66 - 
5. สงเคราะห์บุตร 4.68 4.68 - 4.67 - 4.73 - 4.63 - 
6. ชราภาพ 4.70 4.70 - 4.70 - 4.63 - 4.74 - 
7. ว่างงาน 4.69 4.69 - 4.70 - 4.62 - 4.83 - 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.24 - 4.24 - 4.27 4.13 - - - 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย  (ค่ารกัษาพยาบาล) 4.63 - 4.63 - 4.61 4.75 - - - 
2. เสียชีวิต/ สูญหาย 4.44 - 4.44 - 4.40 4.57 - - - 
3. ทุพพลภาพ 4.31 - 4.31 - 4.28 4.43 - - - 
4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 4.35 - 4.35 - 4.38 4.29 - - - 

5. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 4.50 4.50 4.50 4.52 4.58 4.20 - 4.51 - 
5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนกังำนประกันสังคม
ประชำสัมพนัธ์มำยังท่ำนมีควำมถกูตอ้ง เชือ่ถือได้ 

4.56 4.56 4.50 4.59 4.58 4.30 - 4.54 - 

5.2 ส ำนักงำนประกันสงัคมใช้ภำษำในกำร
ประชำสัมพนัธท์ี่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ (ภำษำพดูและ
ภำษำเขียน) 

4.52 4.52 4.50 4.55 4.58 4.25 - 4.54 - 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกนัสังคมประชำสัมพนัธอ์อกมำ 

4.52 4.52 4.43 4.55 4.50 4.23 - 4.54 - 

5.4 กำรใช้ส่ือที่หลำกหลำยประเภทในกำร
ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงขอ้มลูข่ำวสำร
ได้ง่ำย 

4.52 4.52 4.36 4.54 4.42 4.26 - 4.54 - 

5.5 กำรประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรของส ำนักงำน
ประกนัสังคมมีควำมตอ่เนื่อง 

4.50 4.51 4.29 4.53 4.33 4.21 - 4.54 - 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นเกี่ยวกับสทิธิ
ประโยชน์ ท่ำนไดร้ับรู้ขอ้มูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำม
เป็นจรงิ 

4.51 4.51 4.36 4.54 4.42 4.25 - 4.49 - 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.54 4.55 4.36 4.56 4.33 4.45 - 4.56 - 
6.1 หลกันิติธรรม 4.60 4.60 4.39 4.62 4.38 4.47 - 4.61 - 
- เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงไดโ้ดยง่ำย 4.60 4.60 4.36 4.61 4.33 4.47 - 4.64 - 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุตธิรรม  4.60 4.61 4.43 4.62 4.42 4.47 - 4.58 - 
6.2 หลกัคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต 

4.63 4.63 4.64 4.65 4.67 4.48 - 4.61 - 

6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.62 4.62 4.57 4.63 4.50 4.52 - 4.59 - 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟงัควำม
คิดเห็นจำกผู้รับบรกิำรและประชำชนทัว่ไป 

4.59 4.59 4.29 4.61 4.25 4.46 - 4.58 - 

6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที ่(ให้บริกำร) เป็นอย่ำงด ี

4.61 4.61 4.64 4.62 4.67 4.48 - 4.61 - 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่

4.61 4.62 4.43 4.63 4.42 4.47 - 4.62 - 
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หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน

ประกัน 

สังคม 

กองทุน

เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  

(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 

(กองทุน

ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

เทสโก้ 

โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

รับผิดชอบ  
จ านวนผู้ตอบ 1,243 1,199 44 939 35 184 - 85 - 

หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 

 

5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่ำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.58 โดย “ด้ำนสิทธิประโยชน์” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ 4.49 และให้
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) ในขณะที่  “ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.25 โดยให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง และ “ด้ำนจริยธรรม คุณธรรม และธรรมำภิบำล” มี
ค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.25 เท่ำกันกับด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ โดยให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องมี
ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 

และเมื่อจ ำแนกตำมกองทุน และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 17 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(จ าแนกตามกองทุน และเครือข่าย) 

 

หน่วยบริการ
เครือข่าย
พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  
(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 
(กองทุน
ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

เทสโก้ 
โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.58 4.58 4.50 4.50 4.50 4.69 5.00 4.66 4.72 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 4.39 4.39 4.50 4.34 4.50 4.49 4.75 4.40 4.67 
1.1 กำรย้ิมแย้ม แจม่ใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.63 4.63 4.50 4.53 4.50 4.74 5.00 4.73 4.78 

1.2 กำรให้บรกิำรดว้ยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.59 4.59 4.67 4.50 4.67 4.66 5.00 4.69 4.83 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบขอ้ซักถำม  4.58 4.58 4.33 4.52 4.33 4.67 5.00 4.63 4.72 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.67 4.67 4.67 4.64 4.67 4.81 4.75 4.62 4.78 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.44 4.44 4.00 4.31 4.00 4.64 4.75 4.60 4.50 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บรกิำรตำมล ำดับควิ  4.54 4.54 4.50 4.39 4.50 4.78 4.75 4.70 4.61 
2.2 ควำมคล่องตวัของขั้นตอนกำรให้บริกำร  4.45 4.45 4.50 4.29 4.50 4.65 4.75 4.66 4.56 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรอืแจ้งขอ้มูลเกี่ยวกบัขั้นตอน
กำรให้บรกิำร  

4.47 4.47 4.17 4.39 4.17 4.61 4.50 4.53 4.56 

2.4 ควำมรวดเรว็ในกำรให้บรกิำร  4.44 4.44 4.33 4.29 4.33 4.60 4.75 4.64 4.50 
2.5 ควำมครบถ้วนถกูตอ้งของกำรให้บริกำร 4.56 4.56 4.33 4.45 4.33 4.75 4.75 4.69 4.56 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.46 4.46 4.33 4.36 4.33 4.68 4.75 4.51 4.50 
3.1 กำรจดัสถำนทีเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกตอ่
กำรใช้บรกิำร 

4.60 4.60 4.50 4.53 4.50 4.74 4.75 4.67 4.56 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพนัธ์บอกจดุบริกำร 4.51 4.51 4.33 4.43 4.33 4.68 5.00 4.56 4.56 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เชน่ ทีน่ั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ ์ฯลฯ 

4.50 4.50 4.17 4.40 4.17 4.70 4.75 4.56 4.72 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพร้อมใช้งำน 4.47 4.47 4.40 4.36 4.40 4.69 4.75 4.61 4.53 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 4.49 4.50 4.00 4.47 4.00 4.39 4.75 4.63 4.53 
4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกนัสังคม) 4.50 4.50 - 4.47 - 4.39 4.75 4.63 4.53 

1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.55 4.55 - 4.50 - 4.46 4.75 4.71 4.79 
2. ทุพพลภาพ 4.41 4.41 - 4.34 - 4.42 5.00 4.52 4.65 
3. เสียชีวิต 4.44 4.44 - 4.37 - 4.34 4.50 4.65 4.47 
4. คลอดบุตร 4.52 4.52 - 4.49 - 4.59 4.50 4.63 4.56 
5. สงเคราะห์บุตร 4.48 4.48 - 4.47 - 4.45 5.00 4.57 4.44 
6. ชราภาพ 4.45 4.45 - 4.39 - 4.46 5.00 4.56 4.47 
7. ว่างงาน 4.37 4.37 - 4.33 - 4.45 - 4.80 4.67 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.00 - 4.00 - 4.00 - - - - 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย  (ค่ารกัษาพยาบาล) 3.83 - 3.83 - 3.83 - - - - 
2. เสียชีวิต/ สูญหาย 4.20 - 4.20 - 4.20 - - - - 
3. ทุพพลภาพ 3.80 - 3.80 - 3.80 - - - - 
4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 3.80 - 3.80 - 3.80 - - - - 

5. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 4.25 4.25 4.25 4.23 4.25 4.26 4.00 4.33 4.33 
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หน่วยบริการ
เครือข่าย
พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  
(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 
(กองทุน
ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

เทสโก้ 
โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนกังำนประกันสังคม
ประชำสัมพนัธ์มำยังท่ำนมีควำมถกูตอ้ง เชือ่ถือได้ 

4.45 4.45 4.25 4.45 4.25 4.37 4.00 4.52 4.33 

5.2 ส ำนักงำนประกันสงัคมใช้ภำษำในกำร
ประชำสัมพนัธท์ี่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ (ภำษำพดูและ
ภำษำเขียน) 

4.39 4.39 4.25 4.37 4.25 4.35 4.00 4.56 4.33 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกนัสังคมประชำสัมพนัธอ์อกมำ 

4.37 4.37 4.25 4.36 4.25 4.34 4.00 4.48 4.33 

5.4 กำรใช้ส่ือที่หลำกหลำยประเภทในกำร
ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงขอ้มลูข่ำวสำร
ได้ง่ำย 

4.38 4.38 4.50 4.37 4.50 4.34 4.00 4.46 4.33 

5.5 กำรประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรของส ำนักงำน
ประกนัสังคมมีควำมตอ่เนื่อง 

4.33 4.33 4.25 4.33 4.25 4.24 4.00 4.43 4.67 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นเกี่ยวกับสทิธิ
ประโยชน์ ท่ำนไดร้ับรู้ขอ้มูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำม
เป็นจรงิ 

4.38 4.38 4.25 4.38 4.25 4.30 4.00 4.49 4.33 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.25 4.24 4.50 4.19 4.50 4.48 4.00 4.30 4.00 
6.1 หลกันิติธรรม 4.48 4.48 4.63 4.44 4.63 4.53 4.25 4.64 4.50 
- เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงไดโ้ดยง่ำย 4.51 4.51 4.50 4.47 4.50 4.54 4.50 4.68 4.33 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุตธิรรม  4.47 4.47 4.75 4.42 4.75 4.55 4.00 4.63 4.67 
6.2 หลกัคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต 

4.50 4.49 4.75 4.47 4.75 4.56 3.50 4.57 4.33 

6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.48 4.48 4.50 4.45 4.50 4.51 3.50 4.59 4.67 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟงัควำม
คิดเห็นจำกผู้รับบรกิำรและประชำชนทัว่ไป 

4.41 4.41 4.50 4.38 4.50 4.43 4.00 4.54 4.33 

6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที ่(ให้บริกำร) เป็นอย่ำงด ี

4.46 4.46 4.50 4.44 4.50 4.52 4.00 4.54 4.33 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่
รับผิดชอบ  

4.48 4.48 4.50 4.43 4.50 4.59 4.00 4.57 4.67 

จ านวนผู้ตอบ 827 821 6 450 6 148 4 201 18 

หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 
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6) ภาคเหนือ 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในภำคเหนือ พบว่ำ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.50 โดย “ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ 4.44 
และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร ในขณะที่ “ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.30 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องกำรใช้สื่อที่หลำกหลำย
ประเภทในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย  และกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมต่อเนื่อง 

และเมื่อจ ำแนกตำมกองทุน หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 18 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรภาคเหนือ  
(จ าแนกตามกองทุน และเครือข่าย) 

 

หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน

ประกัน 

สังคม 

กองทุน

เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  

(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 

(กองทุน

ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

เทสโก้ 

โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.50 4.50 4.23 4.45 4.23 4.71 4.73 4.73 4.00 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 4.42 4.42 4.45 4.38 4.45 4.52 4.54 4.73 3.83 
1.1 กำรย้ิมแย้ม แจม่ใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.53 4.52 4.73 4.48 4.73 4.68 4.58 4.82 4.17 

1.2 กำรให้บรกิำรดว้ยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.55 4.55 4.55 4.50 4.55 4.73 4.62 4.84 3.83 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบขอ้ซักถำม  4.53 4.53 4.55 4.50 4.55 4.62 4.64 4.86 3.83 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.64 4.64 4.77 4.58 4.77 4.82 4.77 4.90 4.17 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.44 4.44 4.18 4.38 4.18 4.61 4.62 4.88 3.83 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บรกิำรตำมล ำดับควิ  4.43 4.43 4.50 4.33 4.50 4.78 4.58 4.93 4.00 
2.2 ควำมคล่องตวัของขั้นตอนกำรให้บริกำร  4.41 4.42 4.18 4.35 4.18 4.60 4.58 4.88 4.00 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรอืแจ้งขอ้มูลเกี่ยวกบัขั้นตอนกำร
ให้บริกำร  

4.40 4.40 4.18 4.34 4.18 4.58 4.62 4.76 4.17 

2.4 ควำมรวดเรว็ในกำรให้บรกิำร  4.38 4.38 4.09 4.32 4.09 4.52 4.58 4.86 4.00 
2.5 ควำมครบถ้วนถกูตอ้งของกำรให้บริกำร 4.54 4.54 4.45 4.48 4.45 4.75 4.73 4.88 3.83 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.42 4.42 4.14 4.36 4.14 4.61 4.69 4.82 4.00 
3.1 กำรจดัสถำนทีเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกตอ่กำร
ใช้บริกำร 

4.55 4.55 4.41 4.47 4.41 4.81 4.73 4.90 4.17 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพนัธ์บอกจดุบริกำร 4.49 4.50 4.14 4.43 4.14 4.76 4.73 4.82 4.00 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เชน่ ทีน่ั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ ์ฯลฯ 

4.48 4.48 4.32 4.42 4.32 4.72 4.62 4.97 4.00 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพร้อมใช้งำน 4.35 4.35 3.95 4.31 3.95 4.47 4.91 5.00 3.83 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 4.38 4.38 4.32 4.39 4.32 4.12 4.45 4.89 3.83 
4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกนัสังคม) 4.38 4.38 - 4.39 - 4.12 4.45 4.89 3.83 
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หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน

ประกัน 

สังคม 

กองทุน

เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  

(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 

(กองทุน

ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

เทสโก้ 

โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.44 4.44 - 4.44 - 4.24 4.55 4.96 4.08 
2. ทุพพลภาพ 4.31 4.31 - 4.28 - 4.32 4.45 4.80 - 
3. เสียชีวิต 4.27 4.27 - 4.26 - 4.19 4.45 4.69 - 
4. คลอดบุตร 4.33 4.33 - 4.29 - 4.52 4.00 4.40 - 
5. สงเคราะห์บุตร 4.33 4.33 - 4.32 - 4.30 4.00 4.79 - 
6. ชราภาพ 4.33 4.33 - 4.28 - 4.41 4.55 4.75 - 
7. ว่างงาน 4.22 4.22 - 4.25 - 4.08 - - - 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.32 - 4.32 - 4.32 - - - - 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย  (ค่ารกัษาพยาบาล) 4.59 - 4.59 - 4.59 - - - - 
2. เสียชีวิต/ สูญหาย 4.18 - 4.18 - 4.18 - - - - 
3. ทุพพลภาพ 4.25 - 4.25 - 4.25 - - - - 
4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 4.31 - 4.31 - 4.31 - - - - 

5. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 4.30 4.31 4.12 4.31 4.12 4.26 4.54 4.32 4.17 
5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนกังำนประกันสังคมประชำสัมพนัธ์
มำยังท่ำนมีควำมถกูตอ้ง เชื่อถอืได ้

4.48 4.48 4.35 4.46 4.35 4.60 4.68 4.42 4.17 

5.2 ส ำนักงำนประกันสงัคมใช้ภำษำในกำร
ประชำสัมพนัธท์ี่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ (ภำษำพดูและภำษำ
เขียน) 

4.36 4.36 4.24 4.37 4.24 4.22 4.72 4.42 4.00 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกนัสังคมประชำสัมพนัธอ์อกมำ 

4.42 4.43 4.35 4.42 4.35 4.38 4.76 4.44 4.50 

5.4 กำรใช้ส่ือที่หลำกหลำยประเภทในกำร
ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงขอ้มลูข่ำวสำรได้
ง่ำย 

4.32 4.32 4.24 4.28 4.24 4.50 4.56 4.44 4.00 

5.5 กำรประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรของส ำนักงำน
ประกนัสังคมมีควำมตอ่เนื่อง 

4.32 4.32 4.18 4.33 4.18 4.22 4.50 4.33 4.33 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นเกี่ยวกับสทิธิประโยชน์ 
ท่ำนได้รับรู้ขอ้มูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมเป็นจริง 

4.37 4.38 4.18 4.37 4.18 4.35 4.62 4.50 4.33 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.33 4.33 4.18 4.35 4.18 4.26 4.46 4.11 4.00 
6.1 หลกันิติธรรม 4.57 4.57 4.38 4.58 4.38 4.50 4.66 4.50 4.67 
- เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงไดโ้ดยง่ำย 4.64 4.65 4.41 4.68 4.41 4.50 4.56 4.65 5.00 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุตธิรรม  4.49 4.49 4.35 4.49 4.35 4.49 4.76 4.33 4.33 
6.2 หลกัคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต 

4.59 4.60 4.35 4.61 4.35 4.52 4.80 4.33 4.67 

6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.63 4.63 4.47 4.68 4.47 4.38 4.76 4.32 5.00 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟงัควำม
คิดเห็นจำกผู้รับบรกิำรและประชำชนทัว่ไป 

4.55 4.56 4.35 4.62 4.35 4.23 4.72 4.13 4.67 

6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที ่(ให้บริกำร) เป็นอย่ำงด ี

4.65 4.65 4.47 4.67 4.47 4.55 4.72 4.33 5.00 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่

4.47 4.47 4.35 4.44 4.35 4.60 4.76 4.37 4.17 
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หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน

ประกัน 

สังคม 

กองทุน

เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  

(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 

(กองทุน

ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

เทสโก้ 

โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

รับผิดชอบ  

จ านวนผู้ตอบ 960 938 22 725 22 132 26 49 6 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1-2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3-5) 

7) ภาคใต้ 

ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในภำคใต้ พบว่ำ  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.43 โดย “ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร” มีค่ำเฉลี่ย
มำกที่สุดที่ 4.40 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องระบบคิวและกำรให้บริกำรตำมล ำดับคิว 
ในขณะที่ “ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.06 และให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่อง 
กำรใช้สื่อที่หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย 

และเมื่อจ ำแนกตำมกองทุน และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 19 : ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรภาคใต้  
(จ าแนกตามกองทุน และเครือข่าย) 

 

หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน

ประกัน 

สังคม 

กองทุน

เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  

(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 

(กองทุน

ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

เทสโก้ 

โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจโดยรวม 4.43 4.43 4.45 4.30 4.43 4.48 4.50 4.61 - 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 4.28 4.28 4.35 4.30 4.36 4.27 4.50 4.24 - 
1.1 กำรย้ิมแย้ม แจม่ใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจ
ให้บริกำร 

4.54 4.54 4.65 4.48 4.57 4.57 5.00 4.58 - 

1.2 กำรให้บรกิำรดว้ยควำมสุภำพ พูดจำดี มีมนุษย
สัมพันธ์ด ี

4.53 4.53 4.55 4.42 4.50 4.58 4.50 4.67 - 

1.3 กำรให้ค ำแนะน ำ และตอบขอ้ซักถำม  4.47 4.47 4.65 4.40 4.71 4.50 5.00 4.53 - 
1.4 ควำมสุภำพเรียบร้อยของกำรแต่งกำยและมี
บุคลิกภำพ 

4.60 4.59 4.75 4.45 4.71 4.68 5.00 4.67 - 

2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.40 4.39 4.55 4.29 4.57 4.44 4.00 4.50 - 
2.1 ระบบคิวและกำรให้บรกิำรตำมล ำดับควิ  4.39 4.39 4.30 4.34 4.36 4.41 4.00 4.45 - 
2.2 ควำมคล่องตวัของขั้นตอนกำรให้บริกำร  4.44 4.44 4.65 4.31 4.64 4.49 4.50 4.58 - 
2.3 กำรแสดงแผนผังหรอืแจ้งขอ้มูลเกี่ยวกบัขั้นตอน
กำรให้บรกิำร  

4.46 4.45 4.70 4.27 4.71 4.54 4.00 4.65 - 

2.4 ควำมรวดเรว็ในกำรให้บรกิำร  4.48 4.47 4.65 4.31 4.64 4.56 5.00 4.61 - 
2.5 ควำมครบถ้วนถกูตอ้งของกำรให้บริกำร 4.43 4.43 4.55 4.32 4.64 4.48 4.50 4.54 - 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.31 4.31 4.45 4.19 4.43 4.34 5.00 4.50 - 
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หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน

ประกัน 

สังคม 

กองทุน

เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  

(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 

(กองทุน

ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

เทสโก้ 

โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

3.1 กำรจดัสถำนทีเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกตอ่
กำรใช้บรกิำร 

4.40 4.40 4.65 4.35 4.64 4.43 4.50 4.44 - 

3.2 กำรแสดงป้ำยประชำสัมพนัธ์บอกจดุบริกำร 4.40 4.39 4.70 4.26 4.71 4.44 5.00 4.55 - 
3.3 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เชน่ ทีน่ั่งรอ น้ ำดื่ม 
หนังสือพิมพ ์ฯลฯ 

4.44 4.43 4.60 4.26 4.64 4.50 5.00 4.66 - 

3.4 ห้องน้ ำสะอำดพร้อมใช้งำน 4.26 4.26 4.43 4.05 4.27 4.43 5.00 4.45 - 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 4.36 4.37 4.12 4.30 4.21 4.35 - 4.56 - 
4.1 ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกนัสังคม) 4.37 4.37 - 4.30 - 4.36 - 4.56 - 

1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย/ ทันตกรรม 4.38 4.38 - 4.29 - 4.38 - 4.61 - 
2. ทุพพลภาพ 4.45 4.45 - 4.49 - 4.38 - 4.57 - 
3. เสียชีวิต 4.44 4.44 - 4.51 - 4.38 - 4.47 - 
4. คลอดบุตร 4.51 4.51 - 4.58 - 4.45 - 4.60 - 
5. สงเคราะห์บุตร 4.50 4.50 - 4.58 - 4.42 - 4.62 - 
6. ชราภาพ 4.47 4.47 - 4.47 - 4.43 - 4.59 - 
7. ว่างงาน 4.44 4.44 - 4.47 - 4.42 - 4.25 - 

4.2 ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 4.12 - 4.12 - 4.21 3.67 - - - 
1. เจ็บป่วย/ ประสบอันตราย  (ค่ารกัษาพยาบาล) 4.59 - 4.59 - 4.50 5.00 - - - 
2. เสียชีวิต/ สูญหาย 4.33 - 4.33 - 4.25 4.67 - - - 
3. ทุพพลภาพ 4.41 - 4.41 - 4.43 4.33 - - - 
4. สูญเสียอวัยวะ/ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 4.63 - 4.63 - 4.62 4.67 - - - 

5. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 4.06 4.06 3.75 3.96 3.67 4.17 - 4.16 - 
5.1 ข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนกังำนประกันสังคม
ประชำสัมพนัธ์มำยังท่ำนมีควำมถกูตอ้ง เชือ่ถือได้ 

4.10 4.10 3.75 3.99 3.67 4.22 - 4.23 - 

5.2 ส ำนักงำนประกันสงัคมใช้ภำษำในกำร
ประชำสัมพนัธท์ี่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ (ภำษำพดูและ
ภำษำเขียน) 

4.07 4.07 3.75 3.91 3.67 4.23 - 4.29 - 

5.3 ท่ำนได้ประโยชน์จำกข่ำวสำรที่ส ำนกังำน
ประกนัสังคมประชำสัมพนัธอ์อกมำ 

4.04 4.04 3.75 3.92 3.67 4.17 - 4.16 - 

5.4 กำรใช้ส่ือที่หลำกหลำยประเภทในกำร
ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงขอ้มลูข่ำวสำร
ได้ง่ำย 

4.02 4.02 3.75 3.90 3.67 4.15 - 4.19 - 

5.5 กำรประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรของส ำนักงำน
ประกนัสังคมมีควำมตอ่เนื่อง 

4.04 4.04 3.75 3.92 3.67 4.16 - 4.16 - 

5.6 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นเกี่ยวกับสทิธิ
ประโยชน์ ท่ำนไดร้ับรู้ขอ้มูลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำม
เป็นจรงิ 

4.05 4.06 3.75 3.94 3.67 4.17 - 4.23 - 

6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.14 4.14 4.50 4.06 4.67 4.22 - 4.29 - 
6.1 หลกันิติธรรม 4.14 4.14 4.50 4.03 4.67 4.25 - 4.27 - 
- เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงไดโ้ดยง่ำย 4.15 4.14 4.50 4.04 4.67 4.25 - 4.26 - 
- ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุตธิรรม  4.14 4.14 4.50 4.03 4.67 4.25 - 4.29 - 
6.2 หลกัคุณธรรม : เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม 4.15 4.15 4.50 4.04 4.67 4.25 - 4.29 - 
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หน่วยบริการ

เครือข่าย

พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน

ประกัน 

สังคม 

กองทุน

เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  

(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 

(กองทุน

ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

เทสโก้ 

โลตัส 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ซ่ือสัตย์ สุจริต 
6.3 หลักความโปร่งใส : เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.18 4.17 4.50 4.09 4.67 4.26 - 4.29 - 

6.4 หลักความมีส่วนร่วม : มีช่องทำงรับฟงัควำม
คิดเห็นจำกผู้รับบรกิำรและประชำชนทัว่ไป 

4.14 4.14 4.50 4.00 4.67 4.28 - 4.32 - 

6.5 หลักความรับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำทีม่ีควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที ่(ให้บริกำร) เป็นอย่ำงด ี

4.20 4.20 4.50 4.11 4.67 4.28 - 4.35 - 

6.6 หลักความคุ้มค่า :  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่
รับผิดชอบ  

4.19 4.18 4.50 4.07 4.67 4.29 - 4.39 - 

จ านวนผู้ตอบ 883 863 20 321 14 434 2 112 - 

หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 

กำรประเมินระดับกำรเป็นผู้สนับสนุนองค์กร  Net Promoter Score (NPS) นั้นเกิดจำกหลักกำรที่ว่ำ 
ถ้ำหำกผู้รับบริกำรประทับใจ ชื่นชอบ และมั่นใจในกำรบริกำรขององค์กร ผู้รับบริกำรย่อมอยำกจะแนะน ำ
สนับสนุนองค์กร และบอกต่อให้คนรอบข้ำงมำใช้บริกำร โดยเป็นกำรประเมินที่ใช้ค ำถำมเพียงข้อเดียว  
คือ “คุณจะแนะน ำให้คนรอบข้ำง/ คนรู้จักมำรับบริกำร ณ หน่วยบริกำรประกันสังคม/ หน่วยบริกำรเครือข่ำย
พันธมิตรแห่งนี้ ในระดับใด” 

เกณฑก์ำรวัดผล คือ 

- ลูกค้ำผู้ให้คะแนน 5 คือ ลูกค้ำท่ีเป็นผู้สนับสนุน (Promoter) 

- ลูกค้ำผู้ให้คะแนน 4 คือ ลูกค้ำท่ัวไป/ เฉยๆ (Passive) 

- ลูกค้ำผู้ให้คะแนน 1 - 3 คือ ลูกค้ำที่ไม่สนับสนุน (Detractor) 
Net Promoter Score (NPS) = % ลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุน - % ลูกค้าที่ไม่สนับสนุน 

จำกผลส ำรวจระดับกำรเป็นผู้สนับสนุนองค์กร พบว่ำ ในภำพรวมมีระดับกำรเป็นผู้สนับสนุน  
Net Promoter Score (NPS) ร้อยละ 52.26 นั่นหมำยควำมว่ำ จำกผู้รับบริกำรทั้งหมด 100 คน จะมี
ผู้สนับสนุนส ำนักงำนประกันสังคม 52 คน 
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แผนภูมิที่ 4 : ระดับการเป็นผู้สนับสนุนของหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม และหน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตรของส านักงานประกันสังคม 

 
 

5.1.ระดับการเป็นผู้สนับสนุนหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม  

ผลส ำรวจระดับกำรเป็นผู้สนับสนุนหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม พบว่ำ มีระดับกำรเป็น
ผู้ สนับสนุนหน่ วยบริกำรของส ำนั กงำนประกันสั งคม Net Promoter Score (NPS) ร้อยละ 54.99  
นั่นหมำยควำมว่ำ จำกผู้รับบริกำรทั้งหมด 100 คน จะมีผู้สนับสนุนหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 
54 คน 

และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละภูมิภำค พบว่ำ ภำคกลำง มีระดับกำรสนับสนุนมำกที่สุดที่ร้อยละ 67.45 
ในขณะที่ เขตพ้ืนที่ กทม. มีระดับกำรสนับสนุนน้อยที่สุดที่ร้อยละ 15.02 
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แผนภูมิที่ 5 : ระดับการเป็นผู้สนับสนุนของหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม (จ าแนกตามกองทุน 
และขนาดหน่วยบริการ) 

 
 

5.2.ระดับการเป็นผู้สนับสนุนหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

ส ำหรับผลสรุประดับกำรเป็นผู้สนับสนุนหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร พบว่ำ  มีระดับกำรเป็น
ผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร Net Promoter Score (NPS) ร้อยละ 36.39  
นั่นหมำยควำมว่ำ จำกผู้รับบริกำรทั้งหมด 100 คน จะมีผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 
36 คน 

และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละภูมิภำค พบว่ำ ภำคกลำง มีระดับกำรสนับสนุนมำกที่สุดที่ร้อยละ 58.06 
ในขณะที่เขตปริมณฑล มีระดับกำรสนับสนุนน้อยที่สุดที่ร้อยละ -4.89 คือ ไม่มีผู้ให้กำรสนับสนุนเลย 
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แผนภูมิที่ 6 : ระดับการเป็นผู้สนับสนุนของหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร (จ าแนกตามกองทุน และ
เครือข่าย) 

 
 

กำรศึกษำควำมพยำยำมของลูกค้ำ (Customer Effort) เป็นกำรค ำนวณค่ำควำมพยำยำมของ
ผู้รับบริกำร (Customer Effort Score: CES) ซึ่งกำรที่ผู้รับบริกำรไม่ต้องใช้ควำมพยำยำมมำกจะสำมำรถช่วย
ให้ลดข้อร้องเรียนและเพ่ิมควำมพึงพอใจส ำหรับส ำนักงำนประกันสังคมได้ในที่สุด  โดยใช้เพียง 1 ค ำถำม คือ 
“หน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคม หรือหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรส ำนักงำนประกันสังคมแห่งนี้ 
สำมำรถแก้ไขปัญหำของคุณได้ง่ำยเพียงใด” โดยให้ผู้รับบริกำรให้ระดับคะแนนควำมยำกง่ำยในกำรแก้ไข
ปัญหำที่ได้รับจำกกำรใช้บริกำร จำก 1 ถึง 5 ซึ่ง 1 หมำยถึงแก้ไขปัญหำได้ง่ำยมำก และ 5 หมำยถึงแก้ไข
ปัญหำได้ยำกมำก จำกนั้นน ำคะแนนที่ได้มำ Convert เนื่องจำกเป็นค ำถำมเชิง Negative ซึ่งเมื่อ Convert 
คะแนนแล้วมีเกณฑ์กำรแปรผล ดังนี้ 
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เกณฑ ์ เกณฑ์การแปรผล 

ระดับท่ี 1 1.00 – 1.80 ผู้รับบริกำรประกันสังคมต้องล าบากและต้องพยายามอย่างมากที่สดุ เพื่อให้มี
กำรแก้ไขปัญหำ 

ระดับท่ี 2 1.81 – 2.60 ผู้รับบริกำรประกันสังคมต้องล าบากและต้องพยายามมาก เพื่อให้มีกำรแก้ไข
ปัญหำ 

