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บทคัดย่อ 
 
การส า ร วจความพึ งพอใจผู้ รั บบริ ก ารที่ มี ต่ อส านั ก ง านประกั นสั งคม  ปี  2562                          

โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์                    
4 ข้อ คือ 1) เพื่อส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                     
ทุกกลุ่มที่มีต่อส านักงานประกันสังคม 2) เพื่อส ารวจความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้                      
ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มีต่อส านักงานประกันสังคม 3) เพื่อน าผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและ       
ความผูกพัน มาวิเคราะห์หาปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความเชื่อมั่น ในคุณภาพการให้บริการ                
และการพัฒนางานของส านักงานประกันสังคม และ 4) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ในการจัดท าแผน                  
หรือมาตรการในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหากระบวนการท างานในเชิงรุก สามารถน าไปใช้                   
ในการจัดท าแผนงาน โครงการ ในการบริหารความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของส านักงานประกันสังคม ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มหลัก 
กลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคม จากส านักงานประกันสังคมทั่วประเทศ                        
รวม 137 หน่วย และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ทั้ง 5 แห่ง จ าแนกประเภทผู้ใช้บริการออกเป็น                          
5 ประเภท คือ 1) นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ  2) ผู้ประกันตน มาตรา 33 3) ผู้ประกันตน มาตรา 39  
4) ผู้ประกันตน มาตรา 40 และ 5) ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) รวม 21,470 ราย ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อส านักงานประกันสังคม 3 ประเภทคือ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 1,492 ราย  

ผลการศึกษาในปี  2562 พบว่า ในภาพรวมส านักงานประกั นสังคมได้รับคะแนน                            
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการระดับ 4.337 คะแนน  (Top 2 Box 89.51%)  เพิ่มขึ้นจากการส ารวจ
ในปี 2561 คิดเป็น 2.03% โดยกลุ่มผู้ใช้บริการทุกคุณลักษณะไม่ว่าจะแบ่งข้อมูลตาม เพศ ช่วงอายุ 
หรือตามขนาดของส านักงานประกันสังคม ให้คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อส านักงานประกันสังคม                 
ในภาพรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลส ารวจในปี 2561 

ผลส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการจากบริการทั้ง 6 ด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการส านักงาน
ประกันสังคมมีความพึงพอใจต่อการบริการในด้านการพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง 4.617 คะแนน (Top 2 Box 97.88%) สอดคล้องกับผลส ารวจ
ในปี 2561 เช่นกัน และข้อมูลผลส ารวจทั้ง 2 ปี (บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) ช่วยยืนยัน                       
ความต้องการของผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคมได้เป็นอย่ างดีถึงความต้องการในเรื่อง                      
ความสะดวกสบาย ส่ วนบริการที่ ได้ รั บความพึ งพอใจน้อยที่ สุ ด  คื อ  บริการด้ านที่  4                                     
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 4.215 คะแนนในปี 2562 (Top 2 Box 81.4%) และ 4.210 
คะแนน ในปี 2561 ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการน้อยที่สุด 2 ปีต่อเนื่อง สะท้อน
ข้อเท็จจริงว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเรื่องการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารได้ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล                             
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ได้อย่างสะดวก ข้อมูลข่าวสารยังมีความไม่ชัดเจน ผู้ใช้บริการอาจไม่ได้รับประโยชน์ต่อข้อมูล และ                       
การเผยแพร่ข้อมูลยังไม่มีความหลากหลาย ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  จึงเป็นโจทย์                      
ที่ท้าทายการท างานของส านักงานประกันสังคมต่อไป  

ผลส ารวจในสิทธิประโยชน์ พบว่า ปี 2562 มีสถิติการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
ใกล้เคียงกันและเป็นไปทิศทางเดียวกัน โดยมีสัดส่วนของผู้ที่ตอบว่ารับรู้สิทธิเบื้องต้นที่ร้อยละ 75-90 
โดยประมาณ  และในปี 2561 และ 2562 สิทธิประโยชน์ที่ ผู้ประกันตนรับทราบมากที่สุด                                
คือ สิทธิประโยชน์จากการเจ็บป่วย/ประสบอันตราย นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ด้านการเสียชีวิต
และชราภาพที่ผู้ประกันตนรับทราบใน 5 อันดับแรกของทั้งปี 2561 และ 2562  

