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 โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 มีวัตถุประสงค์ในการส ารวจเพ่ือ 
(1) ส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ และจัดท าแผนปรับปรุงบริการของส านักงานประกันสังคม เพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานประกันสังคม ตลอดจนลดข้อร้องเรียนได้ (2) ศึกษาปัจจัยและความเสี่ยง 
ที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการ เพ่ือเสนอแนะ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคม (3) ส ารวจความคิดเห็นบุคลากรของส านักงาน
ประกันสังคม และศึกษาปัจจัยการสร้างความผูกพัน ให้เกิดขึ้นในองค์กร ปัจจัยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  
ให้เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการทุนมนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (4) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย 
การสร้างความผูกพันและปัจจัยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรกับความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงาน
ประกันสังคม และ (5) น าข้อมูลความพึงพอใจในอดีตที่ผ่านมาท้ังหมด (อาทิเช่น จาก งานวิจัยเดิม ศูนย์บริการ
ข้อมูล 1506 หนังสือร้องเรียน เว็บไซต์ สื่อมวลชน ตลอดจนสื่อออนไลน์ต่างๆ)  มาวิเคราะห์ สังเคราะห์  
เพ่ือต่อยอดมาออกแบบส ารวจให้เห็นความเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกันตน ลูกจ้าง 
นายจ้าง และสังคม  
 การส ารวจครั้ งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน  โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ (1) กลุ่มผู้ใช้บริการที่ส านักงานประกันสังคม 
แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 รอบ คือ ก่อนและหลังปรับปรุงการให้บริการ รอบที่ 1 ก่อนปรับปรุง 
การให้บริการ จ านวนตัวอย่าง จ านวน 17,942 ราย รอบที่ 2 หลังปรับปรุงการให้บริการ จ านวนตัวอย่าง 
19,221 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม  
ทั่วประเทศ จ านวน 137 แห่ง (2) กลุ่มบุคลากรส านักงานประกันสังคม ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก จ านวน 26 ราย และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยการส่งที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ไปที่ E-Mail ของ
บุคลากรของพนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยมีผู้ตอบกลับมา จ านวน 2,503 ราย 
 ผลการศึกษาของกลุ่มผู้ ใช้บริการที่ส านักงานประกันสั งคม รอบที่  1 ในภาพรวม พบว่า  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.57 และเมื่อพิจารณาเป็นรายกองทุน พบว่า  
ง านกองทุ น เ งิ นทดแทน  มี ค ว าม พึ งพอ ใจอยู่ ใ น ระดั บ พึ งพอ ใจ มาก  ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร้ อย ล ะ  90. 20  
งานกองทุนประกันสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.60 และกลุ่มนายจ้าง  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.00 
 ผลการศึกษาของกลุ่มผู้ ใช้บริการที่ส านักงานประกันสั งคม รอบที่  2 ในภาพรวม พบว่า  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.36 และเมื่อพิจารณาเป็นรายกองทุน พบว่า  
ง านกองทุ น เ งิ นทดแทน  มี ค ว าม พึ งพอ ใจอยู่ ใ น ระดั บ พึ งพอ ใจ มาก  ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร้ อย ล ะ  90. 01  
งานกองทุนประกันสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.45 และกลุ่มนายจ้าง  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 90.26 
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ผลการศึกษาปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การให้บริการของผู้รับบริการ โดยการสังเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการส านักงาน
ประกันสังคมย้อนหลังจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ ปี 2554-2559 รอบที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยจากปี 2554-2556 คะแนน
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยที่ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด ส่วนปี 2557-2559 คะแนน 
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคมเป็นปัจจัยที่ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 
นอกจากมุมมองการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้ประเด็นที่แน่ชัด จึงได้ท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ซึ่งจะท าให้เห็นถึงระดับ
ความสัมพันธ์ว่ามีผลในระดับใดต่อความพึงพอใจโดยรวม เมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
จะท าล าดับในการแก้ไขปัญหา โดยการวิเคราะห์นี้เป็นการน าข้อมูลผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ปี 2559 มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ล าดับที่ 1 กลุ่มที่จะต้องแก้ไขเป็นล าดับแรกอยู่ในกลุ่มของค่าเฉลี่ย 
(Mean) ต่ า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ต่ า ได้แก่ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลเป็นด้านแรก 
และด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคมเป็นด้านต่อมา ล าดับที่ 2 ด้านที่อยู่ในกลุ่ม 
ของค่าเฉลี่ย (Mean) สูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ต่ า ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
เป็นด้านที่ต้องด าเนินการแก้ไขเมื่อมีโอกาส และล าดับที่ 3 ด้านที่อยู่ในกลุ่มของค่าเฉลี่ย (Mean) สูง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) สูง ได้แก่ ปัจจัยด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้าน
กระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ เป็นด้านสุดท้ายที่ต้องด าเนินการแก้ไขเมื่อมีโอกาส เพ่ือให้ได้
ประเด็นการแก้ไขที่ชัดเจนจึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ภาพรวม แต่เปลี่ยนจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายด้าน
มาเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายข้อของด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล พบว่า ล าดับที่ 1 ประเด็นที่อยู่ในกลุ่ม
ของค่าเฉลี่ย (Mean) ต่ า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ต่ า ได้แก่ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
จากผู้รับบริการและประชาชน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเป็นกลุ่มแรก และเรื่องประชาชนสามารถติดตาม
การด าเนินงานของส านักงานฯ ได้เป็นล าดับต่อมา ล าดับที่ 2 ประเด็นที่อยู่ในกลุ่มของค่าเฉลี่ย (Mean) สูง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ต่ า ได้แก่ การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และยุติธรรม  
เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการแก้ไขเมื่อมีโอกาส และล าดับที่ 3 ประเด็นที่อยู่ในกลุ่มของค่าเฉลี่ย (Mean) สูง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) สูง ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม  
และกองทุนเงินทดแทน เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการแก้ไขเม่ือมีโอกาส 

ผลการส ารวจความคิดเห็นบุคลากรของส านักงานประกันสังคม ในภาพรวม พบว่า (1) ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์กร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.73 (2) ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.84  
(3) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.83 (4) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.00 
(5) ปัจจัยด้านโอกาสทางอาชีพ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.22 (6) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.77 
(7) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.26 (8) ปัจจัยด้านการให้รางวัลและการชมเชย มีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 65.62 และ (9) ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.79 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามสังกัด พบว่า 
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สังกัดส่วนกลางมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจจ าแนกรายด้าน ดังนี้ (1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.71 (2) ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.31 (3) ปัจจัย 
ด้านภาพลักษณ์องค์กร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.63 (4) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.96 (5) ปัจจัย
ด้านโอกาสทางอาชีพ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.13 (6) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.44 (7) ปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.48 (8) ปัจจัยด้านการให้รางวัลและการชมเชย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.83 
และ (9) ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.05 สังกัดส่วนภูมิภาคมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจ
จ าแนกรายด้าน ดังนี้ (1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.35 (2) ปัจจัยด้านความผูกพัน 
ต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.45 (3) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.91 (4) ปัจจัย 
ด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.73 (5) ปัจจัยด้านโอกาสทางอาชีพ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.87 (6) ปัจจัย 
ด้านคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.91 (7) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.36 (8) ปัจจัย 
ด้านการให้รางวัลและการชมเชย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.79 และ (9) ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
68.95 และไม่ระบุสังกัดมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจจ าแนกรายด้าน ดังนี้  (1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์กร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.40 (2) ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.78 (3) ปัจจัย 
ด้านภาพลักษณ์องค์กร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.68 (4) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.36 (5) ปัจจัย
ด้านโอกาสทางอาชีพ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.70 (6) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.45 (7) ปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.83 (8) ปัจจัยด้านการให้รางวัลและการชมเชย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.84 
และ (9) ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.95 

ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความภักดีและความผูกพันของผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคม โดยแบ่งปัจจัย
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ปัจจัยจากกลุ่มบุคลากรของส านักงานประกันสังคม กลุ่มที่ 2 ปัจจัยจากกลุ่ม
ผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคม พบว่า ความพึงพอใจในงานของบุคลากร แล ะวัฒนธรรมองค์กร  
มีความสัมพันธ์กันมาก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ร้อยละ 93) ซึ่งหมายความว่าเมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานที่ประกันสังคม ก็จะก่อให้ เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และทั้ง 2 ปัจจัย  
(ความพึงพอใจในงาน และวัฒนธรรมองค์กร) ก็จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร (ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ร้อยละ 73 และร้อยละ 59 ตามล าดับ) 
 จากโมเดลการวิจัยการส ารวจความพึงพอใจลูกค้าและพนักงาน ของฝ่ายวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ที่พบว่าความผูกพันของบุคลากรจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ ในการส ารวจครั้งนี้ พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานดังกล่าว คือ ความผูกพัน  
ของบุคลากร ไม่ได้ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และความเชื่อม่ัน (ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ)  
 เมื่อพิจารณาปัจจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยเรื่องความภักดี 
(ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ร้อยละ 26) และส่งผลต่อถึงปัจจัยเรื่องความผูกพัน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
ร้อยละ 46) และปัจจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ ส่งผลโดยตรงต่อปัจจัยเรื่องความผูกพัน  
(ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ร้อยละ 18) ซึ่งหมายความว่าเมื่อผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการแล้ว 
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ก็จะส่งผลให้เกิดความภักดี และความผูกพันอีกด้วย และเมื่อพิจารณาปัจจัยเรื่องความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยเรื่องความภักดี (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ร้อยละ 44) และส่งผลถึงปัจจัย 
เรื่องความผูกพันเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าเมื่อผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นต่อการให้บริการแล้วจะส่งผลให้เกิด
ความภักดี และความผูกพันอีกด้วย 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น พบว่าปัจจัยของกลุ่มบุคลากรของส านักงานประกันสังคมมีความสัมพันธ์
กันค่อนข้างสูง (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ร้อยละ 59 - 93) แต่ในกลุ่มของผู้ใช้บริการของส านักงาน
ประกันสังคม มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยถึงปานกลาง (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ร้อยละ 18 – 46) สาเหตุ 
ที่ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากผู้ใช้บริการเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมนั้น  
ส่วนใหญ่จะมาจากการที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ประกันตน และสถานประกอบการต้องเข้ามาอยู่ในระบบ
ประกันสังคม จึงเกิดความรู้สึกว่าเป็นการบังคับ (ไม่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจ) ทั้งที่หน้าที่ของส านักงาน 
ประกันสังคมจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกันตนในการสร้างหลักประกันในการด าเนินชีวิต  
ที่มั่นคงต่อผู้ประกันตนในระยะยาว ผู้ประกันตนรับรู้ข้อมูลในเชิงลบว่าจะต้องถูกหักเงินสมทบทุกเดือน  
โดยไม่ทราบว่าเงินสมทบที่น าส่งนั้นว่ามีสิทธิประโยชน์หรือมีผลดีอย่างไรในระยะยาว  ดังนั้นการจะสร้าง 
ความผูกพันกับผู้ประกันตนให้เพ่ิมมากขึ้น ปัจจัยส าคัญคือเรื่องการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลให้เห็น  
ถึงประโยชน์และข้อดีของการอยู่ในระบบประกันสังคม 
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Abstract 

Satisfaction survey towards Social Security Office (SSO)  of 2016 aims to investigate  
(1) SSO clients’ satisfaction survey and service improvement plan in order to raise a satisfactory 
image of SSO and to decrease complaints. (2) Factors and risks research that affected clients’ 
satisfaction and trustworthiness towards service quality in order to provide a recommendation 
with regards to SSO risk management. (3) SSO personnel survey, relationship creation factors 
research and factors to create a strong organizational culture research in order to improve a 
substantially Human Resource Management. (4) The study of association between the creation 
factors of engagement and organizational culture towards SSO clients’ satisfaction.  And  
(5)  The analysis and synthesis of overall satisfaction survey in the past ( such as previous 
researches, call center 1506, notification of complaints, website, press and other online media) 
in order to improve the succeed of survey and satisfy insurers, employees, employers and 
social. 

This survey is a Mixed Method which is consist of quantitative and qualitative research. 
There are 2 main sample sizes which are (1)  SSO clients:  the surveys were taken place in  
2 phase; before and after the service improvement. There were 17,942 samples for before the 
service improvement and 19,221 samples for after the service improvement.  The survey 
adopted face-to- face interview at 137 service points of SSO throughout the country. (2) SSO 
personnel:  there were 26 samples participated the in-depth interview and 2,503 samples 
participated the online survey by using the URL sent to the E-Mail addresses of SSO personnel 
throughout the country. 

The research result of clients’ survey at SSO service points in phase 1 found that an 
overall satisfaction level is satisfied with an average of 89.57 percent. Considering in each fund 
point of views, it was found that Compensation fund had the most satisfied level with an 
average of 90. 20 percent, Social Security fund had a satisfied level with an average of 89. 60 
percent and Employees also had a satisfied level with an average of 89.00 percent. 

The research result of clients’ survey at SSO service points in phase 2 found that an 
overall satisfaction level is most satisfied with an average of 90.36 percent. Considering in each 
fund point of views, it was found that Compensation fund had the most satisfied level with 
an average of 90.01 percent, Social Security fund had the most satisfied level with an average 
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of 90. 45 percent and Employees also had the most satisfied level with an average of 90. 26 
percent. 
 The research result of factors and risks that affected clients’ satisfaction and 
trustworthiness towards service quality, by synthesizing the clients’ satisfaction evaluation of 
2011-2016 phase 1, found that in 2011-2013 morality and good governance was the factor 
that had the less satisfaction level.  For 2014-2016, SSO’s communication efficiency was the 
factor that had the less satisfaction level.  In order to get the most clarify aspect, apart from 
an average satisfaction analysis, researcher also adopted the relation between an average 
satisfaction and Correlation. This method would represent how the relation level affected an 
overall satisfaction.  After analyzing this method along with the satisfaction result, it will rank 
the solutions in order.  This analysis utilized the clients’ satisfaction survey of 2016 to analyze 
the solutions.  It was found that the 1st rank:  “low mean and low correlation” group is the 
high priority subjects that needed to be solved.  The priorities that needed to be solved are 
morality and good governance and followed by SSO’s communication efficiency.  The  
2nd rank: “high mean and low correlation” group which is facilities subject. This rank required 
to be solved if necessary.  And the 3rd rank:  “high mean and high correlation” group which 
are services and processes/procedures of service subjects. This rank also required to be solved 
if necessary. 

In addition to an above analysis, researcher did further research by studied the relation 
between an average satisfaction and Correlation by considering each attribute of morality and 
good governance subject in order to get the more clarification. It was found that the 1st rank: 
“low mean and low correlation” group is the high priority group that needed to be solved. 
The priorities that needed to be solved are clients’ and citizens’ suggestion channels followed 
by citizens could access an operation of SSO. The 2nd rank: “high mean and low correlation” 
group which is to service thoroughly, equally and fairly.  This rank required to be solved  
if necessary.  And the 3rd rank:  “high mean and high correlation” group which is Disclosure 
status of Social Security fund and Compensation fund.  This rank also required to be solved  
if necessary. 
 The research result of SSO personnel survey represented in overall percentage as 
follows; (1)  organizational culture 68.73 percent (2)  organization engagement 72.84 percent  
(3)  organization image 76.83 percent (4)  leadership 70.00 (5)  career pathway 64.22 percent  
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(6) quality of life 70.77 percent (7) relationship 69.26 percent (8) reward and complimentary 
65.62 percent and (9) job description 68.79 percent.  

Considering types of affiliation, it was found that average percentage of satisfaction by 
subjects in the central offices are as follows; ( 1)  organizational culture 66. 71 percent  
(2) organization engagement 73.31 percent (3) organization image 73.63 percent (4) leadership 
67.96 percent (5) career pathway 62.13 percent (6) quality of life 70.44 percent (7) relationship 
66. 48 percent (8)  reward and complimentary 64. 83 percent and (9)  job description 68. 05 
percent.  For regional offices, average percentage of satisfaction by subjects are as follows;  
( 1)  organizational culture 69. 35 percent ( 2)  organization engagement 72. 45 percent  
(3)  organization image 77.91 percent (4)  leadership 70.73 percent (5)  career pathway 64.87 
percent ( 6)  quality of life 70. 91 percent ( 7)  relationship 70. 36 percent ( 8)  reward and 
complimentary 65.79 percent and (9) job description 68.95 percent. Besides, there were some 
respondents not indicated their affiliates and the average percentage of satisfaction by 
subjects are as follows; (1) organizational culture 69.40 percent (2) organization engagement 
75.78 percent (3)  organization image 76. 68 percent (4)  leadership 69.36 percent (5)  career 
pathway 64.70 percent (6) quality of life 70.45 percent (7) relationship 66.83 percent (8) reward 
and complimentary 66.84 percent and (9) job description 69.95 percent 

With regards to the factors that affected loyalty and engagement towards SSO services, 
there are 2 main factors which are; group 1: the factors from SSO personnel and group 2: SSO 
clients.  It was found that there was a high relation between personnel satisfaction and 
organizational culture ( correlation 93 percent) .  This could be described that SSO personnel 
satisfied to work with the organization.  Therefore, this contributes to a good foundation of 
organizational culture which is consist of 2 factors (satisfaction with career and organizational 
culture)  and initiate an organizational engagement ( correlation 73 percent and 59 percent 
respectively). 

With regards to the satisfaction survey of clients and personnel conducted by Institute 
of Research and Development for Public Enterprises ( IRDP)  which was found that personnel 
engagement affected clients’ satisfaction and trustworthiness, in contrast, this survey found 
that personnel engagement was not influenced clients’ satisfaction and trustworthiness (not 
in statistical significance).  
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In terms of clients’ satisfaction factors, it was found that there was a relation with 
loyalty factors ( correlation 26 percent)  and influenced between engagement factors 
( correlation 46 percent)  and engagement factors ( correlation 18 percent) .  This could be 
described that when clients satisfied with services, it would be affected to their loyalty and 
engagement. In the aspect of trustworthiness towards services, it was found that there was a 
relation with loyalty factors (correlation 44 percent) and affected to engagement respectively. 
This, it could be said that when clients trust in the services, it would be affected to initiate 
loyalty and engagement. 

Regarding to above analysis, it was illustrated that SSO personnel had a high relation 
( correlation 59-93 percent) .  On the other hand, the relation of SSO clients revealed the 
relation in between low to medium level ( correlation 18-46 percent) .  This is because the 
clients who registered in SSO are under the determination of regulation. Both employees and 
employers felt that they were forced (not willing to register) .  Even though, the objective of 
SSO is to support their assurance in a long- term perspective, but their awareness’s are in 
negative way in terms of the social security contributions deduction in each month. 
Furthermore, they are not acknowledged how such deduction would contribute to any 
privileges or advantages in a long- term perspective.  Therefore, in order to create more 
engagement with the clients, communication is the most important factors to initiate an 
awareness about privileges or advantages under the registration of SSO system.  
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ความสะดวกของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 4-22 

แผนภูมิที่ 4-17 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล 
เปรียบเทียบรายปี 4-23 

แผนภูมิที่ 4-18 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรม 
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และหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบรายปี 4-27 
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และหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 4-28 

แผนภูมิที่ 4-22 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการในภาพรวม 
ของงานกองทุนประกันสังคม เปรียบเทียบรายปี 4-29 

แผนภูมิที่ 4-23 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงาน 
และข้ันตอนการให้บริการของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล 
เปรียบเทียบรายปี 4-30 

แผนภูมิที่ 4-24 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงาน 
และข้ันตอนการให้บริการของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปี 4-32 

แผนภูมิที่ 4-25 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงาน 
และข้ันตอนการให้บริการของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปี 4-33 
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ณ 
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แผนภูมิ                    หน้า 

แผนภูมิที่ 4-26 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงาน 
และข้ันตอนการให้บริการของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบรายปี 4-34 

แผนภูมิที่ 4-27 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงาน 
และข้ันตอนการให้บริการของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 4-36 

แผนภูมิที่ 4-28 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากร 
ผู้ให้บริการของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปี 4-37 

แผนภูมิที่ 4-29 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากร 
ผู้ให้บริการของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปี 4-38 

แผนภูมิที่ 4-30 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากร 
ผู้ให้บริการของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปี 4-39 

แผนภูมิที่ 4-31 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากร 
ผู้ให้บริการของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปี 4-40 

แผนภูมิที่ 4-32 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากร 
ผู้ให้บริการของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 4-41 

แผนภูมิที่ 4-33 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวกของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปี 4-43 

แผนภูมิที่ 4-34 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวกของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปี 4-44 

แผนภูมิที่ 4-35 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวกของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปี 4-45 

แผนภูมิที่ 4-36 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวกของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เปรียบเทียบรายปี 4-47 

แผนภูมิที่ 4-37 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวกของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 4-48 

แผนภูมิที่ 4-38 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรมและ 
หลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบ
รายปี 4-49 
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แผนภูมิที่ 4-39 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปี 4-51 

แผนภูมิที่ 4-40 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปี 4-52 

แผนภูมิที่ 4-41 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบรายปี 4-53 

แผนภูมิที่ 4-42 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 4-55 

แผนภูมิที่ 4-43 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหน่วยบริการของส านักงาน
ประกันสังคมในด้านต่างๆ ทั่วประเทศ จ าแนกรายภาค 4-57 

แผนภูมิที่ 6-1  ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 
ภาพรวมทั่วประเทศ 6-7 

แผนภูมิที่ 6-2 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวมทั่วประเทศ 6-7 
แผนภูมิที่ 6-3 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน

ประกันสังคมภาพรวมทั่วประเทศ 6-27 
แผนภูมิที่ 6-4 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้  

ภาพรวมทั่วประเทศ 6-29 
แผนภูมิที่ 6-5 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้ประกันตน ภาพรวมทั่วประเทศ 6-30 
แผนภูมิที่ 6-6 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 

ภาพรวมทั่วประเทศ 6-30 
แผนภูมิที่ 6-7 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 

พ้ืนที่ กทม. 6-31 
แผนภูมิที่ 6-8 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพ้ืนที่ กทม. 6-32 
แผนภูมิที่ 6-9 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน

ประกันสังคมพ้ืนที่ กทม. 6-47 
แผนภูมิที่ 6-10 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พื้นที่ กทม. 6-48 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

ต 

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 

แผนภูมิ                    หน้า 

แผนภูมิที่ 6-11 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ กทม. 6-48 

แผนภูมิที่ 6-12 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 
พ้ืนที่ กทม. 6-49 

แผนภูมิที่ 6-13 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 
พ้ืนที่ปริมณฑล 6-50 

แผนภูมิที่ 6-14 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพ้ืนที่ปริมณฑล 6-51 
แผนภูมิที่ 6-15 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน

ประกันสังคมพ้ืนที่ปริมณฑล 6-63 
แผนภูมิที่ 6-16 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้  

พ้ืนที่ปริมณฑล 6-63 
แผนภูมิที่ 6-17 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ปริมณฑล 6-64 
แผนภูมิที่ 6-18 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 

พ้ืนที่ปริมณฑล 6-65 
แผนภูมิที่ 6-19 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 

พ้ืนที่ภาคกลาง 6-66 
แผนภูมิที่ 6-20 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพ้ืนที่ภาคกลาง 6-66 
แผนภูมิที่ 6-21 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน

ประกันสังคมพ้ืนที่ภาคกลาง 6-81 
แผนภูมิที่ 6-22 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้  

พ้ืนที่ภาคกลาง 6-81 
แผนภูมิที่ 6-23 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคกลาง 6-82 
แผนภูมิที่ 6-24 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 

พ้ืนที่ภาคกลาง 6-83 
แผนภูมิที่ 6-25 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-84 
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แผนภูมิที่ 6-26 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-85 

แผนภูมิที่ 6-27 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน
ประกันสังคมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-100 

แผนภูมิที่ 6-28 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-100 

แผนภูมิที่ 6-29 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-101 

แผนภูมิที่ 6-30 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-102 

แผนภูมิที่ 6-31 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 
พ้ืนที่ภาคเหนือ 6-103 

แผนภูมิที่ 6-32 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพ้ืนที่ภาคเหนือ 6-104 
แผนภูมิที่ 6-33 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน

ประกันสังคม พ้ืนที่ภาคเหนือ 6-116 
แผนภูมิที่ 6-34 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พื้นที่

ภาคเหนือ 6-117 
แผนภูมิที่ 6-35 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคเหนือ 6-118 
แผนภูมิที่ 6-36 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 

พ้ืนที่ภาคเหนือ 6-119 
แผนภูมิที่ 6-37 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 

พ้ืนที่ภาคใต้ 6-120 
แผนภูมิที่ 6-38 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพ้ืนที่ภาคใต้ 6-121 
แผนภูมิที่ 6-39 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน

ประกันสังคม พ้ืนที่ภาคใต้ 6-135 
แผนภูมิที่ 6-40 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พื้นที่ภาคใต้ 6-136 
แผนภูมิที่ 6-41 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคใต้ 6-137 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

ท 

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 

แผนภูมิ                    หน้า 

แผนภูมิที่ 6-42 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 
พ้ืนที่ภาคใต้ 6-138 

แผนภูมิที่ 6-43 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 6-139 
แผนภูมิที่ 6-44 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 6-140 
แผนภูมิที่ 6-45 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 6-141 
แผนภูมิที่ 6-46 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคกลาง 6-142 
แผนภูมิที่ 6-47 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ  

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-143 
แผนภูมิที่ 6-48 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ  

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-144 
แผนภูมิที่ 6-49 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ  

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-145 
แผนภูมิที่ 6-50 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 6-146 
แผนภูมิที่ 6-51 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 6-147 
แผนภูมิที่ 6-52 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 6-148 
แผนภูมิที่ 6-53 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคกลาง 6-149 
แผนภูมิที่ 6-54 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ  

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-150 
แผนภูมิที่ 6-55 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคเหนือ 6-151 
แผนภูมิที่ 6-56 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคใต้ 6-152 
แผนภูมิที่ 6-57 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 6-153 
แผนภูมิที่ 6-58 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 6-154 
แผนภูมิที่ 6-59 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ปริมณฑล 6-155 
แผนภูมิที่ 6-60 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคกลาง 6-156 
แผนภูมิที่ 6-61 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ  

นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-157 
แผนภูมิที่ 6-62 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคเหนือ 6-158 
แผนภูมิที่ 6-63 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคใต้ 6-159 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

ธ 

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 

แผนภูมิ                    หน้า 

แผนภูมิที่ 7-1 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 ภาพรวม 
ทั่วประเทศ 7-6 

แผนภูมิที่ 7-2 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวมทั่วประเทศ 7-7 
แผนภูมิที่ 7-3 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน

ประกันสังคมภาพรวมทั่วประเทศ 7-24 
แผนภูมิที่ 7-4 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ ภาพรวม 

ทั่วประเทศ 7-24 
แผนภูมิที่ 7-5 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้ประกันตน ภาพรวมทั่วประเทศ 7-25 
แผนภูมิที่ 7-6 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 

ภาพรวมทั่วประเทศ 7-26 
แผนภูมิที่ 7-7 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 ภาพรวม 

ทั่วประเทศ 7-27 
แผนภูมิที่ 7-8 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพ้ืนที่ กทม. 7-27 
แผนภูมิที่ 7-9 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน

ประกันสังคมพ้ืนที่ กทม. 7-42 
แผนภูมิที่ 7-10 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พื้นที่ กทม. 7-43 
แผนภูมิที่ 7-11 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ กทม. 7-43 
แผนภูมิที่ 7-12 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 

พ้ืนที่ กทม. 7-44 
แผนภูมิที่ 7-13 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 ภาพรวม 

ทั่วประเทศ 7-45 
แผนภูมิที่ 7-14 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพ้ืนที่ปริมณฑล 7-45 
แผนภูมิที่ 7-15 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน

ประกันสังคมพ้ืนที่ปริมณฑล 7-57 
แผนภูมิที่ 7-16 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้  

พ้ืนที่ปริมณฑล 7-58 
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โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 
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น 

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 

แผนภูมิ                    หน้า 

แผนภูมิที่ 7-17 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ปริมณฑล 7-58 

แผนภูมิที่ 7-18 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 
พ้ืนที่ปริมณฑล 7-59 

แผนภูมิที่ 7-19 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 ภาพรวม 
ทั่วประเทศ 7-60 

แผนภูมิที่ 7-20 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพ้ืนที่ภาคกลาง 7-60 
แผนภูมิที่ 7-21 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน

ประกันสังคมพ้ืนที่ภาคกลาง 7-72 
แผนภูมิที่ 7-22 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที ่

ภาคกลาง 7-73 
แผนภูมิที่ 7-23 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคกลาง 7-73 
แผนภูมิที่ 7-24 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 

พ้ืนที่ภาคกลาง 7-74 
แผนภูมิที่ 7-25 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 ภาพรวม 

ทั่วประเทศ 7-75 
แผนภูมิที่ 7-26 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพ้ืนที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-75 
แผนภูมิที่ 7-27 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน

ประกันสังคมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-87 
แผนภูมิที่ 7-28 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที ่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-87 
แผนภูมิที่ 7-29 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-88 
แผนภูมิที่ 7-30 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-89 
แผนภูมิที่ 7-31 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 ภาพรวม 

ทั่วประเทศ 7-90 
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แผนภูมิ                    หน้า 

แผนภูมิที่ 7-32 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพ้ืนที่ภาคเหนือ 7-90 
แผนภูมิที่ 7-33 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน

ประกันสังคม พ้ืนที่ภาคเหนือ 7-102 
แผนภูมิที่ 7-34 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้  

พ้ืนที่ภาคเหนือ 7-102 
ผนภูมิที่ 7-35 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคเหนือ 7-103 
แผนภูมิที่ 7-36 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 

พ้ืนที่ภาคเหนือ 7-104 
แผนภูมิที่ 7-37 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 ภาพรวม 

ทั่วประเทศ 7-105 
แผนภูมิที่ 7-38  ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพื้นที่ภาคใต้ 7-105 
แผนภูมิที่ 7-39 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน

ประกันสังคม พ้ืนที่ภาคใต้ 7-117 
แผนภูมิที่ 7-40 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที่ภาคใต้ 7-117 
แผนภูมิที่ 7-41 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคใต้ 7-118 
แผนภูมิที่ 7-42 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ 

พ้ืนที่ภาคใต้ 7-119 
แผนภูมิที่ 7-43 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 7-120 
แผนภูมิที่ 7-44 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 7-121 
แผนภูมิที่ 7-45 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 7-122 
แผนภูมิที่ 7-46 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคกลาง 7-123 
แผนภูมิที่ 7-47 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ  

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-124 
แผนภูมิที่ 7-48 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ  

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-125 
แผนภูมิที่ 7-49 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ  

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-126 
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แผนภูมิที่ 7-50 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 7-127 
แผนภูมิที่ 7-51 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 7-128 
แผนภูมิที่ 7-52 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 7-129 
แผนภูมิที่ 7-53 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคกลาง 7-130 
แผนภูมิที่ 7-54 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ  

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-131 
แผนภูมิที่ 7-55 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคเหนือ 7-132 
แผนภูมิที่ 7-56 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคใต้ 7-133 
แผนภูมิที่ 7-57 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 7-134 
แผนภูมิที่ 7-58 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 7-135 
แผนภูมิที่ 7-59 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ปริมณฑล 7-136 
แผนภูมิที่ 7-60 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคกลาง 7-137 
แผนภูมิที่ 7-61 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ  

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-138 
แผนภูมิที่ 7-62 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคเหนือ 7-139 
แผนภูมิที่ 7-63 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคใต้ 7-140 
แผนภูมิที่ 9-1 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม จ าแนกตามหน่วยงาน 

ที่สังกัด 9-2 
แผนภูมิที่ 9-2 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม จ าแนกตามช่วงอายุ 9-2 
แผนภูมิที่ 9-3 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม จ าแนกตามช่วงอายุงาน 9-3 
แผนภูมิที่ 9-4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน ในภาพรวม 9-4 
แผนภูมิที่ 9-5 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มข้าราชการ จ าแนกตาม 

ระดับต าแหน่ง 9-14 
แผนภูมิที่ 9-6 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มข้าราชการ จ าแนกตาม 

ระดับต าแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด 9-15 
แผนภูมิที่ 9-7 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการ 9-16 
แผนภูมิที่ 9-8 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการ 

ระดับปฏิบัติการ 9-17 
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แผนภูมิที่ 9-9 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการ 
ระดับช านาญการ 9-18 

แผนภูมิที่ 9-10 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการ 
ระดับช านาญการพิเศษ 9-19 

แผนภูมิที่ 9-11 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการ 
ระดับช านาญงาน 9-20 

แผนภูมิที่ 9-12 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มพนักงานประกันสังคม  
จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 9-28 

แผนภูมิที่ 9-13 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มพนักงานประกันสังคม  
จ าแนกตามระดับต าแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด 9-29 

แผนภูมิที่ 9-14 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน ภาพรวมกลุ่มพนักงาน
ประกันสังคม 9-30 

แผนภูมิที่ 9-15 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน ภาพรวมกลุ่มพนักงาน
ประกันสังคมชั้นต้น 9-31 

แผนภูมิที่ 9-16 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน ภาพรวมกลุ่มพนักงาน
ประกันสังคมชั้นกลาง 9-32 

แผนภูมิที่ 9-17 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน ภาพรวมกลุ่มพนักงาน
ประกันสังคมชั้นสูง 9-33 

แผนภูมิที่ 9-18 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 9-41 
แผนภูมิที่ 9-19 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มพนักงานราชการ 9-42 
แผนภูมิที่ 9-20 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 9-47 
แผนภูมิที่ 9-21 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-48 
แผนภูมิที่ 9-22 แสดงความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อส านักงานประกันสังคม 9-72 
แผนภูมิที่ 9-23 แสดงปัจจัยขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 9-76 
แผนภูมิที่ 10-1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานการณ์ใช้บริการ 10-5 
แผนภูมิที่ 10-2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกส่วนงานที่มาติดต่อ 10-5 
แผนภูมิที่ 10-3 ผลการส ารวจความพึงพอใจแบบสั้น (Pulse Survey) 10-6 
แผนภูมิที่ 11-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมทั่วประเทศ  

จ าแนกรายด้าน 11-1 
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แผนภูมิที่ 11-2 แนวทางการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 11-2 
แผนภูมิที่ 11-3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จ าแนกรายด้าน 11-3 
แผนภูมิที่ 11-4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้านจริยธรรม

และธรรมาภิบาลรายข้อ 11-4 
แผนภูมิที่ 11-5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคมรายข้อ 11-5 
แผนภูมิที่ 11-6 ค่า NPS จากข้อค าถามเมื่อท่านเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ 

ท่านยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพื่อปรับปรุง 
การให้บริการที่ดีข้ึน 11-7 

แผนภูมิที่ 12-1 ผลการส ารวจรายด้านในรอบที่ 1 จ าแนกตามรายพื้นที่ 12-2 
แผนภูมิที่ 12-2 ค่าคะแนนความเชื่อมั่นในภาพรวมและจ าแนกตามรายพื้นที่ 12-2 
แผนภูมิที่ 12-3 ค่าคะแนนความผูกพันในภาพรวมและจ าแนกตามรายพ้ืนที่ 12-3 
แผนภูมิที่ 12-4 ค่าคะแนน NPS (Net Promotor Score) ในภาพรวมและจ าแนก 

ตามรายพ้ืนที่ 12-4 
แผนภูมิที่ 12-5 ล าดับช่องว่าง (Gap) ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ 12-4 
แผนภูมิที่ 12-6 ผลการส ารวจรายด้านในรอบที่ 2 จ าแนกตามรายพื้นที่ 12-7 
แผนภูมิที่ 12-7 ค่าคะแนนความเชื่อมั่นในภาพรวม รอบที่ 2 จ าแนกตามรายพื้นท่ี 12-7 
แผนภูมิที่ 12-8 ค่าคะแนนความผูกพันในภาพรวม รอบที่ 2 จ าแนกตามรายพ้ืนที่ 12-8 
แผนภูมิที่ 12-9 ค่าคะแนน NPS (Net Promotor Score) ในภาพรวม รอบที่ 2  

จ าแนกตามรายพ้ืนที่ 12-9 
แผนภูมิที่ 12-10 ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบ 

รายกองทุน 12-15 
แผนภูมิที่ 12-11 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 

กองทุนเงินทดแทน ในภาพรวมทั่วประเทศ  12-16 
แผนภูมิที่ 12-12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ

กองทุนประกันสังคม ในภาพรวมทั่วประเทศ 12-17 
แผนภูมิที่ 12-13 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ

กลุ่มนายจ้าง ในภาพรวมทั่วประเทศ 12-18 
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แผนภูมิที่ 12-14 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ กทม. จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน 12-19 

แผนภูมิที่ 12-15 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ กทม. 12-20 

แผนภูมิที่ 12-16 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ กทม. 12-21 

แผนภูมิที่ 12-17 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กลุ่มนายจ้างในพ้ืนที่ กทม. 12-22 

แผนภูมิที่ 12-18 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ปริมณฑล จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน  12-23 

แผนภูมิที่ 12-19 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ปริมณฑล 12-24 

แผนภูมิที่ 12-20 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ปริมณฑล 12-25 

แผนภูมิที่ 12-21 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กลุ่มนายจ้าง ในพ้ืนที่ปริมณฑล 12-26 

แผนภูมิที่ 12-22 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคกลาง จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน  12-27 

แผนภูมิที่ 12-23 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ภาคกลาง 12-28 

แผนภูมิที่ 12-24 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคกลาง 12-29 

แผนภูมิที่ 12-25 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กลุ่มนายจ้าง ในพ้ืนที่ภาคกลาง 12-30 

แผนภูมิที่ 12-26 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตาม
นายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน  12-31 

แผนภูมิที่ 12-27 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12-32 
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แผนภูมิที่ 12-28 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12-33 

แผนภูมิที่ 12-29 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กลุ่มนายจ้างในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12-34 

แผนภูมิที่ 12-30 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตามนายจ้าง 
และเปรียบเทียบรายกองทุน  12-35 

แผนภูมิที่ 12-31 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 12-36 

แผนภูมิที่ 12-32 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 12-37 

แผนภูมิที่ 12-33 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กลุ่มนายจ้างในพ้ืนที่ภาคเหนือ 12-38 

แผนภูมิที่ 12-34 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคใต้ จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน  12-39 

แผนภูมิที่ 12-35 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ภาคใต้ 12-40 

แผนภูมิที่ 12-36 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคใต้ 12-41 

แผนภูมิที่ 12-37 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กลุ่มนายจ้างในพ้ืนที่ภาคใต้ 12-42 

แผนภูมิที่ 12-38 ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบ 
รายกองทุน 12-43 

แผนภูมิที่ 12-39 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนเงินทดแทน ในภาพรวมทั่วประเทศ  12-44 

แผนภูมิที่ 12-40 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนประกันสังคม ในภาพรวมทั่วประเทศ 12-45 

แผนภูมิที่ 12-41 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กลุ่มนายจ้าง ในภาพรวมทั่วประเทศ 12-46 
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แผนภูมิที่ 12-42 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ กทม. จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน  12-47 

แผนภูมิที่ 12-43 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ กทม. 12-48 

แผนภูมิที่ 12-44 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ กทม. 12-49 

แผนภูมิที่ 12-45 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กลุ่มนายจ้าง ในพ้ืนที่ กทม. 12-50 

แผนภูมิที่ 12-46 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ปริมณฑล จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน  12-51 

แผนภูมิที่ 12-47 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ปริมณฑล 12-52 

แผนภูมิที่ 12-48 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ปริมณฑล 12-53 

แผนภูมิที่ 12-49 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กลุ่มนายจ้าง ในพ้ืนที่ปริมณฑล 12-54 

แผนภูมิที่ 12-50 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคกลาง จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน  12-55 

แผนภูมิที่ 12-51 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ภาคกลาง 12-56 

แผนภูมิที่ 12-52 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคกลาง 12-57 

แผนภูมิที่ 12-53 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กลุ่มนายจ้าง ในพ้ืนที่ภาคกลาง 12-58 

แผนภูมิที่ 12-54 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนก 
ตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน  12-59 

แผนภูมิที่ 12-55 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12-60 
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แผนภูมิที่ 12-56 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12-61 

แผนภูมิที่ 12-57 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กลุ่มนายจ้าง ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12-62 

แผนภูมิที่ 12-58 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน  12-63 

แผนภูมิที่ 12-59 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 12-64 

แผนภูมิที่ 12-60 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 12-65 

แผนภูมิที่ 12-61 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กลุ่มนายจ้าง ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 12-66 

แผนภูมิที่ 12-62 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคใต้ จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน  12-67 

แผนภูมิที่ 12-63 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ภาคใต้ 12-68 

แผนภูมิที่ 12-64 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคใต้ 12-69 

แผนภูมิที่ 12-65 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
กลุ่มนายจ้าง ในพ้ืนที่ภาคใต้ 12-70 

แผนภูมิที่ 12-66 สรุปกรอบแนวคิดผลการส ารวจ 12-77 
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ตารางที่ 3-1  จ านวนตัวอย่างในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 3-3 
ตารางที่ 3-2  การแบ่งหน่วยบริการรายภาค 3-4 
ตารางที่ 3-3  จ านวนตัวอย่างในการเก็บข้อมูลรายหน่วยบริการปรับปรุงตามจ านวนสถิติ 

ผู้มาใช้บริการกองทุนเงินทดแทน 3-5 
ตารางที่ 3-4  วิธีการเก็บข้อมูล จ าแนกตามประเภทการวิจัย 3-12 
ตารางที่ 3-5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 3-13 
ตารางที่ 3-6  จ านวนประชากร และสัดส่วนบุคลากรในส านักงานประกันสังคม 3-14 
ตารางที่ 3-7  การค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างบุคลากรในส านักงานประกันสังคม 3-15 
ตารางที่ 3-8  แนวทางการสร้างแบบสอบถามผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคม 3-16 
ตารางที่ 3-9  ค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม 3-19 
ตารางที่ 3-10  แผนการด าเนินงาน 3-20 
ตารางที่ 5-1  ผลการทดสอบการวิเคราะห์ความเท่ียง (Reliability) 5-1 
ตารางที่ 5-2 ผลการทดสอบครั้งนี้หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 5-3 
ตารางที่ 6-1  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหน่วยบริการ และสถานะผู้ใช้บริการ 6-1 
ตารางที่ 6-2  การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 6-8 
ตารางที่ 6-3 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 6-9 
ตารางที่ 6-4 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 6-13 
ตารางที่ 6-5 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 6-13 
ตารางที่ 6-6 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 6-14 
ตารางที่ 6-7 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 6-15 
ตารางที่ 6-8 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 6-16 
ตารางที่ 6-9 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 6-16 
ตารางที่ 6-10 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม  

และธรรมาภิบาล 6-18 
ตารางที่ 6-11 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 6-19 
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ตารางที่ 6-12 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 6-20 

ตารางที่ 6-13 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 6-21 

ตารางที่ 6-14 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 6-22 

ตารางที่ 6-15 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 6-22 
ตารางที่ 6-16 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 6-23 
ตารางที่ 6-17 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 6-24 
ตารางที่ 6-18 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 6-25 
ตารางที่ 6-19 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 6-25 
ตารางที่ 6-20 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 6-33 
ตารางที่ 6-21 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 6-33 
ตารางที่ 6-22 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 6-35 
ตารางที่ 6-23 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 6-36 
ตารางที่ 6-24 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 6-36 
ตารางที่ 6-25 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 6-37 
ตารางที่ 6-26 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 6-38 
ตารางที่ 6-27 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 6-39 
ตารางที่ 6-28 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม  

และธรรมาภิบาล 6-40 
ตารางที่ 6-29 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 6-41 
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ตารางที่ 6-30 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 6-41 

ตารางที่ 6-31 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 6-42 

ตารางที่ 6-32 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 6-43 

ตารางที่ 6-33 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 6-44 
ตารางที่ 6-34 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 6-45 
ตารางที่ 6-35 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 6-45 
ตารางที่ 6-36 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 6-46 
ตารางที่ 6-37 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 6-46 
ตารางที่ 6-38 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 6-52 
ตารางที่ 6-39 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 6-52 
ตารางที่ 6-40 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 6-53 
ตารางที่ 6-41 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 6-54 
ตารางที่ 6-42 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 6-54 
ตารางที่ 6-43 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 6-55 
ตารางที่ 6-44 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก 6-55 
ตารางที่ 6-45 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 6-56 
ตารางที่ 6-46 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และ

ธรรมาภิบาล 6-57 
ตารางที่ 6-47 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 6-57 
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ตารางที่ 6-48 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 6-58 

ตารางที่ 6-49 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 6-59 

ตารางที่ 6-50 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 6-59 

ตารางที่ 6-51 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 6-60 
ตารางที่ 6-52 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 6-60 
ตารางที่ 6-53 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 6-61 
ตารางที่ 6-54 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 6-61 
ตารางที่ 6-55 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 6-62 
ตารางที่ 6-56 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 6-67 
ตารางที่ 6-57 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 6-68 
ตารางที่ 6-58 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 6-69 
ตารางที่ 6-59 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 6-70 
ตารางที่ 6-60 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 6-70 
ตารางที่ 6-61 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 6-71 
ตารางที่ 6-62 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก 6-72 
ตารางที่ 6-63 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 6-72 
ตารางที่ 6-64 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม  

และธรรมาภิบาล 6-74 
ตารางที่ 6-65 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 6-74 
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ตารางที่ 6-66 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 6-75 

ตารางที่ 6-67 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 6-76 

ตารางที่ 6-68 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 6-76 

ตารางที่ 6-69 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 6-77 
ตารางที่ 6-70 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 6-78 
ตารางที่ 6-71 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 6-78 
ตารางที่ 6-72 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 6-79 
ตารางที่ 6-73 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 6-79 
ตารางที่ 6-74 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 6-86 
ตารางที่ 6-75 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 6-86 
ตารางที่ 6-76 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 6-87 
ตารางที่ 6-77 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 6-88 
ตารางที่ 6-78 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 6-89 
ตารางที่ 6-79 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 6-89 
ตารางที่ 6-80 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 6-90 
ตารางที่ 6-81 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 6-91 
ตารางที่ 6-82 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม  

และธรรมาภิบาล 6-92 
ตารางที่ 6-83 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 6-93 
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ตารางที่ 6-84 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 6-93 

ตารางที่ 6-85 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 6-94 

ตารางที่ 6-86 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 6-95 

ตารางที่ 6-87 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 6-96 
ตารางที่ 6-88 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 6-97 
ตารางที่ 6-89 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 6-97 
ตารางที่ 6-90 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 6-98 
ตารางที่ 6-91 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 6-98 
ตารางที่ 6-92 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 6-105 
ตารางที่ 6-93 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 6-105 
ตารางที่ 6-94 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 6-106 
ตารางที่ 6-95 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 6-107 
ตารางที่ 6-96 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 6-107 
ตารางที่ 6-97 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 6-108 
ตารางที่ 6-98 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 6-109 
ตารางที่ 6-99 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 6-109 
ตารางที่ 6-100 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม  

และธรรมาภิบาล 6-110 
ตารางที่ 6-101 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 6-111 
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ตารางที่ 6-102 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 6-111 

ตารางที่ 6-103 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 6-112 

ตารางที่ 6-104 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 6-113 

ตารางที่ 6-105 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 6-113 
ตารางที่ 6-106 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 6-114 
ตารางที่ 6-107 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 6-114 
ตารางที่ 6-108 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 6-115 
ตารางที่ 6-109 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 6-115 
ตารางที่ 6-110 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 6-122 
ตารางที่ 6-111 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 6-122 
ตารางที่ 6-112 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 6-124 
ตารางที่ 6-113 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 6-124 
ตารางที่ 6-114 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 6-125 
ตารางที่ 6-115 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 6-126 
ตารางที่ 6-116 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 6-127 
ตารางที่ 6-117 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 6-127 
ตารางที่ 6-118 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม  

และธรรมาภิบาล 6-128 
ตารางที่ 6-119 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 6-129 
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ตารางที่ 6-120 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 6-130 

ตารางที่ 6-121 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 6-131 

ตารางที่ 6-122 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 6-132 

ตารางที่ 6-123 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 6-132 
ตารางที่ 6-124 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 6-133 
ตารางที่ 6-125 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 6-133 
ตารางที่ 6-126 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 6-134 
ตารางที่ 6-127 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 6-134 
ตารางที่ 7-1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหน่วยบริการ และสถานะผู้ใช้บริการ 7-1 
ตารางที่ 7-2 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 7-8 
ตารางที่ 7-3 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 7-8 
ตารางที่ 7-4 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 7-11 
ตารางที่ 7-5 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 7-11 
ตารางที่ 7-6 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 7-12 
ตารางที่ 7-7 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 7-13 
ตารางที่ 7-8 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 7-14 
ตารางที่ 7-9 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 7-14 
ตารางที่ 7-10 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม  

และธรรมาภิบาล 7-16 
ตารางที่ 7-11 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 7-17 
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ตารางที่ 7-12 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 7-17 

ตารางที่ 7-13 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 7-18 

ตารางที่ 7-14 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 7-19 

ตารางที่ 7-15 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 7-20 
ตารางที่ 7-16 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 7-21 
ตารางที่ 7-17 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 7-22 
ตารางที่ 7-18 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 7-22 
ตารางที่ 7-19 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 7-23 
ตารางที่ 7-20 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 7-28 
ตารางที่ 7-21 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 7-29 
ตารางที่ 7-22 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 7-30 
ตารางที่ 7-23 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 7-31 
ตารางที่ 7-24 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 7-31 
ตารางที่ 7-25 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 7-32 
ตารางที่ 7-26 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 7-33 
ตารางที่ 7-27 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 7-34 
ตารางที่ 7-28 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม  

และธรรมาภิบาล 7-35 
ตารางที่ 7-29 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 7-36 
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ตารางที่ 7-30 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 7-36 

ตารางที่ 7-31 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 7-37 

ตารางที่ 7-32 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 7-38 

ตารางที่ 7-33 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 7-39 
ตารางที่ 7-34 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 7-40 
ตารางที่ 7-35 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 7-40 
ตารางที่ 7-36 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 7-41 
ตารางที่ 7-37 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 7-41 
ตารางที่ 7-38 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 7-46 
ตารางที่ 7-39 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 7-47 
ตารางที่ 7-40 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 7-48 
ตารางที่ 7-41 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 7-48 
ตารางที่ 7-42 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 7-49 
ตารางที่ 7-43 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 7-49 
ตารางที่ 7-44 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 7-50 
ตารางที่ 7-45 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 7-51 
ตารางที่ 7-46 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม  

และธรรมาภิบาล 7-51 
ตารางที่ 7-47 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 7-52 
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ตารางที่ 7-48 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 7-52 

ตารางที่ 7-49 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 7-53 

ตารางที่ 7-50 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 7-53 

ตารางที่ 7-51 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 7-54 
ตารางที่ 7-52 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 7-55 
ตารางที่ 7-53 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 7-55 
ตารางที่ 7-54 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 7-55 
ตารางที่ 7-55 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 7-56 
ตารางที่ 7-56 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 7-61 
ตารางที่ 7-57 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 7-62 
ตารางที่ 7-58 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 7-62 
ตารางที่ 7-59 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 7-63 
ตารางที่ 7-60 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 7-63 
ตารางที่ 7-61 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 7-64 
ตารางที่ 7-62 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 7-65 
ตารางที่ 7-63 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 7-65 
ตารางที่ 7-64 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม  

และธรรมาภิบาล 7-66 
ตารางที่ 7-65 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 7-67 
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ตารางที่ 7-66 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 7-67 

ตารางที่ 7-67 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 7-68 

ตารางที่ 7-68 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 7-69 

ตารางที่ 7-69 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 7-69 
ตารางที่ 7-70 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 7-70 
ตารางที่ 7-71 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 7-71 
ตารางที่ 7-72 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 7-71 
ตารางที่ 7-73 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 7-71 
ตารางที่ 7-74 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 7-76 
ตารางที่ 7-75 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 7-77 
ตารางที่ 7-76 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 7-77 
ตารางที่ 7-77 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 7-78 
ตารางที่ 7-78 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 7-78 
ตารางที่ 7-79 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 7-79 
ตารางที่ 7-80 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 7-80 
ตารางที่ 7-81 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 7-81 
ตารางที่ 7-82 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม  

และธรรมาภิบาล 7-81 
ตารางที่ 7-83 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 7-82 
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ตารางที่ 7-84 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 7-82 

ตารางที่ 7-85 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 7-83 

ตารางที่ 7-86 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 7-84 

ตารางที่ 7-87 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 7-84 
ตารางที่ 7-88 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 7-85 
ตารางที่ 7-89 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 7-85 
ตารางที่ 7-90 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 7-86 
ตารางที่ 7-91 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 7-91 
ตารางที่ 7-92 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 7-92 
ตารางที่ 7-93 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 7-93 
ตารางที่ 7-94 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือข้ันตอน 

ในการให้บริการ 7-93 
ตารางที่ 7-95 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 7-94 
ตารางที่ 7-96 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 7-94 
ตารางที่ 7-97 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 7-95 
ตารางที่ 7-98 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 7-96 
ตารางที่ 7-99 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม  

และธรรมาภิบาล 7-97 
ตารางที่ 7-100 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ

การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 7-97 
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ตารางที่ 7-101 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 7-98 

ตารางที่ 7-102 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 7-99 

ตารางที่ 7-103 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 7-99 
ตารางที่ 7-104 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 7-100 
ตารางที่ 7-105 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 7-100 
ตารางที่ 7-106 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 7-101 
ตารางที่ 7-107 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ

โดยรวม 7-106 
ตารางที่ 7-108 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 7-107 
ตารางที่ 7-109 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนในการให้บริการ 7-108 
ตารางที่ 7-110 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 7-109 
ตารางที่ 7-111 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 7-109 
ตารางที่ 7-112 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 7-110 
ตารางที่ 7-113 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 7-111 
ตารางที่ 7-114 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 7-112 
ตารางที่ 7-115 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม  

และธรรมาภิบาล 7-112 
ตารางที่ 7-116 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 7-113 
ตารางที่ 7-117 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพ

การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 7-113 
ตารางที่ 7-118 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน

ประกันสังคม 7-114 
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ตารางที่ 7-119 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) 7-114 

ตารางที่ 7-120 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 7-115 
ตารางที่ 7-121 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ 

(กองทุนเงินทดแทน) 7-115 
ตารางที่ 7-122 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาล

ตามสิทธิประกันสังคม 7-116 
ตารางที่ 7-123 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 7-116 
ตารางที่ 9-1 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร ในภาพรวม 9-5 
ตารางที่ 9-2 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านโอกาสทางอาชีพ ในภาพรวม 9-6 
ตารางที่ 9-3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร ในภาพรวม 9-6 
ตารางที่ 9-4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม  

ในภาพรวม 9-7 
ตารางที่ 9-5 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน  

ในภาพรวม 9-7 
ตารางที่ 9-6 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านระบบการท างานในองค์กร ในภาพรวม 9-8 
ตารางที่ 9-7 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการเรียนรู้และพัฒนา ในภาพรวม 9-8 
ตารางที่ 9-8 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการจัดการผลงาน ในภาพรวม 9-9 
ตารางที่ 9-9 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้รางวัลและการชมเชย ในภาพรวม 9-9 
ตารางที่ 9-10 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านผู้บริหารระดับสูง ในภาพรวม 9-10 
ตารางที่ 9-11 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านหัวหน้างานโดยตรง ในภาพรวม 9-11 
ตารางที่ 9-12 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการจัดการคนเก่งและบุคลากร ในภาพรวม 9-11 
ตารางที่ 9-13 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านลักษณะงานที่ท า ในภาพรวม 9-12 
ตารางที่ 9-14 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ในภาพรวม 9-12 
ตารางที่ 9-15 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านวัฒนธรรมองค์กร ในภาพรวม 9-12 
ตารางที่ 9-16 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านอ่ืนๆ ในภาพรวม 9-13 
ตารางที่ 9-17 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร กลุ่มข้าราชการ 9-21 
ตารางที่ 9-18 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านโอกาสทางอาชีพ กลุ่มข้าราชการ 9-21 
ตารางที่ 9-19 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร กลุ่มข้าราชการ 9-22 
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โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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จจ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตาราง                    หน้า 

ตารางที่ 9-20 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม  
กลุ่มข้าราชการ 9-22 

ตารางที่ 9-21 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน  
กลุ่มข้าราชการ 9-22 

ตารางที่ 9-22 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านระบบการท างานในองค์กร กลุ่มข้าราชการ 9-23 
ตารางที่ 9-23 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการเรียนรู้และพัฒนา กลุ่มข้าราชการ 9-23 
ตารางที่ 9-24 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการจัดการผลงาน กลุ่มข้าราชการ 9-24 
ตารางที่ 9-25 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้รางวัลและการชมเชย กลุ่มข้าราชการ 9-24 
ตารางที่ 9-26 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านผู้บริหารระดับสูง กลุ่มข้าราชการ 9-25 
ตารางที่ 9-27 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านหัวหน้างานโดยตรง กลุ่มข้าราชการ 9-25 
ตารางที่ 9-28 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการจัดการคนเก่งและบุคลากร กลุ่มข้าราชการ 9-26 
ตารางที่ 9-29 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านลักษณะงานที่ท า กลุ่มข้าราชการ 9-26 
ตารางที่ 9-30 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว  

กลุ่มข้าราชการ 9-26 
ตารางที่ 9-31 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มข้าราชการ 9-27 
ตารางที่ 9-32 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านอ่ืนๆ กลุ่มข้าราชการ 9-27 
ตารางที่ 9-33 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร กลุ่มพนักงานประกันสังคม 9-33 
ตารางที่ 9-34 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านโอกาสทางอาชีพ กลุ่มพนักงานประกันสังคม 9-34 
ตารางที่ 9-35 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร กลุ่มพนักงาน

ประกันสังคม 9-34 
ตารางที่ 9-36 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม  

กลุ่มพนักงานประกันสังคม 9-35 
ตารางที่ 9-37 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน  

กลุ่มพนักงานประกันสังคม 9-35 
ตารางที่ 9-38 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านระบบการท างานในองค์กร กลุ่มพนักงานประกันสังคม 9-36 
ตารางที่ 9-39 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการเรียนรู้และพัฒนา กลุ่มพนักงานประกันสังคม 9-36 
ตารางที่ 9-40 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการจัดการผลงาน กลุ่มพนักงานประกันสังคม 9-37 
ตารางที่ 9-41 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้รางวัลและการชมเชย กลุ่มพนักงาน

ประกันสังคม 9-37 
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ฉฉ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตาราง                    หน้า 

ตารางที่ 9-42 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านผู้บริหารระดับสูง กลุ่มพนักงานประกันสังคม 9-38 
ตารางที่ 9-43 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านหัวหน้างานโดยตรง กลุ่มพนักงานประกันสังคม 9-38 
ตารางที่ 9-44 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการจัดการคนเก่งและบุคลากร กลุ่มพนักงาน

ประกันสังคม 9-39 
ตารางที่ 9-45 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านลักษณะงานที่ท า กลุ่มพนักงานประกันสังคม 9-39 
ตารางที่ 9-46 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว กลุ่มพนักงาน

ประกันสังคม 9-39 
ตารางที่ 9-47 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มพนักงานประกันสังคม 9-40 
ตารางที่ 9-48 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านอ่ืนๆ กลุ่มพนักงานประกันสังคม 9-40 
ตารางที่ 9-49 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร กลุ่มพนักงานราชการ 9-42 
ตารางที่ 9-50 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านโอกาสทางอาชีพ กลุ่มพนักงานราชการ 9-43 
ตารางที่ 9-51 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร กลุ่มพนักงาน

ราชการ 9-43 
ตารางที่ 9-52 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม  

กลุ่มพนักงานราชการ 9-43 
ตารางที่ 9-53 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน  

กลุ่มพนักงานราชการ 9-44 
ตารางที่ 9-54 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านระบบการท างานในองค์กร กลุ่มพนักงานราชการ 9-44 
ตารางที่ 9-55 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการเรียนรู้และพัฒนา กลุ่มพนักงานราชการ 9-44 
ตารางที่ 9-56 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการจัดการผลงาน กลุ่มพนักงานราชการ 9-45 
ตารางที่ 9-57 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้รางวัลและการชมเชย กลุ่มพนักงานราชการ 9-45 
ตารางที่ 9-58 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านผู้บริหารระดับสูง กลุ่มพนักงานราชการ 9-45 
ตารางที่ 9-59 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านหัวหน้างานโดยตรง กลุ่มพนักงานราชการ 9-46 
ตารางที่ 9-60 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านลักษณะงานที่ท า กลุ่มพนักงานราชการ 9-46 
ตารางที่ 9-61 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว กลุ่มพนักงาน

ราชการ 9-46 
ตารางที่ 9-62 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มพนักงานราชการ 9-46 
ตารางที่ 9-63 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านอ่ืนๆ กลุ่มพนักงานราชการ 9-47 
ตารางที่ 9-64 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-49 
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ชช 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตาราง                    หน้า 

ตารางที่ 9-65 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านโอกาสทางอาชีพ กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-49 
ตารางที่ 9-66 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-49 
ตารางที่ 9-67 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม  

กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-50 
ตารางที่ 9-68 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน  

กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-50 
ตารางที่ 9-69 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านระบบการท างานในองค์กร กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-50 
ตารางที่ 9-70 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการเรียนรู้และพัฒนา กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-51 
ตารางที่ 9-71 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการจัดการผลงาน กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-51 
ตารางที่ 9-72 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้รางวัลและการชมเชย กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-51 
ตารางที่ 9-73 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านผู้บริหารระดับสูง กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-52 
ตารางที่ 9-74 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านหัวหน้างานโดยตรง กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-52 
ตารางที่ 9-75 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านลักษณะงานที่ท า กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-52 
ตารางที่ 9-76 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-53 
ตารางที่ 9-77 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านอ่ืนๆ กลุ่มลูกจ้างประจ า 9-53 
ตารางที่ 9-78 จ านวนตัวอย่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ 9-53 
ตารางที่ 10-1 จ านวนตัวอย่างการส ารวจแบบสั้น (Pulse Survey) 10-1 
ตารางที่ 12-1 สรุปหน่วยบริการที่ได้คะแนนสูงสุด และต่ าสุดของการส ารวจทั้ง 2 รอบ 12-10 
ตารางที่ 12-2  แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากร (Training Road Map) 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 12-73 
ตารางที่ 12-3 แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากร (Training Road Map) 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ 12-74 
ตารางที่ 12-4 แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากร (Training Road Map) 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการ 12-75 
ตารางที่ 12-5 แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากร (Training Road Map) 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ 12-76 
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ซซ 

สารบัญภาพ  

ภาพ                    หน้า 

ภาพที่ 1-1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 1-5 
ภาพที่ 2-1  การเปรียบเทียบการให้บริการที่เหนือความคาดหวัง 2-8 
ภาพที่ 2-2  AON Hewitt Model 2-12 
ภาพที่ 2-3  Employee Satisfaction & Customer Satisfaction Model 2-15 
ภาพที่ 2-4  ขั้นตอนการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น 2-19 
ภาพที่ 3-1  กรอบอัตราก าลังของส านักงานประกันสังคม ปี 2557 3-14 
ภาพที่ 6-1  วิธีการค านวณค่าคะแนนความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม (Net Promoter 

Score: NPS) ภาพรวมทั่วประเทศ 6-27 
ภาพที่ 11-1 Flow แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 11-6 
ภาพที่ 12-1 Flow การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 12-81 
ภาพที่ 12-2 Flow แนวทางการสร้างความผูกพันในองค์กร 12-84 
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1-1 

บทท่ี 1 
บทน า 

1) หลกัการและเหตุผล 

ส านักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักคือการบริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยมีหน้าที่ 
ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายที่ไม่เนื่องจากการท างาน 
รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน และให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย 
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายเนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง 
 ส านักงานประกันสังคมด าเนินการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการจากส านักงานประกันสัง คม 
และส ารวจความพึงพอใจบุคลากรส านักงานประกันสังคมเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าผลการส ารวจมาเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการของส านักงานประกันสังคมในภาพรวม และน าผลการส ารวจ  
มาใช้ประกอบการก าหนดนโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานประกันสั งคม
ใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคม รายการความเสี่ยงจาก  
การขาดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพในการให้บริการ การด าเนินงานทุนหมุนเวียนตามตัวชี้วัดด้านสนองประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมบัญชีกลาง และการด าเนินงานส ารวจการพัฒนาองค์กร เพ่ือตอบสนองคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ รัฐบาล ตลอดจนกระทรวงแรงงาน ในการปฏิรูปประเทศไทยและประกันสังคม  
โดยต้องมีการปฏิรูปทั้งกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม ซึ่งจะต้องใช้การส ารวจความพึงพอใจ  
ที่เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการและการ
บริการ โดยเฉพาะการบริการทางการแพทย์ และการบริการของเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม ให้เป็นที่  
ชื่นชม ศรัทธาของลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน และสังคม ให้เห็นผลทันทีทันใด หรืออย่างช้าตั้งแต่  
เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป 

เพ่ือความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือของผลการส ารวจ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดจ้างที่ปรึกษา
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการและประเมินผลการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยบริการต่างๆ  
โดยใช้เครื่องมือสมัยใหม่ โปรแกรมพิเศษ Application ต่างๆ เพ่ือติดตามส ารวจเป็นประจ าต่อเนื่อง ศึกษา
ปัจจัยการสร้างความผูกพันให้ เกิดขึ้นในองค์กร  และการส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรให้เข้มแข็ง 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์” ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทาง 
ของโลกในปัจจุบันและอนาคต ตามแผนที่ก าหนดไว้  เพ่ือน าข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนางานของส านักงาน
ประกันสังคม ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานลดปัญหาข้อร้องเรียน 
และเป็นองค์กรที่ดึงดูดและได้รับความสนใจจากคนเก่ง และสามารถธ ารงค์รักษาคนดีและเก่งให้อยู่ร่วมกั น 
ในการพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดดสู่องค์กรที่ยั่งยืน  
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2) วัตถุประสงค ์

 2.1) ส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ และจัดท าแผนปรับปรุงบริการของส านักงานประกันสังคม  
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานประกันสังคม ตลอดจนลดข้อร้องเรียนได้ 
 2.2) ศึกษาปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การให้บริการของผู้รับบริการ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคม  
 2.3) ส ารวจความคิดเห็นบุคลากรของส านักงานประกันสังคม และศึกษาปัจจัยการสร้างความผูกพัน 
ให้เกิดขึ้นในองค์กร ปัจจัยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการทุนมนุษย์  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 2.4) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการสร้างความผูกพันและปัจจัยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  
กับความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงานประกันสังคม 

2.5) ส ารวจ น าข้อมูลความพึงพอใจในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมด (อาทิเช่น จากงานวิจัยเดิม , ศูนย์บริการ
ข้อมูล 1506, หนังสือร้องเรียน, เว็บไซต์, สื่อมวลชน ตลอดจนสื่อออนไลน์ต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์  
เพ่ือต่อยอดมาออกแบบส ารวจให้เห็นความเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกันตน ลูกจ้าง 
นายจ้าง และสังคม  

 

3) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 3.1) ผลต่อส านักงานประกันสังคม: 
  (1) ส านักงานประกันสังคมมีเป้าหมายร่วมกันในการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจสูงขึ้น 

 (2) ส านักงานประกันสังคมสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและสามารถรองรับ 
กับการเพ่ิมขึ้นของงาน ทั้งในเรื่องปริมาณ ความซับซ้อน ความยุ่งยากและความหลากหลายของงาน  
ได้เป็นอย่างด ี
 (3) น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการส ารวจมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ 
“ทุนมนุษย์” ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต 
 (4) ได้มีการส ารวจและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการของส านักงานประกันสังคมทั้งสองกองทุน 
โดยเฉพาะปัญหาการให้บริการของสถานพยาบาล และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม  
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป 
  (5) การปฏิรูปงานวิจัยและการให้บริการของส านักงานประกันสังคมในระยะสั้น กลาง และยาว 
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 3.2) ผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย: 
 (1) ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน ผู้มีสิทธิ ตลอดจนสังคม มีความพึงพอใจต่อบริการของส านักงาน
ประกันสังคม 
 (2) ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมและมีความมั่นคงในชีวิต 
 (3) พัฒนาคุณภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่มีจิตใจรับใช้บริการลูกจ้าง นายจ้าง และ
ผู้ประกันตนด้วยความเต็มใจ สามารถสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานประกันสังคม 
 (4) บุคลากรมีคุณภาพ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา มีขวัญและก าลังใจในการท างาน
ให้องค์กรเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

4) กลุม่เป้าหมายในการศึกษา 

 4.1) ผู้ที่เคยใช้บริการงานกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ณ ส านักงานประกันสังคม 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วย 

(1) นายจ้าง / ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง 
(2) ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
(3) ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  
(4) ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
(5) ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้มอบฉันทะจากผู้ประกันตน 
(6) ผู้มีส่วนได้เสีย /ทายาท /ผู้มีสิทธิ  

4.2) บุคลากรของส านักงานประกันสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย 
(1) ข้าราชการ 
(2) ลูกจ้างประจ า 
(3) พนักงานราชการ 
(4) พนักงานประกันสังคม 
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5) ขอบเขตการด าเนินงาน 

 5.1) การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงานประกันสังคม 

  5.1.1) ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ 
ช่องทางการให้บริการ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ด้านการสื่อสาร และความพึงพอใจด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยแนวทางการส ารวจต้องเป็นไปตามหลักการ
ทางสถิติอย่างเหมาะสม  
  5.1.2) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่เคยใช้บริการงานกองทุนประกันสั งคมและกองทุนเงินทดแทน  
ณ ส านักงานประกันสังคม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง 
ผู้ประกันตน ทายาทผู้มีสิทธิ ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ จากทุกหน่วยบริการทั่วประเทศ ประมวลผล
และจัดท ารายงาน จ าแนกรายกองทุน รายหน่วยบริการ ส ารวจ 2 ครั้ง (ก่อนและหลังการปรับปรุง 
การให้บริการ) 
  5.1.3) ศึกษาปัจจัย ความคาดหวัง และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจและ 
ความเชื่อมัน่ของผู้รับบริการรายกองทุน รายหน่วยบริการ 
  5.1.4) วิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ โดยมีการเปรียบเทียบผลความพึงพอใจ  
ปีที่ผ่านมา (3-5ปี) รวมทั้งวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อมูล 1506 
เว็บไซต์ เว็บเพจ หนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งจัดท าแผนปรับปรุงการให้บริการของส านักงานประกันสังคม  
ทั้งในเชิงปฏิบัติการ และเชิงนโยบาย 
  5.1.5) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยการการสร้างความผูกพัน และปัจจัยการส่งเสริม
วัฒนธรรม กับความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานประกันสังคม 
  5.1.6 จัดท าแผนปรับปรุงการให้บริการในประเด็นที่มีผลการส ารวจได้คะแนนน้อยที่สุด 

 5.2) การส ารวจความคิดเห็นบุคลากรของส านักงานประกันสังคม 
  5.2.1) ศึกษาปัจจัยการสร้างความผูกพันให้เกิดข้ึนในองค์กร ในประเด็นดังนี้ 
   (1) การรับรู้ ความเข้าใจ และให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพันของบุคลากร 
ในองค์การ (Employee Engagement) 
   (2) การบริหารจัดการ Engagement อย่างเหมาะสม 
  5.2.2) ศึกษาปัจจัยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ในประเด็นดังนี้ 
   (1) การสนับสนุนสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการปลูกฝัง การติดตามผล และการรับรู้
พฤติกรรมของวัฒนธรรมองค์กร 
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   (2) การสนับสนุนการสื่อสารพฤติกรรมของค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กร 
จากการฝึกอบรม และการสอนงาน (Coaching) 
   (3) การสร้างสถานที่ท างานให้เกิดความสุข และสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร 
ในองค์กร รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมการท างานที่ด ี

 5.3) วิเคราะห์ สังเคราะห์ การส ารวจความพึงพอใจ ข้อร้องเรียนประกันสังคมผ่านช่องทางต่างๆ 
 แหล่งข้อมูล ศูนย์บริการข้อมูล 1506, หนังสือร้องเรียน, เว็บไซต์ ตลอดจนจากสื่อมวลชน เพ่ือน ามา
ออกแบบระบบ และสร้างโปรแกรม ตลอดจน Application ในการส ารวจและได้ข้อมูลเปรียบเทียบ 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขบริการของสถานพยาบาลและประกันสังคมในทุกระดับ เป็นรายเดือน  
ให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป 
 

6) กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทท่ี 2  
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขต และลักษณะของงานวิจัย 
ที่น ามาสังเคราะห์ รวมทั้งการก าหนดวิธีการสืบค้นงานวิจัย การก าหนดจ านวนงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ 
การศึกษางานวิจัยและการประเมินคุณภาพงานวิจัยเพ่ือคัดเลือกงานวิจัย  โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับปัญหาที่ต้องการศึกษา และเป็นงานวิจัยที่มีมาตรฐานตามที่นักวิจัยต้องการ ส าหรับการศึกษาแนวคิด  
และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือน ามาใช้ เป็นกรอบในการสร้างประเด็นในการสร้างเครื่องมือและเกณฑ์ 
ในการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการจากส านักงานประกันสังคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) แนวคิดเก่ียวกับระบบประกันสังคม 
 2) แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพบริการและปัจจัยก าหนดคุณภาพการบริการ 
 3) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 4) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 5) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
 6) Employee Satisfaction & Customer Satisfaction 
 7) แนวทางการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Scorecard) 
 8) การพัฒนาองค์การ 
 9) โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 
 10) เครื่องมือที่น ามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อความยั่งยืน 
 11) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1) แนวคิดเกี่ยวกบัระบบประกันสังคม 
 การประกันสังคม หมายถึง โครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือให้ความคุ้มครอง ดูแลประชาชน
ภายในประเทศที่มีรายได้ โดยต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบเข้าร่วมกองทุนร่วมกับรัฐบาลจนครบ  
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ตกลงกัน หรือตามกฎหมาย ทั้งนี้  จะขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ของแต่ละประเทศนั้น ๆ 

การประกันสังคม (Social insurance) ระบบการประกันสังคมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศเยอรมนี 
ภายใต้การปกครองของ Chancellor บิสมาร์ค ระหว่าง ค.ศ.1883 -1889 การประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย 
ซึ่งบริหารจัดการโดยกองทุนช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน (Mutual Aid Funds) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1883   
กรณีบาดเจ็บเนื่องจากการท างาน ด าเนินงานโดยสมาคมนายจ้างในปี ค.ศ. 1889 ดังนั้นจึงมี 3 ฝ่าย ได้แก่ 
ลูกจ้าง นายจ้างและรัฐบาล ต่างมีส่วนร่วมในโครงการ โครงการประกันสังคมจัดงบประมาณโดยการเก็บเงิน
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สมทบเป็นระบบบังคับส าหรับผู้มีรายได้และแต่ละคนจะได้รับการคุ้มครองโดยระบบที่ประกันประโยชน์
ทดแทน 

1.1 ความหมายของการประกันสังคม 
 ส านักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการสร้างหลักประกันความมั่นคง 
ในการด ารงชีวิตให้แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย  
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย ซึ่งไมได้เกิดจากการท างาน รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ 
และการวางงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดระยะเวลาเริ่มด าเนินการจัดเก็บเงินสมทบ 
เพ่ือการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีวางงาน พ.ศ. 2546 และให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย 
เจ็บปวย ทุพพลภาพหรือตาย อันเนื่องมาจากการท างานให นายจางตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน  
พ.ศ. 2537  

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การประกันสังคม คือ โครงการสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่รัฐ
ด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้ประจ าให้มีหลักประกันในการด ารงชีวิต โดยที่ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล 
ทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เงินจ านวนดังกล่าวจะน ามาใช้จ่ายเมื่อสมาชิก
กองทุนเดือดร้อน อันได้แก่ การเจ็บป่วย การคลอดบุตร การทุพพลภาพ การชราภาพ การมรณภาพ รวมถึง
การว่างงาน การประกันสังคมจึงถือว่าเป็นการกระจายรายได้และเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

1.2 วัตถุประสงคของการประกันสังคม  
เพ่ือสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการด าเนินชีวิตให้แก่ประชาชน โดยการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ย สุข

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการออมและเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีหลักการส าคัญที่มุ่งให้ประชาชนช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในยามที่ไม่มีรายได้ รายได้ลดลงหรือมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น โดยไม่เป็น
ภาระให้ผู้อ่ืนและสังคม การประกันสังคมจึงเป็นมาตรการหนึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต 

 1.3 หลักการของการประกันสังคม 
 การประกันสังคมมีหลักการทั่ว ๆ ไป คือ การสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและบุคคลอ่ืน ๆ โดยการ
จัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นเพ่ือให้การช่วยเหลือแก่ลูกจ้าง และบุคคลอ่ืน ๆ ที่เป็นผู้ประกันตนในเรื่อง
เกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย การคลอดบุตร การว่างงาน การทุพพลภาพ ชราภาพ และการตาย  
ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ คน โดยมีหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ คือ (กรมประชาสงเคราะห์
กระทรวงมหาดไทย, 2514: 17 อ้างใน ชุติมา เรืองเดชอนันต์, 2547: 36) 
 1. การประกันสังคมเป็นโครงการให้ความคุ้มครองประชาชน ผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองตามโครงการนี้ 
ได้แก่ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนเพ่ือให้ผู้ประกันตนสามารถช่วยตัวเองได้ เป็นลักษณะการป้องกันการเสี่ยง
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ทางสังคมและทดแทนความเสียหายจากความเสี่ยงในสังคม โดยจะให้ความช่วยเหลือจ่ายเป็นประโยชน์
ทดแทนในรูปของตัวเงินหรือสิ่งของ 
 2. การประกันสังคมมีหลักการที่จะให้ประชาชนได้ช่วยตัวเองด้วยการอดออมและเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวม การประกันสังคมเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินเป็นจ านวนมากในการด าเนินงาน ล าพัง
งบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวคงไม่สามารถท าให้โครงการประสบความส าเร็จได้ ฉะนั้นในหลักการ 
การประกันสังคมจึงได้ก าหนดให้ผู้ประกันตนแต่ละคนต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามสัดส่วนของรายได้
ประจ าที่ได้รับอยู่ ในลักษณะของการออมทรัพย์โดยคนหมู่มาก นอกจากนี้ยังเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของนายจ้างส่วนหนึ่งในการจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของตน กองทุนนี้จึงเกิดจากการออกเงินสมทบ 
ของรัฐบาล ลูกจ้าง และนายจ้าง รวมเป็น 3 ส่วน เพ่ือให้กองทุนมีเงินมากพอที่จะใช้จ่ายเพ่ือบ าบัด 
ความเดือดร้อนและสร้างความสงบสุขให้แก่ผู้ประกันตนและสังคมต่อไป 
 3. การประกันสังคมวางรากฐานความมั่นคงแห่งสังคม โครงการประกันสังคมเป็นโครงการที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือและการเสียสละจากทุกฝ่าย ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่สมาชิกประกนัสังคมอันเป็น
การเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม 
 

 1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานประกันสังคม 
ส านั ก งานประกั นสั งคม เป็ นหน่ วยง านราชการ  ก่ อตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั นที่  3 กั นยายน 2533  

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน
โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้แรงงานมีหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคง โดยให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

(2) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนและกฎหมายอ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง 

(3) บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
(4) คุ้มครองและดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด 
(5) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้งประสาน

แผนการปฏิบัติงานของส านักงาน 
(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม 
  1.5.1 วิสัยทัศน์ (พ.ศ. 2558-2562) 

กาวสู องคกรประกันสังคมชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน  
1.5.2 พันธกิจ 
การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้แรงงานมีหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคง 
1.5.3 ค่านิยม 
“CHANGEs”  
Creative = สร้างสรรค์ 
Helpful = เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ 
Accountability = ส านึกรับผิดชอบ 
Notable Leadership = เป็นผู้น าที่โดดเด่น 
Go forward into the Digital World = ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิตอล 
Expert & Ethics = เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม 
Sacrifice = ทุ่มเท และเสียสละ 

1.5.4 ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการให้บริการสู่สากล ในการสนองความต้องการ และความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ควบคู่กับสร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณค่าของการประกันสังคม  
บนรากฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การมุ่งพัฒนา สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้มีความเป็นสากล 
รองรับการก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบ และระบบ  
การลงทุนที่มีศักยภาพสูง เพ่ือให้สามารถรองรับกับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นที่เชื่อถือ 
เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การรื้อปรับและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : IT และการบริหาร
สารสนเทศ : MIT ของส านักงานประกันสังคมสู่องค์กรที่มีการด าเนินการและการบริการที่ล้ าสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์” ได้อย่างเป็นรูปธรรม  และ
สอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว 
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ยุทธศาสตร์ ASEAN) : ระบบประกันสังคมไทยร่วมเป็นส่วนส าคัญ 
ของการวางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น  
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 1.6 ขอบข่ายความคุ้มครอง 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีขอบข่ายให้ความคุ้มครองลูกจ้างของนายจ้าง

ในสถานประกอบการทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ยกเว้นบุคคลที่ไม่อยู่ในข่าย  
ความคุ้มครอง ดังนี้ 

1) ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 
2) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา ซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียนสถานพยาบาล วิทยาลัย 

หรือมหาวิทยาลัยนั้น 
3) ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
4) กิจการหรือลูกจ้างอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

2) แนวคิดเกี่ยวกบัคุณภาพบริการและปัจจัยก าหนดคุณภาพการบริการ 

 คุณภาพการบริการ หมายถึง ระดับความเป็นเลิศ “Degree of Excellence” (Summer, 1992  
อ้างใน ธัญทิพ สามบุญมี, 2544) โดยที่ลูกค้าเป็นผู้จัดระดับความเป็นเลิศ กิจการที่มุ่งคุณภาพเป็นกิจการ 
ที่มุ่งให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ Noriakikano Hinshisu (Quality, 1994 อ้างใน ธัญทิพ สามบุญมี, 2544)  
ได้เสนอมิติของคุณภาพบริการใน 2 มิติ คือ คุณภาพที่ต้องมี (Must be Quality) เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการ 
ได้คาดหวัง ไม่มีก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีจะท าให้เกิดความชื่นชม ประทับใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้อาจกลายเป็น
ความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นคุณภาพที่ต้องการ 
 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ (2542) ได้กล่าวถึง แนวคิดคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขว่า 
ภาวะเกื้อกูลต่อผู้ใช้หรือผู้รับบริการ อย่างเหมาะสมตามฐานวิชาชีพ และความรู้ที่ทันสมั ยโดยที่บริการนั้น  
1) ไม่มีปัญหา (Zero defect) คือไม่มีการเสี่ยง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ท าในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม 
ตั้ ง แต่ แรก  2)  ผู้ รั บบริ ก ารพอใจ  ( Response to Customer’s Need & Expectation)  คว ามพอใจ 
ของผู้รับบริการจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการที่จ าเป็นของตนได้รับการตอบสนอง นั่นคือ ปัญหาสุขภาพ  
ที่น าผู้ป่วยมาหาเราได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่น่าพึงพอใจ 3) ได้มาตรฐาน 
(Professional Standard) เป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดขึ้นจากมาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจของสังคม และ 4) สานคุณภาพชีวิต (Quality of Life) คุณภาพชีวิตเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น  
เป็นเป้าหมายของการจัดบริการสุขภาพ เป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของระบบบริการสุขภาพ 
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 Canadian Council on Health Accredition (อ้างใน ธัญทิพ สามบุญมี , 2544) ให้ความหมาย
คุณภาพด้านสุขภาพประกอบด้วย 7 มิต ิ

1. Competency คือ ความรู้และทักษะของผู้ให้บริการซึ่งเหมาะสมกับภารกิจการดูแลผู้ป่วย  
และมีระบบการประเมินอย่างสม่ าเสมอ 

2. Acceptability คือ การที่กิจกรรมต่าง ๆ นั้นตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง 
(Expectation) ของผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ให้บริการ และผู้จ่ายเงิน 

3. Effectiveness คือ ผลของการรักษาหรือการบริการนั้นท าให้เพ่ิมอัตรารอดหรือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วย 

4. Propriateness คือ การให้บริการที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพหรือหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีน้ าหนักความน่าเชื่อถือสูง 

5. Efficiency คือ การใช้ทรัพยากร (เวลา การทดสอบ เครื่องมือ สถานที่) ที่น้อยที่สุด เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

6. Accessibility คือ การให้บริการในสถานที่ท่ีถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม 
7. Safety คือ การหลีกเลี่ยงหรือการลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และมีการอธิบายโอกาส

เหล่านั้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

Vincent K. Omachome (1990, อ้างใน ธัญทิพ สามบุญมี, 2544) กล่าวไว้ว่า คุณภาพของบริการ
ดูแลสุขภาพส าหรับโรงพยาบาลมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 2 ด้าน คือ 

1. คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานที่กลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ได้ตั้งไว้ 
2. คุณภาพตามรับรู้ หมายถึง คุณภาพที่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ 

ปัจจัยก าหนดคุณภาพของการบริการ 
Parasuraman และคณะ (อ้างใน ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา , 2552) พบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่

ลูกค้าประเมินคุณภาพของการบริการที่เขาได้รับ เรียกว่า “คุณภาพของการบริการที่ลูกค้ารับรู้” (Perceived 
Service Quality) ซึ่งจะเกิดจากการที่ลูกค้าท าการเปรียบเทียบ “บริการที่คาดหวัง” (Expected Service) 
กับ “บริการที่รับรู้” (Perceived Service) ซึ่งก็คือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลังจากที่เขาได้รับบริการแล้วนั่นเอง 
ในการประเมินคุณภาพของการบริการดังกล่าวนั้น ลูกค้ามักจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่มีความส าคัญ 10 ประการ 
ดังนี้ 

1. Reliability (ความไว้วางใจ) คือ ความสามารถที่จะให้บริการตามที่ได้สัญญากับลูกค้าไว้ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยมิต้องมีผู้ช่วยเหลือ 

2. Tangibles (สิ่งที่สามารถจับต้องได้) คือ ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ ที่อ านวยความสะดวก 
พนักงาน และวัสดุที่ใช้ในการสื่อสารต่าง ๆ  
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3. Responsiveness (การตอบสนองลูกค้า) เป็นความเต็มใจที่จะบริการอย่างรวดเร็วและยินดีที่จะ
ช่วยเหลือลูกค้า 

4. Credibility (ความเชื่อถือได้) คือ ความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ของผู้ให้บริการ 
5. Security (ความม่ันคง ปลอดภัย) ปราศจากอันตราย ความเสี่ยง และความลังเล สงสัย 
6. Assess (ความสะดวก) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่าย 
7. Communication (การสื่อสาร) คือ การรับฟังลูกค้า และให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ลูกค้าโดยใช้ภาษา  

ที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย 
8. Understanding the Customer (ความเข้าใจลูกค้า) พยายามที่จะรู้จักและเรียนรู้ความต้องการ

ของลูกค้า 
9. Competence (ความสามารถ) คือ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นของพนักงานในการให้บริการลูกค้า 
10. Courtesy (ความสุภาพและเป็นมิตร) เป็นคุณลักษณะของพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าในการ

แสดงออกถึงความสุภาพ เป็นมิตร เกรงใจ และให้เกียรติลูกค้า 

3) แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับความคาดหวัง 

ความหมายและความส าคัญ 
 ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง ความเชื่อของลูกค้า/ผู้รับบริการต่อการบริการที่จะได้รับ  
ซึ่งลูกค้า/ผู้รับบริการจะใช้เป็นมาตรฐานหรือตัววัดคุณภาพบริการจากกิจการหนึ่ง ถ้าเขาเชื่อว่าจะได้รับบริการ
แบบหนึ่งแล้วปรากฏว่าได้รับบริการตามที่คาดหวังจริง ๆ ก็จะน ามาซึ่งความพอใจ ยิ่งถ้าได้รับบริการแบบเกิน
ความคาดหวังก็ยิ่งจะสร้างความประทับใจอย่างยากที่จะลืม แต่ในทางตรงข้าม ถ้าบริการที่ได้ต่ ากว่าความ
คาดหวังก็จะสร้างความผิดหวังให้เกิดขึ้น และท าให้เขาประเมินบริการต่ าลง 
 ดังนั้น ความคาดหวังจึงท าหน้าที่เป็นเสมือนไม้บรรทัดวัดคุณภาพบริการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวด
ต่อการให้บริการ หากขาดความเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้า/ผู้รับบริการแล้ว ภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร
อาจจะไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ก็ได้ และที่ส าคัญก็คือองค์กรอาจเสียลูกค้า/ผู้รับบริการ
ไปอย่างน่าเสียดาย (วิทยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร, 2547) 
  