ระดับท่ี 3 2.61 – 3.40 ผู้รับบริกำรประกันสังคมต้องพยายามปานกลาง เพื่อให้มีกำรแก้ไขปัญหำ 
ระดับท่ี 4 3.41 – 4.20 ผู้รับบริกำรประกันสังคมต้องพยายามเล็กน้อย เพื่อให้มีกำรแก้ไขปัญหำ 
ระดับท่ี 5 4.21 – 5.00 ผู้รับบริกำรประกันสังคมไม่ล าบากและไม่ต้องพยายาม เพื่อให้มีกำรแก้ไขปัญหำ 

 

จำกผลส ำรวจพบว่ำจำกผู้รับบริกำรทั้งหมด 21,000 ตัวอย่ำง มีผู้รับบริกำรที่พบและแจ้งปัญหำ
จ ำนวน 320 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 1.52 โดยคะแนนควำมพยำยำมของผู้รับบริกำร (CES) อยู่ในระดับ 3.61 
ซึ่งหมำยควำมว่ำ ผู้รับบริกำรประกันสังคมต้องพยำยำมเล็กน้อย เพ่ือให้มีกำรแก้ไขปัญหำ โดยที่คะแนนควำม
พยำยำมของผู้รับบริกำร (CES) ของหน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคม อยู่ในระดับ 3.76  ซึ่งดีกว่ำหน่วย
บริกำรเครือข่ำยพันธมิตรที่มีคะแนนควำมพยำยำมของผู้รับบริกำร (CES) อยู่ที่ 3.24 

แผนภูมิที่ 7 : ความพยายาม (CES) ของหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม และหน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตรของส านักงานประกันสังคม 

 
หมำยเหตุ : คะแนนที่ได้มีกำร Convert เรียบร้อยแล้ว และค ำนวณค่ำเฉลี่ยจำกคนที่พบปัญหำและแจ้งปัญหำ 
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6.1 ความพยายามของผู้รับบริการ ต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม  

จำกผลส ำรวจพบว่ำจำกผู้รับบริกำร ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ทั้งหมด 16,118  
ตัวอย่ำง มีผู้รับบริกำรที่พบและแจ้งปัญหำจ ำนวน 228 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 1.41  โดยคะแนนควำม
พยำยำมของผู้รับบริกำร (CES) อยู่ในระดับ 3.76 ซึ่งหมำยควำมว่ำ ผู้รับบริกำรประกันสังคมต้องพยำยำม
เล็กน้อย เพ่ือให้มีกำรแก้ไขปัญหำ  

และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละภูมิภำค พบว่ำ ภำคเหนือ มีควำมพยำยำม (CES) มำกที่สุดที่ 4.06 
ในขณะที่ ภำคกลำง มีควำมพยำยำม (CES) น้อยที่สุดที่ 3.20 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

แผนภูมิที่ 8 : ความพยายาม (CES) ของหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม (จ าแนกตามกองทุน 
และขนาดหน่วยบริการ) 

 
หมำยเหตุ : คะแนนที่ได้มีกำร Convert เรียบร้อยแล้ว และค ำนวณค่ำเฉลี่ยจำกคนที่พบปัญหำและแจ้งปัญหำ 
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6.2 ความพยายามของผู ้รับบริการ ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรของส านักงาน
ประกันสังคม 

จำกผลส ำรวจพบว่ำจำกผู้รับบริกำร ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม
ทั้งหมด 4,882 ตัวอย่ำง มีผู้รับบริกำรที่พบและแจ้งปัญหำจ ำนวน 92 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 1.88 โดย
คะแนนควำมพยำยำมของผู้รับบริกำร (CES) อยู่ในระดับ 3.24 ซึ่งหมำยควำมว่ำ ผู้รับบริกำรประกันสังคมต้อง
พยำยำมปำนกลำง เพ่ือให้มีกำรแก้ไขปัญหำ 

และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละภูมิภำค พบว่ำ ภำคกลำง มีควำมพยำยำม (CES) มำกที่สุดที่ 3.83 
ในขณะที่ เขตพ้ืนที่ กทม. มีควำมพยำยำม (CES) น้อยที่สุดที่ 2.50 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

แผนภูมิที่ 9 : คะแนนความพยายาม (CES) ของหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร (จ าแนกตามกองทุน และ
เครือข่าย) 

 
หมำยเหตุ : คะแนนที่ได้มีกำร Convert เรียบร้อยแล้ว และค ำนวณค่ำเฉลี่ยจำกคนที่พบปัญหำและแจ้งปัญหำ 
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จำกกำรส ำรวจพบว่ำมีผู้พบปัญหำจำกกำรใช้บริกำรจ ำนวน 364 ตัวอย่ำง โดยสำมำรถสรุปใน
ภำพรวม หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำน
ประกันสังคม ดังนี้ 

ตารางท่ี 20 : ปัญหาจากการใช้บริการ ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม/ หน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตร 

ปัญหาจากการใช้บริการ  
10 อันดับแรก 

ภาพรวม 
หน่วยบริการของ

ส านักงานประกันสังคม 
หน่วยบริการเครือข่าย

พันธมิตร 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. รอคิวรับบริกำรนำน 89 24.45 25 12.32 64 39.75 
2. กำรให้บริกำรล่ำช้ำ 61 16.76 28 13.79 33 20.50 
3. เจ้ำหน้ำท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน/ ไม่ชัดเจน 43 11.81 31 15.27 12 7.45 
4. พนักงำนพูดจำไม่ไพเรำะ 36 9.89 17 8.37 19 11.80 
5. ไม่มีท่ีจอดรถ/ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 23 6.32 16 7.88 7 4.35 
6. เจ้ำหน้ำท่ีไม่ค่อยเต็มใจให้บริกำร/ ไม่ค่อยใส่ใจ

ในกำรให้บริกำร 
23 6.32 13 6.40 10 6.21 

7. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรไม่ถูกต้อง เช่น ท ำเอกสำรตก
หล่น คีย์ข้อมูลไม่ครบ 

13 3.57 6 2.96 7 4.35 

8. ข้อมูลในระบบเว็บไซต์หำย/  ไม่ครบถ้ วน/  
ไม่ถูกต้อง 

10 2.75 7 3.45 3 1.86 

9. เอกสำรท่ีต้องใช้เยอะ/ ขั้นตอนยุ่งยำก 10 2.75 9 4.43 1 0.62 
10. พนักงำนหน้ำไม่ยิ้มแย้ม/ หน้ำบ้ึง หน้ำดุ 9 2.47 5 2.46 4 2.48 

จ านวนผู้ตอบ 364 203 161 
หมำยเหตุ : ร้อยละค ำนวณจำกจ ำนวนผู้ตอบ 
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ส ำหรับควำมคิดเห็นของนำยจ้ำง ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ ำแนกตำมกองทุนมี ดังนี้ 

1. นายจ้าง 
จำกค ำถำมปลำยเปิดในกำรสอบถำมข้อมูลเชิงปริมำณ พบว่ำ มีนำยจ้ำง จ ำนวน 540 ตัวอย่ำงทีแ่สดง

ควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
ตารางท่ี 21 : ความคิดเห็นของนายจ้าง เกี่ยวกับงานกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

นายจ้าง 
ภาพรวม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

- มีควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร/ รอคิวไม่นำน 89 16.85 81 15.67 8 34.78 
- เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถให้ค ำแนะน ำ/ ตอบข้อซักถำม

ได้อย่ำงชัดเจน 
51 9.44 48 9.28 3 13.04 

- เจ้ำหน้ำท่ีท่ีให้บริกำรยิ้มแย้ม แจ่มใส 44 8.15 42 8.12 2 8.70 
- มีท่ีจอดรถเพิ่มมำกขึ้น 43 7.96 42 8.12 1 4.35 
- มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของประกันสังคมให้

ท่ัวถึง/ มีช่องทำงที่หลำกหลำย 
35 6.48 35 6.77 - - 

- เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรด้วยควำมสุภำพ/ พูดจำไพเรำะ 29 5.37 26 5.03 3 13.04 
- มีเคำน์เตอร์ให้บริกำรเพิ่มมำกขึ้น 29 5.37 29 5.61 - - 

จ านวนผู้ตอบ 540 517 23 
หมำยเหตุ : ร้อยละค ำนวณจำกจ ำนวนผู้ตอบ และโดยเลือกเฉพำะประเด็นหลักที่มีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 5.00 

นอกจำกนั้น กลุ่มนายจ้างมีการแสดงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ “ขั้นตอนการ
ให้บริการต้องมีความรวดเร็ว” “มีการให้บริการแบบ one stop service” “ขั้นตอนการให้บริการไม่
ยุ่งยากซับซ้อน” “มีระยะเวลาในการรอคิวไม่นาน” “เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการต้องมีความเต็มใจในการ
ให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส” “เจ้าหน้าที่สามารถตอบค าถามได้อย่างชัดเจน” “มีที่จอดรถให้มากขึ้น” และ
“มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ๆ ให้ทราบสม่ าเสมอ” 

โดยมีรำยละเอียดควำมคิดเห็นจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ดังนี้ 
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“ขั้นตอนที่รวดเร็ว ได้คิวเร็ว ไม่ต้องนั่งรอนาน เมื่อก่อนรอคิว 2-3  ชั่วโมง ควรรอคิวไม่เกิน 15 นาที” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 

“อยากให้การยื่นเรื่องและการรับเงินอยู่ในช่องบริการเดียวกัน เพราะการรอคิวจะได้รอทีเดียวไม่ต้องมา
เสียเวลารอคิว 2 ครั้ง รอยื่นเรื่องและรอรับเงินท าให้เสียเวลา” 

หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนทดแทน) 

“ขั้นตอนการใช้เอกสารให้ไม่ยุ่งยากเยอะเกินไป เพราะก่อนหน้าที่จะเข้ามาทางบริษัทได้ท าการ
ประสานงานยื่นเอกสารมาก่อนหน้าแล้ว ถ้าต้องการเอกสารเพิ่มก็ควรที่จะแจ้งตั้งแต่ที่ติดต่อมาในครั้งแรก 
จะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาเพ่ือเอาเอกสาร” 

หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนทดแทน) 

“ไปติดต่อแล้วได้ข้อมูลเลยที่เคาน์เตอร์เดียว แบบ one stop service เช่น เช็คข้อมูลแล้วควรทราบทุก
เรื่องท่ีเราสอบถามที่เกี่ยวกับประกันสังคม อย่างเช่น โรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์ ส่งเงินสมทบไปแล้วเท่าไหร่  
จะใช้เงินเกษียณได้ตอนไหน” 

หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 

“พนักงานควรจะต้องพร้อมให้บริการ การพูดจาดี ให้ค าตอบที่ชัดเจนถ้าเรามีค าถาม” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 

“พนักงานเต็มใจให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใส ตอบค าถามได้ละเอียดครบถ้วน เช่น เรื่องการคิดเงินชดเชยก็
อยากให้อธิบายให้เข้าใจให้ชัดเจน” 

หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 

“ความถูกต้องของเอกสาร และสามารถตอบค าถามเราได้” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 

“ที่จอดรถอยากให้มีเยอะกว่านี้ ปัจจุบันมีไม่เพียงพอเต็มตลอด” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 

“มีเอกสารให้ทราบเกี่ยวกับข่าวสาร มีประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร มีข่าวสารอะไรใหม่ๆ” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 
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2. ผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง 
จำกค ำถำมปลำยเปิดในกำรสอบถำมข้อมูลเชิงปริมำณ พบว่ำ มีผู้ประกันตน/ ลูกจ้ำง จ ำนวน 2,769 

ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
ตารางท่ี 22 : ความคิดเห็นของผู้ประกันตน/ลูกจ้าง เกี่ยวกับงานกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน 

ผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง 
ภาพรวม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

- มีควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร/ รอคิวไม่นำน 614 22.17 595 22.25 19 20.00 
- เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถให้ค ำแนะน ำ/ ตอบข้อซักถำม

ได้อย่ำงชัดเจน 
223 8.05 213 7.97 10 10.53 

- เจ้ำหน้ำท่ีท่ีให้บริกำรยิ้มแย้ม แจ่มใส 223 8.05 220 8.23 3 3.16 
- มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของประกันสังคมให้

ท่ัวถึง/ มีช่องทำงที่หลำกหลำย 
216 7.80 214 8.00 2 2.11 

- เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรด้วยควำมสุภำพ/ พูดจำไพเรำะ 175 6.32 171 6.39 4 4.21 
- เงินสิทธิประโยชน์ค่ำทันตกรรมเพิ่มมำกขึ้น/ เบิก

ได้ตำมจริง 
147 5.31 147 5.50 - - 

- เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมเอำใจใส่ เต็มใจในกำรใหบ้ริกำร 139 5.02 134 5.01 5 5.26 

จ านวนผู้ตอบ 2,769 2,674 95 
หมำยเหตุ : ร้อยละค ำนวณจำกจ ำนวนผู้ตอบ และโดยเลือกเฉพำะประเด็นหลักที่มีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 5.00 

นอกจำกนั้น กลุ่มผู้ประกันตน/ ลูกจ้างมีการแสดงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ “มี
การแยกช่องทางการให้บริการให้เป็นสัดส่วน” “มีขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้ไม่ต้องรอนาน” 
“บริการได้อย่างรวดเร็ว” “เจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูล แนะน าการใช้บริการต่างๆ ได้” 

โดยมีรำยละเอียดควำมคิดเห็นจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ดังนี้ 

“อยากให้แยกเป็นสัดส่วน เช่น มีช่องบริการส าหรับติดต่อว่างงาน ช่องบริการมายื่นสงเคราะห์บุตร  
แยกกันไป” 

หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 

“อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหมุนเวียนการให้บริการช่วงพักเที่ยงเพราะมาใช้บริการเจ้าหน้าที่ไปพัก  
ท าให้ต้องเสียเวลามานั่งรอ” 

หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนทดแทน) 

“ไม่อยากรอนาน กระบวนการต่างๆ ควรรวดเร็ว” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนทดแทน) 
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“พนักงานให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แนะน าขั้นตอนการกรอกเอกสาร” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 

“อยากให้เจ้าหน้าที่ดูแลดีๆ บริการดีๆ แนะน า อย่าให้เรารอนาน” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 

“เรื่องการรักษาเป็นหลัก เราเจ็บป่วยเมื่อเราเสียเงินประกันสังคมไปแล้วเราคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วในด้าน
การรักษาพยาบาล และเรื่องการบริการก็มีความรวดเร็วใช้เวลาไม่นาน” 

หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร (กองทุนประกันสังคม) 

“ความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน แจ้งผลว่าเงินเราเข้าประกันสังคมหรือยังอยากให้ตรวจสอบได้ตอน
จ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส” 

หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร (กองทุนประกันสังคม) 

และผู้ประกันตนยังมีควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมว่ำ “ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าทันตกรรรม” “ได้ยา
ที่มีคุณภาพในการรักษา” “มีการส่งข้อมูลข่าวสารชองประกันสังคมในหลายๆ ช่องทาง และเป็นภาษาที่
ส่ือเข้าใจง่าย ไม่ใช่ภาษากฎหมาย” 

โดยมีรำยละเอียดควำมคิดเห็นจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ดังนี้ 

“ค่าท าฟันอยากให้ได้ครั้งละ 900 บาท” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 

“อยากได้ยามีคุณภาพ และพนักงานใส่ใจในการบริการ” 
หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร (กองทุนประกันสังคม) 

“ได้รับรู้ข่าวสารได้หลายๆ ทาง” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 

“ควรมีสื่อทางอินเทอร์เน็ต หรือออนไลน์ ส่วนใหญ่เราใช้โทรศัพท์หรือโน๊ตบุ๊คมากกว่าสื่ออ่ืน” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทนุประกันสังคม) 

“ใช้ภาษาท่ีสื่อให้เข้าใจง่ายไม่ใช่ภาษากฎหมาย น่าจะสื่อสารได้หลายๆ ช่องทาง ไม่ใช่แค่ทางเว็บไซต์” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 



     
การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2560 

 
 

|  115  | 
 

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จำกค ำถำมปลำยเปิดในกำรสอบถำมข้อมูลเชิงปริมำณ พบว่ำ มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ ำนวน 33 ตัวอย่ำง

ที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
ตารางท่ี 23 : ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ภาพรวม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

- เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถให้ค ำแนะน ำ/ ตอบข้อซักถำม
ได้อย่ำงชัดเจน 

8 24.24 4 19.05 4 33.33 

- มีควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร/ รอคิวไม่นำน 6 18.18 4 19.05 2 16.67 
- เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรด้วยควำมสุภำพ/ พูดจำไพเรำะ 5 15.15 4 19.05 1 8.33 
- เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมเอำใจใส่ เต็มใจในกำรใหบ้ริกำร 3 9.09 2 9.52 1 8.33 
- มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ท่ีน่ังรอ น้ ำดื่ม เพิ่ม

มำกขึ้น 
3 9.09 1 4.76 2 16.67 

- มีประชำสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์/ เปลี่ยนแปลง
สิทธิประโยชน์ให้ทรำบอย่ำงทั่วถึง 

3 9.09 - - 3 25.00 

- ขั้นตอนกำรให้บริกำรท่ีกระชับ ไม่ต้องด ำเนินกำร
หลำยขั้นตอน 

2 6.06 2 9.52 - - 

- มีเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรมำกขึ้น 2 6.06 2 9.52 - - 

จ านวนผู้ตอบ 33 21 12 
หมำยเหตุ : ร้อยละค ำนวณจำกจ ำนวนผู้ตอบ และโดยเลือกเฉพำะประเด็นหลักที่มีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 5.00 

นอกจำกนั้น กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแสดงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ “อยาก
ให้มีการอธิบาย แนะน าสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน” และ “มีการแจ้งขั้นตอนการใช้
เอกสารต่างๆ ผ่าน SMS” และ “การรอคิวและการให้บริการมีความรวดเร็ว”  

โดยมีรำยละเอียดควำมคิดเห็นจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ดังนี้ 

“ยังไม่เข้าใจสิทธิประโยชน์ที่ได้รับของผู้ใช้อย่างกระจ่าง อยากให้อธิบายกรณีต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 

“ให้ใช้เวลาในการรอคิว/ ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมเร็วขึ้น กรณีญาติเสียชีวิต ใช้เวลานานมาก” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 

“ให้ลดขั้นตอนในการท างานถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้เอกสารในการติดต่อควรแจ้งผ่าน SMS” 
หน่วยบริการส านักงานประกนัสังคม (กองทุนประกันสังคม) 
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ส ำหรับช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกส ำนักงำนประกันสังคม มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 ช่องทางที่ใช้รับข้อมูลข่าวสารจำกส ำนักงำนประกันสังคมมำกที่สุด คือ เจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกร 
ร้อยละ 76.06 รองลงมำ คือ วำรสำรประกันสังคม ร้อยละ 40.96 และ เว็บไซต์ (Website) 
ประกันสังคม ร้อยละ 39.43 

 ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจำกส ำนักงำนประกันสังคมมำกที่สุด คือ เจ้ำหน้ำที่หรือ
บุคลำกร ร้อยละ 64.94 รองลงมำ คือ โทรทัศน์ ร้อยละ 51.84 และ วำรสำรประกันสังคม  
ร้อยละ 44.48 

แผนภูมิที่  10 : ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากส านักงานประกันสังคมที่ใช้ และต้องการ 

 
หมำยเหตุ :  ร้อยละค ำนวณจำกจ ำนวนผู้ตอบ 

 อื่นๆ ได้แก่ ส่ง SMS, จดหมำย, เพื่อน/ ครอบครัว แนะน ำ, E-mail, หอกระจำยข่ำว, แผ่นผับ/ โบรชวัร,์ ผู้น ำชุมชน,  
ป้ำยประชำสัมพันธ ์เป็นต้น 
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ส ำหรับข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงบริกำรทั้ งในภำพรวม หน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม มีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 24 : ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงบริการ 5 อันดับแรกในแต่ละด้าน 

 
ภาพรวม 

หน่วยบริการของ
ส านักงานประกันสังคม 

หน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตร 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 1,007 29.90 736 31.57 271 26.13 
- อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำ/ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน 282 8.44 227 9.83 55 5.33 
- อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ียิ้มแย้ม แจ่มใสมำกกว่ำน้ี 268 8.02 204 8.83 64 6.20 
- อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรด้วยควำมสุภำพ/ ไพเรำะ 209 6.25 152 6.58 57 5.52 
- อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมเอำใจใส่ เต็มใจบริกำร ให้มำกกว่ำน้ี 167 5.00 111 4.81 56 5.43 
- อยำกให้มีเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรมำกกว่ำน้ี 143 4.28 71 3.07 72 6.98 
2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 1,152 34.20 685 29.39 467 45.03 
- อยำกใหม้ีควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 646 19.33 369 15.97 277 26.84 
- อยำกใหเ้พิ่มเคำน์เตอร์ให้บริกำรให้มำกขึ้น 88 2.63 59 2.55 29 2.81 
- ขั้นตอนกำรให้บริกำรควรกระชับ ไม่ต้องด ำเนินกำรหลำยขั้นตอน

ให้ยุ่งยำก 
67 2.00 50 2.16 17 1.65 

- อยำกให้กำรรอคิวรับบริกำรรวดเร็วกว่ำน้ี 63 1.89 26 1.13 37 3.59 
- ควรมีเจ้ำหน้ำท่ีคัดกรองกำรเข้ำใช้บริกำรด้ำนหน้ำเพ่ือให้กำรรับ

บริกำรท ำได้รวดเร็วขึ้น 
28 0.84 17 0.74 11 1.07 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 662 19.66 522 22.39 140 13.50 
- อยำกให้มีท่ีจอดรถเพิ่มมำกขึ้น 145 4.34 116 5.02 29 2.81 
- ควรมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ท่ีน่ังรอ น้ ำดื่ม ให้มำกขึ้น 110 3.29 75 3.25 35 3.39 
- อยำกให้มีเครื่องถ่ำยเอกสำรเตรียมพร้อมในหน่วยบริกำร 65 1.94 49 2.12 16 1.55 
- อยำกให้สถำนท่ีให้บริกำรกว้ำงขวำงมำกกว่ำน้ี  60 1.80 48 2.08 12 1.16 
- ห้องน้ ำควรสะอำดพร้อมใช้งำนมำกกว่ำน้ี 58 1.74 45 1.95 13 1.26 
4. ด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 538 15.97 332 14.24 206 19.86 
- อยำกให้ค่ำบริกำรทันตกรรมเพ่ิมมำกขึ้น 141 4.22 91 3.94 50 4.84 
- ยำท่ีใช้ในกำรรักษำของสิทธิประกันสังคมควรจะได้รับเป็นยำท่ีมี

คุณภำพมำกกว่ำน้ี 
52 1.56 15 0.65 37 3.59 

- อยำกได้เงินชดเชยค่ำรักษำพยำบำลมำกกว่ำน้ี 51 1.53 32 1.39 19 1.84 
- อยำกให้เงินค่ำคลอดบุตรเพิ่มมำกขึ้น 50 1.50 40 1.73 10 0.97 
- ได้รับเงินชดเชยเพิ่มในกรณีเสียชีวิต 41 1.23 37 1.60 4 0.39 
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 459 13.63 324 13.90 135 13.02 
- อยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของประกันสังคมให้มำกขึ้น 140 4.19 96 4.16 44 4.26 
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ภาพรวม 

หน่วยบริการของ
ส านักงานประกันสังคม 

หน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตร 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

- อยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของประกันสังคมในช่องทำงที่
หลำกหลำย 

111 3.32 73 3.16 38 3.68 

- อยำกให้มีกำรส่งวำรสำรประชำสัมพันธ์ไปให้ท่ีบ้ำน 80 2.39 45 1.95 35 3.39 
- อยำกให้กำรมีประชำสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ กรณีท่ีมีกำร

เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ให้ทรำบอย่ำงทั่วถึง 
69 2.06 51 2.21 18 1.74 

- อยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรทำงทีวีให้มำกกว่ำน้ี 30 0.90 23 1.00 7 0.68 
6. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 22 0.65 19 0.82 3 0.29 
- อยำกให้มีกล่องแสดงควำมคิดเห็นหรือช่องทำงที่ประชำชนจะ

สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ 
10 0.30 7 0.30 3 0.29 

- อยำกให้พนักงำนทุกคนให้บริกำรด้วยควำมเท่ียงตรงมีควำม
ซ่ือสัตย์ต่อหน้ำท่ี 

9 0.27 9 0.39 - - 

- อยำกให้สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีได้ 3 0.09 3 0.13 - - 
7. ด้านอื่นๆ 6 0.18 - - 6 0.58 
- ต้องมีอุปกรณ์กำรแพทย์ท่ีพร้อมช่วยเหลือคนไข้ 3 0.09 - - 3 0.29 
- สถำนพยำบำลเครือข่ำยของประกันสังคมควรจะมีคุณภำพในกำร

รักษำท่ีดี 
2 0.06 - - 2 0.19 

- อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ีธนำคำรเข้ำใจและมีควำมรู้งำนประกันสังคม 
เพื่อจะได้แนะน ำและแจ้งข่ำวสำรกับนำยจ้ำงแทนประกันสังคมได้ 

1 0.03 - - 1 0.10 

จ านวนผู้ตอบ 3,342 2,310 1,032 
หมำยเหตุ : ร้อยละค ำนวณจำกจ ำนวนผู้ตอบ และสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
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ส ำหรับกำรเปรียบเทียบผลควำมพึงพอใจจะเปรียบเทียบเฉพำะหน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม โดยผลควำมพึงพอใจรำยหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2560 มีดังนี้ 

11.1 ศึกษาเปรียบเทียบผลความพึงพอใจของแต่ละหน่วยบริการในปี 2560 
ตารางท่ี 25 : เปรียบเทียบผลความพึงพอใจของแต่ละหน่วยบริการในปี 2560 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด หน่วยบริการ จ านวน 
ความพึงพอใจโดยรวม 

ระดับการ
สนับสนุน (NPS) 

ความพยายาม 
(CES) 

ค่าเฉลี่ย Top 2 Boxes ร้อยละ จ านวน ค่าเฉลี่ย 

 ภาพรวมทั่วประเทศ  16,118 4.59 96.10 52.26 320 3.61 

 เขตพื้นที่ กทม.  1,471 4.22 89.94 14.71 90 3.59 

1 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 1 123 3.98 83.74 -29.85 41 4.05 

2 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 2 126 4.41 97.62 75.37 6 3.50 

3 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 3 116 4.42 95.69 52.71 - - 

4 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 4 112 4.39 96.43 29.46 2 2.00 

5 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 5 120 3.98 81.67 -57.94 24 3.50 

6 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 6 121 4.54 96.69 42.25 3 2.00 

7 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 7 118 3.69 63.56 -33.09 1 1.00 

8 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 8 132 4.16 91.67 -14.38 1 2.00 

9 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 9 125 4.47 97.60 46.62 3 2.33 

10 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 10 130 3.84 81.54 -42.11 - - 

11 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 11 125 4.34 96.00 44.09 5 3.80 

12 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 12 123 4.45 96.75 65.19 4 3.25 

 ปริมณฑล  1,331 4.51 97.45 48.56 41 3.37 

13 สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 106 4.20 90.57 21.95 8 3.13 

14 สมุทรปรำกำร สำขำพระประแดง 120 4.29 91.67 28.41 4 3.00 

15 สมุทรปรำกำร สำขำบำงเสำธง 59 4.19 91.53 -3.23 - - 

16 สมุทรปรำกำร สำขำบำงพลี 51 4.33 96.08 -3.27 22 3.68 

17 นนทบุรี นนทบุรี 120 4.73 100.00 67.94 4 3.00 

18 นนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 121 4.74 100.00 76.87 - - 

19 ปทุมธำนี ปทุมธำนี 118 4.65 100.00 69.77 - - 

20 ปทุมธำนี สำขำคลองหลวง 119 4.60 100.00 62.02 - - 

21 นครปฐม นครปฐม 120 4.78 100.00 83.59 - - 

22 นครปฐม สำขำสำมพรำน 123 4.78 100.00 71.97 - - 
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ล าดับ
ที ่

จังหวัด หน่วยบริการ จ านวน 
ความพึงพอใจโดยรวม 

ระดับการ
สนับสนุน (NPS) 

ความพยายาม 
(CES) 

ค่าเฉลี่ย Top 2 Boxes ร้อยละ จ านวน ค่าเฉลี่ย 

23 สมุทรสำคร สมุทรสำคร 126 4.25 96.83 61.03 2 3.00 

24 สมุทรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 148 4.36 97.97 70.52 1 2.00 

 ภาคกลาง  4,086 4.72 97.60 66.07 22 3.55 

25 พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 133 4.74 97.74 64.49 2 4.00 

26 พระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย 118 4.76 95.76 56.35 1 4.00 

27 อ่ำงทอง อ่ำงทอง 130 4.92 99.23 46.32 - - 

28 ลพบุรี ลพบุรี 283 4.76 97.17 76.00 - - 

29 ลพบุรี สำขำชัยบำดำล 54 4.70 98.15 67.21 - - 

30 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 127 4.76 97.64 75.97 - - 

31 ชัยนำท ชัยนำท 107 4.92 100.00 44.80 - - 

32 สระบุรี สระบุรี 285 4.85 98.95 87.35 3 2.67 

33 สระบุรี สำขำหนองแค 150 4.87 99.33 89.08 - - 

34 ชลบุรี ชลบุรี 117 4.38 98.29 29.13 1 5.00 

35 ชลบุรี สำขำศรีรำชำ 133 4.44 95.49 48.94 - - 

36 ระยอง ระยอง 83 4.72 96.39 70.69 2 3.50 

37 ระยอง สำขำปลวกแดง 112 4.41 83.93 39.47 - - 

38 จันทบุรี จันทบุรี 104 4.57 92.31 47.90 2 2.50 

39 จันทบุรี สำขำสอยดำว 81 4.80 97.53 83.53 - - 

40 ตรำด ตรำด 80 4.86 98.75 91.15 - - 

41 ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 146 4.93 100.00 80.37 1 5.00 

42 ฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 126 4.50 99.21 50.74 - - 

43 ฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 98 4.37 100.00 59.17 - - 

44 ปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี 92 4.90 98.91 86.78 1 4.00 

45 ปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธิ 102 4.88 99.02 64.83 1 5.00 

46 นครนำยก นครนำยก 139 4.95 100.00 61.49 - - 

47 สระแก้ว สระแก้ว 74 4.92 98.65 78.57 - - 

48 สระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 50 4.92 98.00 64.10 6 3.17 

49 รำชบุรี รำชบุรี 110 4.71 100.00 81.15 - - 

50 รำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 118 4.80 100.00 62.31 - - 

51 กำญจนบุรี กำญจนบุรี 121 4.92 100.00 57.36 - - 

52 กำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 117 4.81 100.00 70.87 - - 

53 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 133 4.86 99.25 68.99 - - 

54 สุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 48 4.85 95.83 61.82 - - 

55 สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 81 4.73 97.53 83.49 1 4.00 
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ล าดับ
ที ่

จังหวัด หน่วยบริการ จ านวน 
ความพึงพอใจโดยรวม 

ระดับการ
สนับสนุน (NPS) 

ความพยายาม 
(CES) 

ค่าเฉลี่ย Top 2 Boxes ร้อยละ จ านวน ค่าเฉลี่ย 

56 เพชรบุรี เพชรบุรี 105 4.59 91.43 50.43 - - 

57 เพชรบุรี สำขำชะอ ำ 96 4.21 89.58 49.12 - - 

58 ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 128 4.23 99.22 49.64 1 4.00 

59 ประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน 105 4.54 97.14 63.03 - - 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3,531 4.63 97.39 59.96 83 3.82 

60 นครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 171 4.81 96.49 -55.98 10 3.40 