ผลส ารวจความผูกพันที่มีต่อส านักงานประกันสังคม พบว่า มีผู้ประกันตนผูกพันกับส านักงาน
ประกันสังคมในระดับ “ผูกพันมาก” จ านวนเพิ่มมากขึ้น มีผู้ประกันตนที่มีความรู้สึกผูกพัน                           
กับส านักงานประกันสังคมระดับ “ผูกพันมาก” ร้อยละ 52.4 ระดับ “ผูกพันปานกลาง” ร้อยละ 44.2 
และระดับ “ผูกพันน้อย” ร้อยละ 3.4  

ด้านการใช้บริการเครือข่ายพันธมิตร พบว่า ผู้ประกันตนส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีเครือข่ายพันธมิตร
และได้ใช้บริการเครือข่ายเหล่านั้น (80.2%) แต่ยังคงมีผู้ประกันตน 4.7% ที่ไม่รับทราบข้อมูล                       
ว่ามีเครือข่ายพันธมิตร  

ด้านความไม่พึงพอใจ พบว่า มีผู้ที่แสดงความคิดเห็นว่า “เคยพบปัญหาของการให้บริการ”        
เพียง 9.70% (เฉลี่ยจาก 7 ด้านบริการ) โดยเป็นผู้ประกันตนที่พบปัญหาการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด 11.93% ปัญหาการโทรศัพท์มายังส านักงาน 10.27% ปัญหาคุณภาพการให้บริการ 9.98% 
ปัญหากระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 9.75% ปัญหาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 9.69% 
ปัญหาสิ่งอ านวยความสะดวก 8.52% และปัญหาในการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูล 1506  
7.75% (เรียงตามล าดับ) ในขณะที่ผลส ารวจปี 2561 เป็นการพบปัญหาการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร และสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุด  

ผลส ารวจความพึงพอใจผู้ ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟู  พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม                          
ระดับ 4.300 คะแนน (Top 2 Box 88.63%) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 อย่างมีนัยส าคัญ 7.04% ทั้งนี้                       
ด้านการให้บริการของศูนย์ฟื้นฟู พบว่า ผู้ใช้บริการพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการฟื้นฟู                       
ด้านอาชีพมากกว่าบริการอื่น (4.392 คะแนน) ส่วนบริการที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ                        
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารส านักงานประกันสังคม (4.072 คะแนน)  ด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อ
คุณธรรมและความโปร่งใส พบว่า ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นในด้านเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ                                      
ความช านาญ เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า)  มากที่สุด (4.144 คะแนน)                                
ส่วนด้านที่เชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
(หลักความมีส่วนร่วม) (3.808 คะแนน)  

สรุปผลเปรียบเทียบผลการศึกษากับปีที่ผ่านมา พบว่า ส านักงานประกันสังคมทั้ง 137         
หน่วยบริการ มีหน่วยบริการจ านวน 95 หน่วยที่มีผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจรอบ 6 ปี เป็นไป                   
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ในทิศทางที่ "ดีขึ้น" และมีหน่วยบริการจ านวน 42 หน่วยที่มีผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจรอบ 6 ปี 
เป็นไปในทิศทางที่ "ไม่ดีขึ้น" 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจการให้บริการ พบว่า การทดสอบตัวแบบ
ของสมการด้วยค่าสถิติทดสอบ R Square มีค่ า เท่ ากับ 0 .97 หรือ 97% หมายความว่า                               
ปัจจัยที่ก าหนดทั้ง 8 องค์ประกอบร่วมกับตัวแปรขนาดของส านักงานประกันสังคม ตามภาคต่างๆ 
สามารถอธิบายความเชื่อมั่นในการประมาณค่าคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมที่ผู้ใช้บริ การมีต่อ
ส านักงานประกันสังคมได้ถึ ง  97%  และพบว่า  จุดแข็งของส านักงานประกันสังคม คือ                            
1.บริการของเจ้าหน้าที่ คือ กุญแจแห่งความส าเร็จในงานบริการของส านักงานประกันสังคม                      
อย่างชัดเจนและมีน้ าหนักมากที่สุด 2.ส านักงานประกันสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ทุกขนาด                   
ของส านักงานกลาง ใหญ่) 3.ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่พื้นที่ ปริมณฑล 4.ส านักงาน
ประกันสังคมขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ มีแนวโน้มสร้างความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ                     
ที่มีผลท าให้องค์กรได้รับคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนใน 2 ปีส ารวจ (2561-2562) 
ส่วน จุดอ่อนของส านักงานประกันสังคม คือ 1.จุดอ่อนของส านักงานประกันสังคมที่ชัดเจน คือ 
ความสะดวกสบายในอาคารสถานที่ เพราะมีผลท าให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงาน
ประกันสังคมลดลงได้  2.ส านักงานประกันสังคมในพื้นที่ภาคกลางในทุกขนาดของส านักงาน                       
( เ ล็ ก  ก ล า ง  ใ ห ญ่ )  แ ล ะ  3 . ส า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม ข น า ด ใ ห ญ่ ใ น พื้ น ที่ ภ า ค ก ล า ง                                                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ (ยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑล) ยังไม่สามารถ (- ลบ)                     
สร้างความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการที่มีผลท าให้องค์กรได้รับคะแนนความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนใน 2 ปีส ารวจ (2561-2562) 
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ABSTRACT 
 