การบริการเหนือความคาดหวัง 
 การสร้างสมรรถนะหลักในการบริการที่ดีนั้น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้ประเมินว่าการบริการที่ได้รับนั้น
เป็นบริการที่ดีมีประโยชน์ ตรงตามความต้องการ คุ้มค่า หรือไม่เพียงไร ซึ่งนั่นย่อมหมายความว่าหากผู้ให้
บริการมีความสามารถให้บริการได้เหนือความคาดหวังก็ยิ่งจะเป็นการสร้างคุณค่าต่อการประเมินความ  
พึงพอใจในบริการได้อย่างชัดเจน และจะท าให้ค่าระดับของความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงตามไปด้วย 
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 โดยทั่วไปพฤติกรรมของผู้รับบริการมี 3 ระดับ ดังนี้ 
  1. ระดับท่ีไมเ่ป็นไปตามคาดหวัง 
  2. ระดับท่ีเป็นไปตามคาดหวัง 
  3. ระดับท่ีเกิดความพึงพอใจและประทับใจ 
 

การให้บริการเหนือความคาดหวัง ถือว่าเป็นการยกระดับของการปฏิบัติงานบริการในระดับธรรมดา  
ให้เป็นพฤติกรรมการบริการที่ดีแบบเชิงประจักษ์ เพ่ือให้ส่งผลดีไปสู่การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ให้ได้ในระดับ 3 ขึ้นไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทั้งหน่วยงานและผู้ปฏิบัติจะต้องถือปฏิบัติร่วมกัน (จิตตินันท์  
นันทไพบูลย์, 2551)  

* หมายเหตุ แนวคิดนี้จะน ามาใช้โดยความคาดหวังหลังรับบริการ จะน ามาปรับใช้เป็นความพึงพอใจ
ในการรับบริการ 

 
 

ภาพที่ 2-1 การเปรียบเทียบการให้บริการที่เหนือความคาดหวัง 
ที่มา: จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2551 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

2-9 

4) แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับความพึงพอใจ  

การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นการค้นหาความต้องการของลูกค้าให้พบแล้วสร้างสินค้าและ
บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่านั้น เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ เมื่อได้รับสินค้าและบริการที่ดี 
มีคุณภาพเกินความคาดหวังของลูกค้า ท าให้ลูกค้าต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นอีก รวมทั้งแนะน าให้ผู้อ่ืนมา
ใช้บริการอีกด้วย 

ความต้องการพ้ืนฐาน (ศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับการตอบสนอง) ความคาดหวัง 
เชิงค่านิยม (ความคาดหวังลูกค้าที่จะได้รับบริการที่สะดวกสบาย) เช่นเดียวกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 
ลูกค้าที่ใช้บริการคาดหวังว่าผู้ให้บริการจะต้องตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานแล้วจึงจะเริ่มมองหาต่อไปว่า
ใครให้ความคาดหวังเชิงค่านิยมกับเขาได้ ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของลูกค้าที่ต้องการได้รับการตอบสนอง 
จากผู้ให้บริการ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยหลัก ความมั่นคง ความปลอดภัย การได้รับเกียรติ/การ 
เอาใจใส่ และความยุติธรรม หากลูกค้ารู้สึกว่าไม่ได้รับการตอบสนองใน 3 สิ่งนี้ก็จะหันไปหาผู้ให้บริการอ่ืน 
ที่สามารถให้เขาได้ทันที ลูกค้าที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน เช่น รู้สึกว่าพนักงานไม่ให้เกียรติ 
รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม ลูกค้าจะเลิกใช้บริการจากผู้ให้บริการไปเลย 
 

องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ (จิตตินันท์ เดชะคุปต์, วีระวัฒน์ ปนนิตามัย และ 
สุรกุล เจนอบรม, 2542 อ้างในปานจิต บูรณสมภพ, 2548 : 27) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของความพึงพอใจ 
ในการบริการเป็นความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับการบริการคาดหวังว่า 
ควรจะได้รับ และสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงจากบริการในแต่ละสถานการณ์การบริการหนึ่ง  ซึ่งระดับ 
ของความพึงพอใจอาจจะไม่คงที่ผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ ความพึงพอใจในการบริการ 
ประกอบด้วย 

1. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการ  
ที่ได้รับมีลักษณะตามสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด 

2. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าวิธีการน าเสนอ
บริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก  
ในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของการบริการตามบทบาทหน้าที่ และปฏิกิริยาการตอบสนอง
การบริการของผู้ใช้บริการต่อผู้รับบริการในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาในการสื่อความหมายและ
การปฏิบัติตนในการบริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มารับบริการ
ด้วยไมตรีจิตของการบริการที่แท้จริง 
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ทฤษฎีด้านลูกค้าสัมพันธ์ ได้เสนอกรอบแนวคิดที่มองความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าหรือผู้รับบริการ
กับผู้ขายหรือผู้ให้บริการว่าเป็นตัวก าหนดความพึงพอใจในบริการ ดังนี้ 

1. รักษาค ามั่นสัญญาที่ให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการในการประกอบธุรกิจใด ๆ ก็ตามมักจะต้องมีการ
นัดหมายในการให้บริการต่าง ๆ  

2. ตอบรับโทรศัพท์ที่โทรศัพท์เข้ามาอย่างรวดเร็วภายในไม่เกิน 5 วินาที การตอบรับโทรศัพท์ช้า 
ถือว่าเป็นการท าลายภาพพจน์และความน่าเชื่อถือของบริษัท 

3. ตอบรับในเรื่องได้รับเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ภายใน 2 วัน เอกสารบางอย่างที่ส่งมายังบริษัท
อาจจะไม่ต้องตอบ แต่ว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้บริการหรือสอบถามบริการหรือขอค าแนะน าต่าง ๆ  
ที่มีต่อองค์กรควรจะได้รับการตอบรับทันที 

4. ไม่ควรให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการรอคอยนานเกิน 5 นาที การให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการรอคอย 
เป็นเวลานานก่อนที่จะมีผู้มาให้บริการเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

5. พนักงานทุกคนจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า การติดต่อหรือท าธุรกิจกันทุกครั้ง พนักงานจะต้องท า
แบบให้เกียรติแก่ลูกค้า แสดงกิริยามารยาทเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีความเป็นมิตรกับลูกค้าและต้องแสดง
ความสนใจในตัวลูกค้า 

6. เมื่อมีสิ่งบกพร่องเกิดขึ้น รีบไปหาลูกค้าหรือผู้รับบริการก่อนที่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะมาหา
ความผิดพลาดหรือบกพร่องบางประการเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้เสมอ 

7. การติดต่อสื่อสารหรือเจรจาธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายบริการจะต้องด าเนินอยู่บนรากฐาน
ของความซื่อสัตย์ต่อกันและกันอย่างเปิดเผย 

8. ระบบการท างานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ หมายถึง ระบบการให้บริการต่าง ๆ จะต้องอยู่ในสภาพดี 
ท างานได้ตลอดเวลา 

9. การแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดทุกด้านอย่างรวดเร็ว หมายถึง ไม่ควรให้มีความผิดพลาดในเรื่อง
เดียวกันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้าคนเดียวกันหรือผู้รับบริการรายเดียวกัน 

10. พนักงานทุกคนในที่ท างานจะต้องเป็นผู้รู้ คือ ข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญเกี่ยวกับง านสินค้า 
และอ่ืน ๆ 

11. พนักงานที่ต้องติดต่อท างานหรือให้บริการลูกค้าจะต้องเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจหรือตอบสนอง  
ต่อความต้องการของลูกค้าโดยไม่ต้องเกรงกลัวฝ่ายบริหารต าหนิ พนักงานที่ท างานในลักษณะนี้จะต้อง  
ไม่ผลักความรับผิดชอบไปให้ผู้อ่ืน 

12. ให้สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือบริการพิเศษเล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือมุ่งสร้างทั้งความพึงพอใจและ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

13. อย่ามองข้ามความส าคัญรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ 
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14. พยายามจัดส านักงานและทุกอย่างในส านักงานให้มีความสง่า การแต่งกายของพนักงานก็อาจจะ
ต้องให้ดูเรียบร้อย สวยงาม มีสง่า แต่มิใช่แต่งตัวเหมือนประกวดแฟชั่นหรือสวยแบบดาราหรือนักแสดง  
(ธรศักดิ์ วรสุข อ้างในสุดารัตน์ ภู่ผกาพันธุ์พงษ์. 2550 : 38-39) 
 

สรุปได้ว่าแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ท าให้ทราบได้ว่าความ  
พึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ โดยทั่ว ๆ ไปนั้นสามารถที่จะสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติ 
พฤติกรรมของบุคคล 2 ฝ่ายที่มีการปฏิสัมพันธ์กันโดยที่ฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้รับบริการ โดยมีความมุ่งหวัง 
ว่าจะต้องได้รับบริการจากภาครัฐเป็นอย่างดีและเมื่อความมุ่งหวังได้รับการตอบสนองที่ต้องการแล้วก็จะเป็น
บ่อเกิดแห่งความพึงพอใจตามมา ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  
ทั้งของภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในขั้นตอนของการบริการเป็นอย่างดี เพ่ือที่จะสามารถ
ถ่ายทอดการให้บริการต่าง ๆ จากองค์กรไปถึงตัวผู้ที่มารับบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า อีกทั้ง  
ผู้ที่ ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคกับผู้ที่มารับบริการทุกคนจนเกิดความพึงพอใจ  
ต่อการให้บริการมากที่สุด การที่ท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจเกิดความพอใจหรือความรู้สึก  
ที่ดีต่อบริการได้นั้น ประชาชนต้องมีความสะดวกในการรับบริการคือผู้มารับบริการได้รับการบริการที่สะดวก 
ปราศจากข้อสงสัยหรือสับสนในการรับบริการ ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้ าที่ผู้บริการด้วยความรวดเร็ว 
เรียบร้อย สุภาพ ได้รับความช่วยเหลือชี้แนะ ได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
 

5) แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับความผูกพันต่อองค์กร  

Hewitt Associates (Hewitt Associates, 2003 อ้างใน สกาว ส าราญคง, 2547: 16) เป็นบริษัท 
ที่ให้ค าปรึกษาในด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้มีมุมมองเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยได้กล่าวว่า
พฤติกรรมเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรโดยจะดูได้จากการพูด (Say) การด ารง
อยู่ (Stay) และการดูว่าพนักงาน ได้ใช้ความสามารถและพยายามอย่างเต็มที่ (Strive) เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
หรือให้การสนับสนุนธุรกิจองค์การ ซึ่งปัจจัย 7 ประการที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานมี ดังต่อไปนี้ 

1. ภาวะผู้น า (Leadership)  
2. วัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์การ (Culture Purpose)  
3. ลักษณะงาน (Work Activity)  
4. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 
5. คุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
6. โอกาสที่ได้รับ (Opportunity)  
7. ความสัมพันธ์ (Relationship)  
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ปัจจัยความผูกพันทั้ง 7 ประการ ตามแนวคิดของ Hewitt Associates นั้นได้ถูกน ามาเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ใช้ในการวัดความผูกพันของพนักงานในองค์การต่าง ๆ เช่น ในการศึกษาถึงความผูกพันของพนักงาน  
ต่อองค์การ ในประเทศแคนาดาจ านวน 120 องค์การ จากพนักงานมากกว่า 80,000 คน รายผลการศึกษา
พบว่า บริษัทที่ติดอันดับในกลุ่มผู้ว่าจ้างที่ดีที่สุด (Best Employers) จ านวน 50 องค์การโดยเฉลี่ยมีพนักงาน 
ที่มีความผูกพันของพนักงานต่อองค์การสูงกว่าบริษัทที่ไม่ติดอันดับกลุ่มผู้ว่าจ้างที่ดีที่สุดถึง  21% และมีอัตรา
การเจริญเติบโตของรายรับสูงถึง  16.1% เปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของรายรับของบริษัท 
ที่ไม่ติดอันดับกลุ่มผู้ว่าจ้างที่ดีที่สุด ซึ่งคิดเป็น 6.1% จากการส ารวจจะเห็นได้ว่าบริษัทที่ติดอันดับผู้ว่าจ้าง 
ที่ดีที่สุดนั้นจะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่า และระดับของความผูกพันของพนักงานที่สูงกว่าบริษัท  
ที่ไม่ติดอันดับผู้ว่าจ้างที่ดีที่สุด โดยจะสังเกตได้ว่าความผูกพันของพนักงานเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะช่วยสะท้อน 
ให้มองเห็นถึงแนวโน้มของผลประกอบการของบริษัทซึ่งมีทิศทางท่ีสอดคล้องกัน 
 

 
 

ภาพที่ 2-2 AON Hewitt Model 
ที่มา: http://www.aon.com/human-capital-consulting/thought-leadership/talent/aon-hewitt-
model-of-employee-engagement.jsp 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

2-13 

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) ได้ท าการศึกษาและน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของความผูกพัน (Engagement Component) พบว่า การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การนั้นมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ (Company)  
ด้านงาน (Job) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) และด้านภาวะผู้น า
(Leadership) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ด้านองค์การ (Company) ได้แก่ การถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกหน่วยงาน การจัดให้มี
ช่องทางเพ่ือสื่อสารกับพนักงาน การเปิดโอกาสและการรับฟังความคิดเห็นนโยบายและกลยุทธ์  ของแต่ละ
หน่วยงาน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ การมีระบบมาตรฐาน  
การท างาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย มีกฎระเบียบข้อบังคับที่เคร่งครัด และบทลงโทษ  
ที่ชัดเจนกรณีท่ีพนักงานท าผิด และมีการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์การ 

2) ด้านงาน (Job) ได้แก่ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ 
ให้พนักงานอย่างเพียงพอ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และพนักงานมีรูปแบบ 
การท างานที่สอดคล้องกับองค์การ 

3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ได้แก่ การวางแผนงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม การจัดท าขีดความสามารถ (Competency) ขององค์การและ
พนักงาน การเชื่อมโยงผลการประเมินการปฎิบั ติงานของพนักงาน (Performance Appraisal) ไปสู่ 
การฝึกอบรม การพัฒนาและการจ่ายค่าตอบแทน การท าให้พนักงานรู้สึกมีความม่ันคงในการท างาน มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานที่ชัดเจน ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโต  
มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมให้พนักงาน และมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้พนักงาน 
ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับองค์การอ่ืนในธุรกิจ  
เดียวกันได้ มีการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างเพียงพอ ส่งเสริมและจัดท ากิจกรรมการสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และมีการจัดการระบบการให้ค าปรึกษา 

4) ด้านภาวะผู้น า (Leadership) ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานได้ทราบ 
ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บังคับบัญชามีการสื่อความถึงความคาดหวัง
ในการท างานของพนักงานให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ รวมถึงผู้บังคับบัญชามีการให้ค าแนะน าแนะแนวทาง 
ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
 

ความผูกพันต่อองค์การกับผลสัพธ์ของความผูกพัน 
สุรัสวดี สุวรรณเวช (2549, หน้า 30 – 31) สรุปผลการส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดยท าการส ารวจบริษัทในประเทศไทย จ านวน 249 แห่ง 
ซึ่งผลการส ารวจมีดังต่อไปนี้ 
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1. ท่านคิดว่าปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจคือปัจจัยใด  
ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าเป็นปัจจัยในเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ  
ต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจมากที่สุด โดยแนวทางการบริหารงาน เทคโนโลยีสินค้า  
และผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญตามมาเป็นล าดับ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ เช่น สถานภาพ 
ทางการเงินขององค์การ 

2. องค์การของท่านมีการให้ระดับความส าคัญขององค์การในเรื่องความผูกพันของพนักงาน  
ต่อองค์การในระดับใด ผลการส ารวจพบว่า องค์การของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่องความ
ผูกพันของพนักงานขององค์การอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มากที่สุด จ านวน 119 องค์การ (คิดเป็น 
ร้อยละ 47.8) และให้ความส าคัญอยู่ในระดับ “ส าคัญมาก” จ านวน 115 องค์การ (คิดเป็นร้อยละ 46.2)  
และมีองค์การที่ไม่ให้ความส าคัญเลย จ านวน 10 องค์การ (คิดเป็นร้อยละ 4) 

3. บุคคลที่มีบทบาทต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ผลการส ารวจพบว่าบุคคล  
ที่มีบทบาทต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ คือ ทุกคนในองค์การ (คิดเป็นร้อยละ 38.2) 
ผู้บริหารระดับสูง (คิดเป็นร้อยละ 34.5) ผู้จัดการฝ่าย และหัวหน้า HR ตามล าดับ 

4. ท่านคิดว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การคือปัจจัยใดบ้าง  
ผลการส ารวจพบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอันดับ 1 คือ ปัจจัย
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันดับ 2 คือ ปัจจัยด้านองค์การ อันดับ 3 คือ ปัจจัยด้านงาน และอันดับ 4 
คือภาวะผู้น า 

5. ท่านคิดว่ามีกิจกรรมใดบ้างในองค์การที่ส่งเสริมความผูกพันของพนักงานต่อองค์การกิจกรรม
แรงงานสัมพันธ์ เช่น Walk Rally, Team Building และการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 

6) Employee Satisfaction & Customer Satisfaction 

 Guidestar Research ( 2005)  Numerous empirical studies show a strong positive 
relationship between employee satisfaction and customer satisfaction ( e. g. , Band, 1988; 
George, 1990; Reynierse & Harker, 1992; Schmitt & Allscheid, 1995; Schneider & Bowen, 1985; 
Schneider, White, & Paul, 1998; Schneider, Ashworth, Higgs, & Carr, 1996; Johnson, 1996; Ulrich, 
Halbrook, Meder, Stuchlik, & Thorpe, 1991; Willey, 1991) .  As suggested by this wealth of 
findings, positive changes in employee attitudes lead to positive changes in customer 
satisfaction. 

Some investigations have provided explicit measures of this relationship. For example, 
a study at Sears Roebuck & Co. showed that a five-point improvement in employee attitudes 
led to a 1.3 rise in customer satisfaction which, in turn, generated a 0.5 increase in revenues. 
Brooks ( 2000)  reviewed the relationship between financial success and customer and 
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employee variables (e.g. , customer satisfaction, employee satisfaction, etc. )  and found that, 
depending on market segment and industry, between 40 and 80 percent of customer 
satisfaction and customer loyalty was accounted for by the relationship between employee 
attitudes and customer- related variables.  Similarly, Vilares and Cohelo (2000)  found that 
perceived employee satisfaction, perceived employee loyalty, and perceived employee 
commitment had a sizable impact on perceived product quality and on perceived service 
quality (see model below). 
 

 
ภาพที่ 2-3 Employee Satisfaction & Customer Satisfaction Model 

 
According to their model, employee satisfaction not only affects employee 

commitment and employee loyalty, but it also has a twofold impact (i.e., direct and indirect) 
on critical customer satisfaction-related variables. 
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7) แนวทางการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Scorecard) 

 ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2547 : 1-2) 
องค์กรสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในสังคมเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ (Knowledge Economy)  
ถือว่าทรัพยากรบุคคลอันเป็นทรัพย์สิน (Asset) ขององค์กรนั้นมีสภาพเป็น “ทุน” (Human Capital)  
ซึ่งมีความส าคัญยิ่งต่อการบริหารและการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับองค์กร ผลการศึกษา 
ในต่างประเทศ ระบุว่า ร้อยละ 85 ของผลประกอบการขององค์กรนั้นเกิดจาก “ทุนมนุษย์” อย่างไรก็ตาม
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่เข้าใจและบริหารได้ยากที่สุด ตลอดจนวัดและประเมินได้ยากที่สุดในกระบวนการ
บริหารทั้งหมดด้วย จึงมีค ากล่าวที่ว่า “หากไม่สามารถวัดประเมินทรัพยากรบุคคลได้ ก็จะไม่สามารถบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้” ดังนั้น การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
จึงเป็นเครื่องมือส าคัญซึ่งจะช่วยให้องค์กรทราบว่าจะใช้ก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มีความคุ้มค่าและช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างไร แนวทางหนึ่งในการประเมิน
สมรรถนะของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความแพร่หลายทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ คือ การประเมิน
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุลตามหลักการของ Human Capital Scorecard 
 การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุลเป็นการประเมินระบบโครงสร้างการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งหมด (Human Resource Architecture) ซึ่งเน้นความเชื่อมโยงของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน 
(People) ยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategy) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ขององค์กร (ซึ่งมิใช่ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน) 

องค์ประกอบของการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ส านักวิจัยและพัฒนา
ระบบงานบุคคล ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547 : 15 – 16) 

จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เกี่ยวกับการประเมินระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับแนวทาง  
การประยุกต์ใช้ในราชการพลเรือนไทย จึงก าหนดองค์ประกอบของการประเมินสมรรถนะระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดไว้ 4 ส่วน ดังนี้ 

1) มาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการและจังหวัด (Standard  
for Success) หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้าย 
ที่ส่วนราชการต้องบรรลุ 

2) ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ 
มาตรการและการด าเนินการต่าง ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะท าให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุ
มาตรฐานความส าเร็จ 
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3) มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความส าเร็จ (Measures and Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวที่บ่งชี้ 
ว่าส่วนราชการและจังหวัดมีความคืบหน้าในการด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
มากน้อยเพียงใด 

4) ผลการด าเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าส่วนราชการและจังหวัด
ได้ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จ 
 

8) การพัฒนาองค์การ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555) จากการด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การ
โดยระบบออนไลน์ ตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ 
ตามข้ันตอนดังนี ้
 1. การวิเคราะห์ผลการส ารวจ จากตารางข้อมูลผลการส ารวจที่ส่วนราชการดูผลผ่านเว็บไซต์ 
สามารถน ามาวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
 - การวิเคราะห์ระดับความเห็น ส่วนราชการอาจน าข้อมูลส่วนตัวเลขระดับความเห็นของแบบสอบถาม
ในแต่ละด้านมาจัดเรียงล าดับจากความเห็นด้วยมากไปถึงความเห็นด้วยน้อย 
 - การวิ เคราะห์ระดับความส าคัญให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการวิ เคราะห์ระดับความเห็น  
โดยเรียงล าดับจากความส าคัญมากไปหาความส าคัญน้อย 
 - การวิเคราะห์ Gap จะวิเคราะห์จากระดับ Gap มากไปน้อย 
 
 2. การค้นหาสาเหตุของปัญหาและข้อเสนอแนะ  จากการวิเคราะห์ผลในข้อ 1 ส่วนราชการ 
จะน าปัญหาเรื่องระดับความเห็นต่ า ระดับความส าคัญสูง และระดับ Gap สูง ไปค้นหาสาเหตุของปัญหา 
จากบุคลากรภายในองค์การ โดยอาจด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ เช่น 
 - การจัดท า Focus Group เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาว่าข้าราชการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ ไขปัญหาดั งกล่ า วอย่ า ง ไร  ซึ่ ง อาจวิ เ คร าะห์ จ าแนกตามกลุ่ ม ระดับของข้ า ร าชการ  
อาจเน้นในกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับความเห็นต่ าก็ได้ และการจัด Focus Group เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
กลุ่มควรมีลักษณะที่ไม่ใหญ่จนเกินไป เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีการกระจายตัวแทน 
จากส านัก/กองต่าง ๆ มีผู้ด าเนินการกลุ่มที่มีลักษณะที่ผู้เข้าร่วม Focus Group เกิดความไว้วางใจ กล้าที่จะ
เสนอแนะความคิดเห็นและต้องแน่ใจว่าได้คุยทุกประเด็น 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

2-18 

 - การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยคัดเลือกตัวอย่างที่เป็นผู้แทนจากส านัก/กองต่าง ๆ 
 - การส ารวจเพื่อหาสาเหตุด้วยค าถามปลายเปิด 

- เมื่อได้ผลจากวิธีการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ให้น ามาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ 
 3. การจัดท าแผน หลังจากค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญส่วนราชการอาจจัดท าเป็น
แผนการพัฒนาองค์การ เพ่ือก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเน้นด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญ 
ที่มีผลกระทบต่อองค์การสูง นอกจากนี้ในการท าแผนต้องค านึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ควรก าหนด
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 
 4. การด าเนินการตามแผนการพัฒนาองค์การ ควรมีการติดตามว่าแผนด าเนินการครบถ้วน ตรงตาม
ก าหนดระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การท าแผนที่ดีควรท าให้ครอบคลุม 
โดยสิ่งส าคัญที่จะต้องค านึงถึง คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนที่จะ พัฒนาอะไร  
เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในองค์การ 

9) โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 
ปัจจุบันโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling หรือ SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติ 

ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ยืนยันโครงสร้างของทฤษฎีที่สังเคราะห์
ขึ้นมาว่าสามารถน าไปใช้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้จริงและที่ส าคัญ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
เป็นเทคนิควิธีการทางสถิติที่ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น ยอมให้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้จากการวัด 
ตัวแปร สังเกตได้ แต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กันได้ ท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างมีความถูกต้องมากขึ้น (Barbara, 2012) โดยมีผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างให้มีความถูกต้อง แม่นย า และเป็นมิตรต่อผู้ใช้โปรแกรม เช่น โปรแกรม 
อีคิวเอส (EQS) โปรแกรม เอมอส (AMOS) โปรแกรมเอ็มเอกซ์ (Mx) โปรแกรมราโมนา (Ramona) โปรแกรม
เอ็มพลัส (Mplus) และโปรแกรมลิสเรล (LISREL) เป็นต้น (Schumacker & Lomax, 2 0 1 0 )  ซึ่ ง แ ต่ ล ะ
โปรแกรมจะมีจุดเด่นในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างที่แตกต่างกัน  
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ภาพที่ 2-4 ขั้นตอนการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น 
ที่มา: พูลพงศ์ สุขสว่าง, (2556), โมเดลสมการโครงสร้าง, หน้า 11 

 

10) เครื่องมือที่น ามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อความยั่งยืน 

เครื่องมือที่น ามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การเพ่ือความยั่งยืน (อ้างอิงจากเอกกสาร  
“การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ” ส านักพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2555)ประกอบไปด้วย 10 ประเด็น ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) : การที่จะน าพาองค์การไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์การ
ที่เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์การของพนักงานทุกคนตั้งแต่เบอร์ 1 ขององค์การ 
จนถึงพนักงานรายวัน หรือพนักงานชั่วคราวหรือพนักงานรายเหมา ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและความจ าเป็น
อย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์การแล้ว ก็ยากที่จะพบเจอกับค าว่า องค์การ 
แห่งความยั่งยืน  
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2. การเปิดใจกว้าง (Openness / Candor) : สิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์การให้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีพนักงานที่มีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และพร้อม
จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นนโยบายขององค์การ น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และหากมองในมุมกลับกัน 
หากองค์การมีพนักงานที่ปิดกั้นหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์การ  
ก็สามารถท านายได้ว่าองค์การนั้นยากที่จะเป็นองค์การแห่งความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างก็จะมีวัฒนธรรม 
ที่เป็นของตัวเอง ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าวัฒนธรรมองค์การที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของลูกค้า
หรือบุคคลภายนอกที่มองเข้ามายังองค์การนั้นๆ  

3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ (Trust and Respect) : ปัจจัยที่ส าคัญมากอีกสิ่งหนึ่ง 
ในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความยั่ งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์การที่ เด่นชัด ที่ขาดเสียมิ ได้  นั่นก็คือ  
ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับในตัวบุคลากรในองค์การหลายๆ ครั้งที่พนักงานในองค์การมักจะมีค าถาม
ในใจว่า ท าไมองค์การจะต้องว่าจ้างที่ปรึกษาประจ าเข้ามาบริหารงานเกือบทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงาน/แผนก 
ในองค์การ ซึ่งท าให้พนักงานในองค์การอาจคิดไปได้ว่า ผู้บริหารไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจและยอมรับในความสามารถ
ของพนักงานที่ตนเองได้สัมภาษณ์เขาหรือเธอเข้ามาร่วมงานกับองค์การด้วยตนเอง หากเป็นเช่นนี้พนักงาน  
ก็จะไม่ทุ่มเทให้กับการท างาน รวมทั้งอาจส่งผลเสียในระยะยาวต่อผลประกอบการของธุรกิจอย่างใหญ่หลวง  
ได้ด้วย นอกจากนี้หากผู้บริหารต้องการความคิดเห็นใดๆ จากพนักงานก็อาจจะไม่มีพนักงานคนใดประสงค์  
ที่จะแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใดๆ ที่จะท าให้องค์การยั่งยืนได้  

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา (Commitment) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การอย่างยั่งยืน
นั้น พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์การจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะมุ่งมั่น  
ไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์การได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา
ดังกล่าว ซึ่งอาจเขียนออกมาในรูปของนโยบายขององค์การ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในยุคปัจจุบัน  
ในการบริหารองค์การอย่างยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ผู้บริหารหรือ
นักบริหารงานบุคคลไม่ควรมองข้าม เพราะหากผู้บริหารองค์การสามารถสร้างความรู้สึกที่สัมผัสได้  
ถึงพันธะสัญญาดังกล่าวให้เกิดขึ้นในใจของพนักงานทุกคน โอกาสในความส าเร็จของการเป็นองค์การ  
แห่งความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียว ความส าเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมถึง 
อย่างแน่นอน  

5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution) : ไม่ว่าจะเป็นยุคอดีต ยุคปัจจุบันหรือยุค
อนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์การหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการส าคัญประการหนึ่ง ในการ
น าพาองค์การให้ฝ่าฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นเพ่ือไปพบกับความส าเร็จในการเป็นองค์การที่มีวัฒนธรรม 
แห่งความยั่งยืนได้ ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันที่จะขจัด  
ปัดเป่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งในองค์การ ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือ
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ความคิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตก ความสามัคคี เพราะไม่มีความส าเร็จใดๆ ที่ขาดองค์ประกอบ  
ของความรักความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองค์การหรือในสังคมไปได้  

6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ (Consensus) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่งความขัดแย้ง 
กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้ง  
ให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์การได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ  
ก็จะเกิดขึ้นติดตามมาทันทีทันใด ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์การที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์การเป็นไปอย่างง่ายดายหรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะพนักงานส่วนใหญ่ในองค์การเห็นชอบและ  
พูดเป็นเสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน หากใครที่ไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะด า  
ในองคก์ารได้  

7. การตัดสินใจ (Decision Making) : ค าว่าการตัดสินใจในความหมายของการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การนั้น หมายถึง การที่ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับพนักงานทุกๆ คน หรือกล้าที่จะแสดง
พฤติกรรมต้นแบบ (Role Model) ให้กับพนักงานได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติดประกาศ หรือแถลง 
เป็นนโยบายเท่านั้น รวมไปถึงการกล้าที่จะตัดสินใจพิจารณาบริหารจัดการกับพนักงานซึ่งไม่ปฏิบัติตน  
ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม  
ขององค์การ  

8. การรวมพลัง (Synergy) : ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหอไอเฟลหรือก าแพงเมืองจีนหรือการเสริมสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตย ต่างก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคน เพราะแม้กระทั่ง  
มดตัวเล็กๆ หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆ ตัว ก็สามารถที่จะยกอาหารชิ้นใหญ่ๆ กลับไปยังรัง 
ของมันได้  

9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Goal and Objective) : องค์การใดที่มีจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์การ ก็ย่อมจะท าความฝันหรือ
วิสัยทัศน์ (Vision) ของตน ประสบความส าเร็จได้ดั่งใจมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
ก็เช่นกัน ต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรม  
ที่ต่อเนื่องภายในองค์การ เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือนกับการเดินป่าที่ไม่มีเข็มทิศ ย่อมหาทางออกหรือ  
หลุดพ้นจาก พยันอันตรายหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนในป่าไปได้  

10. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (Change and Development) : หากเปรียบเทียบกับ 
ค าพระที่ว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แล้ว มีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่า ชีวิตทุกชีวิตย่อมจะต้องมีการเกิด แก่ 
เจ็บและตาย ฉันใดฉันนั้น องค์การก็ย่อมที่จะต้องมีการเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลา 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น ผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์การก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์การและการบริหารคนองค์การให้มี
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องค์ประกอบครบทั้ง 9 ประการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงจะถือได้ว่าได้ด าเนินธุรกิจมาในแนวทางที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับค าว่า องค์การแห่งความยั่งยืน (Sustainable Organization) 

11) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กรมการบินพลเรือน (บทสรุปผู้บริหาร : 2556) ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดของกรมการบินพลเรือน ตามแบบส ารวจความ  
พึงพอใจในการให้บริการ (Satisfaction Survey Form) ประจ าปีงบประมาณ 2556 จากการปฏิบัติงานของ
กรมการบินพลเรือนด้านการด าเนินงานท่าอากาศยาน ทั้ง 28 แห่ง เพ่ือน าผลการส ารวจมาใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการของท่าอากาศยานในการให้บริการ  
ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในการส ารวจครั้งนี้ กรมการบินพลเรือนได้ท าการส ารวจ 4 ส่วน 7 ประเด็น 
สามารถสรุปผลการส ารวจได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการในด้านต่าง ๆ ผลการส ารวจความพึงพอใจ  
ของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของท่าอากาศยานในด้านต่าง ๆ ในภาพรวม ด้วยค่าเฉลี่ย 4.03 คิดเป็น 
ร้อยละ 80.65 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ประกอบด้วยผลการส ารวจ 5 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านพนักงานประจ าท่าอากาศยาน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ที่ระดับ 4.25 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 85.02 
  1.2 ด้านความคุ้มค่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ที่ระดับ 
4.02 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.47 
  1.3 ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ที่ระดับ  
3.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.75 
  1.4 ด้านความปลอดภัย จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ที่ระดับ 4.10 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 81.99  
  1.5 ด้านสภาพท่าอากาศยาน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ที่ระดับ 4.10 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 82.01 
 ส่วนที่ 2 ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการในด้านต่าง ๆ ผลการส ารวจความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของท่าอากาศยานในด้านต่าง ๆ ในภาพรวม ด้วยค่ าเฉลี่ย 0.97 คิดเป็น 
ร้อยละ 19.35 อยู่ในระดับความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ประกอบด้วยผลการส ารวจ 5 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านพนักงานประจ าท่าอากาศยาน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ที่ระดับ 0.77 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 14.98 
  1.2 ด้านความคุ้มค่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ที่ระดับ 
0.98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 19.53 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

2-23 

  1.3 ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ที่ระดับ  
1.31 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 26.25  
  1.4 ด้านความปลอดภัย จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ที่ระดับ 0.90 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 18.01 

1.5 ด้านสภาพท่าอากาศยาน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ที่ระดับ 0.90 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 17.99 
 
 กรมบัญชีกลาง (บทคัดย่อ : 2555) ได้วิจัยเรื่องความคาดหวัง ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง
และศึกษาเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  
ต่อกรมบัญชีกลาง โดย (1) ส ารวจผู้รับบริการ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน/บุคคล 
ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ติดต่อราชการ  
กับกรมบัญชีกลางโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผลการศึกษาพบว่า  

1. ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติ งาน 
ของกรมบัญชีกลางโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ภาพรวมการปฏิบัติงาน
ของกรมบัญชีกลาง และภาพรวมการปฏิบัติงาน 2 ภารกิจหลักจากงาน 13 ด้าน โดยมีประเด็นการส ารวจ  
ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร และด้านสินค้าและบริการ 
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

2. ผลการส ารวจความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีประเด็นการส ารวจ  
ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร และด้านสินค้าและ
บริการ อยู่ในระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ซึ่งมีประเด็นไม่พึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน  
การปฏิบัติงานไม่พึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะแนน 2 อันดับแรกท่ีไม่พึงพอใจ คือ การแจ้งหนังสือไม่ทั่วถึง ล่าช้า 
และขาดการตรวจสอบการคัดสรรผู้เข้ารับการอบรมที่มีประสิทธิภาพ รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ โดยมีคะแนน 
2 อันดับแรกที่ไม่พึงพอใจ คือเจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพ และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ/ไม่สามารถท างานแทนกันได้ 
ถัดมาคือด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยมีคะแนน 2 อันดับแรกที่ไม่พึงพอใจ  คือ โทรศัพท์สายไม่ว่าง  
ไม่มีผู้รับสาย และกระดานข่าวไม่ปัจจุบันตอบล่าช้า สุดท้ายด้านสินค้าและบริการเจ้าหน้าที่ โดยมีคะแนนความ
ไม่พึงพอใจ 2 อันดับแรก คือ ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตอบข้อหารือ/อนุมัติ/อนุญาต ล่าช้า และ
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ฯ 
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 สิริดวงนภา เกตุวิชิต (บทคัดย่อ : 2550) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลล าปาง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการ  
รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ผู้รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 จ านวน 330 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบและหาค่าความเชื่อมั่ นโดยรวมทั้งฉบับ 
0.9603 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ โดยสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านความสะดวก 2) ด้านพฤติกรรม 
การรักษาพยาบาล 3) ด้านอุปกรณ์การรักษา 4) ด้านการให้ค าแนะน าประชาสัมพันธ์ 5) ด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ 6) ด้านระบบบริหาร ซึ่ งเป็นการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ ใช้  
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (T-Test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) 
 จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73) ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านอุปกรณ์การรักษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่
ด้านพฤติกรรมการรักษาพยาบาล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) ด้านการให้ค าแนะน าประชาสั มพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.81) ด้านระบบบริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64) ด้านความสะดวก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58) ส่วนด้าน
สุดท้ายซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28) โดยมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ปัจจัยสถานภาพส่วนบุคคลทางเศรษฐกิจ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ที่อยู่อาศัย และ
สิทธิการรักษา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านความสะดวก ด้านพฤติกรรมการรักษาพยาบาล  
ด้านอุปกรณ์การรักษา ด้านการให้ค าแนะน าประชาสัมพันธ์ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
และด้านระบบบริการ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ส่วนอายุในทุกกลุ่มอายุโดยรวมและ
รายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
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บทท่ี 3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการวิจัย 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลรายงานวิจัยของส านักงาน
ประกันสังคม ที่มีการด าเนินการวิจัยส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการและประเมินผลการปรับปรุง  
การให้บริการของส านักงานประกันสังคม ตั้งแต่ปี 2553-2557 รวมทั้งสิ้น 5 ปี 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มต้นจากการเปรียบเทียบประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 
ต่อการให้บริการของส านักงานประกันสังคมเป็นรายปี เพ่ือคัดเลือกประเด็นการประเมินที่สามารถน ามาใช้  
ในการเปรียบเทียบปีต่อปี และเป็นประเด็นที่ใช้ในการประเมินทุกปี ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า 
ประเด็นการประเมินที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานประกันสังคม  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ประเด็นการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกองทุนเงินทดแทน 
1.1 การประเมินในภาพรวม (ทุกด้าน) 
1.2 การประเมินจ าแนกรายด้าน 

1.2.1 ด้านกระบวนงานและข้ันตอนการให้บริการ 
1.2.2 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
1.2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.2.4 ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

2. ประเด็นการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกองทุนประกันสังคม 
2.1 การประเมินในภาพรวม (ทุกด้าน) 
2.2 การประเมินจ าแนกรายด้าน 

2.2.1 ด้านกระบวนงานและข้ันตอนการให้บริการ 
2.2.2 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
2.2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2.4 ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

การใช้สถิติบรรยายในการค านวณค่าแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย ตลอดจนข้อมูล  
เชิงคุณลักษณะของข้อมูลทั่วไปของงานวิจัย โดยมีประเด็นที่จะน ามาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
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1) การวิเคราะห์ค่าพิสัยของข้อมูล คือ ค่าสูงสุด - ค่าต่ าสุด ซึ่งเป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงช่วงความกว้าง
ของขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละชุดของข้อมูล โดยการแสดงค่าเป็นการน าเสนอในลักษณะกราฟแท่ง 
ที่แสดงช่วงความกว้างของชุดข้อมูลแต่ละชุด ตลอดจนแสดงค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดของข้อมูลในชุดนั้น ๆ 
จ าแนกรายภูมิภาค ทั้ง 5 ภูมิภาค คือ กทม. และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต ้
 2) การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย คือ ผลรวมของค่าสังเกตหรือค่าของตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจทุกค่า 
ของข้อมูลแล้วหารด้วยจ านวนตัวอย่างของข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ยดังกล่าวในงานวิจัยในครั้งนี้ใช้ในการหา
ค่าเฉลี่ยรวมในระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาค จ าแนกรายภูมิภาค ทั้ง 5 ภูมิภาค คือ กทม.  
และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
 

2) การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2.1) วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology)  

ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face 
Interview) เป็นวิธีการหลัก และวิธีการโทรศัพท์สัมภาษณ์เป็นวิธีการเสริม ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บข้อมูล  
ด้วยวิธีการหลักได้ครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะจัดพนักงานภาคสนาม 
ไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ จุดบริการทั้งหมด 137 หน่วยบริการ* (ที่มา : รวบรวมโดยกองวิจัยและพัฒนา 
ส านักงานประกันสังคม , จ านวนสถานประกอบการและสาขา จ านวนผู้ประกันตน จ าแนกรายจังหวัด 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2559) 
  

 2.2) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประกอบด้วย ผู้รับบริการจากส านักงานประกันสังคม ได้แก่  

(1) นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง 
(2) ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
(3) ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
(4) ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
(5) ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้มอบฉันทะจากผู้ประกันตน 
(6) ผู้มีส่วนได้เสีย/ทายาท/ผู้มีสิทธิ  

ซึ่งได้มีการจัดจ าแนกตามการมาใช้บริการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
(1) กลุ่มกองทุนประกันสังคม  
(2) กลุ่มกองทุนเงินทดแทน   
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วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มาใช้บริการในหน่วยบริการ จ านวนทั้งสิ้น 137 หน่วยบริการ โดยในแต่ละหน่วย
บริการจะมีสัดส่วนการเก็บข้อมูล คือ นายจ้าง : กองทุนประกันสังคม : กองทุนเงินทดแทน ในอัตรา  
30 : 100 : 30 รวมทั้งสิ้น 160 รายต่อหน่วยบริการ ซึ่งการก าหนดส าหรับกลุ่มผู้รับบริการกองทุนเงินทดแทน 
และนายจ้าง ก าหนดตัวอย่างขั้นต่ าจ านวน 30 ราย เพื่อให้สามารถทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทางสถิติ 
ส่วนผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับ 
ความเชื่อมั่นที่ 95% และความคาดเคลื่อนที่ +10% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างสูงที่สุดเท่ากับ 100 ราย  

จากประชากรข้างต้น ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จ าแนกตาม
ภูมิภาค 5 ภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
และจ าแนกตามการมาใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3-1 จ านวนตัวอย่างในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องส ารวจ 

ในแต่ละหน่วยบริการ 

จ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

ที่ต้องส ารวจในโครงการ 

กองทุนประกันสังคม 100* 13,700 

กองทุนเงินทดแทน 30** 4,110 

นายจ้าง 30 4,110 

รวมทั้งสิ้น 160 21,920 
 

*ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ +10% 
**ปรับปรุงตามจ านวนสถิติผู้มาใช้บริการกองทุนเงินทดแทน  

 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า โดยเก็บข้อมูล
จากทั้ง 137 หน่วยบริการ รวมจ านวนตัวอย่าง 21,920 ราย ด าเนินการส ารวจ 2 รอบ (ก่อนและหลังปรับปรุง) 
รวมจ านวนตัวอย่างท้ังสิ้น 43,840 ราย 
 

โดยมีการแบ่งพ้ืนที่การด าเนินงานในแต่ละภาค ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3-2 การแบ่งหน่วยบริการรายภาค 

เขต หน่วยบริการ 
เขตพ้ืนที่ กทม. 1. กทม. พื้นที่ 1 2. กทม. พื้นที่ 2 3. กทม. พื้นที่ 3 4. กทม. พื้นที่ 4 

 5. กทม. พื้นที่ 5 6. กทม. พื้นที่ 6 7. กทม. พื้นที่ 7 8. กทม. พื้นที่ 8 
 9. กทม. พื้นที่ 9 10. กทม. พื้นที่ 10 11. กทม. พื้นที่ 11 12. กทม. พื้นที่ 12 

ปริมณฑล 1. สมุทรปราการ 2. สาขาพระประแดง 3. สาขาบางเสาธง 4. สาขาบางพลี 
 5. นนทบุรี 6. สาขาบางบัวทอง 7. ปทุมธาน ี 8. สาขาคลองหลวง 
 9. นครปฐม 10. สาขาสามพราน 11. สมุทรสาคร 12. สาขากระทุ่มแบน 

ภาคกลาง 1. พระนครศรีอยุธยา 2. สาขาอุทัย 3. อ่างทอง 4. ลพบุรี 
 5. สาขาชัยบาดาล 6. สิงห์บุรี 7. ชัยนาท 8. สระบุรี 
 9. สาขาหนองแค 10. ชลบุรี 11. สาขาศรีราชา 12. ระยอง 
 13. สาขาปลวกแดง 14. จันทบุรี 15. สาขาสอยดาว 16. ตราด 
 17. ฉะเชิงเทรา 18. สาขาบางปะกง 19. สาขาพนมสารคาม 20. ปราจีนบุรี 
 21. สาขาศรีมหาโพธิ 22. นครนายก 23. สระแก้ว 24. สาขาอรัญประเทศ 
 25. ราชบุรี 26. สาขาบ้านโป่ง 27. กาญจนบุรี 28. สาขาท่ามะกา 
 29. สุพรรณบุรี 30. สาขาสามชุก 31. สมุทรสงคราม 32. เพชรบุรี 
 33. สาขาชะอ า 34. ประจวบคีรีขันธ์ 35. สาขาหัวหิน  

ภาค 1. นครราชสีมา 2. สาขาปากช่อง 3. สาขาโนนสูง 4. บุรีรัมย์ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5. สาขานางรอง 6. สุรินทร์ 7. สาขาศรีขรภูมิ 8. ศรีสะเกษ 
 9. อุบลราชธานี 10. สาขาเดชอุดม 11. ยโสธร 12. ชัยภูมิ 
 13. อ านาจเจริญ 14. บึงกาฬ 15. หนองบัวล าภู 16. ขอนแก่น 
 17. สาขาชุมแพ 18. สาขาบ้านไผ่ 19. อุดรธาน ี 20. สาขากุมภวาปี 
 21. เลย 22. หนองคาย 23. มหาสารคาม 24. ร้อยเอ็ด 
 25. สาขาโพนทอง 26. กาฬสินธุ ์ 27. นครพนม 28. มุกดาหาร 
 29. สกลนคร 30. สาขาสว่างแดนดิน  

ภาคเหนือ 1. เชียงใหม่ 2. สาขาฝาง 3. ล าพูน 4. สาขาบ้านโฮ่ง 
 5. ล าปาง 6. สาขาเถิน 7. อุตรดิตถ์ 08. แพร่ 
 9. สาขาลอง 10. น่าน 11. สาขาปัว 12. พะเยา 
 13. เชียงราย 14. แม่ฮ่องสอน 15. นครสวรรค์ 16. สาขาตาคลี 
 17. อุทัยธานี 18. ก าแพงเพชร 19. ตาก 20. สาขาแม่สอด 
 21. สุโขทัย 22. พิษณุโลก 23. สาขาวังทอง 24. พิจิตร 
 25. เพชรบูรณ์ 26. สาขาหล่มสัก   

ภาคใต้ 1. นครศรีธรรมราช 2. สาขาทุ่งสง 3. สาขาสิชล 4. กระบี่ 
 5. สาขาคลองท่อม 6. พังงา 7. ภูเก็ต 8. สาขากะทู้ 
 9. สุราษฎร์ธานี 10. สาขาเกาะสมุย 11. ระนอง 12. ชุมพร 
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เขต หน่วยบริการ 
 13. สงขลา 14. สาขาหาดใหญ่ 15. สาขาสะเดา 16. สตูล 
 17. ตรัง 18. สาขาห้วยยอด 19. พัทลุง 20. ปัตตานี 
 21. ยะลา 22. นราธิวาส   

 
แต่เมื่อได้พิจารณาถึงขนาดของหน่วยบริการ และจ านวนผู้มาใช้บริการในแต่ละพ้ืนที่จึงมีการปรับปรุง

จ านวนการเก็บข้อมูลในส่วนของกองทุนเงินทดแทนตามสถิติของผู้ที่มาใช้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม – 
สิงหาคม 2557 โดยจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการเก็บข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ ดังตารางด้านล่างนี้ 
 
ตารางที่ 3-3 จ านวนตัวอย่างในการเก็บข้อมูลรายหน่วยบริการปรับปรุงตามจ านวนสถิติผู้มาใช้บริการกองทุน
เงินทดแทน 
 

หน่วยบริการ นายจ้าง 
ผู้มารับบริการงาน 

รวม กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน 
เดิม ใหม่* 

เขตพื้นที่ กทม. 
1. กทม. พ้ืนที่ 1 30 100 30 30 160 
2. กทม. พ้ืนที่ 2 30 100 30 30 160 
3. กทม. พ้ืนที่ 3 30 100 30 30 160 
4. กทม. พ้ืนที่ 4 30 100 30 30 160 
5. กทม. พ้ืนที่ 5 30 100 30 30 160 
6. กทม. พ้ืนที่ 6 30 100 30 30 160 
7. กทม. พ้ืนที่ 7 30 100 30 30 160 
8. กทม. พ้ืนที่ 8 30 100 30 30 160 
9. กทม. พ้ืนที่ 9 30 100 30 30 160 
10. กทม. พ้ืนที่ 10 30 100 30 30 160 
11. กทม. พ้ืนที่ 11 30 100 30 30 160 
12. กทม. พ้ืนที่ 12 30 100 30 30 160 
ปริมณฑล 
13. สมุทรปราการ 30 100 30 30 160 
14. สมุทรปราการ  
     สาขาพระประแดง 

30 100 30 30 160 
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หน่วยบริการ นายจ้าง 
ผู้มารับบริการงาน 

รวม กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน 
เดิม ใหม่* 

15. สมุทรปราการ สาขาบางเสาธง 30 100 30 30 160 
16. สมุทรปราการ สาขาบางพลี 30 100 30 30 160 
17. นนทบุรี 30 100 30 30 160 
18. นนทบุรี สาขาบางบัวทอง 30 100 30 30 160 
19. ปทุมธานี 30 100 30 30 160 
20. ปทุมธานี สาขาคลองหลวง 30 100 30 30 160 
21. นครปฐม 30 100 30 30 160 
22. นครปฐม สาขาสามพราน 30 100 30 30 160 
23. สมุทรสาคร 30 100 30 30 160 
24. สมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน 30 100 30 30 160 

ภาคกลาง 
25. พระนครศรีอยุธยา 30 100 30 30 160 
26. พระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย 30 100 30 30 160 
27. อ่างทอง 30 100 30 30 160 
28. ลพบุรี 30 100 30 30 160 
29. ลพบุรี สาขาชัยบาดาล 30 100 30 2 132 
30. สิงห์บุรี 30 100 30 30 160 
31. ชัยนาท 30 100 30 24 154 
32. สระบุรี 30 100 30 30 160 
33. สระบุรี สาขาหนองแค 30 100 30 30 160 
34. ชลบุรี 30 100 30 30 160 
35. ชลบุรี สาขาศรีราชา 30 100 30 30 160 
36. ระยอง 30 100 30 30 160 
37. ระยอง สาขาปลวกแดง 30 100 30 30 160 
38. จันทบุรี 30 100 30 30 160 
39. จันทบุรี สาขาสอยดาว 30 100 30 4 134 
40. ตราด 30 100 30 25 155 
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หน่วยบริการ นายจ้าง 
ผู้มารับบริการงาน 

รวม กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน 
เดิม ใหม่* 

41. ฉะเชิงเทรา 30 100 30 30 160 
42. ฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง 30 100 30 30 160 
43. ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม** 30 100 30 30 160 
44. ปราจีนบุรี 30 100 30 30 160 
45. ปราจีนบุรี สาขาศรีมหาโพธิ 30 100 30 30 160 
46. นครนายก 30 100 30 30 160 
47. สระแก้ว 30 100 30 30 160 
48. สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ** 30 100 30 30 160 
49. ราชบุรี 30 100 30 30 160 
50. ราชบุรี สาขาบ้านโป่ง 30 100 30 30 160 
51. กาญจนบุรี 30 100 30 30 160 
52. กาญจนบุรี สาขาท่ามะกา** 30 100 30 30 160 
53. สุพรรณบุรี 30 100 30 30 160 
54. สุพรรณบุรี สาขาสามชุก 30 100 30 4 134 
55. สมุทรสงคราม 30 100 30 29 159 
56. เพชรบุรี 30 100 30 30 160 
57. เพชรบุรี สาขาชะอ า** 30 100 30 30 160 
58. ประจวบคีรีขันธ์ 30 100 30 30 160 
59. ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 30 100 30 30 160 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
60. นครราชสีมา 30 100 30 30 160 
61. นครราชสีมา สาขาปากช่อง 30 100 30 30 160 
62. นครราชสีมา สาขาโนนสูง** 30 100 30 30 160 
63. บุรีรัมย์ 30 100 30 30 160 
64. บุรีรัมย์ สาขานางรอง 30 100 30 9 139 
65. สุรินทร์ 30 100 30 30 160 
66. สุรินทร์ สาขาศรีขรภูมิ** 30 100 30 30 160 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

3-8 

หน่วยบริการ นายจ้าง 
ผู้มารับบริการงาน 

รวม กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน 
เดิม ใหม่* 

67. ศรีสะเกษ 30 100 30 14 144 
68. อุบลราชธานี 30 100 30 30 160 
69. อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 30 100 30 13 143 
70. ยโสธร 30 100 30 9 139 
71. ชัยภูมิ 30 100 30 15 145 
72. อ านาจเจริญ 30 100 30 3 133 
73. บึงกาฬ 30 100 30 23 153 
74. หนองบัวล าภู 30 100 30 19 149 
75. ขอนแก่น 30 100 30 30 160 
76. ขอนแก่น สาขาชุมแพ 30 100 30 19 149 
77. ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 30 100 30 11 141 
78. อุดรธานี 30 100 30 30 160 
79. อุดรธานี สาขากุมภวาปี 30 100 30 8 138 
80. เลย 30 100 30 19 149 
81. หนองคาย 30 100 30 15 145 
82. มหาสารคาม 30 100 30 22 152 
83. ร้อยเอ็ด 30 100 30 30 160 
84. ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง** 30 100 30 30 160 
85.กาฬสินธุ์ 30 100 30 26 156 
86.นครพนม 30 100 30 10 140 
87. มุกดาหาร 30 100 30 16 146 
88.สกลนคร 30 100 30 30 160 
89. สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 30 100 30 4 134 

ภาคเหนือ 
90. เชียงใหม่ 30 100 30 30 160 
91.เชียงใหม่ สาขาฝาง 30 100 30 1 131 
92.ล าพูน 30 100 30 30 160 
93.ล าพูน สาขาบ้านโฮ่ง 30 100 30 0 130 
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หน่วยบริการ นายจ้าง 
ผู้มารับบริการงาน 

รวม กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน 
เดิม ใหม่* 

94. ล าปาง 30 100 30 30 160 
95.ล าปาง สาขาเถิน** 30 100 30 30 160 
96.อุตรดิตถ ์ 30 100 30 30 160 
97. แพร่ 30 100 30 30 160 
98. แพร่ สาขาลอง** 30 100 30 30 160 
99. น่าน 30 100 30 16 146 
100. น่าน สาขาปัว** 30 100 30 30 160 
101. พะเยา 30 100 30 23 153 
102. เชียงราย 30 100 30 30 160 
103. แม่ฮ่องสอน 30 100 30 30 160 
104. นครสวรรค์ 30 100 30 30 160 
105. นครสวรรค์ สาขาตาคลี 30 100 30 30 160 
106. อุทัยธานี 30 100 30 30 160 
107. ก าแพงเพชร 30 100 30 30 160 
108. ตาก 30 100 30 30 160 
109. ตาก สาขาแม่สอด 30 100 30 6 136 
110. สุโขทัย 30 100 30 21 151 
111. พิษณุโลก 30 100 30 30 160 
112. พิษณุโลก สาขาวังทอง 30 100 30 9 139 
113. พิจิตร 30 100 30 27 157 
114. เพชรบูรณ์ 30 100 30 30 160 
115. เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก** 30 100 30 30 160 
ภาคใต้ 
116. นครศรีธรรมราช 30 100 30 30 160 
117. นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 30 100 30 30 160 
118. นครศรีธรรมราช สาขาสิชล 30 100 30 0 130 
119. กระบี่ 30 100 30 30 160 
120. กระบี่ สาขาคลองท่อม 30 100 30 10 140 
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หน่วยบริการ นายจ้าง 
ผู้มารับบริการงาน 

รวม กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน 
เดิม ใหม่* 

121. พังงา 30 100 30 30 160 
121. ภูเก็ต 30 100 30 30 160 
123. ภูเก็ต สาขากะทู ้ 30 100 30 30 160 
124. สุราษฎร์ธานี 30 100 30 30 160 
125. สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 30 100 30 30 160 
126. ระนอง 30 100 30 12 142 
127. ชุมพร 30 100 30 30 160 
128. สงขลา 30 100 30 30 160 
129. สงขลา สาขาหาดใหญ่ 30 100 30 30 160 
130. สงขลา สาขาสะเดา 30 100 30 30 160 
131. สตูล 30 100 30 30 160 
132. ตรัง 30 100 30 30 160 
133. ตรัง สาขาห้วยยอด 30 100 30 16 146 
134. พัทลุง 30 100 30 30 160 
135. ปัตตานี 30 100 30 30 160 
136. ยะลา 30 100 30 30 160 
137. นราธิวาส 30 100 30 16 146 
รวมจ านวนการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น  เดิม 21,920 ใหม่ 20,030 

* ที่มา: รายงานจ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 
สิงหาคม 2557 ทั่วราชอาณาจักร, ส านักงานกองทุนเงินทดแทน วันท่ี 1 กันยายน 2557 
** หน่วยบริการที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จึงยังไม่มีตัวเลขสถิติจ านวนผู้ใช้กองทุนเงินทดแทน ดังนั้นจึงใช้จ านวนตามสัดส่วนที่
ก าหนดไว้เป็นตัวเลขอ้างอิง 
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2.3) ประเด็นการส ารวจข้อมูล 
แบบสอบถามส่วนของผู้ใช้บริการ แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ 
 1. แบบสอบถามก่อนปรับปรุงการให้บริการ มีประเด็นการส ารวจดังนี้ 
  1) ความคาดหวัง 
  2) ความพึงพอใจ 
   3) ความไม่พึงพอใจ (ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ) 
  4) ความเชื่อมั่น 
  5) ความภักด ี
  6) ความผูกพัน 

2. แบบสอบถามหลังปรับปรุงการให้บริการ มีประเด็นการส ารวจดังนี้ (เป็นค าถามชุดเดียวกันกับ 
ก่อนปรับปรุงการให้บริการ) 
  1) ความพึงพอใจ 
   2) ความไม่พึงพอใจ 
  3) ความเชื่อมั่น 
  4) ความภักดี 
  5) ความผูกพัน 
 

3) การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบสั้น (Pulse Survey) 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบสั้น (Pulse Survey) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
แบบเผชิญหน้า ด้วยแบบสอบถามแบบสั้น ใช้ระยะเวลาในการเก็บ 4 เดือน โดยเก็บข้อมูลจากทั้ง  
137 หน่วยบริการ หน่วยละ 30 ราย รวมเป็นจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 4 ,110 ราย และมีการรายงานผล 
เป็นรายเดือน 

หมายเหตุ : จ านวนและวิธีการเก็บสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการฯ ร่วมกับทีมท่ีปรึกษา 
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4) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล และระดับความคิดเห็นและระดับความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรของข้าราชการ
ส านักงานประกันสังคม 

4.1) วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ใช้กระบวนการวิจัยแบบ Mix Model โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่าง

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research Methodology) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน  
ท าให้เกิดความเพียงพอที่จะสะท้อนความคิดเห็น 

ตารางท่ี 3-4 วิธีการเก็บข้อมูล จ าแนกตามประเภทการวิจัย 

  

การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) โดยการ
ส่ง Link ส าหรับตอบแบบสอบถามผ่านทาง E-Mail 
ของ sso.go.th 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ในส่วน
งานต่าง ๆ จ านวน 26 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1. ระดับผู้บริหาร จ านวน 4 ราย 
     2. ระดับหัวหน้างาน จ านวน 7 ราย 
     3. ระดับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 15 ราย 
         3.1 ลูกจ้างประจ า จ านวน 4 ราย 
         3.2 พนักงานราชการ จ านวน 5 ราย 
         3.3 พนักงานประกันสังคม จ านวน 6 ราย 
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 4.2) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางท่ี 3-5 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงาน

ประกันสังคม 
รวม 

ส่วนกลาง 
1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล - - - 2 ท่าน 2 ท่าน 
2. ส านักสิทธิประโยชน์ ระดับผู้บริหาร 1 ท่าน - - 1 ท่าน 2 ท่าน 
3. ส านักเสริมสร้างความม่ันคงแรงงานนอกระบบ ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน - 1 ท่าน - 2 ท่าน 
4. ศูนย์ฟื้นฟูฯ ปทุมธานี ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน 1 ท่าน 1 ท่าน - 3 ท่าน 
หน่วยบริการ 
5. หน่วยบริการพื้นที่ 11 (ยานนาวา) ระดับผู้บริหาร 1 ท่าน - - 1 ท่าน 2 ท่าน 
6. หน่วยบริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับผู้บริหาร 1 ท่าน 1 ท่าน - 1 ท่าน 3 ท่าน 
7. หน่วยบริการจังหวัดเชียงใหม่ ระดับผู้บริหาร 1 ท่าน  1 ท่าน - 2 ท่าน 
8. หน่วยบริการจังหวัดนครราชสีมา ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน 1 ท่าน - - 2 ท่าน 
9. หน่วยบริการจังหวัดสงขลา ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน - 1 ท่าน - 2 ท่าน 
10. หน่วยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน - - 1 ท่าน 2 ท่าน 
11. หน่วยบริการจังหวัดตราด ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน - 1 ท่าน - 2 ท่าน 
12. หน่วยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน 1 ท่าน - - 2 ท่าน 

รวม 11 ท่าน 4 ท่าน 5 ท่าน 6 ท่าน 26 ท่าน 
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ภาพที่ 3-1 กรอบอัตราก าลังของส านักงานประกันสังคม ปี 2557 
ที่มา: รายงานประจ าปี 2557 ส านักงานประกันสังคม 

 
จากประชากรข้างต้น ท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ส่วนกลาง และส่วน

ภูมิภาค โดยวิธีการก าหนด ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 

ที่ 95% และความคาดเคลื่อนที่ +5% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3-6 จ านวนประชากร และสัดส่วนบุคลากรในส านักงานประกันสังคม 

ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนประชากร* สัดส่วน (%) 

รวม ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รวม ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 

ข้าราชการ 2,042 675 1,367 29.29 9.68 19.61 

ลูกจ้างประจ า 266 96 170 3.82 1.38 2.44 

พนักงานราชการ 290 68 222 4.16 0.98 3.18 

พนักงานประกันสังคม 4,374 2,025 2,349 62.74 29.04 33.69 

รวม 6,972 2,864 4,108 100.00 41.08 58.92 
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จากจ านวนประชากร 6,972 คน ค านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และ
ความคลาดเคลื่อนที่ +4% จะได้กลุ่มตัวอย่างข้ันต่ าประมาณ 1,200 คน 
 
ตารางท่ี 3-7 การค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างบุคลากรในส านักงานประกันสังคม 

ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
สัดส่วน (%) จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 

รวม ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รวม ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 

ข้าราชการ 29.29 9.68 19.61 350 (351) 115 (116) 235 (235) 

ลูกจ้างประจ า 3.82 1.38 2.44 60 (46) 30 (17) 30 (29) 

พนักงานราชการ 4.16 0.98 3.18 70 (50) 30 (12) 40 (38) 

พนักงานประกันสังคม 62.74 29.04 33.69 750 (753) 350 (349) 400 (404) 

รวม 100.00 41.08 58.92 1,230 (1,200) 525 (493) 705 (707) 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้จากการกระจายตามสัดส่วนประเภทกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
ตามพื้นที ่

 
ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์จะน ามาวิเคราะห์ทั้งหมด ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง  

ที่ก าหนด 1,230 ตัวอย่าง เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่มีความน่าเชื่อถือที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และ
ความคลาดเคลื่อนที่ +4% 
 

5) การสร้างเครื่องมือวิจัย 

แนวทางการสร้างแบบสอบถามผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคม ไดจ้ากรวบรวมข้อมูลจาก 

1. แบบสอบถามฉบับเดิมของปี 2557 และปี 2558 โดยปรับปรุงข้อค าถามให้เข้าใจง่ายขึ้น 

2. ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ (ที่มา: ส านักงานประกันสังคม สรุปเรื่องร้องเรียนระหว่าง

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 

3. การกล่าวถึงส านักงานประกันสังคมในสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Social Media 

Monitoring 
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ตารางท่ี 3-8 แนวทางการสร้างแบบสอบถามผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคม 

เนื้อหาของแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม

ฉบับเดิม 
ข้อร้องเรียน 

Social Media 
Monitoring 

ข้อมูลส านักงาน
ประกันสังคม 

แนวคิด 
ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นค าถามที่ปรับปรุง  
หรือเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 1 ความคาดหวังและความพึงพอใจ     
1) ความพึงพอใจโดยรวม      เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบผลการ

ส ารวจระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
หรือเพ่ือการเปรียบเทียบค่าคะแนน
ระหว่างปี 

2) ด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการให้บริการ 

     1. ระยะเวลาในการรอรับบริการ 
(ตั้งแต่เรียกคิวจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ) 
2. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมี
จ านวนเพียงพอ 

3) ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

     เพ่ิมค าถามการให้บริการโดยรวม
ของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506 

4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      - 
5) ด้านจริยธรรม  
และธรรมาภิบาล 

     เพ่ิมค าถามเรื่องความมั่นคง 
ของกองทุนประกันสังคม เช่น 
บ าเหน็จ บ านาญชราภาพ 
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เนื้อหาของแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม

ฉบับเดิม 
ข้อร้องเรียน 

Social Media 
Monitoring 

ข้อมูลส านักงาน
ประกันสังคม 

แนวคิด 
ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นค าถามที่ปรับปรุง  
หรือเพิ่มเติม 

6) ด้านประสิทธิภาพการ
สื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม 

     ปรับข้อค าถามให้เข้าใจง่ายขึ้น และ
สอดคล้องกับการท างานของ
ส านักงานฯ 

7) ด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม 

     เพ่ิมค าถามในส่วนของความเข้าใจใน
สิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับก่อน แล้ว
จึงประเมินความคาดหวังและความ
พึงพอใจ 

8) ด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
เงินทดแทน 

     เพ่ิมค าถามในส่วนของความเข้าใจใน
สิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับก่อน แล้ว
จึงประเมินความคาดหวังและความ
พึงพอใจ 

9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

     เป็นประเด็นที่เพ่ิมขึ้นมาจากการ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันต่อการ
ให้บริการ 

     พัฒนาค าถามจากพันธกิจของ
ส านักงานฯ 

ส่วนที่ 3 ความภักดีต่อ
ส านักงานประกันสังคม 

     เป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาจากการ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 
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เนื้อหาของแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม

ฉบับเดิม 
ข้อร้องเรียน 

Social Media 
Monitoring 

ข้อมูลส านักงาน
ประกันสังคม 

แนวคิด 
ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นค าถามที่ปรับปรุง  
หรือเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อ
ส านักงานประกันสังคม 

     เป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาจากการ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลทั่วไป      เพิ่มค าถามเกี่ยวกับช่องทางการ
รับรู้/ค้นหาข้อมูลข่าวสาร  ความถี่ 
และช่องทางการสื่อสารที่ชอบ 
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 หลังจากท่ีพัฒนาแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ได้น าแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) เพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ โดยมีแนวทางในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ คือ การวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability) 

โดยการทดสอบใช้สูตรสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ใช้ส าหรับ 

การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามในแต่ละตอน ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

ในแต่ละตอน (Subscale) โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาว่าค่าความเที่ยง (Reliability) ต้องมีค่าตั้งแต่  

0.7 ขึ้นไป โดยมีค่าคะแนนแบบสอบถามแต่ละส่วน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3-9 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม 

ประเด็นค าถาม จ านวนผู้ตอบ ค่าความเที่ยง 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจ 
ด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 30 0.761 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 10 0.617 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ไม่รวมข้อค าถามท่ี 3.6) 30 0.706 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 29 0.699 
ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 30 0.803 
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 16 0.574 
ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 9 0.676 
ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 8 0.436 
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 30 0.834 
ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ประกันสังคม 

30 0.734 

ส่วนที่ 3 ความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 30 0.752 
ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 30 0.820 

หมายเหตุ : กรณีที่จ านวนผู้ตอบไม่ถึง 30 ราย เกิดจากผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้น 

 

 จากตารางข้างต้นถือว่าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพสามารถใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากผู้ใช้บริการได ้
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6) แผนการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3-10 แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย.-60 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ระยะที่ 1 
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อรวบรวม
ความต้องการส าหรับการพัฒนาแบบสอบถาม                                                                 
สังเคราะห์งานวิจัย                                                                 
พัฒนาแบบสอบถามในส่วนผู้ใช้บริการส่งให้
คณะกรรมการพิจารณา                                                                 
พัฒนาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกส่วนบคุลากร
ส านักงานประกันสังคม ส่งให้คณะกรรมการ
พิจารณา                                                                 
จัดท าแผนการด าเนินงานอย่างละเอียด                                                                  
การสัมภาษณเ์ชิงลึกบุคลากรส านกังาน
ประกันสังคม                                                                 
พัฒนาแบบสอบถามส่งให้คณะกรรมการ
พิจารณา (ส่วนบุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม)                                                                 
จัดท ารายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1                                                                 
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กิจกรรม 
 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย.-60 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ส่งมอบงาน คร้ังท่ี 1 รายงานความก้าวหน้า 
คร้ังท่ี 1                                                                 
ระยะที่ 2 เก็บข้อมลูภาคสนาม คร้ังท่ี 1 
ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกีย่วกบั
แบบสอบถามกับทีมงานภาคสนาม                                                                 
พัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ ส าหรับเก็บข้อมลู
กับผู้ใช้บริการ                                                                 
พัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ ส าหรับเก็บข้อมลู
กับบุคลากร                                                                 
การเก็บข้อมูลแบบสั้น (Pulse Survey) เก็บ
ข้อมูลและรายงานผลเป็นรายเดือน                                                                 
ด าเนินการเก็บข้อมูลกับบคุลากรส านักงาน
ประกันสังคมให้ครบตามเป้าหมาย                                                                 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการ
ส านักงานประกันสังคมให้ครบตามเป้าหมาย                                                                 
ประมวลผลข้อมูล                                                                 
ส่งผลการประมวลผลข้อมูล (ในรปูแบบตาราง 
Excel) จากการเก็บข้อมลู ครั้งท่ี 1                                                                 
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กิจกรรม 
 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย.-60 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ระยะที่ 3 เก็บข้อมลูภาคสนาม คร้ังที่ 2 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการ
ส านักงานประกันสังคมให้ครบตามเป้าหมาย                                                                 
ประมวลผลข้อมูล                                                                 
จัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์                                                                 
ส่งมอบงาน คร้ังท่ี 2 ร่างรายงานผลการ
ส ารวจฉบับสมบูรณ์                                                                 
ระยะที่ 4 
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขร่าง
รายงานฯ                                                                 
แก้ไขรายงานฉบบัสมบรูณ์ และฉบับผู้บริหาร                                                                 
ส่งมอบงาน คร้ังท่ี 3 รายงานผลการส ารวจ
ฉบับสมบูรณ์ และฉบับผู้บริหาร                                                                 
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บทท่ี 4  
การสังเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการส านักงานประกันสังคม 

 
การสังเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการส านักงานประกันสังคม ตั้งแต่ปี 2554-2558 

ได้ท าการสังเคราะห์ภายใต้ข้อจ ากัดในเรื่องของการเปรียบเทียบตัวแปรที่ใช้ในการประเมินแต่ละปี เนื่องจาก  
ในแต่ละปีผู้ด าเนินการวิจัยในปีนั้นๆ ได้มีการก าหนดตัวแปร ตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการสังเคราะห์จึงเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม และเลือกประเด็น
การประเมินที่ตรงกันในทุกปีเท่านั้น ซึ่งจากผลการสังเคราะห์ พบว่ า ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 
ที่ผู้รับบริการมีต่อส านักงานประกันสังคมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1) การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกองทุนเงินทดแทน 
1.1) การประเมินในภาพรวม 
1.2) การประเมินจ าแนกรายด้าน 

1.2.1) ด้านกระบวนงานและข้ันตอนการให้บริการ 
1.2.2) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
1.2.3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.2.4) ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

 2) การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกองทุนประกันสังคม 
2.1) การประเมินในภาพรวม 
2.2) การประเมินจ าแนกรายด้าน 

2.2.1) ด้านกระบวนงานและข้ันตอนการให้บริการ 
2.2.2) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
2.2.3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2.4) ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

 
 ซึ่งผลการสังเคราะห์จะน าเสนอในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ โดยเรียงล าดับการน าเสนอตามล าดับและ
จ าแนกข้อมูลตามภาคของหน่วยบริการดังต่อไปนี้ 
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1) ผลการสังเคราะห์การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกองทุนเงินทดแทน 

1.1) การประเมินในภาพรวม 

การพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ ได้ก าหนดเป้าหมายของการให้บริการสาธารณะ 
คือ การสร้างความพอใจให้เกิดแก่ผู้รับบริการ ดังนั้น การที่จะวัดว่าการให้บริการสาธารณะบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ วิธีหนึ่ง คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการ เพราะการวัดความพึงพอใจนี้เป็นการตอบค าถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่
ให้บริการมีความสามารถ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด อย่างไร 

 

แผนภูมิที่ 4-1 ค่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการในภาพรวมของงานกองทุนเงินทดแทน 
เปรียบเทียบรายปี 

 
จากแผนภูมิที่ 4-1 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของงาน 

กองทุนเงินทดแทน เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า ในทุกปีมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
มากกว่า 3.50 ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.32 และในปี 2555  
เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.91  

จากการพิจารณาค่าพิสัยเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายของข้อมูล พบว่า ค่าพิสัยในแต่ละปี 
มีความแตกต่างกัน โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยกว้างที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.30) มีช่วงคะแนน 
ความพึงพอใจอยู่ ระหว่าง 3.40-4.70 ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่าในปีดังกล่าว ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจ 
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ต่อการให้บริการในแต่ละหน่วยบริการที่แตกต่างกัน ส่วนปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด คือปี 2555 (ค่าพิสัยเท่ากับ 
0.81) โดยมีช่วงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.44-4.25 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปีนั้นผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกันมากนัก 
 

1.2) การประเมินจ าแนกรายด้าน 

1.2.1) ด้านกระบวนงานและข้ันตอนการให้บริการ 

การประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ
ของงานบริการ จากการสังเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจส าหรับขั้นตอนกระบวนงาน 
การให้บริการนั้น สามารถพิจารณาได้จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของการให้บริการสาธารณะของ Millett 
(1954) กล่าวว่าเป้าหมายส าคัญของการบริการคือการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน  
โดยมีหลักหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ คือ การให้บริการที่ตรงเวลา 
(Timely Service) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) การให้บริการอย่างก้าวหน้า 
(Progressive Service) หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากร
เท่าเดิม 

นอกจากนี้ กุลธน ธนาพงศธร (2528) ได้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักการให้บริการว่าการให้บริการ 
หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และบริการที่องค์การจัดให้
นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใด 
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็นประเด็นที่ถูกน ามาใช้ในการประเมินความพึงพอใจในด้านของ
กระบวนงานและขั้นตอนการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคมทั้งสิ้น โดยผลภาพรวมของการประเมิน
ความพึงพอใจดังกล่าวจ าแนกตามพ้ืนที่ของหน่วยบริการมีรายละเอียดตามล าดับดังต่อไปนี้ 
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(1) กทม. และปริมณฑล 

 

แผนภูมิที่ 4-2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงานและขั้นตอน 
ในการให้บริการ ของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปี 

 
จากแผนภูมิที่ 4-2 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 

ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการงานกองทุนเงินทดแทนของหน่วยบริการในภาพรวมระดับประเทศ 
เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา  
มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศสูงกว่า 4.00 ทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจ 
สูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.32 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.00 และเมื่อ
พิจารณาค่าพิสัย พบว่าปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.93) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
อยู่ระหว่าง 3.40-4.33 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2556 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.56)  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.76-4.32 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกัน 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของหน่วยบริการในพ้ืนที่ กทม. และปริมณฑล มีค่าอยู่ระหว่าง 
3.86-4.19 ซึ่งปี 2557 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.19 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.86 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าค่าเ ฉลี่ย
ระดับประเทศทุกปี แสดงว่าต้องเร่งพัฒนาให้สามารถให้บริการได้ใกล้เคียงหรือมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ซึ่งปี 2557 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้ใกล้เคียงกับระดับประเทศมากที่สุด  
(ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.04) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.19-4.23 และ ปี 2554  
เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 
0.19) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.13-4.32 
 

(2) ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 4-3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงานและขั้นตอน 
ในการให้บริการ ของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-3 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการงานกองทุนเงินทดแทนของหน่วยบริการในพ้ืนที่  กทม.  
และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 
เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศสูงกว่า 4.00 ทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่า  
ความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.32 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.00 
โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.18) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.67-
4.85 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการ  
มีความแตกต่างกันมาก และปี 2558 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.44) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ระหว่าง 3.89-4.33 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่
ต่างกันมากนัก  
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เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจ
ในระดับภูมิภาคได้ตามมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาค  
ได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคสูงระดับประเทศ 0.03) และ ปี 2557 เป็นปีที่สร้าง 
ความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.02)  
 

(3) ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงานและขั้นตอน 
ในการให้บริการ ของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปี 

 
จากแผนภูมิที่ 4-4 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 

ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการงานกองทุนเงินทดแทนของหน่วยบริการในภาคเหนือเปรียบเทียบ
รายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา มีค่าเฉลี่ย 
ของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 4.00 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด  
มีค่าเท่ากับ 4.32  และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด  มีค่าเท่ากับ 4.00 โดยในปี 2557  
เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.99) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.64-4.63 แสดงให้เห็น
ว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

4-7 

และปี 2555 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.49) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.80-4.29 
แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกัน 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 4.01-4.39  
ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.39 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจ  
น้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 ซึ่งในปีดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ตามมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่สามารถ
สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคสูงระดับประเทศ 0.17)  
และ ปี 2557 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศมากท่ีสุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่า
ระดับประเทศ 0.07)  
 

(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงานและขั้นตอน 
ในการให้บริการ ของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-5 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้ านกระบวนงานและขั้ นตอนการ ให้บริ การงานกองทุน เงิ นทดแทนของหน่ วยบริการ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ  
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นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 4.00 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี  2554 
เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.32 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด  
มีค่าเท่ากับ 4.00 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.78) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
อยู่ระหว่าง 4.02-4.80 แสดงให้เห็นว่าในปีดั งกล่าวเป็นปีที่ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ รับบริการ 
ในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2555 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.42)  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.75-4.17 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกัน 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 
3.99-4.47 ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.47 และในปี 2555 เป็นปีที่มี 
ค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.75 ซึ่งในปีดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียง 
กับระดับประเทศ แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ตามมาตรฐานของประเทศ ปี 2557 
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาค  
สูงระดับประเทศ 0.17) และ ปี 2557 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.01)  
 

(5) ภาคใต้ 

 

แผนภูมิที่ 4-6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงานและขั้นตอน 
ในการให้บริการ ของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

4-9 

จากแผนภูมิที่ 4-6 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการงานกองทุนเงินทดแทนของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบ 
รายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ย 
ของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 4.00 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด  
มีค่าเท่ากับ 4.32 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4 .00 โดยในปี 2556  
เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ  1.03)  มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ ระหว่าง 3.58-4.61  
แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการ  
มีความแตกต่างกันมาก และปี 2555 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.42) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ระหว่าง 3.80-4.29 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการ 
ไม่ต่างกัน 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 3.96-4.22  
ซึ่งปี 2557 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.23 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.96 โดยปี 2557 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้ เคียง 
กับระดับประเทศมากที่สุด แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ใกล้เคียงมาตรฐาน 
ของประเทศ (ระดับภูมิภาคสูงระดับประเทศ 0.01) และ ปี 2554 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาค 
ต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.17) 
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    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

4-10 

1.2.2) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

(1) กทม. และปริมณฑล 

 

 

แผนภูมิที่ 4-7 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  
ของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-7 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 4.01 ขึ้นไป
ทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.45 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาค่าพิสัย พบว่าในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด 
(ค่าพิสัยเท่ากับ  1.23) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.28-4.51 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าว 
เป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2556 
เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.42) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.92-4.34 แสดงว่า 
ปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล มีค่าอยู่ระหว่าง 3.89-
4.25 ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.25 และในปี 2555 เป็นปีที่มี 
ค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.89 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคและ
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ระดับประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจ 
ในระดับภูมิภาคได้ต่ ากว่ามาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2558 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาค
ได้ใกล้เคียงกับระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.06) และ ปี 2554 เป็นปีที่  
สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.20)  
 

(2) ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 4-8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
ของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปี 

 

จากการศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
ของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 4.01 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554  
เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.45 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.27) ซึ่งค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจมีคะแนนอยู่ระหว่าง 3.73-5.00 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2558 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัย
เท่ากับ 0.57) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.86-4.43 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกัน 
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เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคกลาง มีค่าอยู่ระหว่าง 4.01-4.49  
ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.49 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ
ทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2554 
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาค  
สูงกว่าระดับประเทศ 0.04) และ ปี 2555-2556 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้เท่ากับค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในระดับประเทศ 
 

(3) ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
ของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปี 
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จากแผนภูมิที่ 4-9 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 4.01 
ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.45 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.29)  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.37-4.66 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2556 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัย
เท่ากับ 0.62) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.08-4.70 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกัน 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 4.01-4.51  
ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.51 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับเดียวกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2556  
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคสูงกว่า
ระดับประเทศ 0.19) และ ปี 2557 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด 
(ระดับภูมภิาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.02)  
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(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-10 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
ของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-10 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการงานกองทุนเงินทดแทนของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปรียบเทียบ 
รายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ย 
ของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 4.01 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่ สุด  
มีค่าเท่ากับ 4.45 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 โดยในปี 2555 
เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ  0.68) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.69 -4.37  
แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการ 
มีความแตกต่างกันมาก และปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.54) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ระหว่าง 4.20-4.74 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการ 
ไม่ต่างกัน 
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เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 
3.99-4.57 ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.57 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าความ
พึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.99 ซึ่งในปีดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียง 
กับระดับประเทศ แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ตามมาตรฐานของประเทศ ปี 2558 
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาค  
สูงระดับประเทศ 0.47) และ ปี 2555 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.02)  
 

(5) ภาคใต้ 

 

แผนภูมิที่ 4-11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
ของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-11 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 4.01 ขึ้นไปทุกปี 
ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.45 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 โดยในปี 2556 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.07)  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.65-4.72 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
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ของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2554 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัย
เท่ากับ 0.51) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.04-4.55 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคใต้ มีค่าอยู่ระหว่าง 3.92-4.32  
ซึ่งปี 2557 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.32 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.92 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับเดียวกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี  2558  
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาค  
สูงกว่าระดับประเทศ 0.04) และ ปี 2554 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ  
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.15) 

 

1.2.3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

(1) กทม. และปริมณฑล 

 

แผนภูมิที่ 4-12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปี 
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จากแผนภูมิที่ 4-12 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-
2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ระดับประเทศ 4.01 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.45  
และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 โดยในปี 2554 เป็นปีที่มีค่าพิสัย
มากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.14) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.41-4.55 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าว
เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2558  
เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.53) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.72-4.25 แสดงว่า 
ปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล มีค่าอยู่ระหว่าง 
3.85-4.14 ซึ่งปี 2557 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.14 และในปี 2555  
เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.85 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาค 
ต่ ากว่าระดับประเทศทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน  
ของประเทศ ซึ่งปี 2557 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้ใกล้เคียงกับระดับประเทศ  
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.06) และ ปี 2554 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาค  
ต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.17)  
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(2) ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 4-13 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-13 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 4.01 
ขึ้นไปทุกปี  ซึ่ งปี  2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.45 และในปี 2555  
เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัย
เท่ากับ 1.3) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.59-4.87 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2555 เป็นปีที่มีค่าพิสัย 
น้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.63) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.67-4.37 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปี 
ที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 
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เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคกลาง มีค่าอยู่ระหว่าง 3.98 -4.30  
ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.30 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.98 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ
ทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับเดียวกั บมาตรฐานของประเทศ  
ซึ่งปี 2558 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่ากับระดับประเทศมากที่สุด (ระดับ
ภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศ 0.03) และ ปี 2557 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่า
ระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.09) 
 

(3) ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-14 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-14 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ  
4.01 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.45 และในปี 2555  
เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด  
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(ค่าพิสัยเท่ากับ 1.26) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ ระหว่าง 3.53-4.79 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าว 
เป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2558 
เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.58) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.67-4.25 แสดงว่า 
ปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 4.00-4.33  
ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.33 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.00 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศทุกปี 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้กว่ามาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่สามารถ
สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่ากับระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศ 
0.13) และ ปี 2555 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภู มิภาค
น้อยกว่าระดับประเทศ 0.17) 
 

(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

แผนภูมิที่ 4-15 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปี 
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จากแผนภูมิที่ 4-15 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-
2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ระดับประเทศ 4.01 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.45 และ 
ในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัย 
มากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.08) มีค่าความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.75-4.83 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าว 
เป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2554 
เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.64) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.18-4.82 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปี 
ที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 
3.96-4.43 ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.43 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่า เฉลี่ ยความพึงพอใจน้อยที่ สุด มีค่า เท่ากับ 3.96 โดยค่า เฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาค 
สูงกว่าระดับประเทศเกือบทุกปี ยกเว้นเพียงปี 2555 ที่ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่า
ระดับประเทศ แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับเกินกว่ามาตรฐานของประเทศ 
ซึ่งปี 2557 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่ากับระดับประเทศมากที่สุด (ระดับ
ภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศ 0.20) และ ปี 2555 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่า
ระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.02) 
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(5) ภาคใต้ 

 

แผนภูมิที่ 4-16 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-16 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 4.01 
ขึ้นไปทุกปี  ซึ่ งปี  2554 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.45 และในปี 2555  
เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 โดยในปี 2556 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัย
เท่ากับ 0.86) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.54-4.40 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผล 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2558 เป็นปีที่มี 
ค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.46) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.90-4.36 แสดงว่าปีดังกล่าว 
เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของของหน่วยบริการในภาคใต้ มีค่าอยู่ระหว่าง 3.91-4.21  
ซึ่งปี 2557 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.21 และในปี 2555 เป็นปีที่ มีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.91 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ
เกือบทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ 
ซึ่งปี 2558 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิ ภาคได้สูงกว่ากับระดับประเทศมากที่สุด  
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(ระดับภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศ 0.07) และ ปี 2555 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่า
ระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.02)  
 

1.2.4) ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

(1) กทม. และปริมณฑล 

 

แผนภูมิที่ 4-17 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
ของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปี 

 
จากแผนภูมิที่ 4-17 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 

ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการใน กทม.และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ 
ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับ 
ความพึงพอใจระดับประเทศ 3.92 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่า 
เท่ากับ 4.26 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.92 โดยในปี 2557  
เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ  1.19)  มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ ระหว่าง 3.24-4.43  
แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการ  
มีความแตกต่างกันมาก และปี 2558 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.48) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
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อยู่ระหว่าง 3.66-4.14 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการ 
ไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล มีค่าอยู่ระหว่าง 
3.80-4.09 ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.09 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.80 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่า
ระดับประเทศเกือบทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน  
ของประเทศ ซึ่งปี 2557 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้ใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.03) และ ปี 2558 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาค  
ต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.18)  
 

(2) ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 4-18 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
ของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-18 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้ งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ระดับประเทศ 3.92 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.26  
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และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.92 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัย
มากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.19) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.45-4.77 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าว
เป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2558 
เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.70) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.73-4.43 แสดงว่า 
ปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของของหน่วยบริการในภาคกลาง มีค่าอยู่ระหว่าง 3.92-4.26 
ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.26 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.92 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ
ทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับเดียวกับมาตรฐานของประเทศ  
ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาค
สูงกว่าระดับประเทศ 0.04) และ ปี 2557 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.02) 
 