61 นครรำชสีมำ สำขำปำกช่อง 96 4.60 96.88 56.57 6 3.50 

62 นครรำชสีมำ สำขำโนนสูง 47 4.51 93.62 33.93 2 2.50 

63 บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 106 4.61 96.23 36.36 2 3.00 

64 บุรีรัมย์ สำขำนำงรอง 134 4.43 97.76 46.38 - - 

65 สุรินทร์ สุรินทร์ 103 4.69 100.00 52.03 3 3.00 

66 สุรินทร์ สำขำศรีขรภูมิ 53 4.74 100.00 29.09 1 2.00 

67 ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 109 4.23 97.25 35.34 1 2.00 

68 อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 197 4.00 81.73 18.60 - - 

69 อบุลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 91 4.71 97.80 60.00 - - 

70 ยโสธร ยโสธร 73 4.73 98.63 43.75 3 3.67 

71 ชัยภูมิ ชัยภูมิ 121 4.97 100.00 93.94 - - 

72 อ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ 90 4.52 97.78 34.19 6 3.17 

73 บึงกำฬ บึงกำฬ 50 4.82 100.00 77.05 - - 

74 หนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู 123 4.98 100.00 98.47 - - 

75 ขอนแก่น ขอนแก่น 244 4.57 99.18 82.91 4 5.00 

76 ขอนแก่น สำขำชุมแพ 111 4.88 100.00 87.29 1 3.00 

77 ขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ่ 117 4.79 99.15 96.12 3 2.67 

78 อุดรธำนี อุดรธำนี 162 4.50 96.91 74.73 27 4.81 

79 อุดรธำนี สำขำกุมภวำปี 146 4.38 98.63 54.43 - - 

80 เลย เลย 123 4.89 100.00 86.72 - - 

81 หนองคำย หนองคำย 135 4.48 95.56 29.71 - - 

82 มหำสำรคำม มหำสำรคำม 121 4.93 100.00 96.89 - - 

83 ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 165 4.93 98.79 71.17 3 2.67 

84 ร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 55 4.85 100.00 48.53 - - 

85 กำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 95 4.86 98.95 80.41 - - 

86 นครพนม นครพนม 119 4.61 96.64 81.68 1 2.00 

87 มุกดำหำร มุกดำหำร 128 4.80 99.22 79.75 1 3.00 

88 สกลนคร สกลนคร 144 4.26 96.53 77.98 4 3.25 
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ระดับการ
สนับสนุน (NPS) 

ความพยายาม 
(CES) 

ค่าเฉลี่ย Top 2 Boxes ร้อยละ จ านวน ค่าเฉลี่ย 

89 สกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน 102 4.73 100.00 77.04 5 4.20 

 ภาคเหนือ  3,134 4.67 96.01 48.87 47 3.77 

90 เชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 119 4.39 87.39 36.96 9 3.44 

91 เชียงใหม ่ สำขำฝำง 100 4.43 94.00 45.59 3 3.33 

92 ล ำพูน ล ำพูน 217 4.66 98.16 61.89 2 3.00 

93 ล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 41 4.78 100.00 60.87 2 5.00 

94 ล ำปำง ล ำปำง 123 4.67 100.00 12.78 - - 

95 ล ำปำง สำขำเถิน 130 4.88 100.00 4.32 - - 

96 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 133 4.77 97.74 73.83 3 4.33 

97 แพร่ แพร่ 208 4.81 98.08 79.02 3 4.67 

98 แพร่ สำขำลอง 31 4.71 96.77 58.21 1 3.00 

99 น่ำน น่ำน 126 4.93 99.21 16.90 - - 

100 น่ำน สำขำปัว 134 4.38 100.00 10.42 - - 

101 พะเยำ พะเยำ 96 4.82 97.92 49.06 1 5.00 

102 เชียงรำย เชียงรำย 108 4.72 92.59 35.06 9 3.33 

103 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 115 4.84 99.13 71.85 1 2.00 

104 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 136 4.67 94.85 51.06 2 3.50 

105 นครสวรรค์ สำขำตำคลี 76 4.70 96.05 51.75 2 3.50 

106 อุทัยธำนี อุทัยธำนี 89 4.80 98.88 41.44 - - 

107 ก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร 114 4.74 95.61 76.19 - - 

108 ตำก ตำก 135 4.72 97.04 41.61 2 4.00 

109 ตำก สำขำแม่สอด 76 4.72 97.37 51.02 1 5.00 

110 สุโขทัย สุโขทัย 138 4.80 99.28 60.92 - - 

111 พิษณุโลก พิษณุโลก 181 3.97 75.14 0.00 2 4.00 

112 พิษณุโลก สำขำวังทอง 83 4.45 92.77 32.26 1 3.00 

113 พิจิตร พิจิตร 180 4.69 96.67 50.00 3 5.00 

114 เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 122 4.78 100.00 92.37 - - 

115 เพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 123 4.81 100.00 91.47 - - 

 ภาคใต้  2,565 4.51 94.89 46.40 37 3.30 

116 นครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 209 4.45 97.61 31.22 2 2.50 

117 นครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 132 4.72 100.00 56.93 - - 

118 นครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 129 4.45 97.67 45.14 - - 

119 กระบี ่ กระบี่ 99 4.47 94.95 53.33 3 3.00 

120 กระบี ่ สำขำคลองท่อม 54 4.61 100.00 66.13 - - 
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121 พังงำ พังงำ 184 4.58 96.74 60.10 - - 

122 ภูเก็ต ภูเก็ต 128 4.59 92.19 40.54 3 2.00 

123 ภูเก็ต สำขำกะทู้ 134 4.41 94.03 23.74 - - 

124 สุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 262 4.39 99.62 40.37 - - 

125 สุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 101 4.47 97.03 50.89 - - 

126 ระนอง ระนอง 42 4.83 95.24 60.61 1 4.00 

127 ชุมพร ชุมพร 107 4.52 98.13 50.41 - - 

128 สงขลำ สงขลำ 93 4.73 95.70 67.18 6 4.83 

129 สงขลำ สำขำหำดใหญ่ 265 4.47 91.32 57.79 3 4.00 

130 สงขลำ สำขำสะเดำ 76 4.76 100.00 79.57 - - 

131 สตูล สตูล 91 4.18 82.42 17.97 2 2.50 

132 ตรัง ตรัง 83 4.24 87.95 26.15 2 4.50 

133 ตรัง สำขำห้วยยอด 78 4.24 85.90 21.82 4 3.50 

134 พัทลุง สำขำพัทลุง 54 4.61 96.30 27.27 1 3.00 

135 ปัตตำนี ปัตตำนี 64 4.19 73.44 28.00 - - 

136 ยะลำ ยะลำ 98 4.66 96.94 61.42 - - 

137 นรำธิวำส นรำธิวำส 82 4.95 100.00 64.76 10 2.60 
หมายเหตุ :  - เปรียบเทียบเฉพาะหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม 
 - ความพึงพอใจโดยรวม –  ค่าเฉลี่ย ค ำนวนจำกระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และ 
   ควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 
  Top 2 Boxes ค ำนวณจำก จ ำนวนผู้ตอบระดับคะแนน 4 ถึง 5 / จ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด 
 - ระดับการสนับสนุน (NPS) –  ค ำนวณเป็นร้อยละจำกร้อยละของลูกค้ำที่เป็นผู้สนับสนุน – ร้อยละของลูกค้ำที่ไม่สนับสนุน 
 - ความพยายาม (CES) - คะแนนที่ได้มีกำร Convert เรียบร้อยแล้ว และค ำนวณค่ำเฉลี่ยจำกคนที่พบปัญหำและแจ้งปัญหำ 
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11.2 ศึกษาเปรียบเทียบผลความพึงพอใจของแต่ละหน่วยบริการย้อนหลัง 3 ปี  
ตารางท่ี 26 : เปรียบเทียบผลความพึงพอใจของแต่ละหน่วยบริการย้อนหลังปี 2560 

ล าดับที่ จังหวดั หน่วยบริการ จ านวน 
ความพึงพอใจโดยรวม การ

วิเคราะห์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2560 

ภาพรวมทั่วประเทศ 16,118 4.24 4.15 4.52 4.56 ดีขึ้น 
 เขตพื้นที่ กทม.  1,471 4.07 4.05 4.14 4.22 ดีขึ้น 
1 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 1 123 4.16 4.21 3.94 3.98 ไม่แน่นอน 
2 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 2 126 4.13 4.09 4.10 4.41 ดีขึ้น 
3 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 3 116 4.00 4.07 4.08 4.42 ดีขึ้น 

4 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 4 112 4.11 4.44 4.16 4.39 ไม่แน่นอน 
5 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 5 120 4.03 4.04 3.96 3.98 ไม่แน่นอน 
6 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 6 121 4.31 4.09 4.09 4.54 ดีขึ้น 
7 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 7 118 3.80 4.08 3.84 3.69 ลดลง 
8 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 8 132 4.18 3.43 4.48 4.16 ไม่แน่นอน 
9 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 9 125 4.05 4.27 4.23 4.47 ดีขึน้ 

10 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 10 130 3.93 4.23 3.71 3.84 ไม่แน่นอน 
11 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 11 125 4.13 3.60 4.38 4.34 ไม่แน่นอน 
12 กรุงเทพมหำนคร กทม. พื้นท่ี 12 123 3.95 4.10 4.55 4.45 ไม่แน่นอน 
 ปริมณฑล  1,331 4.04 4.19 4.39 4.51 ดีขึ้น 

13 สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 106 4.02 4.25 4.30 4.20 ไม่แน่นอน 
14 สมุทรปรำกำร สำขำพระประแดง 120 4.08 4.22 4.70 4.29 ไม่แน่นอน 

15 สมุทรปรำกำร สำขำบำงเสำธง 59 4.17 4.47 4.72 4.19 ไม่แน่นอน 
16 สมุทรปรำกำร สำขำบำงพลี 51 4.30 4.32 4.61 4.33 ไม่แน่นอน 
17 นนทบุรี นนทบุรี 120 4.27 3.82 4.27 4.73 ดีขึ้น 
18 นนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 121 3.95 4.05 4.47 4.74 ดีขึ้น 
19 ปทุมธำนี ปทุมธำนี 118 4.06 4.16 4.22 4.65 ดีขึ้น 
20 ปทุมธำนี สำขำคลองหลวง 119 4.39 4.24 4.45 4.60 ดีขึ้น 

21 นครปฐม นครปฐม 120 4.15 4.20 4.47 4.78 ดีขึ้น 
22 นครปฐม สำขำสำมพรำน 123 3.45 4.16 4.39 4.78 ดีขึ้น 
23 สมุทรสำคร สมุทรสำคร 126 3.69 4.18 4.11 4.25 ดีขึ้น 
24 สมุทรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 148 4.00 4.19 3.86 4.36 ดีขึ้น 
 ภาคกลาง  4,086 4.23 4.09 4.60 4.72 ดีขึ้น 

25 พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 133 4.19 3.79 4.63 4.74 ดีขึ้น 

26 พระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย 118 4.32 3.99 4.71 4.76 ดีขึ้น 
27 อ่ำงทอง อ่ำงทอง 130 4.48 3.95 4.81 4.92 ดีขึ้น 
28 ลพบุรี ลพบุรี 283 4.35 4.22 4.90 4.76 ไม่แน่นอน 
29 ลพบุรี สำขำชัยบำดำล 54 - 4.17 4.95 4.70 ไม่แน่นอน 
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ล าดับที่ จังหวดั หน่วยบริการ จ านวน 
ความพึงพอใจโดยรวม การ

วิเคราะห์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2560 

30 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 127 4.22 4.09 4.99 4.76 ไม่แน่นอน 

31 ชัยนำท ชัยนำท 107 4.48 4.22 4.97 4.92 ไม่แน่นอน 
32 สระบุรี สระบุรี 285 4.41 4.66 4.59 4.85 ดีขึ้น 
33 สระบุรี สำขำหนองแค 150 4.23 4.63 4.82 4.87 ดีขึ้น 
34 ชลบุรี ชลบุรี 117 4.02 3.99 4.34 4.38 ดีขึ้น 
35 ชลบุรี สำขำศรีรำชำ 133 4.17 4.16 4.29 4.44 ดีขึ้น 

36 ระยอง ระยอง 83 4.10 4.26 4.44 4.72 ดีขึ้น 
37 ระยอง สำขำปลวกแดง 112 4.09 4.16 4.28 4.41 ดีขึ้น 
38 จันทบุรี จันทบุรี 104 4.33 4.24 4.54 4.57 ดีขึ้น 
39 จันทบุรี สำขำสอยดำว 81 - 4.60 4.53 4.80 ดีขึ้น 
40 ตรำด ตรำด 80 4.39 3.95 4.69 4.86 ดีขึ้น 
41 ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 146 4.36 3.71 4.93 4.93 ดีขึ้น 

42 ฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 126 4.30 3.39 4.95 4.50 ไม่แน่นอน 
43 ฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 98 - - 4.71 4.37 ลดลง 
44 ปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี 92 4.31 4.35 4.71 4.90 ดีขึ้น 
45 ปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธิ 102 4.29 4.11 4.94 4.88 ไม่แน่นอน 
46 นครนำยก นครนำยก 139 4.55 4.29 4.87 4.95 ดีขึ้น 
47 สระแก้ว สระแก้ว 74 4.60 4.51 4.70 4.92 ดีขึ้น 

48 สระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 50 - - 4.62 4.92 ดีขึ้น 
49 รำชบุรี รำชบุรี 110 4.09 4.49 3.96 4.71 ดีขึ้น 
50 รำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 118 4.25 4.08 4.44 4.80 ดีขึ้น 
51 กำญจนบุรี กำญจนบุรี 121 3.99 3.95 4.42 4.92 ดีขึ้น 
52 กำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 117 - - 4.71 4.81 ดีขึ้น 
53 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 133 3.97 3.64 4.63 4.86 ดีขึ้น 

54 สุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 48 - 4.02 4.76 4.85 ดีขึ้น 
55 สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 81 4.04 4.15 4.58 4.73 ดีขึ้น 
56 เพชรบุรี เพชรบุรี 105 4.32 3.67 3.93 4.59 ดีขึ้น 
57 เพชรบุรี สำขำชะอ ำ 96 - - 4.13 4.21 ดีขึ้น 
58 ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 128 3.79 3.95 4.70 4.23 ไม่แน่นอน 
59 ประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน 105 3.71 3.78 3.96 4.54 ดีขึ้น 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3,531 4.41 4.27 4.58 4.63 ดีขึ้น 
60 นครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 171 4.16 4.34 4.68 4.81 ดีขึ้น 
61 นครรำชสีมำ สำขำปำกช่อง 96 4.18 4.17 4.62 4.60 ไม่แน่นอน 
62 นครรำชสีมำ สำขำโนนสูง 47 - - 4.87 4.51 ลดลง 
63 บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 106 4.39 4.13 4.70 4.61 ไม่แน่นอน 
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ล าดับที่ จังหวดั หน่วยบริการ จ านวน 
ความพึงพอใจโดยรวม การ

วิเคราะห์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2560 

64 บุรีรัมย์ สำขำนำงรอง 134 - 4.02 4.52 4.43 ไม่แน่นอน 

65 สุรินทร์ สุรินทร์ 103 4.55 3.99 4.59 4.69 ดีขึ้น 
66 สุรินทร์ สำขำศรีขรภูมิ 53 - - 4.83 4.74 ลดลง 
67 ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 109 4.39 4.20 4.40 4.23 ไม่แน่นอน 
68 อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 197 4.28 4.04 4.24 4.00 ลดลง 
69 อุบลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 91 4.48 4.44 4.69 4.71 ดีขึ้น 

70 ยโสธร ยโสธร 73 4.47 4.63 4.71 4.73 ดีขึ้น 
71 ชัยภูมิ ชัยภูมิ 121 4.27 4.33 4.83 4.97 ดีขึน้ 
72 อ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ 90 4.49 4.27 4.64 4.52 ไม่แน่นอน 
73 บึงกำฬ บึงกำฬ 50 4.42 4.49 4.16 4.82 ดีขึ้น 
74 หนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู 123 4.58 4.30 4.46 4.98 ดีขึ้น 
75 ขอนแก่น ขอนแก่น 244 4.23 4.25 4.00 4.57 ดีขึ้น 

76 ขอนแก่น สำขำชุมแพ 111 4.58 4.21 4.43 4.88 ดีขึ้น 
77 ขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ่ 117 - 4.54 4.71 4.79 ดีขึ้น 
78 อุดรธำนี อุดรธำนี 162 4.19 3.98 4.55 4.50 ไม่แน่นอน 
79 อุดรธำนี สำขำกุมภวำปี 146 4.62 4.35 4.34 4.38 ไม่แน่นอน 
80 เลย เลย 123 4.68 4.34 4.63 4.89 ดีขึ้น 
81 หนองคำย หนองคำย 135 4.40 4.24 4.71 4.48 ไม่แน่นอน 

82 มหำสำรคำม มหำสำรคำม 121 4.44 4.31 4.69 4.93 ดีขึ้น 
83 ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 165 4.29 4.24 4.37 4.93 ดีขึ้น 
84 ร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 55 - - 4.61 4.85 ดีขึ้น 
85 กำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 95 4.52 4.41 4.65 4.86 ดีขึ้น 
86 นครพนม นครพนม 119 4.46 4.34 4.63 4.61 ไม่แน่นอน 
87 มุกดำหำร มุกดำหำร 128 4.41 4.42 4.74 4.80 ดีขึ้น 

88 สกลนคร สกลนคร 144 4.46 4.21 4.52 4.26 ไม่แน่นอน 
89 สกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน 102 - 4.20 4.70 4.73 ดีขึ้น 
 ภาคเหนือ  3,134 4.36 4.16 4.52 4.67 ดีขึ้น 

90 เชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 119 4.18 3.97 4.41 4.39 ไม่แน่นอน 
91 เชียงใหม ่ สำขำฝำง 100 3.96 4.07 5.00 4.43 ไม่แน่นอน 
92 ล ำพูน ล ำพูน 217 4.26 4.19 4.99 4.66 ไม่แน่นอน 

93 ล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 41 - 4.50 4.71 4.78 ดีขึ้น 
94 ล ำปำง ล ำปำง 123 4.38 4.47 4.51 4.67 ดีขึ้น 
95 ล ำปำง สำขำเถิน 130 - - 4.74 4.88 ดีขึ้น 
96 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 133 4.51 4.57 4.79 4.77 ไม่แน่นอน 
97 แพร่ แพร่ 208 4.32 4.26 3.88 4.81 ดีขึ้น 
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ล าดับที่ จังหวดั หน่วยบริการ จ านวน 
ความพึงพอใจโดยรวม การ

วิเคราะห์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2560 

98 แพร่ สำขำลอง 31 - - 4.78 4.71 ลดลง 

99 น่ำน น่ำน 126 4.25 4.15 4.57 4.93 ดีขึ้น 
100 น่ำน สำขำปัว 134 - - 4.20 4.38 ดีขึ้น 
101 พะเยำ พะเยำ 96 4.42 4.25 3.92 4.82 ดีขึ้น 
102 เชียงรำย เชียงรำย 108 4.22 4.05 4.94 4.72 ไม่แน่นอน 
103 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 115 4.63 4.17 4.19 4.84 ดีขึ้น 

104 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 136 4.26 4.06 4.61 4.67 ดีขึ้น 
105 นครสวรรค์ สำขำตำคลี 76 4.56 3.96 4.57 4.70 ดีขึ้น 
106 อุทัยธำนี อุทัยธำนี 89 4.50 4.24 4.81 4.80 ไม่แน่นอน 
107 ก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร 114 4.35 3.94 4.80 4.74 ไม่แน่นอน 
108 ตำก ตำก 135 4.38 3.81 4.87 4.72 ไม่แน่นอน 
109 ตำก สำขำแม่สอด 76 - 4.23 4.85 4.72 ไม่แน่นอน 

110 สุโขทัย สุโขทัย 138 4.37 4.24 4.15 4.80 ดีขึ้น 
111 พิษณุโลก พิษณุโลก 181 4.21 3.54 4.24 3.97 ไม่แน่นอน 
112 พิษณุโลก สำขำวังทอง 83 4.51 4.38 4.66 4.45 ไม่แน่นอน 
113 พิจิตร พิจิตร 180 4.54 4.17 4.78 4.69 ไม่แน่นอน 
114 เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 122 4.39 4.43 4.20 4.78 ดีขึ้น 
115 เพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 123 - - 3.92 4.81 ดีขึ้น 

 ภาคใต้  2,565 4.13 4.12 4.59 4.51 ไม่แน่นอน 
116 นครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 209 4.31 4.49 4.34 4.45 ไม่แน่นอน 
117 นครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 132 4.32 4.47 4.42 4.72 ดีขึ้น 
118 นครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 129 - 3.67 4.57 4.45 ไม่แน่นอน 
119 กระบี ่ กระบี่ 99 4.33 4.14 4.69 4.47 ไม่แน่นอน 
120 กระบี ่ สำขำคลองท่อม 54 - 3.89 4.77 4.61 ไม่แน่นอน 

121 พังงำ พังงำ 184 3.94 3.73 4.47 4.58 ดีขึ้น 
122 ภูเก็ต ภูเก็ต 128 4.06 4.09 4.57 4.59 ดีขึ้น 
123 ภูเก็ต สำขำกะทู้ 134 4.10 4.10 4.57 4.41 ไม่แน่นอน 
124 สุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 262 4.50 4.37 4.56 4.39 ไม่แน่นอน 
125 สุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 101 4.12 4.11 4.69 4.47 ไม่แน่นอน 
126 ระนอง ระนอง 42 4.18 3.90 4.79 4.83 ดีขึ้น 

127 ชุมพร ชุมพร 107 4.32 4.32 4.69 4.52 ไม่แน่นอน 
128 สงขลำ สงขลำ 93 4.02 4.24 4.72 4.73 ดีขึ้น 
129 สงขลำ สำขำหำดใหญ่ 265 4.29 4.38 4.28 4.47 ดีขึ้น 
130 สงขลำ สำขำสะเดำ 76 3.75 4.43 4.76 4.76 ดีขึ้น 
131 สตูล สตูล 91 4.13 3.76 4.31 4.18 ไม่แน่นอน 
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ล าดับที่ จังหวดั หน่วยบริการ จ านวน 
ความพึงพอใจโดยรวม การ

วิเคราะห์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2560 

132 ตรัง ตรัง 83 4.15 3.96 4.68 4.24 ไม่แน่นอน 

133 ตรัง สำขำห้วยยอด 78 - 4.00 4.78 4.24 ไม่แน่นอน 
134 พัทลุง สำขำพัทลุง 54 4.17 3.99 4.49 4.61 ดีขึ้น 
135 ปัตตำนี ปัตตำนี 64 4.22 4.22 4.71 4.19 ลดลง 
136 ยะลำ ยะลำ 98 3.75 4.00 4.63 4.66 ดีขึ้น 
137 นรำธิวำส นรำธิวำส 82 3.72 4.32 4.62 4.95 ดีขึ้น 

หมำยเหตุ :  - เปรียบเทียบเฉพาะหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม 
 - ความพึงพอใจโดยรวม – ค ำนวณเป็นค่ำเฉลี่ยจำกระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดยควำมไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1 - 2) และ 
   ควำมพึงพอใจ (ระดับคะแนน 3 - 5) 
 - การวิเคราะห์ – ดีขึ้น หมำยถึง คะแนนปี 2560 มำกกว่ำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ, ลดลง หมำยถึง คะแนนปี 2560 น้อยกว่ำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ 
ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของ

ส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2560 เป็นกำรน ำเทคนิคทำงสถิติชั้นสูงมำวิเครำะห์ในกลุ่มผู้รับบริกำรงำน
ประกันสังคม โดยจ ำแนกกำรวิเครำะห์ด้วย 3 เทคนิค คือ 

1. กำรวิเครำะห์ GAP (ควำมคำดหวัง กับควำมพึงพอใจ) 
2. กำรวิเครำะห์ควำมไม่พึงพอใจ 
3. กำรวิเครำะห์ Quadrant Analysis 

โดยด ำเนินกำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิคดังกล่ำว ในกลุ่มผู้รับบริกำรประกันสังคม (ภำพรวม) และจ ำแนก
ตำมหน่วยบริกำร ได้แก่ 

1) กลุ่มผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 
2) กลุ่มผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำน

ประกันสังคม 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 
2560 มีดังนี ้
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1) กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม (ภาพรวม) 

เมื่อวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ (GAP analysis) เพ่ือวิเครำะห์ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงคะแนนควำมคำดหวังกับคะแนนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม (ภำพรวม) 
โดยเปรียบเทียบระหว่ำงคะแนนควำมคำดหวังเฉลี่ย (ที่มีคะแนน 4.64) กับคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ย (ซึ่งมี
คะแนน 4.56) พบว่ำ โดยภำพรวม กำรบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำร
เครือข่ำยพันธมิตร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมได้ยังไม่ดีเท่ำที่ควรใน
หลำยด้ำน โดยจะเห็นได้จำกคะแนนควำมคำดหวังที่สูงกว่ำคะแนนควำมพึงพอใจ แสดงว่ำผู้รับบริกำรงำน
ประกันสังคมมีควำมคำดหวังต่อกำรบริกำรมำก และหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ตลอดจนหน่วย
บริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมได้ 
โดยเฉพำะในด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่  และด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรบริกำรในด้ำนเหล่ำนี้มีคะแนนควำมคำดหวังที่สูงกว่ำคะแนนควำมพึงพอใจ ซ่ึงหน่วย
บริกำรประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ควรปรับปรุงกำรบริกำรในด้ำนเหล่ำนี้ เพ่ือที่
ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมจะได้รับประสบกำรณ์ที่ดียิ่งขึ้น 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์ GAP (ควำมคำดหวัง กับควำมพึงพอใจ) โดยพิจำรณำแยกเป็นหน่วยบริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม มีรำยละเอียด ดังนี้ 

2) กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม  

เมื่อวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ (GAP analysis) เพ่ือวิเครำะห์ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงคะแนนควำมคำดหวังกับคะแนนควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำร
ของส ำนักงำนประกันสังคมโดยเปรียบเทียบระหว่ำงคะแนนควำมคำดหวังเฉลี่ย (ที่มีคะแนน 4.65) กับคะแนน
ควำมพึงพอใจเฉลี่ย (ซึ่งมีคะแนน 4.59) พบว่ำ โดยภำพรวม กำรบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมได้ยังไม่ดีเท่ำที่ควรในหลำย
ด้ำน โดยจะเห็นได้จำกคะแนนควำมคำดหวังที่สูงกว่ำคะแนนควำมพึงพอใจ  แสดงว่ำผู้รับบริกำรงำน
ประกันสังคมมีควำมคำดหวังต่อกำรบริกำรมำก และหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมยังไม่สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมได้ โดยเฉพำะในด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและ 
ธรรมำภิบำล ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ กำรบริกำรในด้ำนเหล่ำนี้มีคะแนน
ควำมคำดหวังที่สูงกว่ำคะแนนควำมพึงพอใจ ซึ่งส ำนักงำนประกันสังคม ควรปรับปรุงกำรบริกำรในด้ำนเหล่ำนี้
เพ่ือที่ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมจะได้รับประสบกำรณ์ท่ีดียิ่งขึ้น 
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3) กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร  

เมื่อวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ (GAP analysis) เพ่ือพิจำรณำควำม
แตกต่ำงระหว่ำงคะแนนควำมคำดหวังกับคะแนนควำมพึงพอใจเมื่อวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของควำมคำดหวัง
และควำมพึงพอใจ (GAP analysis) เพ่ือวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนนควำมคำดหวังกับคะแนนควำม
พึงพอใจผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร โดยเปรียบเทียบระหว่ำงคะแนน
ควำมคำดหวังเฉลี่ย (ที่มีคะแนน 4.58) กับคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ย (ซึ่งมีคะแนน 4.46) พบว่ำ โดยภำพรวม 
กำรบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำร 
งำนประกันสังคมได้ยังไม่ดีเท่ำที่ควรในหลำยด้ำน โดยจะเห็นได้จำกคะแนนควำมคำดหวังที่สูงกว่ำคะแนน
ควำมพึงพอใจ แสดงว่ำผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมมีควำมคำดหวังต่อกำรบริกำรมำก และหน่วยบริกำร
เครือข่ำยพันธมิตร ยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมได้ โดยเฉพำะใน
ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ และ 
ด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล กำรบริกำรในด้ำนเหล่ำนี้มีคะแนนควำมคำดหวังที่สูงกว่ำคะแนน
ควำมพึงพอใจซึ่งหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ควรปรับปรุงกำรบริกำรในด้ำนเหล่ำนี้เพ่ือที่ผู้รับบริกำรงำน
ประกันสังคมจะได้รับประสบกำรณ์ที่ดยีิ่งขึ้น 

ตารางท่ี 27 : การวิเคราะห์ GAP (ความคาดหวัง กับความพึงพอใจ) 

ด้าน 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ภาพรวม 
หน่วยบริการของ

ส านักงานประกันสังคม 
หน่วยบริการเครือข่าย

พันธมิตร 
Exp Sat GAP Exp Sat GAP Exp Sat GAP 

1. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 4.72 4.43 0.29 4.73 4.45 0.28 4.69 4.35 0.34 
2. ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.67 4.53 0.14 4.68 4.57 0.11 4.64 4.41 0.23 
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.58 4.47 0.11 4.58 4.50 0.08 4.58 4.40 0.18 
4. ด้ำนสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 4.68 4.49 0.19 4.68 4.50 0.18 4.66 4.46 0.20 
5. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 4.57 4.36 0.21 4.59 4.38 0.21 4.42 4.26 0.16 
6. ด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล 4.63 4.31 0.32 4.65 4.31 0.34 4.51 4.31 0.20 

ภาพรวม 4.64 4.56 0.08 4.65 4.59 0.06 4.58 4.46 0.12 
หมำยเหตุ :   Exp คือ ควำมคำดหวัง, Sat คือ ควำมพึงพอใจ และ GAP คือ ผลต่ำงระหว่ำงควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ 
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1) กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม (ภาพรวม) 

เมื่อวิเครำะห์ควำมไม่พึงพอใจที่มีต่อผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม (ภำพรวม) พบว่ำ กลุ่มผู้รับบริกำร
งำนประกันสังคมมีควำมไม่พึงพอใจต่อกำรบริกำรงำนประกันสังคม (ภำพรวม) อยู่ที่ร้อยละ 0.40 (Bottom 2 
Boxes) โดย ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมไม่พึงพอใจในด้ำนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมำกที่สุดโดยมีจ ำนวนคน
ตอบมำกที่สุดในเรื่องประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) รองลงมำเป็นด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
โดยมีจ ำนวนคนตอบมำกที่สุดในเรื่องกำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร  และด้ำน
กระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำรโดยมีจ ำนวนคนตอบมำกที่สุดในเรื่องควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกมีจ ำนวนผู้ให้คะแนนควำมไม่พึงพอใจ (Bottom 2 Boxes) ในแต่ละด้ำนไม่ถึง 100 คน
เมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด ในแต่ละด้ำนที่มีจ ำนวนมำกกว่ำ 17,000 คน จึงถือว่ำไม่มีนัยส ำคัญ
ทำงสถิต ิ

ส ำหรับกำรวิเครำะห์ควำมไม่พึงพอใจ โดยพิจำรณำแยกเป็นหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 
และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม มีรำยละเอียดดังนี้ 

2) กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม  

เมื่อวิเครำะห์ควำมไม่พึงพอใจที่มีต่อผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม พบว่ำ กลุ่มผู้รับบริกำรมีควำมไม่พึงพอใจต่อกำรบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม อยู่ที่ร้อยละ 0.25 (Bottom 2 Boxes) โดยผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมไม่พึงพอใจ ในด้ำนสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับมำกที่สุดโดยมีจ ำนวนคนตอบมำกที่สุดในเรื่องประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) 
รองลงมำเป็นด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่โดยมีจ ำนวนคนตอบมำกที่สุดในเรื่องกำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำม
เอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกโดยมีจ ำนวนคนตอบมำกที่สุดในเรื่องห้องน้ ำสะอำด
พร้อมใช้งำน และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์โดยมีจ ำนวนคนตอบมำกที่สุดในเรื่องข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักงำน
ประกันสังคมประชำสัมพันธ์มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้  อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกมีจ ำนวนผู้ให้คะแนน
ควำมไม่พึงพอใจ (Bottom 2 Boxes) ในแต่ละด้ำนไม่ถึง 50 คนเมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด ใน
แต่ละด้ำนที่มีจ ำนวนมำกกว่ำ 12,000 คน จึงถือว่ำไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ  

3) กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร  

เมื่อวิเครำะห์ควำมไม่พึงพอใจที่มีต่อผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 
พบว่ำ กลุ่มผู้รับบริกำรมีควำมไม่พึงพอใจต่อกำรบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร อยู่ที่ร้อยละ 0.92 
(Bottom 2 Boxes) โดย ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมไม่พึงพอใจในด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำร
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ให้บริกำรมำกที่สุดโดยมีจ ำนวนคนตอบมำกที่สุดในเรื่องควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร รองลงมำเป็นด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์โดยมีจ ำนวนคนตอบมำกที่สุดในเรื่องภำษำในกำรประชำสัมพันธ์ที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ และด้ำน
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับโดยมีจ ำนวนคนตอบมำกที่สุดในเรื่องประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) อย่ำงไรก็
ตำม เนื่องจำกมีจ ำนวนผู้ให้คะแนนควำมไม่พึงพอใจ (Bottom 2 Boxes) ในแต่ละด้ำนมีไม่ถึง 50 คนเมื่อ
เทียบกับผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด ในแต่ละด้ำนที่มีจ ำนวนมำกกว่ำ 2,000 คน จึงถือว่ำไม่มีนัยส ำคัญทำง
สถิติ 

ตารางท่ี 28 : การวิเคราะห์ความไม่พึงพอใจ 

ด้าน 

ความไม่พึงพอใจ 

ภาพรวม 
หน่วยบริการของ

ส านักงานประกันสังคม 
หน่วยบริการ 

เครือข่ายพันธมิตร 
จ านวน Bottom 2 Boxes จ านวน Bottom 2 Boxes จ านวน Bottom 2 Boxes 

1. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 66 0.31 44 0.27 22 0.45 
2. ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร 50 0.24 10 0.06 40 0.82 
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 32 0.15 15 0.09 17 0.35 
4. ด้ำนสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 62 0.36 41 0.32 21 0.48 
5. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 32 0.17 15 0.09 17 0.59 
6. ด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล 6 0.03 5 0.03 1 0.03 

ภาพรวม 85 0.40 40 0.25 45 0.92 
หมำยเหตุ :   Bottom 2 Boxes ค ำนวณจำกร้อยละของคนที่ให้ระดับคะแนนไม่พึงพอใจ (ระดับคะแนน 1-2) ในแต่ละด้ำน 

 
 

 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของควำมพึงพอใจ เพ่ือดูควำมสัมพันธ์ของผู้รับบริกำรกับกำรให้บริกำรใน
แต่ละกลุ่มผู้รับบริกำร ได้แก่ กลุ่มนำยจ้ำง กลุ่มผู้ประกันตน/ ลูกจ้ำง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะใช้
ค่ำที่ได้จำกกำรหำค่ำสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่ำงควำมพึงพอใจโดยรวม กับควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน
มำใช้ในกำรวิเครำะห์  

 
กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของควำมพึงพอใจ มีดังนี้ 
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1) กลุ่มนายจ้าง 

เมื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของควำมพึงพอใจที่มีต่อกลุ่มนำยจ้ำงพบว่ำ ประเด็นที่ส่งผลกับควำม 
พึงพอใจรวมมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่  

 ด้ำนกระบวนกำรหรือข้ันตอนกำรให้บริกำร (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.648) 
 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.576) 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.554) 

2) กลุ่มผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง 

เมื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของควำมพึงพอใจที่มีต่อกลุ่มผู้ประกันตน/ พบว่ำ ประเด็นที่ส่งผลกับควำม 
พึงพอใจรวมมำกท่ีสุด 3 อันดับ ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

ผู้ประกันตนมาตรา 33/ ลูกจ้าง  
 ด้ำนกระบวนกำรหรือข้ันตอนกำรให้บริกำร (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.656) 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.594) 
 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.583) 

ผู้ประกันตนมาตรา 39  
 ด้ำนกระบวนกำรหรือข้ันตอนกำรให้บริกำร (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.669) 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.586) 
 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.578) 

ผู้ประกันตนมาตรา 40 
 ด้ำนกระบวนกำรหรือข้ันตอนกำรให้บริกำร (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.658) 
 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.598) 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.567) 

3) กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เมื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของควำมพึงพอใจที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำ ประเด็นที่ส่งผลกับ
ควำมพึงพอใจรวมมำกท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่  

 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที ่(ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.743) 
 ด้ำนกระบวนกำรหรือข้ันตอนกำรให้บริกำร (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.734) 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (ค่ำควำมสัมพันธ์ 0.601) 
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ตารางท่ี 29 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กับการให้บริการ 
 

นายจ้าง 

ผู้ประกันตน /ลูกจ้าง 
ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง รวม 
ผู้ประกันตน
มาตรา 33/ 

ลูกจ้าง 

ผู้ประกันตน
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน
มาตรา 40 

1. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 0.576** 0.592** 0.583** 0.578** 0.598** 0.743** 
2. ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอน
กำรให้บริกำร 

0.648** 0.661** 0.656** 0.669** 0.658** 0.734** 

3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 0.554** 0.582** 0.594** 0.586** 0.567** 0.601** 
4. ด้ำนสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 0.413** 0.478** 0.479** 0.460** 0.512** 0.367** 
5. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 0.539** 0.525** 0.528** 0.540** 0.512** 0.554** 
6. ด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรร
มำภิบำล 

0.522** 0.490** 0.495** 0.499** 0.475** 0.536** 

หมำยเหตุ :   ** มีระดับนัยส ำคัญที่ 0.01 , * มีระดับนัยส ำคัญที่ 0.05 
 

จำกกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ควำมพึงพอใจในแต่ละกลุ่มผู้รับบริกำร ทั้งกลุ่มนำยจ้ำง ผู้ประกันตน/ 
ลูกจ้ำง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีด้ำนที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจรวมเหมือนกัน คือ ด้ำนกระบวนกำร
หรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพียงแต่สลับ
อันดับกันในแต่ละกลุ่ม อย่ำงไรก็ดีค่ำควำมสัมพันธ์ในแต่ละด้ำนมีค่ำใกล้เคียงกัน 

ดังนั้น กำรบริกำรงำนประกันสังคม ควรให้ควำมส ำคัญในงำนบริกำร ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอน
กำรให้บริกำร ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจในกำร
บริกำรงำนประกันสังคมมำกยิ่งขึ้น 
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กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจเพ่ือหำปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง และปัจจัยที่ควรพัฒนำและปรับปรุงโดยจะใช้
เทคนิคกำรวิเครำะห์ Quadrant Analysis เพ่ือเปรียบเทียบ “ค่ำควำมพึงพอใจ ที่ได้จำกกำรหำค่ำสหสัมพันธ์ 
(Correlation) กับควำมพึงพอใจโดยรวม” กับ “คะแนนควำมพึงพอใจ” ของแต่ละปัจจัย เพ่ือวัดระดับ
ควำมส ำคัญของปัจจัย โดยพิจำรณำจำกค่ำสหสัมพันธ์ที่มำกที่สุด (ในกรณีที่มีข้อมูลเพียงพอ และเหมำะสมใน
กำรวิเครำะห์) โดยแบ่งเป็น 

 
ปรับปรุงเร่งด่วน เนื่องจำกเป็นปัจจัยที่ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมให้ควำมส ำคัญระดับสูง

แต่ควำมพึงพอใจในปัจจัยเหล่ำนี้อยู่ในระดับต่ ำ จึงต้องเร่งท ำกำรปรับปรุง
แก้ไขทันท ี

ปรับปรุง  ปัจจัยเหล่ำนี้ เป็นปัจจัยที่ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมให้ควำมส ำคัญระดับ
ต่ ำ และควำมพึงพอใจในปัจจัยเหล่ำนี้ก็มีระดับต่ ำเช่นกัน จึงส ำคัญระดับ
รองในกำรพิจำรณำปรับปรุง 

จุดแข็ง  เนื่องจำกมีผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจมำก และก็ให้
ควำมส ำคัญระดับสูงในปัจจัยเหล่ำนี้  

ดีแล้วควรรักษาไว้ ปัจจัยเหล่ำนี้เป็นโอกำสในกำรท ำกำรประชำสัมพันธ์ เนื่องจำกผู้รับบริกำร
งำนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจสูงแต่ให้ควำมส ำคัญในปัจจัยเหล่ำนี้อยู่ใน
ระดับต่ ำ 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์ Quadrant Analysis มีดังนี้ 
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1) กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม (ภาพรวม) 
แผนภูมิที่ 11 : Quadrant Analysis ของผู้รับบริการงานประกันสังคม (ภาพรวม)  

 
 

 
 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์  Quadrant Analysis โดยพิจำรณำแยกเป็นหน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม มีรำยละเอียดดังนี้ 

  

ภาพรวมท่ัวประเทศ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
ระดับ

ความสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 4.72 4.43 0.592 จุดแข็ง

ด้านที่ 2 กระบวนการหรือข้ันตอนการให้บริการ 4.67 4.53 0.249 ดีแล้วควรรักษาไว้

ด้านที่ 3 ส่ิงอ านวยความสะดวก 4.58 4.47 0.236 ดีแล้วควรรักษาไว้

ด้านที่ 4 สิทธิประโยชนท์ี่ได้รับ (ภาพรวมต่อส านกังานประกันสังคม) 4.68 4.49 0.470 จุดแข็ง

ด้านที่ 5 การประชาสัมพันธ์ 4.57 4.36 0.527 ปรับปรุงเร่งด่วน

ด้านที่ 6 จริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.63 4.31 0.496 ปรับปรุงเร่งด่วน

ความพึงพอใจโดยรวม 4.56
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2) กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม 
แผนภูมิที่ 12 : Quadrant Analysis ของผู้รับบริการประกันสังคม ณ หน่วยบริการของส านักงาน
ประกันสังคม 

 
 

 
 

  

หน่วยบริการของประกันสังคม ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
ระดับ

ความสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 4.73 4.45 0.603 จุดแข็ง

ด้านที่ 2 กระบวนการหรือข้ันตอนการให้บริการ 4.68 4.57 0.266 ดีแล้วควรรักษาไว้

ด้านที่ 3 ส่ิงอ านวยความสะดวก 4.58 4.50 0.232 ดีแล้วควรรักษาไว้

ด้านที่ 4 สิทธิประโยชนท์ี่ได้รับ (ภาพรวมต่อส านกังานประกันสังคม) 4.68 4.50 0.470 จุดแข็ง

ด้านที่ 5 การประชาสัมพันธ์ 4.59 4.38 0.257 ปรับปรุง

ด้านที่ 6 จริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.65 4.31 0.284 ปรับปรุง

ความพึงพอใจโดยรวม 4.59
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3) กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร  
แผนภูมิที่ 13 : Quadrant Analysis ของผู้รับบริการประกันสังคม ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

 
 

 
กำรวิเครำะห์ Quadrant Analysis ของผู้รับบริกำรประกันสังคม พบว่ำ กำรบริกำรงำนประกันสังคม

ด้ำนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเป็นจุดแข็งของกำรบริกำรงำนประกันสังคมในภำพรวม รวมทั้งงำนประกันสังคม ณ 
หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมและหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร แต่กำรบริกำรงำนประกันสังคม
ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่เป็นจุดแข็งของกำรบริกำรงำนประกันสังคมในภำพรวม และงำนประกันสังคม 
ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม แต่เป็นปัจจัยปรับปรุงเร่งด่วนของงำนประกันสังคม ณ หน่วย
บริกำรเครือข่ำยพันธมิตร นอกจำกนั้น กำรบริกำรงำนประกันสังคมด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนจริยธรรม 
คุณธรรม และธรรมำภิบำล เป็นปัจจัยปรับปรุงเร่งด่วนของกำรบริกำรงำนประกันสังคมในภำพรวม และเป็น
ปัจจัยปรับปรุงของงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 

ดังนั้น กำรบริกำรงำนประกันสังคม ควรปรับปรุงในงำนบริกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำน
จริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมทั้งยังควรปรับปรุงเร่งด่วนใน
งำนบริกำรด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 

หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
ระดับ

ความสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 4.69 4.35 0.554 ปรับปรุงเร่งด่วน

ด้านที่ 2 กระบวนการหรือข้ันตอนการให้บริการ 4.64 4.41 0.200 ดีแล้วควรรักษาไว้

ด้านที่ 3 ส่ิงอ านวยความสะดวก 4.58 4.40 0.251 ดีแล้วควรรักษาไว้

ด้านที่ 4 สิทธิประโยชนท์ี่ได้รับ (ภาพรวมต่อส านกังานประกันสังคม) 4.66 4.46 0.476 จุดแข็ง

ด้านที่ 5 การประชาสัมพันธ์ 4.42 4.26 0.214 ปรับปรุง

ด้านที่ 6 จริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 4.51 4.31 0.233 ปรับปรุง

ความพึงพอใจโดยรวม 4.46
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความพึงพอใจ โดยพิจำรณำ ปัจจัยด้ำนที่เป็นจุด

ด้อย ด้วยกำรวิเครำะห์ Quadrant Analysis & GAP Analysis นอกจำกนั้นยังพิจำรณำ Customer Effort 
Score (CES) เพ่ือลดข้อร้องเรียนซึ่งช่วยในกำรเพ่ิมควำมพึงพอใจ ตลอดจนวิเคราะห์แนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงของปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความพึงพอใจ โดยใช้ Regression Analysis ซึ่งจำกกำร
วิเครำะห์ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจพบว่ำกลุ่มผู้รับบริกำรประกันสังคม (ภำพรวม) เหมือนกับหน่วยบริกำร
ของส ำนักงำนประกันสังคมเนื่องจำกหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมมีจ ำนวนมำก ดังนั้นกำรวิเครำะห์
จะแบ่งออกเป็น หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร มีรำยละเอียด
ดังนี้ 

 กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม 
จุดแข็งของ กำรบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม  คือ สิทธิ

ประโยชน์ที่ได้รับ และกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ส่วนกำรบริกำรงำนประกันสังคมด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำลเป็น ปัจจัยปรับปรุง ของกำรบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วย
บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 

นอกจำกนั้น จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคาดหวังและความพึงพอใจ (GAP analysis) 
พบว่ำ โดยภำพรวมกำรบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมได้ยังไม่ดีเท่ำที่ควรในหลำยด้ำน โดยจะเห็นได้จำกคะแนนควำมคำดหวังที่สูง
กว่ำคะแนนควำมพึงพอใจ แสดงว่ำผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมมีควำมคำดหวังต่อกำรบริกำรมำกและ หน่วย
บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม
ได้ โดยเฉพำะในด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่  และด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์  

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความพึงพอใจ 
จำกกำรวิเครำะห์ Quadrant Analysis & GAP Analysis พบว่ำ ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความ

พึงพอใจการบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม คือ การบริการงาน
ประกันสังคมด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านจริยธรรม คุณธรรม และ
ธรรมาภิบาล เนื่องจำกผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม มีควำม
คำดหวังต่องำนประกันสังคมในด้ำนเหล่ำนี้มำก แสดงถึงผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม ให้ควำมส ำคัญระดับสูงแต่หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ยังให้บริกำรได้ไม่
เทียบเท่ำกับที่ผู้รับบริกำรคำดหวัง จึงเป็นปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำน
ประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 



     
การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2560 

 
 

|  140  | 
 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรศึกษำควำมพยำยำมของผู้รับบริกำรประกันสังคม  ณ หน่วยบริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม (กำรแก้ปัญหำจำกข้อร้องเรียน) พบว่ำจำกผู้รับบริกำรทั้งหมดผู้รับบริกำรที่พบปัญหำ 
และแจ้งปัญหำ ร้อยละ 1.41 โดยคะแนนควำมพยำยำมของผู้รับบริกำร (CES) อยู่ ในระดับ 3.76 ซึ่ง
หมำยควำมว่ำ ผู้รับบริการประกันสังคมต้องพยายามเล็กน้อย เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหา  ถึงแม้ผู้รับบริการ
ประกันสังคมต้องพยายามเล็กน้อยเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหา แต่การบริการงานประกันสังคม ณ หน่วย
บริการของส านักงานประกันสังคม ควรปรับปรุงพัฒนางานประกันสังคม ในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู้รับบริการ ณ หน่วย
บริการของส านักงานประกันสังคมมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

การวิเคราะห์แนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อความพึงพอใจ 
จำกกำรวิเครำะห์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความพึงพอใจในแต่ละด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการ

ประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และปัจจัยด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 
ซึ่งเมื่อวิเครำะห์ด้วย Regression จะสำมำรถสรุปเป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำมพึงพอใจได้
ดังนี้ 

 ด้านการประชาสัมพันธ์  
เมื่อวิเครำะห์ด้วย Regression จะสำมำรถสรุปเป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำม 

พึงพอใจตำมล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยย่อย ได้ดังนี้ 
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 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
เมื่อวิเครำะห์ด้วย Regression จะสำมำรถสรุปเป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำม 

พึงพอใจตำมล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยย่อย ได้ดังนี้ 

 
 ด้านจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล 

เมื่อวิเครำะห์ด้วย Regression จะสำมำรถสรุปเป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำม 
พึงพอใจตำมล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยย่อย ได้ดังนี้ 

 
 

 กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร  
จุดแข็งของ กำรบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร คือ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

ส่วนกำรบริกำรงำนประกันสังคมด้ำน กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ เป็น ปัจจัยปรับปรุงเร่งด่วน และ กำร
บริกำรงำนประกันสังคม ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และ ด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำลเป็น ปัจจัย
ปรับปรุง ของ กำรบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 

นอกจำกนั้น จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคาดหวังและความพึงพอใจ (GAP analysis) 
พบว่ำ โดยภำพรวม กำรบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมได้ยังไม่ดีเท่ำที่ควรในหลำยด้ำน โดยจะเห็นได้จำกคะแนนควำมคำดหวังที่สูงกว่ำ
คะแนนควำมพึงพอใจ แสดงว่ำผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมมีควำมคำดหวังต่อกำรบริกำรมำกและ หน่วย
บริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมได้ 
โดยเฉพำะในด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และด้ำนกระบวนกำรหรือข้ันตอนกำรให้บริกำร  
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความพึงพอใจ 
จำกกำรวิเครำะห์ Quadrant Analysis & GAP Analysis พบว่ำ ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความ

พึงพอใจการบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร คือ การบริการงานประกันสังคม 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ และ 

ด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล เนื่องจำกผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำย
พันธมิตร มีควำมคำดหวังต่องำนประกันสังคมในด้ำนเหล่ำนี้มำก แสดงถึงผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ 
หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ให้ควำมส ำคัญระดับสูงแต่หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร  ยังให้บริกำรได้ไม่
เทียบเท่ำกับที่ผู้รับบริกำรคำดหวัง จึงเป็นปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำน
ประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรศึกษำควำมพยำยำมของผู้รับบริกำรประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำย
พันธมิตร (กำรแก้ปัญหำจำกข้อร้องเรียน) พบว่ำจำกผู้รับบริกำรทั้งหมดผู้รับบริกำรที่พบปัญหำ และแจ้งปัญหำ 
ร้อยละ 1.88 โดยคะแนนควำมพยำยำมของผู้รับบริกำร (CES) อยู่ในระดับ 3.24 ซึ่งหมำยควำมว่ำ ผู้รับบริการ
ประกันสังคมต้องพยายามปานกลาง เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหา การบริการงานประกันสังคม ณ หน่วย
บริการเครือข่ายพันธมิตร ควรปรับปรุงพัฒนางานประกันสังคม ในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้าน
กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิ
บาลเพื่อให้ผู้รับบริการ ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

การวิเคราะห์แนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อความพึงพอใจ 
จำกกำรวิเครำะห์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความพึงพอใจในแต่ละด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ปัจจัยด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 
และปัจจัยด้านจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งเมื่อวิเครำะห์ด้วย Regression จะสำมำรถสรุปเป็น
แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำมพึงพอใจไดด้ังนี้ 

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
เมื่อวิเครำะห์ด้วย Regression จะสำมำรถสรุปเป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำม 

พึงพอใจตำมล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยย่อย ได้ดังนี้ 
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 ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ  
เมื่อวิเครำะห์ด้วย Regression จะสำมำรถสรุปเป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำม 

พึงพอใจตำมล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยย่อย ได้ดังนี้ 

 
 ด้านการประชาสัมพันธ์  

เมื่อวิเครำะห์ด้วย Regression จะสำมำรถสรุปเป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำม 
พึงพอใจตำมล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยย่อย ได้ดังนี้ 

 
 

 ด้านจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล 
เมื่อวิเครำะห์ด้วย Regression จะสำมำรถสรุปเป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำม 

พึงพอใจตำมล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยย่อย ได้ดังนี้ 
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ส่วนที่ 4 แนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อความพึงพอใจ 
 จำกกำรวิเครำะห์ด้วยสถิติชั้นสูง สำมำรถสรุปเป็นแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำมพึงพอใจ 
โดยแบ่งออกเป็น หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ดังนี้ 

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อความพึงพอใจ ณ หน่วยบริการของส านักงาน
ประกันสังคม 
จำกกำรวิ เครำะห์แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ ยงต่อควำมพึงพอใจ ได้แก่  ปัจจัยด้ำนกำร

ประชำสัมพันธ์ ปัจจัยด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และปัจจัยด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

o ด้านการประชาสัมพันธ์  
1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 

 จัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์ และกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงรุกอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

 จัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์ และกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงรุกเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลง
สิทธิประโยชน์ หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงระบบขั้นตอนกำรบริกำร 

2. จัดท าระบบ/ ช่องทางข้อมูลข่าวสารงานประกันสังคมเพื่อให้กับผู้ประกันตนสามารถใช้
ค้นหาข้อมูลได้โดยสะดวกทั้ง offline และ online ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่างๆ ได้แก่ 

 ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร ขั้นตอนกำรบริกำร และ
ระยะเวลำในแต่ละขั้นตอน 

 ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องสิทธิประโยชน์ และกำรเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ 
3. การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง มีสื่อที่หลากหลาย 

 การโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น ภาพลักษณ์ การด าเนินงาน ช่องทางการ
ให้บริการ ได้แก่ บริการผ่านส านักงานประกันสังคม เครือข่ายพันธมิตร และการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (SSO e-Service) 

- กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบ Above the line เช่น“มีกำรโฆษณำผ่ำนสื่อทำงทีวี 
(ฟรีทีวีและทีวีดิจิตอล)” “มีกำรโฆษณำผ่ำนทำง Social Media อินเทอร์เน็ต / 
Website” “มีป้ำยโฆษณำ/ โปสเตอร์/แบนเนอร์ต่ำงๆ ที่หน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม” และ “มีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงจอทีวีที่หน่วยบริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม”  
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 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ระบบขั้นตอนการให้บริการที่หน่วยบริการ และข้ันตอนการ
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSO e-Service) 

- กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบ Below the line เช่น “มีเจ้ำหน้ำที่ที่หน่วยบริกำร
ส ำนักงำนประกันสังคมคอยให้ค ำแนะน ำเรื่องเอกสำร ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่หน่วย
บริกำร และขั้นตอนกำรให้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (SSO e-Service) ” “มีบอร์ด
ประชำสัมพันธ์โดยเฉพำะเรื่องขั้นตอนกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งแสดง
ล ำดับขั้นตอนและระยะเวลำในแต่ละข้ันตอน” 

- กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกถึงสถำนที่ เช่น กำรท ำ Road show แนะน ำขั้นตอนกำร
ให้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (SSO e-Service) 

 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ 

- กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบ Below the line เช่น “มีเจ้ำหน้ำที่ที่หน่วยบริกำร
ส ำนักงำนประกันสังคมให้ข้อมูลเรื่องข่ำวสำร และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนตอบ
ปัญหำ ข้อสงสัย” “มีแผ่นพับ/ โบรชัวร์ข่ำวสำร และสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ” “ใช้ SSO 
Connect แ จ้ งข่ ำ ว ส ำ ร  แ ล ะสิ ท ธิ ป ระ โย ช น์ ท ำ ง  Mobile phone ให้ กั บ
ผู้ประกันตน” “มีบอร์ดประชำสัมพันธ์เรื่องข่ำวสำร และสิทธิประโยชน์” และ “มี
กำรส่ง E-mail แจ้งข่ำวสำร และสิทธิประโยชน์ให้กับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลของแต่ละ
บริษัทที่อยู่ในพื้นท่ีควำมรับผิดชอบของหน่วยบริกำร” 

- กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกถึงสถำนที่ เช่น กำรท ำ Road show แจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
สิทธิประโยชน์ 

4. การประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

 ปรับรูปแบบของสื่อประชำสัมพันธ์ให้มีลักษณะของกำรอธิบำยผ่ำนรูปภำพ (Visual) 
หรือ ท ำ clip สั้นๆ เพื่อแนะน ำขั้นตอนกำรบริกำร 

o ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
1. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

 อบรมให้ควำมรู้เรื่องมำตรฐำนกำรบริกำร/ กำรบริกำรด้วยใจ (Service mind) 

 มีคู่มือปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ คู่มือกำรให้บริกำรด้วยใจ (Service mind) 

 กำรให้รำงวัลแก่พนักงำนที่ปฏิบัติงำนดี และหน่วยบริกำรที่ให้บริกำรดีเพ่ือสร้ำงขวัญ 
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

2. การให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถาม 

 จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม 
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 จัดให้มีบุคลำกรเฉพำะสำหรับกำรตอบข้อซักถำมต่ำงๆ ของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม 

 มีช่องทำงหลำกหลำย เพ่ือให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมเช่น Call center, Web 
chat เป็นต้น 

o ด้านจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล  
1. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 

 เพ่ิมช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็น เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังควำมคิดเห็น หรือ
เคำน์เตอร์/ สำยด่วนร้องเรียน 

2. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และยุติธรรม โดยระบบการจัดคิวโดยใช้
เทคโนโลยี หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม ควรมีเจ้าหน้าที่แนะน า 

 กำรเรียงล ำดับคิวโดยใช้เครื่องออกบัตรคิว เพ่ือให้บริกำรกับผู้รับบริกำรประกันสังคมที่
ต้องกำรมำรับบริกำรที่หน่วยบริกำร 

 บริกำร e-Self Service ของบริกำรประกันสังคม เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ
ผู้รับบริกำรในกำรใช้บริกำรครั้งต่อไป 

3. การท างานซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

 กำรเปิดเผยข้อมูลสถำนภำพ กำรลงทุนของกองทุนประกันสังคม โดยสำมำรถตรวจสอบ
ได้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

 ประชำชนสำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนประกันสังคม ตลอดจนมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่ำนทำงช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ของ
ส ำนักงำนประกันสังคม 

 ประชำสัมพันธ์ “ส ำนักงำนประกันสังคมใสสะอำดปรำศจำกคอร์รัปชั่น” ให้ประชำชน
ทั่วไปทรำบอย่ำงทั่วถึง 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 

 มีกำรจัดอบรมเรื่องกำรบริกำร เพ่ือให้สำมำรถบริกำรได้อย่ำงมืออำชีพ 

 มีคู่มือปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้ง Knowledge Base ต่ำงๆ ซึ่งควรจัดท ำเป็น
ระบบเพ่ือให้สำมำรถสืบค้นได้ง่ำย 
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 แนวทางในการบริหารความเสี ่ยงต่อความพึงพอใจ  ณ หน่วยบริการเครือข่าย
พันธมิตร 
จำกกำรวิเครำะห์แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำมพึงพอใจ ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 

ได้แก่ ปัจจัยด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ปัจจัยด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ และปัจจัยด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

o ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
1. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
o จัดให้มีกล่องรับฟังควำมคิดเห็น ที่หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 
o มีเจ้ำหน้ำที่ของประกันสังคม หรือมีทีม Outsource ที่คอยตรวจสอบกำรให้บริกำรของ

เจ้ำหน้ำที่ท่ีให้บริกำร ที่หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 
2. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม 
o ส ำนักงำนประกันสังคมต้องมีคู่มือ หรือ Application เพ่ือให้หน่วยบริกำรเครือข่ำย

พันธมิตรใช้ในกำรตอบข้อซักถำม หรือให้ค ำแนะน ำ  
o มีกำรแจ้งช่องทำงกำรติดต่อของส ำนักงำนประกันสังคม ในกำรตอบข้อซักถำมท่ีเป็น

ข้อมูลเชิงลึก  
o มีเจ้ำหน้ำที่ของประกันสังคม คอยประจ ำในแต่ละหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรใหญ่ๆ 

ที่มีผู้รับบริกำรประกันสังคม เช่น ตำมโรงพยำบำลต่ำงๆ  

o ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ  
1. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ 
o จัดให้มีจุดให้ค ำปรึกษำหรือจุดเตรียมเอกสำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของประกันสังคมคอยให้

ค ำแนะน ำเรื่องเอกสำร ควำมครบถ้วนถูกต้องของเอกสำรของผู้ รับบริกำรงำน
ประกันสังคม และตรวจสอบควำมเรียบร้อยก่อนที่จะยื่นต่อเคำน์เตอร์บริกำร ซึ่งอำจจะ
มำประจ ำสัปดำห์ละครั้ง และหมุนเวียนไปตำมหน่วยงำนเครือข่ำยพันธมิตรต่ำงๆ  

o มีบอร์ดประชำสัมพันธ์ หรือแหล่งข้อมูลโดยเฉพำะเรื่องขั้นตอนกำรให้บริกำรอย่ำง
ชัดเจน พร้อมทั้งแสดงล ำดับขั้นตอน และระยะเวลำในแต่ละข้ันตอน  

o มีแหล่งข้อมูลของประกันสังคมทั้ง offline และ online เพ่ือช่วยสนับสนุนกำรให้บริกำร
ของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร เช่น เรื่องเอกสำร กำรกรอกเอกสำร 

2. ความคล่องตัวของขั้นตอนการให้บริการ และความรวดเร็วในการให้บริการ 
o ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรมำกขึ้น  
o มีช่องทำงในกำรให้บริกำรเฉพำะส ำหรับให้บริกำรงำนประกันสังคมในหน่วยบริกำร

เครือข่ำยพันธมิตร 
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o เพ่ิมหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ให้หลำกหลำยมำกข้ึน 

o ด้านการประชาสัมพันธ์  
1. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ เป็นไปอย่างท่ัวถึง และตรงตามความเป็นจริง 

 มีกำรส่งเอกสำร แผ่นพับ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือทุกครั้ง
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปยังหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 