The Faculty of Economics at Chiang Mai University, under The Community 

Economic Development and Research Centre, has recently conducted the survey             
‘the Social Security Office (SSO) service-user satisfaction in 2019’. This study has                   
four objectives: 1) to survey the satisfaction and dissatisfaction levels of the service 
users and stakeholders towards SSO’s services, 2) to survey the engagement levels of 
the service users and stakeholders with the SSO, 3) to analyze the satisfaction and 
dissatisfaction levels as well as to determine the root cause factors and risks from 
satisfaction, dissatisfaction, and engagement levels of the service users and 
stakeholders that have an impact on trust in the service quality and the service 
development of SSO, and 4) to derive recommendations for improvements of work 
plan or measures to actively solve work-process problems, so that they can be used 
as input for SSO to develop its work plan and/or projects to further strengthen its key 
stakeholder relationship management.  

The data was collected from two samples, one of SSO service users and                      
the other of SSO stakeholders. The first group of samples was those who used SSO 
services at its 137 social security offices and its 5 industrial rehabilitation centers 
nationwide. Users can be classified into 5 types:  

1) employer/attorney, 2) insured person M33, 3) voluntarily-insured person 
M39, 4) voluntarily-insured person M40, and 5) employee (compensation fund), in total 
21,470 samples.  The second group was SSO stakeholders, which can be classified into 
1) internal, 2) close relationship, and 3) external; in total 1,492 samples.  

The 2019 survey shows that SSO receives the satisfaction score of 4.337 points 
(Top 2 Box 89.51%), increased 2.03% from 2018.  SSO service users of all groups; 
regardless of age, gender, or even the size of service location; gave higher overall 
satisfaction scores compared to those of 2018.  

SSO service users were most satisfied with the improvement of SSO’s online 
services, compared among all 6 service areas, as shown by the score of 4.617                           
(Top 2 Box 97.88%). This is also in line with the 2018 results. Both 2018 and 2019 
(online service) surveys confirmed that the service users want ‘convenience’ most.    
On the other end, the service area that received the lowest satisfaction score for 2019 
is public relations and communications, with the score of 4.215 (Top 2 Box 81.4%). 
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Again, this finding is in alignment with last year result, PR had the lowest score of 4.210 
in 2018.  This implies that, for the two consecutive years, SSO still could not meet the 
expectations of service users in terms of public relations and communications. Users 
could not conveniently access to information. Information provided was still unclear 
or not useful. Service channels were limited. SSO will need to improve on this area, 
which is now a major challenge.  

In terms of SSO benefit acknowledgement, it is found that the 2019 result is 
very close and in line with that of 2018. About 75-90% of respondents claimed to 
know their basic rights.  In both 2018 and 2019 surveys, the benefits from having illness 
or accidents were the best known among the insured, while the benefits from death 
and old age came among the top five.  

As for the engagement level, the insured felt more engaged in SSO services at 
the ‘highly-engaged level’ compared to last year. 52.4% responded ‘highly-engaged’, 
44.2% responded ‘moderately-engaged’, and 3.4% responded ‘not really engaged’.  

For the network partner service, 80.2% of the insured claimed that they knew 
about the network partner and had used this service; however, 4.7% of the insured 
did not know about it.  

Considering the dissatisfaction part, 9.70% claimed to ‘have found service 
problems’ (on average from 7 service areas). Out of these service problems found, 
11.93% faced staff servicing problem, 10.27% faced phone call problem, 9.98% faced 
service quality problem, 9.75% service workflow problem, 9.69% faced public relations 
and communications problem, 8.52% faced service facility problem, and 7.75% faced 
the hotline 1506 service problem.  The 2019 results were different from the 2018 
findings where the top two problems were public relations and service facility 
problems.  