(3) ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-19 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
ของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปี 
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จากแผนภูมิที่ 4-19 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้ งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ระดับประเทศ 3.92 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.26  
และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.92 โดยในปี 2554 เป็นปีที่มีค่าพิสัย
มากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.18) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.71-4.89 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าว
เป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2556 
เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.43) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.12-4.55 แสดงว่า 
ปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของของหน่วยบริการในภาคเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 3.93-4.31 
ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.31 และในปี  2555 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด มีค่า เท่ากับ 3.93 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้ เคียงกับระดับประเทศ  
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับเดียวกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2556  
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาค 
สูงกว่าระดับประเทศ 0.19) และ ปี 2557 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ  
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคน้อยกว่าระดับประเทศ 0.03)  
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(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-20 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
ของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-20 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่
ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับ 
ความพึงพอใจระดับประเทศ 3.92 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.26 
และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.92 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัย 
มากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.86) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.70-4.56 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าว
เป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2556 
เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.55) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.02-4.57 แสดงว่า 
ปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

4-28 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 
3.93-4.46 ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.46 และในปี 2555 เป็นปีที่มี  
ค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.93 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศทุกปี 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับดีกว่ามาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2554  
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคสูงกว่า
ระดับประเทศ 0.20) และ ปี 2555 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ  
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคมากกว่าระดับประเทศ 0.01) 
 

(5) ภาคใต้ 

 

แผนภูมิที่ 4-21 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
ของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-21 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้ งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ระดับประเทศ 3.92 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.26 และในปี 
2555 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.92 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด  
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(ค่าพิสัยเท่ากับ 1.26) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.27-4.53 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปี 
ที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2558  
เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.60) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.74-4.34 แสดงว่า 
ปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคใต้ มีค่าอยู่ระหว่าง 3.82-4.11  
ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.11 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.82 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ แสดงว่า
สามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2558  
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาค  
สูงกว่าระดับประเทศ 0.03) และ ปี 2554 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคมากกว่าระดับประเทศ 0.15)  
 

2) การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกองทุนประกันสงัคม 

2.1) การประเมินในภาพรวม 

 

แผนภูมิที่ 4-22 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการในภาพรวมของงานกองทุนประกันสังคม 
เปรียบเทียบรายปี 
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จากแผนภูมิที่  4-22 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการในภาพรวม 
ของงานกองทุนประกันสังคม เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554 - 2558 พบว่า ในทุกปีมีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ อยู่ระหว่าง 3.90-4.35 ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.35 
และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.90  

เมื่อพิจารณาค่าพิสัยเ พ่ือศึกษาลักษณะการกระจายของข้อมูล พบว่า ค่าพิสัยในแต่ละปี 
มีความแตกต่างกัน โดยในปี 2554 และปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยกว้างที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.22) มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.67-4.89 และ 3.44-4.66 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าว ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละหน่วยบริการที่แตกต่างกัน ส่วนปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด คือปี 2555 (ค่าพิสัย
เท่ากับ 0.75) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.46-4.21 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปีนั้นผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกันมากนัก 
 

2.2) การประเมินจ าแนกรายด้าน 

2.2.1) ด้านกระบวนงานและข้ันตอนการให้บริการ 

(1) กทม. และปริมณฑล 

 

แผนภูมิที่ 4-23 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงานและข้ันตอน 
การให้บริการของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปี 
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จากแผนภูมิที่ 4-23 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปี
นับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจระดับประเทศ 3.90 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 
4.31 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.90 โดยในปี 2556 เป็นปี 
ที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.26) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.61-4.87 แสดงให้เห็นว่า 
ในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก 
และปี 2555 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.49) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.60-4.09 
แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑลมีค่าอยู่ระหว่าง 
3.86-4.20 ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.20 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.86 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน  
ของประเทศ ซึ่งปี 2557 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้ใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.01) และ ปี 2556 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาค  
ต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.19)  
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(2) ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 4-24 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงานและข้ันตอน 
การให้บริการของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-24 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-
2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ระดับประเทศ 3.90 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.31  
และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.90 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัย
มากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.06) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.68-4.74 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าว
เป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2558 
เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0 .44) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ ระหว่าง 3.89-4.33  
แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 
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เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคกลาง มีค่าอยู่ระหว่าง 3.99-4.28  
ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.28 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.99 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2555 
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาค  
สูงกว่าระดับประเทศ 0.09) และ ปี 2554 ปี 2556 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่า
ระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.03) 
 

(3) ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-25 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงานและข้ันตอน 
การให้บริการของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-25 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ 
ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับ 
ความพึงพอใจระดับประเทศ 3.90 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 
4.31 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.90 โดยในปี 2557 เป็นปี 
ที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.98) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.60-4.58 แสดงให้เห็นว่า 
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ในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก 
และปี 2555 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.34) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.77-4.11 
แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 3.97-4.46  
ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.46 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.97 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2556 
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาค  
สูงกว่าระดับประเทศ 0.18) และ ปี 2557 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ  
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.01) 
 

(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-26 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงานและข้ันตอน 
การให้บริการของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปี 
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จากแผนภูมิที่ 4-26 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปี
นับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของ 
ระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 3.90 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด  
มีค่าเท่ากับ 4.31 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.90 โดยในปี 2557 
เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.00) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.78-4.78 แสดงให้เห็น
ว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก 
และปี 2556 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.52) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.17-4.69 
แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 
4.00-4.41 ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.41 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่า เฉลี่ ยความพึงพอใจน้อยที่ สุด มีค่า เท่ากับ 4.00 โดยค่า เฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาค 
สูงกว่าระดับประเทศทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน  
ของประเทศ ซึ่งปี 2558 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด 
(ระดับภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศ 0.16) และ ปี 2557 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียง  
กับระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศ 0.06) 
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(5) ภาคใต้ 

 

แผนภูมิที่ 4-27 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านกระบวนงานและข้ันตอน 
การให้บริการของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 

จากแผนภูมิที่ 4-27 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-
2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ระดับประเทศ 3.90 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.31  
และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.90 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัย
มากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.95) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.61-4.56 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าว
เป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2555 
เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.61) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.60-4.21 แสดงว่า 
ปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคใต้ มีค่าอยู่ระหว่าง 3.96-4.20  
ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.20 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.96 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2555 
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาค  
สูงกว่าระดับประเทศ 0.06) และ ปี 2554 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภ าคต่ ากว่าระดับประเทศ 
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.13)   
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2.2.2) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

(1) กทม. และปริมณฑล 

 

แผนภูมิที่ 4-28 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
ของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-28 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้ งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ระดับประเทศ 3.99 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.42  
และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.99 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัย
มากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.35) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.34-4.69 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าว
เป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2556 
เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.38) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.28-4.66 แสดงว่า 
ปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 
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เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล มีค่าอยู่ระหว่าง 
4.01-4.52 ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.52 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่า เฉลี่ ยความพึงพอใจน้อยที่ สุด มีค่า เท่ากับ 4.01 โดยค่า เฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาค 
สูงกว่าระดับประเทศเกือบทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับสูงกว่า
มาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศ
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศ 0.21) และ ปี 2554 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาค
เท่ากับระดับประเทศ 
 

(2) ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 4-29 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
ของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-29 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 3.99 
ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.42 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.99 โดยในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากท่ีสุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 
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1.02) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.33-4.35 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2558 เป็นปีที่มีค่าพิสัย 
น้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.44) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.89-4.33 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มี 
ค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคกลาง มีค่าอยู่ระหว่าง 3.97-4.38  
ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.38 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.97 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2558 
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาค  
สูงกว่าระดับประเทศ 0.02) และ ปี 2554 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.04) 
 

(3) ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-30 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
ของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปี 
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จากแผนภูมิที่ 4-30 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 3.99 
ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.42 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.99 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากท่ีสุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 
1.35) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.34-4.69 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2556 เป็นปีที่มีค่าพิสัย  
น้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.38) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.28-4.66 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มี 
ค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 4.01-4.52  
ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.52 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.01 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศ  
เกือบทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับสูงกว่ามาตรฐานของประเทศ  
ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาค
สูงกว่าระดับประเทศ 0.21) และ ปี 2554 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคเท่ากับระดับประเทศ 

(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-31 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
ของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปี 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

4-41 

จากแผนภูมิที่ 4-31 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ 
ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับ 
ความพึงพอใจระดับประเทศ 3.99 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 
4.42 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.99 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มี 
ค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.03) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.80-4.83 แสดงให้เห็นว่า 
ในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก 
และปี 2556 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.48) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.24 -4.72 
แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 
4.02-4.47 ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.47 และในปี 2555 เป็นปีที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.02 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคสูงกว่า
ระดับประเทศทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน  
ของประเทศ ซึ่งปี 2556 และ ปี 2558 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่า
ระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศ 0.16) 

(5) ภาคใต้ 

 

แผนภูมิที่ 4-32 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
ของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 
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จากแผนภูมิที่ 4-32 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 3.99 ขึ้นไป
ทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.42 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.99 โดยในปี 2556 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.87)  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.76-4.63 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2555 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัย
เท่ากับ 0.36) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.72 -4.08 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคใต้ มีค่าอยู่ระหว่าง 3.95-4.33  
ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.33 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.95 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2558 
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุ ด (ระดับภูมิภาคสูงกว่า
ระดับประเทศ 0.05) และ ปี 2556 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด 
(ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.13)  
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2.2.3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

(1) กทม. และปริมณฑล 

 

แผนภูมิที่ 4-33 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-33 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 

ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ 
ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับ 
ความพึงพอใจระดับประเทศ 3.96 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 
4.26 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.96 โดยในปี 2554 เป็นปีที่มี 
ค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.10) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.42-4.52 แสดงให้เห็นว่า 
ในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก 
และปี 2555 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.39) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.65 -4.04 
แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 
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เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล มีค่าอยู่ระหว่าง 
3.83-4.15 ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.15 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.83 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน  
ของประเทศ ซึ่งปี 2557 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้ใกล้เคียงกับระดับประเทศ  
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.02) และ ปี 2556 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาค 
ต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.18)  

(2) ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 4-34 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-34 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ  
3.96 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.26 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.96 โดยในปี 2554 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากท่ีสุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 
1.16) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.70-4.86 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2558 เป็นปีที่มีค่าพิสัย 
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น้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.44) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.89 -4.33 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มี 
ค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคกลาง มีค่าอยู่ระหว่าง 3.96-4.21  
ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.21 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.96 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ
ทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ  
ซึ่งปี 2558 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาค
สูงกว่าระดับประเทศ 0.02) และ ปี 2554 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ  
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.05)  
 

(3) ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-35 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปี 
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จากแผนภูมิที่ 4-35 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 3.89 
ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.26 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.96 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากท่ีสุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 
1.20) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.50-4.70 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2556 เป็นปีที่มีค่าพิสัย 
น้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.49) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.11-4.60 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มี 
ค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 3.95 -4.28  
ซึ่งปี 2558 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.17 และในปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.28 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2556 
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคสูงกว่า
ระดับประเทศ 0.14) และ ปี 2555 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด 
(ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.01) 
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(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-36 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-36 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ 
ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับ 
ความพึงพอใจระดับประเทศ 3.96 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 
4.26 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.96 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มี 
ค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.92) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.82-4.74 แสดงให้เห็นว่า 
ในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก 
และปี 2555 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.62) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.57 -4.19 
แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 
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เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 
4.00-4.36 ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.36 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.00 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคสูงกว่า
ระดับประเทศทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับสูงกว่ามาตร ฐาน 
ของประเทศ ซึ่งปี 2558 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด 
(ระดับภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศ 0.16) 
 

(5) ภาคใต้ 

 

แผนภูมิที่ 4-37 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-37 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 3.96 
ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.26 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.96 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากท่ีสุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 
0.91) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.65-4.56 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2558 เป็นปีที่มีค่าพิสัย 
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น้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.65) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.85 -4.50 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มี 
ค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคใต้ มีค่าอยู่ระหว่าง 3.93-4.18  
ซึ่งปี 2557 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.18 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.93 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่ งปี 2558 
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภู มิภาคสูงกว่า
ระดับประเทศ 0.05) และ ปี 2554 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด 
(ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.09) 
 

2.2.4) ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

(1) กทม. และปริมณฑล 

 

แผนภูมิที่ 4-38 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
ของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปี 
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จากแผนภูมิที่ 4-38 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ 
ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับ 
ความพึงพอใจระดับประเทศ 3.89 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 
4.26 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.96 โดยในปี 2557 เป็นปี 
ที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.09 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.40-4.49 แสดงให้เห็นว่า 
ในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก 
และปี 2555 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.49) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.51-4.00 
แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการใน กทม. และปริมณฑล มีค่าอยู่ระหว่าง 
3.73-4.13 ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.13 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.73 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคส่วนใหญ่ 
ต่ ากว่าระดับประเทศ แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน  
ของประเทศ ซึ่งปี 2557 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด 
(ระดับภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศ 0.01)  และ ปี 2556 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาค 
ต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.19) 
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(2) ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 4-39 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
ของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-39 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคกลาง เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้ งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ระดับประเทศ 3.89 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.26 และในปี 
2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.96 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด 
(ค่าพิสัยเท่ากับ 1.39 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.33-4.72 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปี 
ที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2558  เป็นปี 
ที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.44) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.89-4.33 แสดงว่าปีดังกล่าว
เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

4-52 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคกลาง มีค่าอยู่ระหว่าง 3.89-4.23  
ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.23 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.89 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2558 
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภ าคสูงกว่า
ระดับประเทศ 0.02) และ ปี 2554 และ 2557 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ
มากที่สุด (ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.03) 
 

(3) ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-40 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
ของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-40 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคเหนือ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้ งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ระดับประเทศ 3.89 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.26 และในปี 
2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.96 โดยในปี 2554 เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด 
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(ค่าพิสัยเท่ากับ 0.99) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.67-4.66 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ 
ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2555 เป็นปีที่ 
มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.43) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.65-4.08 แสดงว่าปีดังกล่าว
เป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนั้น 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 3.91-4.38  
ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.38 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.91 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปี 2556 
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภู มิภาคสูงกว่า
ระดับประเทศ 0.23) และ ปี 2554 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด 
(ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.05) 
 

(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4-41 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
ของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปี 
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จากแผนภูมิที่ 4-41 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบรายปี 
นับตั้ งแต่ปี 2554-2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้ งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ย 
ของระดับความพึงพอใจระดับประเทศ 3.89 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด  
มีค่าเท่ากับ 4.26 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.96 โดยในปี 2557 
เป็นปีที่มีค่าพิสัยมากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.89) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.74-4.63 แสดงให้เห็น
ว่าในปีดังกล่าวเป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก 
และปี 2555 และ 2556 เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.55) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 
3.62-4.17 และ 4.08-4.63 แสดงว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการ
ไม่ต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 
3.94-4.40 ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.40 และในปี 2555 เป็นปี 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.94 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคสูงกว่า
ระดับประเทศทุกปี แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน  
ของประเทศ ซึ่งปี 2558 เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด 
(ระดับภูมิภาคสูงกว่าระดับประเทศ 0.16) 
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(5) ภาคใต้ 

 

แผนภูมิที่ 4-42 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
ของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปี 

 

จากแผนภูมิที่ 4-42 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของหน่วยบริการในภาคใต้ เปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี 2554-2558 
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนับตั้ งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ระดับประเทศ 3.89 ขึ้นไปทุกปี ซึ่งปี 2554 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.26 และ 
ในปี 2555 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.96 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีค่าพิสัย 
มากที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 1.20) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.27-4.37 แสดงให้เห็นว่าในปีดังกล่าว
เป็นปีที่ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก และปี 2555 
เป็นปีที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด (ค่าพิสัยเท่ากับ 0.35) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.67-4.02 แสดงว่า 
ปีดังกล่าวเป็นปีที่มีค่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยบริการไม่ต่างกันมากนัก 
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เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยบริการในภาคใต้ มีค่าอยู่ระหว่าง 3.84-4.17  
ซึ่งปี 2558 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.17 และในปี 2555 เป็นปีที่มีค่า เฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.84 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับภูมิภาคใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
แสดงว่าสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับภูมิภาคได้ในระดับใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศ ซึ่ งปี 2558 
เป็นปีที่สามารถสร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคได้สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (ระดับภูมิภาคสูงกว่า
ระดับประเทศ 0.05) และ ปี 2556 เป็นปีที่สร้างความพึงพอใจระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด 
(ระดับภูมิภาคต่ ากว่าระดับประเทศ 0.13) 

3) ผลการสังเคราะห์ผลการส ารวจความคิดเห็นและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ประกันสังคมในภาพรวม ปี 2558 

ในปี 2558 ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ประกันสังคมทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนงานขั้นตอน 2) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
3) ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5) ด้านสิทธิประโยชน์ 6) ด้านประโยชน์
ทดแทน 7) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และ 8) ด้านอื่นๆ  
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แผนภูมิที่ 4-43 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมในด้านต่างๆ ทั่วประเทศ จ าแนกรายภาค 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

4-58 

จากแผนภูมิที่ 4-43 พบว่า ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ มีค่าเท่ากับ 4.00 ซึ่งมีเพียง กทม. และ
ปริมณฑล ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
คือ 3.87 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ 4.22  
 เมื่อพิจารณาค่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมในด้านต่างๆ 
พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดทุกด้าน และ กทม. และปริมณฑล
เป็นภาคที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ าที่สุดทุกด้าน และยังเป็นภาคที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
ทุกด้าน



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

5-1 

บทท่ี 5  
รายงานผลการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1) แบบสอบถามชุดผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคม 

 หลังจากท่ีพัฒนาแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ได้น าแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ โดยมีแนวทางในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ คือ การวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability) 
โดยการทดสอบใช้สูตรสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ใช้ส าหรับ 
การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามในแต่ละตอน ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
ในแต่ละตอน (Subscale) โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาว่าค่าความเที่ยง (Reliability) ต้องมีค่าตั้งแต่  
0.7 ขึ้นไป โดยมีค่าคะแนนแบบสอบถามแต่ละส่วน ดังนี้ 

ตารางท่ี 5-1 ผลการทดสอบการวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability) 

ประเด็นค าถาม จ านวนผู้ตอบ ค่าความเที่ยง 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 30 0.761 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 10 0.617 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ไม่รวมข้อค าถามท่ี 3.6) 30 0.706 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 29 0.699 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 30 0.803 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 16 0.574 

ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 9 0.676 

ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 8 0.436 

ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 30 0.834 

ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ประกันสังคม 

30 0.734 

ส่วนที่ 3 ความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 30 0.752 

ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 30 0.820 
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2) แบบสอบถามชุดบุคลากรของส านักงานประกันสังคม 

 2.1) การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก  แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

       สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา  ธนาวุฒิ  โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3. ดร.เนติ เฉลยวาเรศ    สาขาวัดผลและวิจัยทางการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 หลังจากที่พัฒนาแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ได้น าแบบสอบถามมาท าการหาความเที่ยงตรง 
ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อ ว่ามีความ
เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับตัวแปรแต่ละตัวตามนิยามที่ก าหนดไว้หรือไม่ จากนั้นน าผลที่ได้มาค านวณ  
หาค่าอัตราส่วนความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ซึ่งก าหนดไว้ว่าถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามมากกว่า  
หรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นสามารถเป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะของปัจจัยนั้น และสามารถน าไปใช้ได้  
ข้อค าถามท่ีมีความเท่ียงตรงตามเนื้อหาน้อยกว่า 0.5 จะตัดข้อค าถามนั้นทิ้งไป 
 การทดสอบครั้งนี้หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการค านวณค่า IOC  

(Index of Item – Objective Congruence) ซึ่งได้จากการค านวณจาก 

IOC =ΣR/N 

   เมื่อ  IOC  คือ  ค่า Index of Item – Objective Congruence  

          ΣR   คือ  คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 

    N คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

 จากการหาค่ าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามนี้ มีค่ า  Index of Item – Objective 
Congruence เท่ากับ 1.00 เกือบทุกข้อ และทุกข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามมากกว่า 0.52 
ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5-2 ผลการทดสอบครั้งนี้หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

ข้อ ข้อค าถาม 

ค่าความสอดคล้อง 

ΣR ค่า IOC แปลผล คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

1 ท่านไม่ลังเลที่จะแนะน าให้เพื่อนที่ก าลังมองหางานมา
สมัครงานท่ีส านักงานประกันสังคม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 เมื่อมีโอกาสท่านจะเล่าให้ผู้อื่นฟังถึงเรื่องดีๆของการ
ท างานในส านักงานประกันสังคมนี้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 ท่านไม่เคยคิดลาออกจากส านักงานประกันสังคม +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 ท่ านต้ อ งคิ ดหนั กหากจะลาออกจากส านั ก งาน
ประกันสังคม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 ส านักงานประกันสังคมสร้างแรงจูงใจให้ท่านท าผลงาน
ให้ดีกว่าการท างานตามหน้าท่ีปกติ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 ส านักงานประกันสังคมท าให้ท่านรู้สึกว่าอยากท างานให้
ดีที่สุดในทุกวัน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 ท่านสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดด้วยตนเองใน
การท างานให้ส าเร็จ 

-1 -1 -1 -3 -1.00 ใช้ไม่ได ้

8 โดยรวมแล้ว ส านักงานประกันสังคมมีสวัสดิการ/สิทธิ
ผลประโยชน์ตรงกับความต้องการของท่าน (และคนใน
ครอบครัวของท่าน) 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 ส านักงานประกันสังคมท าตามค ามั่นสัญญาที่ให้กับ
บุคลากร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ส านักงาน
ประกันสังคมแห่งนี ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 ส านักงานประกันสังคมมีนโยบายในการท างานที่เปิด
กว้างและยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 ส านักงานประกันสังคมให้การสนับสนุนเพื่อช่วยให้ท่าน
คิดหาแนวทางใหม่ๆ หรือวิธีการที่ดีขึ้นมาใช้ในการ
ท างาน เพื่อให้องค์กรประสบผลส าเร็จมากขึ้น 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 ส านักงานประกันสังคมสนับสนุนการเรียนรู้และการ
พัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 หัวหน้างานโดยตรงของท่านให้การสนับสนุนท่านในสิ่งที่
จ าเป็นเพื่อให้ท่านท างานส าเร็จลุล่วง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ค่าความสอดคล้อง 

ΣR ค่า IOC แปลผล คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

15 ส านักงานประกันสังคมมีระบบการบริหารผลงานท่ีท าให้
ท่านมุ่งมั่นท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่าง
เต็มความสามารถ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 ส านักงานประกันสังคมแห่งนี้เป็นองค์กรที่น่าท างาน
ส าหรับคนที่มีทักษะความสามารถและประสบการณ์
เหมือนท่าน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ทุ่มเทท่ีท่านท าเพื่อความส าเร็จขององค์กร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

18 ส านักงานประกันสังคมยกย่องบุคลากรที่มีความสามารถ
และความช านาญสูง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในส านักงานประกันสังคม
ช่วยให้ท่านสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 ท่านรู้สึกถึงความส าเร็จของงานที่ท่านท าในส านักงาน
ประกันสังคม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

21 กระบวนการท างานของส านักงานประกันสังคมใน
ปัจจุบัน (เช่น การตั้งเป้าหมายและล าดับความส าคัญ 
การวางแผนโครงการ และการตรวจสอบคุณภาพ) 
เอื้ออ านวยให้ท่านสามารถท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

22 ในทุก ๆ วันท่านมีความสุขกับงานท่ีท า +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

23 ท่านสามารถรักษาความสมดุลระหว่างการท างานกับ
ชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

24 ท่านรู้ว่ามีโอกาสเติบโตในสายงานของท่าน +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

25 ส านักงานประกันสังคมให้โอกาสแก่ท่านอย่างเพียงพอที่
ท่านจะได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ในการท างาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

26 เพื่อนร่วมงานของท่านท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

27 ท่านรู้สึกว่าส านักงานประกันสังคมยอมรับคุณค่าของ
ความหลากหลายของบุคลากรในที่ท างาน (เช่น อายุ , 
เพศ, การศึกษา, ความคิด, และมุมมอง) 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

28 ส านักงานประกันสังคมมีกระบวนการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพในการช่วยท่านระบุทักษะด้านต่างๆ ที่
จ าเป็นต้องพัฒนา 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ค่าความสอดคล้อง 

ΣR ค่า IOC แปลผล คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

29 หัวหน้างานโดยตรงของท่านดูแลและจัดการให้บุคลากร
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

30 ท่านเข้าใจความเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายในงานของ
ท่านกับเป้าหมายขององค์กร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

31 ผลการปฏิบัติงานของท่านมีผลอย่างมากต่อค่าตอบแทน
ที่จะได้รับ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

32 ส านักงานประกันสังคมมีบุคลากรที่มีความพร้อมและ
เพียงพอในการท างานขององค์กรให้ลุล่วง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

33 ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานประกันสังคมมีการ
สื่อสารอย่างเปิดกว้างและตรงไปตรงมา 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

34 ผู้บริหารระดับสูงส านักงานประกันสังคมปฏิบัติกับ
บุคลากรเสมือนทรัพยากรที่มีค่ามากท่ีสุดในองค์กร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

35 ท่านได้ท างานท่ีตรงกับความสามารถและประสบการณ์ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

36 ส านักงานประกันสังคมเสนอโอกาสความก้าวหน้าในการ
ท างานให้แก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานทีด่ ี

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

37 ส านักงานประกันสังคมมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

38 เพื่อนร่วมงานของท่านแบ่งปันความรู้และแนวทางที่เป็น
ประโยชน์มาปรับใช้ในองค์กร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

39 หัวหน้าโดยตรงของท่านตระหนักถึงความพยายามและ
ผลการท างานของท่าน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

40 หัวหน้าโดยตรงของท่านมีการตั้งเป้าหมายและความ
คาดหวังท่ีชัดเจนกับท่าน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

41 หัวหน้าโดยตรงของท่านส่งเสริมและกระตุ้นท่านให้
ท างานเต็มความสามารถ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

42 หัวหน้างานโดยตรงของท่านให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานตลอดปีเพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาผลการ
ท างาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

43 ท่านเห็นว่าส านักงานประกันสังคมมีช่ือเสียงและได้รับ
การยอมรับนับถือเป็นอย่างดีในประเทศไทย 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

44 ท่านภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของส านักงานประกันสังคม +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ค่าความสอดคล้อง 

ΣR ค่า IOC แปลผล คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

45 นโยบายและขั้นตอนการท างานขององค์กรน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

46 ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานประกันสังคมท าให้ท่าน
รู้สึกตื่นเต้นกับทิศทางในอนาคตขององค์กร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

47 ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานประกันสังคมก าหนดให้
ทิศทางการด าเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

48 ความคิดเห็นของท่านได้รับการยอมรับในการท างาน +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

49 ท่านมีส่วนร่วมและมีอ านาจในการตัดสินใจตามหน้าที่
หรือโครงการที่ท่านรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

50 ท่านสามารถจัดการกับความเครียดที่จากการท างานได้ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

51 ส านักงานประกันสังคมสามารถจูงใจบุคลากรที่สามารถ
ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

52 ท่านสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ท าให้การ
ท างานท่ีนี่แตกต่างไปจากองค์กรอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

53 ส านักงานประกันสังคมนี้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

54 ส านักงานประกันสังคมมีแนวทางการบริหารผลงานที่
ช่วยให้ทราบสิ่งที่ท่านท าได้ดี  (จุดแข็ง) และสิ่งที่ควร
พัฒนา 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

55 การสื่อสารในภาพรวมของส านักงานประกันสังคมมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

56 บุคลากรสามารถตอบสนองต่อความต้ องการที่
เปลี่ยนแปลงของผู้ ใ ช้บริการได้อย่างรวดเร็วและ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

57 สภาพแวดล้อมในที่ท างานและสิ่งอ านวยความสะดวก
อื่นๆ (เช่น โต๊ะท างาน ความสว่างของห้องท างาน 
อุณหภูมิในท่ีท างาน เป็นต้น)เหมาะสมกับลักษณะงานที่
ท่านท า 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

58 ส านักงานประกันสังคมส่งเสริมให้แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยการพูดคุยอย่างเปิดเผยจริงใจ เพื่อหาที่ออก
ที่ดีท่ีสุดร่วมกัน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ค่าความสอดคล้อง 

ΣR ค่า IOC แปลผล คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

59 ส านักงานประกันสังคมส่งเสริมให้บุคลากรเช่ือใจเคารพ 
และให้เกียรติแก่เพื่อนร่วมงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

60 ส านักงานประกันสังคมมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรมี
ความสุภาพและเป็นมิตร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

61 ส านักงานประกันสังคมมุ่งเน้นการแก้ปัญหาภายใน
องค์กรโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงข้อมูลที่ถูกต้อง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

62 ผู้บริหารหน่วยงานในส านักงานประกันสังคมเน้นให้
บุคลากรปฏิบัติตามและเช่ือฟังค าสั่ง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 

 2.2) การทดสอบค่าความเที่ยง (Reliability) 

น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบ IOC เรียบร้อยแล้วไปด าเนินการทดสอบค่าความเที่ยง 
(Reliability) กับบุคลากรส านักงานประกันสังคม จ านวน 30 ราย ประกอบด้วย  
  1. กองวิจัยและพัฒนา     จ านวน 3 ราย 
  2. ส านักเสริมสร้างความม่ันคงแรงงานนอกระบบ  จ านวน 4 ราย 
  3. ส านักงานเลขานุการกรม    จ านวน 6 ราย 
  4. ส านักสิทธิประโยชน์     จ านวน 7 ราย 
  5. หน่วยบริการ กทม. พ้ืนที่ 11    จ านวน 10 ราย 

 ผลการทดสอบปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของแบบส ารวจทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.987 ซึ่งมีค่า 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 0.7 แสดงว่าแบบส ารวจฉบับนี้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
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บทท่ี 6  
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจกลุ่มผู้ใช้บริการ รอบที่ 1 

 การด าเนินการส ารวจในครั้งนี้ ได้ด าเนินการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามที่ ผ่านการเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการฯ ซึ่ งมีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีการเก็บข้อมูล  

โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า  (Face to Face Interview) กับผู้ ใช้บริการส านักงานประกันสังคม  
ที่ส านักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล คือ วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2559 
ก าหนดจ านวนตัวอย่างขั้นต่ า  คือ หน่วยบริการละ 160 ราย โดยจ าแนก 1) ผู้มาใช้บริการงาน  
กองทุนประกันสังคม 100 ราย 2) ผู้ที่มาใช้บริการงานกองทุนเงินทดแทน 30 ราย และ 3) นายจ้าง 30 ราย 

 มีหัวข้อการน าเสนอผลการส ารวจ ดังนี้  
  1) จ านวนตัวอย่าง 
  2) ผลการส ารวจในภาพรวมทั่วประเทศ ในภาพรวม และจ าแนกรายภูมิภาค 
  3) ผลการส ารวจกองทุนเงินทดแทน ในภาพรวม และจ าแนกรายภูมิภาค 
  4) ผลการส ารวจกองทุนประกันสังคม ในภาพรวม และจ าแนกรายภูมิภาค 

  5) ผลการส ารวจกลุ่มนายจ้าง ในภาพรวม และจ าแนกรายภูมิภาค 

 

1) จ านวนตัวอย่าง 

ตารางท่ี 6-1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหน่วยบริการ และสถานะผู้ใช้บริการ 

จังหวัด หน่วยบริการ นายจ้าง 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุน 

เงินทดแทน 
รวม 

เขตพ้ืนที่ กทม. 
1 กรุงเทพ กทม.พื้นท่ี 1 31 100 5 136 
2 กรุงเทพ กทม.พื้นท่ี 2 29 100 30 159 
3 กรุงเทพ กทม.พื้นท่ี 3 30 100 30 160 
4 กรุงเทพ กทม.พื้นท่ี 4 30 99 31 160 
5 กรุงเทพ กทม.พื้นท่ี 5 30 103 27 160 
6 กรุงเทพ กทม.พื้นท่ี 6 30 102 4 136 
7 กรุงเทพ กทม.พื้นท่ี 7 52 103 4 159 
8 กรุงเทพ กทม.พื้นท่ี 8 29 102 8 139 
9 กรุงเทพ กทม.พื้นท่ี 9 30 100 0 130 
10 กรุงเทพ กทม.พื้นท่ี 10 33 101 7 141 
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จังหวัด หน่วยบริการ นายจ้าง 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุน 

เงินทดแทน 
รวม 

11 กรุงเทพ กทม.พื้นท่ี 11 30 100 30 160 
12 กรุงเทพ กทม.พื้นท่ี 12 29 102 15 146 

ปริมณฑล 
13 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 30 100 29 159 
14 สมุทรปราการ สาขาพระประแดง 30 100 30 160 
15 สมุทรปราการ สาขาบางเสาธง 30 100 30 160 
16 สมุทรปราการ สาขาบางพล ี 30 102 29 161 
17 นนทบุรี นนทบุรี 30 100 0 130 
18 นนทบุรี สาขาบางบัวทอง 31 99 2 132 
19 ปทุมธาน ี ปทุมธานี 30 94 37 161 
20 ปทุมธาน ี สาขาคลองหลวง 6 75 0 81 
21 นครปฐม นครปฐม 30 100 8 138 
22 นครปฐม สาขาสามพราน 16 38 11 65 
23 สมุทรสาคร สมุทรสาคร 18 100 4 122 
24 สมุทรสาคร สาขากระทุม่แบน 16 92 18 126 

ภาคกลาง 
25 อยุธยา อยุธยา 12 100 20 132 
26 อยุธยา สาขาอุทัย 20 101 5 126 
27 อ่างทอง อ่างทอง 8 104 8 120 
28 ลพบุร ี ลพบุร ี 30 107 23 160 
29 ลพบุร ี สาขาชัยบาดาล 5 100 8 113 
30 สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี 30 100 29 159 
31 ชัยนาท ชัยนาท 30 99 30 159 
32 สระบรุ ี สระบรุ ี 12 100 9 121 
33 สระบรุ ี สาขาหนองแค 8 99 6 113 
34 ชลบุร ี ชลบุร ี 38 128 36 202 
35 ชลบุร ี สาขาศรรีาชา 22 75 22 119 
36 ระยอง ระยอง 31 102 28 161 
37 ระยอง สาขาปลวกแดง 29 99 30 158 
38 จันทบุร ี จันทบุร ี 30 103 26 159 
39 จันทบุร ี สาขาสอยดาว 23 54 9 86 
40 ตราด ตราด 26 100 9 135 
41 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24 101 6 131 
42 ฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง 11 100 7 118 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

6-3 

จังหวัด หน่วยบริการ นายจ้าง 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุน 

เงินทดแทน 
รวม 

43 ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม 9 90 1 100 
44 ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี 7 52 1 60 
45 ปราจีนบุร ี สาขาศรมีหาโพธิ 25 100 0 125 
46 นครนายก นครนายก 14 47 0 61 
47 สระแก้ว สระแก้ว 31 102 33 166 
48 สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ 30 118 29 177 
49 ราชบุร ี ราชบุร ี 15 100 2 117 
50 ราชบุร ี สาขาบ้านโป่ง 20 100 5 125 
51 กาญจนบุร ี กาญจนบุร ี 2 103 2 107 
52 กาญจนบุร ี สาขาท่ามะกา 11 101 4 116 
53 สุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี 8 100 0 108 
54 สุพรรณบุร ี สาขาสามชุก 11 100 0 111 
55 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 18 60 0 78 
56 เพชรบุร ี เพชรบุร ี 30 100 15 145 
57 เพชรบุร ี สาขาชะอ า 21 100 1 122 
58 ประจวบครีีขันธ ์ ประจวบครีีขันธ์ 12 145 0 157 
59 ประจวบครีีขันธ ์ สาขาหัวหิน 26 100 4 130 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
60 นครราชสมีา นครราชสมีา 30 100 4 134 
61 นครราชสมีา สาขาปากช่อง 5 100 3 108 
62 นครราชสมีา สาขาโนนสูง 29 100 30 159 
63 บุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์ 28 101 30 159 
64 บุรีรัมย ์ สาขานางรอง 31 102 26 159 
65 สุรินทร ์ สุรินทร ์ 29 100 2 131 
66 สุรินทร ์ สาขาศรีขรภูม ิ 30 108 22 160 
67 ศรีษะเกษ ศรีษะเกษ 15 100 9 124 
68 อุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี 11 102 3 116 
69 อุบลราชธาน ี สาขาเดชอุดม 6 99 6 111 
70 ยโสธร ยโสธร 30 100 30 160 
71 ชัยภูม ิ ชัยภูม ิ 29 100 30 159 
72 อ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 14 100 20 134 
73 บึงกาฬ บึงกาฬ 22 43 11 76 
74 หนองบัวล าภ ู หนองบัวล าภ ู 30 100 30 160 
75 ขอนแก่น ขอนแก่น 9 100 8 117 
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จังหวัด หน่วยบริการ นายจ้าง 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุน 

เงินทดแทน 
รวม 

76 ขอนแก่น สาขาชุมแพ 29 96 29 154 
77 ขอนแก่น สาขาบ้านไผ ่ 0 100 14 114 
78 อุดรธาน ี อุดรธาน ี 29 100 30 159 
79 อุดรธาน ี สาขากุมภวาป ี 30 99 30 159 
80 เลย เลย 30 99 27 156 
81 หนองคาย หนองคาย 30 100 30 160 
82 มหาสารคาม มหาสารคาม 30 96 31 157 
83 ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 30 102 29 161 
84 ร้อยเอ็ด โพนทอง 30 115 16 161 
85 กาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ ์ 23 100 30 153 
86 นครพนม นครพนม 21 14 6 41 
87 มุกดาหาร มุกดาหาร 30 100 30 160 
88 สกลนคร สกลนคร 29 101 3 133 
89 สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 0 26 4 30 

ภาคเหนือ 
90 เชียงใหม ่ เชียงใหม่ 30 100 26 156 
91 เชียงใหม ่ สาขาฝาง 29 104 28 161 
92 ล าพูน ล าพูน 30 100 8 138 
93 ล าพูน สาขาบ้านโฮ่ง 1 81 2 84 
94 ล าปาง ล าปาง 29 104 31 164 
95 ล าปาง เถิน 13 87 1 101 
96 อุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์ 7 100 0 107 
97 แพร่ แพร่ 28 121 20 169 
98 แพร่ สาขาลอง 4 58 0 62 
99 น่าน น่าน 6 74 14 94 
100 น่าน สาขาปัว 1 29 7 37 
101 พะเยา พะเยา 6 118 22 146 
102 เชียงราย เชียงราย 14 104 13 131 
103 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 30 100 30 160 
104 นครสวรรค ์ นครสวรรค ์ 6 98 2 106 
105 นครสวรรค ์ สาขาตาคล ี 3 31 0 34 
106 อุทัยธาน ี อุทัยธานี 7 78 0 85 
107 ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 1 91 10 102 
108 ตาก ตาก 8 100 0 108 
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จังหวัด หน่วยบริการ นายจ้าง 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุน 

เงินทดแทน 
รวม 

109 ตาก สาขาแมส่อด 6 78 0 84 
110 สุโขทัย สุโขทัย 8 96 4 108 
111 พิษณุโลก พิษณุโลก 9 99 1 109 
112 พิษณุโลก สาขาวังทอง 4 16 0 20 
113 พิจิตร พิจิตร 3 98 4 105 
114 เพชรบูรณ ์ เพชรบูรณ ์ 10 100 1 111 
115 เพชรบูรณ ์ สาขาหลม่สัก 30 100 0 130 
ภาคใต้ 
116 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 30 98 32 160 
117 นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 31 100 30 161 
118 นครศรีธรรมราช สาขาสิชล 30 100 29 159 
119 กระบี ่ กระบี ่ 26 103 22 151 
120 กระบี ่ สาขาคลองท่อม 6 97 10 113 
121 พังงา พังงา 30 101 0 131 
122 ภูเก็ต ภูเก็ต 30 107 11 148 
123 ภูเก็ต สาขากระทู ้ 33 93 30 156 
124 สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี 31 104 29 164 
125 สุราษฎร์ธาน ี สาขาเกาะสมยุ 30 99 29 158 
126 ระนอง ระนอง 22 139 15 176 
127 ชุมพร ชุมพร 13 100 0 113 
128 สงขลา สงขลา 9 36 7 52 
129 สงขลา สาขาหาดใหญ ่ 25 100 28 153 
130 สงขลา สาขาสะเดา 8 33 5 46 
131 สตูล สตูล 25 109 23 157 
132 ตรัง ตรัง 30 98 30 158 
133 ตรัง สาขาห้วยยอด 21 136 26 183 
134 พัทลุง พัทลุง 30 103 27 160 
135 ปัตตาน ี ปัตตาน ี 29 90 28 147 
136 ยะลา ยะลา 29 105 29 163 
137 นราธิวาส นราธิวาส 28 144 26 198 

   2,917 12,965 2,060 17,942 
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2) ผลการส ารวจในภาพรวม 

 ประเด็นที่ใช้ในการส ารวจ คือ  
  (1) ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการหน่วยงานประกันสังคม 
  (2) ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของหน่วยงานประกันสังคม 
  (3) ความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 
  (4) ความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

ก าหนดเกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้ 
(1) ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  คาดหวัง/พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  คาดหวัง/พึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  คาดหวัง/ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  คาดหวัง/ไม่พึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  คาดหวัง/ไม่พึงพอใจมาก 

(2) ความเชื่อมั่นและความผูกพัน 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  เชื่อมั่น/ภักดมีากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  เชื่อมัน่/ภักดมีาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  เชื่อมั่น/ภักดปีานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  เชื่อมั่น/ภักดนี้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  เชื่อมั่น/ภักดนี้อยที่สุด  
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 2.1) ผลการส ารวจภาพรวมทั่วประเทศ 

  2.1.1) ผลการส ารวจความพึงพอใจเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 

 

แผนภูมิที่ 6-1 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 
ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-1 ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 
4.48) และเม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.48  
 

  2.1.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภูมิที่ 6-2 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวมทั่วประเทศ  
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 จากแผนภูมิที่ 6-2 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 4.31 – 4.52) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.52) 
รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.49) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุ ด คือ  
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.31)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04 – 4.39) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.39) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.37) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.04)  

และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  
(Gap 0.43) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้ รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (Gap 0.29) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความคาดหวังเท่ากับ 
ความพึงพอใจ คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.34) ซึ่งหมายความว่า ส านักงาน
ประกันสังคมสามารถตอบสนองได้เท่ากับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

  2.1.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

- ค่า Top 2 Boxes คือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ให้คะแนนในข้อค าถามนั้น 
ในระดับ 4 และ 5 ซึ่งหมายถึง คนที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ และพึงพอใจมาก โดยค่ายิ่งมาก
ยิ่งดี 

- ค่า Bottom 2 Boxes คือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ให้คะแนนในข้อค าถาม
นั้น ในระดับ 1 และ 2 ซึ่งหมายถึง คนที่มีระดับความไม่พึงพอใจอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ และไม่พึงพอใจมาก 
โดยค่ายิ่งน้อยยิ่งดี 

 (1) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 

ตารางท่ี 6-2 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 16,841 93.86 66 0.37 
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 จากตารางที่ 6-2 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 
พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 93.86 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 0.37  
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การเพ่ิมที่จอดรถ รายละเอียดดังตารางที่ 6-3 

ตารางท่ี 6-3 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ส านักงานฯ มีที่จอดรถให้เพียงพอ 72 14.97 
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว/กระตือรือร้นในการท างาน 37 7.69 
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ 26 5.41 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 21 4.37 
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วน 19 3.95 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขั้นตอนการ
ให้บริการ, เอกสารที่ต้องใช้ 

19 3.95 

ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 18 3.74 
จัดล าดับการให้บริการอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้เครื่องกดบัตรคิว 17 3.53 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 15 3.12 
เพ่ิมช่องทาง/รูปแบบการรับช าระเงินให้มีหลากหลายช่องทาง 13 2.70 
ส านักงานฯ มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 12 2.49 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 10 2.08 
เพ่ิมช่องทางการให้บริกาแบบ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ช าระเงิน, ส่งข้อมูล/
หลักฐาน, การยื่นเรื่องต่างๆ, ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

9 1.87 

สามารถช าระเงินสมทบโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 9 1.87 
ภายในส านักงานมีสถานที่กว้างขวาง 8 1.66 
สายด่วน 1506 ติดต่อได้ง่าย/สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องรอสายนาน 8 1.66 
มีจุดประชาสัมพันธ์/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน 7 1.46 
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

7 1.46 

เพ่ิมคู่สายโทรศัพท์ในการโทรติดต่อที่ส านักงานโดยตรง/ติดต่อง่าย/ไม่ต้องรอสาย
นาน 

7 1.46 

มีหน่วยให้บริการเคลื่อนที่เข้าถึงชุมชนต่างๆ มากข้ึน/ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 7 1.46 
เพ่ิมเคาน์เตอร์ให้บริการมากข้ึน เช่น ช่องรับช าระเงิน ช่องทางตรวจเอกสาร 6 1.25 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 6 1.25 
เจ้าหน้าที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทาง
มากเกินไป 

5 1.04 

มีป้ายแสดงจุดบริการต่างๆ 5 1.04 
ลดราคาค่าบริการถ่ายเอกสาร 5 1.04 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัท
ต่างๆ, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

5 1.04 

มีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) 4 0.83 
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักกลางวัน 4 0.83 
ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด 4 0.83 
ข้อมูลข่าวสารมีรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน 4 0.83 
ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือจ่ายยาตามสิทธิที่
ใช้ 

4 0.83 

ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ง่าย/รวดเร็วขึ้น 3 0.62 
ปรับปรุงแบบฟอร์มให้สามารถเข้าใจง่าย/ง่ายต่อการใช้งาน 3 0.62 
แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขออย่างละเอียดชัดเจน 3 0.62 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 3 0.62 
จัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบ เช่น แยกพ้ืนที่จอดตามประเภทรถ, มีเจ้าหน้าที่
ดูแล 

3 0.62 

ป้ายบอกจุดบริการแสดงให้เห็นเด่นชัด 3 0.62 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 3 0.62 
วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 3 0.62 
ที่ตั้งส านักงานอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ/เดินทางสะดวก เช่น ย่านการค้า ย่านชุมชน 3 0.62 
มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เช่น อ าเภอ 3 0.62 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 2 0.42 
จัดพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน/ส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณใกล้กัน 2 0.42 
มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ 2 0.42 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างบ่อยครั้ง/สม่ าเสมอ 2 0.42 
เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย 2 0.42 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์ 2 0.42 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยรถเคลื่อนท่ี 2 0.42 
สามารถส่งเงินสมทบต่อได้ตามความสมัครใจแม้อายุเกินจากท่ีก าหนด 2 0.42 
เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุฉุกเฉิน 2 0.42 
ขยายเวลาการเปิด-ปิดการให้บริการที่ส านักงานประกันสังคม 2 0.42 
ปรับปรุงสถานะผู้ประกันตนในระบบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2 0.42 
เพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่านร้านสะดวกซ้ือ 2 0.42 
สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยความสมัครใจ/ไม่บังคับให้พนักงานองค์กรเป็น
ผู้ประกันตน 

2 0.42 

สปส. ควรเก็บส าเนาเอกสารของผู้ประกันตนไว้ส าหรับอ้างอิงหรือน ามาใช้งานได้ 1 0.21 
มีความชัดเจนในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน/ไม่โยนงานกันไปมา 1 0.21 
การจัดเก็บเอกสารต่างๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 1 0.21 
มีจุดบริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร 1 0.21 
มีโต๊ะส าหรับเขียนแบบฟอร์มต่างๆ ให้เพียงพอ 1 0.21 
มีที่บังแดดส าหรับที่จอดรถ 1 0.21 
มีบริการ free wifi ภายในส านักงานประกันสังคม 1 0.21 
มีลิฟท์ให้บริการภายในส านักงานประกันสังคม 1 0.21 
เครื่องถ่ายเอกสารมีประสิทธิภาพการท างานเหมาะสม เช่น มีความคมชัด, ท างาน
เร็ว, กระดาษไม่ติดค้าง 

1 0.21 

มีคอมพิวเตอร์ให้บริการอย่างเพียงพอ 1 0.21 
ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องน้ าหรือส านักงานฯ/จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ 1 0.21 
ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 1 0.21 
จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว 1 0.21 
แจ้งรายละเอียดการส่งเงินสมทบแก่ผู้ประกันตน เช่น จ านวนงวดที่ส่งแล้ว 1 0.21 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 1 0.21 
เพ่ิมเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้มีจ านวนเพียงพอ 1 0.21 
มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงผู้ประกันตน เช่น สถานะผู้ประกันตนปัจจุบัน, วัน
ครบก าหนดรับ-จ่ายเงิน, เตือนเมื่อเงินเข้า 

1 0.21 

ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 1 0.21 
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง 1 0.21 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 1 0.21 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมบริการเงินกู้ยืม 1 0.21 
การรับสิทธิประโยชน์ใช้ระยะเวลาไม่นาน 1 0.21 
มีแพทย์ให้บริการอยู่ตลอดเวลา 1 0.21 
ควบคุมเอกสารที่รับเข้า-ออก ให้มีความถูกต้องแม่นย า 1 0.21 
เพ่ิมสาขาส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่ต่างๆ ให้มากข้ึน 1 0.21 
มีการติดตามเรื่องที่ผู้ประกันตนเคยยื่นไว้ 1 0.21 
ลดอัตราการส่งเงินสมทบให้น้อยลง 1 0.21 
สถานที่ตั้งส านักงานมองเห็นได้ชัดเจน 1 0.21 
ส านักงานเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า 1 0.21 
คืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนที่ยุติการส่งเงินสมทบ 1 0.21 
สายด่วน 1506 สามารถให้บริการข้อมูลได้ตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด 1 0.21 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารใน my SSO SMART LIFE ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 

1 0.21 

ใบเสร็จรับ-จ่ายเงินควรใช้เอกสารที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ไม่ซีดจางเร็ว 1 0.21 
สายด่วน 1506 ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 0.21 
ปรับปรุงพื้นท่ีจอดรถให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีหลุมบ่อ ไม่มีน้ าขัง 1 0.21 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 1 0.21 
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 1 0.21 
เจ้าหน้าที่มีกิริยาสุภาพนอบน้อม 1 0.21 
ไม่มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรภายในส านักงานประกันสังคมบ่อยครั้ง 1 0.21 
สายด่วน 1506 ให้บริการแบบ One Stop Service เช่น รับเรื่องร้องเรียน, ยื่นเรื่อง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

1 0.21 
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 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 6-4 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 15,066 92.37 118 0.72 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 16,360 91.50 115 0.64 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

15,485 88.52 221 1.26 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

15,551 89.74 109 0.63 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 16,034 89.57 182 1.02 
 

 จากตารางที่ 6-4 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด รอ้ยละ 92.37 และปัจจัยเรื่องระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.26 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด 
คือ เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 6-5 

ตารางท่ี 6-5 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น 215 44.06 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 87 17.83 
มีเครื่องกดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ 53 10.86 
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 44 9.02 
วิธีการกดบัตรคิวไม่ควรมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เช่น ไม่ต้องกดเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 33 6.76 
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เข้าใจได้ง่ายชัดเจน เช่น ไม่ใช้ภาษาราชการ/ภาษากฎหมาย 14 2.87 
การให้บริการควรเป็นไปตามล าดับคิว 13 2.66 
มีการแสดงขั้นตอน/ระยะเวลา/ล าดับคิวการให้บริการ 7 1.43 
แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขออย่างละเอียดชัดเจน 6 1.23 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
มีข้ันตอนการให้บริการที่เป็นระบบ/มีความคล่องตัว 4 0.82 
การเรียกล าดับคิวด้วยการประกาศซ้ าหลายครั้ง 3 0.61 
มีระบบ One Stop Service/ให้บริการทุกอย่างภายในจุดบริการเดียว 3 0.61 
มีความตรงต่อเวลา/เวลาที่ให้บริการจริงตรงกับเวลาที่ก าหนดไว้ 2 0.41 
การใช้บริการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการต่อได้โดยไม่ต้องรับคิวใหม่ 1 0.20 
แบบฟอร์มเอกสารมีข้อความขนาดใหญ่ข้ึน/มองเห็นได้ชัดเจน 1 0.20 
ประกาศแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดเจน 1 0.20 
มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเอกสารให้ดู 1 0.20 

 

 (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 6-6 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

16,401 91.45 195 1.09 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

16,355 91.19 156 0.87 

3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

16,127 90.08 138 0.77 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

16,136 89.98 165 0.92 

5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

16,663 92.94 54 0.30 

6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

5,262 82.76 186 2.93 
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 จากตารางที่ 6-6 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยเรื่องความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมีบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 92.94 และปัจจัยเรื่องการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506  
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 2.93 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด 
คือ การเพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 6-7 

ตารางท่ี 6-7 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 146 15.38 
ให้บริการรวดเร็ว 124 13.07 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 122 12.86 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 121 12.75 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อซักถามต่างๆ 96 10.12 
เพ่ิมความเอาใส่ใจลูกค้า/เต็มใจให้บริการ 83 8.75 
ให้บริการ/ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 55 5.80 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 55 5.80 
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, จ านวนเงิน
ที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

37 3.90 

อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 36 3.79 
สายด่วน 1506 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทันทีโดยไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 19 2.00 
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม, ค้นหาข้อมูล, การ
ติดตามเรื่องต่างๆ 

14 1.48 

มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 11 1.16 
การแต่งกายสุภาพสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น ไม่สวมกางเกงยีน/เสื้อยืด/รองเท้าแตะ/
ชายเสื้ออยู่นอกกางเกง 

9 0.95 

มีมนุษยสัมพันธ์ 8 0.84 
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักกลางวัน 6 0.63 
พูดคุยทักทาย/กล่าวสวัสดีทักทายกับผู้ใช้บริการ 4 0.42 
มีความชัดเจนในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน/ไม่โยนงานกันไปมา 2 0.21 
อธิบายสั้นกระชับได้ใจความ 2 0.21 
พูดด้วยเสียงชัดถ้อยชัดค า ฟังชัดเจน ไม่เร็วจนเกินไป 1 0.11 
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 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางท่ี 6-8 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

16,633 93.07 109 0.61 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

15,985 89.50 187 1.05 

3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 15,971 89.49 168 0.94 
4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

11,228 86.94 177 1.37 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 9,505 87.28 124 1.14 
 

 จากตารางที่ 6-8 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องการจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ  
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.07 และปัจจัยเรื่องมีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ 
ขณะรอรับบริการเป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.37 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มี 
การปรับปรุงมากท่ีสุด คือ มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ รายละเอียดดังตารางที่ 6-9 
 

ตารางท่ี 6-9 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 184 19.64 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ 108 11.53 
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ 101 10.78 
ขยายส านักงานให้กว้างขวาง 99 10.57 
มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ 53 5.66 
ป้ายจุดบริการต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 46 4.91 
ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก 46 4.91 
มีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ 45 4.80 
ขยายขนาดของป้ายให้ใหญ่ขึ้น 30 3.20 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
จัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน/แบ่งพ้ืนที่ให้บริการชัดเจน/จุดบริการที่เก่ียวข้องกันอยู่ใกล้ๆ 
กัน 

22 2.35 

มีแก้วน้ าดื่มให้บริการเพียงพอ เช่น แก้วน้ าดื่มชนิดใช้แล้วทิ้ง 22 2.35 
ห้องน้ าอยู่ในจุดที่สะดวกในการไปใช้บริการ เช่น ไม่ไกลเกินไป, มีห้องน้ าประจ าชั้น
ต่างๆ 

18 1.92 

ตู้บริการน้ าดื่มตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นได้เด่นชัด 15 1.60 
ที่นั่งรออยู่ในสภาพสมบูรณ์/ไม่ช ารุด 13 1.39 
มีวารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ให้บริการอย่างเพียงพอ 13 1.39 
ไม่วางสิ่งของกีดขวางบริเวณทางเดิน/จัดสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 10 1.07 
มีจุดประชาสัมพันธ์/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 10 1.07 
มีอุปกรณ์ให้บริการภายในห้องน้ าอย่างครบถ้วน เช่น กระดาษช าระ, สบู่, สายฉีดช าระ, 
โถปัสสาวะ 

9 0.96 

มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

9 0.96 

ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด 9 0.96 
สัญลักษณ์หรือข้อความบนป้ายสามารถท าให้เข้าใจจุดบริการได้ง่าย 7 0.75 
อุปกรณ์ภายในห้องน้ าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 7 0.75 
ดูแลสถานที่ให้มีความสะอาด 6 0.64 
มีโต๊ะส าหรับเขียนแบบฟอร์มต่างๆ ให้เพียงพอ 6 0.64 
เอกสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย 6 0.64 
จัดเคาน์เตอร์จุดบริการให้เป็นระเบียบ 4 0.43 
ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้มีความเย็นในระดับที่เหมาะสม/เพ่ิมพัดลม 4 0.43 
ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์จัดสวยงาม น่าสนใจ ดึงดูดใจ 4 0.43 
มีโทรทัศน์เปิดให้บริการ 3 0.32 
ขยายขนาดห้องน้ าให้กว้างขึ้น 2 0.21 
เอกสาร/วารสาร/หนังสือจัดให้เป็นหมวดหมู่ 2 0.21 
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย 2 0.21 
ลดราคาค่าบริการถ่ายเอกสาร 2 0.21 
มีวารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ให้บริการหลากหลายประเภท 2 0.21 
จัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบ เช่น แยกพ้ืนที่จอดตามประเภทรถ, มีเจ้าหน้าที่ดูแล 2 0.21 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เครื่องกดบัตรคิวตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย 2 0.21 
ห้ามสูบบุหรี่ภายในส านักงานฯ/จัดให้มีพื้นที่ส าหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ 2 0.21 
มีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้เลือก เช่น ชา กาแฟ น้ าผลไม้ 2 0.21 
ตู้บริการน้ าดื่มอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/ไม่ช ารุด 1 0.11 
มีอุปกรณ์เครื่องเขียนให้บริการอย่างเพียงพอ เช่น ปากกา, น้ ายาลบค าผิด 1 0.11 
สถานที่จอดรถมีความสว่างเพียงพอ 1 0.11 
มีพ้ืนที่ส าหรับเด็ก เช่น สนามเด็กเล่น 1 0.11 
ใช้โถสุขภัณฑ์ชนิดชักโครก 1 0.11 
แก้วน้ าดื่มควรสะอาด 1 0.11 
มีห้องน้ า/สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 1 0.11 
เอกสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์เป็นฉบับปัจจุบัน 1 0.11 
มีที่จอดรถให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย . 1 0.11 
จุดบริการถ่ายเอกสารตั้งอยู่พ้ืนที่ใกล้กับจุดยื่นเอกสารประกอบค าขอ 1 0.11 

 

 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 6-10 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

15,473 86.24 122 0.68 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

14,624 81.51 184 1.03 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

15,373 85.68 117 0.65 

4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

14,726 82.08 198 1.10 
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 จากตารางที่ 6-10 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม  
และธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุน 
เงินทดแทน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 86.24 และปัจจัยเรื่องประชาชนสามารถติดตาม 
การด าเนินงานของส านักงานฯ ได้ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ1.10 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การเพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น , 
เคาน์เตอร์รับเรื่องร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 6-11 

ตารางท่ี 6-11 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์รับเรื่อง
ร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 

44 37.93 

รายงานผลการบริหารงานประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทางการเงิน, การ
ด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ 

33 28.45 

การให้บริการที่เท่าเทียมกัน/ไม่เลือกปฏิบัติ 15 12.93 
เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน 8 6.90 
มีช่องทางให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 7 6.03 
ติดตาม/แก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างเร่งด่วน 5 4.31 
กล่องรับความคิดเห็นตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นได้เด่นชัด 1 0.86 
มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ 1 0.86 
ประเมินการให้บริการด้วยอุปกรณ์ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าชนิดปุ่มกด 1 0.86 
เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการติดตาม/ตรวจสอบ 1 0.86 
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 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 6-12 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

13,949 86.12 134 0.83 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก 

13,404 83.69 135 0.84 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

13,130 81.30 158 0.98 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

13,542 82.46 160 0.97 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

13,162 80.55 226 1.38 

 

 จากตารางที่ 6-12 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 86.12 
และปัจจัยเรื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูล 
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.38 โดยประเด็น 
ที่ผู้ ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง  
เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ รายละเอียดดังตาราง 
ที่ 6-13 
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ตารางท่ี 6-13 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, 
SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

97 17.73 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างบ่อยครั้ง/สม่ าเสมอ 77 14.08 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์ 75 13.71 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 68 12.43 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 63 11.52 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย 28 5.12 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 22 4.02 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 19 3.47 
จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว 16 2.93 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 15 2.74 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 13 2.38 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 9 1.65 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ 8 1.46 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน Application โทรศัพท์มือถือ 7 1.28 
มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงผู้ประกันตน เช่น สถานะผู้ประกันตนปัจจุบัน, วันครบ
ก าหนดรับ-จ่ายเงิน, เตือนเมื่อเงินเข้า 

5 0.91 

ออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่าย เช่น ลดขั้นตอนการล็อคอิน, จัดหมวดหมู่ให้เป็น
ระเบียบ 

4 0.73 

การติดต่อทางโทรศัพท์ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยรับสาย 3 0.55 
มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลต่างๆ 3 0.55 
มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในส านักงานประกันสังคม 3 0.55 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณา 3 0.55 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารของสื่อต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ตรงกัน 2 0.37 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 2 0.37 
เพ่ิมเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้มีจ านวนเพียงพอ 1 0.18 
ท าสื่อให้มีจุดเด่นน่าสนใจ/ดึงดูดใจ/จดจ าได้ง่าย 1 0.18 
แบ่งการน าเสนอสื่อให้เป็นหมวดหมู่ เช่น แยกตามสิทธิประโยชน์ 1 0.18 
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 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่  6-14 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) 14,421 89.33 207 1.28 
2. กรณีตาย 12,140 87.30 87 0.63 
3. กรณีทุพพลภาพ 10,668 85.68 76 0.61 
4. กรณีคลอดบุตร  10,351 88.12 43 0.37 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  10,049 87.13 72 0.62 
6. กรณีชราภาพ 11,261 86.30 114 0.87 
7. กรณีว่างงาน  7,404 86.90 58 0.68 

 
 จากตารางที่ 6-14 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) เป็นสิทธิประโยชน์ที่มี 
ผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 89.33 และเป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน ร้อยละ 1.28 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/
ประสบอันตราย/ทันตกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 6-15 

ตารางท่ี 6-15 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม 92 28.05 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 47 14.33 
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง 31 9.45 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 26 7.93 
สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ชราภาพเป็นบ าเหน็จหรือบ านาญได้ 21 6.40 
ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 18 5.49 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 18 5.49 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 16 4.88 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต 13 3.96 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 12 3.66 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 5 1.52 
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 5 1.52 
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่มีส าหรับผู้ประกันตนในมาตราต่างๆ เช่น ม.40 เพ่ิมกรณี
ทันตกรรม, ม.39 เพ่ิมกรณีชราภาพ 

5 1.52 

สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ 4 1.22 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ เช่น ที่ สปส., ไปรษณีย์, 
อ าเภอ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

3 0.91 

เพ่ิมสิทธิครอบคลุมการตรวจสุขภาพ 3 0.91 
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน 3 0.91 
สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 2 0.61 
การรับสิทธิประโยชน์ใช้ระยะเวลาไม่นาน 2 0.61 
เพ่ิมบริการเงินกู้ยืม 1 0.30 
กรณีฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาสถานพยาบาลใดก็ได้ 1 0.30 

 

 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 6-16 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 8,453 91.31 31 0.33 
2. กรณีตาย/สูญหาย 7,120 86.30 24 0.29 
3. กรณีทุพพลภาพ 6,603 85.98 24 0.31 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

6,496 85.54 21 0.28 
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 จากตารางที่ 6-16 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 91.31 และเป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน ร้อยละ 0.33 โดยประเด็น 
ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 
รายละเอียดดังตารางที่ 6-17 

ตารางท่ี 6-17 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 18 31.58 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 13 22.81 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต/สูญหาย 6 10.53 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 4 7.02 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 3 5.26 
การรับสิทธิประโยชน์ใช้ระยะเวลาไม่นาน 3 5.26 
ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 2 3.51 
จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนเป็นงวดๆ ระหว่างการรักษา 2 3.51 
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามความเสี่ยงของลักษณะงาน 2 3.51 
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง 1 1.75 
เพ่ิมช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทน เช่น ทางไปรษณีย์, ส านักงานอ าเภอ, 
โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

1 1.75 

เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ 1 1.75 
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 1 1.75 
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 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่  6-18 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 11,273 82.42 371 2.71 
2. คุณภาพของยา 10,549 77.18 428 3.13 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 10,347 75.64 609 4.45 
4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์
อ่ืนๆ 

10,173 74.77 611 4.49 

 

 จากตารางที่ 6-18 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 82.42 และปัจจัยเรื่องกระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์อ่ืนๆ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 4.49 โดยประเด็นที่ผู้ ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ สถานพยาบาล 
ในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอ่ืน 
รายละเอียดดังตารางที่ 6-19 

ตารางท่ี 6-19 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตาม
สิทธิที่ใช้ 

297  22.99  

ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ี
ชัดเจน 

211  16.33  

บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 131  10.14  
วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 131  10.14  
สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
มาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

121  9.37  

ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการรักษา 107  8.28  
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล 63  4.88  
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 47  3.64  
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 28  2.17  
เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ส่วนงาน
ต่างๆ 

25  1.93  

ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน เช่น โรคที่เป็น, การดูแล
รักษา 

17  1.32  

มีที่จอดรถให้เพียงพอ 16  1.24  
มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ  10  0.77  
เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม 8  0.62  
มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานคอยให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, 
เจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ 

8  0.62  

มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 8  0.62  
มีห้องน้ าให้เพียงพอ 8  0.62  
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/ตอบข้อซักถามต่างๆ 6  0.46  
สามารถใช้สิทธิการรักษานอกเวลาราชการได้ 5  0.39  
เพ่ิมเตียงผู้ป่วย/รองรับปริมาณผู้ป่วยให้มากขึ้น 5  0.39  
แยกพ้ืนที่ตรวจรักษาตามสิทธิต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น คนไทย/คนต่างชาติ, สิทธิบัตร
ทอง, สิทธิประกันสังคม 

5  0.39  

เพ่ิมจ านวนผู้ประกันตนที่สามารถเลือกสถานพยาบาลแต่ละแห่งให้มากข้ึน 4  0.31  
สามารถตรวจ/รักษาได้ทุกโรค 3  0.23  
จัดตั้งสถานพยาบาลของส านักงานประกันสังคมเอง 2  0.15  
ที่ตั้งสถานพยาบาลควรอยู่ในที่ชุมชน/เดินทางสะดวก 2  0.15  
สถานพยาบาลมีข้อมูลออนไลน์กับส านักงานประกันสังคม 1  0.08  
ลดราคาส าหรับยานอกบัญชี/ยาที่มีราคาสูง 1  0.08  
มีการเก็บรักษาเอกสารผู้ป่วยอย่างเป็นระเบียบ 1  0.08  
ผู้ป่วยสามารถเลือกใช้สิทธิต่างๆ ในการรักษาพยาบาลได้ด้วยตนเอง 1  0.08  
มีแพทย์ให้บริการอยู่ตลอดเวลา 1  0.08  
สามารถใช้เอกสารทางราชการใดๆ ก็ได้ในการแสดงสิทธิ เช่น พาสปอร์ต, ใบขับขี่ 1  0.08  
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  2.1.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-3 ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อการ

ให้บริการ อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก (ค่าเฉลี่ย 4.27) และ

ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ใน

ระดับผูกพันมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.1.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 

 

ภาพที่ 6-1 วิธีการค านวณค่าคะแนนความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม (Net Promoter Score: NPS) 
ภาพรวมทั่วประเทศ 

  

แผนภูมิที่ 6-3 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม
ภาพรวมทั่วประเทศ 
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 จากภาพที่ 6-1 การวิเคราะห์ความภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม จะใช้แนวคิด
ของการประเมินระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร (Net Promoter Score: NPS) โดยค่า NPS หมายถึง  
ค่าสุทธิของลูกค้าผู้ซึ่งจะแนะน าองค์กรเราต่อคนรอบข้าง ว่าให้ใช้บริการของเรา  การประเมินแบบ NPS นั้น
เกิดจากหลักการที่ว่า ถ้าหากผู้ใช้บริการประทับใจ ชื่นชอบในการบริการ เขาจะอยากแนะน าสนับสนุน และ
บอกต่อให้คนรอบข้างมาใช้บริการ 

 มีหลักการในการวิเคราะห์ คือ  
กลุ่มท่ี 1 ผู้ทีใ่ห้คะแนน 9-10 คือ ผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) 
กลุ่มท่ี 2 ผู้ทีใ่ห้คะแนน 7-8 คือ ผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) 
กลุ่มท่ี 3 ผู้ทีใ่ห้คะแนน 0-6 คือ ผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) 

 มีสูตรการค านวณ คือ  
NPS = เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุน – เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ไม่เป็นผู้สนับสนุน 

 
ส าหรับแนวทางในการวัดความภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม จะใช้ ข้อค าถาม  

3 ข้อ คือ 
1) ท่านยินดีกับการใช้สิทธิประกันสังคมในสถานพยาบาลที่ท่านเลือกไว้ 
2) ท่านยินดีที่จะแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม 
3) เมื่อท่านเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ ท่านยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบ

เพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีข้ึน  

โดยทั้ง 3 ข้อ มีผลการส ารวจ ดังนี้  
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แผนภูมิที่ 6-4 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ ภาพรวมทั่วประเทศ 

 
 จากแผนภูมิที่ 6-4 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้ง
ถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 59 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไป 
ร้อยละ 37 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน  
ร้อยละ 4 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาล 
ที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 55.37 
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แผนภูมิที่ 6-5 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน  
ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-5 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 58  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 39 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 3 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ของส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 54.60 

 
แผนภูมิที่ 6-6 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ  

ภาพรวมทั่วประเทศ  
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 จากแผนภูมิที่ 6-6 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะให้หน่วย
บริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการ 
มาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน 
ร้อยละ 55 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ อาจะเสนอแนะหรือ 
ไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ  ร้อยละ 41 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน 
(Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบ 
เพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 4 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนน
ความภักดเีรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 51.10 

2.2) ผลการส ารวจพื้นที่ กทม. 

  2.2.1) ผลการส ารวจความความพึงพอใจเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 

 

แผนภูมิที่ 6-7 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 พ้ืนที่ กทม. 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-7 พ้ืนที่ กทม. พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.28) และ
เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.41 
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  2.2.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภูมิที่ 6-8 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพ้ืนที่ กทม. 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-8 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.27 – 
4.48) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 
4.48) รองลงมา คือด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.44) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
ความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.27)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ  
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.81 – 4.26) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(ค่าเฉลี่ย 4.26) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.23) และด้าน 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.81)  

และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  
(Gap 0.61) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้ รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (Gap 0.41) และด้านที่มีช่องว่างระหว่างความคาดหวังและ 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Gap 0.13) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคม
สามารถตอบสนองได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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  2.2.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

ตารางท่ี 6-20 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 1,623 90.87 18 1.01 

 

 จากตารางที่ 6-20 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 90.87 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 1.01 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การเพ่ิมที่จอดรถของส านักงานฯ ให้เพียงพอ 
รายละเอียดดังตารางที่ 6-21 

ตารางท่ี 6-21 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ส านักงานฯ มีที่จอดรถให้เพียงพอ 8 7.84 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 7 6.86 
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ 6 5.88 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 5 4.9 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 5 4.9 
เพ่ิมช่องทาง/รูปแบบการรับช าระเงินให้มีหลากหลายช่องทาง 5 4.9 
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว/กระตือรือร้นในการท างาน 4 3.92 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขั้นตอนการ
ให้บริการ, เอกสารที่ต้องใช้ 

4 3.92 

ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, 
SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

4 3.92 

เพ่ิมช่องทางการให้บริกาแบบ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ช าระเงิน, ส่งข้อมูล/
หลักฐาน, การยื่นเรื่องต่างๆ, ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

4 3.92 

แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขออย่างละเอียดชัดเจน 3 2.94 
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วน 3 2.94 
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

3 2.94 

สายด่วน 1506 ติดต่อได้ง่าย/สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องรอสายนาน 3 2.94 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ง่าย/รวดเร็วขึ้น 2 1.96 
ปรับปรุงแบบฟอร์มให้สามารถเข้าใจง่าย/ง่ายต่อการใช้งาน 2 1.96 
ป้ายบอกจุดบริการแสดงให้เห็นเด่นชัด 2 1.96 
เพ่ิมคู่สายโทรศัพท์ในการโทรติดต่อที่ส านักงานโดยตรง/ติดต่อง่าย/ไม่ต้องรอสายนาน 2 1.96 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์ 2 1.96 
สามารถส่งเงินสมทบต่อได้ตามความสมัครใจแม้อายุเกินจากท่ีก าหนด 2 1.96 
จัดล าดับการให้บริการอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้เครื่องกดบัตรคิว 1 0.98 
เพ่ิมเคาน์เตอร์ให้บริการมากข้ึน เช่น ช่องรับช าระเงิน ช่องทางตรวจเอกสาร 1 0.98 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 1 0.98 
เจ้าหน้าที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทาง
มากเกินไป 

1 0.98 

จัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบ เช่น แยกพ้ืนที่จอดตามประเภทรถ, มีเจ้าหน้าที่ดูแล 1 0.98 
มีจุดบริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร 1 0.98 
มีป้ายแสดงจุดบริการต่างๆ 1 0.98 
มีลิฟท์ให้บริการภายในส านักงานประกันสังคม 1 0.98 
เครื่องถ่ายเอกสารมีประสิทธิภาพการท างานเหมาะสม เช่น มีความคมชัด, ท างานเร็ว, 
กระดาษไม่ติดค้าง 

1 0.98 

มีคอมพิวเตอร์ให้บริการอย่างเพียงพอ 1 0.98 
ข้อมูลข่าวสารมีรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน 1 0.98 
แจ้งรายละเอียดการส่งเงินสมทบแก่ผู้ประกันตน เช่น จ านวนงวดที่ส่งแล้ว 1 0.98 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 1 0.98 
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง 1 0.98 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 1 0.98 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 1 0.98 
การรับสิทธิประโยชน์ใช้ระยะเวลาไม่นาน 1 0.98 
เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 0.98 
ควบคุมเอกสารที่รับเข้า-ออก ให้มีความถูกต้องแม่นย า 1 0.98 
สถานที่ตั้งส านักงานมองเห็นได้ชัดเจน 1 0.98 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 1 0.98 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 1 0.98 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยรถเคลื่อนท่ี 1 0.98 
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 1 0.98 
ไม่มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรภายในส านักงานประกันสังคมบ่อยครั้ง 1 0.98 
สายด่วน 1506 ให้บริการแบบ One Stop Service เช่น รับเรื่องร้องเรียน, ยื่นเรื่อง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

1 0.98 

 

 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 6-22 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 1,582 88.83 16 0.90 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 1,587 88.91 14 0.78 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

1,389 77.77 64 3.58 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

1,496 89.05 13 0.77 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 1,454 81.41 40 2.24 
 

 จากตารางที่ 6-22 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องแบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการชี้แจงเอกสาร
ประกอบการยื่นค าขอชัดเจน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 89.05 และปัจจัยเรื่องระยะเวลา 
ในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ) เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 3.58 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น ระยะเวลา 
การรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง รายละเอียดดังตารางที่ 6-23 
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ตารางท่ี 6-23 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น 108  60.34  
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 39  21.79  
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 15  8.38  
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เข้าใจได้ง่ายชัดเจน เช่น ไม่ใช้ภาษาราชการ/ภาษากฎหมาย 4  2.23  
แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขออย่างละเอียดชัดเจน 4  2.23  
มีข้ันตอนการให้บริการที่เป็นระบบ/มีความคล่องตัว 2  1.12  
มีความตรงต่อเวลา/เวลาที่ให้บริการจริงตรงกับเวลาที่ก าหนดไว้ 2  1.12  
การให้บริการควรเป็นไปตามล าดับคิว 1  0.56  
มีเครื่องกดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ 1  0.56  
มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเอกสารให้ดู 1  0.56  
วิธีการกดบัตรคิวไม่ควรมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เช่น ไม่ต้องกดเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 1  0.56  
มีการแสดงขั้นตอน/ระยะเวลา/ล าดับคิวการให้บริการ 1  0.56  

 

 (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 6-24 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

1,492 83.59 33 1.85 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

1,522 85.22 26 1.46 

3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

1,478 84.07 22 1.25 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

1,426 79.84 46 2.58 

5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

1,591 89.13 10 0.56 
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ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

722 78.82 51 5.57 

 

 จากตารางที่ 6-24 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยเรื่องความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมีบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที ่
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 89.13 และปัจจัยเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506 เป็นปัจจัยที่มี 
ผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 5.57 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ  
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 6-25 

ตารางท่ี 6-25 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 48 15.29 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 44 14.01 
ให้บริการรวดเร็ว 38 12.1 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 29 9.24 
เพ่ิมความเอาใส่ใจลูกค้า/เต็มใจให้บริการ 25 7.96 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อซักถามต่างๆ 25 7.96 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 22 7.01 
ให้บริการ/ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 19 6.05 
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, จ านวนเงิน
ที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

15 4.78 

อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 13 4.14 
มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 9 2.87 
การแต่งกายสุภาพสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น ไม่สวมกางเกงยีน/เสื้อยืด/รองเท้าแตะ/
ชายเสื้ออยู่นอกกางเกง 

8 2.55 

สายด่วน 1506 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทันทีโดยไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 8 2.55 
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม, ค้นหาข้อมูล, การ
ติดตามเรื่องต่างๆ 

6 1.91 

มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักกลางวัน 2 0.64 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
พูดด้วยเสียงชัดถ้อยชัดค า ฟังชัดเจน ไม่เร็วจนเกินไป 1 0.32 
มีเจ้าหน้าที่ประจ า สปส. พร้อมรับสายอยู่ตลอดเวลา 1 0.32 
มีความชัดเจนในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน/ไม่โยนงานกันไปมา 1 0.32 

 
 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางท่ี 6-26 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

1,621 91.02 12 0.67 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

1,539 86.51 30 1.69 

3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 1,614 90.67 16 0.90 
4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

1,001 84.26 25 2.10 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 1,004 85.74 15 1.28 
 

 จากตารางที่ 6-26 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องการจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 91.02 และปัจจัยเรื่องมีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ 
ขณะรอรับบริการ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 2.10 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
ให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ มีที่นั่งรอ และจุดบริการน้ าดื่มให้เพียงพอ รายละเอียดดังตารางที่ 6-27 
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ตารางท่ี 6-27 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ 34 16.67 
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ 31 15.2 
มีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ 16 7.84 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 14 6.86 
ขยายขนาดของป้ายให้ใหญ่ขึ้น 12 5.88 
ป้ายจุดบริการต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 12 5.88 
มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ 12 5.88 
ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก 12 5.88 
ตู้บริการน้ าดื่มตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นได้เด่นชัด 10 4.9 
จัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน/แบ่งพ้ืนที่ให้บริการชัดเจน/จุดบริการที่เก่ียวข้องกันอยู่ใกล้ๆ 
กัน 

8 3.92 

สัญลักษณ์หรือข้อความบนป้ายสามารถท าให้เข้าใจจุดบริการได้ง่าย 6 2.94 
ขยายส านักงานให้กว้างขวาง 5 2.45 
ไม่วางสิ่งของกีดขวางบริเวณทางเดิน/จัดสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4 1.96 
ห้องน้ าอยู่ในจุดที่สะดวกในการไปใช้บริการ เช่น ไม่ไกลเกินไป, มีห้องน้ าประจ าชั้น
ต่างๆ 

3 1.47 

อุปกรณ์ภายในห้องน้ าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 3 1.47 
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

3 1.47 

มีวารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ให้บริการอย่างเพียงพอ 2 0.98 
เอกสาร/วารสาร/หนังสือจัดให้เป็นหมวดหมู่ 2 0.98 
ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์จัดสวยงาม น่าสนใจ ดึงดูดใจ 2 0.98 
เอกสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย 2 0.98 
จัดเคาน์เตอร์จุดบริการให้เป็นระเบียบ 1 0.49 
ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้มีความเย็นในระดับที่เหมาะสม/เพ่ิมพัดลม 1 0.49 
มีวารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ให้บริการหลากหลายประเภท 1 0.49 
ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด 1 0.49 
มีอุปกรณ์เครื่องเขียนให้บริการอย่างเพียงพอ เช่น ปากกา, น้ ายาลบค าผิด 1 0.49 
สถานที่จอดรถมีความสว่างเพียงพอ 1 0.49 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
มีอุปกรณ์ให้บริการภายในห้องน้ าอย่างครบถ้วน เช่น กระดาษช าระ, สบู่, สายฉีด
ช าระ, โถปัสสาวะ 

1 0.49 

มีจุดประชาสัมพันธ์/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 0.49 
มีที่จอดรถให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย . 1 0.49 
เครื่องกดบัตรคิวตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย 1 0.49 
จุดบริการถ่ายเอกสารตั้งอยู่พ้ืนที่ใกล้กับจุดยื่นเอกสารประกอบค าขอ 1 0.49 

 

 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 6-28 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

1,340 75.03 22 1.23 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

1,269 71.05 25 1.40 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

1,332 74.58 17 0.95 

4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

1,298 72.68 21 1.18 

 
 จากตารางที่ 6-28 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 75.03 และปัจจัยเรื่องช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.40 โดยประเด็นที่ผู้ ใช้บริการต้องการ 
ให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การเพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์ 
รับเรื่องร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 6-29 
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ตารางท่ี 6-29 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์รับเรื่อง
ร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 

21 52.5 

การให้บริการที่เท่าเทียมกัน/ไม่เลือกปฏิบัติ 8 20 
รายงานผลการบริหารงานประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทางการเงิน, การ
ด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ 

8 20 

มีช่องทางให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 1 2.5 
ประเมินการให้บริการด้วยอุปกรณ์ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าชนิดปุ่มกด 1 2.5 
เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน 1 2.5 

 

 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่  6-30 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

1,276 84.22 23 1.52 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก 

1,247 85.00 20 1.36 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

1,187 80.37 21 1.42 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

1,215 80.36 24 1.59 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

1,241 81.11 24 1.57 
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 จากตารางที่ 6-30 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ 
ช่องทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูลได้โดยสะดวก เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ 85.00 และปัจจัยเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ด้านการประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย เป็นปัจจัย
ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.59 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ  
ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ลดการใช้ภาษาที่เป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป รายละเอียดดังตารางที่  
6-31 
 
ตารางท่ี 6-31 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์ 33  20.50 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, 
SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

24  14.91 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างบ่อยครั้ง/สม่ าเสมอ 18  11.18 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 18  11.18 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 15  9.32 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 10  6.21 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย 9  5.59 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 7  4.35 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 5  3.11 
ออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่าย เช่น ลดขั้นตอนการล็อคอิน, จัดหมวดหมู่ให้เป็น
ระเบียบ 

4  2.48 

เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 3  1.86 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ 3  1.86 
มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในส านักงานประกันสังคม 2  1.24 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน Application โทรศัพท์มือถือ 2  1.24 
จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว 1  0.62 
การติดต่อทางโทรศัพท์ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยรับสาย 1  0.62 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 1  0.62 
มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลต่างๆ 1  0.62 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงผู้ประกันตน เช่น สถานะผู้ประกันตนปัจจุบัน, วันครบ
ก าหนดรับ-จ่ายเงิน, เตือนเมื่อเงินเข้า 

1  0.62 

ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารของสื่อต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ตรงกัน 1  0.62 
ท าสื่อให้มีจุดเด่นน่าสนใจ/ดึงดูดใจ/จดจ าได้ง่าย 1  0.62 
แบ่งการน าเสนอสื่อให้เป็นหมวดหมู่ เช่น แยกตามสิทธิประโยชน์ 1  0.62 

 

 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่  6-32 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) 1,204 78.64 50 3.27 
2. กรณีตาย 929 85.62 7 0.65 
3. กรณีทุพพลภาพ 811 84.57 12 1.25 
4. กรณีคลอดบุตร  1,005 87.85 7 0.61 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  979 87.18 12 1.07 
6. กรณีชราภาพ 958 85.16 17 1.51 
7. กรณีว่างงาน  801 85.30 8 0.85 

 

 จากตารางที่ 6-32 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ 87.85 และปัจจัยสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ 
ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 3.27 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงิน
ผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 6-33 
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ตารางท่ี 6-33 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม 45  38.14 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 14  11.86 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 11  9.32 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 8  6.78 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 8  6.78 
สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ชราภาพเป็นบ าเหน็จหรือบ านาญได้ 8  6.78 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต 5  4.24 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 4  3.39 
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง 3  2.54 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 3  2.54  
ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 2  1.69 
สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ 2  1.69 
เพ่ิมสิทธิครอบคลุมการตรวจสุขภาพ 1  0.85 
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่มีส าหรับผู้ประกันตนในมาตราต่างๆ เช่น ม.40 เพ่ิมกรณีทัน
ตกรรม, ม.39 เพ่ิมกรณีชราภาพ 

1  0.85 

การรับสิทธิประโยชน์ใช้ระยะเวลาไม่นาน 1  0.85  
เพ่ิมบริการเงินกู้ยืม 1  0.85  
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน 1  0.85  
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 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 6-34 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 725 84.89 6 0.70 
2. กรณีตาย/สูญหาย 533 85.28 4 0.64 
3. กรณีทุพพลภาพ 466 83.36 3 0.54 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

465 83.33 1 0.18 

 
 จากตารางที่ 6-34 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีตาย/สูญหาย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ 85.28 และสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 0.70 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทน
กรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 6-35 

ตารางท่ี 6-35 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 10  38.46 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 9  34.62  
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต/สูญหาย 3  11.54  
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามความเสี่ยงของลักษณะงาน 2  7.69  
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 1  3.85  
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 1  3.85  
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 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่  6-36 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 990 69.23 112 7.83 
2. คุณภาพของยา 940 65.87 123 8.62 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 965 67.53 112 7.84 
4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์
อ่ืนๆ 

924 66.62 119 8.58 

 

 จากตารางที่ 6-36 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 69.23 และปัจจัยเรื่องคุณภาพของยา เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 8.62 โดยประเด็น
ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็น 
ยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตามสิทธิที่ใช้รายละเอียดดังตารางที่ 6-37 

ตารางท่ี 6-37 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตามสิทธิที่
ใช้ 

191  34.41  

วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 72  12.97  
ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ีชัดเจน 68  12.25  
บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 54  9.73  
ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการรักษา 46  8.29  
สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน
เดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

43  7.75  

ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล 20  3.60  
เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ 19  3.42  
ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน เช่น โรคที่เป็น, การดูแลรักษา 10  1.80  
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 7  1.26  
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 6  1.08  
เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม 5  0.90  
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/ตอบข้อซักถามต่างๆ 4  0.72  
เพ่ิมจ านวนผู้ประกันตนที่สามารถเลือกสถานพยาบาลแต่ละแห่งให้มากข้ึน 3  0.54  
มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานคอยให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ส่วน
งานต่างๆ 

3  0.54  

สามารถตรวจ/รักษาได้ทุกโรค 2  0.36  
ที่ตั้งสถานพยาบาลควรอยู่ในที่ชุมชน/เดินทางสะดวก 1  0.18  
สามารถใช้เอกสารทางราชการใดๆ ก็ได้ในการแสดงสิทธิ เช่น พาสปอร์ต, ใบขับขี่ 1  0.18  
 

  2.2.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-9 ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการ อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก (ค่าเฉลี่ย 4.04) และ
ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ใน
ระดับผูกพันมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.26) 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิที่ 6-9 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม
พ้ืนที่ กทม. 
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  2.2.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 6-10 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที่ กทม. 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-10 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่ เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 54 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไป ร้อยละ 35 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไป 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 11 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 43.64 

 

แผนภูมิที่ 6-11 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ กทม.  
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 จากแผนภูมิที่ 6-11 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อ ยละ 51  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 40 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 9 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ของส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 42.42 

 

แผนภูมิที่ 6-12 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พ้ืนที่ กทม. 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-12 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะให้ 
หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ 
ในการมาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 51 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ  
อาจจะเสนอแนะหรือไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 40 และมีผู้ที่ 
ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการ
ทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 9 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
ของคะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 41.43 
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2.3) พื้นที่ปริมณฑล 

  2.3.1) ผลการส ารวจความความพึงพอใจเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 

 

แผนภูมิที่ 6-13 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 พ้ืนที่ปริมณฑล 