 มีบอร์ดประชำสัมพันธ์ แสดงเรื่องสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ตำมหน่วยบริกำรเครือข่ำย
พันธมิตร รวมทั้งมีกำรแจ้งช่องทำงติดต่อประกันสังคมในกรณีท่ีเป็นข้อมูลในเชิงลึก 

2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 

 จัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ำงๆ ไปยังหน่วยบริกำรเครือข่ำย
พันธมิตร 

3. การประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

 ปรับรูปแบบของสื่อประชำสัมพันธ์ให้มีลักษณะของกำรอธิบำยผ่ำนรูปภำพ (Visual) 
หรือ ท ำ clip สั้นๆ เพื่อแนะน ำขั้นตอนกำรบริกำร 

4. การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง มีสื่อที่หลากหลาย 

 มีกำรประชำสัมพันธ์ของประกันสังคมในหลำยๆ ช่องทำงทั้ง offline และ online  

o ด้านจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล  
1. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และยุติธรรม 

 สร้ำงควำมมั่นใจกับผู้รับบริกำรที่มำใช้บริกำรประกันสังคมที่หน่วยบริกำรเครือข่ำย
พันธมิตรว่ำจะได้รับบริกำรที่ยุติธรรม เช่น ยำที่ได้จำกกำรใช้สิทธิประกันสังคม หรือกำร
รักษำที่โรงพยำบำล 

2. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

 ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรก ำหนดมำตรฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของเจ้ำหน้ำที่ที่
ให้บริกำรที่หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 

3. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 

 เพ่ิมช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็น เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังควำมคิดเห็น ณ หน่วย
บริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 
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ความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการ 

ส ำหรับควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วย
บริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2560 มีรำยละเอียด ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ผลการส ารวจ 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำร

เครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้ 

1. เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  
2. เจ้ำหน้ำที่ได้ด ำเนินกำรครบถ้วนและถูกต้องตำมที่ได้ประกำศไว้  
3. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ประกำศไว้  
4. เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน 
5. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย 

เมื่อจ ำแนกผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรตำมหน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม มีรำยละเอียด ดังนี้  

ผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรต่อส ำนักงำนประกันสังคม (ภำพรวม) พบว่ำ
ผู้รับบริกำรมีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.31 โดย “เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส  
ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน” เป็นหัวข้อที่มีค่ำควำมเชื่อมั่นเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.37 ส่วน 
“เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” เป็นหัวข้อที่มีค่ำควำม
เชื่อมั่นเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.29 โดยที่หน่วยบริกำรของส ำนักประกันสังคมมีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกกว่ำ
หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรเล็กน้อย 
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แผนภูมิที่ 14 : ความเชื่อม่ันคุณภาพการให้บริการ ต่อส านักงานประกันสังคม (ภาพรวม) 

 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 

 

ผลสรุปควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรต่อหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม มีรำยละเอียด
ดังนี้ 

1) ภาพรวมทั่วประเทศ 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 

ในภำพรวมทั่วประเทศ พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.31 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรได้
ตำมระยะเวลำที่ประกำศไว้” และ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับ
สินบน” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.38  ในขณะที่หัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” และ “เจ้ำหน้ำที่ ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ  
ไม่ใหบ้ริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.31 
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ตารางท่ี 30 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมภาพรวม
ทั่วประเทศ (จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวม 4.31 4.31 4.31 4.32 4.31 4.30 
1. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและ

เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  
4.31 4.31 4.35 4.38 4.26 4.13 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วนและถูกต้อง
ตำมท่ีได้ประกำศไว ้

4.35 4.35 4.36 4.32 4.39 4.40 

3. เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำท่ี
ประกำศไว้  

4.38 4.38 4.43 4.37 4.39 4.41 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส 
ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน 

4.38 4.38 4.40 4.37 4.38 4.44 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคน
คุ้นเคย 

4.31 4.31 4.31 4.29 4.34 4.36 

จ านวนผู้ตอบ 16,118 15,051 1,067 9,907 3,474 2,737 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
 

2) เขตพื้นที่ กทม. 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในเขต

พ้ืนที่ กทม. พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกท่ีสุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.22 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำม
โปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน” มีค่ำเฉลี่ยมำกท่ีสุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.46  ในขณะที่หัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่
มีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 3.91 

และเม่ือจ ำแนกตำมกองทุน และขนำดหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 31 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมในเขต
พื้นที่ กทม. (จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวม 4.22 4.22 4.20 - 4.07 4.24 
1. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและ

เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  
3.91 3.90 3.98 - 3.58 3.93 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วนและถูกต้อง
ตำมท่ีได้ประกำศไว ้

4.43 4.44 4.38 - 4.46 4.43 

3. เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำท่ี
ประกำศไว้  

4.40 4.39 4.44 - 4.37 4.40 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส 
ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน 

4.46 4.46 4.47 - 4.46 4.46 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคน
คุ้นเคย 

4.38 4.38 4.35 - 4.41 4.38 

จ านวนผู้ตอบ 1,471 1,405 66 - 123 1,348 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
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3) ปริมณฑล 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 

ในปริมณฑล พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.30 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรได้ตำม
ระยะเวลำที่ประกำศไว้” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.40  ในขณะที่หัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำย
ขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.27 

และเม่ือจ ำแนกตำมกองทุน และขนำดหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 32 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมใน
ปริมณฑล (จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวม 4.30 4.30 4.34 - 4.32 4.27 
1. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและ

เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  
4.27 4.25 4.38 - 4.32 4.20 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วนและถูกต้อง
ตำมท่ีได้ประกำศไว ้

4.38 4.37 4.41 - 4.40 4.34 

3. เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำท่ี
ประกำศไว้  

4.40 4.40 4.42 - 4.42 4.36 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส 
ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน 

4.32 4.32 4.34 - 4.33 4.32 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคน
คุ้นเคย 

4.29 4.28 4.34 - 4.31 4.27 

จ านวนผู้ตอบ 1,331 1,129 202 - 810 521 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
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4) ภาคกลาง 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 

ในภำคกลำง พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.32 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่ได้ด ำเนินกำรครบถ้วน
และถูกต้องตำมที่ได้ประกำศไว้” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.37 ในขณะที่หัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจง
อธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” และ “เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.32 

และเม่ือจ ำแนกตำมกองทุน และขนำดหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 33 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมใน 
ภาคกลาง (จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวม 4.32 4.32 4.25 4.30 4.31 4.40 

1. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและ
เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  

4.32 4.32 4.26 4.32 4.31 4.30 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วนและถูกต้อง
ตำมท่ีได้ประกำศไว ้

4.37 4.37 4.33 4.35 4.39 4.42 

3. เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำท่ี
ประกำศไว้  

4.35 4.35 4.34 4.34 4.34 4.42 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส 
ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน 

4.35 4.35 4.31 4.33 4.37 4.43 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคน
คุ้นเคย 

4.32 4.32 4.25 4.30 4.31 4.40 

จ านวนผู้ตอบ 4,086 3,844 242 2,550 958 578 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
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5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมใน 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.45 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจง
อธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.51 ในขณะที่
หัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย ”  
มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.41 

และเม่ือจ ำแนกตำมกองทุน และขนำดหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 34 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวม 4.45 4.45 4.50 4.47 4.31 4.75 

1. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและ
เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  

4.51 4.51 4.59 4.55 4.27 4.73 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วนและถูกต้อง
ตำมท่ีได้ประกำศไว ้

4.42 4.41 4.46 4.42 4.30 4.74 

3. เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำท่ี
ประกำศไว้  

4.47 4.46 4.53 4.48 4.31 4.77 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส 
ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน 

4.46 4.45 4.49 4.47 4.31 4.77 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคน
คุ้นเคย 

4.41 4.41 4.44 4.41 4.31 4.73 

จ านวนผู้ตอบ 3,531 3,312 219 2,757 603 171 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
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6) ภาคเหนือ 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมใน

ภำคเหนือ พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.31 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอน
และเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.48  ในขณะที่หัวข้อ 
“เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย” มีค่ำเฉลี่ยน้อย
ที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.20 

และเม่ือจ ำแนกตำมกองทุน และขนำดหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 35 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมใน
ภาคเหนือ (จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวม 4.31 4.31 4.34 4.29 4.63 3.97 

1. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและ
เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  

4.48 4.48 4.53 4.47 4.68 4.36 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วนและถูกต้อง
ตำมท่ีได้ประกำศไว ้

4.24 4.24 4.22 4.21 4.66 3.71 

3. เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำท่ี
ประกำศไว้  

4.38 4.38 4.47 4.36 4.68 4.20 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส 
ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน 

4.38 4.38 4.46 4.35 4.68 4.23 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคน
คุ้นเคย 

4.20 4.19 4.22 4.16 4.62 3.78 

จ านวนผู้ตอบ 3,134 2,977 157 2,690 325 119 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
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7) ภาคใต้ 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมใน

ภำคใต้ พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำก ที่ค่ำเฉลี่ย 4.16 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส 
ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.31  ในขณะที่หัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำร
ชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.06 

และเม่ือจ ำแนกตำมกองทุน และขนำดหน่วยบริกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 36 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมในภาคใต้ 
(จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วยบริการ
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามขนาด 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

ขนาดเล็ก  
(S) 

ขนาดกลาง 
(M) 

ขนาดใหญ่ 
(L) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวม 4.16 4.16 4.17 4.15 4.17 - 
1. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและ

เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  
4.06 4.06 4.13 4.07 4.03 - 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วนและถูกต้อง
ตำมท่ีได้ประกำศไว ้

4.30 4.30 4.33 4.29 4.34 - 

3. เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำท่ี
ประกำศไว้  

4.30 4.30 4.38 4.29 4.35 - 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส 
ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน 

4.31 4.31 4.40 4.30 4.34 - 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคน
คุ้นเคย 

4.28 4.28 4.24 4.27 4.30 - 

จ านวนผู้ตอบ 2,565 2,384 181 1,910 655 - 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
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ผลสรุปควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรต่อหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1) ภาพรวมทั่วประเทศ 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในภำพรวม 

ทั่วประเทศ พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกท่ีสุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.30 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำม
โปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.35 ในขณะที่หัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มี
กำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.19
เมื่อจ ำแนกตำมกองทุน และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 37 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรภาพรวมทั่ว
ประเทศ (จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วย
บริการ

เครือข่าย
พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  
(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 
(กองทุน
ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

เทสโก้ 
โลตัส 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ความเชื่อมั่นคุณภาพการใหบ้ริการ
โดยรวม 

4.30 4.30 4.41 4.30 4.42 4.25 4.64 4.34 4.41 

1. เจ้ ำห น้ ำท่ีมีกำรชี้ แจงอธิบำย
ขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนท่ี
ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  

4.19 4.19 4.26 4.17 4.26 4.20 4.62 4.37 4.11 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วน
และถูกต้องตำมท่ีได้ประกำศไว้ 

4.31 4.30 4.42 4.32 4.43 4.23 4.67 4.34 4.45 

3. เจ้ ำห น้ ำ ท่ี ด ำ เนิ นก ำรได้ ตำม
ระยะเวลำท่ีประกำศไว้  

4.26 4.25 4.40 4.26 4.42 4.20 4.67 4.29 4.27 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วย
ควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียก
รับเงิน ไม่รับสินบน 

4.35 4.34 4.48 4.35 4.50 4.29 4.64 4.38 4.27 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำม
เสมอภำค ไม่ เลือกปฏิบัติ  ไม่
ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย 

4.29 4.28 4.44 4.29 4.45 4.22 4.52 4.31 4.45 

จ านวนผู้ตอบ 4,882 4,726 156 3,037 139 1,067 35 580 24 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
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2) เขตพื้นที่ กทม. 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในเขตพ้ืนที่ กทม. 

พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.40 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส  
ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.50  ในขณะที่หัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำร
ชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 3.92 เมื่อ
จ ำแนกตำมกองทุน และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 38 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรในเขตพื้นที่ กทม. 
(จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วย
บริการ

เครือข่าย
พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  
(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 
(กองทุน
ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

เทสโก้ 
โลตัส 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ความเชื่อมั่นคุณภาพการใหบ้ริการ
โดยรวม 

4.40 4.39 4.57 4.35 4.57 4.44 4.67 4.46 - 

1. เจ้ ำห น้ำ ท่ีมีกำรชี้ แจงอธิบำย
ขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนท่ี
ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  

3.92 3.92 4.00 3.88 4.00 4.08 - 4.18 - 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วน
และถูกต้องตำมท่ีได้ประกำศไว้ 

4.42 4.41 4.57 4.38 4.57 4.44 4.67 4.51 - 

3. เจ้ ำห น้ ำ ท่ี ด ำ เนิ นกำรได้ ตำม
ระยะเวลำท่ีประกำศไว้  

4.36 4.35 4.51 4.32 4.51 4.35 4.67 4.46 - 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วย
ควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียก
รับเงิน ไม่รับสินบน 

4.50 4.49 4.60 4.44 4.60 4.59 4.67 4.62 - 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำม
เสมอภำค ไม่ เลือกปฏิบัติ  ไม่
ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย 

4.42 4.41 4.54 4.36 4.54 4.45 4.67 4.51 - 

จ านวนผู้ตอบ 398 363 35 242 35 55 3 63 - 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
 
  



     
การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2560 

 
 

|  160  | 
 

3) ปริมณฑล 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในปริมณฑล 

พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.25 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส  
ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.32  ในขณะที่หัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำร
ชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 3.94 เมื่อ
จ ำแนกตำมกองทุน และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 39 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรในปริมณฑล 
(จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วย
บริการ

เครือข่าย
พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  
(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 
(กองทุน
ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

เทสโก้ 
โลตัส 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ความเชื่อมั่นคุณภาพการใหบ้ริการ
โดยรวม 

4.25 4.24 4.41 4.19 4.37 4.35 - 4.35 - 

1. เจ้ ำห น้ำ ท่ีมีกำรชี้ แจงอธิบำย
ขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนท่ี
ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  

3.94 3.94 4.00 3.88 4.00 4.18 - 4.24 - 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วน
และถูกต้องตำมท่ีได้ประกำศไว้ 

4.30 4.30 4.31 4.26 4.26 4.39 - 4.39 - 

3. เจ้ ำห น้ ำ ท่ี ด ำ เนิ นกำรได้ ตำม
ระยะเวลำท่ีประกำศไว้  

4.29 4.28 4.45 4.26 4.41 4.33 - 4.33 - 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วย
ควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียก
รับเงิน ไม่รับสินบน 

4.32 4.31 4.55 4.27 4.52 4.38 - 4.42 - 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำม
เสมอภำค ไม่ เลือกปฏิบัติ  ไม่
ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย 

4.26 4.25 4.45 4.23 4.41 4.25 - 4.39 - 

จ านวนผู้ตอบ 571 542 29 360 27 114 - 70 - 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
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4) ภาคกลาง 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในภำคกลำง 

พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.30 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส  
ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.38  ในขณะที่หัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ประกำศไว้” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.23 เมื่อจ ำแนกตำมกองทุน และ
หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 40 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรในภาคกลาง 
(จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วย
บริการ

เครือข่าย
พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  
(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 
(กองทุน
ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

เทสโก้ 
โลตัส 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ความเชื่อมั่นคุณภาพการใหบ้ริการ
โดยรวม 

4.30 4.30 4.36 4.30 4.38 4.27 - 4.42 - 

1. เจ้ ำห น้ ำท่ีมีกำรชี้ แจงอธิบำย
ขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนท่ี
ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  

4.27 4.26 4.57 4.26 4.58 4.18 - 4.39 - 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วน
และถูกต้องตำมท่ีได้ประกำศไว้ 

4.32 4.32 4.40 4.31 4.47 4.29 - 4.39 - 

3. เจ้ ำห น้ ำ ท่ี ด ำ เนิ นก ำรได้ ตำม
ระยะเวลำท่ีประกำศไว้  

4.23 4.23 4.29 4.22 4.38 4.21 - 4.39 - 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วย
ควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียก
รับเงิน ไม่รับสินบน 

4.38 4.38 4.40 4.38 4.50 4.33 - 4.47 - 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำม
เสมอภำค ไม่ เลือกปฏิบัติ  ไม่
ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย 

4.30 4.30 4.33 4.29 4.38 4.26 - 4.42 - 

จ านวนผู้ตอบ 1,243 1,199 44 939 35 184 - 85 - 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
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5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.43 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำน
ด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.47 ในขณะที่หัวข้อ 
“เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ประกำศไว้” และ “เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.42 เมื่อจ ำแนกตำมกองทุน และ
หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 41 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วย
บริการ

เครือข่าย
พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  
(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 
(กองทุน
ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

เทสโก้ 
โลตัส 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ความเชื่อมั่นคุณภาพการใหบ้ริการ
โดยรวม 

4.43 4.43 4.60 4.44 4.60 4.36 4.00 4.42 4.63 

1. เจ้ ำห น้ำ ท่ีมีกำรชี้ แจงอธิบำย
ขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนท่ี
ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  

4.44 4.44 4.50 4.41 4.50 4.42 4.00 4.62 4.00 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วน
และถูกต้องตำมท่ีได้ประกำศไว้ 

4.43 4.42 4.60 4.46 4.60 4.27 4.33 4.41 4.63 

3. เจ้ ำห น้ ำ ท่ี ด ำ เนิ นกำรได้ ตำม
ระยะเวลำท่ีประกำศไว้  

4.42 4.41 4.60 4.43 4.60 4.34 4.00 4.40 4.56 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วย
ควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียก
รับเงิน ไม่รับสินบน 

4.47 4.47 4.60 4.48 4.60 4.46 4.00 4.38 4.63 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำม
เสมอภำค ไม่ เลือกปฏิบัติ  ไม่
ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย 

4.42 4.42 4.60 4.45 4.60 4.37 3.00 4.36 4.63 

จ านวนผู้ตอบ 827 821 6 450 6 148 4 201 18 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
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6) ภาคเหนือ 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในภำคเหนือ 

พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.32 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส  
ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.33  ในขณะที่หัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ประกำศไว้” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.25 เมื่อจ ำแนกตำมกองทุน และ
หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 42 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรในภาคเหนือ 
(จ าแนกตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วย
บริการ

เครือข่าย
พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  
(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 
(กองทุน
ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

เทสโก้ 
โลตัส 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ความเชื่อมั่นคุณภาพการใหบ้ริการ
โดยรวม 

4.32 4.32 4.36 4.35 4.36 4.15 4.72 4.16 3.83 

1. เจ้ ำห น้ำ ท่ีมีกำรชี้ แจงอธิบำย
ขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนท่ี
ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  

4.28 4.28 4.24 4.27 4.24 4.28 4.67 3.85 4.17 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วน
และถูกต้องตำมท่ีได้ประกำศไว้ 

4.32 4.32 4.41 4.37 4.41 3.98 4.68 4.20 4.00 

3. เจ้ ำห น้ ำ ท่ี ด ำ เนิ นกำรได้ ตำม
ระยะเวลำท่ีประกำศไว้  

4.25 4.24 4.50 4.27 4.50 4.09 4.72 4.05 3.50 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วย
ควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียก
รับเงิน ไม่รับสินบน 

4.33 4.33 4.45 4.36 4.45 4.19 4.72 4.14 3.33 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำม
เสมอภำค ไม่ เลือกปฏิบัติ  ไม่
ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย 

4.26 4.26 4.41 4.31 4.41 4.02 4.68 4.02 4.00 

จ านวนผู้ตอบ 960 938 22 725 22 132 26 49 6 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
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7) ภาคใต้ 
ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรในภำคใต้ พบว่ำ 

มีค่ำควำมเชื่อมั่นมำก ที่ค่ำเฉลี่ย 4.17 โดยหัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต  
ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน” มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 4.19 ในขณะที่หัวข้อ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำย
ขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย 3.99 เมื่อจ ำแนกตำม
กองทุน และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 43 : ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการต่อหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตรในภาคใต้ (จ าแนก
ตามกองทุน และขนาดของหน่วยบริการ) 

 

หน่วย
บริการ

เครือข่าย
พันธมิตร 

จ าแนกตามกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 

กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

สถานพยาบาล  
(กองทุน

ประกันสังคม) 

สถานพยาบาล 
(กองทุน
ทดแทน) 

ธนาคาร 
ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

เทสโก้ 
โลตัส 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ความเชื่อมั่นคุณภาพการใหบ้ริการ
โดยรวม 

4.17 4.17 4.25 4.12 4.21 4.20 4.50 4.23 - 

1. เจ้ ำห น้ ำท่ีมีกำรชี้ แจงอธิบำย
ขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนท่ี
ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร  

3.99 3.99 4.00 3.89 4.00 4.08 - 4.22 - 

2. เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรครบถ้วน
และถูกต้องตำมท่ีได้ประกำศไว้ 

4.15 4.15 4.30 4.08 4.29 4.19 5.00 4.17 - 

3. เจ้ ำห น้ ำ ท่ี ด ำ เนิ นก ำรได้ ตำม
ระยะเวลำท่ีประกำศไว้  

4.12 4.11 4.20 4.06 4.07 4.15 5.00 4.12 - 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วย
ควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียก
รับเงิน ไม่รับสินบน 

4.19 4.18 4.30 4.12 4.21 4.21 4.50 4.26 - 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำม
เสมอภำค ไม่ เลือกปฏิบัติ  ไม่
ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย 

4.16 4.15 4.50 4.10 4.50 4.19 4.50 4.15 - 

จ านวนผู้ตอบ 883 863 20 321 14 434 2 112 - 
หมำยเหตุ : สอบถำมเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 : โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด  และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 
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ส ำหรับข้อเสนอแนะด้ำนควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรทั้งในภำพรวม หน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม มีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 44 : ข้อเสนอแนะด้านความเชื่อม่ันคุณภาพการให้บริการ 

 
ภาพรวม 

หน่วยบริการของ
ส านักงาน

ประกันสังคม 

หน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตร 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

- อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำร
หลักฐำนท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร 

15 44.12 15 48.39 - - 

- อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 
ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย 

7 20.59 5 16.13 2 66.67 

- อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรด ำเนินงำน 5 14.71 5 16.13 - - 
- อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำท่ีประกำศไว้ 3 8.82 3 9.68 - - 

- อยำกให้ก ำหนดระยะเวลำในกำรให้บริกำรว่ำแต่ละเรื่องจะเสร็จ
ภำยในกี่นำที 

2 5.88 2 6.45 - - 

- อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วนและถูกต้องตำม
ขั้นตอนในผังกระบวนกำรท่ีได้ปิดประกำศไว้ 

1 2.94 1 3.23 - - 

- อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำ/ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน 1 2.94 - - 1 33.33 

จ านวนผู้ตอบ 34 31 3 
หมำยเหตุ : ร้อยละค ำนวณจำกจ ำนวนผู้ตอบ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเชื่อม่ันคุณภาพการให้บริการ  
กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม เป็นกำรน ำเทคนิค

ทำงสถิติชั้นสูงมำวิเครำะห์ด้วย Quadrant Analysis 

โดยด ำเนินกำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิคดังกล่ำว ในกลุ่มผู้รับบริกำรประกันสังคม (ภำพรวม) และจ ำแนก
ตำมหน่วยบริกำร ได้แก่ 

1) กลุ่มผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 
2) กลุ่มผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำน

ประกันสังคม 

การวิเคราะห์ Quadrant Analysis 

กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำรเพ่ือหำปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและปัจจัยที่ควรพัฒนำและ
ปรับปรุงโดยจะใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์ Quadrant Analysis เพ่ือเปรียบเทียบ “ค่ำควำมเชื่อมั่น ที่ได้จำกกำร
หำค่ำสหสัมพันธ์ (Correlation) กับควำมเชื่อมั่นโดยรวม” กับ “คะแนนควำมเชื่อมั่น” ของแต่ละปัจจัย เพ่ือ
วัดระดับควำมส ำคัญของปัจจัย โดยพิจำรณำจำกค่ำสหสัมพันธ์ที่มำกที่สุด (ในกรณีที่มีข้อมูลเพียงพอ และ
เหมำะสมในกำรวิเครำะห์) โดยแบ่งเป็น 

ปรับปรุงเร่งด่วน เนื่องจำกเป็นปัจจัยที่ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ให้ควำมส ำคัญระดับสูง
แต่ควำมเชื่อมั่นในปัจจัยเหล่ำนี้อยู่ในระดับต่ ำ จึงต้องเร่งท ำกำรปรับปรุง
แก้ไขทันท ี

ปรับปรุง  ปัจจัยเหล่ำนี้ เป็นปัจจัยที่ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ให้ควำมส ำคัญระดับ
ต่ ำ และควำมเชื่อมั่นในปัจจัยเหล่ำนี้ก็มีระดับต่ ำเช่นกัน จึงส ำคัญระดับรอง
ในกำรพิจำรณำปรับปรุง 

จุดแข็ง  เนื่องจำกผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม มีควำมเชื่อมั่นมำก และก็ให้
ควำมส ำคัญระดับสูงในปัจจัยเหล่ำนี้  

ดีแล้วควรรักษาไว้ ปัจจัยเหล่ำนี้เป็นโอกำสในกำรท ำกำรประชำสัมพันธ์ เนื่องจำกผู้รับบริกำร
งำนประกันสังคม มีควำมเชื่อมั่นสูงแต่ให้ควำมส ำคัญในปัจจัยเหล่ำนี้อยู่ใน
ระดับต่ ำ 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์ Quadrant Analysis มีดงันี้ 
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1) กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม (ภาพรวม) 

แผนภูมิที่ 15 : Quadrant Analysis เรื่องความเชื่อม่ันของผู้รับบริการงานประกันสังคม (ภาพรวม)  

 
 

 
 

ส ำหรับกำรวิ เครำะห์  Quadrant Analysis โดยพิจำรณำแยกเป็นหน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของส ำนักงำนประกันสังคม มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  

ภาพรวมท่ัวประเทศ ความพึงพอใจ
ระดับ

ความสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ

A ความเช่ือม่ันต่อคุณภาพและบริการ 4.31

A1 เจ้าหนา้ทีมี่การช้ีแจงอธิบายข้ันตอนและเอกสารหลักฐานทีต้่องใช้ในการด าเนนิการ 4.29 0.112 ปรับปรุง

A2
4.34 0.188 จุดแข็ง

A3 เจ้าหนา้ทีด่ าเนนิการได้ตามระยะเวลาทีป่ระกาศไว้ 4.36 0.191 จุดแข็ง

A4 เจ้าหนา้ทีป่ฎิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทจุริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน 4.37 0.174 จุดแข็ง

A5
4.31 0.191 ปรับปรุงเร่งด่วน

เจ้าหนา้ทีไ่ด้ด าเนนิการครบถ้วนและถูกต้องตามข้ันตอนในผังกระบวนการทีไ่ด้ปิด

ประกาศไว้

เจ้าหนา้ทีใ่ห้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริการเป็นพิเศษกับคน

คุ้นเคย
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2) กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม  
แผนภูมิที่ 16 : Quadrant Analysis เรื่องความเชื่อม่ันของผู้รับบริการประกันสังคม ณ หน่วยบริการของ
ส านักงานประกันสังคม 

 
 

 
 

  

หน่วยบริการของประกันสังคม ความพึงพอใจ
ระดับ

ความสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ

A ความเช่ือม่ันต่อคุณภาพและบริการ 4.31

A1 เจ้าหนา้ทีมี่การช้ีแจงอธิบายข้ันตอนและเอกสารหลักฐานทีต้่องใช้ในการด าเนนิการ 4.31 0.094 ปรับปรุง

A2
4.35 0.181 จุดแข็ง

A3 เจ้าหนา้ทีด่ าเนนิการได้ตามระยะเวลาทีป่ระกาศไว้ 4.38 0.182 จุดแข็ง

A4 เจ้าหนา้ทีป่ฎิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทจุริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน 4.38 0.172 จุดแข็ง

A5
4.31 0.189 ปรับปรุงเร่งด่วน

เจ้าหนา้ทีไ่ด้ด าเนนิการครบถ้วนและถูกต้องตามข้ันตอนในผังกระบวนการทีไ่ด้ปิด

ประกาศไว้

เจ้าหนา้ทีใ่ห้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริการเป็นพิเศษกับคน

คุ้นเคย
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3) กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร  
แผนภูมิที่ 17 : Quadrant Analysis เรื่องความเชื่อม่ันของผู้รับบริการประกันสังคม ณ หน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตร 

 
 

 
 

กำรวิเครำะห์ Quadrant Analysis เรื่องควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรประกันสังคม พบว่ำ ควำม
เชื่อมั่น ในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่ได้ด ำเนินกำรครบถ้วนและถูกต้องตำมที่ได้ประกำศไว้” และ“เจ้ำหน้ำที่มีกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน” เป็นจุดแข็งและเป็นปัจจัยดีแล้วควรรักษำ
ไว้ของควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรประกันสังคมในภำพรวม รวมทั้งงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม และงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ขณะที่ควำมเชื่อมั่น ในเรื่อง 
“เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ประกำศไว้” เป็นจุดแข็งของควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำร
ประกันสังคมในภำพรวม และงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมแต่เป็นปัจจัย
ปรับปรุงเร่งด่วน ในงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ส่วนควำมเชื่อมั่น ในเรื่อง 

หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร ความพึงพอใจ
ระดับ

ความสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ

A ความเช่ือม่ันต่อคุณภาพและบริการ 4.30

A1 เจ้าหนา้ทีมี่การช้ีแจงอธิบายข้ันตอนและเอกสารหลักฐานทีต้่องใช้ในการด าเนนิการ 4.19 0.182 ปรับปรุง

A2
4.31 0.208 จุดแข็ง

A3 เจ้าหนา้ทีด่ าเนนิการได้ตามระยะเวลาทีป่ระกาศไว้ 4.26 0.208 ปรับปรุงเร่งด่วน

A4 เจ้าหนา้ทีป่ฎิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทจุริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน 4.35 0.178 ดีแล้วควรรักษาไว้

A5
4.29 0.196 จุดแข็ง

เจ้าหนา้ทีไ่ด้ด าเนนิการครบถ้วนและถูกต้องตามข้ันตอนในผังกระบวนการทีไ่ด้ปิด

ประกาศไว้

เจ้าหนา้ทีใ่ห้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริการเป็นพิเศษกับคน

คุ้นเคย
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“เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย” เป็นปัจจัย
ปรับปรุงเร่งด่วน ของ กำรบริกำรงำนประกันสังคมในภำพรวม และงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม แต่เป็นจุดแข็งของงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร นอกจำกนั้น 
“เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำ เนินกำร” เป็นปัจจัยที่ควร
ปรับปรุงของกำรบริกำรงำนประกันสังคมในภำพรวม รวมทั้งงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมและงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 

ดังนั้นกำรบริกำรงำนประกันสังคม ควรปรับปรุง ควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรประกันสังคม ในเรื่อง 
“เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำ เนินกำร” ณ หน่วยบริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคมและ ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร นอกจำกนั้นยังควรปรับปรุงควำมเชื่อมั่นของ
ผู้รับบริกำรประกันสังคม ในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็น
พิเศษกับคนคุ้นเคย” ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ทั้งยังควรปรับปรุงควำมเชื่อมั่นของ
ผู้รับบริกำรประกันสังคม ในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ประกำศไว้” ณ หน่วยบริกำร
เครือข่ำยพันธมิตร เพ่ือท ำให้ผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อม่ันในกำรบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมเพ่ิมข้ึน 