The industrial rehabilitation centers have the overall service satisfaction score 
of 4.300 (Top 2 Box 88.63%), significantly increased 7.04% from 2018.  It is found that 
service users were most satisfied with the career rehabilitation service (score of 4.392) 
more than other types of services.  The least satisfied service was public relations and 
communications (score of 4.072).  As for the trust in morality and transparency, service 
users were most confident (score of 4.144) that staff are knowledgeable, competent, 
and have expertise suitable for their scope of responsibility (value-for-money 
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principle). The least confident aspect (score of 3.808) is the channel for service 
feedback and comments from users and the general public (participation principle).   

In conclusion, throughout the 137 social security offices, 95 service units 
received ‘higher satisfaction scores’ over the 6-year period, while 42 service units show 
‘no improvement’ on the level of satisfaction.  

From the analysis of service satisfaction correlation, the value of R-Square of 
the testing model is 0.97 or 97%. This means ninety-seven percent of the variance in 
the overall service satisfaction level can be explained by the 8 factors together with 
the office size factor.   

And the findings show that the SSO’s strengths comprise of 1) servicing staff, 
which is clearly the key, 2) all service offices in Bangkok, 3) large service offices in 
Bangkok’s outskirt areas, (4) small service offices in the Southern region.                                
These four groups have a high positive impact on the overall satisfaction scores over 
the past 2 years.  SSO’s weaknesses include 1) service facility inconvenience, because 
it lowers the satisfaction scores, 2) all service offices in the Central region, 3) large 
service offices in the Central, the Northeastern, and the Northern region (except for 
the Greater Bangkok areas); that still could not (- negative) bring overall service 
satisfaction level up in the past 2 years (2018-2019). 
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"กองทุนประกันสังคม" และความรู้สึกพึงพอใจในสทิธิประโยชน์ทดแทน  1-13 
ตารางที่ 1.7  ตัวอย่างตารางน าเสนอผลส ารวจคะแนน  1-17 
ตารางที่ 1.8  ตัวอย่างตารางรายงานผลค่าความยืดหยุ่นของความพึงพอใจ  1-20 
ตารางที่ 1.9  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจด้วยสมการถดถอย                               

โดยเรียงล าดับตามองค์ประกอบที่มีความยืดหยุ่นมากไปน้อย  1-21 
ตารางที่ 1.10   ตัวอย่างการจัดหมวดหมู่ค าและการนับความถี่ของค า  1-30 
ตารางที่ 1.11   แผนปฏิบัติงานโครงการส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกันสังคม                        

ปี 2562 นับถัดจากวันลงนามในสญัญารวมระยะเวลาด าเนินงาน 7 เดือน  1-34 
ตารางที่ 1.12   หน่วยบริการส านักงานประกันสังคมใน 142 หน่วย  1-37 
ตารางที่ 1.13  จ านวนตัวอย่างที่จะเก็บในกลุ่มหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม  1-40 
ตารางที่ 1.14   รวมตัวอย่างที่จะเก็บในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  1-42 
ตารางที่ 1.15   จ านวนตัวอย่างที่จะเก็บในกลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย  1-43 
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ตารางที่ 2.1   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านความพึงพอใจ  2-16 
ตารางที่ 2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านความคาดหวัง  2-41 
ตารางที่ 2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านความต้องการ  2-52 
ตารางที่ 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านความภักดี  2-55 
ตารางที่ 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านความผูกพัน  2-64 
บทที่ 3 กลุ่มตัวอย่างส ารวจ 
ตารางที่ 3.1   ขนาดตัวอย่างส ารวจจริง จ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการในระดับภาค  3-2 
ตารางที่ 3.2   ขนาดตัวอย่างส ารวจจริง จ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ                                             

ในแต่ละหน่วยบริการ (137 หน่วย)  3-2 
ตารางที่ 3.3   ขนาดตัวอย่างส ารวจจริงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3-7 



vi 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 3.4   จ านวนตัวอย่างส ารวจ จ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการและ                             

คุณลักษณะบคุคล  3-10 
ตารางที่ 3.5   ร้อยละของตัวอย่างส ารวจ จ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการและ                             

คุณลักษณะบคุคล  3-11 
ตารางที่ 3.6   การขอรับบริการจากส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามประเภท                      