 
 จากแผนภูมิที่ 6-13 พ้ืนที่ปริมณฑล พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.31) 
และเม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.44 
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  2.3.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภูมิที่ 6-14 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพื้นที่ปริมณฑล 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-14 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 3.99 – 4.54) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.54) 
รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.99)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ  
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.77 – 4.29) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(ค่าเฉลี่ย 4.29) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และด้ านการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.27) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.77)  
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และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (Gap 0.62)  
ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้  รองลงมา 
คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (Gap 0.61) และด้านที่มีช่องว่างระหว่างความคาดหวัง 
และความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (Gap 0.05) ซึ่งหมายความว่าส านักงาน
ประกันสังคมสามารถตอบสนองได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

  2.3.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

ตารางท่ี 6-38 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 1,444 90.53 8 0.50 

 

 จากตารางที่ 6-38 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 90.53 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 0.50 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ปรับปรุงสายด่วน 1506 ให้ติดต่อได้ง่าย/
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องรอสายนาน รายละเอียดดังตารางที่ 6-39 

ตารางท่ี 6-39 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
สายด่วน 1506 ติดต่อได้ง่าย/สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องรอสายนาน 4 16 
เพ่ิมคู่สายโทรศัพท์ในการโทรติดต่อที่ส านักงานโดยตรง/ติดต่อง่าย/ไม่ต้องรอสายนาน 3 12 
มีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) 2 8 
เพ่ิมช่องทางการให้บริกาแบบ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ช าระเงิน, ส่งข้อมูล/
หลักฐาน, การยื่นเรื่องต่างๆ, ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

2 8 

ปรับปรุงแบบฟอร์มให้สามารถเข้าใจง่าย/ง่ายต่อการใช้งาน 1 4 
ลดเอกสาร/ขั้นตอนการให้บริการลง 1 4 
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ 1 4 
ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด 1 4 
ส านักงานฯ มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 1 4 
มีป้ายแสดงจุดบริการต่างๆ 1 4 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ข้อมูลข่าวสารมีรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน 1 4 
เพ่ิมช่องทาง/รูปแบบการรับช าระเงินให้มีหลากหลายช่องทาง 1 4 
ลดอัตราการส่งเงินสมทบให้น้อยลง 1 4 
ส านักงานเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า 1 4 
ปรับปรุงสถานะผู้ประกันตนในระบบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 1 4 
สายด่วน 1506 สามารถให้บริการข้อมูลได้ตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด 1 4 
สามารถช าระเงินสมทบโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 1 4 
มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เช่น อ าเภอ 1 4 

 

 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 6-40 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 1,387 89.20 24 1.54 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 1,440 90.40 16 1.00 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

1,394 87.40 20 1.25 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

1,385 87.05 9 0.57 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 1,488 93.35 11 0.69 
 

 จากตารางที่ 6-40 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องเคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.35 และปัจจัยเรื่องระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว เป็นปัจจัยที่มี 
ผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.54 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ  
การให้บริการควรเป็นไปตามล าดับคิว รายละเอียดดังตารางที่ 6-41 
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ตารางท่ี 6-41 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 9 32.14 
การให้บริการควรเป็นไปตามล าดับคิว 7 25.00 
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น 7 25.00 
มีการแสดงขั้นตอน/ระยะเวลา/ล าดับคิวการให้บริการ 2 7.14 
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 2 7.14 
การเรียกล าดับคิวด้วยการประกาศซ้ าหลายครั้ง 1 3.57 

 
 (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 6-42 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

1,387 87.01 32 2.01 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

1,419 89.02 19 1.19 

3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

1,433 89.90 19 1.19 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

1,448 90.90 15 0.94 

5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

1,486 93.17 5 0.31 

6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

494 76.95 32 4.98 
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 จากตารางที่ 6-42 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยเรื่องความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมีบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.17 และปัจจัยเรื่องการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506  
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 4.98 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด 
คือ การเพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 6-43 

ตารางท่ี 6-43 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 16 21.33 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 10 13.33 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 8 10.67 
ให้บริการ/ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 7 9.33 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อซักถามต่างๆ 5 6.67 
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, จ านวน
เงินที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

5 6.67 

เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 5 6.67 
อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 4 5.33 
เพ่ิมความเอาใส่ใจลูกค้า/เต็มใจให้บริการ 4 5.33 
สายด่วน 1506 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทันทีโดยไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 3 4.00 
มีมนุษยสัมพันธ์ 1 1.33 
ให้บริการรวดเร็ว 1 1.33 

 

 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางท่ี 6-44 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

1,459 91.59 11 0.69 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

1,416 88.89 9 0.56 
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 1,449 90.96 16 1.00 
4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

977 88.02 3 0.27 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 1,010 87.67 1 0.09 

จากตารางที่ 6-44 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องการจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 91.59 และปัจจัยเรื่องความเพียงพอของที่นั่งรอ เป็นปัจจัยที่มี 
ผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.00 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การมี 
ที่นั่งรอให้เพียงพอ รายละเอียดดังตารางที่ 6-45 
 

ตารางท่ี 6-45 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 13 30.95 
ขยายส านักงานให้กว้างขวาง 8 19.05 
ห้องน้ าอยู่ในจุดที่สะดวกในการไปใช้บริการ เช่น ไม่ไกลเกินไป, มีห้องน้ าประจ าชั้น
ต่างๆ 

7 16.67 

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ 5 11.90 
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ 5 11.90 
ขยายขนาดของป้ายให้ใหญ่ขึ้น 1 2.38 
สัญลักษณ์หรือข้อความบนป้ายสามารถท าให้เข้าใจจุดบริการได้ง่าย 1 2.38 
ป้ายจุดบริการต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 1 2.38 
จัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบ เช่น แยกพ้ืนที่จอดตามประเภทรถ, มีเจ้าหน้าที่
ดูแล 

1 2.38 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

6-57 

 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 6-46 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

1,306 81.88 9 0.56 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

1,180 73.98 17 1.07 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

1,312 82.26 7 0.44 

4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

1,200 75.24 30 1.88 

 
 จากตารางที่ 6-46 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องการให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และยุติธรรม เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 82.26 และปัจจัยเรื่องประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของส านักงานฯ ได้   
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.88 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด 
คือ การเพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น , เคาน์เตอร์รับเรื่องร้องเรียน, เว็บไซต์, 
สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 6-47 
 
ตารางท่ี 6-47 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์รับเรื่อง
ร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 

 3   60.00  

การให้บริการที่เท่าเทียมกัน/ไม่เลือกปฏิบัติ  2   40.00  
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 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 6-48 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

1,230 79.41 14 0.90 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก 

1,218 78.63 14 0.90 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

1,126 72.60 18 1.16 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

1,097 70.46 28 1.80 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

1,072 68.85 62 3.98 

 

 จากตารางที่ 6-48 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 79.41 
และปัจจัยเรื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูล 
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 3.98 โดยประเด็น 
ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างบ่อยครั้ง/สม่ าเสมอ 
รายละเอียดดังตารางที่ 6-49 
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ตารางท่ี 6-49 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างบ่อยครั้ง/สม่ าเสมอ 2 14.29 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์ 2 14.29 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ
, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

2 14.29 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 2 14.29 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 1 7.14 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 1 7.14 
มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลต่างๆ 1 7.14 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 1 7.14 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย 1 7.14 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณา 1 7.14 

 

 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่  6-50 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) 1,222 81.52 63 4.20 
2. กรณีตาย 951 71.83 21 1.59 
3. กรณีทุพพลภาพ 865 69.93 17 1.37 
4. กรณีคลอดบุตร  1,107 83.86 11 0.83 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  1,034 78.39 20 1.52 
6. กรณีชราภาพ 933 69.99 25 1.88 
7. กรณีว่างงาน  649 71.95 9 1.00 
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 จากตารางที่ 6-50 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ 83.86 และสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 4.20 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์
ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 6-51 
 
ตารางท่ี 6-51 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 5 26.32 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม 4 21.05 
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง 2 10.53 
สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ชราภาพเป็นบ าเหน็จหรือบ านาญได้ 2 10.53 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 1 5.26 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 1 5.26 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 1 5.26 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต 1 5.26 
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 1 5.26 
กรณีฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาสถานพยาบาลใดก็ได้ 1 5.26 

 
 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 6-52 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 770 84.15 4 0.44 
2. กรณีตาย/สูญหาย 577 71.95 4 0.50 
3. กรณีทุพพลภาพ 545 71.06 5 0.65 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

545 68.99 5 0.63 
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 จากตารางที่ 6-52 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 84.15 และสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 0.65 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทน
กรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 6-53 

ตารางท่ี 6-53 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น  2  50.00 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ  1   25.00  
การรับสิทธิประโยชน์ใช้ระยะเวลาไม่นาน  1   25.00  

 

 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่  6-54 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 1,026 74.19 61 4.41 
2. คุณภาพของยา 898 64.93 60 4.34 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 917 66.31 78 5.64 
4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์
อ่ืนๆ 

848 61.32 124 8.97 

 

 จากตารางที่ 6-54 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 74.19 และปัจจัยเรื่องกระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์อ่ืนๆ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 8.97 โดยประเด็นที่ผู้ ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ สถานพยาบาล 
ในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอ่ืน  
รายละเอียดดังตารางที่ 6-55 
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ตารางท่ี 6-55 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตาม
สิทธิที่ใช้ 

36 20.81 

ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ี
ชัดเจน 

32 18.50 

สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
มาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

29 16.76 

วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 26 15.03 
ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการรักษา 19 10.98 
บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 11 6.36 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล 8 4.62 
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 4 2.31 
ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน เช่น โรคที่เป็น, การดูแล
รักษา 

4 2.31 

เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม 1 0.58 
สามารถตรวจ/รักษาได้ทุกโรค 1 0.58 
เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ส่วนงาน
ต่างๆ 

1 0.58 

เพ่ิมเตียงผู้ป่วย/รองรับปริมาณผู้ป่วยให้มากขึ้น 1 0.58 
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  2.3.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-15 ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการ อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) และ
ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ใน
ระดับผูกพันมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.3.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 6-16 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที่ปริมณฑล  

แผนภูมิที่ 6-15 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม
พ้ืนที่ปริมณฑล 
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 จากแผนภูมิที่ 6-16 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่ เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 46 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไป ร้อยละ 46 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไปอย่าง
แน่นอน ร้อยละ 8 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดี เรื่องการใช้สิทธิ์ 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 38.24 
 

 

แผนภูมิที่ 6-17 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ปริมณฑล 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-17 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 40  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 53 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 7 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ของส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 33.90 
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แผนภูมิที่ 6-18 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พ้ืนที่ปริมณฑล 

 

 จากแผนภูมิที่  6-18 ผู้ ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะ 
ให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ
ในการมาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดี ขึ้น 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 40 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ  
อาจจะเสนอแนะหรือไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 51 และมีผู้ที่ 
ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการ
ทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 9 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
ของคะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 31.20 
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2.4) พื้นที่ภาคกลาง 

  2.4.1) ผลการส ารวจความความพึงพอใจเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 

 

แผนภูมิที่ 6-19 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 พ้ืนที่ภาคกลาง 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-19 พ้ืนที่ภาคกลาง พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.51) และเม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.44  

  2.4.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภูมิที่ 6-20 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพื้นที่ภาคกลาง  
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 จากแผนภูมิที่ 6-20 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 4.33 – 4.53) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมา คือด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.52) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
ความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.33)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ  
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.08 – 4.46) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.46) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.41) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.08)  

และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  
(Gap 0.45) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้ รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (Gap 0.16) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง 
คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมสามารถตอบสนองได้ดีกว่า 
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

  2.4.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

ตารางท่ี 6-56 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 4,180 93.37 15 0.34 

 

 จากตารางที่ 6-56 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 93.37 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 0.34 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การเพ่ิมที่จอดรถของส านักงานฯ ให้เพียงพอ 
รายละเอียดดังตารางที่ 6-57 
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ตารางท่ี 6-57 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ส านักงานฯ มีที่จอดรถให้เพียงพอ 56 37.09 
ส านักงานฯ มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 10 6.62 
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว/กระตือรือร้นในการท างาน 9 5.96 
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วน 8 5.30 
สามารถช าระเงินสมทบโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 8 5.30 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 7 4.64 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขั้นตอนการให้บริการ, 
เอกสารที่ต้องใช้ 

7 4.64 

ภายในส านักงานมีสถานที่กว้างขวาง 6 3.97 
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ 5 3.31 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 4 2.65 
จัดล าดับการให้บริการอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้เครื่องกดบัตรคิว 3 1.99 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 3 1.99 
ลดเอกสาร/ขั้นตอนการให้บริการลง 2 1.32 
เจ้าหน้าที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมาก
เกินไป 

2 1.32 

จัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบ เช่น แยกพ้ืนที่จอดตามประเภทรถ, มีเจ้าหน้าที่ดูแล 2 1.32 
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่ายอากร
แสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

2 1.32 

ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือจ่ายยาตามสิทธิที่ใช้ 2 1.32 
เพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่านร้านสะดวกซ้ือ 2 1.32 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 2 1.32 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 1 0.66 
ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องน้ าหรือส านักงานฯ/จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ 1 0.66 
ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 1 0.66 
ข้อมูลข่าวสารมีรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน 1 0.66 
เพ่ิมคู่สายโทรศัพท์ในการโทรติดต่อที่ส านักงานโดยตรง/ติดต่อง่าย/ไม่ต้องรอสายนาน 1 0.66 
วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 1 0.66 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ที่ตั้งส านักงานอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ/เดินทางสะดวก เช่น ย่านการค้า ย่านชุมชน 1 0.66 
สายด่วน 1506 ติดต่อได้ง่าย/สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องรอสายนาน 1 0.66 
ใบเสร็จรับ-จ่ายเงินควรใช้เอกสารที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ไม่ซีดจางเร็ว 1 0.66 
มีจุดประชาสัมพันธ์/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน 1 0.66 
เจ้าหน้าที่มีกิริยาสุภาพนอบน้อม 1 0.66 
 

 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 6-58 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 3,723 91.07 26 0.64 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 4,086 91.45 22 0.49 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

4,011 89.69 36 0.81 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

3,867 89.95 21 0.49 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 3,963 88.64 33 0.74 
 

 จากตารางที่ 6-58 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที ่
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 91.45 และระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.81 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด 
คือ เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 6-59 
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ตารางท่ี 6-59 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น 36 29.75 
วิธีการกดบัตรคิวไม่ควรมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เช่น ไม่ต้องกดเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 31 25.62 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 19 15.70 
มีเครื่องกดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ 12 9.92 
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 6 4.96 
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เข้าใจได้ง่ายชัดเจน เช่น ไม่ใช้ภาษาราชการ/ภาษากฎหมาย 5 4.13 
การให้บริการควรเป็นไปตามล าดับคิว 3 2.48 
การเรียกล าดับคิวด้วยการประกาศซ้ าหลายครั้ง 2 1.65 
มีข้ันตอนการให้บริการที่เป็นระบบ/มีความคล่องตัว 2 1.65 
มีระบบ One Stop Service/ให้บริการทุกอย่างภายในจุดบริการเดียว 2 1.65 
แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขออย่างละเอียดชัดเจน 2 1.65 
มีการแสดงขั้นตอน/ระยะเวลา/ล าดับคิวการให้บริการ 1 0.83 

 

 (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 6-60 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

4,128 92.25 37 0.83 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

4,101 91.62 28 0.63 

3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

4,079 91.17 23 0.51 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

4,101 91.62 26 0.58 

5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

4,157 92.98 11 0.25 
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ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

1,292 87.83 30 2.04 

 จากตารางที่ 6-60 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยเรื่องความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมีบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 92.98 และการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506 เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 2.04 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมคู่สาย/
เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 6-61 

ตารางท่ี 6-61 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 37 17.96 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 35 16.99 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อซักถามต่างๆ 33 16.02 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 22 10.68 
เพ่ิมความเอาใส่ใจลูกค้า/เต็มใจให้บริการ 16 7.77 
ให้บริการ/ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 15 7.28 
ให้บริการรวดเร็ว 15 7.28 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 10 4.85 
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, จ านวนเงิน
ที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

7 3.40 

อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 7 3.40 
พูดคุยทักทาย/กล่าวสวัสดีทักทายกับผู้ใช้บริการ 3 1.46 
สายด่วน 1506 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทันทีโดยไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 2 0.97 
การแต่งกายสุภาพสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น ไม่สวมกางเกงยีน/เสื้อยืด/รองเท้าแตะ/
ชายเสื้ออยู่นอกกางเกง 

1 0.49 

มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม, ค้นหาข้อมูล, การ
ติดตามเรื่องต่างๆ 

1 0.49 

มีมนุษยสัมพันธ์ 1 0.49 
มีความชัดเจนในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน/ไม่โยนงานกันไปมา 1 0.49 
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 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางท่ี 6-62 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

4,064 90.80 35 0.78 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

3,902 87.25 36 0.81 

3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 3,911 87.44 34 0.76 
4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

2,439 86.06 27 0.95 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 2,076 87.45 22 0.93 
 

 จากตารางที่ 6-62 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องการจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ  
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 90.80 และปัจจัยเรื่องมีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ 
ขณะรอรับบริการ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.95 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
ให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ มีจุดบริการน้ าดื่มและมีแก้วน้ าดื่มอย่างเพียงพอ รายละเอียดดังตารางที่ 6-63 
 

ตารางท่ี 6-63 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 78 22.03 
ขยายส านักงานให้กว้างขวาง 65 18.36 
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ 36 10.17 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ 22 6.21 
ป้ายจุดบริการต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 21 5.93 
มีแก้วน้ าดื่มให้บริการเพียงพอ เช่น แก้วน้ าดื่มชนิดใช้แล้วทิ้ง 20 5.65 
มีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ 17 4.80 
มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ 14 3.95 
ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก 14 3.95 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
มีวารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ให้บริการอย่างเพียงพอ 9 2.54 
จัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน/แบ่งพ้ืนที่ให้บริการชัดเจน/จุดบริการที่เก่ียวข้องกันอยู่
ใกล้ๆ กัน 

8 2.26 

ดูแลสถานที่ให้มีความสะอาด 6 1.69 
มีจุดประชาสัมพันธ์/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 6 1.69 
ขยายขนาดของป้ายให้ใหญ่ขึ้น 4 1.13 
มีโต๊ะส าหรับเขียนแบบฟอร์มต่างๆ ให้เพียงพอ 4 1.13 
ไม่วางสิ่งของกีดขวางบริเวณทางเดิน/จัดสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3 0.85 
ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้มีความเย็นในระดับที่เหมาะสม/เพ่ิมพัดลม 3 0.85 
ขยายขนาดห้องน้ าให้กว้างขึ้น 2 0.56 
มีอุปกรณ์ให้บริการภายในห้องน้ าอย่างครบถ้วน เช่น กระดาษช าระ, สบู่, สายฉีด
ช าระ, โถปัสสาวะ 

2 0.56 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย 2 0.56 
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

2 0.56 

ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์จัดสวยงาม น่าสนใจ ดึงดูดใจ 2 0.56 
เอกสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย 2 0.56 
มีโทรทัศน์เปิดให้บริการ 2 0.56 
ห้ามสูบบุหรี่ภายในส านักงานฯ/จัดให้มีพื้นที่ส าหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ 2 0.56 
จัดเคาน์เตอร์จุดบริการให้เป็นระเบียบ 1 0.28 
ตู้บริการน้ าดื่มอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/ไม่ช ารุด 1 0.28 
จัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบ เช่น แยกพ้ืนที่จอดตามประเภทรถ, มีเจ้าหน้าที่
ดูแล 

1 0.28 

มีห้องน้ า/สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 1 0.28 
อุปกรณ์ภายในห้องน้ าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 1 0.28 
เอกสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์เป็นฉบับปัจจุบัน 1 0.28 
เอกสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย 1 0.28 
ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด 1 0.28 
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 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 6-64 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

3,927 87.71 8 0.18 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

3,776 84.34 38 0.85 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

3,995 89.23 12 0.27 

4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

3,822 85.37 16 0.36 

 
 จากตารางที่ 6-64 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องการให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และยุติธรรม เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 89.23 และปัจจัยเรื่องช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชน เป็นปัจจัยที่
มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.85 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การ
เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์รับเรื่องร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 
1506 รายละเอียดดังตารางที่ 6-65 
 
ตารางท่ี 6-65 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์รับเรื่อง
ร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 

6 40.00 

รายงานผลการบริหารงานประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทางการเงิน, การ
ด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ 

5 33.33 

การให้บริการที่เท่าเทียมกัน/ไม่เลือกปฏิบัติ 2 13.33 
ติดตาม/แก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างเร่งด่วน 1 6.67 
มีช่องทางให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 1 6.67 
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 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 6-66 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

3,519 86.02 20 0.49 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก 

3,324 81.37 33 0.81 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

3,319 80.97 30 0.73 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

3,497 83.52 31 0.74 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

3,406 82.05 26 0.63 

 

 จากตารางที่ 6-66 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 86.02 
และปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่องทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.81 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
ให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 
รายละเอียดดังตารางที่ 6-67 
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ตารางท่ี 6-67 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, 
SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

20 22.99 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างบ่อยครั้ง/สม่ าเสมอ 15 17.24 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์ 14 16.09 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 14 16.09 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 6 6.90 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4 4.60 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ 3 3.45 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 3 3.45 
จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว 2 2.30 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย 2 2.30 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 2.30 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 1 1.15 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 1 1.15 

 

 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่  6-68 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย  3,773 90.44 39 0.93 
2. กรณีตาย 3,607 89.26 15 0.37 
3. กรณีทุพพลภาพ 3,223 89.63 7 0.19 
4. กรณีคลอดบุตร  2,846 90.46 7 0.22 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  2,819 90.47 6 0.19 
6. กรณีชราภาพ 3,318 90.02 14 0.38 
7. กรณีว่างงาน  2,111 90.72 6 0.26 
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 จากตารางที่ 6-68 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ 90.72 และสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 0.93 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทน
กรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 6-69 
 
ตารางท่ี 6-69 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง 24 22.64 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม 18 16.98 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 14 13.21 
ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 12 11.32 
สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ชราภาพเป็นบ าเหน็จหรือบ านาญได้ 8 7.55 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 7 6.60 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 5 4.72 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 4 3.77 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 4 3.77 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต 3 2.83 
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่มีส าหรับผู้ประกันตนในมาตราต่างๆ เช่น ม.40 เพ่ิมกรณีทัน
ตกรรม, ม.39 เพ่ิมกรณีชราภาพ 

2 1.89 

เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 1 0.94 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ เช่น ที่ สปส., ไปรษณีย์, 
อ าเภอ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

1 0.94 

สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ 1 0.94 
สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 1 0.94 
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 1 0.94 
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 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 6-70 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 2,387 92.09 3 0.12 
2. กรณีตาย/สูญหาย 2,146 87.77 3 0.12 
3. กรณีทุพพลภาพ 2,027 89.65 2 0.09 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

1,994 89.30 2 0.09 

 
 จากตารางที่ 6-70 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 92.09 และสิทธิประโยชน์กรณี เจ็บป่วย/ประสบอันตราย  กรณีตาย/สูญหาย  
เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 0.12 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุง
มากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 6-71 

ตารางท่ี 6-71 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 3 23.08 
ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 2 15.38 
จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนเป็นงวดๆ ระหว่างการรักษา 2 15.38 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต/สูญหาย 1 7.69 
การรับสิทธิประโยชน์ใช้ระยะเวลาไม่นาน 1 7.69 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 2 15.38 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 2 15.38 
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 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่  6-72 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 2,780 82.44 83 2.46 
2. คุณภาพของยา 2,558 75.91 99 2.94 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 2,534 75.13 203 6.02 
4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์
อ่ืนๆ 

2,513 74.57 166 4.93 

 

 จากตารางที่ 6-72 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 82.44 และปัจจัยเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 6.02 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การให้บริการผู้ป่วยทุกคน 
ด้วยความเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังตารางที่ 6-73 

ตารางท่ี 6-73 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ี
ชัดเจน 

53 23.25 

ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตาม
สิทธิที่ใช้ 

38 16.67 

ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการรักษา 23 10.09 
สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
มาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

19 8.33 

บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 16 7.02 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 16 7.02 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล 15 6.58 
วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 12 5.26 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

6-80 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 11 4.82 
มีที่จอดรถให้เพียงพอ 4 1.75 
เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ส่วนงาน
ต่างๆ 

3 1.32 

เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม 2 0.88 
สามารถใช้สิทธิการรักษานอกเวลาราชการได้ 2 0.88 
เพ่ิมเตียงผู้ป่วย/รองรับปริมาณผู้ป่วยให้มากขึ้น 2 0.88 
ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน เช่น โรคที่เป็น, การดูแล
รักษา 

2 0.88 

มีห้องน้ าให้เพียงพอ 2 0.88 
มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ 2 0.88 
สถานพยาบาลมีข้อมูลออนไลน์กับส านักงานประกันสังคม 1 0.44 
ลดราคาส าหรับยานอกบัญชี/ยาที่มีราคาสูง 1 0.44 
แยกพ้ืนที่ตรวจรักษาตามสิทธิต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น คนไทย/คนต่างชาติ, สิทธิบัตร
ทอง, สิทธิประกันสังคม 

1 0.44 

มีการเก็บรักษาเอกสารผู้ป่วยอย่างเป็นระเบียบ 1 0.44 
มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานคอยให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, 
เจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ 

1 0.44 

มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/ตอบข้อซักถามต่างๆ 1 0.44 
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  2.4.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 
 

จากแผนภูมิที่  6-21 ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่น 
ต่อการให้บริการ อยู่ในระดับคาดหวังมาก (ค่าเฉลี่ย 
4 . 33 )  และค่ า เ ฉลี่ ย ค ว ามผู ก พันต่ อส านั ก ง าน
ประกันสังคม อยู่ในระดับผูกพันมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.51) 

 

 

 

 

 

 

 

  2.4.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 
 

 

แผนภูมิที่ 6-22 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที่ภาคกลาง  

แผนภูมิที่ 6-21 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม
พ้ืนที่ภาคกลาง 
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 จากแผนภูมิที่ 6-22 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่ เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 64 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไป ร้อยละ 34 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไป 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 2 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 61.97 
 

 

แผนภูมิที่ 6-23 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคกลาง 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-23 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 67  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 32 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 1 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ของส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 65.64 
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แผนภูมิที่ 6-24 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พ้ืนที่ภาคกลาง 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-24 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะให้ 
หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ 
ในการมาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดี ขึ้น 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 64 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ อาจจะ
เสนอแนะหรือไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 34 และมีผู้ที่ 
ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการ
ทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 2 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
ของคะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 62.03 
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2.5) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  2.5.1) ผลการส ารวจความความพึงพอใจเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 

 

แผนภูมิที่ 6-25 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559  
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 จากแผนภูมิที่ 6-25 พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) และเมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้น
จากเดิม 0.29 
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  2.5.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 
 

 

แผนภูมิที่ 6-26 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 จากแผนภูมิที ่6-26 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.56 
– 4.68) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.68) รองลงมา คือ ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.63) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
ความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.56)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ  
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.16 – 4.45) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.45) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.44) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สถานพยาบาลตาม 
สิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.16)  

และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  
(Gap 0.52) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้ รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (Gap 0.40) และด้านที่มีช่องว่างระหว่างความคาดหวังและ 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Gap 0.12) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคม
สามารถตอบสนองได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

6-86 

  2.5.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

ตารางท่ี 6-74 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 3,849 94.69 15 0.37 

 

 จากตารางที่ 6-74 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 94.69 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 0.37 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การเพ่ิมที่จอดรถของส านักงานฯ ให้เพียงพอ 
รายละเอียดดังตารางที่ 6-75 

ตารางท่ี 6-75 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ส านักงานฯ มีที่จอดรถให้เพียงพอ 56  37.09  
ส านักงานฯ มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 10  6.62  
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว/กระตือรือร้นในการท างาน 9  5.96  
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วน 8  5.30  
สามารถช าระเงินสมทบโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 8  5.30  
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 7  4.64  
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขั้นตอนการ
ให้บริการ, เอกสารที่ต้องใช้ 

7  4.64  

ภายในส านักงานมีสถานที่กว้างขวาง 6  3.97  
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ 5  3.31  
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 4  2.65  
จัดล าดับการให้บริการอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้เครื่องกดบัตรคิว 3  1.99  
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 3  1.99  
ลดเอกสาร/ขั้นตอนการให้บริการลง 2  1.32  
เจ้าหน้าที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทาง
มากเกินไป 

2  1.32  

จัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบ เช่น แยกพ้ืนที่จอดตามประเภทรถ, มีเจ้าหน้าที่ดูแล 2  1.32  
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

2  1.32  

ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือจ่ายยาตามสิทธิที่
ใช้ 

2  1.32  

เพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่านร้านสะดวกซ้ือ 2  1.32  
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 2  1.32  
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 1  0.66  
ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องน้ าหรือส านักงานฯ/จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ 1  0.66  
ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 1  0.66  
ข้อมูลข่าวสารมีรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน 1  0.66  
เพ่ิมคู่สายโทรศัพท์ในการโทรติดต่อที่ส านักงานโดยตรง/ติดต่อง่าย/ไม่ต้องรอสายนาน 1  0.66  
วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 1  0.66  
ที่ตั้งส านักงานอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ/เดินทางสะดวก เช่น ย่านการค้า ย่านชุมชน 1  0.66  
สายด่วน 1506 ติดต่อได้ง่าย/สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องรอสายนาน 1  0.66  
ใบเสร็จรับ-จ่ายเงินควรใช้เอกสารที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ไม่ซีดจางเร็ว 1  0.66  
มีจุดประชาสัมพันธ์/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน 1  0.66  
เจ้าหน้าที่มีกิริยาสุภาพนอบน้อม 1  0.66  

 

 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 6-76 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 3,511 95.10 12 0.33 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 3,781 93.22 38 0.94 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

3,716 91.64 55 1.36 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

3,633 91.86 41 1.04 
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ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 3,677 90.77 55 1.36 
 

 จากตารางที่ 6-76 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 95.10 และปัจจัยเรื่องระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 
และเคาน์เตอร์ที่ เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.36  
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น รายละเอียด
ดังตารางที่ 6-77 

ตารางท่ี 6-77 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น 36  29.75  
วิธีการกดบัตรคิวไม่ควรมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เช่น ไม่ต้องกดเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 31  25.62  
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 19  15.70  
มีเครื่องกดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ 12  9.92  
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 6  4.96  
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เข้าใจได้ง่ายชัดเจน เช่น ไม่ใช้ภาษาราชการ/ภาษากฎหมาย 5  4.13  
การให้บริการควรเป็นไปตามล าดับคิว 3  2.48  
การเรียกล าดับคิวด้วยการประกาศซ้ าหลายครั้ง 2  1.65  
มีข้ันตอนการให้บริการที่เป็นระบบ/มีความคล่องตัว 2  1.65  
มีระบบ One Stop Service/ให้บริการทุกอย่างภายในจุดบริการเดียว 2  1.65  
แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขออย่างละเอียดชัดเจน 2  1.65  
มีการแสดงขั้นตอน/ระยะเวลา/ล าดับคิวการให้บริการ 1  0.83  
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 (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 6-78 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

3,813 93.87 47 1.16 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

3,769 92.79 48 1.18 

3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

3,735 91.97 50 1.23 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

3,674 90.49 48 1.18 

5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

3,767 92.76 16 0.39 

6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

1,161 88.83 12 0.92 

 

 จากตารางที่ 6-78 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยเรื่องการยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.87 และปัจจัยเรื่องการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสารที่ง่าย 
ต่อการเข้าใจ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.23 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มี 
การปรับปรุงมากท่ีสุด คือ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อซักถามต่างๆ 
รายละเอียดดังตารางที่ 6-79 

ตารางท่ี 6-79 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 37  17.96  
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 35  16.99  
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อซักถามต่างๆ 33  16.02  
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 22  10.68  
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมความเอาใส่ใจลูกค้า/เต็มใจให้บริการ 16  7.77  
ให้บริการ/ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 15  7.28  
ให้บริการรวดเร็ว 15  7.28  
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 10  4.85  
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, จ านวนเงิน
ที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

7  3.40  

อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 7  3.40  
พูดคุยทักทาย/กล่าวสวัสดีทักทายกับผู้ใช้บริการ 3  1.46  
สายด่วน 1506 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทันทีโดยไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 2  0.97  
การแต่งกายสุภาพสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น ไม่สวมกางเกงยีน/เสื้อยืด/รองเท้าแตะ/
ชายเสื้ออยู่นอกกางเกง 

1  0.49  

มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม, ค้นหาขอ้มูล, การ
ติดตามเรื่องต่างๆ 

1  0.49  

มีมนุษยสัมพันธ์ 1  0.49  
มีความชัดเจนในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน/ไม่โยนงานกันไปมา 1  0.49  

 

 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

ตารางท่ี 6-80 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

3,838 95.62 17 0.42 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

3,762 93.89 39 0.97 

3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 3,636 90.67 39 0.97 
4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

2,506 88.15 55 1.93 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 1,973 90.13 15 0.69 
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 จากตารางที่ 6-80 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องการจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 95.62 และปัจจัยเรื่องมีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ 
ขณะรอรับบริการ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.93  โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มี
การปรับปรุงมากท่ีสุด คือ การมีที่นั่งรอและจุดบริการน้ าดื่มให้เพียงพอ รายละเอียดดังตารางที่ 6-81 
 

ตารางท่ี 6-81 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 78  22.03  
ขยายส านักงานให้กว้างขวาง 65  18.36  
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ 36  10.17  
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ 22  6.21  
ป้ายจุดบริการต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 21  5.93  
มีแก้วน้ าดื่มให้บริการเพียงพอ เช่น แก้วน้ าดื่มชนิดใช้แล้วทิ้ง 20  5.65  
มีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ 17  4.80  
มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ 14  3.95  
ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก 14  3.95  
มีวารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ให้บริการอย่างเพียงพอ 9  2.54  
จัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน/แบ่งพ้ืนที่ให้บริการชัดเจน/จุดบริการที่เก่ียวข้องกันอยู่ใกล้ๆ 
กัน 

8  2.26  

ดูแลสถานที่ให้มีความสะอาด 6  1.69  
มีจุดประชาสัมพันธ์/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 6  1.69  
ขยายขนาดของป้ายให้ใหญ่ขึ้น 4  1.13  
มีโต๊ะส าหรับเขียนแบบฟอร์มต่างๆ ให้เพียงพอ 4  1.13  
ไม่วางสิ่งของกีดขวางบริเวณทางเดิน/จัดสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3  0.85  
ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้มีความเย็นในระดับที่เหมาะสม/เพ่ิมพัดลม 3  0.85  
ขยายขนาดห้องน้ าให้กว้างขึ้น 2  0.56  
มีอุปกรณ์ให้บริการภายในห้องน้ าอย่างครบถ้วน เช่น กระดาษช าระ, สบู่, สายฉีด
ช าระ, โถปัสสาวะ 

2  0.56  

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย 2  0.56  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

6-92 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

2  0.56  

ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์จัดสวยงาม น่าสนใจ ดึงดูดใจ 2  0.56  
เอกสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย 2  0.56  
มีโทรทัศน์เปิดให้บริการ 2  0.56  
ห้ามสูบบุหรี่ภายในส านักงานฯ/จัดให้มีพื้นที่ส าหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ 2  0.56  
จัดเคาน์เตอร์จุดบริการให้เป็นระเบียบ 1  0.28  
ตู้บริการน้ าดื่มอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/ไม่ช ารุด 1  0.28  
จัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบ เช่น แยกพ้ืนที่จอดตามประเภทรถ, มีเจ้าหน้าที่ดูแล 1  0.28  
มีห้องน้ า/สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 1  0.28  
อุปกรณ์ภายในห้องน้ าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 1  0.28  
เอกสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์เป็นฉบับปัจจุบัน 1  0.28  
เอกสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย 1  0.28  
ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด 1  0.28  

 

 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 6-82 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

3,806 93.63 14 0.34 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

3,572 87.87 19 0.47 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

3,681 90.55 26 0.64 

4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

3,550 87.33 28 0.69 
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 จากตารางที่ 6-82 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม  
และธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุน 
เงินทดแทน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.63 และปัจจัยเรื่องประชาชนสามารถติดตาม 
การด าเนินงานของส านักงานฯ ได้ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.69 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การเพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น , 
เคาน์เตอร์รับเรื่องร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 6-83 
 
ตารางท่ี 6-83 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์รับเรื่อง
ร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 

6  40.00  

รายงานผลการบริหารงานประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทางการเงิน, การ
ด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ 

5  33.33  

การให้บริการที่เท่าเทียมกัน/ไม่เลือกปฏิบัติ 2  13.33  
ติดตาม/แก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างเร่งด่วน 1  6.67  
มีช่องทางให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 1  6.67  

 

 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 6-84 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

3,141 90.36 22 0.63 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก 

3,061 88.78 26 0.75 
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ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

3,005 86.35 39 1.12 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

3,000 85.47 30 0.85 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

2,942 84.83 44 1.27 

 

 จากตารางที่ 6-84 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 90.36 
และปัจจัยเรื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.27 โดยประเด็นที่
ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น  
จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ รายละเอียดดังตาราง 
ที่ 6-85 

ตารางท่ี 6-85 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, 
SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

20  22.99 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างบ่อยครั้ง/สม่ าเสมอ 15  17.24 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์ 14  16.09 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 14  16.09 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 6  6.90 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4  4.60 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ 3  3.45 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 3  3.45 
จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว 2  2.30 
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย 2  2.30 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 2  2.30 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 1  1.15 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 1  1.15 

 

 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่  6-86 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) 3,309 93.26 8 0.23 
2. กรณีตาย 2,455 89.08 9 0.33 
3. กรณีทุพพลภาพ 2,078 87.53 9 0.38 
4. กรณีคลอดบุตร  1,941 86.34 6 0.27 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  1,912 85.97 14 0.63 
6. กรณีชราภาพ 2,181 86.17 19 0.75 
7. กรณีว่างงาน  1,315 85.95 16 1.05 

 
 จากตารางที่ 6-86 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) เป็นสิทธิประโยชน์ที่มี 
ผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.26 และสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 1.05 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์
ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 6-87 
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ตารางท่ี 6-87 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง 24  22.64 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม 18  16.98 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 14  13.21 
ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 12  11.32 
สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ชราภาพเป็นบ าเหน็จหรือบ านาญได้ 8  7.55 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 7  6.60 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 5  4.72 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 4  3.77 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 4  3.77 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต 3  2.83 
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่มีส าหรับผู้ประกันตนในมาตราต่างๆ เช่น ม.40 เพ่ิมกรณี
ทันตกรรม, ม.39 เพ่ิมกรณีชราภาพ 

2  1.89 

เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 1  0.94 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ เช่น ที่ สปส., ไปรษณีย์, 
อ าเภอ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

1  0.94 

สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ 1  0.94 
สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 1  0.94 
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 1  0.94 
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 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 6-88 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 1,793 93.87 - - 
2. กรณีตาย/สูญหาย 1,489 89.27 5 0.30 
3. กรณีทุพพลภาพ 1,325 86.49 4 0.26 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

1,284 85.83 5 0.33 

 
 จากตารางที่ 6-88 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 93.87 และสิทธิประโยชน์กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ เป็นสิทธิ
ประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 0.33 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด 
คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 6-89 

ตารางท่ี 6-89 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 3  23.08  
ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 2  15.38 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 2  15.38  
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 2  15.38  
จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนเป็นงวดๆ ระหว่างการรักษา 2  15.38  
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต/สูญหาย 1  7.69  
การรับสิทธิประโยชน์ใช้ระยะเวลาไม่นาน 1  7.69  
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 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่  6-90 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 2,727 88.11 31 1.00 
2. คุณภาพของยา 2,566 82.93 40 1.29 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 2,469 79.80 59 1.91 
4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์
อ่ืนๆ 

2,519 81.97 44 1.43 

 

 จากตารางที่ 6-90 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 88.11 และปัจจัยเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 1.91 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การให้บริการรวดเร็ว/ 
ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ีชัดเจน รายละเอียดดังตารางที่ 6-91 

ตารางท่ี 6-91 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ี
ชัดเจน 

53  23.25  

ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตาม
สิทธิที่ใช้ 

38  16.67  

ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการรักษา 23  10.09  
สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
มาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

19  8.33  

บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 16  7.02  
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 16  7.02  
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล 15  6.58  
วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 12  5.26  
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 11  4.82  
มีที่จอดรถให้เพียงพอ 4  1.75  
เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ส่วนงาน
ต่างๆ 

3  1.32  

เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม 2  0.88  
สามารถใช้สิทธิการรักษานอกเวลาราชการได้ 2  0.88  
เพ่ิมเตียงผู้ป่วย/รองรับปริมาณผู้ป่วยให้มากขึ้น 2  0.88  
ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน เช่น โรคที่เป็น, การดูแล
รักษา 

2  0.88  

มีห้องน้ าให้เพียงพอ 2  0.88  
มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ 2  0.88  
สถานพยาบาลมีข้อมูลออนไลน์กับส านักงานประกันสังคม 1  0.44  
ลดราคาส าหรับยานอกบัญชี/ยาที่มีราคาสูง 1  0.44  
แยกพ้ืนที่ตรวจรักษาตามสิทธิต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น คนไทย/คนต่างชาติ, สิทธิบัตร
ทอง, สิทธิประกันสังคม 

1  0.44  

มีการเก็บรักษาเอกสารผู้ป่วยอย่างเป็นระเบียบ 1  0.44  
มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานคอยให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, 
เจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ 

1  0.44  

มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/ตอบข้อซักถามต่างๆ 1  0.44  
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  2.5.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-27 ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการ อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44) และ
ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ใน
ระดับผูกพันมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.48) 

 

 

 

 

 

 

 

  2.5.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 6-28 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

แผนภูมิที่ 6-27 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 จากแผนภูมิที่ 6-28 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่ เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 71 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไป ร้อยละ 27 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไป 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 2 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 68.49 
 

 

แผนภูมิที่ 6-29 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน  
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-29 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 71  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 27 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 2 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ของส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 69.25 
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แผนภูมิที่ 6-30 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ  
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-30 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะให้ 
หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ 
ในการมาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น  
อย่างแน่นอน ร้อยละ 70 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ  
อาจจะเสนอแนะหรือไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 28 และมีผู้ที่ 
ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการ
ทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 2 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
ของคะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 68.20 
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2.6) พื้นที่ภาคเหนือ 

  2.6.1) ผลการส ารวจความความพึงพอใจเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 

 

แผนภูมิที่ 6-31 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 พ้ืนที่ภาคเหนือ 

  
จากแผนภูมิที่ 6-31 พ้ืนที่ภาคเหนือ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 

4.54) และเม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.37  
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  2.6.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภูมิที่ 6-32 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพื้นที่ภาคเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-32 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.95 – 
4.42) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.42) รองลงมา คือ  
ด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.30) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 3.95)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ และ
พึงพอใจมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.06 – 4.51) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ  
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.51) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย 4.50) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
(ค่าเฉลี่ย 4.06)  

และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (Gap 0.14)  
ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ รองลงมา 
คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (Gap 0.11) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่า 
ความคาดหวังมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ ซึ่งหมายความว่าส านักงาน
ประกันสังคมสามารถตอบสนองได้ดีกว่าความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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  2.6.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

ตารางท่ี 6-92 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 2,680 95.31 6 0.21 

 

 จากตารางที่ 6-92 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 95.31 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 0.21 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 
รายละเอียดดังตารางที่ 6-93 

ตารางท่ี 6-93 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง       3   11.11  
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

      2     7.41  

ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือจ่ายยาตามสิทธิที่ใช้       2     7.41  
วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น       2     7.41  
ที่ตั้งส านักงานอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ/เดินทางสะดวก เช่น ย่านการค้า ย่านชุมชน       2     7.41  
สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยความสมัครใจ/ไม่บังคับให้พนักงานองค์กรเป็น
ผู้ประกันตน 

      2     7.41  

มีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service)       1     3.70  
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล       1     3.70  
เจ้าหน้าที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมาก
เกินไป 

      1     3.70  

มีความชัดเจนในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน/ไม่โยนงานกันไปมา       1     3.70  
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขัน้ตอนการ
ให้บริการ, เอกสารที่ต้องใช้ 

      1     3.70  

จัดพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน/ส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณใกล้กัน       1     3.70  
มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ       1     3.70  
เพ่ิมคู่สายโทรศัพท์ในการโทรติดต่อที่ส านักงานโดยตรง/ติดต่อง่าย/ไม่ต้องรอสายนาน       1     3.70  
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น       1     3.70  
มีแพทย์ให้บริการอยู่ตลอดเวลา       1     3.70  
เพ่ิมช่องทาง/รูปแบบการรับช าระเงินให้มีหลากหลายช่องทาง       1     3.70  
มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เช่น อ าเภอ       1     3.70  
สายด่วน 1506 ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย       1     3.70  
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว/กระตือรือร้นในการท างาน       1     3.70  

 

 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 6-94 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 2,444 94.44 17 0.66 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 2,656 94.59 9 0.32 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

2,568 91.49 26 0.93 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

2,492 91.89 16 0.59 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 2,649 94.30 25 0.89 
 

 จากตารางที่  6-94 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวน 
การหรือขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 94.59 และระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 
เป็นปัจจัยที่มีผูที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.93 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด 
คือ เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 6-95 
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ตารางท่ี 6-95 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น          29       64.44  
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง           6       13.33  
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง           6       13.33  
การให้บริการควรเป็นไปตามล าดับคิว           1         2.22  
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เข้าใจได้ง่ายชัดเจน เช่น ไม่ใช้ภาษาราชการ/ภาษา
กฎหมาย 

          1         2.22  

แบบฟอร์มเอกสารมีข้อความขนาดใหญ่ข้ึน/มองเห็นได้ชัดเจน           1         2.22  
มีเครื่องกดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ           1         2.22  
 

(3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 6-96 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

2,650 94.24 14 0.50 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

2,687 95.55 7 0.25 

3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

2,646 94.20 8 0.28 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

2,628 93.46 16 0.57 

5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

2,718 96.66 2 0.07 

6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

662 77.16 38 4.43 
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 จากตารางที่ 6-96 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยเรื่องความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมีบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 96.66 และปัจจัยเรื่องการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506  
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 4.43 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด 
คือ เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 6-97 

ตารางท่ี 6-97 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506             23          35.38  
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อ
ซักถามต่างๆ 

              7          10.77  

เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น               7          10.77  
ให้บริการ/ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์               6           9.23  
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล               6           9.23  
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส               4           6.15  
สายด่วน 1506 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทันทีโดยไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ               4           6.15  
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, 
จ านวนเงินที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

              2           3.08  

ให้บริการรวดเร็ว               2           3.08  
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม, ค้นหาข้อมูล, 
การติดตามเรื่องต่างๆ 

              1           1.54  

อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทาง
มากเกินไป 

              1           1.54  

มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักกลางวัน               1           1.54  
เพ่ิมความเอาใส่ใจลูกค้า/เต็มใจให้บริการ               1           1.54  
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 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางท่ี 6-98 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

2,686 95.55 9 0.32 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

2,589 92.10 18 0.64 

3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 2,607 92.78 36 1.28 
4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

2,120 87.03 40 1.64 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 1,613 85.98 53 2.83 
 

 จากตารางที่ 6-98 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องการจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ  
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 95.55 และปัจจัยเรื่องห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน เป็นปัจจัยที่มี 
ผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 2.83 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ห้องน้ า
สะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก มีอุปกรณ์ให้บริการภายในห้องน้ าอย่างครบถ้วน เช่น กระดาษช าระ , สบู่, 
สายฉีดช าระ, โถปัสสาวะ รายละเอียดดังตารางที่ 6-99 
 

ตารางท่ี 6-99 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ          26       34.67  
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ          11       14.67  
ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด           7         9.33  
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ           6         8.00  
มีอุปกรณ์ให้บริการภายในห้องน้ าอย่างครบถ้วน เช่น กระดาษช าระ, สบู่, 
สายฉีดช าระ, โถปัสสาวะ 

          5         6.67  

ขยายขนาดของป้ายให้ใหญ่ขึ้น           4         5.33  
ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก           4         5.33  
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ขยายส านักงานให้กว้างขวาง           3         4.00  
มีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ           3         4.00  
ห้องน้ าอยู่ในจุดที่สะดวกในการไปใช้บริการ เช่น ไม่ไกลเกินไป, มีห้องน้ า
ประจ าชั้นต่างๆ 

          2         2.67  

จัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน/แบ่งพ้ืนที่ให้บริการชัดเจน/จุดบริการที่เก่ียวข้อง
กันอยู่ใกล้ๆ กัน 

          1         1.33  

ตู้บริการน้ าดื่มตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นได้เด่นชัด           1         1.33  
มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ           1         1.33  
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, 
จ าหน่ายอากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

          1         1.33  

 

 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 6-100 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

2,298 81.72 25 0.89 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

2,216 78.81 32 1.14 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

2,431 86.45 14 0.50 

4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

2,214 78.73 57 2.03 

 จากตารางที่ 6-100 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องการให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และยุติธรรม เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 86.45 และปัจจัยเรื่องประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของส านักงานฯ ได้   
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 2.03 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด 
คือ รายงานผลการบริหารงานประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทางการเงิน, การด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ
รายละเอียดดังตารางที่ 6-101  
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ตารางท่ี 6-101 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์รับ
เรื่องร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 

          2       40.00  

มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ           1       20.00  
รายงานผลการบริหารงานประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทางการเงิน, 
การด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ 

          1       20.00  

เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน           1       20.00  
 
 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 6-102 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

2,252 82.92 30 1.10 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก 

2,168 82.03 22 0.83 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

2,144 79.03 32 1.18 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

2,313 82.84 24 0.86 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

2,126 76.39 51 1.83 
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 จากตารางที่ 6-102 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ 
เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 82.92 
และปัจจัยเรื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูล 
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.83 โดยประเด็น 
ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น  
จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ รายละเอียดดังตาราง 
ที่ 6-103 
 
ตารางท่ี 6-103 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/
บริษัทต่างๆ, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

          9  20.45 

จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว           8  18.18 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์           6  13.64 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างบ่อยครั้ง/สม่ าเสมอ           4  9.09 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้
ง่าย 

          4  9.09 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทาง
มากเกินไป 

          2  4.55 

เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน           2  4.55 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์           1  2.27 
มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในส านักงานประกันสังคม           1  2.27 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียดครบถ้วน ชัดเจน           1  2.27 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารของสื่อต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ตรงกัน           1  2.27 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย           1  2.27 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ           1  2.27 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ           1  2.27 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์           1  2.27 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณา           1  2.27 
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 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่ 6-104 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) 2,242 89.29 20 0.80 
2. กรณีตาย 1,726 88.97 14 0.72 
3. กรณีทุพพลภาพ 1,397 84.00 12 0.72 
4. กรณีคลอดบุตร  1,499 90.36 5 0.30 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  1,402 89.24 9 0.57 
6. กรณีชราภาพ 1,557 86.45 21 1.17 
7. กรณีว่างงาน  1,031 88.20 10 0.86 

 
 จากตารางที่ 6-104 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ 90.36 และสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.17 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 6-105 
 
ตารางท่ี 6-105 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม          10  35.71 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น           6  21.43 
ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า           2  7.14 
 เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร           2  7.14 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต           2         7.14  
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์           2         7.14  
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ           1  3.57 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน           1  3.57 
เพ่ิมสิทธิครอบคลุมการตรวจสุขภาพ           1         3.57  
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ เช่น ที่ สปส., 
ไปรษณีย์, อ าเภอ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

          1         3.57  

 
 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 6-106 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 1,117 90.37 7 0.57 
2. กรณีตาย/สูญหาย 887 87.39 4 0.39 
3. กรณีทุพพลภาพ 786 86.09 7 0.77 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

782 86.31 3 0.33 

 
 จากตารางที่ 6-106 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 90.37 และสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 0.77 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทน
กรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 6-107 

ตารางท่ี 6-107 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น               2          40.00  
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง               1          20.00  
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย               1          20.00  
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์               1          20.00  
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 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่ 6-108 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 1,872 81.32 62 2.69 
2. คุณภาพของยา 1,867 81.24 73 3.18 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 1,785 77.47 117 5.08 
4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์
อ่ืนๆ 

1,714 74.59 119 5.18 

 

 จากตารางที่ 6-108 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 81.32 และปัจจัยเรื่องกระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์อ่ืนๆ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 5.18 โดยประเด็นที่ผู้ ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ สถานพยาบาล 
ในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอ่ืน  
รายละเอียดดังตารางที่ 6-109 

ตารางท่ี 6-109 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ี
ชัดเจน 

            33          17.46  

บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น             28          14.81  
ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่
ตามสิทธิที่ใช้ 

            22          11.64  

สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
มาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

            14           7.41  

ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล             12           6.35  
มีที่จอดรถให้เพียงพอ             12           6.35  
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้             12           6.35  
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น             10           5.29  
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ               8           4.23  
มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ               8           4.23  
เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ส่วน
งานต่างๆ 

              8           4.23  

ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการรักษา               6           3.17  
มีห้องน้ าให้เพียงพอ               6           3.17  
สามารถใช้สิทธิการรักษานอกเวลาราชการได้               3           1.59  
แยกพ้ืนที่ตรวจรักษาตามสิทธิต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น คนไทย/คนต่างชาติ, สิทธิบัตร
ทอง, สิทธิประกันสังคม 

              2           1.06  

บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส               2           1.06  
มีแพทย์ให้บริการอยู่ตลอดเวลา               1           0.53  
จัดตั้งสถานพยาบาลของส านักงานประกันสังคมเอง               1           0.53  
เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม               1           0.53  
 

  2.6.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 

จากแผนภูมิที่  6-33 ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่น 
ต่อการให้บริการ อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก (ค่าเฉลี่ย 
4 . 25 )  และค่ า เ ฉลี่ ย ค ว ามผู ก พันต่ อส านั ก ง าน
ประกันสังคม อยู่ในระดับผูกพันมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 
4.36) 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิที่ 6-33 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

พ้ืนที่ภาคเหนือ 
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  2.6.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 
 

 

แผนภูมิที่ 6-34 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที่ภาคเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-34 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่ เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 61 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไป ร้อยละ 33 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไปอย่าง
แน่นอน ร้อยละ 6 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดี เรื่องการใช้สิทธิ์ 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 54.25 
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แผนภูมิที่ 6-35 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-35 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 55  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 40 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 5 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ของส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 49.98 
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แผนภูมิที่ 6-36 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พ้ืนที่ภาคเหนือ 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-36 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะให้ 
หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ 
ในการมาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 49 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ  
อาจจะเสนอแนะหรือไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 43 และมีผู้ที่ 
ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการ
ทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 8 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
ของคะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 40.14 
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2.7) พื้นที่ภาคใต้ 

  2.7.1) ผลการส ารวจความความพึงพอใจเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 

 

แผนภูมิที่ 6-37 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 พ้ืนที่ภาคใต้ 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-37 พ้ืนที่ภาคใต้ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.37) 
และเม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.25  
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  2.7.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภูมิที่ 6-38 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพื้นที่ภาคใต้ 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-38 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง ถึงคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 4.41 – 4.52) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
และด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.52) รองลงมา คือด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.50) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.41)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ  
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.10 – 4.28) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.28) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.25) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล และด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.10)  

และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  
(Gap 0.38) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้ รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (Gap 0.38) และด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ  
(Gap 0.23) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมสามารถตอบสนองได้ใกล้เคียงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  
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  2.7.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

ตารางท่ี 6-110 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 3,065 95.57 4 0.12 

 

 จากตารางที่ 6-110 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 95.57 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 0.12 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การล าดับการให้บริการอย่างเป็นระบบ เช่น 
การใช้เครื่องกดบัตรคิว รายละเอียดดังตารางที่ 6-111 

ตารางท่ี 6-111 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ล าดับการให้บริการอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้เครื่องกดบัตรคิว             13          15.66  
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น               5           6.02  
ส านักงานฯ มีที่จอดรถให้เพียงพอ               5           6.02  
เพ่ิมเคาน์เตอร์ให้บริการมากข้ึน เช่น ช่องรับช าระเงิน ช่องทางตรวจเอกสาร               4           4.82  
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วน               4           4.82  
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขั้นตอน
การให้บริการ, เอกสารที่ต้องใช้ 

              4           4.82  

มีหน่วยให้บริการเคลื่อนที่เข้าถึงชุมชนต่างๆ มากข้ึน/ให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ 

              4           4.82  

เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ               3           3.61  
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว/กระตือรือร้นในการท างาน               3           3.61  
มีป้ายแสดงจุดบริการต่างๆ               3           3.61  
ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด               2           2.41  
ภายในส านักงานมีสถานที่กว้างขวาง               2           2.41  
มีจุดประชาสัมพันธ์/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน               2           2.41  
เพ่ิมช่องทาง/รูปแบบการรับช าระเงินให้มีหลากหลายช่องทาง               2           2.41  
เพ่ิมช่องทางการให้บริกาแบบ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ช าระเงิน, ส่ง
ข้อมูล/หลักฐาน, การยื่นเรื่องต่างๆ, ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

              2           2.41  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

6-123 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล               2           2.41  
มีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service)               1           1.20  
สปส. ควรเก็บส าเนาเอกสารของผู้ประกันตนไว้ส าหรับอ้างอิงหรือน ามาใช้
งานได้ 

              1           1.20  

ลดเอกสาร/ขั้นตอนการให้บริการลง               1           1.20  
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง               1           1.20  
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506               1           1.20  
จัดพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน/ส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณใกล้กัน               1           1.20  
ป้ายบอกจุดบริการแสดงให้เห็นเด่นชัด               1           1.20  
มีโต๊ะส าหรับเขียนแบบฟอร์มต่างๆ ให้เพียงพอ               1           1.20  
ส านักงานฯ มีที่นั่งรอให้เพียงพอ               1           1.20  
ข้อมูลข่าวสารมีรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน               1           1.20  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างบ่อยครั้ง/สม่ าเสมอ               1           1.20  
เพ่ิมเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้มีจ านวนเพียงพอ               1           1.20  
มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงผู้ประกันตน เช่น สถานะผู้ประกันตนปัจจุบัน
, วันครบก าหนดรับ-จ่ายเงิน, เตือนเมื่อเงินเข้า 

              1           1.20  

ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/
บริษัทต่างๆ, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

              1           1.20  

ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า               1           1.20  
เพ่ิมบริการเงินกู้ยืม               1           1.20  
เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุฉุกเฉิน               1           1.20  
เพ่ิมสาขาส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่ต่างๆ ให้มากข้ึน               1           1.20  
มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เช่น อ าเภอ               1           1.20  
คืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนที่ยุติการส่งเงินสมทบ               1           1.20  
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารใน my SSO SMART LIFE ให้มีความทันสมัยเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

              1           1.20  

เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย               1           1.20  
เจ้าหน้าที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์
เฉพาะทางมากเกินไป 

              1           1.20  
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 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 6-112 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 2,419 92.82 23 0.88 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 2,810 88.64 16 0.50 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

2,407 86.61 20 0.72 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

2,678 86.61 9 0.29 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 2,803 87.87 18 0.56 
 

 จากตารางที่ 6-112 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวนการ
หรือขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 92.82 และเป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน ร้อยละ 0.88 โดยประเด็น 
ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ มีเครื่องกดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ รายละเอียดดังตาราง
ที่ 6-113 

ตารางท่ี 6-113 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
มีเครื่องกดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ             17          37.78  
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น             14          31.11  
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง               6          13.33  
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง               3           6.67  
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เข้าใจได้ง่ายชัดเจน เช่น ไม่ใช้ภาษาราชการ/
ภาษากฎหมาย 

              2           4.44  

การใช้บริการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการต่อได้โดย
ไม่ต้องรับคิวใหม่ 

              1           2.22  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

6-125 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ประกาศแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแสดงให้เห็นได้
ชัดเจน 

              1           2.22  

มีระบบ One Stop Service/ให้บริการทุกอย่างภายในจุดบริการเดียว               1           2.22  
 

 (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 6-114 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

2,931 91.42 32 1.00 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

2,857 89.11 28 0.87 

3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

2,756 85.96 16 0.50 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

2,859 89.18 14 0.44 

5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

2,944 91.86 10 0.31 

6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

931 79.98 23 1.98 

 

 จากตารางที่ 6-114 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยเรื่องความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมีบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 91.86 และปัจจัยเรื่องการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506  
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ  
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 6-115 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

6-126 

ตารางท่ี 6-115 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส             32          24.43  
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล             23          17.56  
เพ่ิมความเอาใส่ใจลูกค้า/เต็มใจให้บริการ             15          11.45  
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506             15          11.45  
อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทาง
มากเกินไป 

              9           6.87  

เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น               8           6.11  
ให้บริการรวดเร็ว               6           4.58  
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อ
ซักถามต่างๆ 

              5           3.82  

สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, 
จ านวนเงินที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

              5           3.82  

มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม, ค้นหาข้อมูล, 
การติดตามเรื่องต่างๆ 

              3           2.29  

ให้บริการ/ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์               3           2.29  
มีมนุษยสัมพันธ์               2           1.53  
มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้               2           1.53  
สายด่วน 1506 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทันทีโดยไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ               1           0.76  
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักกลางวัน               1           0.76  
อธิบายสั้นกระชับได้ใจความ               1           0.76  

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

6-127 

 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางท่ี 6-116 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

2,965 92.74 25 0.78 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

2,777 86.78 55 1.72 

3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 2,754 86.58 27 0.85 
4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

2,185 87.30 27 1.08 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 1,829 85.95 18 0.85 
 

 จากตารางที่ 6-116 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องการจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 92.74 และปัจจัยเรื่องความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์ 
บอกจุดบริการ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.72 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มี 
การปรับปรุงมากที่สุด คือ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ รายละเอียดดังตาราง 
ที่ 6-117 
 

ตารางท่ี 6-117 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ             35          22.44  
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ             26          16.67  
มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ             20          12.82  
ที่นั่งรออยู่ในสภาพสมบูรณ์/ไม่ช ารุด             13           8.33  
ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก             12           7.69  
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ             11           7.05  
มีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ               9           5.77  
ขยายขนาดของป้ายให้ใหญ่ขึ้น               5           3.21  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

6-128 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
จัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน/แบ่งพ้ืนที่ให้บริการชัดเจน/จุดบริการที่เก่ียวข้อง
กันอยู่ใกล้ๆ กัน 

              4           2.56  

ป้ายจุดบริการต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน               3           1.92  
ขยายส านักงานให้กว้างขวาง               2           1.28  
จัดเคาน์เตอร์จุดบริการให้เป็นระเบียบ               2           1.28  
มีวารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ให้บริการอย่างเพียงพอ               2           1.28  
ไม่วางสิ่งของกีดขวางบริเวณทางเดิน/จัดสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

              2           1.28  

อุปกรณ์ภายในห้องน้ าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด               2           1.28  
เอกสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย               2           1.28  
ตู้บริการน้ าดื่มตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นได้เด่นชัด               1           0.64  
มีจุดประชาสัมพันธ์/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์               1           0.64  
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, 
จ าหน่ายอากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

              1           0.64  

มีโต๊ะส าหรับเขียนแบบฟอร์มต่างๆ ให้เพียงพอ               1           0.64  
เครื่องกดบัตรคิวตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย               1           0.64  
ใช้โถสุขภัณฑ์ชนิดชักโครก               1           0.64  

 

 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 6-118 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

2,796 87.18 44 1.37 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

2,611 81.42 53 1.65 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

2,622 81.76 41 1.28 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

6-129 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

2,642 82.38 46 1.43 

 
 จากตารางที่ 6-118 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 87.18 และปัจจัยเรื่องช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.65 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มี 
การปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์รับเรื่อง
ร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 6-119 
 
ตารางท่ี 6-119 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
รายงานผลการบริหารงานประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทาง
การเงิน, การด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ 

            17          53.13  

เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์
รับเรื่องร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 

              8          25.00  

การให้บริการที่เท่าเทียมกัน/ไม่เลือกปฏิบัติ               2           6.25  
ติดตาม/แก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างเร่งด่วน               2           6.25  
เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน               2           6.25  
มีช่องทางให้ประชาชนได้ตรวจสอบ               1           3.13  

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 6-120 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

2,531 88.78 25 0.88 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก 

2,386 84.49 20 0.71 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

2,349 83.00 18 0.64 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

2,420 84.50 23 0.80 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

2,375 83.27 19 0.67 

 

 จากตารางที่ 6-120 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 88.78 
และเป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน ร้อยละ 0.88 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการ
ปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 
รายละเอียดดังตารางที่ 6-121 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 6-121 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้
ง่าย 

            32  25.20 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียดครบถ้วน ชัดเจน             21  16.54 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างบ่อยครั้ง/สม่ าเสมอ             13  10.24 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/
บริษัทต่างๆ, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

            13  10.24 

เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย             12  9.45 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ               6  4.72 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์               6  4.72 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์               5  3.94 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน Application โทรศัพท์มือถือ               4  3.15 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน               4  3.15 
จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว               3  2.36 
มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงผู้ประกันตน เช่น สถานะผู้ประกันตน
ปัจจุบัน, วันครบก าหนดรับ-จ่ายเงิน, เตือนเมื่อเงินเข้า 

              3  2.36 

การติดต่อทางโทรศัพท์ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยรับสาย               2  1.57 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณา               1  0.79 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทาง
มากเกินไป 

              1  0.79 

เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ               1  0.79 
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 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่ 6-122 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) 2,671 92.68 27 0.94 
2. กรณีตาย 2,472 89.57 21 0.76 
3. กรณีทุพพลภาพ 2,294 87.49 19 0.72 
4. กรณีคลอดบุตร  1,953 87.62 7 0.31 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  1,903 87.25 11 0.50 
6. กรณีชราภาพ 2,314 89.97 18 0.70 
7. กรณีว่างงาน  1,497 90.56 9 0.54 

 
 จากตารางที่ 6-122 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) เป็นสิทธิประโยชน์ที่มี 
ผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 92.68 และเป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน ร้อยละ 0.94 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/
ประสบอันตราย/ทันตกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 6-123 
 
ตารางท่ี 6-123 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม          11  52.38 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น           4  19.05 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร           1  4.76 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน           1  4.76 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ เช่น ที่ สปส., 
ไปรษณีย์, อ าเภอ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

          1         4.76  

สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ           1         4.76  
สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ชราภาพเป็นบ าเหน็จหรือบ านาญได้           1         4.76  
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน           1         4.76  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 6-124 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 1,661 94.91 11 0.63 
2. กรณีตาย/สูญหาย 1,488 87.79 4 0.24 
3. กรณีทุพพลภาพ 1,454 88.23 3 0.18 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

1,426 88.52 5 0.31 

 
 จากตารางที่ 6-124 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า ปัจจัยกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 94.91 และเป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน ร้อยละ 0.63 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น รายละเอียดดังตาราง 
ที่ 6-125 

ตารางท่ี 6-125 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น               1  100.00 
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 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่ 6-126 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 1,878 89.64 22 1.05 
2. คุณภาพของยา 1,720 82.06 33 1.57 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 1,677 80.01 40 1.91 
4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์
อ่ืนๆ 

1,655 79.00 39 1.86 

 

 จากตารางที่ 6-126 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 89.64 และปัจจัยเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 1.91 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น รายละเอียดดังตารางที่ 6-127 

ตารางท่ี 6-127 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่าย
ยาแค่ตามสิทธิที่ใช้ 

            43          41.35  

บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น             10           9.62  
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้               8           7.69  
สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

              8           7.69  

ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการ
รักษาที่ชัดเจน 

              8           7.69  

เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่
ส่วนงานต่างๆ 

              8           7.69  
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ประเด็นการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการ
รักษา 

              7           6.73  

วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น               3           2.88  
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล               3           2.88  
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส               3           2.88  
เพ่ิมจ านวนผู้ประกันตนที่สามารถเลือกสถานพยาบาลแต่ละแห่งให้มากข้ึน               1           0.96  
เพ่ิมเตียงผู้ป่วย/รองรับปริมาณผู้ป่วยให้มากขึ้น               1           0.96  
ที่ตั้งสถานพยาบาลควรอยู่ในที่ชุมชน/เดินทางสะดวก               1           0.96  

 

  2.7.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-39 ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อ 

การให้บริการ อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19) 

และค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม  

อยู่ในระดับผูกพันมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.27) 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิที่ 6-39 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

พ้ืนที่ภาคใต้ 
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  2.7.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 6-40 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที่ภาคใต้ 

 
 จากแผนภูมิที่ 6-40 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่ เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 47 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไป ร้อยละ 52 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไป 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 1 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 45.14 
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แผนภูมิที่ 6-41 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคใต้ 

 

 จากแผนภูมิที่ 6-41 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน  ร้อยละ 43  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 55 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 2 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ของส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 41.04 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

6-138 

 

แผนภูมิที่ 6-42 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พ้ืนที่ภาคใต้ 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-42 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะให้ 
หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ 
ในการมาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 40 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ  
อาจจะเสนอแนะหรือไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 59 และมีผู้ที่ 
ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการ
ทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 1 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
ของคะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 38.01 
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3) ผลการส ารวจกองทุนเงินทดแทน 

 3.1) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

แผนภูมิที่ 6-43 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-43 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 4.44 – 4.58) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.58) 
รองลงมา คือด้านสถานพยาบาล (ค่าเฉลี่ย 4.57) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 4.44)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.11 – 4.36) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.36) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.34) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.11)  
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3.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ กทม. 

 

แผนภูมิที่ 6-44 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-44 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  
4.54 – 4.68) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย 4.68) รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.67) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด 
คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.54)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.34) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 3.74 – 4.33) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.31) และด้าน 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.74)  
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 3.3) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ปริมณฑล 

 

แผนภูมิที่ 6-45 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-45 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.27 – 4.73) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.73) 
รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์  (ค่าเฉลี่ย 4.71) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 4.27)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.39) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.81 – 4.25) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนใน 
การให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.25) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.23) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 3.81) 
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3.4) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 6-46 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคกลาง 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-46 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.43 – 4.58) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.58) 
รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.52) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้าน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 4.43)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.56) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.25 – 4.39) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 
4.39) รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.35) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 4.25) 
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3.5) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 6-47 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที ่6-47 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.61 
– 4.72) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.72) รองลงมา คือด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และด้านการให้บริการของเจ้ าหน้าที่ 
(ค่าเฉลี่ย 4.68) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล และด้าน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 4.61)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.65) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.18 – 4.47) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 
4.47) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ 
(ค่าเฉลี่ย 4.43) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
(ค่าเฉลี่ย 4.18) 
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3.6) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 6-48 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-48 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.11 – 
4.38) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.38) รองลงมา คือ 
ด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.35) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.11)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.54) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 3.93 – 4.44) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
(ค่าเฉลี่ย 4.44) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.42) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.93) 
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3.7) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคใต้ 

 

แผนภูมิที่ 6-49 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-49 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.39 – 4.53) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
(ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมา คือด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.52) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย  
ความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.39)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.39) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 4.12 – 4.29) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
(ค่าเฉลี่ย 4.29) รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.28) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
น้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 4.12) 
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4) ผลการส ารวจกองทุนประกันสังคม 

 4.1) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

แผนภูมิที่ 6-50 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-50 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.31 – 4.52) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.52) 
รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.49) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้าน
จริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.31)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.48) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ  
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04 – 4.39) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.39) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.37) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.04) 
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4.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ กทม. 

 

แผนภูมิที่ 6-51 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 

 
 จากแผนภูมิที่ 6-51 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.24 – 
4.48) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.48) รองลงมา คือด้าน
สิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.46) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(ค่าเฉลี่ย 4.24)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.29) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.86 – 4.26) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 
4.26) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.24) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.86) 
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 4.3) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ปริมณฑล 

 

แผนภูมิที่ 6-52 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 

 
 จากแผนภูมิที่ 6-52 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.95 – 4.60) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.60) 
รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.46) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 3.95)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.32) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.79 – 4.32) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 
4.32) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
(ค่าเฉลี่ย 4.30) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
(ค่าเฉลี่ย 3.79) 
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4.4) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 6-53 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคกลาง 

 
 จากแผนภูมิที่ 6-53 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.32 – 4.53) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.53) 
รองลงมา คือด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.52) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อย
ที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 4.32)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.50) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.06 – 4.47) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 
4.47) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.42) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.06) 
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4.5) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 6-54 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 จากแผนภูมิที ่6-54 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.54 
– 4.66) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.66) รองลงมา คือด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.63) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.54)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.64) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.16 – 4.45) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 
4.45) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 
4.43) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.16) 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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 4.6) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 6-55 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคเหนือ 

 
 จากแผนภูมิที่ 6-55 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.90 – 
4.43) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมา คือ  
ด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.27) และด้านที่มีค่าเฉลี่ ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 3.90)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.55) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ และพึงพอใจ
มาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.10 – 4.53) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.52) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.10) 
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4.7) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคใต ้

 

แผนภูมิที่ 6-56 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคใต้ 

 
 จากแผนภูมิที่ 6-56 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.39 – 4.52) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.52) 
รองลงมา คือด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.51) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ 
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.39)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.35) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.07 – 4.29) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 
4.29) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และด้านสิทธิประโชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.24) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.07) 
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5) ผลการส ารวจกลุ่มนายจ้าง 

 5.1) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

แผนภูมิที่ 6-57 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-57 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.37 – 4.52) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
(ค่าเฉลี่ย 4.52) รองลงมา คือด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อย
ที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.37)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.45) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอ ใจ  
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.95 – 4.34) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.34) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.33) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.95) 
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5.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ กทม. 

 

แผนภูมิที่ 6-58 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-58 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.26 – 
4.47) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.47) รองลงมา คือด้าน
กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.46) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ 
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.26)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.20) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.67 – 4.26) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 
4.26) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.14) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.67) 
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 5.3) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ปริมณฑล 

 

แผนภูมิที่ 6-59 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ปริมณฑล 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-59 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.96 – 
4.32) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 
4.32) รองลงมา คือด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.21) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย  
ความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 3.96)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.24) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.65 – 4.27) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 
4.27) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.20) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.65) 
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5.4) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 6-60 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคกลาง 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-60 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.33 – 4.60) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
(ค่าเฉลี่ย 4.60) รองลงมา คือด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.44) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวัง  
น้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.33)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.52) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.03 – 4.45) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 
4.45) รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.38) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.03) 
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5.5) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 6-61 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที ่6-61 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.58 
– 4.73) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.73) รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.64) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้าน
จริยธรรมและธรรมาภิบาล และด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 4.58)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.59) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.17 – 4.48) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.48) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าหน้าที่ และด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.45) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.17) 
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 5.6) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 6-62 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-62 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 – 
4.45) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.45) รองลงมา คือ 
ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.44) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.21)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.50) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.88 – 4.43) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการ
ให้บริการ และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  (ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(ค่าเฉลี่ย 4.31) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
(ค่าเฉลี่ย 3.88) 
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5.7) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคใต ้

 

แผนภูมิที่ 6-63 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคใต้ 
 

 จากแผนภูมิที่ 6-63 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.46 – 4.55) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
(ค่าเฉลี่ย 4.55) รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.54) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด 
คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.46)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.43) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.08 – 4.27) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.27) 
รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.26) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.08) 
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บทท่ี 7  
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจกลุ่มผู้ใช้บริการ รอบที่ 2 

1) จ านวนตัวอย่าง 

ตารางท่ี 7-1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหน่วยบริการ และสถานะผู้ใช้บริการ 

จังหวัด หน่วยบริการ นายจ้าง 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

รวม 

กรุงเทพมหานคร 
1 กรุงเทพมหานคร กทม. พ้ืนที่ 1 29 100 1 130 
2 กรุงเทพมหานคร กทม. พ้ืนที่ 2 29 108 27 164 
3 กรุงเทพมหานคร กทม. พ้ืนที่ 3 30 99 31 160 
4 กรุงเทพมหานคร กทม. พ้ืนที่ 4 29 103 28 160 
5 กรุงเทพมหานคร กทม. พ้ืนที่ 5 28 99 30 157 
6 กรุงเทพมหานคร กทม. พ้ืนที่ 6 33 103 31 167 
7 กรุงเทพมหานคร กทม. พ้ืนที่ 7 30 98 0 128 
8 กรุงเทพมหานคร กทม. พ้ืนที่ 8 31 101 29 161 
9 กรุงเทพมหานคร กทม. พ้ืนที่ 9 25 102 1 128 
10 กรุงเทพมหานคร กทม. พ้ืนที่ 10 31 103 7 141 
11 กรุงเทพมหานคร กทม. พ้ืนที่ 11 30 100 22 152 
12 กรุงเทพมหานคร กทม. พ้ืนที่ 12 29 99 31 159 
ปริมณฑล 
13 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 30 100 30 160 
14 สมุทรปราการ สาขาพระประแดง 30 86 28 144 
15 สมุทรปราการ สาขาบางเสาธง 30 101 31 162 
16 สมุทรปราการ สาขาบางพลี 31 100 30 161 
17 นนทบุรี นนทบุรี 31 99 0 130 
18 นนทบุรี สาขาบางบัวทอง 30 99 2 131 
19 ปทุมธานี ปทุมธานี 31 74 27 132 
20 ปทุมธานี สาขาคลองหลวง 24 102 6 132 
21 นครปฐม นครปฐม 13 77 1 91 
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จังหวัด หน่วยบริการ นายจ้าง 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

รวม 

22 นครปฐม สาขาสามพราน 18 85 2 105 
23 สมุทรสาคร สมุทรสาคร 29 95 6 130 
24 สมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน 33 99 2 134 
ภาคกลาง 
25 พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 32 95 47 174 
26 พระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย 33 104 22 159 
27 อ่างทอง อ่างทอง 20 100 19 139 
28 ลพบุรี ลพบุรี 32 129 10 171 
29 ลพบุรี สาขาชัยบาดาล 28 118 5 151 
30 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 30 129 0 159 
31 ชัยนาท ชัยนาท 30 131 0 161 
32 สระบุรี สระบุรี 23 98 28 149 
33 สระบุรี สาขาหนองแค 24 76 19 119 
34 ชลบุร ี ชลบุร ี 31 103 30 164 
35 ชลบุร ี สาขาศรีราชา 29 98 30 157 
36 ระยอง ระยอง 30 130 0 160 
37 ระยอง สาขาปลวกแดง 31 101 31 163 
38 จันทบุรี จันทบุรี 30 102 26 158 
39 จันทบุรี สาขาสอยดาว 30 103 15 148 
40 ตราด ตราด 30 126 3 159 
41 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 30 99 1 130 
42 ฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง 30 99 2 131 
43 ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม 20 62 0 82 
44 ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 34 51 6 91 
45 ปราจีนบุรี สาขาศรีมหาโพธิ 23 78 5 106 
46 นครนายก นครนายก 26 99 2 127 
47 สระแก้ว สระแก้ว 8 102 0 110 
48 สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ 4 101 0 105 
49 ราชบุรี ราชบุรี 29 100 30 159 
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จังหวัด หน่วยบริการ นายจ้าง 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

รวม 

50 ราชบุรี สาขาบ้านโป่ง 28 101 29 158 
51 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 1 58 0 59 
52 กาญจนบุรี สาขาท่ามะกา 9 91 2 102 
53 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 26 99 32 157 
54 สุพรรณบุรี สาขาสามชุก 16 101 7 124 
55 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 29 102 28 159 
56 เพชรบุรี เพชรบุรี 30 101 16 147 
57 เพชรบุรี สาขาชะอ า 100 13 30 143 
58 ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 8 103 0 111 
59 ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 13 97 0 110 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
60 นครราชสีมา นครราชสีมา 29 105 26 160 
61 นครราชสีมา สาขาปากช่อง 31 100 29 160 
62 นครราชสีมา สาขาโนนสูง 28 103 31 162 
63 บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 30 101 30 161 
64 บุรีรัมย์ สาขานางรอง 30 99 30 159 
65 สุรินทร์ สุรินทร์ 30 100 30 160 
66 สุรินทร์ สาขาศรีขรภูมิ 30 100 30 160 
67 ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 15 102 5 122 
68 อุบลราชธานี อุบลราชธานี 20 101 2 123 
69 อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 7 100 0 107 
70 ยโสธร ยโสธร 30 99 31 160 
71 ชัยภูมิ ชัยภูมิ 30 101 30 161 
72 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 5 101 1 107 
73 บึงกาฬ บึงกาฬ 20 33 4 57 
74 หนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 30 101 29 160 
75 ขอนแก่น ขอนแก่น 30 100 30 160 
76 ขอนแก่น สาขาชุมแพ 31 101 28 160 
77 ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 36 99 27 162 
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จังหวัด หน่วยบริการ นายจ้าง 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

รวม 

78 อุดรธานี อุดรธานี 33 100 31 164 
79 อุดรธานี สาขากุมภวาปี 30 100 30 160 
80 เลย เลย 29 99 30 158 
81 หนองคาย หนองคาย 30 100 30 160 
82 มหาสารคาม มหาสารคาม 28 129 1 158 
83 ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 30 107 30 167 
84 ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง 29 93 29 151 
85 กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 29 101 29 159 
86 นครพนม นครพนม 13 130 0 143 
87 มุกดาหาร มุกดาหาร 30 103 30 163 
88 สกลนคร สกลนคร 28 108 5 141 
89 สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 2 20 1 23 
ภาคเหนือ 
90 เชียงใหม่ เชียงใหม่ 22 113 25 160 
91 เชียงใหม่ สาขาฝาง 30 128 0 158 
92 ล าพูน ล าพูน 32 128 1 161 
93 ล าพูน สาขาบ้านโฮ่ง 1 28 5 34 
94 ล าปาง ล าปาง 32 127 1 160 
95 ล าปาง สาขาเถิน 6 93 8 107 
96 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 9 99 2 110 
97 แพร่ แพร่ 3 114 0 117 
98 แพร่ สาขาลอง 30 130 1 161 
99 น่าน น่าน 30 128 1 159 
100 น่าน สาขาปัว 3 124 3 130 
101 พะเยา พะเยา 29 129 2 160 
102 เชียงราย เชียงราย 30 130 1 161 
103 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 28 101 31 160 
104 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 5 101 0 106 
105 นครสวรรค์ สาขาตาคลี 12 75 0 87 
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จังหวัด หน่วยบริการ นายจ้าง 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

รวม 

106 อุทัยธานี อุทัยธานี 7 101 0 108 
107 ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 0 100 0 100 
108 ตาก ตาก 1 126 0 127 
109 ตาก สาขาแม่สอด 1 74 0 75 
110 สุโขทัย สุโขทัย 29 100 0 129 
111 พิษณุโลก พิษณุโลก 16 101 2 119 
112 พิษณุโลก สาขาวังทอง 11 96 4 111 
113 พิจิตร พิจิตร 2 103 0 105 
114 เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 30 99 30 159 
115 เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 30 100 30 160 
ภาคใต ้
116 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 31 98 32 161 
117 นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 30 102 29 161 
118 นครศรีธรรมราช สาขาสิชล 29 104 26 159 
119 กระบี่ กระบี่ 30 99 30 159 
120 กระบี่ สาขาคลองท่อม 14 99 15 128 
121 พังงา พังงา 26 110 22 158 
122 ภูเก็ต ภูเก็ต 31 102 26 159 
123 ภูเก็ต สาขากะทู้ 31 102 28 161 
124 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 28 102 30 160 
125 สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 31 99 30 160 
126 ระนอง ระนอง 22 103 30 155 
127 ชุมพร ชุมพร 34 93 30 157 
128 สงขลา สงขลา 20 99 28 147 
129 สงขลา สาขาหาดใหญ่ 30 100 30 160 
130 สงขลา สาขาสะเดา 32 10 0 42 
131 สตูล สตูล 30 99 30 159 
132 ตรัง ตรัง 30 100 30 160 
133 ตรัง สาขาห้วยยอด 30 100 30 160 
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จังหวัด หน่วยบริการ นายจ้าง 
กองทุน

ประกันสังคม 
กองทุนเงิน
ทดแทน 

รวม 

134 พัทลุง พัทลุง 33 98 29 160 
135 ปัตตานี ปัตตานี 27 108 30 165 
136 ยะลา ยะลา 30 97 29 156 
137 นราธิวาส นราธิวาส 30 111 0 141 

รวมทั้งสิ้น 3,442 13,551 2,228 19,221 
 

2) ผลการส ารวจในภาพรวม 

 2.1) ผลการส ารวจภาพรวมทั่วประเทศ 

  2.1.1) ผลการส ารวจความพึงพอใจเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 

 

แผนภูมิที่ 7-1 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

 จากแผนภูมิที่ 7-1 ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าในรอบที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.52) และเมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจรอบที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ รอบที่ 
2 เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.04 
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  2.1.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภูมิที่ 7-2 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวมทั่วประเทศ 

 จากแผนภูมิที่ 7-2 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.46 – 4.60) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.60) 
รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.58) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.46)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.15 – 4.41) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.41) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.15)  

และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากท่ีสุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (Gap 
0.43) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 
รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (Gap 0.33) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความคาดหวังเท่าใกล้เคียงกับความ
พึงพอใจ คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Gap 0.14) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมสามารถ
ต อ บ ส น อ ง 
ได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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  2.1.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

 (1) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 

ตารางท่ี 7-2 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 18,260 95.00 55 0.29 

 

 จากตารางที่ 7-2 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 
พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 95.00 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 0.29  
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การเพ่ิมที่จอดรถให้เพียงพอ รายละเอียด  
ดังตารางที่ 7-3 

ตารางท่ี 7-3 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ส านักงานฯ มีที่จอดรถให้เพียงพอ 46 16.55 
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว/กระตือรือร้นในการท างาน 21 7.55 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 18 6.47 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 17 6.12 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขั้นตอนการ
ให้บริการ, เอกสารที่ต้องใช้ 

16 5.76 

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วน 15 5.40 
ภายในส านักงานมีสถานที่กว้างขวาง 12 4.32 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 11 3.96 
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ 8 2.88 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ เช่น ที่ สปส., ไปรษณีย์
, อ าเภอ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

8 2.88 

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 7 2.52 
เจ้าหน้าที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะ
ทางมากเกินไป 

7 2.52 

เพ่ิมช่องทาง/รูปแบบการรับช าระเงินให้มีหลากหลายช่องทาง 7 2.52 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ส านักงานฯ มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 6 2.16 
ข้อมูลข่าวสารมีรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน 5 1.80 
จัดล าดับการให้บริการอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้เครื่องกดบัตรคิว 4 1.44 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 4 1.44 
ที่ตั้งส านักงานอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ/เดินทางสะดวก เช่น ย่านการค้า ย่านชุมชน 4 1.44 
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, 
จ าหน่ายอากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

3 1.08 

มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงผู้ประกันตน เช่น สถานะผู้ประกันตนปัจจุบัน,  
วันครบก าหนดรับ-จ่ายเงิน, เตือนเมื่อเงินเข้า 

3 1.08 

เพ่ิมช่องทางการให้บริการต่างๆ แบบครบวงจร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น 
ช าระเงิน, ส่งข้อมูล/หลักฐาน, การยื่นเรื่องต่างๆ, ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม,  
ดูข้อมูลผู้ประกันตน 

3 1.08 

เพ่ิมเคาน์เตอร์ให้บริการมากข้ึน เช่น ช่องรับช าระเงิน ช่องทางตรวจเอกสาร 2 0.72 
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 2 0.72 
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักกลางวัน 2 0.72 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 2 0.72 
เพ่ิมคู่สายโทรศัพท์ในการโทรติดต่อที่ส านักงานโดยตรง/ติดต่อง่าย/ไม่ต้อง 
รอสายนาน 

2 0.72 

ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัท
ต่างๆ, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

2 0.72 

มีหน่วยให้บริการเคลื่อนที่เข้าถึงชุมชนต่างๆ มากข้ึน/ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 2 0.72 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 2 0.72 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 2 0.72 
ภายในอาคารตกแต่งด้วยสีสันสดใส 2 0.72 
ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ง่าย/รวดเร็วขึ้น 1 0.36 
จัดพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน/ส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณใกล้กัน 1 0.36 
ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด 1 0.36 
ป้ายบอกจุดบริการแสดงให้เห็นเด่นชัด 1 0.36 
มีที่บังแดดส าหรับที่จอดรถ 1 0.36 
มีบริการ free wifi ภายในส านักงานประกันสังคม 1 0.36 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
มีป้ายแสดงจุดบริการต่างๆ 1 0.36 
เครื่องถ่ายเอกสารมีประสิทธิภาพการท างานเหมาะสม เช่น มีความคมชัด, 
ท างานเร็ว, กระดาษไม่ติดค้าง 