ส่วนที่  3 การวิเคราะห์ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความ
เชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการ 

จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำร โดยพิจำรณำ 
ปัจจัยด้ำนที่เป็นจุดด้อย ด้วยกำรวิเครำะห์ Quadrant Analysis นอกจำกนั้นพิจำรณำ Net Promoter Score 
(NPS) เพ่ือเพ่ิมผู้สนับสนุนส ำนักงำนประกันสังคม เนื่องจำกกำรที่มีผู้สนับสนุนแสดงว่ำมีควำมเชื่อมั่นคุณภำพ
กำรให้บริกำร ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำร พบว่ำกลุ่มผู้รับบริกำรประกันสังคม 
(ภำพรวม) เหมือนกับหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมเนื่องจำกหน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมมีจ ำนวนมำก ดังนั้นกำรวิเครำะห์จะแบ่งออกเป็น หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และ
หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร มีรำยละเอียดดังนี้ 

 กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม  
จุดแข็งของควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมคือ 

ควำมเชื่อมั่น ในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่ ได้ด ำเนินกำรครบถ้วนและถูกต้องตำมที่ได้ประกำศไว้” “เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ประกำศไว้” และ“เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียก
รับเงิน ไม่รับสินบน” ส่วนควำมเชื่อมั่น ในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 
(ให้บริกำรตำมล ำดับ ก่อน-หลัง) ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย” เป็น ปัจจัยปรับปรุงเร่งด่วน ของ ควำม
เชื่อมั่นของหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการ 
จำกกำรวิเครำะห์ Quadrant Analysis ควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของ

ส ำนักงำนประกันสังคม พบว่ำ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความเชื่อม่ันคุณภาพการให้บริการ ณ หน่วย
บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม คือ ควำมเชื่อมั่น ในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือก
ปฏิบัติ (ให้บริกำรตำมล ำดับ ก่อน-หลัง) ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย”เนื่องจำกปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่
ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ให้ควำมส ำคัญระดับสูงแต่ควำม
เชื่อมั่นในปัจจัยนี้อยู่ในระดับต่ ำ ต้องเร่งท ำกำรปรับปรุงแก้ไขทันที จึงเป็นปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อควำม
เชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำร 

เม่ือวิเคราะห์ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร Net Promoter Score (NPS) จำกกำรส ำรวจ 
ระดับกำรเป็นผู้สนับสนุนหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม Net Promoter Score (NPS) ของ
ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม อยู่ที่ ร้อยละ 54.99 นั่นหมำยควำม
ว่ำ จำกผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ทั้งหมด 100 คน จะมี
ผู้สนับสนุนหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 54 คน ดังนั้น หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 
ควรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด ท ำกำรประชำสัมพันธ์เรื่อง สิทธิประโยชน์ ตลอดจนเพ่ิมสิทธิประโยชน์ ให้กับ 
ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือท ำให้ผู้รับบริกำรงำน
ประกันสังคม  อยำกจะแนะน ำสนับสนุนหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมมำกยิ่งข้ึน 

การวิเคราะห์แนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการ 
จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำร พบว่ำแนวทำงใน

กำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำร ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ได้แก่ 
“เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย” 

 กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร  
จุดแข็งของควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร คือ ควำม

เชื่อมั่น ในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่ได้ด ำเนินกำรครบถ้วนและถูกต้องตำมที่ได้ประกำศไว้” และ“เจ้ำหน้ำที่มีกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน” ส่วนควำมเชื่อมั่น ในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ประกำศไว้” เป็น ปัจจัยปรับปรุงเร่งด่วน  และ ควำมเชื่อมั่น ในเรื่อง 
“เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำ เนินกำร”เป็น ปัจจัยปรับปรุง 
ของ ควำมเชื่อมั่นของ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการ 
จำกกำรวิเครำะห์ Quadrant Analysis ควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรประกันสังคม ณ หน่วยบริกำร

เครือข่ำยพันธมิตร พบว่ำ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความเชื่อม่ันคุณภาพการให้บริการ ณ หน่วย
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บริกำรเครือข่ำยพันธมิตร คือ ควำมเชื่อมั่น ในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ประกำศไว้”  
และ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำ เนินกำร”เนื่องจำกปัจจัย
เหล่ำนี้เป็นปัจจัยที่ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ให้ควำมส ำคัญระดับสูงแต่
ควำมเชื่อมั่นในปัจจัยเหล่ำนี้อยู่ในระดับต่ ำ ต้องเร่งท ำกำรปรับปรุงแก้ไขทันที จึงเป็นปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำม
เสี่ยงต่อควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำร 

เม่ือวิเคราะห์ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร Net Promoter Score (NPS) จำกกำรส ำรวจ 
ระดับกำรเป็นผู้สนับสนุนหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร Net Promoter Score (NPS) ของผู้รับบริกำรงำน
ประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร อยู่ที่ ร้อยละ 36.39 นั่นหมำยควำมว่ำ จำกผู้รับบริกำรงำน
ประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ทั้งหมด 100 คน จะมีผู้สนับสนุนหน่วยบริกำรเครือข่ำย
พันธมิตร 36 คน ดังนั้น หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ควรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด ท ำกำรประชำสัมพันธ์
เรื่องสิทธิประโยชน์ ตลอดจนเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำย
พันธมิตร เพ่ือท ำให้ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมอยำกจะแนะน ำสนับสนุน และบอกต่อให้คนรอบข้ำงมำใช้
บริกำรมำกยิ่งขึ้น 

การวิเคราะห์แนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการ 
จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำร พบว่ำแนวทำงใน

กำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำร ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ได้แก่ 
“เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ประกำศไว้”  และ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำยขั้นตอนและเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” 
 

ส่วนที่ 4 สรุปแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่น
คุณภาพการให้บริการ 

จำกกำรวิเครำะห์ด้วยสถิติชั้นสูง สำมำรถสรุปเป็นแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำมเชื่อมั่น
คุณภำพกำรให้บริกำร โดยแบ่งออกเป็น หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำย
พันธมิตร ดังนี้ 
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 แนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการ  ณ หน่วย
บริการของส านักงานประกันสังคม 
จำกกำรวิเครำะห์แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำร ณ หน่วย

บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่
ให้บริกำรเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. มีบอร์ดประชำสัมพันธ์เรื่องขั้นตอนกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งแสดงล ำดับขั้นตอนและ
ระยะเวลำในแต่ละขั้นตอน ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 

2. กำรระบบกำรจัดคิวโดยใช้เทคโนโลยี เช่น กำรเรียงล ำดับคิวโดยใช้เครื่องออกบัตรคิว และมีกำร
แสดงผลให้ผู้รับบริกำรเห็นกำรเรียกคิวผ่ำนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้ำหน้ำที่มีกำรน ำเสนอระบบบริกำร e-Self Service ของบริกำรประกันสังคม เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้
ใช้บริกำรผ่ำนระบบในกำรใช้บริกำร 

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการ ณ หน่วย
บริการเครือข่ายพันธมิตร 
แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อควำมเชื่อมั่นคุณภำพกำรให้บริกำร  ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำย

พันธมิตรในเรื่อง “เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ประกำศไว้”  และ “เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจงอธิบำย
ขั้นตอน และเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. มีบอร์ดประชำสัมพันธ์เรื่องขั้นตอนกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งแสดงล ำดับขั้นตอนและ
ระยะเวลำในแต่ละขั้นตอน ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 

2. ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรในเรื่องของขั้นตอน ระยะเวลำของ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีให้บริกำรที่หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 

3. มีคู่มือ หรือ  Application เพ่ือช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร ณ หน่วยบริกำร
เครือข่ำยพันธมิตร 

4. จัดให้มีจุดให้ค ำปรึกษำหรือจุดเตรียมเอกสำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของประกันสังคมคอยให้ค ำแนะน ำเรื่อง
เอกสำร ควำมครบถ้วนถูกต้องของเอกสำรของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม และตรวจสอบควำม
เรียบร้อยก่อนที่จะยื่นต่อเคำน์เตอร์บริกำร ซึ่งอำจจะมำประจ ำสัปดำห์ละครั้ง และหมุนเวียนไปตำม
หน่วยงำนเครือข่ำยพันธมิตรต่ำงๆ  
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 บทสรุป 
จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2560 สำมำรถสรุปได้

ดังนี้ 

ส ำหรับผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจต่อส ำนักงำนประกันสังคม (ภำพรวม) พบว่ำ
ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมให้คะแนนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจต่อส ำนักงำนประกันสังคม 
(ภำพรวม) อยู่ที่ 4.56 โดยที่ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักประกันสังคมให้คะแนน
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ (ค่ำเฉลี่ย 4.59) มำกกว่ำผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำร
เครือข่ำยพันธมิตร (ค่ำเฉลี่ย 4.46) 

หำกพิจำรณำเป็นหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม มีรำยละเอียดดังนี้ 

o ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการ ประจ าปี 2560 ณ หน่วยบริการของ
ส านักงานประกันสังคม 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมในภำพรวมทั้งประเทศ พบว่ำ ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม หน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม ให้คะแนนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ “ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร” มำกที่สุด โดย
ให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร และระบบคิวและกำร
ให้บริกำรตำมล ำดับคิว ในขณะที่ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ให้
คะแนนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุด “ด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและธรรมำภิบำล” โดยให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจน้อยที่สุดในเรื่องมีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป และ ให้บริกำรทั่วถึง
เสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม  

เม่ือวิเคราะห์ความไม่พึงพอใจที่มีต่อผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม พบว่ำ กลุ่มผู้รับบริกำรมีควำมไม่พึงพอใจต่อกำรบริกำรของหน่ วยบริกำรของส ำนักงำน
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ประกันสังคม อยู่ที่ร้อยละ 0.25 โดย ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ไม่พึงพอใจงำนประกันสังคม ณ หน่วย
บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมมำกที่สุดในด้ำนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในเรื่องสิทธิประโยชน์ทันตกรรม 
รองลงมำเป็นด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องกำรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควำมเอำใจใส่ และเต็มใจให้บริกำร 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องห้องน้ ำสะอำดพร้อมใช้งำน และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ในเรื่องข้อมูลต่ำงๆ 
ที่ส ำนักงำนประกันสังคมประชำสัมพันธ์มำยังท่ำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ 

o ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ ของผู ้รับบริการ ประจ าปี 2560 ณ หน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตรของส านักงานประกันสังคม  

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรใน
ภำพรวมทั้งประเทศ พบว่ำ ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ให้คะแนน
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุด “ด้ำนสิทธิประโยชน์” โดยให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจด้ำนประโยชน์ทดแทน 
(กองทุนประกันสังคม) มำกกว่ำ ด้ำนสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน)  ในขณะที่ผู้รับบริกำรงำน
ประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร ให้คะแนนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ “ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์” 
น้อยที่สุด โดยให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่อง กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมให้มีควำมต่อเนื่อง และกำรใช้สื่อที่หลำกหลำยประเภทในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย  

เมื่อวิเคราะห์ความไม่พึงพอใจที่มีต่อผู้รับบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 
พบว่ำ กลุ่มผู้รับบริกำรมีควำมไม่พึงพอใจต่อกำรบริกำรของหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร อยู่ที่ร้อยละ 0.92 
โดยผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมไม่พึงพอใจ งำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร มำกที่สุดใน 
ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร รองลงมำเป็นด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนสิทธิประโยชน์ที่
ได้รับ 

ควำมคิดเห็นของนำยจ้ำง ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงำนกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน พบว่ำไม่ได้แตกต่ำงกันระหว่ำงงำนกองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน โดยจะเห็นว่ำ
เรื่องของควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร/ รอคิวไม่นำน เป็นปัจจัยที่ผู้รับบริกำรงำนประกันสังคมต้องกำรมำก
ที่สุด และเม่ือพิจำรณำในแต่ละกลุ่มสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

กลุ่มนายจ้าง ให้ข้อเสนอแนะว่ำ ขั้นตอนกำรให้บริกำรต้องมีควำมรวดเร็ว มีกำรให้บริกำรแบบ  
one stop service ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน มีระยะเวลำในกำรรอคิวไม่นำน รวมทั้งพนักงำนที่
ให้บริกำรต้องมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร ยิ้มแย้มแจ่มใส สำมำรถตอบค ำถำมได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ให้มี
ที่จอดรถให้มำกขึ้น และมีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรใหม่ๆ ให้ทรำบสม่ ำเสมอ 
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ในขณะที่กลุ่มผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง ให้ข้อเสนอแนะว่ำ ควรมีกำรแยกช่องทำงกำรให้บริกำรให้เป็น
สัดส่วน มีข้ันตอน หรือกระบวนกำรที่ท ำให้ไม่ต้องรอนำน และใช้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งเรื่องพนักงำนที่
สำมำรถให้ข้อมูล แนะน ำกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงเป็นมืออำชีพ 

ส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ให้ข้อเสนอแนะว่ำ พนักงำนที่สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อ
ซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ควรมีกำรแจ้งขั้นตอนกำรใช้ เอกสำรต่ำงๆ ผ่ำน SMS รวมทั้งกำรลดขั้นตอน
กระบวนกำร ให้มีควำมรวดเร็วมำกขึ้น 
 

o ปัจจัย และความเสี่ยงที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
จำกกำรวิเครำะห์ด้วยสถิติชั้นสูง พบว่ำ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความพึงพอใจการบริการ

งานประกันสังคม ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม  คือ การบริการงานประกันสังคมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล  

ในขณะที่ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความพึงพอใจการบริการงานประกันสังคม ณ หน่วย
บริการเครือข่ายพันธมิตร คือ การบริการงานประกันสังคม ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ด้าน
กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านจริยธรรม คุณธรรมและ  
ธรรมาภิบาล 

o ปัจจัย และความเสี่ยงที่มีผลต่อความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการ 
จำกกำรวิเครำะห์ด้วยสถิติชั้นสูง พบว่ำ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความเชื่อม่ันคุณภาพการ

ให้บริการ ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม ได้แก่ “เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่ให้บริการเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย”  

ในขณะที่ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความเชื่อม่ันคุณภาพการให้บริการ ณ หน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ “เจ้าหน้าที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ประกาศไว้”  และ “เจ้าหน้าที่มีการ
ชี้แจงอธิบายข้ันตอนและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการด าเนินการ” 
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ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อปิดจุดด้อยในแต่ละภูมิภาค 

จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรที่ได้จัดขึ้นในแต่ละภูมิภำค เพ่ือน ำเสนอผลส ำรวจควำมพึงพอใจ/ ไม่พึง
พอใจในภำพรวมและรำยภูมิภำค มีรำยละเอียดดังนี้ 

 ภาคเหนือ  วันที่ 29 มกรำคม ณ โรงแรม เดอะ ปำร์ค (เชียงใหม่) 

 ภาคใต้  วันที่ 5 กุมภำพันธ์ ณ โรงแรม ทวิน โลตัส (นครศรีธรรมรำช) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 12 กุมภำพันธ์ ณ โรงแรม ไอโฮเทล (ขอนแก่น) 

 ภาคกลาง  วันที่ 19 กุมภำพันธ์ ณ The Cavalli Casa Resort (อยุธยำ) 

 กรุงเทพ และปริมณฑล  วันที่ 20 กุมภำพันธ์ ณ โรงแรม ที เค พำเลซ & คอนเวนชั่น 
 (กรุงเทพฯ) 

นอกจำกนั้น มีกำร Discussion เพ่ือปิดจุดด้อย (รำยภูมิภำค) ซึ่งมีกำรวิเครำะห์จุดด้อยโดยใช้ 
Quadrant Analysis และให้เจ้ำหน้ำที่มำร่วมประชุมมีส่วนรวมในกำรหำแนวทำงกำรปิดจุดด้อย ซึ่งสำมำรถ
สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือปิดจุดด้อยใน 6 ภูมิภำค ดังนี้ 

จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจมีประเด็นที่น ำมำปรับปรุง และพัฒนำจุดด้อย ได้แก่ 
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โดยมีแนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง และพัฒนาจุดด้อย ดังนี้ 
ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 

ไม่มีอัธยาศัยและขาด
ความเป็นมิตร 
(Service Mind) 

โครงการ “ธรรมน าใจ” มีรำยละเอียดดังนี้ 
 ต้องยิ้ม ทักทำย กล่ำวค ำว่ำสวัสดี และสอบถำมว่ำ มำติดต่อเรื่องอะไร 
 มีกำรฝึกพัฒนำจิตพิชิตใจ ด้วยกำรนั่งสมำธิหรือท ำสมำธิก่อนท ำงำน 
 ให้บริกำรด้วยหลักพรหมวิหำร 4 (เมตตำ กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ) เอำใจเขำมำ

ใส่ใจเรำ แล้วจะตำมมำด้วยกำรพัฒนำจิตพิชิตใจโดยยึดหลักพรหมวิหำร 4 นั่น

คือ “เมตตำ คือ อยำกให้เขำได้รับควำมสุข” “กรุณำ คือ อยำกให้เขำพ้นทุกข์ 

เพรำะถ้ำเขำไม่ทุกข์เขำคงไม่มำติดต่อเรำ” “มุทิตำ คือ จิตใจชื่นบำน เมื่อเขำ

พูดอะไรผิดพลั้งพลำดไปก็ให้อภัย” และ “อุเบกขำ คือ เวลำโดนว่ำ เรำต้องใจ

เย็น มองเหมือนว่ำเป็นญำติเรำมำเรำให้บริกำรยังไง เขำจะบ่นควำมทุกข์ให้เรำ

ฟัง เรำก็ให้เวลำเขำบ่นไปให้เขำมีเวลำเข้ำใจเรำ” อย่ำงบำงเรื่องเรำคิดว่ำ เขำ

เข้ำใจ แต่จริงๆ แล้วไม่เข้ำใจ  

ยกตัวอย่างเช่น กำรเข้ำใจผิดในกำรพูด เหมือนเจอกรณีว่ำงงำนมีคนมำติดต่อ

ตอนเที่ยง แต่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำเรื่องยังไม่มำแต่เจ้ำหน้ำที่ท่ำนอ่ืนรับเรื่องไว้ให้ 

พอถึงเวลำเจ้ำหน้ำที่ประจ ำมำถึง แล้วบอกว่ำต้องไปสำยใต้โดยไม่ได้แจ้งเหตุผล 

คือ ท ำให้ผู้มำรับบริกำรเข้ำใจผิด เกิดควำมโกรธว่ำมำรอตั้งนำนไล่ให้ไปสำยใต้ 

ซึ่งกรณีนี้เป็นกำรเข้ำใจผิดทำงกำรสื่อสำร เพรำะฉะนั้น เวลำพูดอะไร เรำก็ต้อง

เข้ำใจคนที่เรำพูดด้วย สื่อสำรต้องให้เข้ำใจตรงกัน 

 พัฒนำบุคลิกภำพ (แต่งกำย ควำมสะอำด สุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส) คือ แต่งตัว
เรียบร้อยเป็นหลัก ไม่ใส่รองเท้ำแตะ แต่งกำยดี พูดจำดี  พูดจำดี คือ เรำควร
สบตำและยิ้มทักทำย ไม่ใช่ก้มหน้ำก้มตำมองคอมพิวเตอร์ ต้องให้ควำมส ำคัญ
กับคนที่มำติดต่อด้วย 

 หมุนเวียนเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ทุกวัน เพ่ือไม่ให้เครียด หน้ำตำจะได้ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และพูดจำสุภำพทั้งวัน ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ต้องคัดคนสวย และ
หมุนเวียนกัน นอกจำกนี้ต้องคัดคนที่มีควำมรู้ ตัดบทเป็น รักษำภำวะอำรมณ์เป็น
เพรำะบำงครั้งผู้รับบริกำรอำจจะรุนแรง เช่น ใช้กระดำษเขวี้ยงใส่หน้ำ 

 ให้ควำมช่วยเหลือหำกผู้ขอรับบริกำรมีปัญหำ ก็คือ มีเคำน์เตอร์ที่จะช่วยเหลือ 
ถ้ำเขียนไม่เป็นเรำก็จะเขียนให้เลย ถ้ำเจอคนมำรอนำน เรำจะเข้ำไปติดต่อถำม
ไถ่ว่ำมำติดต่ออะไรคะ เดินไปดูไปถำม 
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ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง 
และไม่เป็นปัจจุบัน 

โครงการ “Public Relation” มีรำยละเอียดดังนี้ 
จัดท ำกำรประชำสัมพันธ์ โดยแยกตำมกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 

1. กลุ่มสถานประกอบการ  
 จัดอบรมนำยจ้ำง โดยมีกำรศึกษำ และจัดท ำข้อมูลสถิติเพ่ือคัดเลือก

กลุ่มท่ีเข้ำมำอบรมในแต่ละรุ่น เช่น  
- กลุ่มนำยจ้ำงที่มีลูกจ้ำงมำกกว่ำ 1,000 คนขึ้นไป นอกจำกนี้

เจ้ำหน้ำที่ HR ก็จะมีกำรเชิญมำสถำนประกอบกำรละ 2-3 คน 
เพ่ือให้กลับไปแล้วสำมำรถเก็บข้อมูลไปถ่ำยทอดได้ครบถ้วน 

- กลุ่มนำยจ้ำงที่เป็นสถำนประกอบกำรใหม่ 
 มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนบริษัท ผ่ำนทำง HR ต้องมีกำรจัดเก็บสถิติ

ข้อมูลของผู้เข้ำร่วมกำรอบรม เพรำะบำงครั้งผู้เข้ำอบรมไม่จ ำเป็น
จะต้องเป็นคนเดิม หรือเก็บข้อมูลบำงบริษัทว่ำมีกำรเปลี่ยน HR ก็จะได้
เชิญคนใหม่มำ 

 จัดให้มีวิทยำกรให้ควำมรู้แก่สถำนประกอบกำร เนื่องจำกในปัจจุบันขำด
แคลนวิทยำกร อำจจะต้องปั้นวิทยำกรรุ่นใหม่ เพ่ือทดแทนพ่ีๆ ที่จะ
เกษียณไป 

 จัดส่งแผ่น CD กำรอบรมให้กับสถำนประกอบกำร เนื่องจำกบำงครั้ง
กำรไปอบรมอำจจะเก็บควำมรู้ ไป ได้ ไม่หมด หรืออำจจะเป็ น 
Application ที่จะสำมำรถเอำไปถ่ำยทอดแก่ผู้อื่นได้ 

 จัด Event ตำมวันส ำคัญต่ำงๆ ของส ำนักงำน หรือตำมสถำนที่ส ำคัญ
ใหญ่ๆ เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำ โดยมีของก ำนัลแจกให้ 

2. กลุ่มผู้ประกันตน (ทุกมาตรา)  
 จัด Event ตำมสถำนที่ชุมชน และห้ำงสรรพสินค้ำในโอกำสต่ำงๆ 
 มี Application ในกำรประชำสัมพันธ์ และมีเจ้ำหน้ำที่ในกำรแนะน ำใน

กำรใช้งำน โดยที่ส ำนักงำนส่วนใหญ่ก็จะมีจุดประชำสัมพันธ์อยู่แล้ว
อำจจะจัดเจ้ำหน้ำที่ไปที่จุดนั้น ให้เจ้ำหน้ำที่สอบถำม และช่วยแนะน ำ 
Application ด้วยว่ำวิธีกำรเข้ำใช้งำนแบบนี้ หรืออำจจะท ำให้เลยก็ได้ 
นอกจำกนี้อำจจะติดป้ำยประชำสัมพันธ์ไว้ที่ส ำนักงำนแสดงขั้นตอน
ก ำร ใช้ ง ำน  Application ซึ่ ง ผู้ รั บ บ ริ ก ำ รก็ อ ำจ จ ะถ่ ำ ย รู ป ล ง
โทรศัพท์มือถือไปลองใช้ที่บ้ำนได้ เผื่อในเวลำที่มีคนมำเยอะเวลำน้อย 
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 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนกลุ่มอำสำสมัครแรงงำน (อสร.) ให้ควำมรู้ เพ่ือให้

สำมำรถไปถ่ำยทอดต่อได้ 
 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อที่คนจะใช้บริกำรทุกวัน เช่น วิทยุ จส.100  

สวพ.91 และสถำนีรถไฟฟ้ำ 
 มีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังเครือข่ำยพันธมิตร เช่น โรงพยำบำล ธนำคำร 

โดยมีกำรน ำแผ่นพับไปวำง และก็ควรมีกำรแจ้งช่องทำงกำรติดต่อมำยัง
ส ำนักงำนประกันสังคมด้วยในกรณีที่ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ต้องใช้กำร
อธิบำยอย่ำงละเอียด 

3. กลุ่มบุคคลทั่วไป (คนที่ยังไม่ได้เข้าระบบประกันสังคม) 
 จัดประชำสัมพันธ์ผ่ำนป้ำยไฟ ป้ำยไวนิล ป้ำยบิลบอร์ดตำมสี่แยกใหญ่ 
 จัด Event ตำมสถำนที่ชุมชนและห้ำงสรรพสินค้ำในโอกำสต่ำงๆ 
นอกจากนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ในการคัดกรองข่าวสาร หรือข้อมูลใน

ช่องทางสื่อ Online ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ LINE Facebook ของส านักงานประกันสังคม
ว่าถูกต้องเป็นปัจจุบัน และก็มีการตอบค าถามผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจ 

ให้บริการไม่เสมอภาค
เท่าเทียมกัน  
(เลือกปฏิบัติ) 

โครงการ “Twenty Four” มีรำยละเอียดดังนี้ 
 ให้บริกำรตำมล ำดับคิว ไม่เลือกว่ำเป็นป้ำเรำมำ พ่ีเรำมำ เพ่ือนเรำมำ หรือรำย

นั้นเคยมำก่อนแล้วเรียกมำเลย  
 กรณีตู้คิวขัดข้อง มีกำรใช้บัตรคิวส ำรอง มีบริกำรส ำรองไว้ ในกำรมีบัตรคิว

ส ำรองไว้ จัดบัตรคิวแล้ว ต้องเข้ำใจว่ำเก้ำอ้ีอำจไม่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ  
ผู้ที่มีปัญหำสุขภำพก็จะจัดมุมพิเศษให้ส ำหรับกลุ่มคนพิเศษนี้ แต่ไม่ได้ลัดคิว ยัง
อยู่ในคิว แต่จะอ ำนวยควำมสะดวกให้เมื่อรอคิว 

 จัดเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับบริกำรกลุ่มผู้รับบริกำรที่เป็น “กลุ่มพิเศษ” โดยมีป้ำยบอก
ชัดเจนตรงจุดบริกำร หรือมีเจ้ำหน้ำที่ทีมพิเศษ 

 ทักทำยกับผู้มำติดต่อทุกรำย เช่น เดียวกันในทุกๆ คน (ณ จุดประชำสัมพันธ์) 
 บริกำรโดยไม่แยกผู้รับบริกำร ให้เกียรติในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์เท่ำเทียมกัน 

ไม่แยกสัญชำต ิ
 ให้บริกำรภำยใต้กฎเกณฑ์เดียวกันตำมแนวปฏิบัติ/ พรบ.ประกันสังคม ในกำร

ท ำงำนก็ใช้แนวปฏิบัติเดียวกัน ไม่ใช่รำยนี้มำใช้เอกสำรมำกกว่ำเดิม หรือคนนี้
มำเห็นแล้วสงสำรลดเอกสำรให้ แบบนี้ไม่ได้ต้องใช้แนวกฎหมำยหรือแนว
ปฏิบัติเดียวกัน 
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 เปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งมีข้อร้องเรียน อย่ำไปงอนไปโกรธที่มี

ข้อร้องเรียน หรือต ำหนิติเนียน ต้องรับข้อร้องเรียนนั้นๆ เพ่ือน ำไปด ำเนินกำร
ในขั้นตอนต่อไป 

 จัดจุดบริกำรข้อมูลข่ำวสำร และจุดรับข้อร้องเรียน ในเรื่องของกำรที่จะต้องจัด
ข้อมูลข่ำวสำร ส ำหรับประชำชนทั่วไปหรือผู้มำติดต่อ อยำกรู้ข้อมูลลึกข้ึน เรำก็
ต้องมีมุมให้เขำที่จะเปิดดูได้หรืออ่ำนดูได้ 

 จัดภำพแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรและสิทธิประโยชน์ เช่น จัดภำพแสดงสิทธิ
ประโยชน์ว่ำกองทุนประกันสังคมจะได้อะไร กองทุนเงินทดแทนจะได้อะไร รวมทั้ง
แสดงขั้นตอนด้วยว่ำ ณ วันนี้คุณมำเรื่องนี้คุณจะเจอเจ้ำหน้ำที่ในขั้นตอนไหน พบ
ซ้ำยพบขวำ แล้วขั้นตอนเป็นยังไง ได้เห็นสิทธิของเขำ ได้เห็นตั้งแต่ก้ำวแรกที่เข้ำ
มำเลย เข้ำไปโดยไม่รู้ว่ำไปซ้ำยหรือขวำดี เรำต้องให้สิทธิ์ทำงนี้ควำมเสมอภำคและ
เท่ำเทียมกันไม่แยกผู้บริกำรไม่ว่ำมำตรำไหน ต้องดูแลทุกคนทุกรำย 

จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจมีประเด็นที่น ำมำปรับปรุง และพัฒนำจุดด้อย ได้แก่ 

 
 
โดยมีแนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง และพัฒนาจุดด้อย ดังนี้ 

ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารยังไม่มีความ
ต่อเนื่อง /  
ไม่เป็นปัจจุบัน 

โครงการ “PR 4.0” มีรำยละเอียดดังนี้ 

 สร้าง Facebook ของประกันสังคมในพื้นที่แต่ละหน่วย และส่วนกลาง 

โดยมอบหมำยให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง เรื่องกำรอัพเดทข้อมูล

อยำกจะให้ใช้ข้อมูลของ ศสน. เป็นหลักไม่ใช่ต่ำงคนต่ำงแชร์กันมำ เพรำะ

บำงเรื่องไม่เป็นสำระส ำคัญ 
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 ตั้งกลุ่ม LINE เช่น กลุ่ม LINE, HR, e-payment เรื่องกลุ่มไลน์ทุกพ้ืนที่มี

อยู่แล้ว แต่เรำจะท ำอย่ำงไรให้ยั่งยืนอย่ำงกำรใช้โทรศัพท์ก็จะต้องใช้เวลำ 

แต่ในกำรจัดตั้งกลุ่มไลน์อำจจะต้องใช้หัวหน้ำฝ่ำยเข้ำไปเป็นผู้ตอบค ำถำม 

แต่ถ้ำไม่มีผู้ตอบค ำถำมหัวหน้ำสำขำจะต้องเข้ำมำเป็นผู้ตอบเอง ก็เป็นเรื่อง

ที่ดีเพรำะถ้ำเกิดว่ำมีอะไรที่ไม่เร่งด่วนก็จะไลน์มำไม่ต้องเสียเวลำโทรเข้ำมำ

สอบถำมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรำท ำอยู่ไม่ว่ำจะเป็น LINE, HR, E-payment 

 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น เช่น เคเบิ้ลทีวี หรือวิทยุชมชน อย่ำงเคเบิ้ล

ทีวี หรือวิทยุชมชนเรำก็ท ำอยู่แต่ก็อำจจะมำอัพเดทข่ำวกับเขำในพื้นที่ของ

จังหวัดนั้นด้วย 

 ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมกำรปกครอง 

ผู้น ำชุมชน จังหวัดแบบเคลื่อนที่  เป็นต้น เรื่องกำรประชำสัมพันธ์ตำม

หน่วยถ้ำมีโครงกำรเรำก็จะมีกำรจัดอยู่แล้วของ มำตรำ 40 ขอให้มีเวทีเรำ

ไปหมด 

โดยทั้ง 4 ช่องทำงข้ำงต้นเป็นช่องทำงที่มีอยู่แล้ว แต่จะท ำอย่ำงไรให้ต่อเนื่อง 
ซึ่งปัจจัยส ำคัญจ ำเป็น คือ ต้องมีผู้รับผิดชอบ เพรำะ Social เป็นสื่อที่ต้องระวัง
เพรำะจะเป็นสื่อที่คนมำแสดงควำมคิดเห็นที่เป็นเรื่องจริง       

 นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะไปยังส่วนกลาง ได้แก่  

 มี SMS แจ้งเตือนเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ และข้อมูลข่ำวสำรอ่ืนๆ 

 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทีวีในช่วงเวลำที่เหมำะสม เช่น ช่วงเวลำไพรม์ไทม ์และ 

อยำกให้มีควำมต่อเนื่อง 

 มีแผนกำรประชำสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลำง และส่วน

ภูมิภำค เวลำส่วนกลำงจะมีกำรประชำสัมพันธ์เรื่องอะไรควรมีกำรแจ้งให้ทำง

จังหวัดทรำบด้วย เพ่ือที่จะได้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน อำจจะมีกำรแจ้งในกลุ่ม

บริหำรจัดกำรก็ได้ว่ำเดี๋ยวเรำจะมีกำรแจ้งข่ำวสำรเรื่องนี้ เช่น 3 เดือนแรกจะมี

กำรประชำสัมพันธ์เรื่องมำตรำ 40 ก็ให้ทุกภำคส่วนมุ่งไปที่ มำตรำ 40 

 จัดให้มีแผนพัฒนำนักประชำสัมพันธ์มืออำชีพ เพ่ือที่จะได้ช่วยกันพัฒนำ

เรื่องกำรประชำสัมพันธ์ได้อย่ำงเป็นมืออำชีพ 
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ช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น/ ข้อมูลข่าวสาร
ไม่เพียงพอ 

โครงการ “บานชื่น” มีรำยละเอียดดังนี้ 

 ใช้ เจ้ าหน้ าที่ เป็ น ช่ อ งทางในการรับฟั ง  โดยอำจจั ด เจ้ ำหน้ ำที่

ประชำสัมพันธ์ที่เป็นมืออำชีพ/ ตอบปัญหำทำงโทรศัพท์  

 ตั้งกล่องแสดงความคิดเห็น ทั้งส านักงานประกันสังคม และเครือข่าย

พันธมิตร แต่บำงครั้งผู้รับบริกำรเข้ำมำก็มองไม่เห็นว่ำตั้งตรงไหน หย่อน

ตรงไหน บำงครั้งเจ้ำหน้ำที่มีงำนเยอะ เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ก็ควร

แนะน ำว่ำ “คุณมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถเสนอใส่กล่องได้” นี่คือสิ่งที่

ต้องกลับไปทบทวน เนื่องจำกทำงเรำก็ท ำมำ 20 กว่ำปีแล้ว แต่ก็ไม่

สำมำรถแก้ไขปัญหำนี้ได ้

 มี LINE กลุ่มส านักงานประกันสังคมจังหวัดในการติดต่อสื่อสาร โดยต้อง

มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีด้วย ซึ่งผู้ที่จะสำมำรถตอบค ำถำมในกลุ่ม LINE ได้

จะต้องคัดเลือก ไม่ใช่ว่ำใครก็ได้ที่จะไปตอบค ำถำมในกลุ่ม LINE เพรำะจะ

เป็นกำรตอบในนำมตัวแทนของหน่วยงำน และเป็นกำรตอบให้สังคม

ภำยนอกได้รับรู้ 

 มีกลุ่ม Facebook ของส านักงาน โดยจะต้องมีกำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดี 

เพรำะเรำต้องสำมำรถสื่อสำรไปได้ทั่วโลกไม่ใช่เฉพำะประเทศไทย และ

ทั้งนี้จะต้องมีผู้ดูแลช่องทำงนี้ ผู้จะมำตอบค ำถำมประกันสังคมเรื่องของ

โซเซียล จะต้องถูกคัดกรองมำเป็นอย่ำงดี ถ้ำทำงเรำสำมำรถบริหำรจัดกำร

สื่อสำรตอบค ำถำมลูกค้ำได้ ในหลักกำรที่ถูกต้องหลักเกณฑ์ที่ดีก็เป็นเรื่องที่

ดีที่จะสำมำรถระบำยควำมคับข้องใจของผู้รับบริกำรได ้

 มีระบบแสดงความคิดเห็น ระบบประเมินความพึงพอใจของส านักงาน 

ให้กดหลังจำกรับบริกำรแล้วเสร็จ เป็นอีกหนึ่งช่องทำงที่ให้ผู้รับบริกำรได้

แสดงออก 

 มีระบบ QR CODE รับเรื่องร้องเรียน (ศสน.) ทั้งส านักงานจังหวัด และ

สาขา เพ่ือเพ่ิมช่องทำงให้เข้ำกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ง่ำยและสะดวก 

เพียงใช้มือถือส่องก็สำมำรถแสดงควำมคิดหรือร้องเรียนได้ 

 กลุ่มเครือข่ายต่างๆ เช่น อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) อาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ให้คนกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับ
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ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
เรื่อง เพรำะแต่ละพ้ืนที่ผู้รับบริกำรแตกต่ำงกัน ทั้งเชื้อชำติ วัฒนธรรมและ

ควำมเข้ำใจ อย่ำงพ้ืนที่สมุทรสำครซึ่งเป็นกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำว พม่ำเยอะ 

บำงคนไม่สำมำรถท่ีจะใช้วิธีกำรเดียวกันกับกลุ่มอ่ืนๆ ได้ โดยเรำสำมำรถที่

จะสื่อสำรไปยังแกนน ำของเขำ ตัวแทนของเขำ ตัวบุคคลที่เป็นตัวแทน

เครือข่ำยของเขำได้ เรำไม่สำมำรถที่จะใช้โซเซียลมีเดียได้ทำงเดียวเรำไม่

สำมำรถที่จะใช้เอกสำรที่เป็นภำษำไทย ต้องสื่อสำรไปหลำยๆ ช่องทำงที่

สำมำรถให้เขำเข้ำถึงได้ 

 จัดประชุมชี้แจง และโครงการต่างๆ ที่จัด ณ สถานประกอบการ ท ำงำน

เชิงรุก นอกจำกเรำจะได้อธิบำยสิทธิ์ หรือขยำยกลุ่มผู้ประกันตนเพ่ิม ยังเป็น

อีกช่องทำงที่จะให้เขำได้แสดงควำมคิดเห็นอีกหนึ่งช่องทำง 

 แต่อย่างไรก็ตามช่องทางที่ผู้ใช้บริการต้องการมากที่สุด คือ ตัวคนหรือ
เจ้าหน้าที่นั่นเอง ไม่ว่ำจะเป็นหัวหน้ำประกันสังคมจังหวัด หรือหัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำ
งำนต่ำงๆ ต้องท ำหน้ำที่ของตนให้เต็มที่ รับฟัง ตอบค ำถำม ช่วยเหลือให้เต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ 

 

จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจมีประเด็นที่น ำมำปรับปรุง และพัฒนำจุดด้อย ได้แก่ 
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โดยมีแนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง และพัฒนาจุดด้อย ดังนี้ 
ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 

ไม่ค่อยยิ้มแย้ม  
ใช้เสียงดังจนดูเหมือนดุ   

โครงการ “เสือย้ิมง่าย” มีรำยละเอียดดังนี้ 
 มีกำรประกวด “พนักงำนยิ้มสวย” พร้อมให้รำงวัล เพ่ือเป็นแรงจูงใจในกำร

ท ำงำน ท ำภำพผู้ชนะติดโชว์ที่ส ำนักงำน ทั้งนี้ยังสำมำรถเตือนใจให้ผู้ได้รับ
รำงวัลและเจ้ำหน้ำที่ท่ำนอ่ืนส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนต่อไปด้วย 

 คัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ที่มีควำมรู้ เพรำะถือเป็นจุดสัมผัสแรกที่
จะมีผู้มำติดต่อ สอบถำม เพรำะฉะนั้นต้องตอบได้ทุกๆ เรื่อง หรือแนะน ำได้
ทุกๆ อย่ำง 

 จัดมุมบริกำรส ำหรับผู้มำใช้บริกำร เช่น มุมหนังสือ มุมเครื่องดื่ม มุม
ถ่ำยภำพ มุมเด็ก โดยเฉพำะมุมถ่ำยภำพให้ผู้รับบริกำรได้เซลฟี่กัน ระหว่ำง
รอมำรับบริกำร ท ำมุมของดี จุดเด่นประจ ำจังหวัด  

 มีกำรสับเปลี่ยนผู้ให้บริกำรตำมควำมเหมำะสม เพรำะกำรท ำงำนแบบเดียว
ไปนำนๆ อำจท ำให้เจ้ำหน้ำที่เกิดควำมเครียด กำรสับเปลี่ยนเพื่อท ำให้ผ่อน
คลำยมำกขึ้น และได้เรียนรู้งำนที่หลำกหลำย 

 มีระบบให้คะแนนควำมพึงพอใจที่จุดของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรทุกคน/ ตั้ง
กล่องรับควำมคิดเห็นในจุดที่เหมำะสม เมื่อใช้บริกำรเสร็จจะได้กดประเมิน 
หรือเสนอแนะได้เลย โดยกล่องควรอยู่ในจุดที่ผู้รับบริกำรไม่เก้อเขิน หรือ
เกรงใจพนักงำน 

 มีผังขั้นตอนกำรใช้บริกำรที่ชัดเจน เพ่ือจะได้ทรำบ รับรู้ขั้นตอน ระยะเวลำ
กำรให้บริกำรในแต่ละเรื่อง ลดทอนกำรสอบถำมหรือไม่พอใจ เพรำะคิดว่ำ
รอนำนหรือให้บริกำรตนข้ำมขั้นตอน 

 หำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรถูกร้องเรียน ควรมีบทก ำหนดโทษที่ชัดเจน เช่น 
ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน เพรำะถือว่ำเป็นเรื่องที่ต้องท ำให้เห็น
เป็นแบบอย่ำง โดยจะมีกำรตัดคะแนนสมรรถนะ 5% เพ่ือให้มีกำรปรับปรุง
และลงโทษถ้ำกระท ำผิดไม่แก้ไข 

 นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะไปยังส่วนกลาง ได้แก่  
 ควรมีกำรจัดอบรมสมรรถนะกำรให้บริกำรทุกปี นอกเหนือจำกที่หน่วย

บริกำรจัดอบรมขึ้นเอง ทั้งนี้กำรเลือกคนเป็นสิ่งส ำคัญ หมำยหัวไปเลยก็
อำจมีประเด็น โดยกำรจัดส่งผู้เข้ำร่วมอบรมควรพิจำรณำเป็นพิเศษ เพรำะ
บ่อยครั้งผู้มีปัญหำที่เข้ำร่วม เมื่อเข้ำอบรมจะปฏิบัติตนดี ตำมระเบียบ
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ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
สถำนที่อบรมจะปฏิบัติตนดีกว่ำผู้ที่ไม่มีประเด็นเสียอีก เรื่องชื่อหัวข้อกำร
อบรมก็เป็นเรื่องส ำคัญเช่นเดียวกัน  

 มีหน่วยแก้ไขปัญหำเร่งด่วนระดับหัวหน้ำ เรำจะห้ำมให้ผู้ร้องเรียน ไม่ว่ำจะ
เป็นผู้ประกันตน นำยจ้ำง ไม่ไปร้องเรียนที่หน่วยงำนไม่ได้ กำรเข้ำไปย่อม
เกิดกำรโต้เถียง เสียงดัง ตัวพนักงำนที่ดูแลอำจต้ำนทำนไม่ไหวยิ่งท ำให้เกิด
อำกำรโต้เถียง ลุกลำมบำนปลำยได้ ฉะนั้นหัวหน้ำงำนควรเข้ำไป เพ่ือระงับ
เหตุ ช่วยเหลือ หำแนวทำง แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ร่วมกับพนักงำนผู้รับ
เรื่องในทันท ี

ข่าวสารที่
ประชาสัมพันธ์ออกมา
ไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจ 

โครงการ “SSO CHANGEs” มีรำยละเอียดดังนี้ 
 เนื่องจำกมองว่ำข่ำวสำรของประกันสังคมชัดเจน แต่ไม่เข้ำใจ เพรำะมี
รำยละเอียดบอกค่อนข้ำงครบถ้วน แต่อำจจะข้อควำมยำวไปท ำให้ต้องอำศัยกำร
อธิบำยเพิ่มเติมให้เข้ำใจ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
1. ปรับปรุงข้อมูลที่ออกไปยังช่องทางต่างๆ  

 Social media เช่น LINE HR, กลุ่มเครือข่ำยต่ำงๆ โดยมีกำรใช้ภำษำที่
เข้ำใจง่ำย หรือ Infographic และปรับรูปแบบให้น่ำสนใจ นอกจำกนี้ต้อง
เผยแพร่ให้ เป็นที่ รู้จัก หรือให้มีกำรสมัครเป็นสมำชิก อีกทั้ งต้องมี
ผู้รับผิดชอบคอยดูแลติดตำมตอบกลับข้อควำมอย่ำงต่อเนื่อง  

 ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ ไปกับหนังสือแจ้งผู้ประกันตน หรือนายจ้าง 
โดยมีกำรสรุปเป็นข้อควำมสั้น หรือใช้ Infographic 

 รายการวิทยุ หรือเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น โดยมีกำรซักซ้อมกับ DJ หรือผู้จัด
รำยกำรเพ่ื อให้ เข้ ำใจ ในข้ อมู ล เนื่ อ งจำกผู้ จั ด รำยกำร หรือ  DJ มี
ควำมสำมำรถในเรื่องของกำรสื่อสำรถ้ำเข้ำใจก็จะสำมำรถอธิบำยข้อมูลให้
อยู่ในรูปแบบที่เข้ำใจได้ง่ำย 

2. พัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตอบค าถามได้อย่างชัดเจน  
 สร้ำงแนวค ำถำม-ค ำตอบ ในเรื่องต่ำงๆ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรตอบ โดย

อำจจะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ดูแลเพื่อดึงข้อมูลมำใช้ในกำรตอบ 
 มีกำรประชุมซักซ้อมควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ตอบค ำถำมได้ถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน อย่ำงน้อยเดือนละครั้ง  
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ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
3. มีการให้ความรู้ ไปยังกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างพื้นฐาน และความเข้าใจใน
ประกันสังคมให้มากขึ้น เนื่องจากข้อมูลประกันสังคมมีจ านวนมากและซับซ้อน 
นอกจากนี้หากคนกลุ่มนี้เข้าใจก็ยังช่วยอธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจได้ 

 อบรมเครือข่ำย เช่น อำสำสมัครแรง (อสร.) , อำสำสมัครสำธำรณสุข
หมู่บ้ำน (อสม.) 

 ประชุมนำยจ้ำงประจ ำปี 
 ส่งทีมเจ้ำหน้ำที่ออกไปให้ค ำแนะน ำไปยังสถำนประกอบกำรต่ำงๆ 
 ปูควำมรู้งำนประกันสังคมไปยังสถำนศึกษำ/ สถำนประกอบกำร/ ทหำร

ปลดประจ ำกำร และแรงงำนต่ำงด้ำว    
ช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น/  ข้อมูล
ข่าวสารไม่เพียงพอ 

โครงการ “ฟรุ้งฟริ๊ง 4.0” มีรำยละเอียดดังนี้ 
 ในอดีตยุคแรกๆ ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นข้อมูลข่ำวสำรจะเป็นแบบ
ถึงก็ช่ำงไม่ถึงก็ช่ำง ล ำดับต่อมำในยุคที่ 2 กำรคมนำคมสะดวกขึ้นจึงเป็นแบบเข้ำถึง
บ้ำง ส่วนยุคที่ 3 ปัจจุบัน เข้ำถึงบ้ำงไม่ถึงบ้ำง ต่อมำประกันสังคมเรำจะก้ำวไปสู่ยุค
ที่ 4.0 คือ แค่คิดก็เข้ำถึงแล้ว ซึ่งเรำจะมีช่องทำงทั้งแบบ Offline และ Online ใน
ทั้ง 2 แบบจะมีทั้งคุณประโยชน์และโทษ ต้องสำมำรถควบคุมจ ำกัดระบบให้ได้ด้วย 
โดยเฉพำะแบบ Online ที่จะต้องมีเจ้ำหน้ำที่เป็น admin คอย monitor  
 แบบ Offline ได้แก่ 

 เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์สำวสวย โดยกำรจัดเจ้ำหน้ำที่มำคอยดูแลให้ข้อมูล
และให้ควำมประทับใจกับผู้มำรับบริกำร เป็นจุดเริ่มต้นที่ท ำให้ได้รับ
คะแนนที่ดีจำกกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ   

 กล่องแสดงควำมคิดเห็น ณ หน่วยบริกำร โดยตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน 
 แผ่นพับประชำสัมพันธ์ 4 ภำษำ (ภำษำถิ่น) 
 ป้ำยไวนิล ติดประชำสัมพันธ์ที่หน่วยบริกำร 
 มีโครงกำรประชำสัมพันธ์ ให้ทำงผู้ประกันตนทรำบโดยมีจัดท ำโครงกำร

เพ่ือประชำสัมพันธ์เมื่อมีข่ำวสำรใหม่ๆ หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ต่ำงๆ 
 รถ Mobile เคลื่อนที่ โดยมีรถออกไปประชำสัมพันธ์ตำมแหล่งชุมชนต่ำงๆ

อย่ำงทั่วถึง 
 มีกำรไปประชุมร่วมกับกลุ่มตัวแทนเครือข่ำยของส ำนักงำนประกันสังคม 

คือ เครือข่ำยอำสำสมัครแรงงำน (อสร.) อำสำสมัครสำธำรณสุขหมู่บ้ำน (อส
ม.) ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ทุกเดือน เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ในกำรไป
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ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรจำกทำงส ำนักงำนประกันสังคมไปเผยแพร่ ไปถึง
ชุมชนต่ำงๆ และกลุ่มชำวบ้ำน 

 วิทยุชุมชนท้องถิ่น  เป็นกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรกับทำงคลื่นวิทยุเพ่ือไป
ประชำสัมพันธ์ หรือทำงเจ้ำหน้ำที่ไปออกอำกำศสด 

 โครงกำรประชำรัฐ และไทยนิยมยั่งยืน เป็นกำรประชำสัมพันธ์โดยเข้ำ
ร่วมกับทำงรัฐบำล 

 วำรสำรประกันสังคม เป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้กับหน่วยงำนสถำน
ประกอบกำรโดยตรง 

 สำยด่วน 1506 เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรโดยส่วนกลำง 
 เบอร์ตรงส ำนักงำน เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นโดยตรงกับทำงหน่วยบริกำร รับ

ฟังปัญหำและแก้ไขที่หน่วยได้ทันที 
 ตู้ปณ. 55 ส ำหรับผู้ที่ไม่อยำกเปิดเผยตัวตนในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

 แบบ Online มีควำมสะดวก ทุ กที่  ทุ ก เวลำ  โดยใช้ผ่ ำน  Mobile 
Application ได้แก่ 

 SSO Connect เป็น Application ส ำหรับผู้ประกันตนได้ทรำบข้อมูล/ 
สิทธิต่ำงๆ ของตนเอง 

 LINE Group เป็น LINE Group ของทำงแต่ละจังหวัดโดยตรง โดยให้
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยบริกำรที่ช ำนำญแต่ละส่วนงำน หรือประกันสั งคม
จังหวัด มำช่วยกันคอยตอบให้ข้อมูล  

 Web site SSO   
 YouTube มีกำรจัดท ำคลิป VDO สั้นๆ ในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล

ข่ำวสำร 
 Facebook (Page) เป็นเพจของแต่ละจังหวัดโดยตรง มีกำรอัพเดทข้อมูล

ข่ำวสำรอย่ำงต่อเนื่อง  
  โดยช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นจะต้องมีทั้งคุณธรรม จริยธรรม ธรรมำภิ
บำล (จริยะ คือ ควำมประพฤติ คุณธรรม ธรรมำภิบำล มำจำก ธรรมะ และอภิบำล)
รวมกันแล้วคือ สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติเพ่ือควำมเจริญหรือพัฒนำ มำเป็นแนว
ปฏิบัติ และต้องกำรมีมโนธรรม ก่อนที่จะมีจริยธรรม คือมโนควำมคิดที่เป็นธรรม 
เพรำะจะท ำให้มีควำมคิดที่มีกำรบริกำรที่ดี ให้ข้อมูลที่ดีถูกต้อง และบริกำรที่เป็น
ธรรมด้วย 
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จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจมีประเด็นที่น ำมำปรับปรุง และพัฒนำจุดด้อย ได้แก่ 

 
 

โดยมีแนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง และพัฒนาจุดด้อย ดังนี้ 
ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารยังไม่มีความ
ต่อเนื่อง 

โครงการ “PR 4.0” มีรำยละเอียดดังนี้ 
1. การเพิ่มช่องทางการให้ประชาสัมพันธ์ (Online - IT) 

 ศูนย์สำรนิเทศประชำสัมพันธ์ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
 ส ำนักงำนประกันสังคมต้องน ำข้อมูลที่ Update ลงในโซเชียลมีเดียของ

จังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง 
 ส ำนักงำนประกันสังคมต้องก ำหนด Admin เพ่ือสื่อสำรกับผู้บริกำรแบบ 

Real time (เวลำรำชกำร) เพื่อให้ประชำชนผู้รับบริกำรเข้ำใจสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มมำกข้ึน 

2. การเพิ่มช่องทางการให้ประชาสัมพันธ์ (Offline) 
 วิทยุชุมชน/ ทีวีชุมชน อย่ำงต่อเนื่อง/ เขียนโครงกำร 
 สร้ำงเครือข่ำยในสถำนประกอบกำร 
 เข้ำร่วมประชุมเครือข่ำย อสร. อย่ำงต่อเนื่องประจ ำทุกเดือน 

ข่าวสารที่
ประชาสัมพันธ์
ออกมาไม่ชัดเจน ไม่
เข้าใจ 

โครงการ “Easy SSO 4.0” มีรำยละเอียดดังนี้ 
1. จัดตั้งคณะท างานในหน่วยบริการ โดยมีหน้าที่  

 จัดท ำสื่อ/ ข้อควำมประชำสัมพันธ์  
 ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรใหม่ๆ 
 มีกำรจัดประชุมเพ่ืออธิบำยให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยบริกำรทุกคนเข้ำใจตรงกัน
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ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
ในตัวสื่อ หรือข้อควำมที่น ำเสนอออกไป เนื่องจำกอำจมีคนเข้ำมำสอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติม 

2. ปรับสื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละช่องทางให้สั้น กระชับ และชัดเจน  
 สื่อภายนอก ได้แก่ 

- Facebook/ Line ของส านักงานประกันสังคมในแต่ละหน่วย
บริการ ประชำสัมพันธ์โดยใช้ภำพประกอบ เช่น Infographic หรือ
คลิปภำพพร้อมเสียง 

- YouTube ประชำสัมพันธ์โดยใช้คลิปภำพพร้อมเสียง หรือท ำเป็น
หนังสั้นๆ แสดงกำรประชำสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับคนในพ้ืนที่ 

- ส่ือวิทยุ/ เคเบิ้ลท้องถิ่น โดยจัดส่งข่ำวสำรข้อมูลประชำสัมพันธ์ให้
สื่อเหล่ำนี้ รวมทั้งมีกำรอธิบำยข้อมูลข่ำวสำรให้เข้ำใจตรงกันกับผู้
จัดรำยกำร เนื่องจำกผู้จัดรำยกำร ต่ำงๆ มีประสบกำรณ์ ทักษะ
ด้ำนกำรสื่อสำร ซึ่งจะสำมำรถปรับหรือถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำรให้
เข้ำใจได้ง่ำย 

 สื่อภายใน คือ มีเสียงประชำสัมพันธ์ระหว่ำงที่มีกำรรอสำย โดยน ำข้อมูล
ข่ำวสำรที่จัดท ำเป็นข้อควำมสั้น หลำยๆ เรื่องสุ่มกันไป เช่น สิทธิประโยชน์
ที่ได้เพ่ิมข้ึน เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรมำสมัคร/ขอรับบริกำร เป็นต้น 

ช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น/ ข้อมูล
ข่าวสารไม่เพียงพอ 

โครงการ “ Power Team” มีรำยละเอียดดังนี้ 
1. จัดท ำ LINE - ท ำ QR CODE  ไปติดตั้งทีห่น่วยงำน/ หน่วยงำนพันธมิตร เช่น 

โรงพยำบำล คลินิก, เทสโก้ โลตัส 
2. เปิดช่องทำง Facebook ของหน่วยบริกำร โดยต้องมแีอดมิน (Admin) ดูแล 24 

ชั่วโมง โดยต้องตอบหน้ำเพจ หรือทำง Inbox  
3. มีกล่องรับควำมคิดเห็น ตั้งไว้ที่หน่วยงำนประกันสังคม/ หน่วยงำนเครือข่ำย

พันธมิตร  
4. จัดท ำเว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคมในหน่วยต่ำงๆ  
5. เปิดช่องรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรโดยผ่ำน เจ้ำหน้ำที่ประกันสังคม

อำสำสมัครแรงงำน (อสร.) ก ำนัน ผู้น ำชุมชน 
6. เปิดช่องทำงผ่ำนโทรศัพท์ (Call Center) ของหน่วยงำน โดยต้องมีกำร

ตรวจสอบ บ ำรุงรักษำให้ใช้ได้ตลอด 
7. ตู้ระบบสำรสนเทศอัติโนมัติ โดยประชำชนสำมำรถค้นหำข้อมูลสิทธิประโยชน์
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ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
ต่ำงๆ และท้ังนี้สำมำรถตอบข้อร้องเรียน ข้อควำมคิดเห็นได้ด้วย 

8. รถโมบำยเคลื่อนที่ โดยครอบคลุมทุกบริกำร 
9. จัดให้มหี้องสงบสติอำรมณ์ (ห้องไกล่เกลี่ย) กรณีผู้รับบริกำรไม่พอใจกำรบริกำร

ต้องกำรไกล่เกลี่ย ข้อพิพำทต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรระงับอำรมณ์เบื้องต้น และดึงออก
จำกสำยตำผู้รับบริกำรท่ำนอ่ืนๆ ก่อน 

 ทั้งนี้ในทุกช่องทำงจะต้องมีกำรจัดตั้งคณะท ำงำน เพื่อมำประชุม หำรือ 
วิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้ประกันตนที่ส่งมำด้วย  

 

จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจมีประเด็นที่น ำมำปรับปรุง และพัฒนำจุดด้อย ได้แก่ 

 
 

โดยมีแนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง และพัฒนาจุดด้อย ดังนี้ 
ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
ใช้ภาษาในการ
ประชาสัมพันธ์ที่ยาก
ต่อการเข้าใจ 
(ภาษาพูด และภาษา
เขียน) 

โครงการ “Social Smart” 
 แนวทำง คือ มีกำรสรุปข้อมูลที่ ได้มำปรับให้เป็นภำษำท้องถิ่น ภำษำ
พ้ืนบ้ำนหรือภำษำที่เข้ำกับคนในพ้ืนที่ เนื่องจำกช่วยสร้ำงควำมเชื่อถือและยอมรับ 
นอกจำกนั้นมีกำรปรับข้อควำมให้สั้นกระชับ และท ำให้น่ำสนใจมำกขึ้น โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
1. ใช้ LINE, Facebook, SMS ในกำรประชำสัมพันธ์ท ำให้เป็น Viral ส่งไปโดยเป็น

ค ำท่ีสั้นกระชับเพ่ือให้ดูน่ำสนใจ เช่น “แรงงำนนอกระบบควรมำสมัคร”  
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ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
2. มี Short note แนบไปกับจดหมำยน ำส่งคนที่มีสิทธิ์ โดยใช้ภำษำพูด ภำษำ

ท้องถิ่น หรือท ำเป็นข้อควำมสั้นเพ่ือให้เข้ำใจ เนื่องจำกจดหมำยที่ท ำส่งในทุกปี 
มีข้อควำมที่ละเอียดเกินไป จนอำจท ำให้เข้ำใจได้ยำก ท ำให้ทุกๆ ต้นปีมักจะมีผู้
มำถือจดหมำยมำที่ประกันสังคม ทั้งๆ ที่ไม่ได้ต้องกำรเปลี่ยนโรงพยำบำลแต่
เข้ำใจว่ำต้องมำยืนยัน ดังนั้นอำจจะมี Short note แนบไปว่ำ “ส ำหรับคนที่
อยำกเปลี่ยน ไม่เปลี่ยนโรงพยำบำลไม่จ ำเป็นต้องมำ” 

3. น ำเสนอสื่อในช่วงที่คนในท้องถิ่นจะได้รับชม รับฟัง ทั้งผ่ำนผู้น ำท้องถิ่น วิทยุ
ท้องถิ่นต่ำงๆ ได้แก่ cm108 (เชียงใหม่) เสียงตำมสำย สมำคมคนแพร่ เป็นต้น 
โดยอำศัยผู้น ำท้องถิ่น หรือโฆษกเป็นผู้น ำเสนอ เนื่องจำกประชำชนเชื่อมำกกว่ำ 

4. ท ำสื่อประชำสัมพันธ์ให้มีจุดเด่น น่ำสนใจ ไม่จ ำเป็นต้องใส่รำยละเอียดทุกอย่ำง
ลงไป อำจจะใส่แค่ประเด็นส ำคัญๆ แล้วมีช่องทำงให้ติดต่อกลับเพ่ือสอบถำม 
นอกจำกนี้อำจท ำเป็น Clip ประชำสัมพันธ์ หรือหนังสั้นโดยใช้เป็นคนแสดงใน
ท้องถิ่นคุยกันถึงเรื่องท่ีต้องกำรน ำเสนอ 

5. มีกำรคุยกับผู้ที่ใช้สิทธิ เพ่ือจัดท ำ หรือปรับสื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดควำม
เข้ำใจ 

6. ประชำสัมพันธ์กับส่วนกลำงเพ่ือร่วมกันในกำรน ำเสนอ เช่น ส่วนกลำงต้องแจ้ง
ให้ทำงส่วนภูมิภำคทรำบเรื่องข้อมูลที่ อัพเดทต่ำงๆ หรือมีกำรแจ้งเนื้อหำ
รำยละเอียดเพ่ือให้แต่ละภูมิภำคไปปรับเอง เช่น อำจปรับเป็นภำษำที่เข้ำกับคน
ในพ้ืนที ่

การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไม่มี
ความต่อเนื่อง 

โครงการ “PR-Smile” มีรำยละเอียดดังนี้ 
1. ประชำสัมพันธ์ผ่ำนรำยกำรวิทยุโดยใช้ภำษำท้องถิ่น 
2. แนะน ำช่องทำงกำรติดต่อข่ำวสำรทำง Facebook /เว็บไซต์ของประกันสังคม/ 

LINE/ SMS 
3. เน้นย้ ำให้เจ้ำหน้ำที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกันให้ช่วยกันประชำสัมพันธ์/ ให้

ข้อมูลข่ำวสำร/ ท ำควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง (ทุกวันกระจำยพื้นที่) 
4. ให้เครือค่ำย อสร.ประชำสัมพันธ์ให้เกิดควำมเข้ำใจในงำนประกันสังคมในทุก