1 0.36 

แจ้งรายละเอียดการส่งเงินสมทบแก่ผู้ประกันตน เช่น จ านวนงวดที่ส่งแล้ว 1 0.36 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์ 1 0.36 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 1 0.36 
สามารถช าระเงินสมทบโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 1 0.36 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 1 0.36 
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 1 0.36 
เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร 1 0.36 
จุดบริการต่างๆ ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้เด่นชัด เช่น แบบฟอร์ม แผ่นพับ โบรชัวร์ 
จุดบริการหนังสือ 

1 0.36 

ที่นั่งรอมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ/ไม่ช ารุด 1 0.36 
อุปกรณ์เครื่องเขียนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/ไม่ช ารุดเสียหาย 1 0.36 
ปรับปรุงพื้นท่ีส านักงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีหลุมบ่อ ไม่มีน้ าขัง 1 0.36 
ห้องน้ าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/ไม่ช ารุดเสียหาย 1 0.36 
ดูแลโรงอาหารให้มีความสะอาด 1 0.36 
ปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคมให้สมบูรณ์/มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 1 0.36 
มีวีดิทัศน์แนะน าผู้มาใช้บริการ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขั้นตอนการให้บริการ
, เอกสารที่ต้องใช้ 

1 0.36 

สามารถต่อสิทธิประกันสังคมได้ในกรณีขาดการส่งเงินสมทบ 1 0.36 
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน 1 0.36 
ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์นายจ้างให้เท่ากับผู้ประกันตนมาตรา 33 1 0.36 
ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้เท่ากับผู้ประกันตนมาตรา 33 1 0.36 
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 1 0.36 
จัดตั้งสถานพยาบาลของส านักงานประกันสังคมเอง 1 0.36 
สถานพยาบาลมีที่จอดรถให้เพียงพอ 1 0.36 
ผ่อนผันระยะเวลาในการส่งเงินกรณีเลยก าหนดระยะเวลาช าระ 1 0.36 
เพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 1 0.36 
มีของที่ระลึกแจกให้กับผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลต่างๆ 1 0.36 
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 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 7-4 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 16,877 92.03 66 0.36 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 17,497 91.33 66 0.34 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ  
(ตั้งแต่เรียกคิวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

17,254 90.10 205 1.07 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

16,746 90.14 115 0.62 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 16,986 89.59 203 1.07 

 

 จากตารางที่ 7-4 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 92.03 และปัจจัยเรื่องระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 
และเคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.07 โดย
ประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง
รายละเอียดดังตารางที่ 7-5 

ตารางท่ี 7-5 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 131 39.46 
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น 112 33.73 
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 19 5.72 
มีเครื่องกดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ 15 4.52 
ระบบบัตรคิวมีความสับสน/ไม่ชัดเจน เช่น การใช้บัตรคิว2สี 14 4.22 
มีความตรงต่อเวลา/เวลาที่ให้บริการจริงตรงกับเวลาที่ก าหนดไว้ 10 3.01 
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เข้าใจได้ง่ายชัดเจน เช่น ไม่ใช้ภาษาราชการ/ภาษากฎหมาย 9 2.71 
การให้บริการควรเป็นไปตามล าดับคิว 5 1.51 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
มีระบบ One Stop Service/ให้บริการทุกอย่างภายในจุดบริการเดียว 5 1.51 
ประกาศแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดเจน 3 0.90 
แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขออย่างละเอียดชัดเจน 3 0.90 
ด าเนินการในเรื่องต่างๆเสร็จภายในวันเดียว 2 0.60 
การใช้บริการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการต่อได้โดยไม่ต้องรับคิวใหม่ 1 0.30 
วิธีการกดบัตรคิวไม่ควรมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เช่น ไม่ต้องกดเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 1 0.30 
ประกาศเรียกคิวด้วยเสียงที่ดังฟังชัด 1 0.30 
ประกาศแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแสดงข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย 1 0.30 

 

 (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 7-6 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

17,514 91.38 146 0.76 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

17,408 90.81 131 0.68 

3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

17,259 90.26 147 0.77 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

17,247 89.99 160 0.83 

5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

17,467 91.22 83 0.43 

6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

5,479 84.77 170 2.63 
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 จากตารางที่ 7-6 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ พบว่า การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 91.38 และปัจจัยเรื่องการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506 เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 2.63 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่
สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 7-7 

ตารางท่ี 7-7 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 111 16.57 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 105 15.67 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 99 14.78 
ให้บริการรวดเร็ว 67 10.00 
เพ่ิมความเอาใส่ใจลูกค้า/เต็มใจให้บริการ 53 7.91 
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, จ านวน
เงินที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

43 6.42 

เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 40 5.97 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อซักถามต่างๆ 33 4.93 
อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 30 4.48 
ให้บริการ/ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 17 2.54 
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม, ค้นหาข้อมูล,  
การติดตามเรื่องต่างๆ 

12 1.79 

มีมนุษยสัมพันธ์ 12 1.79 
มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 11 1.64 
พูดคุยทักทาย/กล่าวสวัสดีทักทายกับผู้ใช้บริการ 8 1.19 
สายด่วน 1506 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทันทีโดยไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 7 1.04 
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักกลางวัน 7 1.04 
พูดด้วยเสียงชัดถ้อยชัดค า ฟังชัดเจน ไม่เร็วจนเกินไป 5 0.75 
อธิบายสั้นกระชับได้ใจความ 5 0.75 
มีความชัดเจนในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน/ไม่โยนงานกันไปมา 3 0.45 
การแต่งกายสุภาพสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น ไม่สวมกางเกงยีนส์/เสื้อยืด/ 
รองเท้าแตะ/ชายเสื้ออยู่นอกกางเกง 

2 0.30 
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 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางท่ี 7-8 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

17,827 93.11 40 0.21 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

17,345 90.65 64 0.33 

3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 17,350 90.64 101 0.53 
4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

11,132 89.82 108 0.87 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 9,066 86.48 192 1.83 
 

 จากตารางที่ 7-8 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องการจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 93.11 และปัจจัยเรื่องห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่
ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.83 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ห้องน้ า
สะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก รายละเอียดดังตารางที่ 7-9 
 

ตารางท่ี 7-9 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 71 18.30 
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ 43 11.08 
ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก 35 9.02 
ขยายส านักงานให้กว้างขวาง 34 8.76 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ 26 6.70 
ป้ายจุดบริการต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 22 5.67 
มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ 15 3.87 
ขยายขนาดของป้ายให้ใหญ่ขึ้น 14 3.61 
มีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ 14 3.61 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
จัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน/แบ่งพ้ืนที่ให้บริการชัดเจน/จุดบริการที่เก่ียวข้องกันอยู่ใกล้ๆ 
กัน 

12 3.09 

มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

12 3.09 

มีแก้วน้ าดื่มให้บริการเพียงพอ เช่น แก้วน้ าดื่มชนิดใช้แล้วทิ้ง 8 2.06 
จุดบริการถ่ายเอกสารตั้งอยู่พ้ืนที่ใกล้กับจุดยื่นเอกสารประกอบค าขอ 7 1.80 
ดูแลสถานที่ให้มีความสะอาด 6 1.55 
มีโต๊ะส าหรับเขียนแบบฟอร์มต่างๆ ให้เพียงพอ 6 1.55 
ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด 6 1.55 
ขยายขนาดห้องน้ าให้กว้างขึ้น 5 1.29 
สัญลักษณ์หรือข้อความบนป้ายสามารถท าให้เข้าใจจุดบริการได้ง่าย 5 1.29 
อุปกรณ์ภายในห้องน้ าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 4 1.03 
ห้องน้ ามีความสว่างเพียงพอ 4 1.03 
ที่นั่งรออยู่ในสภาพสมบูรณ์/ไม่ช ารุด 3 0.77 
มีโทรทัศน์เปิดให้บริการ 3 0.77 
มีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้เลือก เช่น ชา กาแฟ น้ าผลไม้ 3 0.77 
เติมน้ าที่จุดบริการน้ าดื่มอยู่เสมอ/ไม่ปล่อยให้น้ าหมด 3 0.77 
จัดเคาน์เตอร์จุดบริการให้เป็นระเบียบ 2 0.52 
ตู้บริการน้ าดื่มตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นได้เด่นชัด 2 0.52 
มีอุปกรณ์ให้บริการภายในห้องน้ าอย่างครบถ้วน เช่น กระดาษช าระ, สบู่, สายฉีด
ช าระ, โถปัสสาวะ 

2 0.52 

มีจุดประชาสัมพันธ์/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 2 0.52 
มีอุปกรณ์เครื่องเขียนให้บริการอย่างเพียงพอ เช่น ปากกา, น้ ายาลบค าผิด 2 0.52 
เอกสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์เป็นฉบับปัจจุบัน 2 0.52 
เครื่องออกบัตรคิวท างานไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์  เช่น หมึกจาง  กระดาษหมด 2 0.52 
ควรมีลิฟต์ให้บริการ 2 0.52 
มีวารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ให้บริการอย่างเพียงพอ 1 0.26 
ไม่วางสิ่งของกีดขวางบริเวณทางเดิน/จัดสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 1 0.26 
ห้องน้ าอยู่ในจุดที่สะดวกในการไปใช้บริการ เช่น ไม่ไกลเกินไป, มีห้องน้ าประจ าชั้น
ต่างๆ 

1 0.26 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้มีความเย็นในระดับที่เหมาะสม/เพ่ิมพัดลม 1 0.26 
ลดราคาค่าบริการถ่ายเอกสาร 1 0.26 
เครื่องกดบัตรคิวตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย 1 0.26 
อุปกรณ์เครื่องเขียนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/ไม่ช ารุดเสียหาย 1 0.26 
มีคอมพิวเตอร์ให้บริการอย่างเพียงพอ 1 0.26 
แยกส่วนห้องน้ าชาย/หญิงออกจากกัน 1 0.26 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการเป็นภาษาอังกฤษ 1 0.26 
ควรมีตู้ ATM ให้บริการ 1 0.26 

 

 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 7-10 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

16,894 87.89 164 0.85 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

16,489 85.79 140 0.73 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

16,637 86.56 160 0.83 

4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

16,498 85.83 168 0.87 

 

 จากตารางที่ 7-10 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 87.89 และปัจจัยเรื่องประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.87 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการ
ปรับปรุงมากที่สุด คือ รายงานผลการบริหารงานประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทางการเงิน ,  
การด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ รายละเอียดดังตารางที่ 7-11  
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ตารางท่ี 7-11 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์รับเรื่อง
ร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 

17 41.46 

รายงานผลการบริหารงานประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทางการเงิน, การ
ด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ 

8 19.51 

การให้บริการที่เท่าเทียมกัน/ไม่เลือกปฏิบัติ 6 14.63 
เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน 5 12.20 
เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการติดตาม/ตรวจสอบ 2 4.88 
กล่องรับความคิดเห็นตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นได้เด่นชัด 1 2.44 
มีช่องทางให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 1 2.44 
น าข้อมูลที่ประชาชนร้องทุกข์มาให้ตรวจสอบขั้นตอนว่าทางหน่วยงานได้รับเรื่องและ
แก้ไขจริงหรือไม่ 

1 2.44 

 

 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 7-12 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

14,493 85.39 97 0.57 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ 
ช่องทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหา
ข้อมูลได้โดยสะดวก 

14,288 83.87 115 0.68 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

14,121 82.13 180 1.05 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

14,158 82.20 211 1.23 
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ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

13,934 81.48 211 1.23 

 

 จากตารางที่ 7-12 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ 
เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 85.39 
และปัจจัยเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ด้านการประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย  และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตาม  
ความเป็นจริง เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.23 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มี 
การปรับปรุงมากที่สุด คือ การส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัท
ต่างๆ, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท ์รายละเอียดดังตารางที่ 7-13 
 
ตารางท่ี 7-13 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ
, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

38 18.54 

เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 32 15.61 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 22 10.73 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 16 7.80 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย 11 5.37 
การติดต่อทางโทรศัพท์ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยรับสาย 10 4.88 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 9 4.39 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างบ่อยครั้ง/สม่ าเสมอ 8 3.90 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 8 3.90 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์ 6 2.93 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ 6 2.93 
มีผู้ดูแล/ตอบข้อซักถามทางโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คตลอดเวลา 6 2.93 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน Application โทรศัพท์มือถือ 4 1.95 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงผู้ประกันตน เช่น สถานะผู้ประกันตนปัจจุบัน, วันครบ
ก าหนดรับ-จ่ายเงิน, เตือนเมื่อเงินเข้า 

3 1.46 

ออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่าย เช่น ลดขั้นตอนการล็อคอิน, จัดหมวดหมู่ให้เป็น
ระเบียบ 

3 1.46 

ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารของสื่อต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ตรงกัน 3 1.46 
แจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 3 1.46 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางภาพการ์ตูน 3 1.46 
จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว 2 0.98 
มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในส านักงานประกันสังคม 2 0.98 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 2 0.98 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยรถเคลื่อนท่ี 2 0.98 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 1 0.49 
เพ่ิมเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้มีจ านวนเพียงพอ 1 0.49 
มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลต่างๆ 1 0.49 
แบ่งการน าเสนอสื่อให้เป็นหมวดหมู่ เช่น แยกตามสิทธิประโยชน์ 1 0.49 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์บน BTS 1 0.49 
มีการประชาสัมพันธ์เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิของการตรวจสุขภาพฟรี 1 0.49 

 

 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่  7-14 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) 15,422 88.18 58 0.33 
2. กรณีตาย 13,218 86.03 48 0.31 
3. กรณีทุพพลภาพ 11,800 85.03 69 0.50 
4. กรณีคลอดบุตร  11,063 86.45 77 0.60 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  10,799 86.46 93 0.74 
6. กรณีชราภาพ 12,562 84.64 163 1.10 
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ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

7. กรณีว่างงาน  8,012 84.43 99 1.04 

 
 จากตารางที่ 7-14 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) เป็นสิทธิประโยชน์ที่มี 
ผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 88.18 และสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจ 
มากที่สุด ร้อยละ 1.10 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์
ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 7-15 

ตารางท่ี 7-15 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม 53 33.33 
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง 16 10.06 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 16 10.06 
สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ชราภาพเป็นบ าเหน็จหรือบ านาญได้ 16 10.06 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 10 6.29 
สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 7 4.40 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 5 3.14 
ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 4 2.52 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 3 1.89 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต 3 1.89 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ เช่น ที่ สปส., ไปรษณีย์, 
อ าเภอ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

3 1.89 

ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 3 1.89 
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน 3 1.89 
ชดเชยกรณีว่างงานตามรายได้จริง 3 1.89 
มีคลินิคประกันสังคมในเครือโรงพยาบาล 3 1.89 
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่มีส าหรับผู้ประกันตนในมาตราต่างๆ เช่น ม.40 เพ่ิมกรณี
ทันตกรรม, ม.39 เพ่ิมกรณีชราภาพ 

2 1.26 

การได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมในกรณีท่ีเปลี่ยนงาน แต่ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ 2 1.26 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 1 0.63 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 1 0.63 
เพ่ิมสิทธิครอบคลุมการตรวจสุขภาพ 1 0.63 
การรับสิทธิประโยชน์ใช้ระยะเวลาไม่นาน 1 0.63 
กรณีฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาสถานพยาบาลใดก็ได้ 1 0.63 
สามารถใช้สิทธิประกันสังคมร่วมกับสิทธิรักษาพยาบาลอ่ืนได้ เช่น สิทธิโครงการ 30 
บาท รักษาทุกโรค 

1 0.63 

สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้มากกว่าปีละครั้ง 1 0.63 
 

 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 7-16 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 8,826 89.61 23 0.23 
2. กรณีตาย/สูญหาย 7,734 86.24 25 0.28 
3. กรณีทุพพลภาพ 7,241 85.24 58 0.68 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

7,234 85.56 60 0.71 

 
 จากตารางที่ 7-16 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 89.61 และสิทธิประโยชน์กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ เป็น 
สิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.71 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมาก
ที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 7-17 
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ตารางท่ี 7-17 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 5 45.45 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 2 18.18 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 1 9.09 
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ 1 9.09 
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 1 9.09 
จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนในครั้งเดียวไม่แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน 1 9.09 

 

 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่  7-18 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 11,860 84.76 229 1.64 
2. คุณภาพของยา 11,460 81.88 257 1.84 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 11,296 80.67 337 2.41 
4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์
อ่ืนๆ 

11,342 81.20 302 2.16 

 

 จากตารางที่ 7-18 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 84.76 และปัจจัยเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 2.41 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลา
รอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ีชัดเจน รายละเอียดดังตารางที่ 7-19 
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ตารางท่ี 7-19 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตาม
สิทธิที่ใช้ 

182 23.13 

ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ี
ชัดเจน 

167 21.22 

สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
มาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

105 13.34 

วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 98 12.45 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล 70 8.89 
บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 33 4.19 
เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ เช่น แพทย์ พยาบาล จนท. ส่วนงานต่างๆ 33 4.19 
ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการรักษา 27 3.43 
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 14 1.78 
ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน เช่น โรคที่เป็น วิธีดูแลรักษา 11 1.40 
เพ่ิมคุณภาพการบริการ/ตรวจรักษาสถานพยาบาลในโครงการให้สูงกว่าสถานพยาบาล
ทั่วไป 

11 1.40 

บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 10 1.27 
มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานคอยให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่
ส่วนงานต่างๆ 

5 0.64 

เพ่ิมจ านวนผู้ประกันตนที่สามารถเลือกสถานพยาบาลแต่ละแห่งให้มากข้ึน 4 0.51 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/ตอบข้อซักถามต่างๆ 4 0.51 
ลดขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยให้แพทย์เฉพาะทาง  4 0.51 
เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม 3 0.38 
สามารถตรวจ/รักษาได้ทุกโรค 1 0.13 
แยกพ้ืนที่ตรวจรักษาตามสิทธิต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น คนไทย/คนต่างชาติ, สิทธิบัตรทอง
, สิทธิประกันสังคม 

1 0.13 

มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 1 0.13 
มีแพทย์ให้บริการอยู่ตลอดเวลา 1 0.13 
เพ่ิมปริมาณเวชภัณฑ์ให้กับผู้ประกันตน 1 0.13 
ขยายสถานที่รับรองสิทธิประกันสังคมให้กว้างขึ้น 1 0.13 
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 2.1.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 

จากแผนภูมิที่  7-3 ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อ 
การให้บริการรอบที่ 2 อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.25) โดยลดลงจากรอบที่ 1 (ลดลง 0.02) และค่าเฉลี่ย
ความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ในระดับผูกพัน
มากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.38) โดยลดลงจากรอบที่ 1 (ลดลง 
0.01) แต่เมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติแล้ว (Significant) 
พบว่าค่าความแตกต่างของทั้งความเชื่อมั่น และความ
ผูกพัน ของการส ารวจ 2 รอบ ไม่ได้มีนัยส าคัญทางสถิติ 
คือไม่ได้มีความแตกต่างทางสถิติ 

 

 

 

 

  2.1.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 7-4 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ ภาพรวมทั่วประเทศ 

 
  

แผนภูมิที่ 7-3 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม
ภาพรวมทั่วประเทศ 
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 จากแผนภูมิที่ 7-4 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่ เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 56 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไป ร้อยละ 38 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไป 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 6 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 49.85 
 

 

แผนภูมิที่ 7-5 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน  
ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

 จากแผนภูมิที่ 7-5 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 54  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 39 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 7 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ของส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 47.42 
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แผนภูมิที่ 7-6 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ  
ภาพรวมทั่วประเทศ 

 
 จากแผนภูมิที่ 7-6 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะให้ 
หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ 
ในการมาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 52 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ  
อาจจะเสนอแนะหรือไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 41 และมีผู้ที่ 
ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการ
ทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 7 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
ของคะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 45.24 
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 2.2) ผลการส ารวจ พื้นที่ กทม. 

  2.2.1) ผลการส ารวจความพึงพอใจเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 

 

แผนภูมิที่ 7-7 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

 จากแผนภูมิที่ 7-7 ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าในรอบที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
พึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.14) และเมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจรอบที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ รอบที่ 2 
ลดลงจากเดิม 0.14 

 

  2.2.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภูมิที่ 7-8 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพ้ืนที่ กทม. 
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 จากแผนภูมิที่ 7-8 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.13 – 
4.29) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.29) 
รองลงมา คือด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.28) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวัง
น้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.13)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ  
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.97 – 4.11) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.11) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.10) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านประโยชน์ทดแทน และด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.97)  

และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  
(Gap 0.32) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้ รองลงมา คือ ด้านสิทธิประโยชน์ (Gap 0.30) และด้านที่มีช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Gap 0.08) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมสามารถ
ตอบสนองได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

  2.2.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

ตารางท่ี 7-20 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 1,634 90.43 8 0.44 

 

 จากตารางที่ 7-20 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 90.43 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 0.44 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การเพ่ิมที่จอดรถของส านักงานฯ ให้เพียงพอ 
รายละเอียดดังตารางที่ 7-21 
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ตารางท่ี 7-21 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ส านักงานฯ มีที่จอดรถให้เพียงพอ 8 12.90 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขั้นตอนการ
ให้บริการ, เอกสารที่ต้องใช้ 

5 8.06 

ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 4 6.45 
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วน 4 6.45 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 4 6.45 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ เช่น ที่ สปส., ไปรษณีย์, 
อ าเภอ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

4 6.45 

เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ 3 4.84 
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว/กระตือรือร้นในการท างาน 3 4.84 
เพ่ิมช่องทาง/รูปแบบการรับช าระเงินให้มีหลากหลายช่องทาง 3 4.84 
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 2 3.23 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 2 3.23 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 2 3.23 
ภายในส านักงานมีสถานที่กว้างขวาง 2 3.23 
มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงผู้ประกันตน เช่น สถานะผู้ประกันตนปัจจุบัน, วันครบ
ก าหนดรับ-จ่ายเงิน, เตือนเมื่อเงินเข้า 

2 3.23 

ภายในอาคารตกแต่งด้วยสีสันสดใส 2 3.23 
เพ่ิมเคาน์เตอร์ให้บริการมากข้ึน เช่น ช่องรับช าระเงิน ช่องทางตรวจเอกสาร 1 1.61 
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

1 1.61 

เครื่องถ่ายเอกสารมีประสิทธิภาพการท างานเหมาะสม เช่น มีความคมชัด, ท างานเร็ว
, กระดาษไม่ติดค้าง 

1 1.61 

เพ่ิมคู่สายโทรศัพท์ในการโทรติดต่อที่ส านักงานโดยตรง/ติดต่อง่าย/ไม่ต้องรอสายนาน 1 1.61 
สามารถช าระเงินสมทบโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 1 1.61 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 1 1.61 
เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร 1 1.61 
ปรับปรุงพื้นท่ีส านักงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีหลุมบ่อ ไม่มีน้ าขัง 1 1.61 
ห้องน้ าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/ไม่ช ารุดเสียหาย 1 1.61 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 1 1.61 
สถานพยาบาลมีที่จอดรถให้เพียงพอ 1 1.61 
เพ่ิมช่องทางการให้บริการต่างๆ แบบครบวงจร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ช าระเงิน
, ส่งข้อมูล/หลักฐาน, การยื่นเรื่องต่างๆ, ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม, ดูข้อมูลผู้ประกันตน 

1 1.61 

 

 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 7-22 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 1,517 84.56 14 0.78 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 1,522 84.37 8 0.44 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

1,449 80.50 112 6.22 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

1,346 85.41 13 0.82 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 1,454 80.60 94 5.21 
 

 จากตารางที่ 7-22 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องแบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการชี้แจงเอกสาร
ประกอบการยื่นค าขอชัดเจน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 85.41 และปัจจัยเรื่องระยะเวลา 
ในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ) เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 6.22 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น รายละเอียด
ดังตารางที่ 7-23 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

7-31 

ตารางท่ี 7-23 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น 81 44.26 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 76 41.53 
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 5 2.73 
มีความตรงต่อเวลา/เวลาที่ให้บริการจริงตรงกับเวลาที่ก าหนดไว้ 4 2.19 
การให้บริการควรเป็นไปตามล าดับคิว 3 1.64 
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เข้าใจได้ง่ายชัดเจน เช่น ไม่ใช้ภาษาราชการ/ภาษากฎหมาย 3 1.64 
มีเครื่องกดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ 3 1.64 
ประกาศแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดเจน 2 1.09 
ด าเนินการในเรื่องต่างๆเสร็จภายในวันเดียว 2 1.09 
มีระบบ One Stop Service/ให้บริการทุกอย่างภายในจุดบริการเดียว 1 0.55 
วิธีการกดบัตรคิวไม่ควรมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เช่น ไม่ต้องกดเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 1 0.55 
แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขออย่างละเอียดชัดเจน 1 0.55 
ประกาศเรียกคิวด้วยเสียงที่ดังฟังชัด 1 0.55 

 

 (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 7-24 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

1,431 79.19 37 2.05 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

1,455 80.52 31 1.72 

3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

1,452 80.67 27 1.50 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

1,448 80.13 39 2.16 
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ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

1,459 80.74 12 0.66 

6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

745 83.80 38 4.27 

 

 จากตารางที่ 7-24 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยเรื่องการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506 เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 83.80 และเป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน ร้อยละ 4.27 โดยประเด็น  
ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506รายละเอียดดังตาราง 
ที่ 7-25 

ตารางท่ี 7-25 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 41 16.33 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 36 14.34 
ให้บริการรวดเร็ว 31 12.35 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 25 9.96 
เพ่ิมความเอาใส่ใจลูกค้า/เต็มใจให้บริการ 23 9.16 
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, จ านวน
เงินที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

21 8.37 

เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 20 7.97 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อซักถามต่างๆ 18 7.17 
อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 11 4.38 
ให้บริการ/ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 6 2.39 
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม, ค้นหาข้อมูล, การ
ติดตามเรื่องต่างๆ 

4 1.59 

พูดด้วยเสียงชัดถ้อยชัดค า ฟังชัดเจน ไม่เร็วจนเกินไป 3 1.20 
มีมนุษยสัมพันธ์ 3 1.20 
สายด่วน 1506 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทันทีโดยไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 3 1.20 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
อธิบายสั้นกระชับได้ใจความ 3 1.20 
การแต่งกายสุภาพสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น ไม่สวมกางเกงยีน/เสื้อยืด/รองเท้าแตะ/
ชายเสื้ออยู่นอกกางเกง 

1 0.40 

มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 1 0.40 
มีความชัดเจนในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน/ไม่โยนงานกันไปมา 1 0.40 

 

 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางท่ี 7-26 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

1,476 81.68 9 0.50 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

1,445 80.50 12 0.67 

3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 1,494 82.82 8 0.44 
4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

948 93.31 7 0.69 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 881 85.45 32 3.10 
 

 จากตารางที่ 7-26 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องมีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะรอรับบริการ เป็นปัจจัยที่มี 
ผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.31 และปัจจัยเรื่องห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 3.10 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ห้องน้ าสะอาด  
ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก รายละเอียดดังตารางที่ 7-27 
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ตารางท่ี 7-27 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ 20 12.66 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ 19 12.03 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 18 11.39 
ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก 18 11.39 
ขยายส านักงานให้กว้างขวาง 11 6.96 
ป้ายจุดบริการต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 9 5.70 
จัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน/แบ่งพ้ืนที่ให้บริการชัดเจน/จุดบริการที่เก่ียวข้องกันอยู่ใกล้ๆ 
กัน 

8 5.06 

มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ 7 4.43 
ขยายขนาดของป้ายให้ใหญ่ขึ้น 5 3.16 
สัญลักษณ์หรือข้อความบนป้ายสามารถท าให้เข้าใจจุดบริการได้ง่าย 4 2.53 
ขยายขนาดห้องน้ าให้กว้างขึ้น 3 1.90 
มีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ 3 1.90 
อุปกรณ์ภายในห้องน้ าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 3 1.90 
เติมน้ าที่จุดบริการน้ าดื่มอยู่เสมอ/ไม่ปล่อยให้น้ าหมด 3 1.90 
มีอุปกรณ์ให้บริการภายในห้องน้ าอย่างครบถ้วน เช่น กระดาษช าระ, สบู่, สายฉีด
ช าระ, โถปัสสาวะ 

2 1.27 

ดูแลสถานที่ให้มีความสะอาด 2 1.27 
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

2 1.27 

ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด 2 1.27 
มีอุปกรณ์เครื่องเขียนให้บริการอย่างเพียงพอ เช่น ปากกา, น้ ายาลบค าผิด 2 1.27 
ห้องน้ ามีความสว่างเพียงพอ 2 1.27 
ควรมีลิฟต์ให้บริการ 2 1.27 
จัดเคาน์เตอร์จุดบริการให้เป็นระเบียบ 1 0.63 
ตู้บริการน้ าดื่มตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นได้เด่นชัด 1 0.63 
มีวารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ให้บริการอย่างเพียงพอ 1 0.63 
ไม่วางสิ่งของกีดขวางบริเวณทางเดิน/จัดสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 1 0.63 
มีจุดประชาสัมพันธ์/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 0.63 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้มีความเย็นในระดับที่เหมาะสม/เพ่ิมพัดลม 1 0.63 
ลดราคาค่าบริการถ่ายเอกสาร 1 0.63 
จุดบริการถ่ายเอกสารตั้งอยู่พ้ืนที่ใกล้กับจุดยื่นเอกสารประกอบค าขอ 1 0.63 
มีคอมพิวเตอร์ให้บริการอย่างเพียงพอ 1 0.63 
เครื่องออกบัตรคิวท างานไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์  เช่น หมึกจาง  กระดาษหมด 1 0.63 
แยกส่วนห้องน้ าชาย/หญิงออกจากกัน 1 0.63 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการเป็นภาษาอังกฤษ 1 0.63 
ควรมีตู้ ATM ให้บริการ 1 0.63 

 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 7-28 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

1,413 78.20 10 0.55 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

1,407 77.86 19 1.05 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

1,427 78.97 12 0.66 

4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

1,393 77.09 14 0.77 

 
 จากตารางที่ 7-28 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องการให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และยุติธรรม เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 78.97 และปัจจัยเรื่องช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชน 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.05 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด 
คือ การเพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น , เคาน์เตอร์รับเรื่องร้องเรียน, เว็บไซต์, 
สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 7-29 
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ตารางท่ี 7-29 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์รับเรื่อง
ร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 

14 58.33 

การให้บริการที่เท่าเทียมกัน/ไม่เลือกปฏิบัติ 4 16.67 
เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน 3 12.50 
รายงานผลการบริหารงานประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทางการเงิน, การ
ด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ 

2 8.33 

น าข้อมูลที่ประชาชนร้องทุกข์มาให้ตรวจสอบขั้นตอนว่าทางหน่วยงานได้รับเรื่องและ
แก้ไขจริงหรือไม่ 

1 4.17 

 

 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 7-30 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

1,201 80.17 12 0.80 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก 

1,198 80.13 13 0.87 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

1,179 78.76 17 1.14 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

1,150 76.67 23 1.53 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

1,123 75.17 31 2.07 
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 จากตารางที่ 7-30 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 80.17 
และปัจจัยเรื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 2.07 โดยประเด็น 
ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรม
ตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย,์ โทรศัพท ์รายละเอียดดังตารางที่ 7-31 
 
ตารางท่ี 7-31 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, 
SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

25 16.89 

เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 19 12.84 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 17 11.49 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 13 8.78 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย 11 7.43 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 8 5.41 
การติดต่อทางโทรศัพท์ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยรับสาย 6 4.05 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 6 4.05 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างบ่อยครั้ง/สม่ าเสมอ 6 4.05 
มีผู้ดูแล/ตอบข้อซักถามทางโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คตลอดเวลา 6 4.05 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์ 5 3.38 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ 3 2.03 
ออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่าย เช่น ลดขั้นตอนการล็อคอิน, จัดหมวดหมู่ให้เป็น
ระเบียบ 

3 2.03 

แจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 3 2.03 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางภาพการ์ตูน 3 2.03 
มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในส านักงานประกันสังคม 2 1.35 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารของสื่อต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ตรงกัน 2 1.35 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 2 1.35 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน Application โทรศัพท์มือถือ 2 1.35 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว 1 0.68 
เพ่ิมเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้มีจ านวนเพียงพอ 1 0.68 
มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลต่างๆ 1 0.68 
มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงผู้ประกันตน เช่น สถานะผู้ประกันตนปัจจุบัน, วันครบ
ก าหนดรับ-จ่ายเงิน, เตือนเมื่อเงินเข้า 

1 0.68 

เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์บน BTS 1 0.68 
มีการประชาสัมพันธ์เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิของการตรวจสุขภาพฟรี 1 0.68 

 
 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่  7-32 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) 1,149 75.20 17 1.11 
2. กรณีตาย 864 73.78 3 0.26 
3. กรณีทุพพลภาพ 722 71.63 1 0.10 
4. กรณีคลอดบุตร  987 81.91 1 0.08 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  841 78.97 3 0.28 
6. กรณีชราภาพ 787 66.64 21 1.78 
7. กรณีว่างงาน  714 76.36 1 0.11 

 

 จากตารางที่ 7-32 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ 81.91 และสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.78 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ชราภาพ 
เป็นบ าเหน็จหรือบ านาญได้ รายละเอียดดังตารางที่ 7-33 
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ตารางท่ี 7-33 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม 29 38.16 
สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ชราภาพเป็นบ าเหน็จหรือบ านาญได้ 14 18.42 
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง 8 10.53 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 4 5.26 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 4 5.26 
สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 4 5.26 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 3 3.95 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางภาพการ์ตูน 3 2.03 
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 2 2.63 
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน 2 2.63 
การได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมในกรณีท่ีเปลี่ยนงาน แต่ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ 2 2.63 
มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในส านักงานประกันสังคม 2 1.35 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารของสื่อต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ตรงกัน 2 1.35 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 2 1.35 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน Application โทรศัพท์มือถือ 2 1.35 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 1 1.32 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต 1 1.32 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ เช่น ที่ สปส., ไปรษณีย์, 
อ าเภอ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

1 1.32 

ชดเชยกรณีว่างงานตามรายได้จริง 1 1.32 
จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว 1 0.68 
เพ่ิมเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้มีจ านวนเพียงพอ 1 0.68 
มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลต่างๆ 1 0.68 
มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงผู้ประกันตน เช่น สถานะผู้ประกันตนปัจจุบัน, วันครบ
ก าหนดรับ-จ่ายเงิน, เตือนเมื่อเงินเข้า 

1 0.68 

เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์บน BTS 1 0.68 
มีการประชาสัมพันธ์เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิของการตรวจสุขภาพฟรี 1 0.68 
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 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 7-34 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 694 78.77 - - 
2. กรณีตาย/สูญหาย 514 74.93 - - 
3. กรณีทุพพลภาพ 461 72.94 - - 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

492 74.32 1 0.15 

 
 จากตารางที่ 7-34 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 78.77 และสิทธิประโยชน์กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ เป็นสิทธิ
ประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 0.15 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด 
คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ รายละเอียดดังตารางที่ 7-35 

ตารางท่ี 7-35 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 2 33.33 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 1 16.67 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 1 16.67 
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ 1 16.67 
จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนในครั้งเดียวไม่แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน 1 16.67 
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 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่  7-36 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 1,169 84.40 61 4.40 
2. คุณภาพของยา 1,149 82.96 72 5.20 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 1,128 81.44 64 4.62 
4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์
อ่ืนๆ 

1,099 80.81 65 4.78 

 

 จากตารางที่ 6-36 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 84.40 และปัจจัยเรื่องคุณภาพของยา เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 5.20 โดยประเด็น
ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยา 
นอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตามสิทธิที่ใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 7-37 

ตารางท่ี 7-37 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ี
ชัดเจน 

64 21.33 

ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตาม
สิทธิที่ใช้ 

58 19.33 

สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
มาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

50 16.67 

วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 47 15.67 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล 20 6.67 
เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ส่วนงาน
ต่างๆ 

14 4.67 

บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 10 3.33 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการรักษา 8 2.67 
ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน เช่น โรคที่เป็น, การดูแล
รักษา 

5 1.67 

เพ่ิมคุณภาพการบริการ/ตรวจรักษาสถานพยาบาลในโครงการให้สูงกว่า
สถานพยาบาลทั่วไป 

5 1.67 

เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 3 1.00 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 3 1.00 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/ตอบข้อซักถามต่างๆ 3 1.00 
ลดขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยให้แพทย์เฉพาะทาง  3 1.00 
เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม 2 0.67 
เพ่ิมจ านวนผู้ประกันตนที่สามารถเลือกสถานพยาบาลแต่ละแห่งให้มากข้ึน 2 0.67 
สามารถตรวจ/รักษาได้ทุกโรค 1 0.33 
มีแพทย์ให้บริการอยู่ตลอดเวลา 1 0.33 
เพ่ิมปริมาณเวชภัณฑ์ให้กับผู้ประกันตน 1 0.33 

 

  2.2.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 

จากแผนภูมิที่  7 -9 ค่า เฉลี่ ยความเชื่ อมั่นต่อ 
การให้บริการรอบที่ 2 อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.99) โดลดลงจากรอบที่ 1 (ลดลง 0.05) และค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ในระดับผูกพันมาก
เช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.13) โดยลดลงจากรอบที่ 1 (ลดลง 0.13) 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7-9 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม
พ้ืนที่ กทม. 
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  2.2.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 7-10 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที่ กทม. 
 

 จากแผนภูมิที่ 7-10 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่ เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 36 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไป ร้อยละ 47 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไป 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 17 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 18.83 

 

แผนภูมิที่ 7-11 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ กทม. 
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 จากแผนภูมิที่ 7-11 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 33  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 49 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 18 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ของส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 15.21 

 

แผนภูมิที่ 7-12 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พ้ืนที่ กทม. 
 

จากแผนภูมิที่ 7-12 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะให้ 
หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ 
ในการมาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดี ขึ้น 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 35 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ  
อาจจะเสนอแนะหรือไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 49 และมีผู้ที่ 
ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการ
ทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 16 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
ของคะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 19.63 
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 2.3) ผลการส ารวจ พื้นที่ปริมณฑล 

  2.3.1) ผลการส ารวจความพึงพอใจเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 

 

แผนภูมิที่ 7-13 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

 จากแผนภูมิที่ 7-13 ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าในรอบที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
พึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.39) และเมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจรอบที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ รอบที่ 2 
เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.08 

 

  2.3.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภูมิที่ 7-14 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพื้นที่ปริมณฑล 
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 จากแผนภูมิที่ 7-14 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.13 – 
4.29) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.29) 
รองลงมา คือด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.28) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวัง
น้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.13)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ  
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.97 – 4.11) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.11) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.10) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านประโยชน์ทดแทน และด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.97)  

และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  
(Gap 0.32) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้ รองลงมา คือ ด้านสิทธิประโยชน์ (Gap 0.30) และด้านที่มีช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Gap 0.08) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมสามารถ
ตอบสนองได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 

  2.3.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

ตารางท่ี 7-38 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 1,502 93.18 3 0.19 

 

 จากตารางที่ 7-38 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 93.18 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 0.19 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ 
ไพเราะ นุ่มนวล รายละเอียดดังตารางที่ 7-39 
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ตารางท่ี 7-39 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 3 15.79 
เพ่ิมเคาน์เตอร์ให้บริการมากข้ึน เช่น ช่องรับช าระเงิน ช่องทางตรวจเอกสาร 1 5.26 
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ 1 5.26 
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วน 1 5.26 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 1 5.26 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 1 5.26 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขั้นตอนการ
ให้บริการ, เอกสารที่ต้องใช้ 

1 5.26 

มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักกลางวัน 1 5.26 
จัดพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน/ส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณใกล้กัน 1 5.26 
ป้ายบอกจุดบริการแสดงให้เห็นเด่นชัด 1 5.26 
ภายในส านักงานมีสถานที่กว้างขวาง 1 5.26 
มีบริการ free wifi ภายในส านักงานประกันสังคม 1 5.26 
แจ้งรายละเอียดการส่งเงินสมทบแก่ผู้ประกันตน เช่น จ านวนงวดที่ส่งแล้ว 1 5.26 
เพ่ิมคู่สายโทรศัพท์ในการโทรติดต่อที่ส านักงานโดยตรง/ติดต่อง่าย/ไม่ต้องรอสายนาน 1 5.26 
เพ่ิมช่องทาง/รูปแบบการรับช าระเงินให้มีหลากหลายช่องทาง 1 5.26 
อุปกรณ์เครื่องเขียนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/ไม่ช ารุดเสียหาย 1 5.26 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ เช่น ที่ สปส., ไปรษณีย์, 
อ าเภอ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

1 5.26 
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 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 7-40 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 1,436 89.75 3 0.19 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 1,435 89.19 4 0.25 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

1,449 90.00 4 0.25 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

1,326 88.16 2 0.13 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 1,448 90.05 5 0.31 
 

 จากตารางที่ 7-40 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องเคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 90.05 และปัจจัยเรื่องระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.31 โดยประเด็นที่ผู้ ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ  
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 7-41 

ตารางท่ี 7-41 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 15 62.50 
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น 7 29.17 
มีความตรงต่อเวลา/เวลาที่ให้บริการจริงตรงกับเวลาที่ก าหนดไว้ 2 8.33 
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 (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 7-42 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

1,403 87.03 10 0.62 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

1,388 86.10 8 0.50 

3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

1,397 86.66 10 0.62 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

1,412 87.59 6 0.37 

5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

1,375 85.30 3 0.19 

6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

539 88.22 12 1.96 

 

 จากตารางที่ 7-42 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506 เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจ 
มากที่สุด ร้อยละ 88.22 และเป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน ร้อยละ 1.96 โดยประเด็น 
ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตาราง
ที่ 7-43 

ตารางท่ี 7-43 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 17 27.87 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 15 24.59 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 6 9.84 
เพ่ิมความเอาใส่ใจลูกค้า/เต็มใจให้บริการ 5 8.20 
ให้บริการ/ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 5 8.20 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, จ านวน
เงินที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

3 4.92 

มีมนุษยสัมพันธ์ 2 3.28 
ให้บริการรวดเร็ว 2 3.28 
มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 2 3.28 
พูดด้วยเสียงชัดถ้อยชัดค า ฟังชัดเจน ไม่เร็วจนเกินไป 1 1.64 
อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 1 1.64 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 1 1.64 
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักกลางวัน 1 1.64 

 

 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางท่ี 7-44 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

1,417 87.96 5 0.31 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

1,376 85.41 2 0.12 

3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 1,392 86.41 5 0.31 
4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

988 85.69 1 0.09 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 969 81.29 34 2.85 

จากตารางที่ 7-44 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องการจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ  
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 87.96 และปัจจัยเรื่องห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน เป็นปัจจัยที่มี 
ผู้ที่ไม่พึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 2.85 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด รายละเอียด 
ดังตารางที่ 7-45 
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ตารางท่ี 7-45 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 8 42.11 
ขยายส านักงานให้กว้างขวาง 4 21.05 
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ 3 15.79 
จัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน/แบ่งพ้ืนที่ให้บริการชัดเจน/จุดบริการที่เก่ียวข้องกันอยู่ใกล้ๆ 
กัน 

2 10.53 

มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

1 5.26 

อุปกรณ์เครื่องเขียนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/ไม่ช ารุดเสียหาย 1 5.26 
 

 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 7-46 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

1,361 84.43 8 0.50 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

1,292 80.15 4 0.25 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

1,343 83.31 5 0.31 

4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

1,341 83.19 4 0.25 

 
 จากตารางที่ 7-46 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 84.43 และ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน  
ร้อยละ 0.50 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ รายงานผลการบริหารงาน
ประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทางการเงิน, การด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ รายละเอียดดังตารางที่ 7-47 
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ตารางท่ี 7-47 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการติดตาม/ตรวจสอบ 2 50.00 
เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์รับเรื่อง
ร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 

1 25.00 

รายงานผลการบริหารงานประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทางการเงิน, การ
ด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ 

1 25.00 

 

 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 7-48 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

1,171 80.93 6 0.41 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก 

1,141 78.80 7 0.48 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

1,124 77.62 9 0.62 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

1,138 78.59 12 0.83 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

1,117 77.19 15 1.04 
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 จากตารางที่ 7-48 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 80.93 
และปัจจัยเรื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูล 
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.04 โดยประเด็น 
ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรม
ตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย,์ โทรศัพท ์รายละเอียดดังตารางที่ 7-49 
 

ตารางท่ี 7-49 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
การติดต่อทางโทรศัพท์ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยรับสาย 3 23.08 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 3 23.08 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, 
SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

2 15.38 

เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน Application โทรศัพท์มือถือ 2 15.38 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 1 7.69 
มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงผู้ประกันตน เช่น สถานะผู้ประกันตนปัจจุบัน, วันครบ
ก าหนดรับ-จ่ายเงิน, เตือนเมื่อเงินเข้า 

1 7.69 

ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารของสื่อต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ตรงกัน 1 7.69 
 

 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่  7-50 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) 1,199 77.06 1 0.06 
2. กรณีตาย 962 71.26 1 0.07 
3. กรณีทุพพลภาพ 878 69.96 2 0.16 
4. กรณีคลอดบุตร  1,074 81.00 1 0.08 
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ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5. กรณีสงเคราะห์บุตร  1,070 81.80 2 0.15 
6. กรณีชราภาพ 1,006 70.75 10 0.70 
7. กรณีว่างงาน  749 74.01 2 0.20 

 
 จากตารางที่ 7-50 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 81.80 และสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.70 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 7-51 
 
ตารางท่ี 7-51 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม 3 23.08 
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง 2 15.38 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 2 15.38 
ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 1 7.69 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 1 7.69 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ 1 7.69 
สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ชราภาพเป็นบ าเหน็จหรือบ านาญได้ 1 7.69 
สามารถใช้สิทธิประกันสังคมร่วมกับสิทธิรักษาพยาบาลอ่ืนได้ เช่น สิทธิโครงการ 30 
บาท รักษาทุกโรค 

1 7.69 

มีคลินิคประกันสังคมในเครือโรงพยาบาล 1 7.69 
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 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 7-52 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 732 81.24 2 0.22 
2. กรณีตาย/สูญหาย 634 73.55 2 0.23 
3. กรณีทุพพลภาพ 617 72.93 2 0.24 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

644 75.15 2 0.23 

 
 จากตารางที่ 7-52 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 81.24 และสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 0.24 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทน
กรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 7-53 

ตารางท่ี 7-53 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 1 100.00 

 

 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่  7-54 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 1,014 75.39 49 3.64 
2. คุณภาพของยา 958 71.23 46 3.42 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 982 73.01 59 4.39 
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ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์
อ่ืนๆ 

978 72.71 52 3.87 

 

 จากตารางที่ 7-54 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 75.39 และปัจจัยเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 4.39 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ สถานพยาบาลในประกันสังคม
ให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอ่ืน  รายละเอียด 
ดังตารางที่ 7-55 

ตารางท่ี 7-55 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ี
ชัดเจน 

57 28.64 

ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตาม
สิทธิที่ใช้ 

33 16.58 

วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 32 16.08 
สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
มาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

24 12.06 

ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการรักษา 14 7.04 
เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ส่วนงาน
ต่างๆ 

11 5.53 

ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล 11 5.53 
บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 5 2.51 
มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานคอยให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, 
เจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ 

4 2.01 

เพ่ิมคุณภาพการบริการ/ตรวจรักษาสถานพยาบาลในโครงการให้สูงกว่า
สถานพยาบาลทั่วไป 

3 1.51 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน เช่น โรคที่เป็น, การดูแล
รักษา 

2 1.01 

เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม 1 0.50 
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 1 0.50 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 1 0.50 

 

  2.3.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 

จากแผนภูมิที่ 7-15 ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการรอบที่ 2 อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23) 
โดยเพ่ิมขึ้นจากรอบที่ 1 (เพ่ิมขึ้น 0.14) และค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ในระดับผูกพันมาก
เช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.42) โดยเพ่ิมขึ้นจากรอบที่ 1 (เพ่ิมขึ้น 
0.09) 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7-15 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อ
การให้บริการและความผูกพันต่อส านักงาน
ประกันสังคมพ้ืนที่ปริมณฑล 
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  2.3.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 7-16 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที่ปริมณฑล 
 

 จากแผนภูมิที่ 7-16 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่ เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 55 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไป ร้อยละ 38 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไป 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 7 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 47.35 
 

 

แผนภูมิที่ 7-17 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ปริมณฑล 
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 จากแผนภูมิที่ 7-17 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 49  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 40 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 11 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ของส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 38.02 

 

แผนภูมิที่ 7-18 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พ้ืนที่ปริมณฑล 

 

 จากแผนภูมิที่ 7-18 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะให้ 
หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ 
ในการมาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น  
อย่างแน่นอน ร้อยละ 45 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ  
อาจจะเสนอแนะหรือไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 43 และมีผู้ที่ 
ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการ
ทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 12 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
ของคะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 33.42 
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 2.4) ผลการส ารวจ พื้นที่ภาคกลาง 

  2.4.1) ผลการส ารวจความพึงพอใจเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 

 

แผนภูมิที่ 7-19 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ภาพรวมทั่วประเทศ 

 
 

 จากแผนภูมิที่ 7-19 ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.60) และเม่ือเปรียบเทียบกับการส ารวจรอบที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ รอบท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก
เดิม 0.09 

 

  2.4.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 
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แผนภูมิที่ 7-20 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพื้นที่ภาคกลาง 

 จากแผนภูมิที ่7-20 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.62 
- 4.79) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.79) รองลงมา คือด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.78) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ 
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.62)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ และ
พึงพอใจมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.23 – 4.54) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้าน 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.54) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ
และขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า เฉลี่ ย  4.52) และด้านที่มีค่า เฉลี่ ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.23)  

และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  
(Gap 0.54) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้ รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (Gap 0.40) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความความคาดหวังใกล้เคียงกับกับพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้า ที่ และด้าน 
สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมสามารถตอบสนองได้ใกล้เคียงกับ  
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 

  2.4.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

ตารางท่ี 7-56 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 4,535 94.44 30 0.62 

 

 จากตารางที่ 7-56 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 94.44 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 0.62 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ การเพ่ิมที่จอดรถของส านักงานฯ ให้เพียงพอ 
รายละเอียดดังตารางที่ 7-57 
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ตารางท่ี 7-57 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ส านักงานฯ มีที่จอดรถให้เพียงพอ 23 52.27 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 4 9.09 
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วน 2 4.55 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 2 4.55 
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว/กระตือรือร้นในการท างาน 2 4.55 
ที่ตั้งส านักงานอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ/เดินทางสะดวก เช่น ย่านการค้า ย่านชุมชน 2 4.55 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 1 2.27 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 1 2.27 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 1 2.27 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 1 2.27 
ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด 1 2.27 
ภายในส านักงานมีสถานที่กว้างขวาง 1 2.27 
เพ่ิมช่องทาง/รูปแบบการรับช าระเงินให้มีหลากหลายช่องทาง 1 2.27 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 1 2.27 
เพ่ิมช่องทางการให้บริการต่างๆ แบบครบวงจร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ช าระเงิน
, ส่งข้อมูล/หลักฐาน, การยื่นเรื่องต่างๆ, ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม, ดูข้อมูลผู้ประกันตน 

1 2.27 

 

 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 7-58 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 4,348 93.26 14 0.30 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 4,482 93.34 11 0.23 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

4,429 92.25 15 0.31 
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ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

4,449 93.02 13 0.27 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 4,422 92.30 15 0.31 
 

 จากตารางที่ 7-58 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.34 และเคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ และระยะเวลาในการ 
รอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ) เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.31  
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 
รายละเอียดดังตารางที่ 7-59 

ตารางท่ี 7-59 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ระบบบัตรคิวมีความสับสน/ไม่ชัดเจน เช่น การใช้บัตรคิว 2 สี 13 36.11 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 9 25.00 
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น 8 22.22 
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 4 11.11 
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เข้าใจได้ง่ายชัดเจน เช่น ไม่ใช้ภาษาราชการ/ภาษากฎหมาย 1 2.78 
มีเครื่องกดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ 1 2.78 

 

 (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 7-60 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

4,504 93.81 17 0.35 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

4,495 93.61 17 0.35 
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ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

4,433 92.37 30 0.63 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

4,432 92.29 33 0.69 

5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

4,505 93.93 11 0.23 

6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

1,295 88.10 13 0.88 

 
 จากตารางที่ 7-60 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยเรื่องความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมีบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.93 และการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506 เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.88 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมคู่สาย/
เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 7-61 

ตารางท่ี 7-61 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 21 21.21 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 20 20.20 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 14 14.14 
อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 11 11.11 
ให้บริการรวดเร็ว 9 9.09 
เพ่ิมความเอาใส่ใจลูกค้า/เต็มใจให้บริการ 6 6.06 
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, จ านวนเงิน
ที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

5 5.05 

มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 5 5.05 
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม, ค้นหาข้อมูล, การ
ติดตามเรื่องต่างๆ 

3 3.03 

มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อซักถามต่างๆ 2 2.02 
สายด่วน 1506 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทันทีโดยไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 1 1.01 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 1 1.01 
อธิบายสั้นกระชับได้ใจความ 1 1.01 

 

 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางท่ี 7-62 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

4,623 96.29 5 0.10 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

4,554 94.89 6 0.13 

3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 4,509 93.94 6 0.13 

4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

2,458 93.21 4 0.15 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 1,834 88.43 37 1.78 
 

 จากตารางที่ 7-62 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องการจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ  
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 96.29 และปัจจัยเรื่องห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน เป็นปัจจัยที่มี 
ผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.78 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ห้องน้ า
สะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก รายละเอียดดังตารางที่ 7-63 
 

ตารางท่ี 7-63 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก 11 16.92 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 8 12.31 
มีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ 8 12.31 
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ 7 10.77 
ขยายส านักงานให้กว้างขวาง 6 9.23 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ 3 4.62 
ป้ายจุดบริการต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 3 4.62 
มีโทรทัศน์เปิดให้บริการ 3 4.62 
มีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้เลือก เช่น ชา กาแฟ น้ าผลไม้ 3 4.62 
ขยายขนาดของป้ายให้ใหญ่ขึ้น 2 3.08 
จัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน/แบ่งพ้ืนที่ให้บริการชัดเจน/จุดบริการที่เก่ียวข้องกันอยู่
ใกล้ๆ กัน 

2 3.08 

ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด 2 3.08 
ห้องน้ ามีความสว่างเพียงพอ 2 3.08 
ขยายขนาดห้องน้ าให้กว้างขึ้น 1 1.54 
จัดเคาน์เตอร์จุดบริการให้เป็นระเบียบ 1 1.54 
ห้องน้ าอยู่ในจุดที่สะดวกในการไปใช้บริการ เช่น ไม่ไกลเกินไป, มีห้องน้ าประจ าชั้น
ต่างๆ 

1 1.54 

ดูแลสถานที่ให้มีความสะอาด 1 1.54 
เอกสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์เป็นฉบับปัจจุบัน 1 1.54 

 

 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 7-64 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

4,168 86.80 38 0.79 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

4,193 87.32 5 0.10 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

4,151 86.44 10 0.21 

4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

4,153 86.48 8 0.17 
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 จากตารางที่ 7-64 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 87.32 และปัจจัยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และ
กองทุนเงินทดแทน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.79 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มี
การปรับปรุงมากที่สุด คือ รายงานผลการบริหารงานประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทางการเงิน ,  
การด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ รายละเอียดดังตารางที่ 7-65 
 
ตารางท่ี 7-65 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
รายงานผลการบริหารงานประกันสังคมให้ทราบ เช่น สถานภาพทางการเงิน, การ
ด าเนินงาน, ผลงานต่างๆ 

5 62.50 

การให้บริการที่เท่าเทียมกัน/ไม่เลือกปฏิบัติ 1 12.50 
เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์รับเรื่อง
ร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 

1 12.50 

เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน 1 12.50 
 

 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 7-66 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

3,919 84.79 7 0.15 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก 

3,953 85.07 11 0.24 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

3,873 82.04 10 0.21 
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7-68 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

3,979 83.80 11 0.23 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

3,935 83.37 7 0.15 

 

 จากตารางที่ 7-66 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ 
ช่องทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูลได้โดยสะดวก เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ 85.07 และเป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน ร้อยละ 0.24  โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ รายละเอียด
ดังตารางที่ 7-67 
 
ตารางท่ี 7-67 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ 2 33.33 
การติดต่อทางโทรศัพท์ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยรับสาย 1 16.67 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 1 16.67 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 1 16.67 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, 
SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

1 16.67 
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7-69 

 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่  7-68 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย  4,108 91.13 2 0.04 
2. กรณีตาย 3,937 90.32 - - 
3. กรณีทุพพลภาพ 3,532 89.55 - - 
4. กรณีคลอดบุตร  3,138 88.95 - - 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  3,122 89.38 1 0.03 
6. กรณีชราภาพ 3,643 89.07 4 0.10 
7. กรณีว่างงาน  2,329 87.95 1 0.04 

 
 จากตารางที่ 7-68 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 91.13 และสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ 0.10 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทน
กรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 7-69 
 
ตารางท่ี 7-69 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 5 18.52 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 5 18.52 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 4 14.81 
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง 3 11.11 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม 3 11.11 
ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 1 3.70 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต 1 3.70 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ เช่น ที่ สปส., ไปรษณีย์, 
อ าเภอ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

1 3.70 
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7-70 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ชราภาพเป็นบ าเหน็จหรือบ านาญได้ 1 3.70 
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่มีส าหรับผู้ประกันตนในมาตราต่างๆ เช่น ม.40 เพ่ิมกรณีทัน
ตกรรม, ม.39 เพ่ิมกรณีชราภาพ 

1 3.70 

การรับสิทธิประโยชน์ใช้ระยะเวลาไม่นาน 1 3.70 
ชดเชยกรณีว่างงานตามรายได้จริง 1 3.70 

 

 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 7-70 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 2,419 90.97 10 0.38 
2. กรณีตาย/สูญหาย 2,340 89.86 9 0.35 
3. กรณีทุพพลภาพ 2,208 89.57 11 0.45 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

2,181 90.12 10 0.41 

 
 จากตารางที่ 7-70 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 90.97 และสิทธิประโยชน์กรณีกรณีทุพพลภาพ เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจ 
มากที่สุด ร้อยละ 0.45 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์
ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 7-71 
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7-71 

ตารางท่ี 7-71 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงินทดแทน) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 3 75.00 
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 1 25.00 

 

 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่  7-72 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 2,902 84.53 34 0.99 
2. คุณภาพของยา 2,836 82.59 38 1.11 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 2,758 80.34 55 1.60 
4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์
อ่ืนๆ 

2,823 82.26 31 0.90 

 

 จากตารางที่ 7-72 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 84.53 และปัจจัยเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึ งพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 1.60 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลา
รอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ีชัดเจน รายละเอียดดังตารางที่ 7-73 

ตารางท่ี 7-73 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตาม
สิทธิที่ใช้ 

47 36.15 

ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ี
ชัดเจน 

26 20.00 

ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล 16 12.31 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
มาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

8 6.15 

บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 8 6.15 
วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 7 5.38 
เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ส่วนงาน
ต่างๆ 

5 3.85 

บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 5 3.85 
ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการรักษา 2 1.54 
ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน เช่น โรคที่เป็น, การดูแล
รักษา 

2 1.54 

เพ่ิมจ านวนผู้ประกันตนที่สามารถเลือกสถานพยาบาลแต่ละแห่งให้มากข้ึน 1 0.77 
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 1 0.77 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 1 0.77 
ขยายสถานที่รับรองสิทธิประกันสังคมให้กว้างขึ้น 1 0.77 

 

  2.4.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 

จากแผนภูมิที่ 7-21 ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการ อยู่ในระดับเชื่อมั่น (ค่าเฉลี่ย 4.26) โดยลดลงจาก
รอบที่  1 (ลดลง 0.07) และค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อ
ส านักงานประกันสังคม อยู่ ในระดับผูกพันมากที่สุ ด 
(ค่าเฉลี่ย 4.55) โดยเพิ่มขึ้นจากรอบที่ 1 (เพ่ิมข้ึน 0.04) 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7-21 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม
พ้ืนที่ภาคกลาง 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

7-73 

  2.4.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 7-22 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที่ภาคกลาง 

 

 จากแผนภูมิที่ 7-22 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่ เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 61 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไป ร้อยละ 36 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไป 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 3 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 58.05 

 

แผนภูมิที่ 7-23 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคกลาง 
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 จากแผนภูมิที่ 7-23 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 62  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 35 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 3 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของ
ส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 58.68 

 
แผนภูมิที่ 7-24 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พ้ืนที่ภาคกลาง 

 

 จากแผนภูมิที่ 7-24 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะให้ 
หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ 
ในการมาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น  
อย่างแน่นอน ร้อยละ 55 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ  
อาจจะเสนอแนะหรือไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 41 และมีผู้ที่ 
ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการ
ทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 4 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
ของคะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 51.87 
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 2.5) ผลการส ารวจ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  2.5.1) ผลการส ารวจความพึงพอใจเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 

 

แผนภูมิที่ 7-25 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

 จากแผนภูมิที่ 7-25 ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่ารอบที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.58) และเมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจรอบที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ รอบที่ 2 ลดลง
จากเดิม 0.06 

 

  2.5.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภูมิที่ 7-26 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 จากแผนภูมิที ่7-26 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.57 
– 4.68) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.68) รองลงมา คือ ด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.67) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.57)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ  
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.17 – 4.48) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนในการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.48) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.45) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.17)  

และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  
(Gap 0.50) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้ รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (Gap 0.40) และด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ  
(Gap 0.18) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมสามารถตอบสนองได้ใกล้เคียงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

 

  2.5.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

ตารางท่ี 7-74 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 4,193 96.44 4 0.09 

 

 จากตารางที่ 7-74 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 96.44 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 0.09 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ข้อมูลข่าวสารมีรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน 
รายละเอียดดังตารางที่ 7-75 
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ตารางท่ี 7-75 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ข้อมูลข่าวสารมีรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน 5 26.32 
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว/กระตือรือร้นในการท างาน 2 10.53 
ส านักงานฯ มีที่จอดรถให้เพียงพอ 2 10.53 
มีหน่วยให้บริการเคลื่อนที่เข้าถึงชุมชนต่างๆ มากข้ึน/ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 2 10.53 
ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ง่าย/รวดเร็วขึ้น 1 5.26 
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วน 1 5.26 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขั้นตอนการ
ให้บริการ, เอกสารที่ต้องใช้ 

1 5.26 

ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, 
SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

1 5.26 

ที่ตั้งส านักงานอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ/เดินทางสะดวก เช่น ย่านการค้า ย่านชุมชน 1 5.26 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 1 5.26 
ปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคมให้สมบูรณ์/มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 1 5.26 
มีวีดิทัศน์แนะน าผู้มาใช้บริการ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขั้นตอนการให้บริการ, 
เอกสารที่ต้องใช้ 

1 5.26 

 

 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 7-76 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 3,920 94.34 15 0.36 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 4,057 93.41 18 0.41 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

4,050 93.30 34 0.78 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

3,824 92.48 40 0.97 
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ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 3,984 92.03 33 0.76 
 

 จากตารางที่ 7-76 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวนการ 
หรือขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 94.34 และปัจจัยเรื่องแบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการชี้แจงเอกสาร
ประกอบการยื่นค าขอชัดเจน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.97 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง รายละเอียด
ดังตารางที่ 7-77 

ตารางท่ี 7-77 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น 4 21.05 
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 4 21.05 
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เข้าใจได้ง่ายชัดเจน เช่น ไม่ใช้ภาษาราชการ/ภาษากฎหมาย 3 15.79 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 3 15.79 
มีเครื่องกดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ 2 10.53 
ประกาศแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดเจน 1 5.26 
แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขออย่างละเอียดชัดเจน 1 5.26 
ประกาศแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแสดงข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย 1 5.26 

 

 (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 7-78 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

4,039 92.96 48 1.10 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

4,032 92.77 39 0.90 
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7-79 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

4,070 93.71 42 0.97 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

3,977 91.59 34 0.78 

5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

4,072 93.95 30 0.69 

6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

1,224 85.59 39 2.73 

 

 จากตารางที่ 7-78 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยเรื่องความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมีบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.95 และปัจจัยเรื่องการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506  
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 2.73 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด 
คือ เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 7-79 

ตารางท่ี 7-79 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 16 21.92 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 12 16.44 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 9 12.33 
เพ่ิมความเอาใส่ใจลูกค้า/เต็มใจให้บริการ 5 6.85 
มีมนุษยสัมพันธ์ 5 6.85 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อซักถามต่างๆ 4 5.48 
ให้บริการ/ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 4 5.48 
ให้บริการรวดเร็ว 4 5.48 
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, จ านวน
เงินที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

3 4.11 

มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักกลางวัน 3 4.11 
อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 2 2.74 
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7-80 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 2 2.74 
พูดคุยทักทาย/กล่าวสวัสดีทักทายกับผู้ใช้บริการ 1 1.37 
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม, ค้นหาข้อมูล, การ
ติดตามเรื่องต่างๆ 

1 1.37 

สายด่วน 1506 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทันทีโดยไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 1 1.37 
อธิบายสั้นกระชับได้ใจความ 1 1.37 

 

 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางท่ี 7-80 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

4,092 94.39 14 0.32 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

4,014 92.53 19 0.44 

3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 4,071 93.85 44 1.01 
4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

2,491 90.52 42 1.53 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 1,935 90.76 27 1.27 
 

 จากตารางที่ 7-80 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องการจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ  
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 94.39 และปัจจัยเรื่องมีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ 
ขณะรอรับบริการ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.53 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มี
การปรับปรุงมากท่ีสุด คือ มีจุดบริการน้ าดื่ม และแก้วน้ าดื่มให้บริการเพียงพอ รายละเอียดดังตารางที่ 7-81 
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7-81 

ตารางท่ี 7-81 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 11 19.64 
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่ายอากร
แสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

9 16.07 

มีแก้วน้ าดื่มให้บริการเพียงพอ เช่น แก้วน้ าดื่มชนิดใช้แล้วทิ้ง 8 14.29 
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ 7 12.50 
มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ 6 10.71 
จุดบริการถ่ายเอกสารตั้งอยู่พ้ืนที่ใกล้กับจุดยื่นเอกสารประกอบค าขอ 6 10.71 
ป้ายจุดบริการต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 2 3.57 
ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก 2 3.57 
ดูแลสถานที่ให้มีความสะอาด 2 3.57 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ 1 1.79 
ตู้บริการน้ าดื่มตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นได้เด่นชัด 1 1.79 
เครื่องออกบัตรคิวท างานไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์  เช่น หมึกจาง  กระดาษหมด 1 1.79 

 

 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 7-82 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

4,009 92.20 24 0.55 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

3,856 88.68 26 0.60 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

3,948 90.80 37 0.85 

4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

3,895 89.58 42 0.97 
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 จากตารางที่ 7-82 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม  
และธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุน 
เงินทดแทน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 92.20 และปัจจัยเรื่องประชาชนสามารถติดตาม 
การด าเนินงานของส านักงานฯ ได้ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.97 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ มีช่องทางให้ประชาชนได้ตรวจสอบ รายละเอียดดังตารางที่ 7-83 
 
ตารางท่ี 7-83 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
กล่องรับความคิดเห็นตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นได้เด่นชัด 1 25.00 
เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น, เคาน์เตอร์รับเรื่อง
ร้องเรียน, เว็บไซต์, สายด่วน 1506 

1 25.00 

มีช่องทางให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 1 25.00 
เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน 1 25.00 

 

 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 7-84 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

3,065 87.92 34 0.98 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก 

3,010 84.74 33 0.93 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

3,000 83.38 59 1.64 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

3,007 83.83 62 1.73 
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ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

2,974 83.59 66 1.85 

 

 จากตารางที่ 7-84 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 87.92 
และปัจจัยเรื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.85 โดยประเด็น 
ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
อย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย รายละเอียดดังตารางที่ 7-85 

ตารางท่ี 7-85 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 7 35.00 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัท
ต่างๆ, SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

4 20.00 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างบ่อยครั้ง/สม่ าเสมอ 2 10.00 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 2 10.00 
จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว 1 5.00 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์ 1 5.00 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 1 5.00 
มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงผู้ประกันตน เช่น สถานะผู้ประกันตนปัจจุบัน, วัน
ครบก าหนดรับ-จ่ายเงิน, เตือนเมื่อเงินเข้า 

1 5.00 

เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยรถเคลื่อนท่ี 1 5.00 
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 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่  7-86 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) 3,456 88.80 30 0.77 
2. กรณีตาย 2,535 87.41 26 0.90 
3. กรณีทุพพลภาพ 2,102 86.36 32 1.31 
4. กรณีคลอดบุตร  2,197 87.88 28 1.12 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  2,135 87.46 31 1.27 
6. กรณีชราภาพ 2,555 87.95 42 1.45 
7. กรณีว่างงาน  1,395 85.85 39 2.40 

 
 จากตารางที่ 7-86 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) เป็นสิทธิประโยชน์ที่มี 
ผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 88.80 และสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจ  
มากที่สุด ร้อยละ 2.40 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์
ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 7-87 
 
ตารางท่ี 7-87 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม 5 27.78 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 4 22.22 
สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 3 16.67 
ตรวจ/รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 2 11.11 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 1 5.56 
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 1 5.56 
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน 1 5.56 
ชดเชยกรณีว่างงานตามรายได้จริง 1 5.56 
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 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 7-88 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 1,800 89.29 10 0.50 
2. กรณีตาย/สูญหาย 1,432 85.75 11 0.66 
3. กรณีทุพพลภาพ 1,289 85.53 32 2.12 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

1,311 86.25 31 2.04 

 
 จากตารางที่ 7-88 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 89.28 และสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 2.12  

 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่  7-89 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 2,581 86.35 41 1.37 
2. คุณภาพของยา 2,520 84.28 53 1.77 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 2,531 84.54 66 2.20 
4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์
อ่ืนๆ 

2,521 84.37 71 2.38 
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 จากตารางที่ 7-89 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 86.35 และปัจจัยเรื่องกระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์อ่ืนๆ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 2.38 โดยประเด็นที่ผู้ ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ สถานพยาบาล 
ในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอ่ืน  
รายละเอียดดังตารางที่ 7-90 

ตารางท่ี 7-90 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ีชัดเจน 14 23.73 
ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตามสิทธิที่
ใช้ 

10 16.95 

ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล 8 13.56 
สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน
เดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

7 11.86 

บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 5 8.47 
วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 4 6.78 
เพ่ิมคุณภาพการบริการ/ตรวจรักษาสถานพยาบาลในโครงการให้สูงกว่าสถานพยาบาล
ทั่วไป 

3 5.08 

เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ 2 3.39 
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 1 1.69 
ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการรักษา 1 1.69 
ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน เช่น โรคที่เป็น, การดูแลรักษา 1 1.69 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 1 1.69 
แยกพ้ืนที่ตรวจรักษาตามสิทธิต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น คนไทย/คนต่างชาติ, สิทธิบัตรทอง, 
สิทธิประกันสังคม 

1 1.69 

มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/ตอบข้อซักถามต่างๆ 1 1.69 
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  2.5.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 

จากแผนภูมิที่ 7-27 ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการรอบที่ 2 อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก (ค่าเฉลี่ย 4.32) 
โดยลดลงจากรอบที่ 1 (ลดลง 0.12) และค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ในระดับผูกพันมาก
เช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.38) โดยลดลงจากรอบที่ 1 (ลดลง 0.10) 

 

 

 

 

 

 

  2.5.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 7-28 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  

แผนภูมิที่ 7-27 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 จากแผนภูมิที่ 7-28 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่ เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 58 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไป ร้อยละ 37 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไป 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 5 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 52.53 

 

แผนภูมิที่ 7-29 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน  
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 จากแผนภูมิที่ 7-29 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 55  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 40 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 5 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ของส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 49.81 
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แผนภูมิที่ 7-30 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ  
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 จากแผนภูมิที่  7-30 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะ 
ให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ
ในการมาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 56 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ  
อาจจะเสนอแนะหรือไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 39 และมีผู้ที่ 
ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการ
ทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 5 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
ของคะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 51.34 
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 2.6) ผลการส ารวจ พื้นที่ภาคเหนือ 

  2.6.1) ผลการส ารวจความพึงพอใจเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 

 

แผนภูมิที่ 7-31 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

 จากแผนภูมิที่ 7-31 ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่ารอบที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.52) และเมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจรอบที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ รอบที่ 2 ลดลง
จากเดิม 0.02 

 

  2.6.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภูมิที่ 7-32 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพื้นที่ภาคเหนือ 
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 จากแผนภูมิที่ 7-32 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 4.26 – 4.60) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.60) 
รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.50) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ  
 ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.26)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ  
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.10 – 4.39) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.39) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.35) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.10)  

และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (Gap 0.35)  
ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ รองลงมา 
คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (Gap 0.33) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังใกล้เคียงกับ 
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Gap 0.04) ซึ่งหมายความว่าส านักงาน
ประกันสังคมสามารถตอบสนองได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 

  2.6.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

ตารางท่ี 7-91 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 3,170 95.37 1 0.03 

 

 จากตารางที่ 7-91 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 95.37 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 0.03 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ส านักงานฯ มีที่จอดรถให้เพียงพอ รายละเอียด
ดังตารางที่ 7-92 
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ตารางท่ี 7-92 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ส านักงานฯ มีที่จอดรถให้เพียงพอ 8 20.51 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 5 12.82 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 4 10.26 
ส านักงานฯ มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 3 7.69 
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว/กระตือรือร้นในการท างาน 2 5.13 
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ 1 2.56 
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วน 1 2.56 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 1 2.56 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 1 2.56 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขั้นตอนการ
ให้บริการ, เอกสารที่ต้องใช้ 

1 2.56 

มีที่บังแดดส าหรับที่จอดรถ 1 2.56 
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

1 2.56 

มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงผู้ประกันตน เช่น สถานะผู้ประกันตนปัจจุบัน, วันครบ
ก าหนดรับ-จ่ายเงิน, เตือนเมื่อเงินเข้า 

1 2.56 

เพ่ิมช่องทาง/รูปแบบการรับช าระเงินให้มีหลากหลายช่องทาง 1 2.56 
ลดเงื่อนไข/ข้ันตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ 1 2.56 
ดูแลโรงอาหารให้มีความสะอาด 1 2.56 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ เช่น ที่ สปส., ไปรษณีย์, 
อ าเภอ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

1 2.56 

สามารถต่อสิทธิประกันสังคมได้ในกรณีขาดการส่งเงินสมทบ 1 2.56 
ผ่อนผันระยะเวลาในการส่งเงินกรณีเลยก าหนดระยะเวลาช าระ 1 2.56 
เพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 1 2.56 
เพ่ิมช่องทางการให้บริการต่างๆ แบบครบวงจร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ช าระ
เงิน, ส่งข้อมูล/หลักฐาน, การยื่นเรื่องต่างๆ, ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม, ดูข้อมูล
ผู้ประกันตน 

1 2.56 

มีของที่ระลึกแจกให้กับผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลต่างๆ 1 2.56 
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 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 7-93 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 2,828 91.34 8 0.26 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 2,860 87.14 19 0.58 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

2,772 84.46 31 0.94 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

2,675 82.11 37 1.14 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 2,729 83.56 49 1.50 
 

 จากตารางที่ 7-93 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 91.34 และปัจจัยเรื่องเคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.50 โดยประเด็นที่ผู้ ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ  
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 7-94 

ตารางท่ี 7-94 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น 10 45.45 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 7 31.82 
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 2 9.09 
การใช้บริการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการต่อได้โดยไม่ต้องรับคิว
ใหม่ 1 4.55 
การให้บริการควรเป็นไปตามล าดับคิว 1 4.55 
มีเครื่องกดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ 1 4.55 
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(3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 7-95 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

3,009 91.63 11 0.33 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

2,913 88.70 17 0.52 

3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

2,793 85.94 19 0.58 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

2,856 86.94 27 0.82 

5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

2,882 87.79 21 0.64 

6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

802 73.99 57 5.26 

 

 จากตารางที่ 7-95 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยเรื่องการยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 91.63 และปัจจัยเรื่องการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506  
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 5.26 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด 
คือ เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 7-96 

ตารางท่ี 7-96 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 8 19.51 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 7 17.07 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 6 14.63 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 4 9.76 
ให้บริการรวดเร็ว 3 7.32 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อซักถามต่างๆ 2 4.88 
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, จ านวนเงิน
ที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

2 4.88 

อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 2 4.88 
พูดด้วยเสียงชัดถ้อยชัดค า ฟังชัดเจน ไม่เร็วจนเกินไป 1 2.44 
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม, ค้นหาข้อมูล, การ
ติดตามเรื่องต่างๆ 

1 2.44 

สายด่วน 1506 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทันทีโดยไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 1 2.44 
ให้บริการ/ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 1 2.44 
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักกลางวัน 1 2.44 
มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 1 2.44 
มีความชัดเจนในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน/ไม่โยนงานกันไปมา 1 2.44 

 

 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางท่ี 7-97 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

3,058 93.29 3 0.09 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

2,853 87.01 17 0.52 

3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 2,811 85.70 23 0.70 
4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

2,039 81.43 48 1.92 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 1,474 76.02 58 2.99 
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 จากตารางที่ 7-97 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องการจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.29 และปัจจัยเรื่องห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน เป็นปัจจัยที่มี 
ผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 2.99 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ห้องน้ า
สะอาด ไม่มีกลิ่น ไมม่ีคราบสกปรก รายละเอียดดังตารางที่ 7-98 
 
ตารางท่ี 7-98 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ป้ายจุดบริการต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4 21.05 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 3 15.79 
ขยายขนาดของป้ายให้ใหญ่ขึ้น 2 10.53 
ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก 2 10.53 
ขยายขนาดห้องน้ าให้กว้างขึ้น 1 5.26 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ 1 5.26 
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ 1 5.26 
มีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ 1 5.26 
สัญลักษณ์หรือข้อความบนป้ายสามารถท าให้เข้าใจจุดบริการได้ง่าย 1 5.26 
อุปกรณ์ภายในห้องน้ าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 1 5.26 
ดูแลสถานที่ให้มีความสะอาด 1 5.26 
มีจุดประชาสัมพันธ์/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 5.26 
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 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 7-99 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

2,874 86.46 75 2.26 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

2,678 80.57 83 2.50 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

2,686 80.81 89 2.68 

4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

2,652 79.78 92 2.77 

 
 จากตารางที่ 7-99 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 86.46 และปัจจัยเรื่องประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงาน 
ของส านักงานฯ ได้ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 2.77  
 
 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 7-100 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

2,654 84.85 37 1.18 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก 

2,467 79.68 51 1.65 
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ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

2,428 77.80 82 2.63 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

2,438 77.13 101 3.20 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

2,442 77.45 90 2.85 

 

 จากตารางที่ 7-100 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ 
เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 84.85 
และปัจจัยเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ด้านการประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 3.20 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ใช้ภาษา 
ที่เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป รายละเอียดดังตารางที่ 7-101 
 
ตารางท่ี 7-101 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, 
SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

6 46.15 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 2 15.38 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 2 15.38 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 1 7.69 
แบ่งการน าเสนอสื่อให้เป็นหมวดหมู่ เช่น แยกตามสิทธิประโยชน์ 1 7.69 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยรถเคลื่อนท่ี 1 7.69 
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 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่ 7-102 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) 2,567 88.09 8 0.27 
2. กรณีตาย 2,245 82.99 18 0.67 
3. กรณีทุพพลภาพ 2,012 80.13 34 1.35 
4. กรณีคลอดบุตร  1,439 78.55 47 2.57 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  1,424 78.85 55 3.05 
6. กรณีชราภาพ 2,045 81.22 86 3.42 
7. กรณีว่างงาน  1,088 77.38 55 3.91 

 
 จากตารางที่ 7-102 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) เป็นสิทธิประโยชน์ที่มี 
ผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 88.09 และสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจ 
มากที่สุด ร้อยละ 3.91 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด รายละเอียดดังตาราง 
ที่ 7-103 
 

ตารางท่ี 7-103 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม 8 66.67 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 1 8.33 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต 1 8.33 
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่มีส าหรับผู้ประกันตนในมาตราต่างๆ เช่น ม.40 เพ่ิมกรณี 
ทันตกรรม, ม.39 เพ่ิมกรณีชราภาพ 

1 8.33 

สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้มากกว่าปีละครั้ง 1 8.33 
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 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 7-104 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 1,295 91.13 1 0.07 
2. กรณีตาย/สูญหาย 1,078 82.35 3 0.23 
3. กรณีทุพพลภาพ 966 77.28 12 0.96 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

940 76.92 16 1.31 

 
 จากตารางที่ 7-104 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 91.13 และสิทธิประโยชน์กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ เป็น 
สิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.31  
 

 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่ 7-105 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 2,371 85.44 24 0.86 
2. คุณภาพของยา 2,172 78.21 35 1.26 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 2,098 75.47 65 2.34 
4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์
อ่ืนๆ 

2,121 76.35 70 2.52 
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 จากตารางที่ 7-105 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 85.44และปัจจัยเรื่องกระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ์อ่ืนๆ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจ 
มากที่สุด ร้อยละ 2.52 โดยประเด็นที่ผู้ ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด สถานพยาบาล 
ในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอ่ืน  
รายละเอียดดังตารางที่ 7-106 

ตารางท่ี 7-106 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตาม
สิทธิที่ใช้ 

12 30.00 

สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
มาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

12 30.00 

ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ี
ชัดเจน 

5 12.50 

วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 3 7.50 
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 2 5.00 
บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 2 5.00 
เพ่ิมจ านวนผู้ประกันตนที่สามารถเลือกสถานพยาบาลแต่ละแห่งให้มากข้ึน 1 2.50 
ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการรักษา 1 2.50 
เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ส่วนงาน
ต่างๆ 

1 2.50 

ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน เช่น โรคที่เป็น, การดูแล
รักษา 

1 2.50 
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  2.6.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 

จากแผนภูมิที่ 7-33 ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการรอบที่ 2 อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก (ค่าเฉลี่ย 4.27) 
โดยเพ่ิมขึ้นจากรอบที่ 1 (เพ่ิมขึ้น 0.02) และค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ในระดับผูกพันมาก
เช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.19) โดยลดลงจากรอบที่ 1 (ลดลง 0.17) 

 

 

 

 

 

 

  2.6.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 7-34 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที่ภาคเหนือ 
 

  

แผนภูมิที่ 7-33 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

พ้ืนที่ภาคเหนือ 
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 จากแผนภูมิที่ 7-34 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่ เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 58 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไป ร้อยละ 33 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไป 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 9 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 49.13 

 

 

แผนภูมิที่ 7-35 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที่ 7-35 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 50  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 39 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 11 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ของส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 38.87 
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แผนภูมิที่ 7-36 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พ้ืนที่ภาคเหนือ 

 

 จากแผนภูมิที่ 7-36 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะให้ 
หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ 
ในการมาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น  
อย่างแน่นอน ร้อยละ 51 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ  
อาจจะเสนอแนะหรือไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 37 และมีผู้ที่ 
ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการ
ทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 12 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
ของคะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 39.28 
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 2.7) ผลการส ารวจ พื้นที่ภาคใต้ 

  2.7.1) ผลการส ารวจความพึงพอใจเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 

 

แผนภูมิที่ 7-37 ผลการส ารวจความพึงพอเปรียบเทียบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ภาพรวมทั่วประเทศ 

 
จากแผนภูมิที่ 7-37 ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่ารอบที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.59) และเมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจรอบที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ รอบที่ 2 เพ่ิมขึ้น 
จากเดิม 0.22 

 

  2.7.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภูมิที่ 7-38 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพื้นที่ภาคใต้ 
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 จากแผนภูมิที ่7-38 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.54 
– 4.66) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.66) 
รองลงมา คือด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.64) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.54)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ  
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.27 – 4.45) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.45) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.42) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
(ค่าเฉลี่ย 4.27)  

และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า ด้านที่มีช่องว่า ง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ (Gap) มากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม (Gap 0.29) ซึ่งหมายความว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้ รองลงมา คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (Gap 0.26) และด้านที่มีช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (Gap 0.13) ซึ่งหมายความว่า
ส านักงานประกันสังคมสามารถตอบสนองได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 

  2.7.3) ผลการวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes 

ตารางท่ี 7-107 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจโดยรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 3,226 96.94 9 0.27 

 

 จากตารางที่ 7-107 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ร้อยละ 96.94 และมีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพียง ร้อยละ 0.27 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว/กระตือรือร้น 
ในการท างาน รายละเอียดดังตารางที่ 7-108 
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ตารางท่ี 7-108 ประเด็นการปรับปรุงของความพึงพอใจโดยรวม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว/กระตือรือร้นในการท างาน 12 12.63 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม, ขั้นตอนการ
ให้บริการ, เอกสารที่ต้องใช้ 

8 8.42 

ภายในส านักงานมีสถานที่กว้างขวาง 8 8.42 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 7 7.37 
เจ้าหน้าที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทาง
มากเกินไป 

7 7.37 

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วน 6 6.32 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 5 5.26 
ส านักงานฯ มีที่จอดรถให้เพียงพอ 5 5.26 
จัดล าดับการให้บริการอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้เครื่องกดบัตรคิว 4 4.21 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 4 4.21 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 3 3.16 
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ 3 3.16 
ส านักงานฯ มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 3 3.16 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 2 2.11 
สามารถเลือกช่องทางการรับเงินผลประโยชน์ทดแทนได้ เช่น ที่ สปส., ไปรษณีย์, 
อ าเภอ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร 

2 2.11 

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 1 1.05 
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักกลางวัน 1 1.05 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 1 1.05 
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารประกอบค าขอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร, จ าหน่าย
อากรแสตมป์, แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 

1 1.05 

มีป้ายแสดงจุดบริการต่างๆ 1 1.05 
ส่งข้อมูลจาก สปส. ถึงผู้ประกันตนโดยตรง เช่น จัดอบรมตามหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ, 
SMS, E-Mail, จดหมาย/ไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

1 1.05 

เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิดีโอวอลล์ 1 1.05 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 1 1.05 
ที่ตั้งส านักงานอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ/เดินทางสะดวก เช่น ย่านการค้า ย่านชุมชน 1 1.05 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมช่องทาง/รูปแบบการรับช าระเงินให้มีหลากหลายช่องทาง 1 1.05 
จุดบริการต่างๆ ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้เด่นชัด เช่น แบบฟอร์ม แผ่นพับ โบรชัวร์ จุด
บริการหนังสือ 1 1.05 
ที่นั่งรอมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ/ไม่ช ารุด 1 1.05 
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน 1 1.05 
ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์นายจ้างให้เท่ากับผู้ประกันตนมาตรา 33 1 1.05 
ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้เท่ากับผู้ประกันตนมาตรา 33 1 1.05 
จัดตั้งสถานพยาบาลของส านักงานประกันสังคมเอง 1 1.05 

 

 (2) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

ตารางที่ 7-109 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

ให้บริการ 

ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 2,828 93.30 12 0.40 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 3,141 94.64 6 0.18 
3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ) 

3,105 93.64 9 0.27 

4. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการ
ชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 

3,126 94.10 10 0.30 

5. เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 2,949 93.26 7 0.22 
 

 จากตารางที่ 7-109 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านกระบวนการ
หรือขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยเรื่องขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 94.64 และปัจจัยเรื่องระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.40 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ มีเครื่อง 
กดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 7-110 
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7-109 

ตารางท่ี 7-110 ประเด็นการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาการรอรับบริการ/คิวควรสั้นลง 21 43.75 
มีเครื่องกดบัตรคิว/บัตรคิวให้บริการ 8 16.67 
มีระบบ One Stop Service/ให้บริการทุกอย่างภายในจุดบริการเดียว 4 8.33 
ลดแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ/ขั้นตอนการให้บริการลง 4 8.33 
มีความตรงต่อเวลา/เวลาที่ให้บริการจริงตรงกับเวลาที่ก าหนดไว้ 4 8.33 
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เข้าใจได้ง่ายชัดเจน เช่น ไม่ใช้ภาษาราชการ/ภาษา
กฎหมาย 

2 4.17 

เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการมากขึ้น 2 4.17 
การให้บริการควรเป็นไปตามล าดับคิว 1 2.08 
แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขออย่างละเอียดชัดเจน 1 2.08 
ระบบบัตรคิวมีความสับสน/ไม่ชัดเจน เช่น การใช้บัตรคิว2สี 1 2.08 

 

 (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ตารางท่ี 7-111 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 

3,128 94.27 23 0.69 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

3,125 94.18 19 0.57 

3. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสาร
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

3,114 93.88 19 0.57 

4. การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

3,122 94.09 21 0.63 

5. ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมี
บุคลิกภาพ 

3,174 95.69 6 0.18 
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7-110 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
6. การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 
1506 

874 89.27 11 1.12 

 

 จากตารางที่ 7-111 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยเรื่องความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมีบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ 
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 95.69 และปัจจัยเรื่องการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506  
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.12 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด 
คือ เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 รายละเอียดดังตารางที่ 7-112 

ตารางท่ี 7-112 ประเด็นการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 33 22.76 
บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 27 18.62 
ให้บริการรวดเร็ว 18 12.41 
เพ่ิมความเอาใส่ใจลูกค้า/เต็มใจให้บริการ 14 9.66 
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการด าเนินการ, จ านวน
เงินที่รับ-จ่าย, การชี้แจงเหตุผลต่างๆ 

9 6.21 

เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น 9 6.21 
พูดคุยทักทาย/กล่าวสวัสดีทักทายกับผู้ใช้บริการ 7 4.83 
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอน/แบบฟอร์มการใช้บริการ/ตอบข้อซักถามต่างๆ 7 4.83 
เพ่ิมคู่สาย/เจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 5 3.45 
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม, ค้นหาข้อมูล, การ
ติดตามเรื่องต่างๆ 

3 2.07 

อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 3 2.07 
มีมนุษยสัมพันธ์ 2 1.38 
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักกลางวัน 2 1.38 
มีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้ 2 1.38 
การแต่งกายสุภาพสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น ไม่สวมกางเกงยีนส์/เสื้อยืด/ 
รองเท้าแตะ/ชายเสื้ออยู่นอกกางเกง 

1 0.69 
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7-111 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
สายด่วน 1506 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทันทีโดยไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 1 0.69 
ให้บริการ/ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 1 0.69 
มีความชัดเจนในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน/ไม่โยนงานกันไปมา 1 0.69 

 

 (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางท่ี 7-113 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 

3,161 95.38 4 0.12 

2. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

3,103 93.66 8 0.24 

3. ความเพียงพอของที่นั่งรอ 3,073 92.87 15 0.45 
4. มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะ
รอรับบริการ 

2,208 94.72 6 0.26 

5. ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 1,973 93.29 4 0.19 
 

 จากตารางที่ 7-113 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก พบว่า ปัจจัยเรื่องการจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 
เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 95.38 และปัจจัยเรื่องความเพียงพอของที่นั่งรอ เป็นปัจจัยที่มี 
ผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.45 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด คือ มีที่นั่งรอ
ให้เพียงพอ รายละเอียดดังตารางที่ 7-114 
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7-112 

ตารางท่ี 7-114 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
มีที่นั่งรอให้เพียงพอ 23 32.39 
ขยายส านักงานให้กว้างขวาง 13 18.31 
มีโต๊ะส าหรับเขียนแบบฟอร์มต่างๆ ให้เพียงพอ 6 8.45 
ขยายขนาดของป้ายให้ใหญ่ขึ้น 5 7.04 
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ 5 7.04 
ป้ายจุดบริการต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4 5.63 
ที่นั่งรออยู่ในสภาพสมบูรณ์/ไม่ช ารุด 3 4.23 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงจุดบริการ 2 2.82 
มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอ 2 2.82 
มีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ 2 2.82 
ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบสกปรก 2 2.82 
ป้ายชื่อส านักงาน/ป้ายบอกจุดที่ตั้งส านักงานแสดงให้เห็นเด่นชัด 2 2.82 
เครื่องกดบัตรคิวตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย 1 1.41 
เอกสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์เป็นฉบับปัจจุบัน 1 1.41 

 

 (5) ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 7-115 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

3,069 92.22 9 0.27 

2. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชน 

3,063 92.04 3 0.09 

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยุติธรรม 

3,082 92.61 7 0.21 

4. ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ได้ 

3,064 92.07 8 0.24 
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 จากตารางที่ 7-115 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยเรื่องการให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และยุติธรรม เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 92.61 และปัจจัยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุน 
เงินทดแทน เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.27  
 
ตารางท่ี 7-116 ประเด็นการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
การให้บริการที่เท่าเทียมกัน/ไม่เลือกปฏิบัติ 1 100.00 

 

 (6) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 7-117 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่างๆ 
อยู่เสมอ 

2,483 88.93 1 0.04 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูล
ได้โดยสะดวก 

2,519 90.06 - - 

3. ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่าน
ระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 

2,517 89.60 3 0.11 

4.  สื่ อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่ างๆ ด้านการ
ประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 

2,446 87.99 2 0.07 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

2,343 85.86 2 0.07 
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 จากตารางที่ 7-117 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ 
ช่องทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูลได้โดยสะดวก เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ 90.06 และปัจจัยเรื่องข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ให้บริการผ่านระบบ/ช่องทางการสื่อสาร  
มีความครบถ้วนเป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 0.11 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มี  
การปรับปรุง คือ ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รายละเอียดดังตารางที่ 7-118 
 
ตารางท่ี 7-118 ประเด็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย/ลดการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะทางมากเกินไป 1 20.00 
ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสารให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 1 20.00 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง/เข้าถึงได้ง่าย 1 20.00 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ 1 20.00 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 1 20.00 

 

 (7) ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ตารางที่ 7-119 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนประกันสังคม) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) 2,943 95.21 - - 
2. กรณีตาย 2,675 92.88 - - 
3. กรณีทุพพลภาพ 2,554 93.72 - - 
4. กรณีคลอดบุตร  2,228 92.60 - - 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  2,207 92.85 1 0.05 
6. กรณีชราภาพ 2,526 92.70 - - 
7. กรณีว่างงาน  1,737 93.19 1 0.05 
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 จากตารางที่ 7-119 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ท าฟัน) เป็นสิทธิประโยชน์ที่มี 
ผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 95.21 และสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีว่างงาน เป็นสิทธิ
ประโยชน์ที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 0.05 โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด 
คือ เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 7-120 
 
ตารางท่ี 7-120 ประเด็นการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย/ทันตกรรม 5 38.46 
ตรวจ/รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง 3 23.08 
มีคลินิคประกันสังคมในเครือโรงพยาบาล 2 15.38 
เพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น 1 7.69 
เพ่ิมสิทธิครอบคลุมการตรวจสุขภาพ 1 7.69 
กรณีฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาสถานพยาบาลใดก็ได้ 1 7.69 

 

 (8) ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 

ตารางที่ 7-121 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ด้านสิทธิประโยชน์  
(กองทุนเงินทดแทน) 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 1,886 95.69 - - 
2. กรณีตาย/สูญหาย 1,736 94.50 - - 
3. กรณีทุพพลภาพ 1,700 94.71 1 0.06 
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะ 

1,666 93.91 - - 

 
 จากตารางที่ 7-121 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนเงินทดแทน) พบว่า สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 95.69 และสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพเป็นสิทธิที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 0.06 
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 (9) ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ตารางที่ 7-122 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 1,823 88.28 20 0.97 
2. คุณภาพของยา 1,825 88.38 13 0.63 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 1,799 87.12 28 1.36 
4. กระบวนการให้บริการไม่แตกต่างจากสิทธิ
อ่ืนๆ 

1,800 87.17 13 0.63 

 

 จากตารางที่ 7-122 การวิเคราะห์ค่า Top 2 Boxes และ Bottom 2 Boxes ของด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม พบว่า ปัจจัยเรื่องคุณภาพของยา เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 88.38 
และปัจจัยเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นปัจจัยที่มีผู้ที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 1.36 
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัด 
ว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตามสิทธิที่ใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 7-123 

ตารางท่ี 7-123 ประเด็นการปรับปรุงด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
ใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา ไม่จ ากัดว่าเป็นยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตามสิทธิที่ใช้ 22 37.29 
ให้บริการด้วยค าพูด/น้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล 15 25.42 
เพ่ิมสถานพยาบาลในโครงการ/มีสถานพยาบาลให้เลือกมากกว่านี้ 6 10.17 
วินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้องตรงกับอาการ/โรคที่เป็น 5 8.47 
สถานพยาบาลในประกันสังคมให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน
เดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น 

4 6.78 

บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 3 5.08 
ให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนดระยะเวลาในการรักษาท่ีชัดเจน 1 1.69 
ให้บริการผู้ป่วยทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดล าดับคิวในการรักษา 1 1.69 
มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานคอยให้บริการ เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ส่วน
งานต่างๆ 

1 1.69 
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  2.7.4) ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

 

จากแผนภูมิที่ 7-39 ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการรอบที่ 2 อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26) 
โดยเพ่ิมขึ้นจากรอบที่ 1 (เพ่ิมขึ้น 0.07) และค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ในระดับผูกพันมาก
เช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.44) โดยเพ่ิมขึ้นจากรอบที่ 1 (เพ่ิมขึ้น 
0.17) 

 

 

 

 

 

 

  2.7.5) ผลการส ารวจความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 7-40 คะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ์ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พ้ืนที่ภาคใต้ 

 
  

แผนภูมิที่ 7-39 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการและความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม 

พ้ืนที่ภาคใต้ 
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 จากแผนภูมิที่ 7-40 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการใช้สิทธิประกันสังคม
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ พบว่า มีผู้ที่ เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ จะไม่เปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไปอย่างแน่นอน ร้อยละ 54 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ในครั้งถัดไป ร้อยละ 45 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในครั้งถัดไป 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 1 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการใช้สิทธิ 
ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ คือ ร้อยละ 52.97 
 

 

แผนภูมิที่ 7-41 คะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน พ้ืนที่ภาคใต้ 

 

 จากแผนภูมิที่ 7-41 ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ  
จะแนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน  ร้อยละ 60  
มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ อาจจะแนะน าหรืออาจจะไม่แนะน าให้คนรู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 39 และมีผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ จะไม่แนะน าให้คนรู้จัก 
มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างแน่นอน ร้อยละ 1 ดังนั้น ระดับการเป็น
ผู้สนับสนุนองค์กรของคะแนนความภักดีเรื่องการแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ของส านักงานประกันสังคม คือ ร้อยละ 59.45 
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แผนภูมิที่ 7-42 คะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พ้ืนที่ภาคใต้ 
 

 จากแผนภูมิที่  7-42 ผู้ ใช้บริการมีความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม เรื่องการเสนอแนะ 
ให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า มีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoter) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ
ในการมาใช้บริการ จะยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น 
อย่างแน่นอน ร้อยละ 55 มีผู้ที่รู้สึกเฉยๆ (Passive) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ  
อาจจะเสนอแนะหรือไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 44 และมีผู้ที่ 
ไม่สนับสนุน (Detractor) คือ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ จะไม่เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการ
ทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ร้อยละ 1 ดังนั้น ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
ของคะแนนความภักดีเรื่องการเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงการให้บริการ คือ ร้อยละ 53.68 
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3) ผลการส ารวจกองทุนเงินทดแทน 

 3.1) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

แผนภูมิที่ 7-43 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 
 

 จากแผนภูมิที ่7-43 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.54 
– 4.65) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.65) รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.64) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.54)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.50) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ ในระดับพึงพอใจ  
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.06 – 4.34) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.34) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.33) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
ของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.06)  
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3.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ กทม. 