รูปแบบ – เสียงตำมสำย/ กำรประชุมหมู่บ้ำน 
5. ขอควำมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชำสัมพันธ์ออกเสียงตำมสำยทุก

ครั้งในแต่ละชุมชน 
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ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
ไม่มีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น 

โครงการ “ห้องพักใจ” มีรำยละเอียดดังนี้ 
1. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น/ แจกแบบสอบถำม  
- โดยตู้รับฟังควำมคิดเห็น ควรตั้งจุดที่ชัดเจน สะดวกในกำรแสดงควำม

คิดเห็น เป็นที่ไม่โล่งแจ้งจนเกินไป มีอุปกรณ์ปำกกำต่ำงๆ ที่พร้อมใช้ 
- มีแบบสอบถำมวำงไว้ข้ำงๆ เคำน์เตอร์ที่ให้บริกำร เพื่อยื่นให้กับผู้รับบริกำร

ประเมินได้เลย 
2. ประชำสัมพันธ์เชิงรุกเข้ำสู่กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง 
- ออกไปพบประชำชนตำมแหล่งชุมชน 
- ออกเยี่ยมตำมพ้ืนที่ต่ำงๆ  

3. ตั้งกลุ่ม LINE/ เว็บเพจ โดยแต่ละสำขำ เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้สำมำรถเข้ำมำ
แสดงควำมคิดเห็นหรือดูข้อมูลต่ำงๆ  

4. มีกลุ่มลูกค้ำสัมพันธ์ – แต่ละสำขำ 
5. สื่อภำษำที่เข้ำใจง่ำย (ภำษำท้องถิ่น) 
6. สื่อสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ – โดยเจ้ำหน้ำที่สำขำอธิบำย/ ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
7. มีเบอร์พิเศษส ำหรับติดต่อโดยตรง เช่น Help desk แต่ละสำขำ 
8. จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น/ ประชำพิจำรณ์– จัด 3 เดือน/ ครั้ง/หรือมี

เหตุกำรณ์/ กรณีส ำคัญ – จัดเป็นภำคโดยส่วนกลำงเป็นผู้จัด 
9. สร้ำงเครือข่ำยในกลุ่มชำติพันธุ์ทุกกลุ่ม – เข้ำร่วมประชุม กรณีกลุ่มต่ำงๆ (ชำวเขำ 

ต่ำงด้ำว) จัดประชุม 
10. สร้ำงแบบรับฟังควำมคิดเห็นที่เข้ำใจง่ำย 
11. จัดสถำนที่และเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

เช่น ห้องพักใจ 
12. มีกำรโทรศัพท์ส ำรวจควำมพึงพอใจหลังใช้บริกำรพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ – ผู้

โทรศัพท์ควรเป็นหัวหน้ำงำน/ หัวหน้ำฝ่ำย 
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จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจมีประเด็นที่น ำมำปรับปรุง และพัฒนำจุดด้อย ได้แก่ 

 
 

โดยมีแนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง และพัฒนาจุดด้อย ดังนี้ 
ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า 
และตอบค าถามได้ไม่
ครบถ้วน/ ไม่ชัดเจน/ 
ไม่เหมือนกัน 

โครงการ “ยิ้มสวย : Smile Smart 4.0” มีรำยละเอียดดังนี้ 
1. ด้านกายภาพ 

 ปรับทัศนคติด้านบริการ (Service mind) เปิดตา เปิดใจ เปิดหูรับฟัง 
เจ้ำหน้ำที่ต้องมีทัศนคติด้ำนบวก เข้ำมำแล้วต้องพร้อมให้บริกำร เข้ำไป
สอบถำมว่ำ ต้องกำรอะไร มีอะไรให้ช่วยหรือไม่ พร้อมที่จะให้ค ำแนะน ำ 
อะไรที่ช่วยได้ก็ต้องเข้ำไปช่วยเหลือ 

 บุคลิกภาพ 
บุคลิกภำพแรกเห็นต้องสะอำด เรียบร้อย พร้อมที่จะให้บริกำร ถูกกำลเทศะ
เหมำะสมกับกำรเป็นหน่วยงำนรำชกำร 

 ใช้ศาสตร์พระราชาในการบริการเพื่อเป็นแนวทางในการท างาน 
ต้องมองภำพรวมของงำน ต้องมองว่ำตนเองเป็นประกันสังคม ไม่แบ่งแยก
ว่ำแผนกไหน  

 ประชุมแลกเปลี่ยน (Morning brief) 
มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร หรือแชร์ปัญหำที่พบก่อนเริ่มปฏิบัติงำน 

 สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความภูมิใจ โดย 
1) ตรวจสอบกำรท ำงำน เช่น ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทั้ง  

2 ด้ำน 
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ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
2) เพ่ือเป็นกำรประเมินผลว่ำ กำรบริกำรดีพอแล้ว หรือว่ำอย่ำงไหนที่ต้อง

ปรับปรุง 
3) สร้ำงช่องทำงกำรประเมินที่ง่ำย สะดวก 

 ความเป็นกันเอง  
ผู้รับบริกำรเป็นคนใต้  เรำก็ต้องพูดภำษำใต้  เพรำะจะเป็นกำรสร้ำง
ควำมคุ้นเคยเป็นกันเอง แต่ไม่ว่ำจะเป็นภำษำอะไร ก็ต้องให้บริกำรด้วย
ควำมเป็นกันเอง เหมือนเป็นพ่ีน้องเหมือนญำติ ไม่ต้องถำมเฉพำะเรื่องที่เขำ
มำใช้บริกำร เรำสำมำรถเพ่ิมเติมให้ได้ เช่น มีเด็กมำกับพ่อแม่ แล้วต้องใช้
เวลำนำนก็มีขนมให้เด็ก 

2. ด้านข้อมูล 
 ให้ความรู้ในกระบวนงานของส านักงานเบื้องต้นในรูปแบบเดียวกัน 
 จัด-ปรับ-เปลี่ยน ข้อมูลให้ Up Date โดยผ่านช่องทางสื่อ IT และ ณ 

ส านักงาน 
มีกำรตั้งกลุ่ม e-paymant เป็นกลุ่มที่ใช้กระจำยข้อมูลกำรช ำระเงินผ่ำน
ระบบ e-payment โดยกำรจัดตั้งกลุ่มไม่จ ำเป็นที่จะต้องตอบค ำถำมเฉพำะ
เรื่อง ทุกค ำถำมสำมำรถเข้ำมำในกลุ่มได้ เพียงแต่เป็นช่องทำงที่อ ำนวย
ควำมสะดวกเพ่ือผู้ประกันตนหรือนำยจ้ำงที่กำรมีกำรติดต่อทำงโทรศัพท์
ยำก โดยเฉพำะส ำนักงำนที่นครศรีธรรมรำช กำรพูดคุยกับเจ้ำหน้ำที่ทำง
โทรศัพท์จะยำก กำรติดต่อผ่ำนทำงไลน์กลุ่มจะรวดเร็วกว่ำ 

 จัดมุมเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร มีป้ายแสดงขั้นตอนกระบวนงาน 
ตอนนี้จะมีมุมที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ wifi ที่ไว้ให้ผู้ประกันตนเข้ำ
ไปเช็คข้อมูลหรือตรวจสอบรำยละเอียดงำนของประกันสังคม หรือ
แม้กระท่ัง SSO Connect ที่ให้เข้ำไปหำข้อมูลได ้

 มีคู่มือ/ คลิป แนะน าขั้นตอนการบริการ 
มีคลิปที่แนะน ำกำรบริกำรโดยที่ส ำนักงำนเองก็ยังมีจอคอมพิวเตอร์ที่ไว้
บอกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ทั้งสิทธิ์ประโยชน์ กำรช ำระเงิน ช่องทำงกำร
ให้บริกำรอื่นๆ นอกจำกที่ส ำนักงำน 

 มีการสุ่มทดสอบทางโทรศัพท์/ จัดท าแบบสอบถามตรวจสอบความรู้ 
ต้องมีกำรประเมินควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ เมื่อมีข้อมูลที่อัพเดท เจ้ำหน้ำที่
จะต้องรู้ก่อนผู้ประกันตน 
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ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
ส านักงาน
ประกันสังคมไม่มี
ความต่อเนื่อง 

โครงการ “SSO Information 4.0” มีรำยละเอียดดังนี้ 
1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยมีการ

ก าหนดระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์เม่ือมีการเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ หรือ
ตามแต่สถานการณ์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปยังต่อเนื่อง ได้แก่ 
 งำนประชุม/ สัมมนำต่ำงๆ ที่ทำงจัดขึ้น เช่น งำนประชุมจังหวัด โดย

เจ้ำหน้ำที่ที่ไปเข้ำร่วมใช้เป็นช่องทำงในกำรสำนสัมพันธ์ และชี้แจงให้เข้ำใจ
เกี่ยวกับประกันสังคม มีแผ่นพับมีข้อมูลของประกันสังคมไปวำงไว้ให้ 

 ตั้งกลุ่ม Line เพ่ือประชำสัมพันธ์ หรืออำศัยกำรแชร์ข้อมูลไปยังกลุ่ม Line 
ที่มีอยู่แล้ว  เช่น ก ำนัน/ ผู้ใหญ่บ้ำน อำสำสมัครแรงงำน (อสร.) ไปรษณีย์ 
ธนำคำร สถำนพยำบำล เป็นต้น โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลมีกำรตอบกลับ
ข้อควำมภำยใน 1 ชั่วโมง  

 ใช้ Facebook ในกำรอัพเดทข่ำวสำรต่ำงๆ  โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลมีกำร
ตอบข้อควำมภำยใน 1 วัน ในกรณีท่ีตอบไม่ได้ หรือไม่แน่ใจก็อำจจะทิ้งเป็น
เบอร์โทรให้ติดต่อกลับเพรำะถ้ำตอบผิดพลำดไปอำจจะเกิดปัญหำภำยหลัง 

 เพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนจุดต่ำงๆ ให้ทั่วถึง โดยมีกำรจัดท ำแผนในทุกเดือน 
เช่น 
- วิทยุชุมชน/ จัดรำยกำรวิทยุ/ เสียงตำมสำยของเทศบำล หรือ อบต. 
- ป้ำยประชำสัมพันธ์ ตำมเครือข่ำยที่ให้บริกำรประกันสังคม เช่น 

เครือข่ำยพันธมิตรต่ำงๆ  
- ผ่ำนผู้น ำท้องถิ่น/ ผู้น ำศำสนำ/ ผู้น ำท้องที่ 

 เพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ ณ หน่วยบริกำรประกันสังคม เช่น  
- จัดท ำ Menu สรุปสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ หรือสิ่งที่เป็นสำระส ำคัญ 
- มีบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวอักษรวิ่งในเรื่องที่เป็นข่ำวสำรข้อมูลใหม่  ๆ

2. มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบเรื่องการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
หน่วยงาน และภายนอก ท าให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี
หน้าที่ท่ีต้องท า ได้แก่ 
 จัดประชุมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันของเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องที่จะท ำกำร

ประชำสัมพันธ์ โดยอำจจะจัดประชุม KM ประจ ำปี ประจ ำเดือน ประจ ำ
สัปดำห์ หรือตำมสถำนกำรณ์ที่เร่งด่วน 

 น ำเสนอผู้มีอ ำนำจเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ 
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ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
ช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น/ ข้อมูล
ข่าวสารไม่เพียงพอ 

โครงการ “SSO DIGITAL CHANNEL” มีรำยละเอียดดังนี้ 
1. ช่องทางข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ 

 ผ่าน QR Code LINE/ Face book เป็นกำรสรุปข้อมูลให้ผู้ประกันตนดู
ในแต่ละหัวข้อว่ำมีประโยชน์อะไรบ้ำงเพ่ือควำมเข้ำใจได้ง่ำย ซึ่งเป็นของ
ส ำนักงำนเอง 

 จัดตั้งคลังข้อมูลข่าวสาร ณ. จุดบริการต่างๆ จะไปให้ข้อมูลทั้งที่
ส ำนักงำน จุดบริกำรข้อมูลต่ำงๆ โรงพยำบำล หรือหน่วยงำนของทำง
รำชกำร และมีวำรสำรต่ำงๆไว้ให้หยิบไปอ่ำนด้วย 

 เพิ่มข้อมูลข่าวสารในระบบ SSO Connect จะเป็นกำรสรุปข้อควำมที่
ลักษณะคล้ำยๆ กับ QR Code Line/ Facebook/ YouTube 

 ผ่านวิทยุชุมชน ทำงส ำนักงำนจะมีกำรไปประชำสัมพันธ์ผ่ำนวิทยุชุมชนให้
เดือนละ 2 ครั้ง ตำมวันที่ก ำหนด โดยให้ผู้ประกันตนโทรเข้ำมำสอบถำมได้ 

 โดยเจ้าหน้าที่และตัวแทนเครือข่าย จะมีกำรออกหน่วย โดยจะแจ้งวันว่ำ
จะออกหน่วยให้บริกำรวันไหนบ้ำง 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ได้แก ่
 ผ่าน Email โดย Email ของส ำนักงำน ถ้ำผู้ประกนัตนที่อยำกทรำบข้อมูลหรือ

ว่ำมีข้อสงสัย ก็จะส่งข้อมูลไปให้ โดยมีเจ้ำหน้ำที่เป็นคนอ่ำนข้อมูลและติดต่อไป 
 ผ่าน Line/ Facebook มีเจ้ำหน้ำที่เป็นคนอ่ำนข้อมูลและติดต่อไป โดยผู้

ติดต่อไปจะเป็นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยที่รับผิดชอบ 
 ตู้รับฟังความคิดเห็น จะตั้งไว้ที่ส ำนักงำน โรงพยำบำล หรือแหล่งชุมชนที่

ผู้ประกันตนไปใช้บริกำรบ่อยๆ โดยจะไปเก็บทุกเดือนและจะตอบข้อสงสัย
ผ่ำนไปทำง LINE/ Facebook 

 แบบสอบถาม จะสอบถำมผู้ประกันตนที่มำใช้บริกำรว่ำมีควำมพึงพอใจ
ไหม หรือว่ำมีข้อสงสัยอะไรก็สำมำรถที่จะตอบในแบบสอบถำมได้ 

 รับฟังความคิดเห็นในการจัดประชุมต่างๆ ในกำรประชุมก็จะมีกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้ประกันตนและนำยจ้ำง ที่จะสำมำรถสอบถำมข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ 

 ทางโทรศัพท ์จะเป็นช่องทำงที่ใช้บ่อย เพรำะผู้ประกันตนส่วนมำกจะ
ติดต่อมำทำงโทรศัพท์ 
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ประเด็นที่เป็นจุดด้อย แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุง 
นอกจำกนี้กำรท ำแบบสอบถำมในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีที่ช่วยในกำรท ำ

แบบสอบถำม เช่น ใช้ google form ซึ่งสำมำรถสร้ำงแบบสอบถำมสั้นๆ แล้วสแกน
ผ่ำน QR Code ซึ่งอำจจะตั้งไว้ที่หน้ำจุดบริกำรเพ่ือให้ลูกค้ำสแกนในกำรตอบ 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

จำกกำรวิเครำะห์ และข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสำมำรถน ำมำจัดท ำเป็น
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยในภาพรวมพบว่าส านักงานประกันสังคมควรเน้น
การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีช่องทางติดต่อ/ รับฟังความคิดเห็นที่หน่วยบริการต่างๆ ทั้งหน่วยบริการของ
ส านักงานประกันสังคม และหน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ ความพึงพอใจ ความเชื่อม่ันคุณภาพการให้บริการ 
ประชาสัมพันธ์ o มีการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์

ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดย 
 มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ทรำบไปยัง

หน่วยบริกำรต่ำงๆ ทุกหน่วยบริกำร
ประกันสังคม เพ่ือให้ทรำบข้อมูล
ก่อนผู้รับบริกำร เนื่องจำกหน่วย
บริกำรประกันสังคมจะเป็นผู้ที่ต้อง
ตอบค ำถำมก่อน 

 ใช้กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบ 
Above the line เช่น  ผ่ำนสื่อทีวี 
Social media อินเทอร์เน็ต ป้ำย
โฆษณำตำมหน่วยบริกำรต่ำงๆ เป็น
ต้น เพ่ือประชำสัมพันธ์องค์กรใน
เรื่องภำพลักษณ์  กำรด ำเนินงำน 
ช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ 

 ใช้กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบ 
Below the line ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ 
E-mail SMS MMS ผ่ ำน  Mobile 
และจดหมำยแนบใบเสร็จ เพ่ื อ

o จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง
ขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 
พร้อมทั้ งแสดงล ำดับขั้นตอนและ
ระยะเวลำในแต่ละขั้นตอน ณ หน่วย
บ ริ ก ำ ร ต่ ำ งๆ  ทั้ ง ห น่ ว ย บ ริ ก ำ ร
ประกันสั งคม  และหน่ วยบริกำร
เครือข่ำยพันธมิตร 
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หัวข้อ ความพึงพอใจ ความเชื่อม่ันคุณภาพการให้บริการ 
ประชำสัมพันธ์ในเรื่องขั้นตอนกำร
ให้ บ ริ ก ำรทั้ งท ำ ง  offline แ ล ะ 
online และสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ 

 มีกำรส่ง E-mail แจ้งข่ำวสำร และ 
สิทธิประโยชน์ ให้กับฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคลของแต่ละบริษัทที่อยู่ในพ้ืนที่
ควำมรับผิดชอบของหน่วยบริกำร 

 ใช้กำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุก เช่น กำร
ท ำ Road show เพ่ือประชำสัมพันธ์
กำรเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์เรื่อง
หลัก  ๆ

o ปรับรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ให้
เข้าใจง่าย  
 ใช้กำรอธิบำยผ่ำนรูปภำพ (Visual) 

จัดท ำเป็น Infographic หรือท ำเป็น 
clip สั้นๆ 

 ภำษำที่อ่ำนเข้ำใจง่ำย เช่น ไม่ใช้ภำษำ
ทำงรำชกำร หรือข้อควำมที่กระชับ 
ชัดเจน 

o มีการเปิดเผยข้อมูล การด าเนินงาน 
การก าหนดมาตรการต่างๆ เช่น เรื่อง
กำรท ำประชำพิจำรณ์  ในช่องทำงที่
ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้ง
น ำเสนอเรื่อง “ส ำนักงำนประกันสังคม
ใสสะอำดปรำศจำกคอร์รัปชั่น” 

ช่องทาง
ติดต่อ/ รับฟัง
ความคิดเห็น 

o เพิ่ มช่ อ งทางในการรับฟั งความ
คิดเห็น เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังควำม
คิดเห็น หรือจัดให้มีเคำน์เตอร์รับฟัง
ควำมคิดเห็น ณ หน่วยบริกำรทุกหน่วย  
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และเมื่อแบ่งออกเป็นหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร มี
ดังนี้ 

 กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม 
แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกำรบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำน

ประกันสังคม จะเน้นคุณภำพกำรบริกำรในแนวทำง Customer centric โดยเพ่ิมควำมพึงพอใจเรื่องบริกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ และน ำระบบ/ เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยพัฒนำกำรให้บริกำร และเพ่ิมควำมเชื่อมั่นเรื่องของกำร
ให้บริกำรที่เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ ความพึงพอใจ ความเชื่อม่ันคุณภาพการให้บริการ 
บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

o จัดท าโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ 
 ปรับทัศนคติ สร้ำงให้เจ้ำหน้ำที่มี Service 

Mind 
 จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ เช่น กำรคิดบวก หลัก

ธรรมะ (พรหมวิหำร 4) จริยธรรมต่ำงๆ เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดกำรให้บริกำรด้วยใจ 

 จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ เรื่องมำตรฐำนกำร
บริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำรเพ่ือให้บริกำร
ได้อย่ำงเป็นมืออำชีพ 

 จั ดอบรมเมื่ อมี ข้ อมู ลใหม่ ๆ หรื อมี กำร
เป ลี่ ย น แป ลง (Refreshment) เช่ น  กำร
เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ กำรให้บริกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (SSO e-Service) 

o สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน โดยการให้รางวัล
แก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยบริการที่ให้บริการดี 
เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

o มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
o จัดให้ มีหน่วยแก้ ไขปัญหาเร่งด่วนระดับ

หัวหน้า เนื่องจากบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจจะ
ดูแลไม่ได้ในบางกรณี ท าให้เรื่องบานปลาย
ฉะนั้นหัวหน้างานควรเข้าไปเพื่อระงับเหตุ 
ช่วยเหลือ หาแนวทาง แก้ไขปัญหาเฉพาะ

o จัดท าโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ 
โดยจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ เช่น กำรคิด
บวก หลักธรรมะ (พรหมวิหำร 4) 
จริยธรรมต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำร
ให้บริกำรด้วยใจ 
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หัวข้อ ความพึงพอใจ ความเชื่อม่ันคุณภาพการให้บริการ 
หน้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องในทันที 

ระบบ/ เทคโนโลยี o พัฒนาระบบองค์ความรู้ต่างๆ  
 จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้ง 

Knowledge Base ต่ำงๆ จัดท ำเป็นระบบ
ที่สำมำรถสืบคน้ได้ง่ำย 

 VDO สำธิตกำรให้บริกำรเพ่ือให้เห็นเป็น
แนวทำงในกำรให้บริกำรที่ชัดเจน 

 จัดท ำ script หรือมีแนวทำงในกำรตอบ
ปัญหำ ว่ำต้องพูดอะไร ลักษณะกำรพูดต้อง
เป็นอย่ำงไร 

o พัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ เพื่อให้การ
บริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
 พัฒนำบริกำร e-Self Service ให้มีกำรใช้

บริกำรอย่ำงทั่วถึง หลำกหลำย 
o มีระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสารทั้ง offline และ 

online  

o มี ร ะ บ บ ก า ร จั ด คิ ว โด ย ใช้
เทคโนโลยี เช่น กำรเรียงล ำดับ
คิวโดยใช้เครื่องออกบัตรคิว และ
มีกำรแสดงผลให้ผู้รับบริกำรเห็น
ก ำ ร เ รี ย ก คิ ว ผ่ ำ น บ อ ร์ ด
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เห็นว่ำมี
กำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอ
ภำค 

 

 กลุ่มผู้รับบริการงานประกันสังคม ณ หน่วยบริการเครือข่ายพันธมิตร 
แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกำรบริกำรงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 

จะเน้นคุณภำพกำรบริกำรในแนวทำง Customer centric โดยเพ่ิมควำมพึงพอใจ และควำมเชื่อมั่นในเรื่อง
บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และมีกำรน ำระบบ/ เทคโนโลยีมำใช้ประยุกต์ เพ่ือให้กำรบริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว มี
มำตรฐำน เป็นไปตำมข้ันตอน และหลักเกณฑ์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ ความพึงพอใจ ความเชื่อม่ันคุณภาพการให้บริการ 
บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

o ส านั กงานประกันสั งคมมีการก าหนด
มาตรฐานความรู้  ความสามารถ ของ
เจ้ าหน้ าที่ ที่ ให้ บริการที่ หน่ วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตร 

o มีเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมช่วยสนับสนุน
การให้บริการ เช่น 
 มีเจ้ำหน้ำที่ประกันสังคมคอยประจ ำในแต่

o ส านักงานประกันสังคมมีการก าหนด
มาตรฐานความรู้ ความสามารถ ของ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการที่หน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตร 

o มีเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมช่วย
สนับสนุนการให้บริการ เช่น 
 มีเจ้ำหน้ำที่ประกันสังคมคอยประจ ำ
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หัวข้อ ความพึงพอใจ ความเชื่อม่ันคุณภาพการให้บริการ 
ละหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตรใหญ่ๆ 
เช่น โรงพยำบำล 

 มีกำรหมุนเวียนเจ้ำหน้ำที่ไปตำมหน่วย
บริกำรเครือข่ำยพันธมิตร คอยแนะน ำ 
ช่วยเหลือเรื่องกำรให้บริกำร 

o มีเจ้าหน้าที่ของประกันสังคม หรือมีทีม 
Outsource ที่คอยตรวจสอบการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ที่หน่วยบริการ
เครือข่ายพันธมิตร 

o มีการแจ้งช่องทางการติดต่อของส านักงาน
ประกันสังคมไปยังหน่วยบริการเครือข่าย
พันธมิตร ในกรณีที่มีข้อซักถามที่เป็นข้อมูล
เชิงลึก 

ในแต่ละหน่ วยบริกำรเครือข่ำย
พันธมิตรใหญ่ๆ เช่น โรงพยำบำล 

 มีกำรหมุนเวียนเจ้ำหน้ำที่ ไปตำม
หน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 
คอยแนะน ำ ช่วยเหลือเรื่องกำร
ให้บริกำร 

 

ระบบ/ เทคโนโลยี o มี คู่ มื อ  ห รื อ  Application เพื่ อ ช่ ว ย
สนั บสนุนการท างานของเจ้ าหน้ าที่ ที่
ให้ บริการ ณ  หน่ วยบริการเครือข่ าย
พั น ธ มิ ต ร  โด ย เฉ พ า ะอ ย่ า ง ยิ่ ง ที่
สถานพยาบาล 

o ส านักงานประกันสังคมมีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการมากขึ้น 
เช่น 
 พัฒนำระบบ QR Code มำใช้ในกำรช ำระ

ค่ำเบี้ย 
 มี SMS แจ้งเตือนเมื่อมีกำรช ำระค่ำเบี้ย

ผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส 
o น าเทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ

ให้บริการมากขึ้น เช่น กำรใช้ QR code จ่ำย 
หรือช ำระค่ำเบี้ย 

o ส านั กงานประกันสั งคมมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการมากขึ้น เช่น 
 พัฒนำระบบ QR Code มำใช้ในกำร

ช ำระค่ำเบี้ย 
 มี SMS แจ้งเตือนเมื่อมีกำรช ำระค่ำ

เบี้ยผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส 
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ส่วนที่  4 กลยุทธ์ที่จะน าไปสู่การยกระดับการให้บริการกับ
ส านักงานประกันสังคม 

กลยุทธ์ที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับกำรให้บริกำรกับส ำนักงำนประกันสังคม คือ กำรใช้เทคโนโลยีในกำร
ให้กำรบริกำรงำนประกันสังคมอันจะท ำให้เกิดงำนประกันสังคมยุคดิจิตัล เพ่ื อสนับสนุนนโยบำยภำครัฐ  
“ไทยแลนด์ 4.0” เพ่ือควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของประเทศ 

ส ำหรับ กลยุทธ์กำรยกระดับกำรให้บริกำร ณ หน่วยบริกำรต่ำงๆ ทั้งหน่วยบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร โดยกำรใช้เทคโนโลยีในกำรให้กำรบริกำรงำนประกันสังคม 
คณะผู้วิจัยขอเสนอกำรท ำ Omni Channel โดยมีกำรผสมผสำนกำรบริกำรของหน่วยบริกำรที่มีหลำกหลำย 
เชื่อมโยงให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนกำรบริกำรในแต่ละช่องทำงให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ควำมพึงพอใจกับผู้รับบริกำรที่เหมือนกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. การพัฒนา Omni Channel หรือกำรผสมผสำนระบบกำรท ำงำนทุกระดับขั้นตอนให้เป็นหนึ่งเดียว  

 พัฒนำระบบ เทคโนโลยีสำรสนเทศหลักของงำนบริกำรส ำนักงำนประกันสังคม ให้เชื่อมโยง
กับหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร รวมทั้งช่องทำงกำรให้บริกำรแบบ Online เช่น เว็บไซต์ 
โทรศัพท์มือถือ Social media รวมทั้ง ระบบ Call center และระบบงำนหลังบ้ำน (Back 
Office) โดยข้อมูลของผู้รับบริกำรต้องเป็นแบบ Real time ในทิศทำงเดียวกัน ไม่ว่ำ
ผู้รับบริกำรจะไปใช้บริกำรที่ไหนก็ตำม 
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 พัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำรในรูปแบบที่หลำกหลำยเพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือให้ผู้รับบริกำรงำน
ประกันสังคมสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมได้อย่ำงรำบรื่น และสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรใช้งำนที่ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้บริกำรผ่ำน
โทรศัพท์มือถือ แท๊บเล็ต หรือแม้กระทั่งกำรเข้ำไปรับกำรบริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่ที่หน่วย
บริกำรทั้งหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม และหน่วยบริกำรเครือข่ำยพันธมิตร 

 พัฒนำระบบ e-payment เงินสบทบกองทุนประกันสังคม ให้มี ระบบ Mobile message 
หรือ SMS หรือ e-mail ยืนยันกำรช ำระเงินแบบ Real time 

 ทุกระบบของ ส ำนักงำนประกันสังคมต้องมีกำรเชื่อมโยงกันแบบ Real time 

 นอกจำกนั้น เทคโนโลยี ระบบบริกำรงำนประกันสังคมจะต้อง  
- ใช้งำนง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 
- ควำมเสถียรของเทคโนโลยี โดยมีกำรดูแลระบบต่ำงๆ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

และตลอดเวลำ  
- ระบบควำมปลอดภัยของเทคโนโลยี โดยเฉพำะระบบ เช่น ระบบ e-payment 
- ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยเสมอ 

2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive Public Relation) โดยมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง offline และ online  เพื่อท าให้ผู้ประกันตน ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง รู้จัก SSO 
e-Service ของส านักงานประกันสังคมมากขึ้น โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1)  การโฆษณาประชาสัมพันธ์การให้บริการงานประกันสังคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSO e-Service) 
โดยเน้นการสร้างความม่ันใจในเรื่อง “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย” 

 กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบ Below the line เช่น  

- มีเจ้ำหน้ำที่ที่หน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคมคอยให้ค ำแนะน ำเรื่องขั้นตอน
กำรให้บริกำรงำนประกันสังคม ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (SSO e-Service) 

- มีแผ่นพับ/ โบว์ชัวร์แนะน ำบริกำร SSO e-Service 

- มี Computer ให้ผู้รับบริกำรทดลองเรียนรู้กำรใช้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส ำนักงำนประกันสังคม (SSO e-Service) 

- มี Clip สั้นๆแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (SSO e-Service) 
ผ่ำนทำงจอทีวีที่หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 

- มีกำรส่ง E-mail แจ้งกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำนประกันสังคม 
(SSO e-Service) กับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลของแต่ละบริษัทที่อยู่ในพ้ืนที่ควำม
รับผิดชอบของหน่วยบริกำร 
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 มีแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรให้บริกำร งำนประกันสังคม ทำง 
อิเล็กทรอนิกส์ (SSO e-Service) เช่น Website Pantip หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ 

2) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไปที่ผู้ประกันตนในลักษณะการเข้าไปถึงสถานที่  เช่น กำรท ำ 
Road show แนะน ำขั้นตอนกำรให้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (SSO e-Service) 

3. การบริการลูกค้า (Customer Service) โดยมีเจ้าหน้าที่ มีหน่วยบริการ มีระบบช่วยเหลือเพื่อให้
ค าแนะน าเรื่องขั้นตอนการให้บริการงานประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSO e-Service) 

 มีบุคลำกรเฉพำะส ำหรับกำรตอบข้อซักถำมต่ำงๆ เกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำรงำน
ประกันสังคมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (SSO e-Service) 

 มีช่องทำงหลำกหลำยเพ่ือให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำม เช่น Call center, Web 
chat, Line เป็นต้น 

 สำมำรถใช้บริกำร หรือขอควำมช่วยเหลือได้ตลอดเวลำ 24 ชั่วโมง 
 