 

แผนภูมิที่ 7-44 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 
 

 จากแผนภูมิที ่7-44 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.29 
– 4.41) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และด้าน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.41) รองลงมา คือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.36) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.29)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.21) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 4.07 – 4.25) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(ค่าเฉลี่ย 4.25) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.21) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.07)  
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 3.3) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ปริมณฑล 

 

แผนภูมิที่ 7-45 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 
 

 จากแผนภูมิที่ 7-45 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 4.17 – 4.45) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.45) 
รองลงมา คือด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.44) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อย
ที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.17)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.39) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 3.90 – 4.27) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการ
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.27) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.21) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
3.90) 
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3.4) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 7-46 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคกลาง 
 

 จากแผนภูมิที่ 7-46 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 4.52 – 4.71) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.71) 
รองลงมา คือด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.68) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ  
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.52)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.51) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 3.97 – 4.43) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 
4.43) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.38) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.97) 
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3.5) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 7-47 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที ่7-47 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.63 
– 4.73) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.73) รองลงมา คือด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.70) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย  
ความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.63)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.60) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 4.06 – 4.45) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 
4.45) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.42) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.06) 
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3.6) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 7-48 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที่ 7-48 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.53 – 
4.75) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.75) 
รองลงมา คือด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.74) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.53)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.28) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.63 – 4.00) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 
4.00) รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.98) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.63) 
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3.7) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคใต้ 

 

แผนภูมิที่ 7-49 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที ่7-49 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.55 
– 4.65) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านกระบวนการ
และขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.65) รองลงมา คือด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.63) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.55)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจมากมาก (ค่าเฉลี่ย 4.54) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ  
พึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.24 – 4.41) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.41) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.39) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม
(ค่าเฉลี่ย 4.24)  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

7-127 

4) ผลการส ารวจกองทุนประกันสังคม 

4.1) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

แผนภูมิที่ 7-50 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 
 

 จากแผนภูมิที่ 7-50 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 4.44 – 4.60) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.60) 
รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.58) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวั งน้อยที่สุด คือ  
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.44)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.52) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.18 – 4.42) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.42) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.41) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม และ
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.18) 
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4.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ กทม. 

 

แผนภูมิที่ 7-51 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 

 
 จากแผนภูมิที่ 7-51 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.11 – 
4.30) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.30) 
รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.29) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวั งน้อยที่สุด คือ  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.11)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.12) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ  (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 3.97 – 4.11) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ในการให้บริการ และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.11) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวย  
ความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.07) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 
3.97) 
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4.3) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ปริมณฑล 

 

แผนภูมิที่ 7-52 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 

 
 จากแผนภูมิที่ 7-52 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 4.47 – 4.78) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.78) 
รองลงมา คือด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.73) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวัง  
น้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.47)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.56) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 3.90 – 4.33) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมา คือ และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.29) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.90) 
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4.4) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 7-53 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคกลาง 

 
 จากแผนภูมิที ่7-53 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.64 
– 4.82) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.82) รองลงมา คือด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.80) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ 
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม และด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.64)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.62) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ และพึงพอใจ
มากที่สุด (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.26 – 4.56) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.56) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.54) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.26) 
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4.5) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 7-54 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 จากแผนภูมิที่ 7-54 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.53 – 4.67) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.67) รองลงมา คือ
ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.66) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพ 
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.53)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.57) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มี ค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 4.20 – 4.49) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการ
ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมา คือ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.20) 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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4.6) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 7-55 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคเหนือ 

 
 จากแผนภูมิที่ 7-55 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 4.22 – 4.56) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.56) 
รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ  
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.22)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.53) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 4.12 – 4.41) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
(ค่าเฉลี่ย 4.41) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(ค่าเฉลี่ย 4.37) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้าน
สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.12) 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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4.7) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคใต้ 

 

แผนภูมิที่ 7-56 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคใต้ 

 
 จากแผนภูมิที่ 7-56 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 4.47 – 4.66) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
(ค่าเฉลี่ย 4.66) รองลงมา คือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.65) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวัง
น้อยที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.47)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.60) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 4.28 – 4.46) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
(ค่าเฉลี่ย 4.46) รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.45) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
น้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.28) 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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5) ผลการส ารวจกลุ่มนายจ้าง 

5.1) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 

 

แผนภูมิที่ 7-57 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ ภาพรวมทั่วประเทศ 
 

 จากแผนภูมิที่ 7-57 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 4.48 – 4.59) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.59) รองลงมา คือด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.58) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย  
ความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.48)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.07 – 4.40) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนในการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.26) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คื อ  
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.07) 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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5.2) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ กทม. 

 

แผนภูมิที่ 7-58 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ กทม. 
 

 จากแผนภูมิที่ 7-58 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.08 – 
4.28) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 
4.28) รองลงมา คือด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.24) และด้านที่ มีค่าเฉลี่ย 
ความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.08)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.13) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 3.85 – 4.03) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.03) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.02) และด้าน  
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.85) 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

7-136 

5.3) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ปริมณฑล 

 

แผนภูมิที่ 7-59 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ปริมณฑล 
 

 จากแผนภูมิที่ 7-59 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.13 – 
4.43) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมา คือ  
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.40) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ 
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.13)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.37) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 3.88 – 4.27) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการ
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.27) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.21) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 3.88) 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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5.4) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคกลาง 

 

แผนภูมิที่ 7-60 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคกลาง 
 

 จากแผนภูมิที ่7-60 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.60 
– 4.79) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.79) รองลงมา คือ
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.75) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.60)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.57) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ ในระดับพึงพอใจ และพึงพอใจ
มาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.14 – 4.58) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.58) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.57) และด้าน  
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.14) 
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5.5) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 7-61 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที ่7-61 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.62 
– 4.72) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.72) รองลงมา คือด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.71) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
ความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.62)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.60) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มี ค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 4.00 – 4.48) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 
4.48) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.00) 
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5.6) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 7-62 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคเหนือ 
 

 จากแผนภูมิที่ 7-62 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง และคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 4.44 – 4.62) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์ทดแทน (ค่าเฉลี่ย 4.62) 
รองลงมา คือด้านสิทธิประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.58) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้าน
จริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.44)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.58) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 4.15 – 4.43) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
(ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.36) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.15) 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

7-140 

5.7) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พื้นที่ภาคใต ้

 

แผนภูมิที่ 7-63 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ พ้ืนที่ภาคใต้ 
 

 จากแผนภูมิที ่7-63 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.53 
– 4.64) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และด้าน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.64) รองลงมา คือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.62) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.53)  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.58) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ระหว่าง 4.25 – 4.46) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
(ค่าเฉลี่ย 4.46) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.44) และด้าน  
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.25) 
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บทท่ี 8 
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของส านักงานประกันสังคม 

 

 พิจารณาค่าช่องว่าง (Gap) ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ โดยคัดเลือกด้านที่มีค่าช่องว่าง
สูงที่สุดมาปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งในแต่ละด้านมีแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ ดังนี้ 
 

1) ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 

 1.1) ระบบคิวและการให้บริการตามล าดับคิว 
  - จัดให้มีการออกระบบคิวเหมือนกันในทุกหน่วยบริการ เช่น จัดให้มีเครื่องออกบัตรคิว  
  - เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ให้บริการตามล าดับคิวที่ผู้มารับบริการได้รับ 
  - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้บริการ และเน้นย้ าให้ผู้มารับบริการกดบัตรคิวก่อนใช้บริการ 
 1.2) ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ไม่ซับซ้อน 
  - ควรมีการแสดงล าดับขั้นตอนการให้บริการ พร้อมทั้งระบุเวลาก ากับในแต่ละขั้นตอนของ
การให้บริการ 
  - พิจารณาปรับลดขั้นตอนในการให้บริการที่อาจมีความซ้ าซ้อน เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว 
 1.3) ระยะเวลาในการรอรับบริการ (ตั้งแต่เรียกคิวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ)  
  บันทึกระยะเวลาในการให้บริการส าหรับแต่ละประเภทการบริการ และน ามาค านวณเป็น
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการให้บริการ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานของการให้บริการของหน่วยบริการ 
  จัดท าระยะเวลาในการให้บริการส าหรับแต่ละประเภทของการบริการให้เป็นมาตรฐานกลาง 
ในการที่จะน าไปเป็นแนวปฏิบัติให้กับแต่ละหน่วยบริการ 
 1.4) แบบฟอร์มค าขอใช้บริการเข้าใจง่าย มีการชี้แจงเอกสารประกอบการยื่นค าขอชัดเจน 
  จัดให้มีเคาน์เตอร์ส าหรับกรอกแบบฟอร์มโดยเฉพาะ พร้อมกับแสดงตัวอย่างของการกรอก
แบบฟอร์มแต่ละประเภทวางไว้ 
  จัดให้มีบุคลากรคอยให้ค าแนะน าส าหรับการกรอกแบบฟอร์ม และตรวจสอบความเรียบร้อย
ของแบบฟอร์มก่อนที่จะยื่นต่อเคาน์เตอร์การให้บริการ 
  จัดท าขนาดของตัวอักษรในแบบฟอร์มให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และปรับลดข้อความที่มีความเข้าใจ
ยาก เช่น การใช้ภาษาราชการ หรือภาษาทางกฎหมาย เป็นต้น 
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 1.5) เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 
  - เปิดให้บริการเคาน์เตอร์เพิ่มเติมในวันที่มีจ านวนผู้มาใช้บริการมากกว่าปกติ 
  - จัดให้มีเคาน์ เตอร์เร่งด่วนหรือ One Stop Service และมีบุคลากร Stand by คอย
ให้บริการส าหรับผู้ที่มาขอใช้บริการในชั่วโมงท่ีมีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
 

2) ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 2.1) การยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ  
  - จัดให้มีบอร์ดชื่นชมบุคลากรที่ให้บริการยอดเยี่ยมประจ าเดือน โดยเป็นผลมาจากการ Vote 
ของบุคลากรภายในหน่วยบริการ 
  - จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาขอใช้บริการ เพ่ือน ามาสรุปประเด็นที่มีปัญหา
จากการให้บริการได้อย่างทันท่วงที 
  - รณรงค์ให้บุคลากรมีการกล่าวทักทายผู้มาขอใช้บริการในขณะที่มายื่นแบบฟอร์ม ณ 
เคาน์เตอร์ที่ให้บริการ 
 2.2) การให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  - จัดให้มีบอร์ดชื่นชมบุคลากรที่ให้บริการยอดเยี่ยมประจ าเดือน โดยเป็นผลมาจากการ Vote 
ของบุคลากรภายในหน่วยบริการ 
  - จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาขอใช้บริการ เพ่ือน ามาสรุปประเด็นที่มีปัญหา
จากการให้บริการได้อย่างทันท่วงที 
  - รณรงค์ให้บุคลากรให้บริการด้วยน้ าเสียงที่สุภาพ ไพเราะ นุ่มนวล 
 2.3) การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม มีวิธีสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
  - ให้บุคลากรภายในหน่วยบริการสรุปข้อซักถามที่มักจะถูกถามจากผู้มาขอใช้บริการ พร้อม
ทั้งตัวอย่างค าตอบ และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยบริการใช้เป็นแนวทางเดียวกัน 
  - จัดท าบอร์ดแสดงข้อซักถามและค าตอบส าหรับข้อซักถามที่มักจะถามกันบ่อย โดยแสดงไว้
ที่จุดกรอกแบบฟอร์ม 
  - จัดให้มีบุคลากรเฉพาะส าหรับการตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้มาใช้บริการ 
 2.4) การให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ 
  - จัดให้มีบอร์ดชื่นชมบุคลากรที่ให้บริการยอดเยี่ยมประจ าเดือน โดยเป็นผลมาจากการ Vote 
ของบุคลากรภายในหน่วยบริการ 
  - จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาขอใช้บริการ เพ่ือน ามาสรุปประเด็นที่มีปัญหา
จากการให้บริการได้อย่างทันท่วงที 
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  - มีการจัดท าเวลาเฉลี่ยในการให้บริการแต่ละขั้นตอน และให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน 
 2.5) ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกายและมีบุคลิกภาพ  
  - จัดให้มีบอร์ดชื่นชมบุคลากรที่ให้บริการยอดเยี่ยมประจ าเดือน โดยเป็นผลมาจากการ Vote 
ของบุคลากรภายในหน่วยบริการ 
  - จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาขอใช้บริการ เพ่ือน ามาสรุปประเด็นที่มีปัญหา
จากการให้บริการได้อย่างทันท่วงที 
  - รณรงค์ให้บุคลากรมีการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย เช่น ไม่สวมเสื้อยืด กางเกงยีน  
รองเท้าแตะ ชายเสื้ออยู่นอกกางเกง เป็นต้น 
 2.6) การให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506 
  - สุ่มตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506 ที่ได้รับการร้องเรียน 
  - จัดให้มีการทดสอบโทรศัพท์เข้าไปใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ สายด่วน 1506 ในประเด็น 
ที่มักจะมีการโทรศัพท์เข้าไปขอใช้บริการ อย่างสม่ าเสมอ 
 

3) ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 3.1) การจัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้บริการ 
  - จัดต าแหน่งของจุดที่ให้บริการตามล าดับขั้นตอนของการให้บริการ 
  - รณรงค์การจัดท า 5ส เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเป็นเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารและ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยบริการ 
 3.2) ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
  - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการให้อยู่ในระดับสายตา หรือมีความเด่นชัด 
  - ตัวอักษรหรือตัวเลขภายในป้ายประชาสัมพันธ์ควรปรับให้มีขนาดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนภายในบริเวณพ้ืนที่ให้บริการ 
 3.3) ความเพียงพอของท่ีนั่งรอ 
  - จัดพ้ืนที่เพ่ิมเติมส าหรับผู้ที่เดินทางมากับผู้ใช้บริการในการที่จะนั่งรอ โดยมีสิ่งอ านวย 
ความสะดวกต่างๆ เช่น น้ าดื่ม สื่อสิ่งพิมพ์ ไว้คอยบริการ เพ่ือเป็นการลดความแออัดและความไม่เพียงพอ  
ของที่นั่งส าหรับผู้ที่มาขอใช้บริการ 
  - จัดเตรียมเก้าอ้ีส ารองเอาไว้ในวันและเวลาที่มีผู้มาใช้บริการหนาแน่น 
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 3.4) มีการบริการน้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ขณะรอรับบริการ 
  - จัดให้มีมุมบริการสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ที่มองเห็นได้
อย่างชัดเจน 
  - อัพเดตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 3.5) ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งาน 
  - มีการดูแลความสะอาดของห้องน้ าอยู่เสมอ ไม่ให้มีกลิ่นและคราบสกปรก 
  - อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องน้ าควรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ช ารุด 
   

4) ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

 4.1) การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 
  - จัดแสดงสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน บนบอร์ดข้อมูล 
ของหน่วยบริการ และ/หรือช่องทางการสื่อสารหลักของส านักงานประกันสังคม 
  - ควรมีการอัพเดตข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน  
เป็นระยะๆ หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 
 4.2) ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชน 
  - เพ่ิมช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น หรือจัดให้มี
เคาน์เตอร์ร้องเรียน ณ หน่วยบริการ 
 4.3) การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และยุติธรรม 
  - เน้นย้ าบุคลากรของหน่วยบริการให้บริการกับผู้มาใช้บริการตามล าดับคิวก่อน-หลัง 
  - ไม่เลือกปฏิบัติตามความสนิทสนมกับผู้มาใช้บริการ ควรให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน 
 4.4) ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของส านักงานฯ ได้ 
  - จัดแสดงสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน บนบอร์ดข้อมูล 
ของหน่วยบริการ และ/หรือช่องทางการสื่อสารหลักของส านักงานประกันสังคม 
  - ควรมีการอัพเดตข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน  
เป็นระยะๆ หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 
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5) ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

 5.1) ส านักงานประกันสังคมมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนผ่านช่องทาง
ต่างๆ อยู่เสมอ 
  - จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ (แยกออกมาจากบอร์ดข้อมูลข่าวสารทั่วไป) ส าหรับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแนะน าสิทธิประโยชน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนแรก  
ที่มีการประกาศปรับเปลี่ยน 
  - จัดส่งข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษัท  
ที่อยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของหน่วยบริการ 
 5.2) ส านักงานประกันสังคมมีการจัดท าระบบ/ช่องทางการสื่อสาร ให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหา
ข้อมูลได้โดยสะดวก 
  - นอกเหนือจากช่องทางในการสื่อสารทั้งที่เป็น online และ offline ที่ด าเนินการโดย
หน่วยงานกลางแล้วนั้น หน่วยบริการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะคอยให้บริการประจ าหน่วยบริการ ในกรณีที ่
ผู้ขอใช้บริการต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากผู้ใช้บริการบางส่วน
อาจจะเข้าไม่ถึงช่องทางการสื่อสารหลักที่มีอยู่แล้ว 
 5.3). ข้อมูลด้านการประกันสังคมท่ีให้บริการผ่านระบบ/ช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วน 
  - นอกเหนือจากช่องทางในการสื่อสารทั้งที่เป็น Online และ Offline ที่ด าเนินการโดย
หน่วยงานกลางแล้วนั้น หน่วยบริการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะคอยให้บริการประจ าหน่วยบริการ ในกรณีที่  
ผู้ขอใช้บริการต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากผู้ใช้บริการบางส่วน
อาจจะเข้าไม่ถึงช่องทางการสื่อสารหลักที่มีอยู่แล้ว 
 5.4) สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ด้านการประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย 
  - ปรับรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีลักษณะของการอธิบายผ่านรูปภาพ (Visual) ให้มาก
ขึ้น เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจกับผู้มาใช้บริการที่อาจจะมีความหลากหลายของระดับการศึกษา และ
สามารถเข้าใจในขั้นตอนของการติดต่อขอรับบริการต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเป็นการปฏิบัติตาม
รูปภาพ 
  - จัดเตรียมบุคลากรประจ าหน่วยบริการ คอยให้บริการสอบถามหรือแนะน าเกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆ ที่ผู้มาใช้บริการมีความสงสัย 
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 5.5) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 
  - จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ (แยกออกมาจากบอร์ดข้อมูลข่าวสารทั่วไป) ส าหรับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแนะน าสิทธิประโยชน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนแรก  
ที่มีการประกาศปรับเปลี่ยน 
  - จัดส่งข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษัท  
ที่อยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของหน่วยบริการ 
 

6) การจัดท าแผนปรับปรุงบริการของส านักงานประกันสังคม 

 หลังจากเสร็จสิ้นการส ารวจรอบที่ 1 ได้ด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการของส านักงาน
ประกันสังคม รายหน่วยบริการทั่วประเทศ ทั้ง 137 หน่วย โดยบันทึกผลการส ารวจและแผนปรับปรุงบริการ 
ลงบนแผ่น CD และจัดส่งให้กับหน่วยบริการทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

9-1 

บทท่ี 9 
รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นบุคลากรของส านักงานประกันสังคม 

 
 การด าเนินการส ารวจความคิดเห็นบุคลากรของส านักงานประกันสังคม เป็นการส ารวจในเรื่องของ
ความพึงพอใจบุคลากรของส านักงานประกันสังคม โดยด าเนินการส ารวจ 2 วิธี คือ  

1) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค าถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Scale) 6 ระดับ โดยใช้วิธีการส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์และแจ้งที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ไป
ยังอีเมล์ของบุคลากรทุกท่าน ซึ่งได้เริ่มเก็บข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2560 มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามในระบบ 
จ านวนทั้งสิ้น 2,503 ราย   

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จ านวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 
26 ราย  

 มีประเด็นในการส ารวจ ดังนี้ 
1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร 
2) ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร 
3) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร 
4) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
5) ปัจจัยด้านโอกาสทางอาชีพ 
6) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต 
7) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ 
8) ปัจจัยด้านการให้รางวัลและการชมเชย 
9) ปัจจัยด้านลักษณะงาน 

มีรายละเอียดผลการส ารวจ ดังนี้ 
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1) ผลการส ารวจในภาพรวม การวิจัยเชิงปริมาณ 

 1.1) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

 

แผนภูมิที่ 9-1 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม จ าแนกตามหน่วยงานทีส่ังกัด 

 จากแผนภูมิที่ 9-1 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 2,503 ราย โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในส่วนภูมิภาค 
คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมาเป็นบุคลากรในพื้นที่ส่วนกลาง ร้อยละ 24 และไม่ระบุหน่วยงานที่สังกัด ร้อยละ 5 
 

 1.2) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ 

 

แผนภูมิที่ 9-2 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม จ าแนกตามช่วงอายุ 
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 จากแผนภูมิที่ 9-2 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม จ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา คือ อายุ 31-35 ปี ร้อยละ 16 และ 
ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 26 ปี เป็นที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด ร้อยละ 1 
 
 1.3) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุงาน 

 

แผนภูมิที่ 9-3 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม จ าแนกตามช่วงอายุงาน 

 จากแผนภูมิที่ 9-3 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม จ าแนกตามช่วงอายุงาน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงาน 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา คือ อายุงาน 20 ปีขึ้นไป  
ร้อยละ 25 และผู้ที่มีอายุงาน 8-10 ปี เป็นที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด ร้อยละ 7 
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 1.4) คะแนนความพึงพอใจและความผูกพัน จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

 

แผนภูมิที่ 9-4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน ในภาพรวม 

 จากแผนภูมิที่ 9-4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน ในภาพรวม จ าแนกตามหน่วยงาน 
ที่สังกัด พบว่า บุคลากรในภาพรวมปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก (ค่าเฉลี่ย 4.61) รองลงมา คือ ด้านความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.37) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านโอกาสทางอาชีพ อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.85) 
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 1.5) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

  (1) ด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร 

ตารางท่ี 9-1 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
พ้ืนที่การท างานคับแคบ 73 2.92 
ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 47 1.88 
การบริหารงานขาดความยุติธรรม, ไม่รับฟังความคิดเห็น, ไม่มีธรรมาภิบาล/
จรรยาบรรณ 

26 1.04 

ขาดความน่าเชื่อถือ 11 0.44 
ภาพลักษณ์องค์กรยังขาดความโดดเด่น/เป็นเอกลักษณ์ 7 0.28 
ใช้งบประมาณในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรมากเกินไป 4 0.16 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่มีความถูกต้องชัดเจน 3 0.12 
ควรจัดท ารูปแบบอาคารส านักงานให้เหมือนกันทั่วประเทศ 3 0.12 
ควรปรับปรุงอาคารส านักงานให้มีความสวยงาม/ใหม่อยู่เสมอ 3 0.12 
พนักงานไม่มีความรู้ในส่วนงานอื่น/ไม่สามารถท างานแทนกันได้ 2 0.08 
การจัดพ้ืนที่ให้บริการไม่มีความโดดเด่น เช่น เคาน์เตอร์ 2 0.08 
ให้ความส าคัญกับหลักการและเหตุผลมากกว่าความพอใจส่วนตัว 1 0.04 
อยากให้บริการแบบ One Stop Service 1 0.04 
ควรเพิ่มการท า CSR ให้กับสังคม 1 0.04 
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  (2) ด้านโอกาสทางอาชีพ 

ตารางท่ี 9-2 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านโอกาสทางอาชีพ ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในสายงาน/อาชีพ 196 7.83 
อยากให้มีการบรรจุพนักงานให้เป็นข้าราชการประจ า 39 1.56 
อยากให้มีความมั่นคงในอาชีพมากกว่านี้ 25 1.00 
ควรสนับสนุนการท างานในภูมิล าเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ 18 0.72 
การรับบุคลากรในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆมีจ านวนจ ากัด 13 0.52 
อยากให้มีการพัฒนาสายงานภายในองค์กร 6 0.24 
ข้าราชการระดับช านาญงานควรสอบเลื่อนต าแหน่งเฉพาะในหน่วยงานของตน 3 0.12 
ควรมีการสอบแข่งขันวัดความรู้เพ่ือเก็บคะแนนในการสอบเลื่อนขั้น 1 0.04 

 

  (3) ด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร 

ตารางท่ี 9-3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในองค์กร 78 3.12 
อยากให้บุคลากรมีน้ าใจ/ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน/เสียสละต่อส่วนรวม 21 0.84 
ควรสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดข้ึนภายในองค์กร 15 0.60 
ส่วนกลางควรให้ค าปรึกษากับหน่วยปฏิบัติงานอย่างละเอียด 8 0.32 
ขาดบุคลากรที่ได้รับการยอมรับในการประสานงานให้เกิดความร่วมมือ 
ภายในองค์กรได้ 2 0.08 
อยากให้ช่วยกันด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 2 0.08 
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  (4) ด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม 

ตารางท่ี 9-4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
มีความหลากหลาย/ความคิดเห็นต่างกันมีปัญหาในการท างาน/การอยู่ร่วมกัน 97 3.88 
ควรมีการสร้างความสามัคคี/ท างานเป็นทีมภายในองค์กร 72 2.88 
การแบ่งกลุ่มท่ีหลากหลาย 54 2.16 
ควรสร้างความเสมอภาค/ความเท่าเทียมกันภายในองค์กร 39 1.56 
ควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น ตั้งชมรม สโมสรต่างๆ พบปะกัน 12 0.48 
ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการท างาน 12 0.48 
ไม่มีความหลากหลาย 4 0.16 
ควรปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยงานบุคลากร 2 0.08 
ควรสร้างภาวะการเป็นผู้น าภายในองค์กร 1 0.04 

 

  (5) ด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน 

ตารางท่ี 9-5 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีอ านาจ/อิสระในการตัดสินใจ/ขึ้นอยู่กับผู้อ่ืน 144 5.75 
ควรเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ 60 2.40 
ควรมีการก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจในการตัดสินใจให้ชัดเจน 1 0.04 
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  (6) ด้านระบบการท างานในองค์กร 

ตารางท่ี 9-6 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านระบบการท างานในองค์กร ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีระบบงาน/ขั้นตอนที่ชัดเจน 157 6.27 
ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบการท างาน 60 2.40 
สิ่งแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม เช่น มีเสียงดังรบกวน,ไม่มี
ความเป็นส่วนตัว 

53 2.12 

ขาดการประสานงานกัน 45 1.80 
มีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน 40 1.60 
จ านวนเครื่องใช้/อุปกรณ์ส านักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร 
เช่น ปริ้นเตอร์ 

13 0.52 

ไม่ควรมีระบบอุปถัมภ์ภายในองค์กร 11 0.44 
ไม่มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 7 0.28 
อยากให้มีการประชุมเพ่ือเป็นฉันทามติ 3 0.12 
ควรจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ 2 0.08 
อยากให้ทุกพ้ืนที่ใช้ระบบการบริหารคู่กับกฎหมายเหมือนกัน 1 0.04 

 

  (7) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

ตารางท่ี 9-7 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการเรียนรู้และพัฒนา ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา 128 5.11 
การอบรมไม่ต่อเนื่อง/ไม่สม่ าเสมอ 53 2.12 
ได้รับการอบรมไม่ทั่วถึงทุกคน 43 1.72 
เนื้อหาการอบรมไม่เฉพาะเจาะจง/เนื้อหากว้างเกินไป/เนื้อหาไม่เกี่ยวข้อง 
กับงานท่ีท า 22 0.88 
ให้มีการถ่ายทอดความรู้ภายในแผนก 17 0.68 
เนื้อหาการอบรมไม่หลากหลาย 12 0.48 
มีการให้ทุนค่าเติมเงินอุปกรณ์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 1 0.04 
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ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ขาดวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจ 1 0.04 
ควรมีการจัดท าหลักสูตรอบรมโดยมืออาชีพ 1 0.04 
ควรมีการติดตามประเมินผลการอบรมทุกครั้ง 1 0.04 
ควรมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหลังได้รับการอบรม 1 0.04 

 

  (8) ด้านการจัดการผลงาน 

ตารางท่ี 9-8 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการจัดการผลงาน ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีเกณฑ์ในการวัดผลงานที่ชัดเจน/ขาดความยุติธรรม 124 4.95 
อยากให้มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานภายในองค์กรทุกปี 62 2.48 
ควรพิจารณาบุคลากรจากศักยภาพในการท างาน 49 1.96 
เกณฑ์การวัดผลไม่สอดคล้องกับการท างานจริง 37 1.48 
ลดการคัดสรรบุคลากรจากความสัมพันธ์แบบพวกพ้อง 11 0.44 
เกณฑ์การวัดผลไม่มีความท้าทาย 9 0.36 
ระยะเวลาการวัดผลไม่ต่อเนื่อง/ไม่สม่ าเสมอ 7 0.28 
ควรมีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงจากความคิดเห็นพนักงานภายในองค์กร 7 0.28 
อยากให้มีการปรับต าแหน่งจากวุฒิการศึกษาเป็นหลัก 5 0.20 
ควรจัดให้มีการน าเสนอผลงานของเจ้าหน้าที่รายบุคคล 2 0.08 

 

  (9) ด้านการให้รางวัลและการชมเชย 

ตารางท่ี 9-9 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้รางวัลและการชมเชย ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
การให้รางวัล/ค่าตอบแทน/สวัสดิการน้อยเกินไป/รางวัลไม่น่าจูงใจ 397 15.86 
ไม่มีการให้รางวัลชมเชยแก่หน่วยงานหรือพนักงานที่มีผลงาน เช่น โบนัส, 
สวัสดิการ, ค าชมเชย 

231 9.23 

การให้ของรางวัล โบนัส ควรมีความเท่าเทียมกัน 14 0.56 
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ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ควรมีการน าอายุการท างานมาใช้ในการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน 9 0.36 
การให้รางวัลและการชมเชยควรจัดให้มีความชัดเจนกว่านี้ 2 0.08 
ควรมีการปรับอัตราเงินกู้ส าหรับผู้มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป 1 0.04 
สิทธิประโยชน์ข้าราชการควรด าเนินการด้วยความรวดเร็ว 1 0.04 
ควรมีการจัดท่องเที่ยวทุกปี 1 0.04 

  (10) ด้านผู้บริหารระดับสูง 

ตารางท่ี 9-10 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านผู้บริหารระดับสูง ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/ไม่มีความเข้าใจ/เห็นอกเห็นใจ/ไม่เห็น
ความส าคัญของผู้อ่ืน 

95 3.80 

ไม่มีความยุติธรรม/ความเสมอภาค 49 1.96 
การบริหารงาน/นโยบายไม่มีความชัดเจน 23 0.92 
ไม่มีความสามารถ/ความรอบรู้ในงาน 21 0.84 
ไม่เสียสละ/เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 13 0.52 
นโยบายไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง/ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 12 0.48 
ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 11 0.44 
ใช้อารมณ์ในการท างาน/ใช้ค าพูดไม่เหมาะสม 7 0.28 
อยากให้ผู้บริหารลงมาตรวจสอบการท างานของพนักงาน 7 0.28 
ไม่มีความกล้าคิด/กล้าท า 6 0.24 
อยากให้เอาใจใส่ดูแลพนักงานระดับล่าง 4 0.16 
แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด 2 0.08 
อยากให้มีการตรวจสอบผู้บริหารที่ถูกร้องเรียน 1 0.04 
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  (11) ด้านหัวหน้างานโดยตรง 

ตารางท่ี 9-11 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านหัวหน้างานโดยตรง ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/ไม่มีความเข้าใจ/เห็นอกเห็นใจ/ไม่เห็น
ความส าคัญของผู้อ่ืน 

66 2.64 

ไม่มีความสามารถ/ความรอบรู้ในงาน 56 2.24 
ไม่มีความยุติธรรม/ความเสมอภาค 50 2.00 
ไม่มีความกล้าคิด/กล้าท า 16 0.64 
แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด 14 0.56 
ไม่เสียสละ/เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 13 0.52 
การบริหารงาน/นโยบายไม่มีความชัดเจน v 8 0.32 
ใช้อารมณ์ในการท างาน/ใช้ค าพูดไม่เหมาะสม 7 0.28 
ไม่มีความขยันในการท างาน/ไม่กระตือรือร้น 6 0.24 
ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 3 0.12 
นโยบายไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง/ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 2 0.08 
หัวหน้างานควรด ารงต าแหน่งในวาระมากกว่า1 ปี 1 0.04 

 

  (12) ด้านการจัดการคนเก่งและบุคลากร 

ตารางท่ี 9-12 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการจัดการคนเก่งและบุคลากร ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีการสนับสนุนส่งเสริมคนเก่ง เช่น รางวัล, โอกาส, ความก้าวหน้า, ค าชมเชย 83 3.32 
ไม่มีการประเมินความรู้ความสามารถที่ชัดเจน/โปร่งใส 9 0.36 
พนักงานที่มีความสามารถไม่ท าตามค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา 1 0.04 
อยากให้บุคลากรที่มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร 1 0.04 
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  (13) ด้านลักษณะงานที่ท า 

ตารางท่ี 9-13 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านลักษณะงานที่ท า ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
การจัดสรรปริมาณงานไม่เหมาะสม/งานเยอะเกินไป 361 14.42 
งานไม่ตรงกับต าแหน่ง/สายงาน/ความรู้ความสามารถ 72 2.88 
งานไม่มีความท้าทาย/น่าเบื่อ 8 0.32 
งานมีความเสี่ยง/ไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีถูกฟ้องร้อง 5 0.20 
ไม่ควรมีการล็อคเวลาในการใช้ชั่วโมงอินเตอร์เน็ต/WIFI 2 0.079904 
ไม่ควรมีตัวชี้วัดผลงาน 1 0.039952 

 

  (14) ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว 

ตารางท่ี 9-14 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
งานไม่มีความสมดุล/ไม่มีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว/ครอบครัว 129 5.15 
งานมากจนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ/เกิดความเครียด 29 1.16 
ควรลดงานประจ าแต่เพ่ิมส่วนการพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น 1 0.04 

 

  (15) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

ตารางท่ี 9-15 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านวัฒนธรรมองค์กร ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ควรสร้างความสามัคคีในการท างาน 43 1.72 
ควรให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโสภายในองค์กร 30 1.20 
พนักงานควรมีการยอมรับนโยบายใหม่ขององค์การ 15 0.60 
ควรเพิ่มความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 14 0.56 
ไม่มีการร่วมท ากิจกรรมตามท่ีองค์กรมอบหมาย 10 0.40 
ควรปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 9 0.36 
ไม่มีกิจกรรม/กีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ 8 0.32 
ควรปรับปรุงการบริการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 8 0.32 
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  (16) ด้านอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 9-16 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ในภาพรวม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
พนักงานควรมีศักยภาพในการท างานมากกว่านี้ 25 1.00 
ควรให้บริการด้วยความสุภาพทั้งด้านน้ าเสียง/ค าพูด/การแสดงกริยาท่าทาง 17 0.68 
ควรจัดท ารูปแบบชุดยูนิฟอร์มให้เป็นแบบเดียวกัน 15 0.60 
ควรมีการปรับเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มให้มีความทันสมัยมากขึ้น 11 0.44 
ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงาน 7 0.28 
อยากให้ประกันสังคมบริการด้วยความรวดเร็ว 4 0.16 
ควรน าแบบสอบถามท่ีได้จากการส ารวจไปปรับปรุงพัฒนาองค์กร 3 0.12 
ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากขึ้น 3 0.12 
ควรให้ประกันสังคมแยกตัวออกเป็นองค์กรอิสระ 3 0.12 
ควรมีนโยบายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2 0.08 
อยากให้มีการก าหนดชุดรัฐพิธีส าหรับพนักงานส านักงานประกันสังคม 2 0.08 
อยากให้มีการเสนอผลงานเพ่ือเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก 2 0.08 
อยากให้ประกันสังคมซื้ออาคารส านักงานเป็นของตนเอง 2 0.08 
ควรมีการก าหนดบทลงโทษผู้กระท าความผิดด้านทุจริต 2 0.08 
อยากให้มีการท าแบบสอบถามอย่างสม่ าเสมอ 2 0.08 
ควรให้ค าแนะน า/ค าชี้แจงได้อย่างชัดเจน 1 0.04 
ควรปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดประกันสังคม 1 0.04 
ควรมีการจัดกลุ่มประชาสัมพันธ์การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้กับพนักงาน 1 0.04 
ควรปิดสาขาที่มีผู้ประกันตนไม่ถึง 100,000 ราย 1 0.04 
อยากให้พนักงานขับรถด้วยความสุภาพ 1 0.04 
สติกเกอร์ที่ติดหน้ารถไม่มีประสิทธิภาพ 1 0.04 
ควรเรียนรู้ท าความเข้าใจในสายงานของตนเอง 1 0.04 
ควรเพิ่มการออมเงินให้บุคลากรภายในองค์กร 1 0.04 
อยากให้ประกันสังคมบริการเฉพาะคนไทย 1 0.04 
ควรเพิ่มสาขาการให้บริการประกันสังคม 1 0.04 
อยากให้พนักงานประกันสังคมบริการด้วยจิตอาสา 1 0.04 
สถานประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 1 0.04 
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2) ผลการส ารวจกลุ่มข้าราชการ การวิจัยเชิงปริมาณ 

 2.1) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน 

 

แผนภูมที่ 9-5 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มข้าราชการ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 

 จากแผนภูมิที่ 9-5 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มข้าราชการ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการในระดับช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา  
เป็นระดับช านาญงาน ร้อยละ 35 และระดับช านาญการพิเศษ เป็นกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด  
ร้อยละ 1 
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 2.2) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัด 

 

แผนภูมที่ 9-6 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มข้าราชการ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง  

และหน่วยงานที่สังกัด 

 จากแผนภูมิที่ 9-6 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มข้าราชการ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 
และหน่วยงานที่สังกัด พบว่า ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามทั้ง 4 ระดับ สังกัดอยู่ในพื้นท่ีส่วนภูมิภาค 
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 2.3) คะแนนความพึงพอใจและความผูกพัน จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

  (1) ภาพรวมกลุ่มข้าราชการ 

 
แผนภูมที่ 9-7 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการ 

 จากแผนภูมิที่ 9-7 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการ พบว่า ในภาพรวม
ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย 4.67) รองลงมา 
คือ ด้านความสัมพันธ์ อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.35) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ด้านการให้รางวัลและการชมเชย อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.83) 
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  (2) กลุ่มข้าราชการระดับปฏิบัติการ 

 
แผนภูมที่ 9-8 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการระดับปฏิบัติการ 

 จากแผนภูมิที่ 9-8 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการระดับปฏิบัติการ 
พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.48) 
รองลงมา คือ ด้านความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.29) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการให้รางวัลและการชมเชย อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.10) 
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  (3) กลุ่มข้าราชการระดับช านาญการ 

 
แผนภูมที่ 9-9 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการระดับช านาญการ 

 จากแผนภูมิที่ 9-9 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการระดับช านาญการ 
พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.42) 
รองลงมา คือ ด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.15) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
น้อยที่สุด คือ ด้านโอกาสทางอาชีพ อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.99) 
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  (4) กลุ่มข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ 

 
แผนภูมที่ 9-10 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ 

 จากแผนภูมิที่ 9-10 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการระดับช านาญการ
พิเศษ พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.82) รองลงมา คือ ด้านความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย 4.61) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการให้รางวัลและการชมเชย อยู่ในระดับพึงพอใจ  
(ค่าเฉลี่ย 4.16) 
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  (5) กลุ่มข้าราชการระดับช านาญงาน 

 
แผนภูมที่ 9-11 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการระดับช านาญงาน 

 จากแผนภูมิที่ 9-11 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มข้าราชการระดับช านาญงาน 
พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย 
5.08) รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์ อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย 4.96) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการให้รางวัลและการชมเชย อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.69) 
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 2.3) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

  (1) ด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร 

ตารางท่ี 9-17 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 27 3.09 
พ้ืนที่การท างานคับแคบ 23 2.63 
การบริหารงานขาดความยุติธรรม, ไม่รับฟังความคิดเห็น, ไม่มีธรรมาภิบาล/
จรรยาบรรณ 

8 0.92 

ภาพลักษณ์องค์กรยังขาดความโดดเด่น/เป็นเอกลักษณ์ 7 0.80 
ขาดความน่าเชื่อถือ 6 0.69 
ใช้งบประมาณในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรมากเกินไป 3 0.34 
พนักงานไม่มีความรู้ในส่วนงานอื่น/ไม่สามารถท างานแทนกันได้ 1 0.11 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่มีความถูกต้องชัดเจน 1 0.11 
ควรเพิ่มการท า CSR ให้กับสังคม 1 0.11 
ควรจัดท ารูปแบบอาคารส านักงานให้เหมือนกันทั่วประเทศ 1 0.11 

 

  (2) ด้านโอกาสทางอาชีพ 

ตารางท่ี 9-18 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านโอกาสทางอาชีพ กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในสายงาน/อาชีพ 86 9.84 
การรับบุคลากรในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆมีจ านวนจ ากัด 9 1.03 
อยากให้มีการพัฒนาสายงานภายในองค์กร 4 0.46 
ควรสนับสนุนการท างานในภูมิล าเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ 3 0.34 
อยากให้มีการบรรจุพนักงานให้เป็นข้าราชการประจ า 2 0.23 
อยากให้มีความมั่นคงในอาชีพมากกว่านี้ 1 0.11 
ข้าราชการระดับช านาญงานควรสอบเลื่อนต าแหน่งเฉพาะในหน่วยงานของตน 1 0.11 
ควรมีการสอบแข่งขันวัดความรู้เพ่ือเก็บคะแนนในการสอบเลื่อนขั้น 1 0.11 
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  (3) ด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร 

ตารางท่ี 9-19 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในองค์กร 26 2.97 
ควรสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดข้ึนภายในองค์กร 9 1.03 
อยากให้บุคลากรมีน้ าใจ/ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน/เสียสละต่อส่วนรวม 7 0.80 
ส่วนกลางควรให้ค าปรึกษากับหน่วยปฏิบัติงานอย่างละเอียด 4 0.46 

 

  (4) ด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม 

ตารางท่ี 9-20 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
มีความหลากหลาย/ความคิดเห็นต่างกันมีปัญหาในการท างาน/การอยู่ร่วมกัน 37 4.23 
ควรมีการสร้างความสามัคคี/ท างานเป็นทีมภายในองค์กร 37 4.23 
การแบ่งกลุ่มท่ีหลากหลาย 26 2.97 
ควรสร้างความเสมอภาค/ความเท่าเทียมกันภายในองค์กร 10 1.14 
ควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น ตั้งชมรม สโมสรต่างๆ พบปะกัน 5 0.57 
ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการท างาน 5 0.57 
ไม่มีความหลากหลาย 2 0.23 
ควรปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยงานบุคลากร 1 0.11 

 

  (5) ด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน 

ตารางท่ี 9-21 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีอ านาจ/อิสระในการตัดสินใจ/ขึ้นอยู่กับผู้อ่ืน 48 5.49 
ควรเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ 21 2.40 
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  (6) ด้านระบบการท างานในองค์กร 

ตารางท่ี 9-22 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านระบบการท างานในองค์กร กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีระบบงาน/ขั้นตอนที่ชัดเจน 61 6.98 
ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบการท างาน 27 3.09 
ขาดการประสานงานกัน 22 2.52 
มีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน 18 2.06 
สิ่งแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม เช่น มีเสียงดังรบกวน,ไม่มีความเป็น
ส่วนตัว 

14 1.60 

ไม่ควรมีระบบอุปถัมภ์ภายในองค์กร 5 0.57 
ไม่มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 2 0.23 
จ านวนเครื่องใช้/อุปกรณ์ส านักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร เช่น 
ปริ้นเตอร์ 

2 0.23 

ควรจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ 2 0.23 
อยากให้มีการประชุมเพ่ือเป็นฉันทามติ 2 0.23 
อยากให้ทุกพ้ืนที่ใช้ระบบการบริหารคู่กับกฎหมายเหมือนกัน 1 0.11 

 

  (7) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

ตารางท่ี 9-23 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการเรียนรู้และพัฒนา กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา 44 5.03 
การอบรมไม่ต่อเนื่อง/ไม่สม่ าเสมอ 21 2.40 
ได้รับการอบรมไม่ทั่วถึงทุกคน 20 2.29 
เนื้อหาการอบรมไม่หลากหลาย 8 0.92 
ให้มีการถ่ายทอดความรู้ภายในแผนก 8 0.92 
เนื้อหาการอบรมไม่เฉพาะเจาะจง/เนื้อหากว้างเกินไป/เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 4 0.46 
มีการให้ทุนค่าเติมเงินอุปกรณ์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 1 0.11 
ขาดวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจ 1 0.11 
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ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ควรมีการจัดท าหลักสูตรอบรมโดยมืออาชีพ 1 0.11 
ควรมีการติดตามประเมินผลการอบรมทุกครั้ง 1 0.11 
ควรมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหลังได้รับการอบรม 1 0.11 

 

  (8) ด้านการจัดการผลงาน 

ตารางท่ี 9-24 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการจัดการผลงาน กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีเกณฑ์ในการวัดผลงานที่ชัดเจน/ขาดความยุติธรรม 55 6.29 
อยากให้มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานภายในองค์กรทุกปี 28 3.20 
ควรพิจารณาบุคลากรจากศักยภาพในการท างาน 23 2.63 
เกณฑ์การวัดผลไม่สอดคล้องกับการท างานจริง 13 1.49 
ควรมีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงจากความคิดเห็นพนักงานภายในองค์กร 7 0.80 
ลดการคัดสรรบุคลากรจากความสัมพันธ์แบบพวกพ้อง 7 0.80 
เกณฑ์การวัดผลไม่มีความท้าทาย 3 0.34 
ระยะเวลาการวัดผลไม่ต่อเนื่อง/ไม่สม่ าเสมอ 3 0.34 
อยากให้มีการปรับต าแหน่งจากวุฒิการศึกษาเป็นหลัก 1 0.11 
ควรจัดให้มีการน าเสนอผลงานของเจ้าหน้าที่รายบุคคล 1 0.11 

 

  (9) ด้านการให้รางวัลและการชมเชย 

ตารางท่ี 9-25 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการให้รางวัลและการชมเชย กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
การให้รางวัล/ค่าตอบแทน/สวัสดิการน้อยเกินไป/รางวัลไม่น่าจูงใจ 265 30.32 
ไม่มีการให้รางวัลชมเชยแก่หน่วยงานหรือพนักงานที่มีผลงาน เช่น โบนัส, สวัสดิการ, 
ค าชมเชย 

73 8.35 

การให้ของรางวัล โบนัส ควรมีความเท่าเทียมกัน 5 0.57 
สิทธิประโยชน์ข้าราชการควรด าเนินการด้วยความรวดเร็ว 1 0.11 
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  (10) ด้านผู้บริหารระดับสูง 

ตารางท่ี 9-26 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านผู้บริหารระดับสูง กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/ไม่มีความเข้าใจ/เห็นอกเห็นใจ/ไม่เห็นความส าคัญของ
ผู้อื่น 

24 2.75 

ไม่มีความยุติธรรม/ความเสมอภาค 17 1.95 
การบริหารงาน/นโยบายไม่มีความชัดเจน 14 1.60 
ไม่มีความสามารถ/ความรอบรู้ในงาน 7 0.80 
ไม่เสียสละ/เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 6 0.69 
ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 4 0.46 
ไม่มีความกล้าคิด/กล้าท า 4 0.46 
ใช้อารมณ์ในการท างาน/ใช้ค าพูดไม่เหมาะสม 3 0.34 
นโยบายไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง/ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 1 0.11 
แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด 1 0.11 
อยากให้เอาใจใส่ดูแลพนักงานระดับล่าง 1 0.11 
อยากให้มีการตรวจสอบผู้บริหารที่ถูกร้องเรียน 1 0.11 

 

  (11) ด้านหัวหน้างานโดยตรง 

ตารางท่ี 9-27 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านหัวหน้างานโดยตรง กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีความสามารถ/ความรอบรู้ในงาน 23 2.63 
ไม่มีความยุติธรรม/ความเสมอภาค 18 2.06 
ไม่รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน/ไม่มีความเข้าใจ/เห็นอกเห็นใจ/ไม่เห็นความส าคัญผู้อ่ืน 18 2.06 
ไม่เสียสละ/เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 5 0.57 
แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด 4 0.46 
ใช้อารมณ์ในการท างาน/ใช้ค าพูดไม่เหมาะสม 4 0.46 
การบริหารงาน/นโยบายไม่มีความชัดเจน  3 0.34 
ไม่มีความกล้าคิด/กล้าท า 3 0.34 
ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 1 0.11 
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  (12) ด้านการจัดการคนเก่งและบุคลากร 

ตารางท่ี 9-28 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการจัดการคนเก่งและบุคลากร กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีการสนับสนุนส่งเสริมคนเก่ง เช่น รางวัล, โอกาส, ความก้าวหน้า, ค าชมเชย 51 5.84 
ไม่มีการประเมินความรู้ความสามารถที่ชัดเจน/โปร่งใส 3 0.34 
พนักงานที่มีความสามารถไม่ท าตามค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา 1 0.11 

 

  (13) ด้านลักษณะงานที่ท า 

ตารางท่ี 9-29 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านลักษณะงานที่ท า กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
การจัดสรรปริมาณงานไม่เหมาะสม/งานเยอะเกินไป 266 30.43 
งานไม่ตรงกับต าแหน่ง/สายงาน/ความรู้ความสามารถ 27 3.09 
งานไม่มีความท้าทาย/น่าเบื่อ 5 0.57 
งานมีความเสี่ยง/ไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีถูกฟ้องร้อง 3 0.34 
ไม่ควรมีตัวชี้วัดผลงาน 1 0.11 

 

  (14) ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว 

ตารางท่ี 9-30 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
งานไม่มีความสมดุล/ไม่มีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว/ครอบครัว 69 7.89 
งานมากจนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ/เกิดความเครียด 19 2.17 
ควรลดงานประจ าแต่เพ่ิมส่วนการพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น 1 0.11 
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  (15) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

ตารางท่ี 9-31 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ควรสร้างความสามัคคีในการท างาน 22 2.52 
ควรให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโสภายในองค์กร 17 1.95 
พนักงานควรมีการยอมรับนโยบายใหม่ขององค์การ 8 0.92 
ควรปรับปรุงการบริการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 7 0.80 
ไม่มีกิจกรรม/กีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ 5 0.57 
ควรปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 4 0.46 
ควรเพิ่มความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3 0.34 
ไม่มีการร่วมท ากิจกรรมตามท่ีองค์กรมอบหมาย 2 0.23 
ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เช่น ยกมือไหว้ กล่าวค าทักทาย 2 0.23 
ควรสร้างการยอมรับนับถือกันระหว่างข้าราชการกับพนักงาน 1 0.11 

 

  (16) ด้านอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 9-32 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ กลุ่มข้าราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ควรจัดท ารูปแบบชุดยูนิฟอร์มให้เป็นแบบเดียวกัน 10 1.14 
พนักงานควรมีศักยภาพในการท างานมากกว่านี้ 8 0.92 
ควรให้บริการด้วยความสุภาพทั้งด้านน้ าเสียง/ค าพูด/การแสดงกริยาท่าทาง 5 0.57 
ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงาน 3 0.34 
อยากให้ประกันสังคมบริการด้วยความรวดเร็ว 3 0.34 
ควรมีการปรับเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มให้มีความทันสมัยมากขึ้น 2 0.23 
ควรมีนโยบายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2 0.23 
อยากให้มีการเสนอผลงานเพ่ือเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก 2 0.23 
อยากให้มีการท าแบบสอบถามอย่างสม่ าเสมอ 2 0.23 
ควรปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดประกันสังคม 1 0.11 
ควรมีการจัดกลุ่มประชาสัมพันธ์การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้กับพนักงาน 1 0.11 
ควรน าแบบสอบถามท่ีได้จากการส ารวจไปปรับปรุงพัฒนาองค์กร 1 0.11 
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ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
อยากให้ประกันสังคมบริการเฉพาะคนไทย 1 0.11 
ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากขึ้น 1 0.11 
ควรเพิ่มสาขาการให้บริการประกันสังคม 1 0.11 
ควรให้ประกันสังคมแยกตัวออกเป็นองค์กรอิสระ 1 0.11 
อยากให้ประกันสังคมซื้ออาคารส านักงานเป็นของตนเอง 1 0.11 
ควรมีการก าหนดบทลงโทษผู้กระท าความผิดด้านทุจริต 1 0.11 

 

3) ผลการส ารวจกลุ่มพนักงานประกันสังคม การวจัิยเชิงปริมาณ 

 3.1) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 

 

แผนภูมที่ 9-12 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มพนักงานประกันสังคม จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 

 จากแผนภูมิที่ 9-12 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มพนักงานประกันสังคม จ าแนก 
ตามระดับต าแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานประกันสังคมชั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 77 
รองลงมาเป็นชั้นต้น ร้อยละ 15 และชั้นกลาง เป็นกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด ร้อยละ 8 
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 3.2) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับต าแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด 

 

แผนภูมที่ 9-13 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มพนักงานประกันสังคม จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 

และหน่วยงานที่สังกัด 

 จากแผนภูมิที่ 9-13 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มพนักงานประกันสังคม จ าแนก 
ตามระดับต าแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามท่ีตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ระดับ 
สังกัดอยู่ในพื้นท่ีส่วนภูมิภาค 
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 3.3) คะแนนความพึงพอใจและความผูกพัน จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

  (1) ภาพรวมกลุ่มพนักงานประกันสังคม 

 
แผนภูมที่ 9-14 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน ภาพรวมกลุ่มพนักงานประกันสังคม 

 จากแผนภูมิที่ 9-14 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มพนักงานประกันสังคม พบว่า 
ในภาพรวมปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย 4.57) 
รองลงมา คือ ด้านความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านโอกาสทางอาชีพ อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.78) 
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  (2) กลุ่มพนักงานประกันสังคมชั้นต้น 

 
แผนภูมที่ 9-15 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน ภาพรวมกลุ่มพนักงานประกันสังคมชั้นต้น 

 จากแผนภูมิที่ 9-15 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มพนักงานประกันสังคมชั้นต้น 
พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.71) รองลงมา คือ ด้านความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย 4.64) และด้าน 
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านโอกาสทางอาชีพ อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.19) 
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  (3) กลุ่มพนักงานประกันสังคมชั้นกลาง 

 
แผนภูมที่ 9-16 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน ภาพรวมกลุ่มพนักงานประกันสังคมชั้นกลาง 

 จากแผนภูมิที่ 9-16 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มพนักงานประกันสังคมชั้นกลาง 
พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ ย 4.46) 
รองลงมา คือ ด้านความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย 4.32) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านโอกาสทางอาชีพ อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.77) 
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  (4) กลุ่มพนักงานประกันสังคมชั้นสูง 

 
แผนภูมที่ 8-17 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน ภาพรวมกลุ่มพนักงานประกันสังคมชั้นสูง 

 จากแผนภูมิที่ 9-17 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มพนักงานประกันสังคมชั้นสูง 
พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.56) รองลงมา คือ ด้านความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.50) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านโอกาสทางอาชีพ อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.70) 
 

 3.4) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

  (1) ด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร 

ตารางท่ี 9-33 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
พ้ืนที่การท างานคับแคบ 46 3.10 
การบริหารงานขาดความยุติธรรม, ไม่รับฟังความคิดเห็น, ไม่มีธรรมาภิบาล/
จรรยาบรรณ 17 1.15 
ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 17 1.15 
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ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ขาดความน่าเชื่อถือ 5 0.34 
ควรปรับปรุงอาคารส านักงานให้มีความสวยงาม/ใหม่อยู่เสมอ 3 0.20 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่มีความถูกต้องชัดเจน 2 0.13 
การจัดพ้ืนที่ให้บริการไม่มีความโดดเด่น เช่น เคาน์เตอร์ 2 0.13 
ควรจัดท ารูปแบบอาคารส านักงานให้เหมือนกันทั่วประเทศ 2 0.13 
ให้ความส าคัญกับหลักการและเหตุผลมากกว่าความพอใจส่วนตัว 1 0.07 
พนักงานไม่มีความรู้ในส่วนงานอื่น/ไม่สามารถท างานแทนกันได้ 1 0.07 
อยากให้บริการแบบ One Stop Service 1 0.07 

 

  (2) ด้านโอกาสทางอาชีพ 

ตารางท่ี 9-34 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านโอกาสทางอาชีพ กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในสายงาน/อาชีพ 99 6.68 
อยากให้มีการบรรจุพนักงานให้เป็นข้าราชการประจ า 33 2.23 
อยากให้มีความมั่นคงในอาชีพมากกว่านี้ 21 1.42 
ควรสนับสนุนการท างานในภูมิล าเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ 14 0.94 
การรับบุคลากรในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆมีจ านวนจ ากัด 3 0.20 
อยากให้มีการพัฒนาสายงานภายในองค์กร 1 0.07 
ข้าราชการระดับช านาญงานควรสอบเลื่อนต าแหน่งเฉพาะในหน่วยงานของตน 1 0.07 

 

  (3) ด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร 

ตารางท่ี 9-35 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในองค์กร 50 3.37 
อยากให้บุคลากรมีน้ าใจ/ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน/เสียสละต่อส่วนรวม 13 0.88 
ควรสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดข้ึนภายในองค์กร 6 0.40 
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ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ส่วนกลางควรให้ค าปรึกษากับหน่วยปฏิบัติงานอย่างละเอียด 4 0.27 
ขาดบุคลากรที่ได้รับการยอมรับในการประสานงานให้เกิดความร่วมมือภายในองค์กรได้ 2 0.13 
อยากให้ช่วยกันด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 2 0.13 

 

  (4) ด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม 

ตารางที่ 9-36 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม กลุ่มพนักงาน
ประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
การแบ่งกลุ่มท่ีหลากหลาย 24 1.62 
มีความหลากหลาย/ความคิดเห็นต่างกันมีปัญหาในการท างาน/การอยู่ร่วมกัน 59 3.98 
ไม่มีความหลากหลาย 1 0.07 
ควรปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยงานบุคลากร 1 0.07 
ควรมีการสร้างความสามัคคี/ท างานเป็นทีมภายในองค์กร 29 1.96 
ควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น ตั้งชมรม สโมสรต่างๆ พบปะกัน 6 0.40 
ควรสร้างความเสมอภาค/ความเท่าเทียมกันภายในองค์กร 28 1.89 
ควรสร้างภาวะการเป็นผู้น าภายในองค์กร 1 0.07 
ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการท างาน 6 0.40 

 

  (5) ด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน 

ตารางที่ 9-37 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน กลุ่มพนักงาน
ประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีอ านาจ/อิสระในการตัดสินใจ/ขึ้นอยู่กับผู้อ่ืน 93 6.27 
ควรเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ 38 2.56 
ควรมีการก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจในการตัดสินใจให้ชัดเจน 1 0.07 
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  (6) ด้านระบบการท างานในองค์กร 

ตารางท่ี 9-38 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านระบบการท างานในองค์กร กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีระบบงาน/ขั้นตอนที่ชัดเจน 91 6.14 
สิ่งแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม เช่น มีเสียงดังรบกวน,ไม่มีความเป็น
ส่วนตัว 39 2.63 
ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบการท างาน 27 1.82 
ขาดการประสานงานกัน 22 1.48 
มีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน 18 1.21 
จ านวนเครื่องใช้/อุปกรณ์ส านักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร เช่น  
ปริ้นเตอร์ 

11 0.74 

ไม่ควรมีระบบอุปถัมภ์ภายในองค์กร 6 0.40 
ไม่มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 5 0.34 
อยากให้มีการประชุมเพ่ือเป็นฉันทามติ 1 0.07 

 

  (7) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

ตารางท่ี 9-39 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการเรียนรู้และพัฒนา กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา 76 5.12 
การอบรมไม่ต่อเนื่อง/ไม่สม่ าเสมอ 29 1.96 
ได้รับการอบรมไม่ทั่วถึงทุกคน 23 1.55 
เนื้อหาการอบรมไม่เฉพาะเจาะจง/เนื้อหากว้างเกินไป/เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 15 1.01 
ให้มีการถ่ายทอดความรู้ภายในแผนก 8 0.54 
เนื้อหาการอบรมไม่หลากหลาย 4 0.27 
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  (8) ด้านการจัดการผลงาน 

ตารางท่ี 9-40 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการจัดการผลงาน กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีเกณฑ์ในการวัดผลงานที่ชัดเจน/ขาดความยุติธรรม 61 4.11 
เกณฑ์การวัดผลไม่มีความท้าทาย 5 0.34 
เกณฑ์การวัดผลไม่สอดคล้องกับการท างานจริง 23 1.55 
ระยะเวลาการวัดผลไม่ต่อเนื่อง/ไม่สม่ าเสมอ 4 0.27 
ควรพิจารณบุคลากรจากศักยภาพในการท างาน 24 1.62 
อยากให้มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานภายในองค์กรทุกปี 31 2.09 
ควรมีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงจากความคิดเห็นพนักงานภายในองค์กร 0 0.00 
ลดการคัดสรรบุคลากรจากความสัมพันธ์แบบพวกพ้อง 4 0.27 
อยากให้มีการปรับต าแหน่งจากวุฒิการศึกษาเป็นหลัก 4 0.27 
ควรจัดให้มีการน าเสนอผลงานของเจ้าหน้าที่รายบุคคล 1 0.07 

 

  (9) ด้านการให้รางวัลและการชมเชย 

ตารางท่ี 9-41 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการให้รางวัลและการชมเชย กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีการให้รางวัลชมเชยแก่หน่วยงานหรือพนักงานที่มีผลงาน เช่น โบนัส, สวัสดิการ, 
ค าชมเชย 

148 9.98 

การให้รางวัล/ค่าตอบแทน/สวัสดิการน้อยเกินไป/รางวัลไม่น่าจูงใจ 121 8.16 
ควรมีการน าอายุการท างานมาใช้ในการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน 9 0.61 
การให้ของรางวัล โบนัส ควรมีความเท่าเทียมกัน 6 0.40 
การให้รางวัลและการชมเชยควรจัดให้มีความชัดเจนกว่านี้ 2 0.13 
ควรมีการปรับอัตราเงินกู้ส าหรับผู้มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป 1 0.07 
ควรมีการจัดท่องเที่ยวทุกปี 1 0.07 
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  (10) ด้านผู้บริหารระดับสูง 

ตารางท่ี 9-42 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านผู้บริหารระดับสูง กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/ไม่มีความเข้าใจ/เห็นอกเห็นใจ/ไม่เห็นความส าคัญของ
ผู้อื่น 

66 4.45 

ไม่มีความยุติธรรม/ความเสมอภาค 27 1.82 
ไม่มีความสามารถ/ความรอบรู้ในงาน 12 0.81 
นโยบายไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง/ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 9 0.61 
การบริหารงาน/นโยบายไม่มีความชัดเจน 8 0.54 
ไม่เสียสละ/เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 7 0.47 
อยากให้ผู้บริหารลงมาตรวจสอบการท างานของพนักงาน 7 0.47 
ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 6 0.40 
ใช้อารมณ์ในการท างาน/ใช้ค าพูดไม่เหมาะสม 4 0.27 
ไม่มีความกล้าคิด/กล้าท า 2 0.13 
อยากให้เอาใจใส่ดูแลพนักงานระดับล่าง 2 0.13 
แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด 1 0.07 

 

  (11) ด้านหัวหน้างานโดยตรง 

ตารางท่ี 9-43 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านหัวหน้างานโดยตรง กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/ไม่มีความเข้าใจ/เห็นอกเห็นใจ/ไม่เห็นความส าคัญของ
ผู้อื่น 

44 2.97 

ไม่มีความยุติธรรม/ความเสมอภาค 30 2.02 
ไม่มีความสามารถ/ความรอบรู้ในงาน 30 2.02 
ไม่มีความกล้าคิด/กล้าท า 11 0.74 
แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด 10 0.67 
ไม่เสียสละ/เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 7 0.47 
ไม่มีความขยันในการท างาน/ไม่กระตือรือร้น 6 0.40 
การบริหารงาน/นโยบายไม่มีความชัดเจน  4 0.27 
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ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ใช้อารมณ์ในการท างาน/ใช้ค าพูดไม่เหมาะสม 3 0.20 
ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 2 0.13 
นโยบายไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง/ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 1 0.07 
หัวหน้างานควรด ารงต าแหน่งในวาระมากกว่า1 ปี 1 0.07 

 

  (12) ด้านการจัดการคนเก่งและบุคลากร 

ตารางท่ี 9-44 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการจัดการคนเก่งและบุคลากร กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีการสนับสนุนส่งเสริมคนเก่ง เช่น รางวัล, โอกาส, ความก้าวหน้า, ค าชมเชย 32 2.16 
ไม่มีการประเมินความรู้ความสามารถที่ชัดเจน/โปร่งใส 6 0.40 
อยากให้บุคลากรที่มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร 1 0.07 

 

  (13) ด้านลักษณะงานที่ท า 

ตารางท่ี 9-45 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านลักษณะงานที่ท า กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
การจัดสรรปริมาณงานไม่เหมาะสม/งานเยอะเกินไป 88 5.93 
งานไม่ตรงกับต าแหน่ง/สายงาน/ความรู้ความสามารถ 42 2.83 
งานไม่มีความท้าทาย/น่าเบื่อ 3 0.20 
งานมีความเสี่ยง/ไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีถูกฟ้องร้อง 2 0.13 
ไม่ควรมีการล็อคเวลาในการใช้ชั่วโมงอินเตอร์เน็ต/WIFI 2 0.13 

 

  (14) ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว 

ตารางท่ี 9-46 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
งานไม่มีความสมดุล/ไม่มีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว/ครอบครัว 58 3.91 
งานมากจนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ/เกิดความเครียด 10 0.67 
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  (15) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

ตารางท่ี 9-47 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ควรสร้างความสามัคคีในการท างาน 19 1.28 
ควรให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโสภายในองค์กร 13 0.88 
ควรเพิ่มความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 10 0.67 
ไม่มีการร่วมท ากิจกรรมตามท่ีองค์กรมอบหมาย 7 0.47 
พนักงานควรมีการยอมรับนโยบายใหม่ขององค์การ 6 0.40 
ไม่มีกิจกรรม/กีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ 3 0.20 
ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เช่น ยกมือไหว้ กล่าวค าทักทาย 1 0.07 

 

  (16) ด้านอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 9-48 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ กลุ่มพนักงานประกันสังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
พนักงานควรมีศักยภาพในการท างานมากกว่านี้ 16 1.08 
ควรให้บริการด้วยความสุภาพทั้งด้านน้ าเสียง/ค าพูด/การแสดงกริยาท่าทาง 11 0.74 
ควรมีการปรับเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มให้มีความทันสมัยมากขึ้น 7 0.47 
ควรจัดท ารูปแบบชุดยูนิฟอร์มให้เป็นแบบเดียวกัน 4 0.27 
ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงาน 3 0.20 
ควรน าแบบสอบถามท่ีได้จากการส ารวจไปปรับปรุงพัฒนาองค์กร 2 0.13 
อยากให้มีการก าหนดชุดรัฐพิธีส าหรับพนักงานส านักงานประกันสังคม อยากให้มีการ
ก าหนดชุดรัฐพิธีส าหรับพนักงานส านักงานประกันสังคม 

2 0.13 

ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากขึ้น 2 0.13 
ควรให้ค าแนะน า/ค าชี้แจงได้อย่างชัดเจน 1 0.07 
ควรปิดสาขาที่มีผู้ประกันตนไม่ถึง 100,000 ราย 1 0.07 
อยากให้พนักงานขับรถด้วยความสุภาพ 1 0.07 
สติกเกอร์ที่ติดหน้ารถไม่มีประสิทธิภาพ 1 0.07 
ควรเรียนรู้ท าความเข้าใจในสายงานของตนเอง 1 0.07 
ควรเพิ่มการออมเงินให้บุคลากรภายในองค์กร 1 0.07 
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ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ควรให้ประกันสังคมแยกตัวออกเป็นองค์กรอิสระ 1 0.07 
อยากให้ประกันสังคมบริการด้วยความรวดเร็ว 1 0.07 
อยากให้พนักงานประกันสังคมบริการด้วยจิตอาสา 1 0.07 
อยากให้ประกันสังคมซื้ออาคารส านักงานเป็นของตนเอง 1 0.07 
สถานประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 1 0.07 
ควรมีการก าหนดบทลงโทษผู้กระท าความผิดด้านทุจริต 1 0.07 
ควรมีสถานที่นันทนาการส าหรับพนักงาน 1 0.07 

 

4) ผลการส ารวจกลุ่มพนักงานราชการ การวิจัยเชิงปริมาณ 

 4.1) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

 

แผนภูมที่ 9-18 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

 จากแผนภูมิที่ 9-18 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด  พบว่า  
มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 86 ราย โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในส่วนภูมิภาค คิดเป็น  
ร้อยละ 89 รองลงมาเป็นบุคลากรในพื้นที่ส่วนกลาง ร้อยละ 9 และไม่ระบุหน่วยงานที่สังกัด ร้อยละ 2 
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 4.2) คะแนนความพึงพอใจและความผูกพัน จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

 

แผนภูมที่ 9-19 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มพนักงานราชการ 

 จากแผนภูมิที่ 9-19 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มพนักงานราชการ จ าแนก 
ตามหน่วยงานที่สังกัด พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจอย่าง
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.58) รองลงมา คือ ด้านความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจอย่ามาก (ค่าเฉลี่ย 4.52) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านโอกาสทางอาชีพ อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.76) 
 

 4.3) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

  (1) ด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร 

ตารางท่ี 9-49 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
พ้ืนที่การท างานคับแคบ 3 3.49 
ใช้งบประมาณในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรมากเกินไป 1 1.16 
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  (2) ด้านโอกาสทางอาชีพ 

ตารางท่ี 9-50 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านโอกาสทางอาชีพ กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในสายงาน/อาชีพ 7 8.14 
อยากให้มีการบรรจุพนักงานให้เป็นข้าราชการประจ า 4 4.65 
อยากให้มีความมั่นคงในอาชีพมากกว่านี้ 3 3.49 
อยากให้มีการพัฒนาสายงานภายในองค์กร 1 1.16 
ข้าราชการระดับช านาญงานควรสอบเลื่อนต าแหน่งเฉพาะในหน่วยงานของตน 1 1.16 

 

  (3) ด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร 

ตารางท่ี 9-51 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
อยากให้บุคลากรมีน้ าใจ/ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน/เสียสละต่อส่วนรวม 1 1.16 
ไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในองค์กร 1 1.16 

 

  (4) ด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม 

ตารางท่ี 9-52 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
การแบ่งกลุ่มท่ีหลากหลาย 2 2.33 
ควรมีการสร้างความสามัคคี/ท างานเป็นทีมภายในองค์กร 2 2.33 
มีความหลากหลาย/ความคิดเห็นต่างกันมีปัญหาในการท างาน/การอยู่ร่วมกัน 1 1.16 
ไม่มีความหลากหลาย 1 1.16 
ควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น ตั้งชมรม สโมสรต่างๆ พบปะกัน 1 1.16 
ควรสร้างความเสมอภาค/ความเท่าเทียมกันภายในองค์กร 1 1.16 
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  (5) ด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน 

ตารางท่ี 9-53 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีอ านาจ/อิสระในการตัดสินใจ/ขึ้นอยู่กับผู้อ่ืน 2 2.33 
ควรเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ 1 1.16 

 

  (6) ด้านระบบการท างานในองค์กร 

ตารางท่ี 9-54 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านระบบการท างานในองค์กร กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบการท างาน 5 5.81 
มีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน 3 3.49 
ไม่มีระบบงาน/ขั้นตอนที่ชัดเจน 1 1.16 

 

  (7) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

ตารางท่ี 9-55 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการเรียนรู้และพัฒนา กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา 2 2.33 
การอบรมไม่ต่อเนื่อง/ไม่สม่ าเสมอ 2 2.33 
เนื้อหาการอบรมไม่เฉพาะเจาะจง/เนื้อหากว้างเกินไป/เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 2 2.33 
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  (8) ด้านการจัดการผลงาน 

ตารางท่ี 9-56 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการจัดการผลงาน กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีเกณฑ์ในการวัดผลงานที่ชัดเจน/ขาดความยุติธรรม 4 4.65 
ควรพิจารณาบุคลากรจากศักยภาพในการท างาน 1 1.16 
อยากให้มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานภายในองค์กรทุกปี 1 1.16 

  (9) ด้านการให้รางวัลและการชมเชย 

ตารางท่ี 9-57 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการให้รางวัลและการชมเชย กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีการให้รางวัลชมเชยแก่หน่วยงานหรือพนักงานที่มีผลงาน เช่น โบนัส, สวัสดิการ, 
ค าชมเชย 

4 4.65 

การให้รางวัล/ค่าตอบแทน/สวัสดิการน้อยเกินไป/รางวัลไม่น่าจูงใจ 4 4.65 

 

  (10) ด้านผู้บริหารระดับสูง 

ตารางท่ี 9-58 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านผู้บริหารระดับสูง กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/ไม่มีความเข้าใจ/เห็นอกเห็นใจ/ไม่เห็นความส าคัญ
ของผู้อ่ืน 

4 4.65 

ไม่มีความยุติธรรม/ความเสมอภาค 1 1.16 
ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 1 1.16 
การบริหารงาน/นโยบายไม่มีความชัดเจน 1 1.16 
นโยบายไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง/ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 1 1.16 
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  (11) ด้านหัวหน้างานโดยตรง 

ตารางท่ี 9-59 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านหัวหน้างานโดยตรง กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/ไม่มีความเข้าใจ/เห็นอกเห็นใจ/ไม่เห็นความส าคัญ
ของผู้อ่ืน 

3 3.49 

ไม่มีความสามารถ/ความรอบรู้ในงาน 1 1.16 
 

  (13) ด้านลักษณะงานที่ท า 

ตารางท่ี 9-60 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านลักษณะงานที่ท า กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
การจัดสรรปริมาณงานไม่เหมาะสม/งานเยอะเกินไป 4 4.65 
งานไม่ตรงกับต าแหน่ง/สายงาน/ความรู้ความสามารถ 2 2.33 

 

  (14) ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว 

ตารางท่ี 9-61 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
งานไม่มีความสมดุล/ไม่มีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว/ครอบครัว 2 2.33 

 

  (15) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

ตารางท่ี 9-62 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีการร่วมท ากิจกรรมตามท่ีองค์กรมอบหมาย 1 1.16 
ควรสร้างความสามัคคีในการท างาน 1 1.16 
ควรเพิ่มความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 1 1.16 
ควรปรับปรุงการบริการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 1 1.16 
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  (16) ด้านอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 9-63 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ กลุ่มพนักงานราชการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ควรมีการปรับเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มให้มีความทันสมัยมากขึ้น 2 2.33 
ควรจัดท ารูปแบบชุดยูนิฟอร์มให้เป็นแบบเดียวกัน 1 1.16 

 

5) ผลการส ารวจกลุ่มลูกจ้างประจ า การวิจัยเชิงปริมาณ 

 5.1) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

 

แผนภูมที่ 9-20 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

 จากแผนภูมิที่ 9-20 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด  พบว่า  
มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 60 ราย โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในส่วนภูมิภาค คิดเป็น  
ร้อยละ 72 รองลงมาเป็นบุคลากรในพื้นที่ส่วนกลาง ร้อยละ 13 และไม่ระบุหน่วยงานที่สังกัด ร้อยละ 15 
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 5.2) คะแนนความพึงพอใจและความผูกพัน จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

 

แผนภูมิที่ 9-21 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มลูกจ้างประจ า 

 จากแผนภูมิที่ 9-21 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน กลุ่มลูกจ้างประจ า จ าแนก 
ตามหน่วยงานที่สังกัด พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก (ค่าเฉลี่ย 4.73) รองลงมา คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย 4.65) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์ อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.06) 
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 5.3) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

  (1) ด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร 

ตารางท่ี 9-64 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 3 5.00 
การบริหารงานขาดความยุติธรรม, ไม่รับฟังความคิดเห็น, ไม่มีธรรมาภิบาล/
จรรยาบรรณ 

1 1.67 

พ้ืนที่การท างานคับแคบ 1 1.67 

 

  (2) ด้านโอกาสทางอาชีพ 

ตารางท่ี 9-65 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านโอกาสทางอาชีพ กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในสายงาน/อาชีพ 4 6.67 
ควรสนับสนุนการท างานในภูมิล าเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ 1 1.67 
การรับบุคลากรในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆมีจ านวนจ ากัด 1 1.67 

 

  (3) ด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร 

ตารางท่ี 9-66 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการให้ความร่วมมือภายในองค์กร กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในองค์กร 1 1.67 
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  (4) ด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม 

ตารางท่ี 9-67 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านความหลากหลายของบุคลากร และการรวมกลุ่ม กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ควรมีการสร้างความสามัคคี/ท างานเป็นทีมภายในองค์กร 4 6.67 
การแบ่งกลุ่มท่ีหลากหลาย 2 3.33 
ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการท างาน 1 1.67 

 

  (5) ด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน 

ตารางท่ี 9-68 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการให้อ านาจการตัดสินใจ/อิสระในการท างาน กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีอ านาจ/อิสระในการตัดสินใจ/ขึ้นอยู่กับผู้อ่ืน 1 1.67 

 

  (6) ด้านระบบการท างานในองค์กร 

ตารางท่ี 9-69 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านระบบการท างานในองค์กร กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีระบบงาน/ขั้นตอนที่ชัดเจน 4 6.67 
มีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน 1 1.67 
ขาดการประสานงานกัน 1 1.67 
ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบการท างาน 1 1.67 
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  (7) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

ตารางท่ี 9-70 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการเรียนรู้และพัฒนา กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา 6 10.00 
การอบรมไม่ต่อเนื่อง/ไม่สม่ าเสมอ 1 1.67 
เนื้อหาการอบรมไม่เฉพาะเจาะจง/เนื้อหากว้างเกินไป/เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 1 1.67 
ให้มีการถ่ายทอดความรู้ภายในแผนก 1 1.67 

 

  (8) ด้านการจัดการผลงาน 

ตารางท่ี 9-71 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการจัดการผลงาน กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีเกณฑ์ในการวัดผลงานที่ชัดเจน/ขาดความยุติธรรม 4 6.67 
อยากให้มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานภายในองค์กรทุกปี 2 3.33 
เกณฑ์การวัดผลไม่มีความท้าทาย 1 1.67 
เกณฑ์การวัดผลไม่สอดคล้องกับการท างานจริง 1 1.67 
ควรพิจารณาบุคลากรจากศักยภาพในการท างาน 1 1.67 

 

  (9) ด้านการให้รางวัลและการชมเชย 

ตารางท่ี 9-72 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านการให้รางวัลและการชมเชย กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
การให้รางวัล/ค่าตอบแทน/สวัสดิการน้อยเกินไป/รางวัลไม่น่าจูงใจ 7 11.67 
ไม่มีการให้รางวัลชมเชยแก่หน่วยงานหรือพนักงานที่มีผลงาน เช่น โบนัส, สวัสดิการ, 
ค าชมเชย 

6 10.00 

การให้ของรางวัล โบนัส ควรมีความเท่าเทียมกัน 3 5.00 
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  (10) ด้านผู้บริหารระดับสูง 

ตารางท่ี 9-73 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านผู้บริหารระดับสูง กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีความยุติธรรม/ความเสมอภาค 4 6.67 
ไม่มีความสามารถ/ความรอบรู้ในงาน 2 3.33 
ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/ไม่มีความเข้าใจ/เห็นอกเห็นใจ/ไม่เห็นความส าคัญ
ของผู้อ่ืน 

1 1.67 

นโยบายไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง/ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 1 1.67 
อยากให้เอาใจใส่ดูแลพนักงานระดับล่าง 1 1.67 

 

  (11) ด้านหัวหน้างานโดยตรง 

ตารางท่ี 9-74 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านหัวหน้างานโดยตรง กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีความยุติธรรม/ความเสมอภาค 2 3.33 
ไม่มีความสามารถ/ความรอบรู้ในงาน 2 3.33 
ไม่มีความกล้าคิด/กล้าท า 2 3.33 
ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/ไม่มีความเข้าใจ/เห็นอกเห็นใจ/ไม่เห็นความส าคัญ
ของผู้อ่ืน 

1 1.67 

การบริหารงาน/นโยบายไม่มีความชัดเจน  1 1.67 
ไม่เสียสละ/เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 1 1.67 

  (13) ด้านลักษณะงานที่ท า 

ตารางท่ี 9-75 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านลักษณะงานที่ท า กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
การจัดสรรปริมาณงานไม่เหมาะสม/งานเยอะเกินไป 3 5.00 
งานไม่ตรงกับต าแหน่ง/สายงาน/ความรู้ความสามารถ 1 1.67 
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  (15) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

ตารางท่ี 9-76 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ควรสร้างความสามัคคีในการท างาน 1 1.67 

 

  (16) ด้านอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 9-77 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ กลุ่มลูกจ้างประจ า 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ควรให้บริการด้วยความสุภาพทั้งด้านน้ าเสียง/ค าพูด/การแสดงกริยาท่าทาง 1 1.67 
พนักงานควรมีศักยภาพในการท างานมากกว่านี้ 1 1.67 
ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงาน 1 1.67 

 
6) จ านวนตัวอย่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ตารางท่ี 9-78 จ านวนตัวอย่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ 

หน่วยงานที่ด าเนินการ 
สัมภาษณ์เชิงลึก 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
ประกันสังคม 

รวม 

ส่วนกลาง 

1. กองบริหารทรัพยากรบคุคล - - - 2 ท่าน 2 ท่าน 

2. ส านักสิทธิประโยชน ์ ระดับผู้บริหาร 1 ท่าน - - 1 ท่าน 2 ท่าน 

3. ส านักเสริมสร้างความมั่นคง
แรงงานนอกระบบ 

ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน - 1 ท่าน - 2 ท่าน 

4. ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ปทุมธาน ี ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน 1 ท่าน 1 ท่าน - 3 ท่าน 

หน่วยบริการ 

5. หน่วยบริการพื้นท่ี 11  
(ยานนาวา) 

ระดับผู้บริหาร 1 ท่าน - - 1 ท่าน 2 ท่าน 

6. หน่วยบริการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับผู้บริหาร 1 ท่าน 1 ท่าน - 1 ท่าน 3 ท่าน 

7. หน่วยบริการจังหวัดเชียงใหม ่ ระดับผู้บริหาร 1 ท่าน - 1 ท่าน - 2 ท่าน 
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หน่วยงานที่ด าเนินการ 
สัมภาษณ์เชิงลึก 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
ประกันสังคม 

รวม 

8. หน่วยบริการจังหวัด
นครราชสมีา 

ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน 1 ท่าน - - 2 ท่าน 

9. หน่วยบริการจังหวัดสงขลา ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน - 1 ท่าน - 2 ท่าน 

10. หน่วยบริการจังหวัดกาฬสินธุ ์ ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน -  1 ท่าน 2 ท่าน 

11. หน่วยบริการจังหวัดตราด ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน - 1 ท่าน - 2 ท่าน 

12. หน่วยบริการจังหวัดอุตรดติถ์ ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน 1 ท่าน - - 2 ท่าน 

รวม 11 ท่าน 4 ท่าน 5 ท่าน 6 ท่าน 26 ท่าน 

 

7) ผลการส ารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

7.1) กลุ่มข้าราชการ (ส่วนกลาง) 

ความพึงพอใจในงาน 
 ข้าราชการผู้บริหาร ทุกคนเคยผ่านประสบการณ์ในการท างานมาหลายหน่วยงาน ความเข้าใจในงาน
อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการผู้บริหาร พบว่า มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติในภาพรวม ปี 2559 เหตุผล คือ การท างานในส านักงานประกันสังคม
ในมุมมองของข้าราชการผู้บริหารเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือคน การท างานก็ได้รับผลตอบแทนที่เ หมาะสม 
หน่วยงานประกันสังคมมีสวัสดิการ การดูแลเจ้าหน้าที่ที่ดี มีโบนัสให้เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานกัน
อย่างเต็มที ่

การด าเนินงานมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม โดยให้พนักงานมีการอบรมทุกปี  
โดยอาจจะเป็นรูปแบบของการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป และในบางครั้งให้พนักงานเสนอตัวหากสนใจ 
ในการอบรมพัฒนาเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีมีอยู่ ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการผู้บริหาร มีความพยายามที่จะท าให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเห็นว่าการด าเนินงานในส่วนนี้ค่อนข้างดี ไม่มีปัญหา เพราะถ้าหากมีปัญหา
จะต้องเร่งแก้ไขอย่างแน่นอน เนื่องข้าราชการผู้บริหารให้ความส าคัญกับตัวบุคลากรและอยากให้ที่ท างาน
เปรียบเหมือนบ้านหลังที่ 2 อยากให้ทุกคนช่วยเหลือกัน ช่วยดูแลสอดส่องความปลอดภัย และหากมีปัญหา
อะไรต้องช่วยกันแก้ไข ดังนั้นจึงมองว่าด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นด้านที่น่าพึงพอใจ
และมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 
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ความพึงพอใจด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร ในส่วนของการติดต่อสื่อสารนั้นข้าราชการ
ผู้บริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานในหลายๆ ด้าน อีกทั้งยั งผ่านประสบการณ์ในหน่วยงาน
ส่วนกลางมาก่อน ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันท าได้อย่างสะดวกและในการติดต่อประสานก็ใช้ Line เข้า
มาในการติดต่อประสานงานทั้งในระดับหัวหน้าและลูกน้อง ท าให้การติดต่อประสานงานรวดเร็วมากขึ้น  
และเป็นที่น่าพอใจ 

อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่ยังต้องศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคต โดยมีประเด็น 
ที่น่าสนใจ คือ  

1. ระบบการประเมินผล เนื่องจากการท างานของส านักงานประกันสังคมเป็นรูปแบบการท างาน  
ของราชการไม่ได้หวังผลก าไร ท าให้การวัดผลที่ก าไรขาดทุนนั้นท าไม่ได้ แต่เมื่อใช้วิธีหลักเกณฑ์ด้าน  
การปฏิบัติงานก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของปริมาณงานและลักษณะงานที่แตกต่างกัน การวัดและประเมินผล  
จึงไม่อาจสะท้อนได้อย่างชัดเจน จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในผลการประเมิน ซึ่งการ
ประเมินผลในลักษณะที่แตกต่างกันก็จะใช้วัดกันไม่ได้อยู่แล้ว แต่จะใช้วิธีการวัดผลที่ เหมือนกันก็ท าไม่ได้ 
เพราะปริมาณและลักษณะงานแตกต่างกันดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว 

2. การสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนใหญ่ท าได้เพียงการเพ่ิมเงินเดือน 
ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งต้องด าเนินการตามระบบ และในส่วนของความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
ต้องยอมรับว่าในสายงานก็มีขีดจ ากัด ซึ่งจะมีระเบียบก าหนดอยู่ ท าให้เป็นเรื่องยากที่จะด าเนินการให้เกิด
ความก้าวหน้าในทุกคน แต่แรงจูงใจทุกคนสามารถสร้างขึ้นด้วยตัวเองได้ 
 
ความผูกพัน 

นิยามความผูกพันในองค์กร โดยสรุป คือ แนวทางการปฏิบัติขององค์กร ส่วนในด้านของตัวพนักงาน 
คือ การท างานอย่างมีความสุข มีความใกล้ชิดกัน สิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน  เป็นองค์ประกอบ 
ที่ท าให้เกิดความผูกพันกับองค์กร อยากอยู่กับองค์กร 

ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กร คือ ในด้านขององค์กร ต้องเป็นองค์กรที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรได้ เช่น เมื่อพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ก็ได้รับผลตอบแทนที่ดี และ
องค์กรก็เติบโต สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งองค์กรและตัวบุคคล ทุกอย่างที่อยู่ในองค์กรดี ทั้งสภาพแวดล้อม เพ่ือ
ร่วมงาน งานที่ท า ผลการปฏิบัติงาน เปรียบกับว่า เมื่อทุกอย่างดีแล้ว ทุกคนก็ไม่อยากไปไหน และด้านของตัว
บุคคล คือต้องมีความรักในงาน และยอมรับในการท างานของหน่วยงาน เพราะการท างานในหน่วยงานราชการ 
ต้องเป็นไปตามระบบ การรักงาน ภูมิใจในงานและมีความสุขใจการท างาน ความรักองค์กร จะเป็นสิ่งที่ท าให้
อยากอยู่กับองค์กร 

อยากให้มีวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานประกันสังคม คือ องค์กรที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข  
ผู้ท างานมีความสุขในการท างาน มุ่งมั่นท างานให้ดีที่สุด พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยการมีสัมมาคารวะ 
บริการด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส  
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ข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้การก าหนดนโยบายมีความชัดเจนด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือให้การท างานมีทิศทางที่ชัดเจน 

เพราะปัจจุบัน มอบหมายนโยบายมาหลายข้อ ประมาณ 3 - 4 ข้อ ท าให้ไม่มีความชัดเจน จึงอยากให้มี
นโยบายทีละ 1 ข้อ เช่น นโยบายการไหว้สวัสดีตอนเช้า เพ่ือให้ส านักงานประกันสังคมทุกพ้ืนที่ท า เมื่อท าได้
แล้วจึงท านโยบายข้อต่อไป 

2. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักส านักงานประกันสังคม ให้เกิดการจดจ า ให้ประชาชน 
ได้รับทราบสิทธิประโยชน์ มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เมื่อประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ  
การท างานของหน่วยงานก็จะง่ายขึ้น  

3. การประเมินผลอยากให้ท าความเข้าใจกับทุกฝ่าย เพ่ือให้ทุกคนมุ่งท างานและมีเป้าหมายของตัวเอง 
จริงใจต่อผลการปฏิบัติงาน เพราะผลสุดท้ายการประเมินผลเราย่อมรู้ว่าเราด าเนินการได้ดีมากน้อยแค่ไหน 
อยากให้ทุกคนยอมรับและมีแนวทางของตนเองเพ่ือไปสู่เป้าหมาย เพราะองค์กรมีระเบียบอยู่แล้ว 
 

7.2) กลุ่มข้าราชการ (ส่วนภูมิภาค) 
 
ความพึงพอใจในงาน 
 ข้าราชการผู้บริหาร ทุกคนเคยผ่านประสบการณ์ในการท างานมาหลายหน่วยงาน ความเข้าใจในงาน
อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการผู้บริหาร พบว่า มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ  
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติในภาพรวม ปี 2559 เหตุผล คือ การท างานในส านักงานประกันสังคม
ในมุมมองของข้าราชการผู้บริหารเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือคน การท างานก็ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม 
หน่วยงานประกันสังคมมีสวัสดิการ การดูแลเจ้าหน้าที่ที่ดี มีโบนัสให้เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานกัน
อย่างเต็มที ่

ในส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม เพราะมองว่า
ทุกอย่างสามารถด าเนินการไปอย่างราบรื่น ไม่ค่อยมีปัญหาในการด าเนินงาน การอยู่ร่วมกันของพนักงานและ
การจัดการในพ้ืนที่ค่อนข้างเป็นไปอย่างเหมาะสม อาจจะมีปัญหาในส่วนของการสื่อสารกับส่วนกลางบ้าง เช่น 
ในการประกาศแจ้งให้ทางหน่วยงานส่วนภูมิภาครับทราบบางครั้งก็มีความล่าช้า ท าให้การให้ข้อมูลไม่ตรงกัน 
เช่น ส่วนกลางประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ว่าการท างานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการใช้ Line ในการพูดคุย
กัน แต่ในบางพ้ืนที่ยังไม่ได้ใช้ อยู่ระหว่างการประสานงาน ซึ่งท าให้เมื่อมีผู้มาสอบถามจึงให้ข้อมูล 
ที่ไม่สอดคล้องกัน แต่หากเป็นกฎระเบียบใหม่ ที่ประกาศแล้วหน่วยงานยังไม่ได้รับทราบจะเป็นปัญหาในการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น 

นอกจากนี้ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา มองว่าการประเมินผลไม่สามารถน ามาวัดผลได้อย่างชัดเจน และใน
ส่วนของการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นสิ่งที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน 
โดยมองว่าการท างานมีความพร้อมทุกด้านแล้ว แต่สายงานการเจริญเติบโตค่อนข้างจะล่าช้า  
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 พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รองหัวหน้าแผนก มองว่าแนวทางการด าเนินงานของฝ่ายบริ หารไม่ค่อย 
มีนโยบายใหม่ๆ เข้ามา และไม่ค่อยสร้างแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน ความก้าวหน้า  
ในการท างาน มักจะเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมิน เพราะเลือกปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่  และควรมี 
การส่งเสริมการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงาน โดยมุ่ งเน้นที่ผู้บังคับบัญชาพยายามสร้าง 
ให้เกิดข้ึน สื่อสาร ท าความเข้าใจกับพนักงานให้มากขึ้น 
 
ความผูกพัน 

ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กร คือ ความม่ันคงในอาชีพ การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพ และท าให้เห็นว่าองค์กรดูแลพนักงานอย่างดี ท าให้ทุกคนอยากอยู่กับองค์กร ผูกพันกับ
องค์กร ซึ่งจะเป็นการสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนในตัวพนักงานต่อองค์กรและอยากอยู่กับองค์กร 

สร้างให้การมาท างานเหมือนอยู่ในบ้าน ทุกคนรักกันเหมือนองค์กรเป็นบ้าน มีความเข้าใจ รักงาน  
การท างานเป็นทีม เป็นหนึ่งเดียว คิดเหมือนกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ท าให้องค์กรอยู่อย่างมีความสุข  
การปลูกจิตส านึกให้คนรักองค์กร ท าเพ่ือองค์กร และให้ทราบถึงว่าการท างานทั้งหมดเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประกันตน เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ  

สวัสดิการและการดูแลพนักงาน สร้างความมั่นใจ และมั่นคงขององค์กร แรงผลักในเรื่องแรงจูงใจ  
การสนับสนุนและให้โอกาสในความก้าวหน้าหรือการพัฒนาความรู้ ให้เห็นถึงความส าคัญ ซึ่งจะต้องอยู่บนหลัก
ของความเป็นธรรม ยุติธรรม และเสมอภาค 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือระบบที่รองรับ  
กับการควบคุมการท างานด้วยโปรแกรมที่ท างานให้สามารถท างานที่ไหนก็ได้ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ที่ในอนาคตอาจจะไม่ต้องมาแจ้งเรื่องที่ส านักงานประกันสังคม สามารถแจ้งผ่านระบบได้เลย  
และตัวเจ้าหน้าที่ก็สามารถด าเนินการได้เลย 

2. อยากให้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรของส านักงานประกันสังคม 
3. อยากให้สนับสนุนด้านการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ิมทักษะ ศักยภาพให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์  

และการเติบโตของเจ้าหน้าที่ 
4. อยากให้มีการพัฒนาสถานที่ของส านักงาน ที่เป็นของส านักงานประกันสังคมโดยเพราะ เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ เช่น พ้ืนที่จอดรถ เป็นต้น 
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7.3) กลุ่มลูกจ้างประจ า (ส่วนกลาง) 
 
ความพึงพอใจในงาน 

ในภาพรวมความพึงพอใจของลูกจ้างประจ าที่มีต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ในระดับดี และในเกือบ
ทุกด้าน พนักงานมีความพึงพอใจ ซึ่งจากการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันได้แก่ ความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน การประเมินบุคลากร ด้านการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการสื่อสาร
ภายในองค์กร ด้านการให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่ )  ด้านเพ่ือนร่วมงาน  
ด้านผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจโดยเฉพาะในส่วนของการท างานเป็นทีม และมีความเข้าใจว่า
การท างานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร คือ การท างานในส านั กงานประกันสังคม 
เป็นการท างานที่ได้ทั้งช่วยเหลือประชาชน ได้ท าเพ่ือให้ประชาชนมีความสุข และตัวเองก็มีความสุข ได้รับ
ผลตอบแทน และสิ่งส าคัญที่สุดในการสร้างความพึงพอใจ คือ การให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ ให้มีความสุข  
ในการท างาน ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะหรือปัญหาบางประการที่อาจจะมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ที่ต้อง
พิจารณาเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรได้  คือ  

พ้ืนที่ปทุมธานี เห็นว่าด้านการพัฒนาบุคลากร ควรพัฒนาอย่างเท่าเทียม เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่  
มีจ านวนบุคคลากรจ านวนมาก ท าให้โอกาสในการอบรม พัฒนาบุคลากรมีน้อย ต้องใช้วิธีการหมุนเวียนกันไป 
ด้านการสื่อสาร อยากให้มีการสื่อสารที่ชัดเจน และชี้แจงให้ชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่นในส่วน
ของฝ่ายบุคคล ไม่ค่อยชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรให้ชัดเจน ท าให้เมื่อส่งเอกสารไป
มักจะถูกตีกลับ เป็นต้น 
 
ความผูกพัน 

สิ่งที่ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร คือ ตัวองค์กรมีความม่ันคง ลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมที่ท า
ให้มีความสุขในการท างาน และงานที่ให้ผลตอบแทนดี มีสวัสดิการเหมาะสม เช่น การท างานของประกันสังคม
เป็นงานที่ได้ช่วยเหลือคนอ่ืน บางครั้งรู้สึกได้ท าบุญได้กุศลด้วย ท าให้มีความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน รวมถึงการ
ท างานร่วมกันเหมือนพ่ีน้อง ท าให้รู้สึกว่าส านักงานประกันสังคมเหมือนบ้านหลังที่สอง และรักองค์กร  
ในภาพรวมลูกจ้างประจ าส่วนกลางมีความผูกพันกับองค์กรอยู่ในระดับสูงทั้งหมด ไม่มีด้านที่ต้องปรับปรุง 
อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นสัญญาณที่ท าให้เกิดความผูกพันเหล่านี้ควรที่จะประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
รวมไปถึงให้ประชาชนรับทราบด้วย เพ่ือให้ภาพลักษณ์ของส านักงานประกันสังคมในสายตาของประชาชน  
เป็นภาพลักษณ์ที่ดี และส่งผลมายังการมองเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมเป็นผู้ทีคอยช่วยเหลือ
ประชาชน อันจะท าให้เจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างประจ า) ภูมิใจในการท างานในส านักงานประกันสังคมต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
เสนอแนะในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นใหม่  

เพ่ือจะสามารถตอบค าถามและให้ค าปรึกษากับผู้ประกันตนอย่างถูกต้อง อยากให้มีหน่วยงานกลาง หรือ 
ช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้พนักงานสอบถามในกรณีที่ไม่แน่ใจ หรืออยากสอบถามเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ชัดเจน 
เนื่องจากบ้างครั้งทางหน่วยงานยังไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ผู้ประกันตนทราบข่าวและมาสอบถามข้อมูล  
ซึ่งกฎระเบียบในบางประเด็นต้องใช้ดุลยพินิจประกอบ แต่พนักงานไม่กล้าที่จะตอบค าถาม เพราะยังไม่มี 
ความชัดเจน จึงอยากให้มีการแจ้งข่าวสารที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ในหน่วยงานปัจจุบันใช้ Line ในการพูดคุย
ท าให้สะดวกรวดเร็วในการท างาน เป็นต้น 
 

7.4) กลุ่มลูกจ้างประจ า (ส่วนภูมิภาค) 
 
ความพึงพอใจในงาน 

ในภาพรวมความพึงพอใจของลูกจ้างประจ าส่วนภูมิภาคที่มีต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ในระดับดี 
จากการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันได้แก่ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
การประเมินบุคลากร ด้านการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ ความพึ งพอใจด้าน 
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร ด้านการให้บริการของ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ลูกจ้างประจ า ส่วนภูมิภาค  
มีความพึงพอใจกับการท างานในหน่วยงานประกันสังคม โดยสิ่งที่ท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับการท างาน 
ในส านักงานประกันสังคม เกิดจากการรับรู้ว่าการท างานของส านักงานประกันสังคมเป็นงานที่ช่วยเหลือ  
เป็นงานให้บริการ ท าให้คนที่มารับบริการมีความสุข และตนเองก็มีความรู้สึกที่ดีในการช่วยเหลือคนอ่ืน และ
การท างานในส านักงานประกันสังคมรู้สึกมีความสุข มีเพ่ือนร่วมงานที่ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การท างาน
สามารถสลับต าแหน่งการท างานได้ ท าให้ไม่รู้สึกเบื่อกับการท างานเดิมๆ หรือหากใครไม่อยากเปลี่ยนก็สามารถ
ท าได้ อย่างไรก็ตามการท างานย่อมมีปัญหาบ้าง เช่น มีความขัดแย้งในการท างานเป็นบางครั้ ง การติดต่อ
ประสานงานมีปัญหาในบางครั้ง ซึ่งลูกจ้างประจ ามีความเข้าใจดีว่าปัญหาเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นเรื่อง  
ที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้ว ท าให้มีความพึงพอใจต่อส านักงานประกันสังคม  
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ประเด็นที่ต้องปรับปรุงของพ้ืนที่  
จังหวัดอุตรดิตถ์ ลูกจ้างประจ าเห็นว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงบางประเด็น ดังนี้ 
- ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่มีความชัดเจน ไม่ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  

การประเมินว่าเป็นอย่างไร และไม่ทราบว่าผลการประเมินน าไปใช้อย่างไร จึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  

- การพัฒนาบุคลากรยังมีน้อย เพราะข่าวสารต่างๆ ที่ใหม่ๆ พนักงานบางคนยังไม่รับรู้ หรือไม่เข้าใจ 
ในรายละเอียดมากนัก ซึ่งบางอย่างต้องมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้  จึงอยากให้มีการด าเนินการเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการอบรมพัฒนาบุคลากร 

- การสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ ลูกจ้างประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความรู้สึก
ว่าการท างานที่ส านักงานประกันสังคมไม่มีการส่งเสริมความก้าวหน้า โดยมองว่าตนเองท างานในส านักงาน
ประกันสังคมมากกว่า 20 ปี แต่ไม่มีการกระตุ้นให้รู้สึกถึงความก้าวหน้าในอาชีพเลย อีกทั้งมีความรู้สึกด้วยว่า
หากตนเองเกษียณอายุแล้ว ต าแหน่งของตนเองอาจจะหายไปด้วยก็ได้ 

- กระบวนการการสื่อสารภายในองค์กร โดยมองว่าระบบโทรศัพท์ของส านักงานประกันสังคมจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีปัญหาเกี่ยวกับคู่สาย ติดต่อกันยาก ท าให้เกิดปัญหาผู้ประกันตนติดต่อเข้ามาแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่
รับสาย อันเกิดจากโทรศัพท์ไม่มีเสียงเตือน เป็นต้น ซึ่งปัญหานี้ต้องเร่งปรับปรุงในเรื่องของระบบโทรศัพท์ 
ที่คอยให้บริการผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วน 

พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นว่า ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บางครั้ง  
ผู้ที่ได้รับการประเมินดี ก็จะได้รับการปรับเงินเดือนอยู่ตลอด ท าให้คนที่ท างานในต าแหน่งเดียวกัน ท างาน
เหมือนกัน และได้รับมอบหมายงานมากกว่าด้วย แต่กลับไม่เคยได้รับการปรับเงินเดือน ท าให้ยังมีความรู้สึกว่า
ควรมีการกระจายผู้ที่ได้รับการปรับเงินเดือน 
 
ความผูกพัน 

ลูกจ้างประจ าส่วนภูมิภาค มีความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคมในระดับสูง โดยสิ่งที่ท าให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์กร คือ การได้ท างานที่รัก มีสวัสดิการ โบนัสสร้างแรงจูงใจ การอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงาน
ที่ท าให้รู้สึกมีความสุข เนื่องจากใช้ชีวิตอยู่ที่ท างานมากกว่าอยู่ที่บ้าน ถ้าหากไม่มีความสุ ขกับที่ท างานก็ไม่มี
ความผูกพันกับองค์กร ลักษณะงานที่ต้องรับปัญหากับผู้มาติดต่อ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ดี ต้องสร้าง
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือการท างานที่มีความสุข และประสบผลส าเร็จในสิ่งที่ทุกคนหวังไว้ เช่น  
ความสามัคคี การร่วมไม้ร่วมมือกันในการท างานการทักทายสวัสดีตอนเช้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่น่ารักมาก  

อาจจะมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องท าให้ความผูกพันลดลงไปบ้าง เช่น ปัญหาที่ต้องเจอจากการท างาน
เกี่ยวข้องกับการรับปัญหาของผู้มาติดต่อ ซึ่งในบางครั้งผู้มาติดต่อที่มักจะแสดงความไม่พอใจ ท าให้มีความรู้สึก
ไม่ดีอยู่บ้าง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของส านักงานประกันสังคมโดยตรง ท าหน้าที่ประจ าเคาน์เตอร์และ

คอยตอบค าถาม เหมือน 1506 ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านประกันสังคม และตอบค าถามได้ชัดเจน  

ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงมาท าหน้าที่ ท าให้การตอบค าถามและ 

ให้ค าแนะน าผู้ประกันตน บางครั้งก็ไมส่ามารถใหค้ าตอบที่ชัดเจนแก่ผู้ประกันตน หรืออาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 

2. เรื่องของสวัสดิการ การศึกษาดูงานต่างประเทศ อยากให้มีความเสมอภาค เช่น ก าหนดสิทธิ 

สัดส่วนหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคว่ามีผู้ได้รับสิทธิไปดูงานต่างประเทศให้ชัดเจน มีเหตุผลให้ทุกคน

รับทราบ  
 

7.5) กลุ่มพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) 
 
ความพึงพอใจในงาน 

ในภาพรวมความพึงพอใจของพนักงานราชการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ในระดับดี และใน
เกือบทุกด้าน พนักงานมีความพึงพอใจ ซึ่งจากการสอบถามในประเด็นที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด อันได้แก่  
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน การประเมินบุคลากร ด้านการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ 
และความก้าวหน้าในอาชีพ ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการ
สื่อสารภายในองค์กร ด้านการให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)  ด้านเพ่ือนร่วมงาน  
ด้านผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจต่อการท างานในส านักงานประกันสังคม เนื่องจากท างาน  
กับประกันสังคมมาเป็นระยะเวลานาน และการท างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมอยู่กัน  
แบบพ่ีน้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้รู้สึกมีความสุขในการท างาน ทุกคนท างานเพ่ือเป้าหมายเดี ยวกัน 
พนักงานรักองค์กร พร้อมที่จะเสนอแนะในการปรับปรุงให้องค์กรประกันสังคมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น  
และจะอยู่กับองค์กรแม้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตาม โดยพนักงานมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กร คือ 

พ้ืนที่ส่วนกลาง  
- การสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ เนื่องจากพนักงานที่มีวุฒิปริญญาตรี

บางส่วนยังได้รับเงินเดือนระดับ ปวช. ปวส. อยู่ ซึ่งน่าจะมีการปรับปรุงให้เท่าเทียมกัน  แลความก้าวหน้า 
ก็ไม่มีความชัดเจน 

- ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลิฟต์กระตุก ท าให้รู้สึกไม่ปลอดภัย  
- การติดต่อสื่อสารเพ่ือสอบถามข้อมูลหรือติดต่อส่วนกลาง ไม่มีระบบการจัดการที่ไม่สะดวก 

เนื่องจากบางครั้งติดต่อส่วนกลางแล้วได้รับค าตอบไม่ชัดเจน และในบางครั้งไม่มีความชัดเจนว่าต้องติดต่อ
ประสานงานหน่วยไหน เช่น น้องต้องติดต่อแผนก A เมื่อติดต่อไปแผนก A ได้รับค าตอบให้ติดต่อแผนก B  
เมื่อติดตอ่แผนก B ก็ได้รับค าตอบให้ติดต่อแผนก C ท าให้สับสนว่าจริงๆ แล้วต้องติดต่อแผนกไหน 
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- การถ่ายทอดความรู้อยากให้มีระบบการถ่ายทอดความรู้ที่สามารถพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียม 
เพราะปัจจุบันส่งเจ้าหน้าที่ ไปอบรม หลังจากนั้นให้ เจ้าหน้าที่มาถ่ายทอดให้ เจ้าหน้าที่ที่ ไม่ ได้ ไป  
ซึ่งความสมบูรณ์ของความรู้ที่ได้รับไม่เท่ากับการไปอบรมด้วยตัวเอง ดังนั้นอยากให้มีระบบที่ช่วยให้การอบรม 
มีความเท่าเทียมและทั่วถึง 
 

ความผูกพัน 
ในภาพรวมพนักงานราชการมีความผูกพันต่อองค์กรประกันสังคมในระดับมาก เป็นสิ่งที่ดี ควรจะ

รักษาเอาไว้ 
สิ่งที่ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร คือ ความรักในองค์กร การท างานกับเพ่ือนร่วมงานที่ดีช่วยเหลือ

การท างานซึ่งกันและกันเหมือนพ่ีน้อง ท าให้อยากท างานกับส านักงานประกันสังคม ไม่อยากไปไหน ลักษณะ
งานที่ท า และลักษณะส่วนตัวที่มีความรักในการบริการ รักในงานที่ท า  ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน โบนัส และสวัสดิการที่ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านภาพลักษณ์องค์กรในสายตาของผู้ประกันตน เพราะคนมองภาพลักษณ์ของประกันสังคม 
ไม่ค่อยดี ผู้ประกันตนมองภาพลักษณ์ประกันสังคมเป็นหน่วยงานที่เอาเงินของเขาไป มักจะได้ยินผู้ประกันตน
บ่นว่า ท าไมเก็บเยอะ เก็บไปก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ เราน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นว่ามันมีดีตรงไหน มันช่วย
อะไรคุณได้บ้าง คนที่ได้ใช้จะยกย่องประกันสังคมมาก แต่คนที่ไม่ได้ใช้จะไม่รู้ ไม่อยากท าประกันสังคม คือ
อยากให้ปรับปรุงเรื่องภาพลักษณ์ว่าประกันสังคมคืออะไร มีความชัดเจน ท าแล้วดีอย่างไร 

2. อยากให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม เช่น ห้องอาหารอยากให้เปลี่ยนโต๊ะ เก้าอ้ี พัดลม อยากให้ปรับ  
ให้มีความสวยงาม และเปลี่ยนพรมในห้องท างาน และเพ่ิมแสงสว่างในห้องท างาน เป็นต้น 

3. อยากให้มีการปรับปรุงรายได้ตามระดับวุฒิการศึกษา 
4. อยากให้สามารถท าเรื่องโยกย้ายไปยังจังหวัดอ่ืนได้ เพราะพนักงานราชการบางรายอยากกลับไป

ท างานในพ้ืนที่ใกล้บ้าน  
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

9-63 

7.6) กลุ่มพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) 
 
ความพึงพอใจในงาน 

ในภาพรวมความพึงพอใจของพนักงานราชการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ในระดับดีมาก และ
พึงพอใจกับการท างานในส านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ทุกด้าน จากการสอบถามในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันได้แก่ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน การประเมินบุคลากร  
ด้านการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร ด้านการให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองการ
เจ้าหน้าที่) ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา โดยทุกด้านของส านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถปฏิบัติงานได้ดี ท าหน้าที่ของตนเองได้ดี ทุกคนทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง คือ ท างานให้เสร็จ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีประเด็นที่มีความกังวลเกี่ยวกับการท างานอยู่บางส่วนที่อาจจะท าให้รู้สึกอึดอัด 
เช่น การท างานในส่วนที่ไม่เคยท ามาก่อน ท าให้รู้สึกกลัวว่าจะท างานออกมาได้ไม่ดีพอ และในส่วนของจ านวน
งานที่มีมาก ท าให้เกิดการท างานไม่ทัน จึงอยากให้มีการรับบุคลากรเพ่ิม 
 

ความผูกพัน 
ในภาพรวมพนักงานราชการมีความผูกพันต่อองค์กรประกันสังคมในระดับมาก เพราะกิจกรรมที่ทาง

ส านักงานประกันสังคมให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกัน ท าให้พนักงานมีความผูกพัน  
สิ่งที่ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร คือ ลักษณะงานที่เป็นงานที่รักและชอบ มีกิจกรรมร่วมกันท าให้

เชื่อมความสัมพันธ์ ความผูกพันทั้งต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน การท างานที่ท าให้รู้สึกว่าได้ช่วยเหลือ
ผู้ประกันตน ท าให้รู้สึกเหมือนการท าบุญ และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม การอยู่กันเหมือนครอบครัว 
ท างานเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน  
 

ในภาพรวมของพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ พนักงานราชการมีความพึงพอใจมากอยู่แล้ว และอยากให้มี  
การรักษาไว้ซึ่งการด าเนินปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ที่ท าให้
เกิดความรักสามัคคีในหน่วยงาน และมีข้อเสนอแนะด้านการรับบุคลากรเพ่ิมเพ่ือให้เหมาะสมกับภาระงาน  
ที่เจ้าหน้าที่ต้องดูแลผู้ประกันตนจ านวนมาก  
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7.7) กลุ่มพนักงานประกันสังคม (ส่วนกลาง) 

ความพึงพอใจในงาน 
ในภาพรวมความพึงพอใจของพนักงานประกันสังคมส่วนกลางที่มีต่อส านักงานประกันสังคม  

อยู่ในระดับดี จากการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันได้แก่ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน การประเมินบุคลากร ด้านการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ  
ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร  
ด้านการให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)  ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา 
ลูกจ้างประจ า ส่วนภูมิภาค มีความพึงพอใจกับการท างานในหน่วยงานประกันสังคม โดยในภาพรวม  
การด าเนินงานของส านักงานประกันสังคมสามารถท าให้มีความรู้สึกที่ดี โดยเฉพาะสิ่งที่น่าชื่นชม คือ  
การมอบรางวัล ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานดี เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานในการท างานให้ดีขึ้น และ
สิ่งส าคัญคือ การท างานร่วมกันในส านักงานประกันสังคมที่ท างานร่วมกันแบบพ่ีน้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

- การท างานที่ส านักงานประกันสังคมที่ผ่านมาไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามที่คาดหวัง เช่น 
เรียนจบปริญญาโทแต่ไม่ได้รับการปรับฐานเงินเดือนหรือต าแหน่งให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา และดูจาก
พนักงานที่ท างานในส านักงานประกันสังคม อยู่มานานแต่ก็ไม่ได้รับการปรับต าแหน่งตาม ท าให้มองว่า  
ยังคงไม่ได้รับความก้าวหน้าเท่าที่ควร 

- การอบรมพัฒนาบุคลากรให้เท่าเทียม เพราะบางหน่วยงานหรือบางคนยังไม่เคยได้รับการอบรมเลย 
- การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ เพราะบรรยากาศยังดูไม่สะอาด ไม่ปลอดโปร่ง ควรมีการปรับปรุง

ให้มีความทันสมัย และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในส านักงานเพ่ิม เพ่ือให้ก้าวทันต่อสังคม 
- การติดต่อสื่อสาร ควรจะต้องมีระบบที่ช่วยให้การติดต่อประสานงานหรือทุกคนสามารถช่วยเหลือ

กันได้ เนื่องจากในบางครั้งการติดต่อประสานงานในหน่วยงานมักพบปัญหาว่าผู้ดูแลไม่อยู่ ไม่สามารถ  
ให้ค าตอบแทนได้ จึงอยากให้มีการพัฒนาระบบที่สามารถช่วยให้การท างานสามารถท าต่อไปได้ แม้ว่า
ผู้รับผิดชอบจะไม่อยู่แต่ก็สามารถมีคนที่ท างานทดแทนกันได้ 

ความผูกพัน 
พนักงานประกันสังคมส่วนภูมิภาค มีความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคมในระดับสูง โดยสิ่งที่ 

ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร คือ รักองค์กร รักงานที่ท า มีเพ่ือนร่วมงานที่ดีมีความจริงใจ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และทุกคนท างานเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งการที่จะท าให้คนมีความผูกพันกับองค์กร ทุกคนต้อง
ร่วมมือกันท างานเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เมื่อทุกคนท างาน  
อย่างเต็มประสิทธิภาพ องค์กรก็ไปสู่เป้าหมาย สามารถท าให้คนในองค์กรรู้สึกภูมิใจ อยากอยู่กับองค์กร  
ที่ประสบความส าเร็จและเติบโตไปกับองค์กร และการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกับผู้ประกันตน และเพ่ือนร่วมงาน 
เช่น ผู้ประกันตนที่ได้ค่าคลอดบุตร ก็จะได้ค่าคลอด แต่คนที่ไม่มีบุตรก็จะไม่ได้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ แต่ก็ยินดี  
ที่จะช่วยเหลือกัน ท าให้เราอยู่ร่วมกันได้  
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ข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้มีการเพ่ิมสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น Food Center ให้กับพนักงานที่ดูดี สะอาด  

ราคาถูก เนื่องจากปัจจุบันโรงอาหารยังเป็นราคาท้องตลาด และไม่ค่อยประทับใจกับร้านอาหาร 
2.  อยากให้มีสวัสดิการด้านการศึกษาให้กับพนักงาน และสนับสนุนให้ผู้ที่มีการศึกษาสูง 

ได้รับผลตอบแทนตามระดับการศึกษา 
3. อยากให้มีการเปิดสอบราชการของหน่วยงานประกันสังคมทั้งภาค ก และภาค ข เอง ไม่อยากให้ไป

รับจากผู้ที่สอบภาค ก ของ ส านักงานข้าราชการพลเรือน (กพ) เพราะการรับคนที่มาสอบภาค ก กับส านักงาน
ประกันสังคมโดยตรง จะเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าคนที่รับมาเป็นผู้ที่มีความสนใจในการท างานกับประกันสังคม
จริงๆ และน่าอยู่กับส านักงานประกันสังคมในระยะยาวมากกว่าวิธีการปัจจุบัน 

4. อยากให้ปรับปรุงในส่วนของอุปกรณ์ส านักงานที่อ านวยความสะดวกในการท างาน (Organization 
Support) เช่น คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต ที่สนับสนุนการท างาน เครื่องแฟ็กซ์ 
เครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นเครื่องเช่า ท าให้เกิดปัญหาแล้วมีการซ่อมช้ามาก 

5. อยากให้มีกิจกรรมที่ท าให้เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมได้รู้จักกันทั่วประเทศ อาจจะเลือก
ตัวแทนของแต่ละพ้ืนที่มารวมกันเพ่ือให้มีกิจกรรมร่วมกัน และเพ่ือประโยชน์ในการประสานงานท างานร่วมกัน
ต่อไป 

6. ในเรื่องของการท างานอยากให้มีการท างานที่มีการช่วยเหลือกันในการท างานที่เกี่ยวข้องกับ  
ความเสี่ยงในการทุจริต โดยให้มีคนท างานอย่างน้อย 2 คน เพ่ือเป็นการตรวจสอบและป้องกันการท างาน
เบ็ดเสร็จในคนเดียวที่อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ 

7. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้หน้าที่ของส านักงานประกันสังคม ให้มองส านักงาน
ประกันสังคมในมุมมองที่ดีข้ึน 

8. อยากให้มีการปรับปรุง พัฒนา สายด่วน 1506 (สายด่วนสอบถามข้อมูลประกันสังคม) อยากให้
คัดเลือกพนักงานที่จะตอบข้อมูลเบื้องต้น ที่มีความรู้ในด้านประกันสังคมโดยตรง เนื่องจากในบางครั้งสายด่วน 
1506 ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ท าให้เจ้าหน้าที่โดนต าหนิจากผู้ประกันตน 

9. อยากให้มีการจัดตั้งกองทุนส าหรับพนักงานประกันสังคม เป็นเงินที่มอบให้พนักงานของส านักงาน
ประกันสังคมตอนเกษียณ 
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7.8) กลุ่มพนักงานประกันสังคม (ส่วนภูมิภาค) 
 

ความพึงพอใจในงาน 
ในภาพรวมความพึงพอใจของพนักงานประกันสังคมส่วนภูมิภาคที่มีต่อส านักงานประกันสังคม  

อยู่ในระดับดี จากการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันได้แก่ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน การประเมินบุคลากร ด้านการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ  
ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร  
ด้านการให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)  ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา 
ลูกจ้างประจ า ส่วนภูมิภาค มีความพึงพอใจกับการท างานในหน่วยงานประกันสังคม โดยมองว่าการท างาน
ประกันสังคมเป็นงานบริการ จึงพยายามท าให้เค้าประทับใจมากที่สุด ซึ่งบางครั้งผู้มาใช้บริการจะแสดงอารมณ์
โกรธออกมา แต่เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่  โดยปัจจัยหลักที่มองว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด 
ที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจในภาพรวม คือ การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพราะบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุดของการพัฒนาทุกอย่าง รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 

 
ความผูกพัน 

พนักงานประกันสังคมส่วนภูมิภาค มีความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคมในระดับสูง โดยสิ่งที่ท าให้
เกิดความผูกพันต่อองค์กร คือการดูแลขององค์กร และการดูแลจากหัวหน้า ผู้น าขององค์กรท าให้เกิดการ  
รักองค์กร และความรักในงาน 

การได้ท างานที่รัก มีสวัสดิการ โบนัสสร้างแรงจูงใจ การอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานที่ท าให้รู้สึก  
มีความสุข เนื่องจากใช้ชีวิตอยู่ที่ท างานมากกว่าอยู่ที่บ้าน ถ้าหากไม่มีความสุขกับที่ท างานก็ไม่มีความผูกพัน  
กับองค์กร ลักษณะงานที่ต้องรับปัญหากับผู้มาติดต่อ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ดี ต้องสร้างให้เป็น 
ไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือการท างานที่มีความสุข และประสบผลส าเร็จในสิ่งที่ทุกคนหวังไว้ เช่น ความสามัคคี 
การร่วมไม้ร่วมมือกันในการท างานการทักทายสวัสดีตอนเช้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่น่ารักมาก  

อาจจะมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องท าให้ความผูกพันลดลงไปบ้าง เช่น ปัญหาที่ต้องเจอจากการท างาน
เกี่ยวข้องกับการรับปัญหาของผู้มาติดต่อ ซึ่งในบางครั้งผู้มาติดต่อที่มักจะแสดงความไม่พอใจ ท าให้มีความรู้สึก
ไม่ดีอยู่บ้าง 
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ข้อเสนอแนะ 
การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกันตน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของส านักงาน

ประกันสังคม และมองภาพลักษณ์ส านักงานประกันสังคมในด้านที่ดี 

 

7.9) สรุปการสัมภาษณ์โดยรวม 
 

ความพึงพอใจในงาน 
ภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อส านักงานประกันสังคม อยู่ในระดับดี โดยปัจจัยส าคัญ  

ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ คือ การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ด้านลักษณะงานที่ท านั้นเป็นงาน  
ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน ท าให้ผู้ อ่ืนมีความสุข และตัวบุคลากรของส านักงานประกันสังคมก็มีความสุข  
ที่ได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนเช่นกัน ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือที่ตนเองก็ไม่ได้ ล าบาก เพราะได้รับค่าตอบแทน 
จากการท างาน และเพ่ือนร่วมงานก็มีจิตใจให้บริการท าให้การท างานร่วมกันมีความสุข สอดคล้องกับแนวทาง
ของฝ่ายบริหารที่ต้องการให้การท างานในส านักงานประกันสังคม เป็นการท างานที่มีความสุข ด้วยเหตุผลที่ว่า
บุคลากรของส านักงานประกันสังคมใช้เวลาส่วนใหญ่ในที่ท างาน ดังนั้นจึงให้ความส าคัญกับความสุข 
ในการท างาน สะท้อนออกมาในรูปแบบของการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรมพัฒนาอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
การพัฒนาสถานที่ท างาน สวัสดิการ การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร รวมไปถึงการให้การสนับสนุน  
ด้านการเรียนรู้งานให้หลายๆ ด้าน ด้วยการหมุนเวียนเปลี่ยนการท างานตามความต้องการของบุคลากร  
โดยไม่มีการบังคับ รวมถึงการท างานที่ส านักงานประกันสังคมท าให้รู้สึกมีความมั่นคง มีสวัสดิการดูแลดี 

จากการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันได้แก่ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร  
ของหน่วยงาน การประเมินบุคลากร ด้านการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ  
ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร ด้านการ
ให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ซึ่งอยู่ในระดับ 
ที่บุคลากรของส านักงานประกันสังคมพึงพอใจและมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีข้อคิดเห็นในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
รายละเอียดดังนี้ 

 
 1. ความพึงพอใจด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

- ยังต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการ ศึกษาต่อ และการอบรมพัฒนาบุคลากร แต่ปัจจุบัน 
ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากภาระงานและภาระหน้าที่ของบุคคลท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มที ่ 

- การสนับสนุนบุคลากรด้านการอบรม หรือศึกษาต่อควรท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร เพราะ
จะส่งผลต่อความรู้สึกไม่เท่าเทียม 
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 2. ความพึงพอใจด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่มีความชัดเจน ไม่ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
การประเมินว่าเป็นอย่างไร และไม่ทราบว่าผลการประเมินน าไปใช้อย่างไร จึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  
 
 3. ความพึงพอใจด้านการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ  
 การพัฒนาบุคลากรยังมีน้อย เพราะข่าวสารต่างๆ ที่ใหม่ๆ พนักงานบางคนยังไม่รับรู้ หรือไม่เข้าใจ 
ในรายละเอียดมากนัก ซึ่งบางอย่างต้องมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้  จึงอยากให้มีการด าเนินการเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการอบรมพัฒนาบุคลากร (มีความเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกพื้นที่) 
 - การสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีทั้งผู้ให้สัมภาษณ์ที่พิจารณา 
จากตนเอง เช่น มีความรู้สึกว่าการท างานที่ส านักงานประกันสังคมไม่มีการส่งเสริมความก้าวหน้า โดยมองว่า
ตนเองท างานในส านักงานประกันสังคมมากกว่า 20 ปี แต่ไม่มีการกระตุ้นให้รู้สึกถึงความก้าวหน้าในอาชีพ 

- การสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ บุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรีบางส่วน 
ยังได้รับเงินเดือนระดับ ปวช. ปวส. อยู่ ซึ่งน่าจะมีการปรับปรุงให้เท่าเทียมกัน และปรับให้เหมาะสม 
กับวุฒิการศึกษา และความก้าวหน้าที่ความชัดเจน 

- การถ่ายทอดความรู้อยากให้มีระบบการถ่ายทอดความรู้ที่สามารถพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียม 
เพราะปัจจุบันส่งเจ้าหน้าที่ ไปอบรม หลังจากนั้นให้ เจ้าหน้าที่มาถ่ายทอดให้ เจ้าหน้ าที่ที่ ไม่ ได้ ไป  
ซึ่งความสมบูรณ์ของความรู้ที่ได้รับไม่เท่ากับการไปอบรมด้วยตัวเอง ดังนั้นอยากให้มีระบบที่ช่วยให้การอบรม  
มีความเท่าเทียมและทั่วถึง 
 - บุคลากรบางส่วนมีความรู้สึกว่าการสนับสนุนในบางครั้งกระจุกอยู่แค่บางกลุ่มเท่านั้น เกิดการ
กระจุกตัว อยากให้เกิดการกระจายอย่างเท่าเทียม 
 
 4. ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
 - พ้ืนที่โรงอาหารควรมีการตรวจสอบคุณภาพให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ าเสมอ และในส่วนกลาง 
บุคลากรบางส่วนมีความกังวลเรื่องลิฟท์ที่เคยมีปัญหากระตุก 
 - พ้ืนที่ส านักงานเป็นพ้ืนที่ที่จ ากัด ท าให้การจะสร้างพ้ืนที่ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ที่จอดรถ 
อ านวยความสะดวก จึงอยากให้พิจารณาเรื่องเหล่านี้  
 - การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ควรที่จะมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ในส านักงานเพ่ิม เพ่ือให้ก้าวทันต่อสังคม (ส่วนกลาง) 
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 5. ความพึงพอใจด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร  
การติดต่อสื่อสารเพ่ือสอบถามข้อมูลหรือติดต่อส่วนกลาง ไม่มีระบบการจัดการที่ไม่สะดวก เนื่องจาก

บางครั้งติดต่อส่วนกลางแล้วได้รับค าตอบไม่ชัดเจน และในบางครั้งไม่มีความชัดเจนว่าต้องติดต่อประสานงาน
หน่วยไหน เช่น น้องต้องติดต่อแผนก A เมื่อติดต่อไปแผนก A ได้รับค าตอบให้ติดต่อแผนก B เมื่อติดต่อแผนก 
B ก็ได้รับค าตอบให้ติดต่อแผนก C ท าให้สับสนว่าจริงๆ แล้วต้องติดต่อแผนกไหน (หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
มีความเห็นไปในทิศทางคล้ายๆ กัน) 
 
 6. ความพึงพอใจด้านการให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)  
 อยากให้มีการสื่อสารที่ชัดเจน และชี้แจงให้ชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น ฝ่ายบุคคล  
ไม่ค่อยชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรให้ชัดเจน ท าให้เมื่อส่งเอกสารไปมักจะถูกตีกลับ  
เป็นต้น (ลูกจ้างประจ า พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี) 
 
 7. ความพึงพอใจด้านเพื่อนร่วมงาน  
 เป็นด้านที่ไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ถือเป็นจุดแข็งขององค์กร  
 
 8. ความพึงพอใจด้านผู้บังคับบัญชา  
 แนวทางการด าเนินงานของฝ่ายบริหารไม่ค่อยมีนโยบายใหม่ๆ เข้ามา และไม่ค่อยสร้ างแนวทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน ความก้าวหน้าในการท างาน มักจะเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐาน  
การประเมิน เพราะเลือกปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่  และควรมีการส่งเสริมการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากร 
ของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นที่ผู้บังคับบัญชาพยายามสร้างให้เกิดขึ้น สื่อสาร ท าความเข้าใจกับพนักงานให้มากขึ้น  
 
ความผูกพัน 

นิยามความผูกพันในองค์กร โดยสรุป คือ แนวทางการปฏิบัติขององค์กร ส่วนในด้านของตัวพนักงาน 
คือ การท างานอย่างมีความสุข มีความใกล้ชิดกัน สิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นองค์ประกอบ  
ที่ท าให้เกิดความผูกพันกับองค์กร อยากอยู่กับองค์กร 

ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กร คือ ในด้านขององค์กร ต้องเป็นองค์กรที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรได้ เช่น เมื่อพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ก็ได้รับผลตอบแทนที่ดี  
และองค์กรก็เติบโต สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งองค์กรและตัวบุคคล ทุกอย่างที่อยู่ในองค์กรดี ทั้งสภาพแวดล้อม 
เพ่ือนร่วมงาน งานที่ท า ผลการปฏิบัติงาน เปรียบกับว่า เมื่อทุกอย่างดีแล้ว ทุกคนก็ไม่อยากไปไหน รวมถึง  
การดูแลสวัสดิการให้กับพนัก เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงในอาชีพ 
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ด้านของตัวบุคคล คือต้องมีความรักในงาน และยอมรับในการท างานของหน่วยงาน เพราะการท างาน
ในหน่วยงานราชการ ต้องเป็นไปตามระบบ การรักงาน ภูมิใจในงานและมีความสุขใจการท างาน ความรัก  
ต่อองค์กร จะเป็นสิ่งที่ท าให้อยากอยู่กับองค์กร 

อยากให้มีวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานประกันสังคม คือ องค์กรที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข  
ผู้ท างานมีความสุขในการท างาน มุ่งมั่นท างานให้ดีที่สุด พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยการมีสัมมาคารวะ 
บริการด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้การก าหนดนโยบายมีความชัดเจนด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือให้การท างานมีทิศทางที่ชัดเจน 
เพราะปัจจุบัน มอบหมายนโยบายมาหลายข้อ ประมาณ 3-4 ข้อ ท าให้ไม่มีความชัดเจน จึงอยากให้มีนโยบาย
ทีละ 1 ข้อ เช่น นโยบาย การไหว้สวัสดีตอนเช้า เพ่ือให้ส านักงานประกันสังคมทุกพ้ืนที่ท า เมื่อท าได้แล้ว  
จึงท านโยบายข้อต่อไป 

2. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักส านักงานประกันสังคม ให้เกิดการจดจ า ให้ประชาชน  
ได้รับทราบสิทธิประโยชน์ มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เมื่อประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ  
การท างานของหน่วยงานก็จะง่ายขึ้น  

3. การประเมินผลอยากให้ท าความเข้าใจกับทุกฝาย เพ่ือให้ทุกคนมุ่งท างานและมีเป้าหมายของตัวเอง 
จริงใจต่อผลการปฏิบัติงาน เพราะผลสุดท้ายการประเมินผลเราย่อมรู้ว่าเราด าเนินการได้ดีมากน้อยแค่ไหน 
อยากให้ทุกคนยอมรับและมีแนวทางของตนเองเพ่ือไปสู่เป้าหมาย เพราะองค์กรมีระเบียบอยู่แล้ว 

4. อยากให้ปรับปรุงในส่วนของอุปกรณ์ส านักงานที่อ านวยความสะดวกในการท างาน (Organization 
Support) เช่น คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตที่สนับสนุนการท างาน เครื่องแฟ็กซ์  
เครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นเครื่องเช่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือระบบที่รองรับกับการควบคุมการท างาน 
ด้วยโปรแกรมที่ท างานให้สามารถท างานที่ไหนก็ได้ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ในอนาคต  
อาจจะไม่ต้องมาแจ้งเรื่องที่ส านักงานประกันสังคม สามารถแจ้งผ่านระบบได้เลย และตัวเจ้าหน้าที่ก็สามารถ
ด าเนินการได้เลย 

5. อยากให้มีการปรับปรุง พัฒนา สายด่วน 1506 (สายด่วนสอบถามข้อมูลประกันสังคม) อยากให้
คัดเลือกพนักงานที่จะตอบข้อมูลเบื้องต้น ที่มีความรู้ในด้านประกันสังคมโดยตรง เนื่องจากในบางครั้งสายด่วน 
1506 ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ท าให้เจ้าหน้าที่โดนต าหนิจากผู้ประกันตน 

6. อยากให้สนับสนุนด้านการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ิมทักษะ ศักยภาพให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ 
และการเติบโตของเจ้าหน้าที่ 

7. อยากให้มีการพัฒนาสถานที่ของส านักงาน ที่ เป็นของส านักงานประกันสังคมโดยเพราะ  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ เช่น พ้ืนที่จอดรถ เป็นต้น 
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 8. อยากให้มีการเพ่ิมสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น Food Center ให้กับพนักงานที่ดูดี สะอาด  
ราคาถูก เนื่องจากปัจจุบันโรงอาหารยังเป็นราคาท้องตลาด และไม่ค่อยประทับใจกับร้านอาหาร (ส่วนกลาง) 
 9. อยากให้มีสวัสดิการด้านการศึกษาให้กับพนักงาน และสนับสนุนให้ผู้ที่มีการศึกษาสูง  
ได้รับผลตอบแทนตามระดับการศึกษา และปรับปรุงเรื่องของสวัสดิการ การศึกษาดูงานต่างประเทศ อยากให้ 
มีความเสมอภาค เช่น ก าหนดสิทธิ สัดส่วนหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคว่ามีผู้ได้รับสิทธิไปดูงาน
ต่างประเทศให้ชัดเจน มีเหตุผลให้ทุกคนรับทราบ 
 10. อยากให้มีการเปิดสอบราชการของหน่วยงานประกันสังคมทั้งภาค ก และภาค ข เอง ไม่อยากให้
ไปรับจากผู้ที่สอบภาค ก ของ ส านักงานข้าราชการพลเรือน (กพ) เพราะการรับคนที่มาสอบภาค ก  
กับส านักงานประกันสังคมโดยตรง จะเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าคนที่รับมาเป็นผู้ที่มีความสนใจในการท างาน  
กับประกันสังคมจริงๆ และน่าอยู่กับส านักงานประกันสังคมในระยะยาวมากกว่าวิธีการปัจจุบัน 
 11. อยากให้มีกิจกรรมที่ท าให้เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมได้รู้จักกันทั่วประเทศ อาจจะเลือก
ตัวแทนของแต่ละพ้ืนที่มารวมกันเพ่ือให้มีกิจกรรมร่วมกัน และเพ่ือประโยชน์ในการประสานงานท างานร่วมกัน
ต่อไป 
 12. ในเรื่องของการท างานอยากให้มีการท างานที่มีการช่วยเหลือกันในการท างานที่เกี่ยวข้อง  
กับความเสี่ยงในการทุจริต โดยให้มีคนท างานอย่างน้อย 2 คน เพ่ือเป็นการตรวจสอบและป้องกันการท างาน
เบ็ดเสร็จในคนเดียวที่อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ 
 13. อยากให้สามารถท าเรื่องโยกย้ายไปยังจังหวัดอ่ืนได้ เพราะพนักงานราชการบางราย อยากกลับไป
ท างานในพ้ืนที่ใกล้บ้าน (พนักงานราชการส่วนกลาง) 
 14. อยากให้มีการจัดตั้งกองทุนส าหรับพนักงานประกันสังคม เป็นเงินที่มอบให้พนักงานของส านักงาน
ประกันสังคมตอนเกษียณ 

15. เสนอแนะในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นใหม่ 
เพ่ือจะสามารถตอบค าถามและให้ค าปรึกษากับผู้ประกันตนอย่างถูกต้อง อยากให้มีหน่วยงานกลาง  
หรือช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้พนักงานสอบถามในกรณีที่ไม่แน่ใจ หรืออยากสอบถามเกี่ยวกับกฎระเบียบ  
ที่ชัดเจน เนื่องจากบ้างครั้งทางหน่วยงานยังไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ผู้ประกันตนทราบข่าวและมาสอบถามข้อมูล 
ซึ่งกฎระเบียบในบางประเด็นต้องใช้ดุลยพินิจประกอบ แต่พนักงานไม่กล้าที่จะตอบค าถาม เพราะยังไม่มีความ
ชัดเจน จึงอยากให้มีการแจ้งข่าวสารที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ในหน่วยงานปัจจุบันใช้ Line ในการพูดคุยกัน 
ท าให้สะดวกรวดเร็วในการท างาน เป็นต้น 
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8) แนวทางการบริหารทรัพยากรทุนมนุษย์ 

จากผลการศึกษาทรัพยากรทุนมนุษย์ พบว่า บุคลากรของส านักงานประกันสังคมมีสัดส่วนของผู้ที่มี
ความผูกพัน และความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร คือ ประมาณร้อยละ 71 ผูกพันกับองค์กรในระดับสูง และ
ประมาณร้อยละ 64 พึงพอใจกับองค์กรในระดับสูง รายละเอียดดังภาพต่อไปนี้ 

 

แผนภูมิที่ 9-22 แสดงความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อส านักงานประกันสังคม 

จากแผนภูมิที่ 9-22 พบว่าบุคลากรที่อยู่กับองค์กรตลอดไปค่อนข้างสูง และในส่วนของบุคลากรที่
ท างานอย่างทุ่มเท แต่ไม่มั่นใจในทิศทางขององค์กร ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีมุมมองที่ดีต่อส านักงานประกันสังคม 
ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับทิศทางขององค์กรมีร้อยละ 2.29 ซึ่งต้องปรับปรุงให้กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับทิศทางของ
องค์กรมีความเข้าใจทิศทางขององค์กรด้วยการประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น และใช้หลักในการรับฟังความคิดเห็น
ของทุกฝ่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเติบโตไปกับองค์กร 

สามารถสรุปเป็นแนวทางการบริหารทรัพยากรทุนมนุษย์ ได้ดังนี้ 

1. การสรรหาและคัดเลือก 
การสรรหาและคัดเลือกจะมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพสูง หรือมีความสามารถ 

ที่จะพัฒนาตนเองได้ตามทิศทางที่ส านักงานประกันสังคมต้องการ คุณสมบัติของบุคลากรจะถูกก าหนดพร้อม
กับแหล่งการสรรหาที่เฉพาะเจาะจง เช่น สถาบันการศึกษาที่มีสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้
คุณสมบัติที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในท างานจะได้รับความสนใจมากข้ึน 
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จากผลการส ารวจ ความรู้ความสามารถของพนักงานของส านักงานประกันสังคม พนักงาน
ประกันสั งคมในแต่ละ พ้ืนที่ที่ผ่ านการสรรหาและคัด เลือกเข้ ามาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
ตามความต้องการ หรือกล่าวได้ว่ากระบวนการสรรหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถด้วยวิธีการปัจจุบัน 
เป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และพนักงานที่รับเข้ามาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  
กับต าแหน่งงาน 

ในส่วนแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมกับส านักงานประกันสังคม การสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการในปัจจุบันนั้นด าเนินงานตามรูปแบบของการสรรหาข้าราชการที่มีข้อก าหนดชัดเจน เช่น  
ต้องมีคุณสมบัติสอบผ่านภาค ก ของ กพ. และสอบภาค ข และ ค ของหน่วยงานที่ กพ. อนุญาตให้เปิดสอบ
ตามระบบของการสรรหา ส าหรับข้าราชการที่จะโยกย้ายกลับภูมิล าเนา หน่วยงานจะมีแนวปฏิบัติในการย้าย
แจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน 

2. การพัฒนาศักยภาพ 
การพัฒนาจะมุ่งเน้นการพัฒนาจากบุคลากรที่มีความช านาญและความสามารถเฉพาะด้าน  

เป็นการพัฒนาเพ่ือสร้างทักษะหลากหลาย (Multi-skilled) โดยผ่านการวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ  
และคุณลักษณะอย่างเป็นระบบ วิธีการพัฒนาจะใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ผ่านหลักสูตรต่างๆ ที่จัดท าไว้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมบริหารความรู้ (Knowledge Management) ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน และพนักงาน จะมีบทบาทร่วมกันมากขึ้นในการก าหนดเนื้อหาและวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม 
กับบุคลากรแต่ละคน ผู้บริหารและหัวหน้างานมีบทบาทในการเป็นผู้สอนงาน (Coaching) พร้อมกับการ
ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 จากผลการศึกษา พบว่าบุคลากรของส านักงานประกันสังคมได้รับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพตามความเหมาะสม และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสเสนอตัวที่จะรับการอบรมในเรื่องที่ตนเอง
สนใจ รวมถึงให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และไม่เกิดความเบื่อหน่ายในงานที่ท า 
หรือเพ่ือท้าทายความสามารถ พัฒนาทักษะของตนเอง ซึ่งบุคลากรมีความพึงพอใจ ท าให้บุคลากรได้มีโอกาส
ในการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ และได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็นได้  

 ในบางพ้ืนที่มีบุคลากรน้อย จึงไม่สามารถสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพได้อย่าง
เต็มที่ เนื่องจากมีบุคลากรจ านวนน้อยหากต้องไปอบรมพัฒนาก็จะท าให้บุคลากรที่ไม่ได้ไปอบรมต้อง 
ท างานหนัก ในส่วนของการสนับสนุนบุคลากรในด้านนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยาก หากจะด าเนินการให้ได้รับ 
การอบรมอย่างเท่าเทียมกัน แนวทางการด าเนินการให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร คือ 
การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความโปร่งใสในการให้บุคลากรไปอบรม และสิทธิของบุคลากรที่จะปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งงานเพ่ือเรียนรู้งาน และเสนอตัวเพ่ือรับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้บุคลากรเข้าใจ และรับทราบ 
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ถึงแนวทางขององค์กรที่ต้องการสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ รวมถึง  
การสนับสนุนขององค์กรให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3. การจัดสวัสดิการและผลตอบแทน 
ผลประโยชน์ตอบแทนจะถูกออกแบบเพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ในการจูงใจเฉพาะบุคคล ซึ่งมีความ

ต้องการและคุณลักษณะพ้ืนฐานแตกต่างกัน การจัดสวัสดิการแบบคาเฟ่ ทีเรีย (Cafeteria) ที่ก าหนด
งบประมาณของแต่ละบุคคล และให้บุคลากรเลือกประเภทสวัสดิการที่ต้องการด้วยตนเอง เริ่มได้รับความสนใจ
มากขึ้น นอกจากนี้การบริหารผลตอบแทนจะเชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบัติงานมากข้ึน 

จากผลการศึกษา พบว่า การท างานในส านักงานประกันสังคม ท าให้บุคลากรมีความรู้สึกว่า  
ได้รับการดูแล มีสวัสดิการที่เหมาะสม ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นไปตามอัตราการจ้างงาน มีความเหมาะสม  
ตามโครงสร้างขององค์กร ซึ่งเป็นระเบียบที่ชัดเจน บุคลากรของส านักงานประกันสังคมรับทราบ และยอมรับดี
กับสิ่งเหล่านี้ เพราะการท างานกับส านักงานประกันสังคมในความคิดเห็นของบุคลากรเป็นงานที่ท าให้  
รู้สึกมีความสุข เพราะเป็นงานที่ให้บริการ ช่วยเหลือผู้ประกันตนที่เกิดปัญหา และงานที่ท าก็ให้ผลตอบแทน 
ที่สามารถน ามาดูแลตนเองและครอบครัว ท าให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ส านักงานประกันสังคมท าได้ดี 
ในด้านของการสร้างความรู้สึกดีต่อการท างานให้องค์กร และมีความสุขในการท างาน โดยอีกปัจจัยที่ส าคัญคือ 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความสุขในการท างานของบุคลากร โดยมองว่าบุคลากรของส านักงานประกันสังคม 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท างาน จึงมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศในการท างานให้บุคลากรมีความสุข 

ในส่วนของผลตอบแทน บุคลากรบางส่วนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ที่เข้ามาในต าแหน่งวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับให้ได้รับผลตอบแทนตาม
ความเหมาะสม ท าให้บุคลากรบางส่วนมีความคิดเห็นว่าผลตอบแทนที่ได้รับยังไม่ได้รับการปรับปรุง  
ให้เหมาะสม และการท างานของบุคลากรยังไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนื่องจากต าแหน่ง 
ในส านักงานประกันสังคมมีขอบเขตที่จ ากัดท าให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความก้าวหน้า ซึ่งความรู้สึก
เหล่านี้อาจก่อให้เกิดความรู้สึกในแนวทางเดียวกันเมื่อมีการพูดคุย ดังนั้นส านักงานประกันสังคมควรพิจารณา
ในการสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ รวมถึงสร้างความเข้าใจในต าแหน่งงานของส านักงานประกันสังคม  
แต่ละส านัก/กอง มีระดับความก้าวหน้าสูงสุดของแต่ละต าแหน่ง โดยอาจจะสร้างการรับรู้ที่สามารถชดเชย 
ในต าแหน่งที่มีความจ ากัด แต่อัตราผลตอบแทนยังคงเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นต้น 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

9-75 

4. การจูงใจ 
การจัดสวัสดิการด้านการศึกษาต่อในระดับสูง การฝึกอบรม และผลตอบแทนที่จูงใจจะเป็น 

ปัจจัยส าคัญท่ีบุคลากรให้ความสนใจ รวมทั้งการบริหารจัดการที่ให้บุคลากรมีอ านาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความคิดเห็นและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 

จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของส านักงานประกันสังคมมีความรู้สึกว่าการท างาน 
ในส านักงานประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตนและผู้มาใช้บริการ เป็นงานที่ท าเพ่ือคนอ่ืน และมีความสุข  
ในการท างาน มีความมั่นคงขององค์กร ด้วยเป็นหน่วยงานที่ไม่มีการปลดบุคลากร และสวัสดิการก็มี 
ความเหมาะสม ท าให้บุคลากรมีความรู้สึกดีต่อองค์กร ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาความพึงพอใจและ  
ความผูกพันของบุคลากร ที่มีบุคลากรที่ไม่เห็นด้วยกับองค์กรเพียงร้อยละ 2.29 โดยสิ่งที่ท าให้เกิด 
ความพึงพอใจและสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรของส านักงานประกันสังคม คือ การให้รางวัลและการชมเชย  
อันเป็นการสร้างแรงจูง ใจและสนับสนุนให้คนที่มีความสามารถได้รับการยกย่อง อันจะน าไปสู่  
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้การสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้วยการให้รางวัล/ชมเชย  

การจูงใจของบุคลากรในส านักงานประกันสังคม มีบางส่วนที่ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการท างาน 
ที่ลดลง คือ ลักษณะงานที่ต้องรองรับอารมณ์ของผู้ประกันตน การได้รับการปฏิบัติจากหัวหน้างาน  
ที่ไม่เหมาะสม การได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในการท างาน  
แต่ไม่ควรมองข้าม ควรที่จะต้องวางแผนให้บุคลากรที่มีโอกาสได้รับผลกระทบเหล่านี้ได้รับการพักผ่อน และ
สวัสดิการให้เหมาะสมกับภารงาน หรือมีแนวทางการด าเนินงานที่ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ เช่น จัดกิจกรรม  
ให้บุคลากรได้ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่จ าเป็นจะต้อง 
มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้ เกี่ยวข้องทั้งพนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และนักทรัพยากรมนุษย์  
ซึ่งต้องมีภารกิจร่วมกันมากขึ้นแทนการแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจน และการบริหารจะให้ความส าคัญต่อบุคลากร  
ที่มีศักยภาพมากข้ึน ซึ่งท าให้การจัดการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ถูกออกแบบเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและ
ปรับเปลี่ยนได้ง่าย 
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9) ปัจจัยที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 
จ ากผลกา รศึ กษ า เ ชิ ง ป ริ ม าณ  ( Quantitative Research)  เ ป รี ย บ เที ยบ ร ะหว่ า งปั จ จั ย 

ด้านความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานเป็นปัจจัย  
ที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าความผูกพันต่อองค์กร ดังภาพ 

 
 

แผนภูมิที่ 9-23 แสดงปัจจัยขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 
 

 จากผลการศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) พบว่า ปัจจัยทุกปัจจัยมีอิทธิพลเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมองค์กร โดยเฉพาะปัจจัย 
ที่บุคลากรของส านักงานประกันสังคมให้ความส าคัญ และรับรู้ โดยสิ่งที่รับรู้ได้จากการปฏิบัติงานของบุคลากร
คือ การยิ้มแย้มแจ่มใส การให้ความเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ และเป็นพ่ีเป็ นน้อง 
ในการท างาน สิ่งที่บุคลากรให้ความส าคัญได้แก่ การให้รางวัล/ชมเชย โดยมีความสัมพันธ์ดังภาพแสดง 
ปัจจัยขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสูงถึง 0.92 ซึ่งการจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการให้รางวัล/ชมเชย  
ควรจะด าเนินการในด้านการให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ได้เป็นผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการของส านักงานประกันสังคมเป็นไปในทิศทางที่ดี ด้วยการสนับสนุนคนดี ซึ่งจะท าให้คน
ในองค์กรน ามาด าเนินการเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรต่อๆ ไป และการจะท าให้องค์กรมีความส าเร็จ 
ก็ต้องได้รับการสนับสนุนทุ่มเทอย่างเต็มที่ของบุคลากร โดยจะเห็นได้จากด้านความผูกพันต่อองค์กร  
ที่ส านักงานประกันสังคมท าให้ท่านรู้สึกอยากท างานให้ดีที่สุดในทุกวัน มีคะแนนสูงที่สุด 0.60 ซึ่งการปลูกฝัง  
ให้บุคลากรอยากท างานให้ดีที่สุดในทุกวัน ท าให้องค์กรเติบโต สามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างชื่อเสียง 
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ให้องค์กร ในขณะเดียวกันเมื่อองค์กรได้รับชื่อเสียงและมีการเติบโตจากการท างานอย่างทุ่มเทอย่างเต็มที่ 
องค์กรก็ควรจะให้ผลตอบแทนและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเติบโตไปพร้อมๆ กันด้วย  
 จากผลการศึกษาดังกล่าว ท าให้สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งที่องค์กร
ปฏิบัติและด าเนินการสืบต่อกันมา อันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกด้านทั้งในด้านของความพึงพอใจในงาน  
ที่มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านการให้รางวัล/ชมเชย ด้านโอกาสทางอาชีพ ด้านภาวะผู้น า ด้านภาพลักษณ์
องค์กร ด้านลักษณะงาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านความสัมพันธ์  ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร  
มีองค์ประกอบย่อย คือ ท่านไม่ลังเลที่จะแนะน าให้เพ่ือนที่ก าลังมองหางานมาสมัครงานที่ส านักงาน
ประกันสังคม เมื่อมีโอกาสท่านจะเล่าให้ผู้ อ่ืนฟังถึงเรื่องดีๆของการท างานในส านักงานประกันสังคม  
ท่านไม่เคยคิดลาออกจากส านักงานประกันสังคม ท่านต้องคิดหนักหากจะลาออกจากส านักงานประกันสังคม 
ส านักงานประกันสังคมสร้างแรงจูงใจให้ท่านท าผลงานให้ดีกว่าการท างานตามหน้าที่ปกติ และส านักงาน
ประกันสังคมท าให้ท่านรู้สึกว่าอยากท างานให้ดีที่สุดในทุกวัน 
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บทท่ี 10 
รายงานผลการด าเนินการตาม Program หรอื Application  

ในการส ารวจและเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข การให้บริการ  
 

ได้ด าเนินการออกแบบ Program หรือ Application ในการส ารวจและเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข การให้บริการ โดยเฉพาะสถานพยาบาลและหน่วยงานส านักงานประกันสังคมที่ถูกร้องเรียนเป็นประจ า 
ว่ามีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนอย่างไร  

โดยการออกแบบระบบออนไลน์ส าหรับการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ณ ส านักงาน
ประกันสังคมทุกแห่ง หรือที่เรียกว่าการส ารวจความพึงพอใจแบบสั้น (Pulse Survey) ซึ่งระบบสามารถ
วิเคราะห์ผลการส ารวจได้แบบทันที (Real Time) ทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการทดสอบระบบ และสามารถ 
ส่งมอบให้ส านักงานประกันสังคมได้ (ข้อมูลตามแผ่น CD แนบ)  

 

1) จ านวนตัวอย่าง 

ด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ หน่วยบริการ ส านักงานประกันสังคม และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ผ่านเว็บไซต์ http://203.148.250.239/sso/login.aspx โดยทางส านักงานประกันสังคมสามารถเข้าดู 

ผลการส ารวจได้ โดย Login ด้วย User name: sso2016 Password: sso2016sso 

โดยมีการก าหนดจ านวนตัวอย่างขั้นต่ า คือ หน่วยบริการละ 30 ราย จ านวนหน่วยบริการ 137 หน่วย 

รวมจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 4,110 ราย และได้ด าเนินการเก็บข้อมูลแล้วจ านวน 2,365 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2560) รายละเอียดจ านวนตัวอย่างการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

ตารางท่ี 10-1 จ านวนตัวอย่างการส ารวจแบบสั้น (Pulse Survey) 

หน่วยบริการ จ านวนตัวอย่าง 
เขตพื้นที่ กทม. 247 
กทม. พ้ืนที่ 1 30 
กทม. พ้ืนที่ 5 29 
กทม. พ้ืนที่ 6 8 
กทม. พ้ืนที่ 7 30 
กทม. พ้ืนที่ 8 30 
กทม. พ้ืนที่ 9 30 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

10-2 

หน่วยบริการ จ านวนตัวอย่าง 
กทม. พ้ืนที่ 10 31 
กทม. พ้ืนที่ 11 29 
กทม. พ้ืนที่ 12 30 
ปริมณฑล 300 
นครปฐม 30 
นครปฐม สาขาสามพราน 30 
นนทบุรี 30 
นนทบุรี สาขาบางบัวทอง 30 
ปทุมธานี 30 
ปทุมธานี สาขาคลองหลวง 30 
สมุทรปราการ 30 
สมุทรปราการ สาขาบางพลี 30 
สมุทรปราการ สาขาบางเสาธง 30 
สมุทรปราการ สาขาพระประแดง 30 
ภาคกลาง 445 
กาญจนบุรี 30 
กาญจนบุรี สาขาท่ามะกา 30 
จันทบุรี 30 
จันทบุรี สาขาสอยดาว 32 
ชลบุร ี 30 
ชลบุรี สาขาศรีราชา 30 
ตราด 36 
ประจวบคีรีขันธ์ 28 
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 23 
เพชรบุรี สาขาชะอ า 26 
ระยอง 30 
ระยอง สาขาปลวกแดง 30 
สมุทรสงคราม 30 
สระแก้ว 30 
สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ 30 
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หน่วยบริการ จ านวนตัวอย่าง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 675 
กาฬสินธุ์ 30 
ขอนแก่น 33 
ขอนแก่น สาขาชุมแพ 30 
ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 31 
ชัยภูมิ 30 
นครราชสีมา 30 
นครราชสีมา สาขาโนนสูง 43 
นครราชสีมา สาขาปากช่อง 30 
มหาสารคาม 25 
มุกดาหาร 29 
ยโสธร 33 
ร้อยเอ็ด 30 
ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง 30 
เลย 30 
ศรีสะเกษ 30 
สกลนคร 1 
หนองคาย 30 
หนองบัวล าภู 30 
อ านาจเจริญ 30 
อุดรธานี 30 
อุดรธานี สาขากุมภวาปี 30 
อุบลราชธานี 30 
อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 30 
ภาคเหนือ 463 
ก าแพงเพชร 30 
เชียงใหม่ 30 
เชียงใหม่ สาขาฝาง 30 
ตาก 30 
นครสวรรค์ 30 
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หน่วยบริการ จ านวนตัวอย่าง 
น่าน 1 
พิจิตร 30 
พิษณุโลก 29 
เพชรบูรณ์ 24 
เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 36 
แพร่ สาขาลอง 13 
แม่ฮ่องสอน 30 
ล าปาง 30 
ล าพูน 30 
ล าพูน สาขาบ้านโฮ่ง 30 
สุโขทัย 31 
อุตรดิตถ์ 29 
ภาคใต ้ 235 
นครศรีธรรมราช 20 
นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 31 
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล 30 
นราธิวาส 1 
พังงา 30 
ภูเก็ต 30 
ภูเก็ต สาขากะทู้ 32 
สงขลา สาขาหาดใหญ่ 30 
สุราษฎร์ธานี 31 

รวมทั้งสิ้น 2,365 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 60 
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2) ผลการส ารวจ 

 2.1) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานการณ์ใช้บริการ 

 
 

แผนภูมิที่ 10-1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานการณ์ใช้บริการ 
 

 แผนภูมิที่ 10-1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานการณ์ใช้บริการ  พบว่า มีลูกจ้าง/
ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาใช้บริการมากที่สุด (ร้อยละ 35.86) รองลงมา คือ ผู้ประกันตนมาตรา 39 (ร้อยละ 
22.86) และมีผู้มีส่วนได้เสีย/ทายาท/ผู้มีสิทธิ มาใช้บริการน้อยที่สุด (ร้อยละ 4.38) 
 

 2.2) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามส่วนงานที่มาติดต่อ 

 

แผนภูมิที่ 10-2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกส่วนงานที่มาติดต่อ 
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 แผนภูมิที่ 10-2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามส่วนงานที่มาติดต่อ พบว่า มาติดต่อ 
งานการเงินและบัญชีมากที่สุด (ร้อยละ 35.60) รองลงมา คือ งานขอรับเงินประโยชน์ทดแทน (กองทุน
ประกันสังคม) (ร้อยละ 30.02)  
 

 2.3) ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแบบส้ันในภาพรวม 

 

แผนภูมิที่ 10-3 ผลการส ารวจความพึงพอใจแบบสั้น (Pulse Survey) 

 แผนภูมิที่ 10-3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแบบสั้นในภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.44) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
พึงพอใจและพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.36-4.51) ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด  
ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คือ ด้านการกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.51) รองลงมา 
คือด้ านการให้บริการของเจ้ าหน้าที่  (ค่ า เฉลี่ ย  4 .47)  และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่ สุ ด  คือ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.33) 
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บทท่ี 11  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มตี่อความเชือ่มั่นในการให้บริการ 

ของส านักงานประกันสงัคม 
 
 ด าเนินการสังเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการส านักงานประกันสังคมย้อนหลังจนถึง
ปัจจุบันตั้งแต่ ปี 2554-2559 รอบที่ 1 เพ่ือหาปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่น 
ในการให้บริการของส านักงานประกันสังคม 

 

แผนภูมิที ่11-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมทั่วประเทศ จ าแนกรายด้าน 

 

จากแผนภูมิที่ 11-1 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายด้าน พบว่า ทุกปี (ปี 2554 - 2559)  
มีแนวโน้มของค่าเฉลี่ยไปในทิศทางเดียวกัน โดยด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ  
ด้านการให้บริการของบุคลากร รองลงมา คือ ด้านกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล และด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจากปี 2554 - 2556 คะแนนด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลเป็นปัจจัย 
ที่ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด ส่วนปี 2557 - 2559 คะแนนด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคมเป็นปัจจัยที่ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด แต่ถ้าพิจารณาจากแนวโน้มจะเห็นได้ว่า  
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มีการค่าเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น จึงสรุปได้ในเบื้องต้นว่าปัจจัยที่มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดทั้งสองด้าน
เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการใช้บริการส านักงานประกันสังคม 

นอกจากมุมมองการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพียงอย่างเดียว เพ่ือให้ได้ประเด็นที่แน่ชัด จึงได้
ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์จะท าให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ว่ามีผลในระดับใดต่อความพึงพอใจโดยรวม เมื่อน ามาวิเคราะห์
ร่วมกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจะท าล าดับในการแก้ไขปัญหา โดยการวิเคราะห์นี้เป็นการน าข้อมูลผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปี 2559 มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถจ าแนกปัจจัยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

 
แผนภูมิที ่11-2 แนวทางการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

 

โดยมีแนวทางการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 ล าดับที่  1 คือกลุ่มที่ มีค่าเฉลี่ย (Mean) ต่ า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) สูง  
โดยปัจจัยที่ตกอยู่ในกลุ่มนี้ หมายถึง ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญ เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์สูง แต่มีคะแนน 
ความพึงพอใจน้อย หากสามารถเพ่ิมคะแนนความพึงพอใจความพึงพอใจของปัจจัยในด้านนี้ได้ ก็จะส่งผลให้
คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเพ่ิมขึ้นอย่างมากด้วย และหากคะแนนความพึงพอใจของปัจจัยนี้ลดลง  
ก็จะมีผลกระทบอย่างมาก ต่อคะแนนความพึงพอใจโดยรวม 
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 ล าดับที่  2 คือกลุ่มที่ มีค่าเฉลี่ย (Mean) ต่ า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ต่ า  
โดยปัจจัยที่ตกอยู่ในกลุ่มนี้ หมายถึง ปัจจัยที่ควรปรับปรุงเมื่อมีโอกาส เนื่องจากมีคะแนนความพึงพอใจต่ า 
และมีค่าสหสัมพันธ์ต่ า ซึ่งหากคะแนนความพึงพอใจด้านนี้เพ่ิมข้ึน ก็จะส่งผลต่อคะแนนความพึงพอใจโดยรวม
ไม่มากนัก 

ล าดับที่ 3 คือกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ย (Mean) สูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ต่ า ซึ่งปัจจัย
ที่ตกอยู่ในกลุ่มนี้ หมายถึง ปัจจัยที่ควรเฝ้าระวัง เนื่องจากมีคะแนนความพึงพอใจสูงอยู่อยู่แล้ว และ 
มีค่าสหสัมพันธ์ต่ า ซึ่งหากคะแนนความพึงพอใจด้านนี้เพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลต่อคะแนนความพึงพอใจโดยรวม 
ไม่มากนัก 
 ล าดับที่  4 คือกลุ่มที่ มีค่าเฉลี่ย (Mean) สูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) สูง  
โดยปัจจัยที่ตกอยู่ในกลุ่มนี้ หมายถึง ปัจจัยที่ควรรักษาไว้ ระมัดระวังไม่ให้คะแนนความพึงพอใจลดลง เพราะ
จะมีผลกระทบ ( Impact) อย่างมาก ต่อคะแนนความพึงพอใจโดยรวม แต่ถ้าสามารถเพ่ิมคะแนน 
ความพึงพอใจในด้านนี้ได้ ก็จะส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเพ่ิมขึ้นอย่างมากด้วย 
 

 

แผนภูมิที ่11-3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จ าแนกรายด้าน 

 

จากแผนภูมิที่ 11-3 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

จ าแนกรายด้าน โดยมีล าดับการปรับปรุงแก้ไข คือ 
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ล าดับที่ 1 กลุ่มที่จะต้องแก้ไขเป็นล าดับแรกอยู่ในกลุ่มของค่าเฉลี่ย (Mean) ต่ า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation) ต่ า ได้แก่ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลเป็นด้านแรก และด้านประสิทธิภาพ 
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคมเป็นด้านต่อมา  

ล าดับที่ 2 ด้านที่อยู่ในกลุ่มของค่าเฉลี่ย (Mean) สูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ต่ า 

ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นด้านที่ต้องด าเนินการแก้ไขเม่ือมีโอกาส 

ล าดับที่ 3 ด้านที่อยู่ในกลุ่มของค่าเฉลี่ย (Mean) สูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) สูง 

ได้แก่  ปัจจัยด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ  

เป็นด้านสุดท้ายที่ต้องด าเนินการแก้ไขเม่ือมีโอกาส 

 

ดังนั้นเพ่ือให้ได้ประเด็นการแก้ไขที่ชัดเจนจึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมโดยใช้การวิเคราะห์  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ภาพรวม แต่เปลี่ยนจาก

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายด้านมาเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายข้อ ดังแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

แผนภูมิที ่11-4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลรายข้อ 
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จากแผนภูมิที่ 11-4 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลรายข้อ โดยมีล าดับการปรับปรุงแก้ไข คือ  

ล าดับท่ี 1 ประเด็นที่อยู่ในกลุ่มของค่าเฉลี่ย (Mean) ต่ า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ต่ า 
ได้แก่ ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเป็นกลุ่มแรก 
และเรื่องประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของส านักงานฯ ได้เป็นล าดับต่อมา  

ล าดับท่ี 2 ประเด็นที่อยู่ในกลุ่มของค่าเฉลี่ย (Mean) สูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ต่ า 

ได้แก่ การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียม และยุติธรรม เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการแก้ไขเม่ือมีโอกาส 

ล าดับที่ 3 ประเด็นที่อยู่ในกลุ่มของค่าเฉลี่ย (Mean) สูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) สูง 

ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการ

แก้ไขเม่ือมีโอกาส 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

 

แผนภูมิที ่11-5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคมรายข้อ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

11-6 

จากแผนภูมิที่ 11-5 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคมรายข้อ โดยมีล าดับการปรับปรุงแก้ไข คือ  

ล าดับท่ี 1 ประเด็นที่อยู่ในกลุ่มของค่าเฉลี่ย (Mean) ต่ า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) สูง 
ได้แก่ ข้อมูลที่ให้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร มีความครบถ้วนซึ่งกลุ่มนี้เป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขเป็นกลุ่มแรก 

ล าดับท่ี 2 ประเด็นที่อยู่ในกลุ่มของค่าเฉลี่ย (Mean) ต่ า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ต่ า 

ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ด้านการประกันสังคมมีความเข้าใจง่าย และท่านได้รับข้อมูล 

การเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความเป็นจริง 

ล าดับที่ 3 ประเด็นที่อยู่ในกลุ่มของค่าเฉลี่ย (Mean) สูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) สูง 
ได้แก่ มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ เสมอ และเรื่องมีการจัดท าระบบ/ช่องทาง 
การสื่อสาร ให้ค้นหาข้อมูลได้โดยสะดวก เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการแก้ไขเม่ือมีโอกาส 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 เมื่อพิจารณาจากประเด็นการแก้ไขทั้งในด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล คือ ช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชน และประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงานของส านักงานฯ ได้   
ส่วนด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคมจะเห็นได้ว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน คือ  
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งถ้าแก้ไขเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
แล้วจะท าให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอีกประเด็นมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 
 

 
 

ภาพที ่11-1 Flow แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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 1) การเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร การติดตามข่าวสารให้กับผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูลได้โดยสะดวก 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคม ท่านได้รับรู้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง 
ตรงตามความเป็นจริง รวมถึงการที่ประชาชนต้องสามารถติดตามการด าเนินงานของส านักงานฯ ได้   
ควรค านึงถึงการสื่อสารกับคนต่างรุ่นกัน เนื่องจากผู้ประกันตนมีจ านวนมากและเป็นกลุ่มที่ความหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นด้านของอายุ อาชีพ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา ฯลฯ รวมถึงพฤติกรรมการค้นหาและรับข้อมูล
ข่าวสารที่แตกต่างกัน โดยการแบ่งกลุ่มอาจแบ่ง Generation ได้แก่ กลุ่ม Baby Boomer อาจจะเน้น 
การพูดคุยแบบ Face to Face Communication โดยหน่วยบริการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะคอยให้บริการ
ประจ าหน่วยบริการ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือต้องการความช่วยเหลือ 
ส่วนกลุ่ม Generation X และกลุ่ม Generation Y ส านักงานประกันสังคม สามารถใช้ช่องทางการสื่อสาร 
ทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่กับคนทั้งสองกลุ่มนี้ได้ เช่น การสอบถามข้อมูลผ่านระบบ Call Center การค้นหาข้อมูล
ในอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์  
 2) การจัดช่องทางการรับฟังข้อมูล/ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ :ซึ่งข้อร้องเรียนนั้นเป็นข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบบริการให้ดีต่อๆ ไป ดังนั้นค าร้องเรียนที่ส านักงานประกันสังคมได้มา แม้เพียง
จ านวนน้อยแต่นั่นคือเสียงของผู้ใช้บริการจริง ๆ (Voice Of Customer) เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการให้ส านักงานประกันสังคมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  
จากภาพด้านล่างจะเป็นได้ว่าผู้ใช้บริการยินดีที่จะเสนอแนะหน่วยบริการใหเปรับปรุงการให้บริการได้ดีขึ้น 
ประมาณร้อยละ 55  

 
แผนภูมิที่ 11-6 ค่า NPS จากข้อค าถามเม่ือท่านเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ ท่านยินดีที่จะ

เสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น 
ที่มา: ผลจากการส ารวจความพึงพอใจ รอบที่ 1 ในประเด็นค าถามส่วนของความภักดี  
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ฉะนั้นทางส านักงานประกันสังคมอาจจะก าหนดเป็นขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 
 2.1) ก าหนดช่องทางรับค าร้องเรียน ส านักงานประกันสังคมต้องเปิดช่องทางให้มีหลาย

ช่องทางทางเพ่ือรับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เช่น ทาง Call Center 1506, ทาง E-Mail, ทาง Website 
และ ณ เคาน์เตอร์ในหน่วยบริการ  

 2.2) การรับและบันทึกค าร้องเรียน ต้องมีกระบวนการท างานเพ่ือเปิดรับข้อร้องเรียนและ
บันทึกอย่างเป็นระบบ ซึ่งการตั้งเป้าหมายหรือตัวชี้วัด (KPI) ที่ควรตั้งเกี่ยวกับจ านวนของข้อร้องเรียน คือ  
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้ท าการแก้ไขที่เพ่ิมขึ้น ไม่ใช่จากร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนลดลง หากตั้งเป้า 
ลดข้อร้องเรียนย่อมท าให้ไม่มีข้อมูลผู้ใช้บริการมาใช้ปรับปรุงการให้บริการ 

 2.3) เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับค าร้องเรียนจากผู้ใช้บริการแล้วนั้นจะต้องบันทึกข้อร้องเรียน 
ลงในระบบ แล้วรีบแก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว รวมถึงการหาแนวทางการป้องกันปัญหามิให้เกิดขึ้นซ้ า 

 2.4) การแจ้งผลการด าเนินการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการที่ส่งข้อร้องเรียน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
คนนั้นรู้ว่าสิ่งที่พูด องค์กรถือว่าเป็นเรื่องส าคัญและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขไปแล้วอย่างรวดเร็ว 
 3) การปรับเปลี่ยนสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ด้านการประกันสังคมให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น  เช่น 
ปรับรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีลักษณะของการอธิบายผ่านรูปภาพ (Visual) ให้มากขึ้น เพ่ือให้ง่าย 
ต่อการท าความเข้าใจกับผู้มาใช้บริการที่อาจจะมีความหลากหลาย และสามารถเข้าใจในขั้นตอนของการติดต่อ
ขอรับบริการต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 4) การปรับปรุงข้อมูลในช่องทางการสื่อสารหลักให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้ประกันตนหรือผู้ที่ต้องการ

ข้อมูลได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  
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บทท่ี 12  
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1) สรุปผลการส ารวจ รอบที่ 1 

 1) จ านวนผู้ใช้บริการที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจทั้งสิ้น 17,942 ราย แบ่งเป็น นายจ้าง 2,917 
ราย ผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม จ านวน 12,965 ราย และผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จ านวน 2,060 
ราย 

2) ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการในภาพรวมทั่วประเทศ ปี 2559 รอบที่ 1 สูงกว่าคะแนน 
ความพึงพอใจผู้รับบริการในภาพรวมทั่วประเทศ ปี 2558 ในทุกด้าน โดยด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด
คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ในการให้บริการ และคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

3) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจจากการใช้บริการ ปี 2559 รอบที่ 1 เกือบทุกด้าน 
ที่ค่าคะแนนความคาดหวังสูงกว่าค่าคะแนนความพึงพอใจ ยกเว้นด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่ค่าคะแนน  
ความคาดหวังและความพึงพอใจเท่ากัน โดยด้านที่มีช่องว่าง (Gap) ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ทดแทน ด้านสิทธิ
ประโยชน์ตามล าดับ 

4) เมื่อพิจารณาผลการส ารวจความพึงพอใจรายด้าน จ าแนกตามรายพ้ืนที่  พบว่า พ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ภาคกลางเป็นภาคท่ีมีคะแนนความพึงพอใจในทุกด้านสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมรายด้าน และพ้ืนที่ที่มีคะแนนความพึงพอใจในทุกด้านต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมรายด้าน คือ  
พ้ืนที่ กทม. และพ้ืนที่ปริมณฑล ดังภาพที่ 12-1 
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แผนภูมิที่ 12-1 ผลการส ารวจรายด้านในรอบที่ 1 จ าแนกตามรายพื้นที่ 
 
5) ค่าคะแนนความเชื่อมั่นในภาพรวมอยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก โดยเรื่องที่มีระดับความเชื่อมั่นสูงที่สุด 

คือ การสร้างหลักประกันในการด าเนินชีวิตที่มั่นคงแก่ประชาชน รองลงมา คือ การให้ความคุ้มครองและ
หลักประกันแก่ลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม หรือเนื่องจากการท างานตามกฎหมายเงินทดแทน , 
ความสามารถต่อการด าเนินการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม และระดับ
ความเชื่อมั่นต่ าที่สุด คือ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกันตน  
ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าคะแนนรายพ้ืนที่แล้ว พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพ้ืนที่ภาคกลาง มีค่าคะแนน 
ความเชื่อมั่นสูงกว่าพื้นที่อ่ืน ดังภาพที่ 12-2 

 

 
แผนภูมิที่ 12-2 ค่าคะแนนความเชื่อม่ันในภาพรวมและจ าแนกตามรายพ้ืนที่  
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6) ค่าคะแนนความผูกพันในภาพรวมอยู่ในระดับผูกพันมาก โดยเรื่องที่มีระดับความผูกพันสูงที่สุด คือ 
สมมติว่าท่านได้ลาออกจากงานประจ า (มาตรา 33) ท่านยินดีที่จะยังอยู่ในระบบประกันสังคมต่อหรือไม่ 
(เปลี่ยนเป็นมาตรา 39) รองลงมา คือ ท่านยินดีที่จะอธิบายรายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ประกันตน
ที่ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าคะแนนความผูกพันรายพื้นที่แล้ว พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และพ้ืนที่ภาคกลาง มีค่าคะแนนความผูกพันสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน ดังภาพที่ 12-3 

 

 

แผนภูมิที่ 12-3 ค่าคะแนนความผูกพันในภาพรวมและจ าแนกตามรายพ้ืนที่ 
 
 7) ค่าคะแนน NPS (Net Promotor Score) มีค่าเป็นบวก และเกินร้อยละ 50 ในทุกประเด็น 
การส ารวจ โดยประเด็นที่มีค่า NPS สูงที่สุด คือ ท่านยินดีกับการใช้สิทธิประกันสังคมในสถานพยาบาล 
ที่ท่านเลือกไว้ รองลงมา คือ ท่านยินดีที่จะแนะน าให้คนที่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของส านักงาน
ประกันสังคม และเมื่อท่านเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ ท่านยินดีที่จะเสนอแนะเพ่ือให้ 
หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น ตามล าดับ เมื่อพิจารณาซึ่งเมื่อพิจารณาค่าคะแนน NPS 
รายพ้ืนที่แล้ว พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพ้ืนที่ภาคกลาง มีค่าคะแนน NPS สูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน ดังภาพที่ 
12-4 
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แผนภูมิที่ 12-4 ค่าคะแนน NPS (Net Promotor Score) ในภาพรวมและจ าแนกตามรายพื้นที่ 
 
ข้อค้นพบจากการส ารวจ 
 1) ผลการส ารวจความพึงพอใจพบว่าด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมเป็นด้านที่ได้คะแนน  
ต่ าที่สุด รองลงมาเป็นด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม และด้านจริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาล ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาช่องว่าง (Gap) ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ แล้วพบว่า
ประเด็นที่มีช่องว่าง (Gap) มากที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ด้านประโยชน์ทดแทน  
ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ตามล าดับ ดังภาพที่ 12-5 
 

 
 

แผนภูมิที่ 12-5 ล าดับช่องว่าง (Gap) ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ 
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 โดยทั้ง 3 ล าดับแรกเป็นประเด็นด้านนโยบาย ซึ่งหน่วยบริการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเองได้  
โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
 - ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ควรใช้ยาที่มีคุณภาพในการรักษา โดยไม่จ ากัดว่าเป็น 
ยานอกบัญชี หรือไม่จ่ายยาแค่ตามสิทธิที่ใช้ , การให้บริการรวดเร็ว/ใช้ระยะเวลารอรักษาไม่นาน/มีก าหนด
ระยะเวลาในการรักษาที่ชัดเจน, การให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น, สถานพยาบาลในประกันสังคม
ให้บริการ/ตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานเดียวกับการรักษาด้วยสิทธิอื่น เป็นต้น 
 - ด้านประโยชน์ทดแทน ควรเพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น, การรับสิทธิประโยชน์
ควรใช้ระยะเวลาไม่นาน เป็นต้น 
 - ด้านสิทธิประโยชน์ ควรเพ่ิมเงินผลประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เพ่ิมขึ้น, ค่าใช้จ่ายในการตรวจ/
รักษาโดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง, สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ชราภาพเป็นบ าเหน็จหรือ
บ านาญได ้เป็นต้น 

ดังนั้นทีมวิจัยจึงให้ความส าคัญกับล าดับถัดมา คือ ล าดับที่  4 ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่หน่วยบริการสามารถปรับปรุงได้เอง โดยสิ่งที่ หน่วยบริการ
สามารถด าเนินการต่อได้เอง ฉะนั้นแต่ละหน่วยบริการอาจจะต้องใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เน้นเรื่อง 
การให้ความรู้ความเข้าใจสิทธิของผู้ประกันตนในมาตราต่างๆ และผู้ปะกันตนจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร  
ที่ถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จะต้องด าเนินการในหลายๆ รูปแบบพร้อมๆกัน เพ่ือให้ข้อมูล
เข้าถึงผู้ประกันตนทุกกลุ่ม ทุกวัย เช่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ (แยกออกมาจากบอร์ดข้อมูลข่าวสาร
ทั่วไป) ส าหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง, จัดส่งข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษัทที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการ , นอกเหนือจาก
ช่องทางในการสื่อสารทั้งที่เป็น Online และ Offline ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานกลางแล้วนั้น หน่วยบริการ
ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะคอยให้บริการประจ าหน่วยบริการ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการต้องการสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติม หรือต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากผู้ใช้บริการบางส่วนอาจจะเข้าไม่ถึงช่องทาง  
การสื่อสารหลักที่มีอยู่แล้ว รวมถึงปรับรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีลักษณะของการอธิบายผ่านรูปภาพ 
(Visual) ให้มากขึ้น เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจกับผู้มาใช้บริการที่อาจจะมีความหลากหลายของระดับ
การศึกษา และสามารถเข้าใจในขั้นตอนของการติดต่อขอรับบริการต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยเป็นการปฏิบัติตามรูปภาพ  

2) ผู้ใช้บริการให้ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของหน่วยงานประกันสังคมในเรื่องของการสร้าง
หลักประกันในการด าเนินชีวิตที่มั่นคงแก่ประชาชนสูงที่สุด เนื่องจากการประกันสังคมเปรียบเสมือนกับ
หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนของตนเมื่อผู้ประกันตนเจ็บป่วย อุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน การเสียชีวิต  
การว่างงาน รวมถึงการประกันชราภาพ รวมถึงที่ประโยชน์ทดแทนต่างๆ จะท าให้ผู้ประกันตนจะได้รับ 
จะเปรียบเสมือนหลักประกันในการด าเนินชีวิตที่มั่นคงแก่ผู้กันตนต่อไป ซึ่งจากผลดังกล่าวยังเชื่อมโยงไปถึง



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-6 

ความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคมที่ผู้ใช้บริการเลือกที่จะอยู่ในระบบประกันสังคมต่อถึงแม้ว่าจะไม่ได้
ท างานประจ าแล้ว 

3) ความภักดีต่อส านักงานประกันสังคม ประเด็นที่มีค่าคะแนนความภักดี (NPS) สูงที่สุดคือ ท่านยินดี
กับการใช้สิทธิประกันสังคมในสถานพยาบาลที่ท่านเลือกไว้ ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะให้คะแนนความพึงพอใจ 
ต่อสถานพยาบาลเป็นล าดับสุดท้าย แต่ผู้ประกันตนก็ยังจะเลือกที่ใช้บริการสถานพยาบาลที่เลือกไว้ตามสิทธิ 
เนื่องมาจากระยะในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลไม่ไกลจากที่พักอาศัย หรือที่ท างาน เพ่ือให้สะดวก  
ในการเดินทางไปใช้บริการ  

 

2) สรุปผลการส ารวจ รอบที่ 2 

 1) จ านวนผู้ใช้บริการที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจทั้งสิ้น 19,221 ราย แบ่งเป็น นายจ้าง 3,442 
ราย ผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม จ านวน 13,551 ราย และผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จ านวน 2,228 
ราย 

2) ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการในภาพรวมทั่วประเทศ ปี 2559 รอบที่ 2 สูงกว่าคะแนน 
ความพึงพอใจผู้รับบริการในภาพรวมทั่วประเทศ ปี 2559 รอบที่  2 ในทุกด้าน โดยด้านที่มีคะแนน 
ความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   
ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

3) ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจจากการใช้บริการ ปี 2559 รอบที่ 2 เกือบทุกด้าน 
ที่ค่าคะแนนความคาดหวังสูงกว่าค่าคะแนนความพึงพอใจ โดยด้านที่มีช่องว่าง (Gap) ระหว่างความคาดหวัง
และความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม รองลงมา คือ ด้านประโยชน์
ทดแทน ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ตามล าดับ 

4) เมื่อพิจารณาผลการส ารวจความพึงพอใจรายด้าน จ าแนกตามรายพ้ืนที่  พบว่า พ้ืนที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้เป็นภาคที่มีคะแนนความพึงพอใจในทุกด้านสูงกว่าหรือเท่ากับ

คะแนนเฉลี่ยโดยรวมรายด้าน และพ้ืนที่ที่มีคะแนนความพึงพอใจในทุกด้านต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม  

รายด้าน คือ พ้ืนที่ กทม. พ้ืนที่ปริมณฑล และพ้ืนที่ภาคเหนือ ดังภาพที่ 12-6 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-7 

 

แผนภูมิที่ 12-6 ผลการส ารวจรายด้านในรอบที่ 2 จ าแนกตามรายพื้นที่ 

 

5) ค่าคะแนนความเชื่อมั่นในภาพรวมอยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก โดยเรื่องที่มีระดับความเชื่อมั่นสูงที่สุด 
คือ การสร้างหลักประกันในการด าเนินชีวิตที่มั่นคงแก่ประชาชน รองลงมา คือ การให้ความคุ้มครองและ
หลักประกันแก่ลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม หรือเนื่องจากการท างานตามกฎหมายเงินทดแทน และระดับ
ความเชื่อมั่นต่ าที่สุด คือ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกันตน  
ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าคะแนนรายพ้ืนที่แล้ว เกือบทุกภาคมีค่าคะแนนความเชื่อมั่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม  
ยกเว้นพื้นที่ กทม. และพ้ืนที่ปริมณฑล ที่มีค่าคะแนนความเชื่อมั่นต่ ากว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม ดังภาพที่ 12-7 

 

แผนภูมิที่ 12-7 ค่าคะแนนความเชื่อม่ันในภาพรวม รอบท่ี 2 จ าแนกตามรายพ้ืนที่ 
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6) ค่าคะแนนความผูกพันในภาพรวมอยู่ในระดับผูกพันมาก โดยเรื่องที่มีระดับความผูกพันสูงที่สุด คือ 
สมมติว่าท่านได้ลาออกจากงานประจ า (มาตรา 33) ท่านยินดีที่จะยังอยู่ในระบบประกันสังคมต่อหรือไม่ 
(เปลี่ยนเป็นมาตรา 39) รองลงมา คือ ท่านยินดีที่จะอธิบายรายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ประกันตน
ที่ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าคะแนนความผูกพันรายพ้ืนที่แล้ว เกือบทุกพ้ืนที่มีค่าคะแนน
ความผูกพันสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยโดยรวม ยกเว้นพ้ืนที่ กทม. และภาคเหนือ มีค่าคะแนนความผูกพัน  
ต่ ากว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยโดยรวม ดังภาพที่ 12-8 

 

แผนภูมิที ่12-8 ค่าคะแนนความผูกพันในภาพรวม รอบที่ 2 จ าแนกตามรายพื้นที่ 

7) ค่าคะแนน NPS (Net Promotor Score) มีค่าเป็นบวก แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ในทุกประเด็น 
การส ารวจของภาพรวม โดยประเด็นที่มีค่า NPS สูงที่สุด คือ ท่านยินดีกับการใช้สิทธิประกันสังคม 
ในสถานพยาบาลที่ท่านเลือกไว้ รองลงมา คือ ท่านยินดีที่จะแนะน าให้คนที่รู้จักมาข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ของส านักงานประกันสังคม และเมื่อท่านเกิดความไม่พึงพอใจในการมาใช้บริการ ท่านยินดีที่จะเสนอแนะ
เพ่ือให้หน่วยบริการทราบเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น ตามล าดับ เมื่อพิจารณาซึ่งเมื่อพิจารณาค่าคะแนน 
NPS รายพ้ืนที่แล้ว พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ้ืนที่ภาคกลาง และพ้ืนที่ภาคใต้ มีค่าคะแนน  NPS สูงกว่า
พ้ืนที่อ่ืน ดังภาพที ่12-9 
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แผนภูมิที่ 12-9 ค่าคะแนน NPS (Net Promotor Score) ในภาพรวม รอบท่ี 2 จ าแนกตามรายพ้ืนที่ 
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3) สรุปหน่วยบริการที่ไดค้ะแนนสูงสุด และต่ าสุดของการส ารวจทั้ง 2 รอบ 

ตารางท่ี 12-1 สรุปหน่วยบรกิารที่ได้คะแนนสูงสุด และต่ าสุดของการส ารวจทั้ง 2 รอบ 

พ้ืนที่ 
ภาพรวม กองทุนประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน นายจ้าง 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
พ้ืนที่ กทม. 
คะแนนสูงสดุ กทม. พื้นที่ 1 

(4.73) 
กทม. พื้นที่ 12 
(4.55) 

กทม. พื้นที่ 1 
(4.77) 

กทม. พื้นที่ 12 
(4.58) 

กทม. พื้นที่ 1 
(4.80) 

กทม. พื้นที่ 9 
(5.00) 

กทม. พื้นที่ 1 
(4.58) 

กทม. พื้นที่ 12 
(4.62) 

คะแนนต่ าสุด กทม. พื้นที่ 4 
(3.96) 

กทม. พื้นที่ 10 
(3.71) 

กทม. พื้นที่ 4 
(3.92) 

กทม. พื้นที่ 10 
(3.63) 

กทม. พื้นที่ 2 
(4.07) 

กทม. พื้นที่ 5 
(3.97) 

กทม. พื้นที่ 6 
(3.93) 

กทม. พื้นที่ 7 
(3.67) 

พ้ืนที่ปริมณฑล 
คะแนนสูงสดุ สาขาบางเสาธง 

จ.สมุทรปราการ 
(4.65) 

สาขาบางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ 
(4.72) 

สาขาบางเสาธง  
จ.สมุทรปราการ 
(4.60) 

สาขาบางเสาธง  
จ.สมุทรปราการ 
(4.76) 

สาขาพระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 
(4.70) 

นครปฐม (5.00) สาขาบางเสาธง  
จ.สมุทรปราการ 
(4.77) 

สาขาบางพลี  
จ.สมุทรปราการ 
(4.80) 

คะแนนต่ าสุด 1.สมุทรปราการ 
2.สาขาบางพลี
สมุทรปราการ 
(3.93) 

สาขากระทุม่แบน  
จ.สมุทรสาคร 
(3.86) 

สาขาบางพลี  
จ.สมุทรปราการ 
(3.93) 

สาขากระทุม่แบน  
จ.สมุทรสาคร 
(3.80) 

สาขาบางพลี  
จ.สมุทรปราการ 
(3.93) 

1. สมุทรสาคร 
2. สาขา 
กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร 
(4.00) 

สมุทรปราการ 
(3.97) 

สมุทรปราการ 
(3.70) 
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พ้ืนที่ 
ภาพรวม กองทุนประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน นายจ้าง 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
พ้ืนที่ภาคกลาง 
คะแนนสูงสดุ นครนายก 

(4.95) 
สิงห์บุร ี
(4.99) 

สาขาศรมีหาโพธิ 
จ.ปราจีนบรุ ี
(4.95) 

สิงห์บุร ี
(4.99) 

1. ปราจีนบุร ี
2. สาขา 
พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา 
3. สาขาท่ามะกา 
จ.กาญจนบุร ี
(5.00) 

1. นครนายก 
2. สาขา 
บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 
3. ลพบุร ี
4. สาขาชัยบาดาล 
จ.ลพบุร ี
(5.00) 

นครนายก 
(5.00) 

1. ประจวบคีรีขันธ ์
2. สาขาอรัญ
ประเทศ  
จ.สระแก้ว 
(5.00) 

คะแนนต่ าสุด 
เพชรบุร ี
(3.84) 

เพชรบุร ี
(3.93) 

เพชรบุร ี
(3.88) 

เพชรบุร ี
(3.83) 

สาขาหัวหิน 
จ.ประจวบครีีขันธ ์
(3.75) 

เพชรบุร ี
(3.88) 

เพชรบุร ี
(3.70) 

ราชบุร ี
(3.86) 

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คะแนนสูงสดุ สาขาโพนทอง 

จ.ร้อยเอ็ด 
(4.98) 

สาขาโนนสูง 
จ.นครราชสีมา 
(4.87) 

สาขาโพนทอง 
จ.ร้อยเอ็ด 
(4.98) 

สาขาศรีขรภูม ิ
จ.สุรินทร ์
(3.88) 

1. สุรินทร ์
2. สาขาบ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 
(5.00) 

1. มหาสารคาม 
2. อ านาจเจริญ 
3. สาขาโนนสูง  
จ.นครราชสีมา 
(5.00) 

1.สาขาศรีขรภูม ิ
จ.สุรินทร ์
2.ขอนแก่น 
(5.00) 

ชัยภูม ิ
(4.87) 

คะแนนต่ าสุด นครพนม 
(4.10) 

ขอนแก่น 
(4.00) 

นครพนม 
(4.00) 

ขอนแก่น 
(3.87) 

ศรีสะเกษ 
(3.67) 

ขอนแก่น 
(3.70) 

อุบลราชธาน ี
(3.82) 

อุบลราชธาน ี
(4.15) 
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พ้ืนที่ 
ภาพรวม กองทุนประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน นายจ้าง 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
พ้ืนที่ภาคเหนือ 
คะแนนสูงสดุ สาขาฝาง 

จ.เชียงใหม่ 
(4.85) 

สาขาฝาง  
จ.เชียงใหม่ 
(5.00) 

1. สาขาลอง  
จ.แพร ่
2. สาขาฝาง 
จ.เชียงใหม่ 
(4.83) 

สาขาฝาง 
จ.เชียงใหม่ 
(5.00) 

1. พิษณุโลก 
2. เพชรบูรณ ์
(5.00) 

1. เชียงราย 
2. สาขาลอง 
จ.แพร ่
3. ล าพูน 
(5.00) 

สาขาลอง จ.แพร ่
(5.00) 

1. พิจิตร 
2. สาขาแม่สอด  
จ.ตาก 
3. ตาก 
4. เชียงราย 
5. ล าพูน 
6. สาขาฝาง 
จ.เชียงใหม่ 
(5.00) 

คะแนนต่ าสุด เชียงใหม ่
(3.86) 

แพร่ 
(3.88) 

เชียงใหม ่
(3.85) 

1. แพร่ 
2. สาขาหล่มสัก 
จ.เพชรบูรณ ์
(3.88) 

เชียงใหม่  
(3.92) 

พะเยา 
(3.50) 

เชียงใหม ่
(3.83) 

สาขาหลม่สัก 
จ.เพชรบูรณ ์
(3.93) 

พ้ืนที่ภาคใต้ 
คะแนนสูงสดุ สาขาเกาะสมยุ 

จ.สุราษฎร์ธาน ี
(4.74) 

ระนอง 
(4.79) 

สาขาเกาะสมยุ  
จ.สุราษฎร์ธาน ี
(4.76) 

สาขาสะเดา  
จ.สงขลา 
(5.00) 

สงขลา 
(5.00) 

ระนอง 
(4.90) 

สาขาคลองท่อม 
จ.กระบี ่
(4.83) 

สาขาเกาะสมยุ  
จ.สุราษฎร์ธาน ี
(4.81) 

คะแนนต่ าสุด ชุมพร 
(3.91) 

สาขาหาดใหญ ่
จ.สงขลา 
(4.28) 

ชุมพร 
(3.81) 

นครศรีธรรมราช 
(4.33) 

สาขาหาดใหญ ่
จ.สงขลา 
(4.00) 

สาขาหาดใหญ ่
จ.สงขลา 
(4.10) 

พัทลุง 
(4.07) 

สาขาหาดใหญ ่
จ.สงขลา 
(4.20) 
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 จากตารางที่ 12-1 สรุปหน่วยบริการที่ได้คะแนนสูงสุด และต่ าสุดของการส ารวจทั้ง 2 รอบ  
เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายภาค พบว่า 

 1) พื้นที่ กทม. ในการส ารวจรอบที่ 1 หน่วยบริการ กทม. พื้นที่ 1 เป็นหน่วยบริการที่ได้คะแนนสูงสุด
ทั้งในภาพรวม และจ าแนกรายกองทุน (กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และนายจ้าง) และ  
หน่วยบริการที่ได้รับคะแนนต่ าสุดในภาพรวม และกองทุนประกันสังคม คือหน่วยบริการ กทม. พ้ืนที่ 4 
 กองทุนเงินทดแทน คือหน่วยบริการ กทม. พ้ืนที่ 2 และกลุ่มนายจ้าง คือหน่วยบริการ กทม. พ้ืนที่ 7 
 การส ารวจรอบที่ 2 หน่วยบริการที่ได้คะแนนสูงสุด ทั้งในภาพรวม กองทุนประกันสังคม และนายจ้าง 
ได้แก่หน่วยบริการ กทม. พ้ืนที่ 12 มีเพียงกองทุนเงินทดแทนที่หน่วยบริการ กทม. พ้ืนที่ 9 ได้คะแนนสูงสุด  
 สาเหตุที่หน่วยบริการ กทม. พ้ืนที่ 1 มีคะแนนความพึงพอใจลดลงจนท าให้ไม่ติดอันดับคะแนนสูงสุด
ในการส ารวจรอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 2 มีความพึงพอใจลดลงจากรอบที่ 1 หลายด้าน โดยเฉพาะ 
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารที่ลดลงเยอะที่สุด คือ -1.93 (จากเดิม 4.94 เหลือเพียง 3.01) 
 2) ปริมณฑล ในการส ารวจรอบที่ 1 สาขาบางเสาธง สมุทรปราการ เป็นหน่วยบริการที่ได้คะแนน
สูงสุดทั้งในภาพรวม และเกือบทุกกลุ่ม ยกเว้นกองทุนเงินทดแทนที่สาขาพระประแดงได้คะแนนสูงสุด  
 การส ารวจรอบที่ 2 ในภาพรวมและกองทุนประกันสังคมยังคงเป็นสาขาบางเสาธง สมุทรปราการ  
ที่ได้คะแนนสูงสุด ส่วนกองทุนเงินทดแทน นครปฐมเป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนนสูงสุด และนายจ้าง สาขาบางพลี 
สมุทรปราการ เป็นพื้นที่ท่ีได้คะแนนสูงสุด 
 สาเหตุที่รอบที่ 2 สาขาบางเสาธง สมุทรปราการ ติดอันดับคะแนนสูงสุด เพียง 2 พ้ืนที่ เนื่องมาจาก 
สาขาบางเสาธง สมุทรปราการ มีคะแนนความพึงพอใจด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมลดลง  
เยอะที่สุด คือ -0.78  (จากเดิม 4.71 เหลือเพียง 3.93) 
 3) ภาคกลาง ในการส ารวจรอบที่ 1 ในภาพรวม นครนายกเป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนนความพึงพอใจ 
สูงที่สุด โดยกองทุนประกันสังคม สาขาศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด 
กองทุนเงินทดแทน ปราจีนบุรี สาขาพนมสารคาม สาขาท่ามะกา กาญจนบุรี  เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนน  
ความพึงพอใจสูงที่สุด และนายจ้าง นครนายกเป็นพื้นที่ท่ีได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด  
 การส ารวจรอบที่ 2 ในภาพรวม และกองทุนประกันสังคม คือ สิงห์บุรี กองทุนเงินทดแทน คือ  
พ้ืนที่นครนายก สาขาบางปะกง ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สาขาชัยบาดาล เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนนความพึงพอใจสูงสุด 
 สาเหตุที่รอบที่ 2 นครนายก ไม่ได้คะแนนความพึงพอใจสู งสุดในภาพรวม เนื่องจากนครนายก  
มีคะแนนความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการสื่อสารลดลง -0.31 (จากเดิม 4.99 เหลือ 4.68) ประกอบกับ
พ้ืนที่สิงห์บุรี สามารถสร้างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกได้มากขึ้น คือ 1.31 (จากเดิม 3.58 
เพ่ิมข้ึนเป็น 4.89) 
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4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการส ารวจรอบที่ 1 ในภาพรวม และกองทุนประกันสังคม  
สาขาโพนทอง ร้อยเอ็ด เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด โดยกองทุนเงินทดแทน สุรินทร์ และ  
สาขาบ้านไผ่  ขอนแก่น  เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด และนายจ้าง สาขาศรีขรภูมิ สุรินทร์  
และขอนแก่น เป็นพื้นที่ท่ีได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด  
 การส ารวจรอบที่  2 ในภาพรวม สาขาโนนสูง นครราชสีมา เป็นพ้ืนที่ที่ ได้คะแนนสูงที่สุด  
กองทุนประกันสังคม สาขาศรีขรภูมิ สุรินทร์ เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด กองทุนเงินทดแทน 
มหาสารคาม อ านาจเจริญ สาขาโนนสูง นครราชสีมา เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนนสูงสุด และนายจ้าง ชัยภูมิ  
เป็นพื้นที่ท่ีได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด 
 สาเหตุที่รอบที่ 2 สาขาโพนทอง ร้อยเอ็ด ไม่ได้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดในภาพรวม เนื่องจากสาขา 
โพนทอง ร้อยเอ็ด มีคะแนนความพึงพอใจด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลลดลง -0.55 (จากเดิม 4.90  
เหลือ 4.35) ประกอบกับสาขาโนนสูง นครราชสีมา สามารถสร้างความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
ได้มากขึ้น คอื 0.35 (จากเดิม 4.19 เพิ่มข้ึนเป็น 4.54) 

5) ภาคเหนือ ในการส ารวจรอบที่ 1 ในภาพรวม สาขาฝาง เชียงใหม่ เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนน 
ความพึงพอใจสูงที่สุด โดยกองทุนประกันสังคม สาขาลอง แพร่ เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด 
กองทุนเงินทดแทน พิษณุโลกและเพชรบูรณ์  เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด และนายจ้าง  
สาขาลอง แพร่ เป็นพื้นที่ท่ีได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด  
 การส ารวจรอบที่ 2 ในภาพรวม และกองทุนประกันสังคม สาขาฝาง เชียงใหม่ เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนน
สูงที่สุด กองทุนเงินทดแทน เชียงราย สาขาลอง แพร่ และล าพูน เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนนสูงสุด และนายจ้าง 
พิจิตร สาขาแม่สอด จังหวัดตาก เชียงราย ตาก ล าพูน สาขาฝาง เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่ได้คะแนนความพึงพอใจ
สูงที่สุด 
 สาเหตุที่สาขาฝาง เชียงใหม่ ได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุดในภาพรวมทั้ง 2 รอบ เนื่องจาก  
สาขาฝางสามารถรักษาระดับความพึงพอใจในทุกๆ ด้านได้ใน 2 รอบ ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงอยู่แล้ว ทั้งยังสามารถ
สร้างความพึงพอใจในหลายๆ ประเด็นเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพการสื่อสารที่สร้างความพึงพอใจ  
ได้เพ่ิมข้ึน 0.19 (จากเดิม 4.59 เพิ่มข้ึนเป็น 4.78) 

6) ภาคใต้ ในการส ารวจรอบที่ 1 ในภาพรวม และกองทุนประกันสังคม สาขาเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 
เป็นพื้นที่ที่ได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด โดยกองทุนเงินทดแทน สงขลา เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนนความพึงพอใจ
สูงที่สุด และนายจ้าง สาขาคลองท่อม กระบี่ เป็นพื้นที่ท่ีได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด  
 การส ารวจรอบที่ 2 ในภาพรวม และกองทุนเงินทดแทน ระนอง เป็นพื้นที่ที่ได้คะแนนสูงที่สุด กองทุน
ประกันสังคม สาขาสะเดา สงขลา เป็นพ้ืนที่ที่ได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด นายจ้าง สาขาเกาะสมุย  
สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ท่ีได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด 
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    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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 สาเหตุที่รอบที่ 2 สาขาเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ไม่ได้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดในภาพรวม เนื่องจาก
สาขาเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี มีคะแนนความพึงพอใจด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านสิ่ งอ านวย
ความสะดวกลดลง ด้านละ -0.28 ประกอบกับระนอง สามารถสร้างความพึงพอใจด้านการให้บริก าร 
ของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลได้มากขึ้น ด้านละ 0.31  
 

4) อภิปรายผลการส ารวจ รอบที่ 1 

4.1) ภาพรวมทั่วประเทศ 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 
 

 

แผนภูมิที่ 12-10 ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 
 

 จากแผนภูมิที่ 12-10 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 
สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และต่ าที่สุด คือ 
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 
ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวมในทุกด้าน  
ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ  

ความพึงพอใจโดยรวม ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ด้านประโยชน์ทดแทน และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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นายจ้าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
และด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ ในภาพรวม 
 

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-11 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 
กองทุนเงินทดแทน ในภาพรวมทั่วประเทศ  

 
จากแผนภูมิที่ 12-11 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน

ในภาพรวมทั่วประเทศ คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้าน
ที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม, ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) ตามล าดับ  
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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กองทุนประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 12-12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกองทุน

ประกันสังคม ในภาพรวมทั่วประเทศ 

 

จากแผนภูมิที่  12-12 พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการ ของ 
กองทุนประกันสังคมในภาพรวมทั่วประเทศ  คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ  
(ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้  อันดับแรกด้านจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม และด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) ตามล าดับ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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นายจ้าง 

 

แผนภูมิที่ 12-13 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 

ในภาพรวมทั่วประเทศ 

จากแผนภูมิที่ 12-13 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในภาพรวมทั่วประเทศ คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้าน
ที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม, ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) และด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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4.2) พื้นที่ กทม. 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 
 

 

แผนภูมิที่ 12-14 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ กทม. จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 

จากแผนภูมิที่ 12-14 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 
สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และต่ าที่สุดคือด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 

ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวมในทุกด้าน 
ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คื อ  

ความพึงพอใจโดยรวม, ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ, ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ,  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

นายจ้าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ จ าแนกตามนายจ้าง และ

เปรียบเทียบรายกองทุน 

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-15 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 

กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ กทม. 

 

จากแผนภูมิที่ 12-15 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน
ในพ้ืนที่ กทม. คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้อง
แก้ไขมีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, ด้านจริยธรรม
และธรรมาภิบาล, ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม), ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และ
ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) ตามล าดับ 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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กองทุนประกันสังคม 

 
 

แผนภูมิที่ 12-16 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกองทุน
ประกันสังคม ในพ้ืนที่ กทม. 

 
จากแผนภูมิที่  12-16 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการกองทุน

ประกันสังคมในพ้ืนที่ กทม. คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด)  
ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพ 
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และด้านประโยชน์ทดแทน 
(กองทุนเงินทดแทน) ตามล าดับ 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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นายจ้าง 

 
 

แผนภูมิที่ 12-17 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 

ในพ้ืนที่ กทม. 

จากแผนภูมิที่ 12-17 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ กทม. คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้าน 
ที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 2 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และด้านจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล ตามล าดับ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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4.3) พื้นที่ ปริมณฑล 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 

 

แผนภูมิที่ 12-18  ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ปริมณฑล จ าแนกตามนายจ้าง  

และเปรียบเทียบรายกองทุน  

จากแผนภูมิที่ 12-18 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 
สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และต่ าที่สุดคือด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 
ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวมในทุกด้าน  
ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ  

ความพึงพอใจโดยรวม, ด้านประโยชน์ทดแทน และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
นายจ้าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-24 

(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ จ าแนกตามนายจ้าง และ

เปรียบเทียบรายกองทุน 

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-19 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 

กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ปริมณฑล 

 

จากแผนภูมิที่ 12-19 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน
ในพ้ืนที่ปริมณฑล คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้าน 
ที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน), ด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม, ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล และด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคมตามล าดับ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-25 

กองทุนประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 12-20 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกองทุน

ประกันสังคม ในพ้ืนที่ปริมณฑล 

 

จากแผนภูมิที่  12-20 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการกองทุน
ประกันสังคมในพ้ืนที่ปริมณฑล คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) 
ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้  อันดับแรกด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) ,  
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล , ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม , ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) และด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-26 

นายจ้าง 

 

แผนภูมิที่ 12-21 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ปริมณฑล 

 

จากแผนภูมิที่ 12-21 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ปริมณฑล คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไข 
มีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม), ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุน 
เงินทดแทน) ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-27 

4.4) พื้นที่ภาคกลาง 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 

 

แผนภูมิที่ 12-22 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคกลาง จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน  

 

จากแผนภูมิที่ 12-22 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 
สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และต่ าที่สุดคือ 
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 
ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ  

ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ, ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่, ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก, 
ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านประโยชน์ทดแทน 

ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ  
ความพึงพอใจโดยรวม, ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม 

นายจ้าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ ความพึงพอใจโดยรวม,  
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านประโยชน์ทดแทน 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-28 

(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ จ าแนกตามนายจ้าง และ

เปรียบเทียบรายกองทุน 

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-23 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกองทุนเงิน
ทดแทน ในพ้ืนที่ภาคกลาง 

 
จากแผนภูมิที่ 12-23 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน

ในพ้ืนที่ภาคกลาง คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้าน 
ที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
ของส านักงานประกันสังคม, ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-29 

กองทุนเงินประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 12-24 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกองทุน
ประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคกลาง 

 
จากแผนภูมิที่  12-24 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการกองทุน

ประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคกลาง คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) 
ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, 
ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล, และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-30 

นายจ้าง 

 

แผนภูมิที ่12-25 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ภาคกลาง 

 

จากแผนภูมิที่ 12-25 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ภาคกลาง คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้าน 
ที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 2 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-31 

4.5) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 

 

แผนภูมิที่ 12-26 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน  

 
จากแผนภูมิที่ 12-26 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 

สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และต่ าที่สุดคือ 
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 
ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ  

ความพึงพอใจโดยรวม, ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่, ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล, ด้านสิทธิประโยชน์, 
ด้านประโยชน์ทดแทน และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ  
ความพึงพอใจโดยรวม, ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก, ด้านประโยชน์ทดแทน และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม 

นายจ้าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ในการให้บริการ, ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่, ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ จ าแนกตามนายจ้าง  

และเปรียบเทียบรายกองทุน 

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-27 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 

กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

จากแผนภูมิที่ 12-27 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation  
สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม,  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน),  
ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล และด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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กองทุนประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 12-28 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จากแผนภูมิที่  12-28 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการกองทุน

ประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ  
(ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
ของส านักงานประกันสังคม , ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม, ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) และด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน)  ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-34 

นายจ้าง 

 

แผนภูมิที่ 12-29 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

จากแผนภูมิที่ 12-29 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง  
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation  
สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้ งหมด 3 ด้าน ดังนี้  อันดับแรกด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล ,  
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม, และด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) ตามล าดับ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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4.6) พื้นที่ภาคเหนือ 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 

 

แผนภูมิที่ 12-30 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตามนายจ้าง  

และเปรียบเทียบรายกองทุน  

จากแผนภูมิที่ 12-30 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 
สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และต่ าที่สุด คือ 
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 
ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวมในทุกด้าน 
ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คื อ  

ความพึงพอใจโดยรวม 
นายจ้าง มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมในทุกด้าน 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ จ าแนกตามนายจ้าง และ

เปรียบเทียบรายกองทุน 

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-31 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

 
จากแผนภูมิที่ 12-31 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน 

ในพ้ืนที่ภาคเหนือ คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้าน 
ที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน), ด้านจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล , ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) , ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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กองทุนประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 12-32 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

 
จากแผนภูมิที่  12-32 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการกองทุน

ประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคเหนือ คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) 
ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, 
ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ตามล าดับ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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นายจ้าง 

 

แผนภูมิที่ 12-33 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

 

จากแผนภูมิที่ 11-33 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไข 
มีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, ด้านจริยธรรม  
และธรรมาภิบาล, ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
ตามล าดับ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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4.7) พื้นที่ภาคใต้ 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 

 

แผนภูมิที่ 12-34 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคใต้ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน  

 

จากแผนภูมิที่ 12-34 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 
สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และต่ าที่สุดคือ 
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 
ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ  

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านสิทธิประโยชน์ 
ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ  

ความพึงพอใจโดยรวม, ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ , ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก, ด้านจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล ,  ด้ านประสิทธิภาพการสื่ อสาร ,  ด้ านประโยชน์ทดแทน  และด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคม 

นายจ้าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ ความพึงพอใจโดยรวม,  
ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ, ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก, ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล, 
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านประโยชน์ทดแทน 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ จ าแนกตามนายจ้าง และ

เปรียบเทียบรายกองทุน  

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-35 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกองทุนเงิน
ทดแทน ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 
จากแผนภูมิที่ 12-35 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน

ในพ้ืนที่ภาคใต้ คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้าน 
ที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านสิ่งอ านวยความสะดวก, ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ,  ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุน
ประกันสังคม) และด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามล าดับ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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กองทุนประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 12-36 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกองทุน
ประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 
จากแผนภูมิที่  12-36 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการกองทุน

ประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้ คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) 
ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล , ด้านประสิทธิภาพ 
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ตามล าดับ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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นายจ้าง 

 

แผนภูมิที่ 12-37 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

จากแผนภูมิที่ 12-37 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ คือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้อง
แก้ไขมีทั้ งหมด 3 ด้าน ดังนี้  อันดับแรกด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ,  
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมและด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามล าดับ 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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5) อภิปรายผลการส ารวจ รอบที่ 2 

5.1) ภาพรวมทั่วประเทศ 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 
 

 

แผนภูมิที่ 12-38 ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 

 

 จากแผนภูมิที่ 12-38 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 
สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และต่ าที่สุด คือ 
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 
ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวมในทุกด้าน  
ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ  

ความพึงพอใจโดยรวม ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ด้านประโยชน์ทดแทน และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม  

นายจ้าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
และด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 

(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ ในภาพรวม 
 

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-39 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 

กองทุนเงินทดแทน ในภาพรวมทั่วประเทศ  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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 จากแผนภูมิที ่12-39 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน

ในภาพรวมทั่วประเทศ คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไข 

มีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน

ประกันสังคม, ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) และ

ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) ตามล าดับ 

 
กองทุนประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 12-40 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกองทุน

ประกันสังคม ในภาพรวมทั่วประเทศ 

 

จากแผนภูมิที่  12-40 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการกองทุน
ประกันสังคมในภาพรวมทั่วประเทศ คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation  
สูงที่สุด ) ส่วนด้านที่ต้องแก้ ไขมีทั้ งหมด 5 ด้าน ดังนี้  อันดับแรกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ,  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  
และด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) ประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) ตามล าดับ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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นายจ้าง 

 

แผนภูมิที่ 12-41 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 

ในภาพรวมทั่วประเทศ 
 

จากแผนภูมิที่ 12-41 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในภาพรวมทั่วประเทศ คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ  (ค่า Correlation สูงที่สุด)  
ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้  อันดับแรกด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม),  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน)  
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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5.2) พื้นที่ กทม. 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 
 

 

แผนภูมิที่ 12-42 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ กทม. จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน  
 

จากแผนภูมิที่ 12-42 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 
สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และต่ าที่สุด 
คือด้านสิทธิประโยชน์ ด้านประโยชน์ทดแทน และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 

ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวมในทุกด้าน  
ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ  

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม, ด้านสิทธิประโยชน์, ด้านประโยชน์ทดแทน และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  

นายจ้าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมทุกด้าน 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ จ าแนกตามนายจ้าง และ

เปรียบเทียบรายกองทุน 

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-43 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 

กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ กทม. 

 

จากแผนภูมิที่ 12-43 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน
ในพ้ืนที่ กทม. คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด  
4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม, ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) และด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 
ตามล าดับ 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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กองทุนประกันสังคม 

 
แผนภูมิที่ 12-44 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 

กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ กทม. 
 
จากแผนภูมิที่  12-44 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการกองทุน

ประกันสังคมในพ้ืนที่ กทม. คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด)  
ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้  อันดับแรกด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) ,  
ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม), ประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม และด้าน
สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ตามล าดับ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-50 

นายจ้าง 

 
 

แผนภูมิที่ 12-45 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 

ในพ้ืนที่ กทม. 

จากแผนภูมิที่ 12-45 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 

ในพ้ืนที่ กทม. คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้อง

แก้ไขมีทั้ งหมด 4 ด้าน ดังนี้  อันดับแรกด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม,  

ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม), ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) และด้าน

สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-51 

5.3) พื้นที่ ปริมณฑล 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 
 

 

แผนภูมิที่ 12-46  ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ปริมณฑล จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน  

 

จากแผนภูมิที่ 12-46 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 
สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจในภาพรวม รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ  
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และต่ าท่ีสุดคือด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 
ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวมเกือบ 

ทุกด้าน ยกเว้นความพึงพอใจโดยรวม และด้านประโยชน์ทดแทน  
ผู้ใช้บริการกองทุนเงิ่งอ านวยความสะดวกนทดแทน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย 

ในภาพรวมเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
นายจ้าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านจริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาล 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-52 

(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ จ าแนกตามนายจ้าง และ

เปรียบเทียบรายกองทุน 

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-47 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 

กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ปริมณฑล 

 

จากแผนภูมิที่ 12-47 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน
ในพ้ืนที่ปริมณฑล คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด  
4 ด้าน ดังนี้  อันดับแรกด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม), ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุน 
เงินทดแทน), ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคมตามล าดับ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-53 

กองทุนประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 12-48 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 

กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ปริมณฑล 

 

จากแผนภูมิที่  12-48 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการกองทุน
ประกันสังคมในพ้ืนที่ปริมณฑล คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้าน 
ที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน), ด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม และด้านสถานพยาบาล 
ตามสิทธิประกันสังคมตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-54 

นายจ้าง 

 

แผนภูมิที่ 12-49 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ปริมณฑล 

 

จากแผนภูมิที่ 12-49 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ปริมณฑล คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้าน 
ที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม), ด้านประสิทธิภาพ 
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) และด้านสถานพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคม ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-55 

5.4) พื้นที่ภาคกลาง 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 
 

 

แผนภูมิที่ 12-50 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคกลาง จ าแนกตามนายจ้าง  

และเปรียบเทียบรายกองทุน  

จากแผนภูมิที่ 12-50 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 
สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่, ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
และต่ าท่ีสุดคือด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 
ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวมทุกด้าน 
ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมทุกด้าน 
นายจ้าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ กระบวนการและขั้นตอน 

ในการให้บริการ, ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ , ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก, ด้านจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านประโยชน์ทดแทน 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-56 

(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ จ าแนกตามนายจ้าง และ

เปรียบเทียบรายกองทุน 

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-51 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ภาคกลาง 

 
จากแผนภูมิที่ 12-51 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน

ในพ้ืนที่ภาคกลาง คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไข 
มีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม, ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 
ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-57 

กองทุนเงินประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 12-52 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคกลาง 

 
จากแผนภูมิที่  12-52 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการกองทุน

ประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคกลาง คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) 
ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพ 
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

12-58 

นายจ้าง 

 

แผนภูมิที่ 12-53 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ภาคกลาง 

 

จากแผนภูมิที่ 12-53 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ภาคกลาง คือ ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 
4 ด้าน ดังนี้  อันดับแรกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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5.5) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 

 

แผนภูมิที่ 12-54 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน  

 
จากแผนภูมิที่ 12-54 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 

สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ, ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และต่ าท่ีสุดคือด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 
ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม เกือบทุกด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ยกเว้นความพึงพอใจโดยรวม 
ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน  เกือบทุกด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวม ยกเว้น 

ความพึงพอใจโดยรวม 
นายจ้าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ ความพึงพอใจโดยรวม, ด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ , ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก, ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล และด้านประโยชน์
ทดแทน  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ จ าแนกตามนายจ้าง และ

เปรียบเทียบรายกองทุน 

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-55 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกองทุนเงิน

ทดแทน ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

จากแผนภูมิที่ 12-55 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  (ค่า Correlation สูงที่สุด)  
ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม, ด้านจริยธรรม
และธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, ด้านประโยชน์ทดแทน (กองทุน
เงินทดแทน) และด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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กองทุนประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 12-56 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกองทุน
ประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จากแผนภูมิที่  12-56 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการกองทุน

ประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่า Correlation  
สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม, ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล, ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และด้านประโยชน์
ทดแทน (กองทุนเงินทดแทน)  ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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นายจ้าง 

 

แผนภูมิที่ 12-57 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

จากแผนภูมิที่ 12-57 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง  
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ด้านกระบวนการและข้ันตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) 
ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้ งหมด 3 ด้าน ดังนี้  อันดับแรกด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ,  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม และด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ตามล าดับ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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5.6) พื้นที่ภาคเหนือ 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 

 

แผนภูมิที่ 12-58 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตามนายจ้าง  
และเปรียบเทียบรายกองทุน  

จากแผนภูมิที่ 12-58 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 
สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และต่ าที่สุดคือ 
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 
ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวมในทุกด้าน 
ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมในทุกด้าน 
นายจ้าง  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวมในเกือบทุกด้าน  ยกเว้น 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนในการให้บริการ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ จ าแนกตามนายจ้าง และ

เปรียบเทียบรายกองทุน 

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-59 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

 
จากแผนภูมิที่ 12-59 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน 

ในพ้ืนที่ภาคเหนือ คือ ด้านจิยธรรมและธรรมาภิบาล (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 
3 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม, และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ตามล าดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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กองทุนประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 12-60 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

 
จากแผนภูมิที ่12.60 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม

ในพ้ืนที่ภาคเหนือ คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ  (ค่า Correlation สูงที่สุด )  
ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้ งหมด 3 ด้าน ดังนี้  อันดับแรกด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ,  
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม และด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามล าดับ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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นายจ้าง 

 

แผนภูมิที่ 12.61 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

 

จากแผนภูมิที่ 12.61 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้อง
แก้ไขมีทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
ของส านักงานประกันสังคม และด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามล าดับ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
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5.7) พื้นที่ภาคใต้ 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน 

 

แผนภูมิที่ 12.62 ผลการส ารวจความพึงพอใจพ้ืนที่ภาคใต้ จ าแนกตามนายจ้าง และเปรียบเทียบรายกองทุน  

 

จากแผนภูมิที่ 12.62 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของในภาพรวม ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจ 
สูงที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และต่ าที่สุด 
คือด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มของผู้มาใช้บริการ พบว่า 
ผู้รับบริการกองทุนประกันสังคม ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวมในทุกด้าน 
ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมในทุกด้าน 
นายจ้าง ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวมเกือบทุกด้าน ยกเว้นความพึงพอใจ

โดยรวม, ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
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(2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ จ าแนกตามนายจ้าง และ

เปรียบเทียบรายกองทุน  

กองทุนเงินทดแทน 

 

แผนภูมิที่ 12-63 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 
กองทุนเงินทดแทน ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 
จากแผนภูมิที่ 12-63 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน

ในพ้ืนที่ภาคใต้ คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 
4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม, ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) 
ตามล าดับ 
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กองทุนประกันสังคม 

 

แผนภูมิที่ 12-64 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ 
กองทุนประกันสังคม ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 
จากแผนภูมิที่  12-64 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการกองทุน

ประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้ คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วน
ด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล , ด้านประสิทธิภาพ 
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม, ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และด้านสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) ตามล าดับ 
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นายจ้าง 

 

แผนภูมิที่ 12-65 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

จากแผนภูมิที่ 12-65 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการกลุ่มนายจ้าง 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่า Correlation สูงที่สุด) ส่วนด้านที่ต้องแก้ไขมีทั้งหมด 
4 ด้าน ดังนี้ อันดับแรกด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม, ด้านสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) และด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 
ตามล าดับ 
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6) สรุปผลการส ารวจและผลการติดตามความคิดเห็นของผู้รับบริการส านักงานประกันสังคม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring) 

 จากผลการส ารวจพบว่าเกือบทุกด้านความคาดหวังของผู้รับบริการมีคะแนนสูงกว่าความพึงพอใจ 
สอดคล้องกับความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีความคาดหวังในด้านของการให้บริการของส านักงาน
ประกันสังคมที่ค่อนข้างสูง เช่น การจ่ายเงินประกันสังคมต้องจ่ายทุกเดือนเมื่อคิดเงินที่ ส่งประกันสังคมแล้ว 
ก็ไม่น้อยจึงมีความคาดหวังของสิทธิที่จะได้รับค่อนข้างมาก ความคาดหวังยิ่งสูงตามรายได้ของผู้รับบริการ  
ของส านักงานประกันสังคม คือ ผู้ประกันตนที่มีรายได้น้อยจะมีความคาดหวังต่อสิทธิจากส านักงาน
ประกันสังคมมาก (ผู้มีรายได้น้อย เงินได้ที่ถูกหักเข้าประกันสังคมจะส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้ในระดับสูง  
เช่น มีรายได้ 15,000 บาท ถูกหักประกันสังคม 750 บาท จะท าให้เหลือรายได้สุทธิ 14,250 บาท จ านวนเงิน
ที่ถูกหัก 750 บาท ของผู้ประกันตนที่มีรายได้น้อยจะมีค่ามากกว่าผู้ที่มีรายได้สูง จึงมีความคาดหวัง 
ต่อการรับบริการตามสิทธิประกันสังคมมากกว่า)  

 ผลการส ารวจด้านพึงพอใจของผู้รับบริการพบว่าด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นด้านที่ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจสูงที่สุด ทั้ง 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559  ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 4.39 (คะแนนเต็ม 5) และผลการส ารวจรอบที่ 2 ส ารวจในช่วงเดือน มกราคม –กุมภาพันธ์ 
2560 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 4.41 (คะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณาประกอบกับความคิดเห็นผ่านช่องทาง 
สื่อสังคมออนไลน์ในด้านของความพึงพอใจหรือการชื่นชมนั้นมีการพูดถึงน้อยมาก อย่างไรก็ตาม  ในส่วน 
ของการพูดถึงในทางที่ดีคือ การได้ไปใช้สิทธิประกันสังคมและได้รับบริการตามความคาดหวัง เช่น ผู้รับบริการ
ไปใช้บริการท าฟัน โดยใช้สิทธิประกันสังคมได้ และน ามาบอกต่อพูดถึง หรือการไปเบิกถอนเงินตามสิทธิ
ประกันสังคมและสามารถเบิกถอนได้ตามท่ีคาดหวัง เป็นต้น 

ในด้านที่มี พึงพอใจน้อยที่สุด จากการส ารวจทั้ง 2 รอบ คือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของส านักงานประกันสังคม และด้านสถานพยาบาล เมื่อพิจารณากับความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า 
มีการพูดถึงการรับสิทธิประกันสังคมไม่เป็นไปตามความคาดหวัง โดยมีเหตุผลที่ไม่พึงพอใจจากจ านวนเงิน 
ที่ถูกหักเข้าประกันสังคม และได้รับบริการที่ด้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม ตัวอย่างความคิดเห็นเช่น  

“ไปใช้สิทธิประกันสังคมด้วยเคสป่วยฉุกเฉิน แต่ให้รอคิวนาน เลือกบริการดีกับผู้ที่จ่ายด้วยเงิน” 

จากข้อมูลดังได้กล่าวมานั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าในความคิดเห็นของสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการ 
พูดถึงส านักงานประกันสังคมส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลด้านไม่พึงพอใจ ซึ่งมีข้อความเหล่านี้อยู่ในสังคมออนไลน์
เป็นจ านวนมาก จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ว่า การสื่อสารของส านักงานประกันสังคมเพ่ือให้ประชาชนรับรู้  
เกี่ยวกับสิทธิเพ่ือรักษาสิทธิและชี้แจงการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคมที่เป็นการช่วยเหลือ 
ผู้ประกันตนดูแลผู้ประกันตน เพ่ือให้ผู้ประกันตนรับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม  
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ในสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนการสื่อสารด้วยสื่ออ่ืนๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้ประกันตนได้สะดวก เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และด้านการดูแลสิทธิผู้ประกันตนในด้านของการบริการในสถานพยาบาล เนื่องจาก
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ประกันตนมากที่สุด ดังจะเห็นได้จากผู้ประกันตนส่วนใหญ่แล้ว  
ไม่พึงพอใจในด้านสถานพยาบาล เนื่องจากไม่พอใจที่เมื่อไปใช้บริการแล้ว มีความคิดเห็นว่าได้รับการบริการ
จากสถานพยาบาลด้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม 

7) แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากร (Training Road Map)  
กรณีตัวอย่างองค์กรเอกชน 

 ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการสร้างความผูกพันของบุคลากรก็คือการสร้างความก้าวหน้าในการท างาน  
ของบุคลากร ซึ่งการสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความก้าวหน้าทางอาชีพนั้นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะและความช านาญในต าแหน่งงานของบุคลากร 
ซึ่งในหัวข้อนี้  จะน าเสนอกรณีตัวอย่างองค์กรเอกชน ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจ เจ้าหน้าที่ 
สายปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่เลขานุการ และเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยแบ่งความรู้พ้ืนฐานของบุคลากร
ออกเป็น 4 ระดับ คือ 1) ความรู้พ้ืนฐานที่ทุกคนต้องมี 2) ความรู้เฉพาะของสายงานอาชีพ 3) ทักษะด้านการ
บริหารจัดการ 4) ทักษะเสริม โดยการแบ่งอายุงานเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 อายุงานไม่เกิน 6 เดือน ช่วงที่ 2 
อายุงาน 6 เดือน – 1 ปี ช่วงที่ 3 อายุงาน 2 – 3 ปี ช่วงที่ 4 อายุงาน 3 ปีขึ้นไป 
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7.1) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 

ตารางท่ี 12-2 แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากร (Training Road Map) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 

ประเภทความรู้ 
อายุงานในต าแหน่ง 

0 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 3 ปี 3 ปีขึ้นไป 
1) ความรู้พ้ืนฐานที่ทุกคน
ต้องมี  

Orientation     
Product & Service Knowledge     
On The Job Training     
ISO 9001 : 2000 Quality System     
- Procedure     
- Work Instruction     

2) ความรู้เฉพาะของ 
สายงานอาชีพ  

หลักการพิจารณาสินเช่ือ   Business Accounting System 
หลักการบญัชี   Strategy of Product Development 

   Business Accounting Management 
  Financial Analysis 

3) ทักษะด้านการบริหาร
จัดการ  

Service Mind Communication Skills Feasibility Management 
 Marketing Concept Business or Risk Management 
 Selling Skill  

4) ทักษะเสริม Business English (Writing & Conversation) 
คอมพิวเตอร์ : Access 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม ปี 2559 

 

 
 
    บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช 

12-74 

7.2) เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ  

ตารางท่ี 12-3 แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากร (Training Road Map) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ 

ประเภทความรู้ 
อายุงานในต าแหน่ง 

0 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 3 ปี 3 ปีขึ้นไป 
1) ความรู้พ้ืนฐานที่ทุกคน 
ต้องมี  

Orientation         
Product & Service Knowledge         
On The Job Training         
ISO 9001 : 2000 Quality System         
- Procedure         
- Work Instruction         

2) ความรู้เฉพาะของ 
สายงานอาชีพ  

Statistical Approach for QC 
   

3) ทักษะด้านการบริหาร 
จัดการ  

Service Mind Customer Satisfaction ทักษะการเป็นหัวหน้างาน   
  Communication & Teamwork     

4) ทักษะเสริม Business English (Writing & Conversation) 
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7.3) เจ้าหน้าที่เลขานุการ 

ตารางท่ี 12-4 แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากร (Training Road Map) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการ 

ประเภทความรู้ 
อายุงานในต าแหน่ง 

0 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 3 ปี 3 ปีขึ้นไป 
1) ความรู้พ้ืนฐานที่ทุกคน 
ต้องมี  

Orientation         
Product & Service Knowledge         
On The Job Training         
ISO 9001 : 2000 Quality System         
- Procedure         
- Work Instruction         

2) ความรู้เฉพาะของ 
สายงานอาชีพ  

การจัดเก็บเอกสารแบบสมัยใหม ่ มารยาทในการต้อนรับทางโทรศัพท์ การบริหารงานส านักงาน 
  การบริหารงานเอกสาร     
  การจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ     

3) ทักษะด้านการบริหาร 
จัดการ  

Service Mind มารยาททางสังคมและการแต่งกาย       
  การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ       
  Communication Skill     
    การพัฒนาบุคลิกภาพ   

4) ทักษะเสริม ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการ 
คอมพิวเตอร ์

Internet 
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7.4) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ 

ตารางท่ี 12-5 แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากร (Training Road Map) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ 

ประเภทความรู้ 
อายุงานในต าแหน่ง 

0 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 3 ปี 3 ปีขึ้นไป 
1) ความรู้พ้ืนฐานที่ทุกคนต้องมี  Orientation         

On The Job Training         
ISO 9001 : 2000 Quality System         
- Procedure         
- Work Instruction         

2) ความรู้เฉพาะของสายงานอาชีพ  Product & Service Knowledge มารยาทในการต้อนรับทางโทรศัพท์ Customer Complain is a gift 
  Service  Attitude        

3) ทักษะด้านการบริหารจัดการ  Service Mind มารยาททางสังคมและการแต่งกาย     
  การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ ทักษะการเป็นผู้น าและการสอนงาน 
    การพัฒนาบุคลิกภาพ   
       Be a Double Bagger 

4) ทักษะเสริม Business English (Writing & Conversation) 
คอมพิวเตอร ์
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8) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกรอบแนวคิด 

 

 

แผนภูมิที่ 12-66 สรุปกรอบแนวคิดผลการส ารวจ 
 

 จากแผนภูมิที่ 12-29 สรุปกรอบแนวคิดผลการส ารวจ เพ่ือหาปัจจัย และขนาดของปัจจัยที่จะส่งผล
ต่อความภักดีและความผูกพันของผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคม โดยแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มที่ 1 ปัจจัยจากกลุ่มบุคลากรของส านักงานประกันสังคม กลุ่มที่ 2 ปัจจัยจากกลุ่มผู้ใช้บริการส านักงาน
ประกันสังคม พบว่า ความพึงพอใจในงานของบุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์กันมาก  
 (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ร้อยละ 93) ซึ่งหมายความว่าเมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ที่ประกันสังคม ก็จะก่อให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และทั้ง 2 ปัจจัย (ความพึงพอใจในงาน  
และวัฒนธรรมองค์กร) ก็จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ร้อยละ 73 
และร้อยละ 59 ตามล าดับ) 
 จากโมเดลการวิจัยการส ารวจความพึงพอใจลูกค้าและพนักงาน ของฝ่ายวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัย 
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ที่พบว่าความผูกพันของบุคลากรจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ ในการส ารวจครั้งนี้ พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานดังกล่าว คือ ความผูกพัน 
ของบุคลากร ไม่ได้ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และความเชื่อม่ัน (ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ)  
 เมื่อพิจารณาปัจจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยเรื่องความภักดี 
(ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ร้อยละ 26) และส่งผลถึงปัจจัยเรื่องความผูกพัน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
ร้อยละ 46) และปัจจัยเรื่องความผูกพัน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ร้อยละ 18) ซึ่งหมายความว่า 
เมื่อผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดความภักดี และความผูกพันอีกด้วย 

และเมื่อพิจารณาปัจจัยเรื่องความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ พบว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยเรื่อง 
ความภักดี  (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ร้อยละ 44) และส่งผลถึงปัจจัยเรื่องความผูกพันเช่นกัน  
ซึ่งหมายความว่าเมื่อผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นต่อการให้บริการแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดความภั กดี และความ
ผูกพันอีกด้วย 
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จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น พบว่าปัจจัยของกลุ่มบุคลากรของส านักงานประกันสังคมมีความสัมพันธ์
กันค่อนข้างสูง (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ร้อยละ 59 - 93) แต่ในกลุ่มของผู้ใช้บริการของส านักงาน
ประกันสังคม มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยถึงปานกลาง ( ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ร้อยละ 18 – 46)  
สาเหตุที่ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากผู้ใช้บริการเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมนั้น 
ส่วนใหญ่จะมาจากการที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ประกันตน และสถานประกอบการต้องเข้ามาอยู่ในระบบ
ประกันสังคม จึงเกิดความรู้สึกว่าเป็นการบังคับ (ไม่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจ) ทั้งที่หน้าที่ของส านักงาน
ประกันสังคมจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกันตนในการสร้างหลักประกันในการด าเนินชีวิต  
ที่มั่นคงต่อผู้ประกันตนในระยะยาว ผู้ประกันตนรับรู้ข้อมูลในเชิงลบว่าจะต้องถูกหักเงินสมทบทุกเดือน  
โดยไม่ทราบว่าเงินสมทบที่น าส่งนั้นว่ามีสิทธิประโยชน์หรือมีผลดีอย่างไรในระยะยาว 

ดังนั้นการจะสร้างความผูกพันกับผู้ประกันตนให้เพ่ิมมากขึ้น ปัจจัยส าคัญคือเรื่องการสื่อสาร 
เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลให้เห็นถึงประโยชน์และข้อดีของการอยู่ ในระบบประกันสังคม ซึ่งสอดคล้อง 
กับผลการสังเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการส านักงานประกันสังคมย้อนหลัง 
จนถึงปัจจุบันตั้งแต่ ปี 2554-2559 รอบที่ 1 ที่พบว่าปัจจัยด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นในการให้บริการมากที่สุด อีกทั้งจากการส ารวจ 
และผลการติดตามความคิดเห็นของผู้รับบริการส านักงานประกันสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media 
Monitoring)  ก็พบว่ า เ รื่ องที่ มี ก าร พูดถึ งส านั กงานประกันสั งคมบนสื่ อสั งคมออนไลน์ มากที่ สุ ด 
จะเป็นเรื่องที่ ไม่ พึงพอใจ  เนื่องจากการที่ผู้ประกันตนมีความคาดหวังต่อเงินสมทบที่ ได้น าส่ งไป  
เดือนละ 750 บาท หรือปีละ 9,000 บาทว่าเงินจ านวนนี้หากน าไปซื้อประกันสุขภาพ จะท าให้ใช้สิทธิ 
ในการรักษาพยาบาลได้ดีกว่าการใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษา โดยที่ผู้ประกันตนไม่ทราบว่า  
เงินจ านวน 750 บาทนี้ ได้ถูกเฉลี่ยเป็นเงินสมทบในเรื่องใดบ้าง และผู้ประกันตนจะได้สิทธิอะไรบ้าง  
และได้ใช้ประโยชน์ตอนไหน เช่น สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีเสียชีวิต เป็นต้น  
ซึ่งแตกต่างจากการซื้อประกันสุขภาพ ที่ เงิน 9,000 บาทต่อปีนั้น จะเป็นเงินที่ เสียเปล่ าไปทุกๆ ปี   
และได้ใช้สิทธิประโยชน์เพียงอย่างเดียวคือการรักษาพยาบาล 
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9) ข้อเสนอแนะ 

9.1) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

  (1) การปรับปรุงเนื้อหา (Content) ที่ใช้สื่อสาร เนื่องจากผู้ประกันตนของส านักงาน
ประกันสังคมนั้นจะเป็นคนทุกระดับอาชีพ ในการสื่อสารนั้นควรจะค านึงถึงเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ 
ควรจะเป็นเนื้อหาที่สื่อสารให้คนทุกกลุ่มเข้าใจง่าย เช่น การน าเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค หรือการ์ตูน 
อนิเมชั่น เป็นต้น รวมไปถึงการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ลดการใช้ภาษาที่เป็นทางการ เพ่ือให้ผู้ประกันตน 
สามารถเข้าใจเนื้อหาที่สื่อสารได้อย่างถูกต้องตรงกันทุกกลุ่ม 
  (2) การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ รวมถึง 
ผลการด าเนินงานของกองทุนต่างๆ ของส านักงานประกันสังคมเพ่ือให้ผู้ประกันตนรู้สึกถึงความโปร่งใส 
ในการแสวงหาผลประโยชน์จากเงินสมทบที่ผู้ประกันตนได้จ่ายไป  

(3) การจัดการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกันตน ผู้ประกันตนต้องการ 
ให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งการจัดกล่องรับความคิดเห็นในหน่วยบริการ Webchat 
E-Mail เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับความคิดเห็นนั้นมาแล้ว ควรจัดให้มีผู้ดูแลหรือตอบกลับหรือให้ข้อมูล รายละเอียด
จากประเด็นดังกล่าว รวมถึงการปรับปรุงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
  (4) การสื่อสารเชิงรุกให้สามารถเข้าถึงผู้ประกันมากที่สุด เนื่องจากมีผู้ประกันบางส่วน 
ที่ยังไม่ทราบสิทธิประโยชน์ที่แท้จริงจากการส่งเงินสมทบทุกเดือน ซึ่งส านักงานประกันสังคมได้มีการสื่อสาร
เรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ยังมีผู้ประกันตนบางส่วนเข้าใจเพียงว่าเงินสมทบที่ส่งไปนั้นเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาล 
เพียงอย่างเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อประกันสุขภาพ ปีละ 9,000 บาท จึงท าให้ตั้งความหวัง 
ต่อการรับบริการไว้สูง  เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามความคาดหวังจึงท าให้เกิดความไม่พึ งพอใจ  
และจากผลการส ารวจที่ผู้ประกันตนส่วนใหญ่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของจากเ จ้าหน้าที่ของส านักงาน
ประกันสังคม ดังนั้นจึงควรเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเชิงรุก เช่น การสื่อสารผ่านทางโทรทัศน์ เพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงผู้ประกันตนทุกกลุ่มได ้

ซึ่งทั้งข้อ (1) ข้อ (2) ข้อ (3) และข้อ (4) อันเป็นความคิดเห็นจากการศึกษาความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อส านักงานประกันสังคมในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดความพึงพอใจในส่วนองค์ประกอบ  
ของความพึงพอใจในการบริการ (จิตตินันท์ เดชะคุปต์, วีระวัฒน์ ปนนิตามัย และ สุรกุล เจนอบรม , 2542  
อ้างในปานจิต บูรณสมภพ, 2548 : 27) ที่ว่าความพึงพอใจในการบริการเกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่าง 
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการ ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญ  
คือการสื่อสารให้รับรู้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ด้วยวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย 
รวมถึงการสื่อความหมายที่ชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ  
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  (5) การสร้างข้อตกลงในการให้บริการของสถานพยาบาล เนื่องจากสถานพยาบาล 
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ประกันตนมากที่สุด หากผู้ประกันตนเกิดความไม่พึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาล 
ก็จะส่งผลให้ไม่พึงพอใจต่อส านักงานประกันสังคมด้วย จากผลการส ารวจทั้งในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 พบว่า
ด้านสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม เป็นด้านที่ได้คะแนนค่อนข้างน้อย และจากการติดตามความคิดเห็น
ของผู้ รับบริการส านักงานประกันสังคมผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์  (Social Media Monitoring)  พบว่า 
ประเด็นที่ไม่พึงพอใจส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการให้บริการของสถานพยาบาล มาตรฐานการตรวจรักษา  
และคุณภาพของยา ดังนั้นในการพัฒนาเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เพ่ิมขึ้นนั้นส านักงานประกันสังคม  
ควรจะสร้างข้อตกลงหรือมาตรฐานในการให้บริการ ให้สถานพยาบาลด าเนินการตามที่ส านักงานประกันสังคม
ก าหนด 

  ข้อ (5) เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
ซึ่งหากผู้ประกันตนพึงพอใจต่อการให้บริการตามสิทธิของประกันสังคมจากการให้บริการของสถานพยาบาล  
ก็จะเกิดความพึงใจต่อสถานพยาบาลที่ให้บริการที่ดี และพึงพอใจต่อส านักงานประกันสังคมไปด้วย ซึ่งเป็นไป
ตามข้อสรุปของทฤษฏีความพึงพอใจที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติ พฤติกรรมของบุคคล 2 ฝ่าย  
ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันโดยที่ฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้รับบริการ โดยมีความมุ่งหวังว่าจะต้องได้รับบริการจากภาครัฐ 
เป็นอย่างดีและเมื่อความมุ่งหวังได้รับการตอบสนองที่ต้องการแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งความพึงพอใจ  
ตามมา ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทั้งของภาครัฐหรือเอกชน
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในขั้นตอนของการบริการเป็นอย่างดี เพ่ือที่จะสามารถถ่ายทอดการให้บริการต่างๆ 
จากองค์กรไปถึงตัวผู้ที่มารับบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า อีกทั้งผู้ที่ให้บริการจะต้องปฏิบัติงาน  
ด้วยความเสมอภาคกับผู้ที่มารับบริการทุกคนจนเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการมากที่ สุด การที่ท าให้
ประชาชนผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจเกิดความพอใจหรือความรู้สึกที่ดีต่อบริการได้ 

9.2) ข้อเสนอแนะการสร้างวัฒนธรรมและความผูกพันในองค์กรของบุคลากร 

(1) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

จากการส ารวจด้านวัฒนธรรมองค์กร พบว่า ส านักงานประกันสังคม มีสิ่งที่ดีที่ปฏิบัติ 
ในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง คือ การท างานแบบพ่ีแบบน้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนรู้อยู่เสมอ  
เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรสามารถเสนอแนะ และสามารถเสนอตัวเพ่ือโอกาสในการเรียนรู้งาน  
ในต าแหน่งอ่ืนๆ หรืออบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับตนเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท าให้บุคลากร มีความรักใคร่สามัคคี 
รวมถึงมีความกระตือรืนล้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ท าให้องค์กรไม่ล้าหลัง  
 ด้วยปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งที่จะท าให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันอยู่แล้ว  
การจะท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรนั้นจึงอาจกล่าวว่า เป็นวัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้ว สิ่งที่จะพัฒนา  
ให้เกิดขึ้นจริง คือ การมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมในการรับรู้อย่างจริงจังในจุดใดจุดหนึ่ง โดยเริ่มต้นจาก
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การสร้างวัฒนธรรมด้านการอยู่ร่วมกันแบบพ่ีแบบน้อง ด้วยการป ระชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับทราบ  
โดยให้ผู้บริหารเป็นผู้น าในการเป็นผู้ที่ดูแลน้อง ด้วยการพบปะพูดคุยกัน ช่วยเหลือกัน ท าให้เกิดความใกล้ชิด
เหมือนคนในครอบครัว หลังจากนั้นจึงเริ่มท าให้ทุกคนรับรู้ว่าการเป็นครอบครัวกันนั้น เราต้องสร้างครอบครัว
ให้เกิดการพัฒนา ด้วยการพัฒนาตนเอง โดยให้บุคลากรสามารถที่จะเสนอแนะวิธีการในการพัฒนาองค์กร 
หรือพัฒนาตนเองได้ เพ่ือให้ส านักงานประกันสังคมให้บริการได้ดียิ่งขึ้น 

การรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในส านักงานประกันสังคมเพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาองค์กร 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นไปตามหลักการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การเพ่ือความยั่งยืน 10 ประการ 
ซึ่งมีแนวทางในการบริหารจัดการดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 12-1 Flow การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 
 

  1) ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ คือ ความชัดเจนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
และก าหนดวัฒนธรรมองค์กรที่น าไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสิ่งส าคัญที่บริษัท
ฯ เสนอ คือ การสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายด้วยการสื่อสารและการจัดกิจกรรมให้ทุกคนรับทราบ และปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะเกิดผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
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2) ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา เป็นความมุ่งมั่นในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 
สอดคล้องกับแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในครั้งนี้ที่ต้องมุ่งสร้างให้ทุกคนเข้าใจแนวทางและปฏิบัติ  
ตามแนวทางอย่างจริงจัง มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจัง  ด้วยการสร้างพันธะสัญญา
ร่วมกันว่าทุกคนจะมุ่งม่ันไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้และจะไม่ล้มเลิกพันธะสัญญาดังกล่าว 

3) การตัดสินใจ คือการตัดสินใจของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในการมุ่งมั่น 
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งการน าแนวทางนี้ไปปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนให้บุคลากรรับทราบ และปฏิบัติตน 
เป็นตัวอย่าง จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของผู้บริหาร 

4) การมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดจากการรับฟังความคิดเห็น 
ของทุกฝ่ายครั้งนี้เป็นความคิดเห็นของทุกฝ่าย ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ แสดงความคิดเห็น และในการ
น าไปปฏิบัติทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนี้ เพ่ือให้วัฒนธรรมองค์กรที่เกิดจากความคิดเห็นของทุกฝ่าย
เป็นจริง  

5) การเปิดใจกว้าง เป็นสิ่งที่องค์กรต้องมีบุคลากรที่เปิดใจกว้าง ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้องค์กรไม่ล้าหลัง ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดจากความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการสนับสนุน 
ให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งการเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น จะเป็น
การสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วม และยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอีกด้วย  

6) ความไว้เนื้อเชื่อใจและการยอมรับ คือการเชื่อใจในการท างานของพนักงาน จากผู้บริหาร 
ซึ่งจะสามารถแสดงออกด้วยการยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน สอดคล้องกับการด าเนินงาน  
ของส านักงานประกันสังคมในครั้งนี้ที่รับฟังเสียงของทุกฝ่าย รวมถึงจากประเด็นที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็น  
ในข้อที่ 5 และยอมรับฟังความคิดเห็นที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ แต่การที่รับฟังความคิดเห็น 
ของทุกฝ่าย เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  ท าให้เกิดการพัฒนา โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  
จะสร้างมุมมองใหม่ๆ ซึ่งก็ต้องหาข้อสรุปจากความคิดเห็น และสร้างการยอมรับทุกฝ่ายด้วยแนว ทาง 
ตามข้อที่ 7 

7) ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง เป็นการร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหา ลดข้อขัดแย้ง  
ที่เกิดขึ้น หรือการจัดการข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ด้วยการหาข้อสรุปจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน สอดคล้องกับ
แนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการ 
ลดปัญหาและข้อขัดแข้งท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

8) ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ คือ การหาข้อสรุปด้วยการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 
และรับฟังเสียงของคนส่วนใหญ่ให้เกิดการยอมรับกับทุกฝ่าย ทั้งนี้จากผลการส ารวจครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน 
คือ ทุกฝ่ายที่มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จึงเป็นฉันทามติ  
ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างขึ้นนี้เป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่ แต่หากมีความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่มีเหตุผลก็จะต้อง
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาใหม่ ด้วยการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายตามข้อ 5 อีกครั้ง 
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9) การรวมพลัง เมื่อบุคลากรและผู้บริหารมีความเข้าใจชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และทุกฝ่าย
มีความคิดเห็นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตรงกัน พร้อมทั้งปฏิบัติตามแนวทางสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ก็จะเกิดการรวมพลังและผลส าเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเกิดขึ้น 

10) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เมื่อด า เนินการในทุกขั้นตอนแล้วจะท าให้ เกิด 
การเปลี่ยนแปลงตามมา เป็นผลมาจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจัง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
อย่างยั่งยืน  

 
(2) ด้านความผูกพันในองค์กร 

ความผูกพันในองค์กร คือ แนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่จะก่อให้เกิดความรักในองค์กร 
ท าให้บุคลากรอยากท างานอยู่กับองค์กร ซึ่งความผูกพันในองค์กร มี 2 มุมมอง คือ มุมมองของพนักงาน และ
มุมมองขององค์กร 

ในด้านของตัวพนักงาน คือ การท างานอย่างมีความสุข มีความใกล้ชิดกัน ช่วยเหลือกัน ได้รับการดูแล
ที่ดี มีโบนัส สวัสดิการ และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์กรและตนเอง เป็นองค์ประกอบ  
ที่ท าให้เกิดความผูกพันกับองค์กร อยากอยู่กับองค์กร และต้องมีความรักในงาน และยอมรับในการท างาน  
ของหน่วยงาน เพราะการท างานในหน่วยงานราชการ ต้องเป็นไปตามระบบ การรักงาน ภูมิใจในงาน 
และมีความสุขใจการท างาน ความรักองค์กร จะเป็นสิ่งที่ท าให้อยากอยู่กับองค์กร 

ความผูกพันกับองค์กรในด้านขององค์กร คือ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับ
องค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถเติบโตเป็นองค์กรที่ดีในอนาคตได้ โดยองค์กรต้องเป็นองค์กรที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้ เช่น เมื่อพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ก็ได้รับ
ผลตอบแทนที่ดี  และองค์กรก็ เติบโต สร้างชื่อเสียงให้กับทั้ งองค์กร เมื่อทุกอย่างที่อยู่ ในองค์กรดี   
ทั้งสภาพแวดล้อม เพื่อนร่วมงาน งานที่ท า ผลการปฏิบัติงาน เปรียบกับว่า เมื่อทุกอย่างดีแล้ว ทุกคนก็อยากอยู่
กับองค์กร 

จากภาพรวมด้านความผูกพันต่อองค์กร คือ การพัฒนาองค์กรด้วยบุคลากรที่ท างานเพื่อองค์กร ดังนั้น 
การสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร จึงควรเริ่มต้นที่การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เมื่อพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรแล้ว ควรมีระบบการสนับสนุนบุคลากรที่สร้างให้เกิดการเติบโตให้กับบุคลากร ทั้งทางด้านผลตอบแทน 
โบนัส สวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การเลื่อนขั้น ดังที่ได้อธิบายไปแล้วว่า เมื่อทุกอย่างดี 
บุคลากรก็ผูกพันกับองค์กร องค์กรก็อยากให้บุคลากรอยู่กับองค์กร ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อตัวองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ได้รับการยอมรับและชื่นชม มีชื่อเสียง มีการเติบโต บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ  
มีชื่อเสียง ส่งผลดีต่อส านักงานประกันสังคมและผู้ประกันตนและประเทศชาติ  ซึ่งกล่าวได้ว่าผลการศึกษา 
ทุกประเด็นมีความเกี่ยวข้องกันทั้งด้านความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ การรับรู้ การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับความผูกพันของพนักงาน  
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แนวทางการสร้างความผูกพันในองค์กร ในครั้งนี้ มีแนวทางการด าเนินการตามแนวทางที่ อ.พงศา 
บุญชัยวัฒนโชติ อ้างถึง กระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ “เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา” (แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://hrmba-pongsa.blogspot.com/2015/09/3-2.html) ซึ่งแนวทาง
ในการสร้างความผูกพันในองค์กรควรจะเริ่มต้นปรับปรุงในส่วนที่สามารถท าได้ง่าย ท าได้เร็วเป็นอันดับแรก  
จึงควรปรับปรุงตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  

ภาพที่ 12-2 Flow แนวทางการสร้างความผูกพันในองค์กร 

 
1. เข้าใจบริบทของบุคลากร 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าให้ทราบประเด็น  
ที่ควรปรับปรุงพัฒนาเป็นอันดับแรก คือ การสื่อสารที่ควรสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เช่น เหตุผล  
ที่ไม่สามารถส่งไปอบรมได้เพราะมีบุคลากรจ ากัด และเหตุใดจึงไม่รับบุคลากรเพ่ิม เป็นต้น ซึ่งเมื่อเข้าใจปัญหา
เหล่านี้ ก็จะสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันที รวมถึงทราบแนวทางในการปรับปรุงจากความคิดเห็น ประเด็น 
ที่อาจจะมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง รวมถึงผลการศึกษาด้านความผูกพันที่มีต่อองค์กร และความต้องการ  
ของบุคลากรที่จะสร้างความผูกพัน 
 2. สื่อสารหลากหลายรูปแบบให้เข้าถึงบุคลากร 
 ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรจะสามารถท าให้ทราบได้ว่าประเด็นที่อาจจะมี  
ความเข้าใจไม่ถูกต้อง และประเด็นที่ควรจะสื่อสารให้ทุกคนรับทราบเพ่ือสร้างความผูกพัน แล้วน ามา
ประชาสัมพันธ์ในสื่อหลากหลายรูปแบบ ให้สามารถเข้าถึงทุกฝ่าย เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน โดยเฉพาะประเด็น
ด้านการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือกัน ร่วมมือกัน ทุกคน  
มีส่วนร่วมกับความส าเร็จหรือล้มเหลว และความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน 
 3. สร้างระบบส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ทั้งด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ฝึกอบรม ติดตาม และประเมินผล เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้องค์กรก้าวหน้า ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ส่งผลดีทั้งต่อองค์กรและบุคลากร คือ ต่อตัวบุคลากรที่ได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ต่อองค์กร คือ ผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่ดี  
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ความพึงพอใจต่อบุคลากร ท าให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ (Strive) 
เมื่อพนักงานท างานอย่างเต็มที่ องค์กรก็ให้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม องค์กรได้รับชื่อเสียง พนักงานก็ได้รับ
ชื่อเสียง พนักงานก็ผูกพันกับองค์กร อยากจะท างานในองค์กรต่อไป (Stay) และมีความภาคภูมิใจในการจะ
กล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี (Say) สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันของ Hewitt Associates (Hewitt 
Associates, 2003 อ้างใน สกาว ส าราญคง, 2547: 16) ซึ่งเป็นบริษัทให้ค าปรึกษาในด้านทรัพยากรมนุษย์  
 