ผู้ใช้บริการและเรื่องที่ติดต่อ  3-13 
ตารางที่ 3.7   จ านวนตัวอย่างส ารวจที่เคยใช้บริการผ่านเครือข่ายพันธมิตร                                

งานประกันสังคมในปี 2562 กรณีเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล  3-14 
ตารางที่ 3.8   จ านวนตัวอย่างส ารวจที่เคยใช้บริการผ่านเครือข่ายพันธมิตร                                     

งานประกันสังคมในปี 2562 กรณีเครือข่ายด้านการช าระเงิน  3-15 
บทที่ 4 ความพึงพอใจในภาพรวม 
ตารางที่ 4.1   ความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม จ าแนกตาม                              

กลุ่มต่างๆ ปี 2562  4-6 
ตารางที่ 4.2   เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บริการ                                     

ปี 2561-2562  4-13 
บทที่ 5 ความพึงพอใจในบริการ 
ตารางที่ 5.1   ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม ปี 2562  5-7 
ตารางที่ 5.2   ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม                                 

จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคม ปี 2562  5-13 
ตารางที่ 5.3  ร้อยละความพึงพอใจระดับ Top 2 Box ในบริการด้านต่างๆ                               

ของส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคม                     
ปี 2562  5-14 

ตารางที่ 5.4   ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม                                
จ าแนกตามประเภทกองทุนและผู้ใช้บริการ ปี 2562  5-31 

ตารางที่ 5.5   ร้อยละความพึงพอใจระดับ Top 2 Box ในบริการด้านต่างๆ                             
ของส านักงานประกนัสังคม จ าแนกตามประเภทกองทุนและผู้ใช้บริการ                  
ปี 2562    5-34 

ตารางที่ 5.6   ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม                   
จ าแนกตามภาค ปี 2562  5-49 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 5.7   ร้อยละความพึงพอใจระดับ Top 2 Box ในบริการด้านต่างๆ ของ                         

ส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามภาค ปี 2562  5-52 
บทที่ 6 การรับรู้และความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทน 
ตารางที่ 6.1   ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนต่างๆ จ าแนกตามประเภทกองทุน                     

และคุณลักษณะบุคคล ปี 2562  6-12 
ตารางที่ 6.2   ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนต่างๆ จ าแนกตามประเภทกองทุน                       

และอื่นๆ ปี 2562  6-15 
ตารางที่ 6.3   คะแนนความพึงพอใจในรายการต่างๆ ในหลักประกันสทิธิประโยชน์                       

ทดแทน ปี 2562  6-20 
ตารางที่ 6.4   ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม จ าแนกตาม                             

ประเภทผู้ใช้สิทธิ ปี 2562  6-24 
ตารางที่ 6.5   ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน จ าแนกตาม                         

ประเภทผู้ใช้สิทธิ ปี 2562  6-24 
ตารางที ่6.6   ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม จ าแนกตาม                    

คุณลักษณะต่างๆ ปี 2562  6-25 
ตารางที่ 6.7  ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน จ าแนกตาม                        

คุณลักษณะต่างๆ ปี 2562  6-28 
บทที่ 7 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารประกนัสังคม 
ตารางที่ 7.1   การใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ปี 2561-2562  7-7 
ตารางที่ 7.2   ประเภทของช่องทางสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ปี 2562  7-8 
ตารางที่ 7.3   การรับรู้ (เคยได้รับ) ข้อมูลข่าวสารผ่าน 6 ช่องทางสื่อสารหลัก ในปี 2561 7-9 
ตารางที่ 7.4   คะแนนความพึงพอใจข่าวสารผ่าน 7 ช่องทางหลัก ปี 2562  7-14 
ตารางที่ 7.5   คะแนนความพึงพอใจข่าวสารผ่าน 7 ช่องทางหลัก จ าแนกตาม                    

คุณลักษณะต่างๆ ปี 2562  7-15 
ตารางที่ 7.6   ประสบการณ์และความพึงพอใจช่องทางสื่อสารเครือข่าย                            

ประกันสังคมมาตรา 40 ปี 2562  7-20 
บทที่ 8 ความต้องการและความคาดหวัง 
ตารางที่ 8.1   อันดับความต้องการของผู้ใช้บริการในงานบริการและสิทธิประโยชน์                       

ทดแทน  8-3 



viii 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 8.2   อันดับความต้องการของผู้ใช้บริการในงานบริการและสิทธิประโยชน์               

จ าแนกตามกองทุน  8-5 
ตารางที่ 8.3   อันดับความต้องการของผู้ใช้บริการในงานบริการและสิทธิประโยชน์               

จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคม  8-6 
ตารางที่ 8.4   อันดับความต้องการของผู้ใช้บริการในงานบริการและสิทธิประโยชน์             

จ าแนกตามเพศ  8-7 
ตารางที่ 8.5   อันดับความต้องการของผู้ใช้บริการในงานบริการและสิทธิประโยชน์                

จ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ  8-8 
ตารางที่ 8.6   สรุปรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของ                        

ส านักงานประกันสังคม  8-10 
ตารางที่ 8.7   จ านวนความคิดเห็นตามรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการ                          

จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคมและภาค  8-18 
ตารางที่ 8.8   จ านวนความคิดเห็นตามรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการ                        

จ าแนกตามกองทุนและผูใ้ช้บริการ  8-21 
ตารางที่ 8.9   สรุปรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อสิทธิประโยชน์                       

กองทุนประกันสังคม  8-25 
ตารางที่ 8.10   จ านวนความคิดเห็นตามรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุน                  

ประกันสงัคม จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคมและภาค  8-30 
ตารางที่ 8.11   จ านวนความคิดเห็นตามรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุน             

ประกันสังคม จ าแนกตามผู้ใช้บริการ  8-35 
ตารางที่ 8.12   สรุปรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อสิทธิประโยชน์กองทุน              

เงินทดแทน  8-40 
ตารางที่ 8.13   จ านวนความคิดเห็นตามรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุน               

เงินทดแทน จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคมและภาค  8-43 
ตารางที่ 8.14   จ านวนความคิดเห็นตามรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุน               

เงินทดแทน จ าแนกตามผู้ใชบ้ริการ  8-46 
บทที่ 9 ความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตารางที่ 9.1  ผลคะแนนส ารวจความเช่ือมั่นในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส                   

ของส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562  9-6 



ix 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที ่9.2   ผลคะแนนส ารวจความเช่ือมั่นในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส                   

ของส านักงานประกันสังคม ปี 2562  9-8 
ตารางที่ 9.3   คะแนนความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส จ าแนกตาม                 

คุณลักษณะผู้ประกันตน ปี 2562  9-14 
ตารางที่ 9.4   การแสดงความคิดที่มีต่อการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ปี 2562  9-18 
บทที่ 10 ความผูกพันของผู้ใช้บริการ 
ตารางที่ 10.1   ความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคมใน 3 ระดับ จ าแนกตาม                

คุณลักษณะต่างๆ ปี 2562  10-5 
ตารางที่ 10.2   คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562  10-9 
ตารางที่ 10.3   คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม                       

แยกตามเพศและช่วงอายุ ปี 2562  10-13 
ตารางที่ 10.4   คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม                              

แยกตามกองทุนและขนาดของส านักงานประกันสังคม ปี 2562  10-14 
ตารางที่ 10.5   คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม                      

แยกตามภาคและประเภทผู้ใช้บริการ ปี 2562  10-15 
ตารางที่ 10.6   คะแนนความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ จ าแนกตามความผูกพัน 3 ระดับ                

ปี 2562  10-20 
ตารางที่ 10.7   คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส จ าแนกตามความผูกพันของผู้ใช้บริการ                     

ปี 2562  10-23 
ตารางที่ 10.8   คะแนนความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ของกองทุน จ าแนกตาม                        

ความผูกพัน 3 ระดับ ปี 2562  10-28 
บทที่ 11 ความพึงพอใจในบริการของเครือข่ายพันธมิตร 
ตารางที่ 11.1   การรับรู้ของผู้ประกันตน เรื่อง ส านักงานประกันสังคมมีบริการ                                  

ผ่านเครือข่ายพันธมิตร ปี 2562  11-6 
ตารางที ่11.2   รายละเอียดคะแนนความพึงพอใจของผู้ประกันตนกับบริการเครือข่าย                 

พันธมิตร ปี 2562  11-10 
ตารางที่ 11.3 รายละเอียดคะแนนความพึงพอใจของผู้ประกันตนกับบริการ                               

เครือข่ายพันธมิตร ปี 2562 กรณีกองทุนประกันสังคม 11-11 
 



x 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 11.4 รายละเอียดคะแนนความพึงพอใจของผู้ประกันตนกับบริการ                             

เครือข่ายพันธมิตร ปี 2562 กรณีกองทุนเงินทดแทน 11-12 
ตารางที่ 11.5  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ                            

เครือข่ายการรักษาพยาบาลจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ในการให้บริการ                      
ของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของ                 
สถานพยาบาล และสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานพยาบาล ปี 2562 11-13 

ตารางที่ 11.6  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ                      
เครือข่ายการรักษาพยาบาลจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดในการประชาสัมพันธ์                 
ข้อมูลข่าวสารของสถานพยาบาล และในคณุภาพของการให้บริการ                           
ด้านการแพทย์ ปี 2562 11-19 

ตารางที่ 11.7  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ                        
ครือข่ายทันตกรรมจากมากทีสุ่ดไปน้อยที่สุด ในการให้บริการของ                          
เจ้าหน้าที่คลินิก กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของคลินิก                                
และสิ่งอ านวยความสะดวกของคลินิก ปี 2562 11-23 

ตารางที่ 11.8  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ                        
เครือข่ายทันตกรรมจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ในการประชาสัมพันธ์                           
ข้อมูลข่าวสารของคลินิก และคุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์                    
ปี 2562 11-29 

ตารางที่ 11.9  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ                  
เครือข่ายการช าระเงินจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ในธนาคารที่ให้บริการ                     
รบัช าระเงินประกันสังคม  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ                                  
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (7-eleven)  ปี 2562 11-33 

ตารางที่ 11.10  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ                        
เครือข่ายการช าระเงินจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ในบรษิัทห้างเซ็นทรัล                     
ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด (CenPay) และ                                              
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด ปี 2562 11-39 

ตารางที่ 11.11  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ                           
เครือข่ายการช าระเงินจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ในบริษัทเอก-ชัย                               
ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด และ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด                               
(ตู้บุญเติม) ป ี2562 11-41 



xi 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
บทที่ 12 ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ตารางที่ 12.1   ร้อยละของผู้ที่แสดงความคิดเห็นว่า "เคยพบปัญหาของการให้บริการ"                       

ปี 2562  12-2 
ตารางที่ 12.2   คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ที่เคยพบปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ                    

ปี 2562  12-6 
ตารางที่ 12.3   คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ที่เคยพบปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ                 

จ าแนกตามคุณลักษณะต่างๆ ปี 2561  12-9 
ตารางที่ 12.4   คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ที่เคยพบปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ                   

กองทุนประกันสังคม ปี 2562  12-10 
ตารางที่ 12.5   คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ที่เคยพบปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ                 

กองทุนเงินทดแทน ปี 2562  12-11 
บทที่ 13  การพัฒนาการให้บริการและนวัตกรรมบรกิาร 
ตารางที่ 13.1   จ านวนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการพัฒนาการให้บริการและ           

นวัตกรรมบริการ  13-3 
ตารางที่ 13.2   จ านวนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการพัฒนาการให้บริการและ              

นวัตกรรมบริการ จ าแนกตามภาค  13-5 
ตารางที่ 13.3   จ านวนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการพัฒนาการให้บริการและ                   

นวัตกรรมบริการ จ าแนกตามผู้ใช้บริการและกองทุน  13-7 
ตารางที่ 13.4   ประเด็นที่ช่วยสร้างความประทับใจ  13-11 
ตารางที่ 13.5   ตัวอย่างหน่วยงานอื่นที่ผู้ใช้บริการประทับใจ  13-13 
บทที่ 14  บริการของศนูย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 
ตารางที่ 14.1   คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค                  

ปี 2562  14-3 
ตารางที่ 14.2   คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค                 

จ าแนกตามภาค ปี 2562  14-11 
ตารางที่ 14.3   ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ที่รับทราบใน               

สิทธิประโยชน์ทดแทน ปี 2562  14-14 
ตารางที่ 14.4   คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค                

ที่มีต่อสิทธิประโยชน์ ปี 2562  14-16 
ตารางที่ 14.5   คะแนนความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ จ าแนกตามภาค ปี 2562  14-18 



xii 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 14.6   คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค                            

ปี 2562  14-22 
ตารางที่ 14.7   คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค                    

จ าแนกตามภาค ปี 2562  14-24 
ตารางที่ 14.8   ร้อยละความต้องการอันดับ 1 ที่ผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ                              

คนงานภาคต้องการในสิทธิประโยชน์ ปี 2562  14-27 
ตารางที่ 14.9   คะแนนความพึงพอใจการบริการเครือข่ายการรักษาพยาบาลของผู้ใช้                      

บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ปี 2562   14-31 
ตารางที่ 14.10   คะแนนความพึงพอใจการบริการเครือข่ายการรักษาพยาบาลของ                       

ผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค จ าแนกตามภาค ปี 2562  14-33 
ตารางที่ 14.11   คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค                          

ปี 2562  14-34 
ตารางที่ 14.12   คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค            

จ าแนกตามภาค ปี 2562  14-35 
บทที่ 15  เปรียบเทียบผลย้อนหลัง 
ตารางที่ 15.1   คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงานประกันสังคมใน                        

137 หน่วยบรกิาร ปี 2556-2562 และทิศทางการเปลี่ยนแปลง  15-2 
บทที่ 16  วิเคราะห์ความสัมพันธ ์
ตารางที่ 16.1   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Loading)  16-4 
ตารางที่ 16.2   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจด้วยสมการถดถอย                          

ข้อมูลส ารวจป ี2562  16-6 
บทที่ 17  ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตารางที่ 17.1  ประเด็นส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 17-2 
ตารางที่ 17.2  สรุปจ านวนตัวอย่างส ารวจความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 17-4 
ตารางที่ 17.3  สรุปจ านวนตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสียภายใน 17-6 
ตารางที่ 17.4  จ านวนตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มบุคลากรส านักงานประกันสังคม 17-10 
ตารางที่ 17.5  คะแนนทัศนคติที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 17-11 
ตารางที่ 17.6  คะแนนทัศนคติที่มีต่อคณุภาพชีวิตในการท างาน จ าแนกตามคุณลักษณะ 17-18 
ตารางที่ 17.7  คะแนนทัศนคติที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน จ าแนกตามต าแหน่ง 17-21 



xiii 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 17.8  ทัศนคติที่มีต่อความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร                      

ส านักงานประกันสังคม 17-22 
ตารางที่ 17.9  คะแนนทัศนคติที่มีต่อความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของ                 

บุคลากรส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามคุณลักษณะ 17-31 
ตารางที่ 17.10  ทัศนคติที่มีต่อความผูกพันของบุคลากรส านักงานประกันสังคม 17-36 
ตารางที่ 17.11  คะแนนทัศนคติที่มีต่อความผูกพันของบุคลากรส านักงานประกันสังคม                      

จ าแนกตามคุณลักษณะ 17-44 
ตารางที่ 17.12  จุดอ่อนในด้านความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญ 17-52 
ตารางที่ 17.13  จุดอ่อนในด้านการพัฒนาฐานข้อมูล 17-61 
ตารางที่ 17.14  จุดอ่อนในด้านการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถ                              

ในการด าเนินงาน 17-71 
ตารางที่ 17.15  จุดอ่อนในด้านการเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ด ี 17-74 
บทที่ 18   จุดแข็ง จุดอ่อน ของส านักงานประกันสังคม   
ตารางที่ 18.1  สรุปจ านวนจุดแข็งจุดอ่อนที่ค้นพบ 18-1 
ตารางที่ 18.2  ประเด็นส ารวจที่ค้นพบและจุดแข็ง จุดอ่อน ของส านักงานประกันสังคม 18-2 
บทที่ 19   ประเดน็ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดท าแผนมาตรการ                                   

ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง   
ตารางที่ 19.1  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของมาตรา 33 19-5 
ตารางที่ 19.2  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของมาตรา 39 19-6 
ตารางที่ 19.3  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของมาตรา 40 19-7 
ตารางที่ 19.4  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของการเบิกจ่าย                                

ประโยชน์ทดแทน มาตรา 33 39 40 19-9 
ตารางที่ 19.5  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของการท าตลาดหาลูกค้า                          

มาตรา 40 19-10 
ตารางที่ 19.6  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของความรู้และความสามารถ                       

ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 19-11 
ตารางที่ 19.7  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของเครือข่ายทางการแพทย์                      

การรักษาพยาบาล 19-13 
ตารางที่ 19.8  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของเครือข่ายพันธมิตร                                  

การรับเงิน-จา่ยเงินประกันสังคม 19-14 



xiv 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 19.9  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของการไม่รู้สิทธิ ไม่รู้ข้อมูล                            

ของผู้ประกันตน 19-15 
ตารางที่ 19.10  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของข้อร้องเรียน และช่องทาง                       

การร้องเรียน 19-17 
ภาคผนวก 2  การจัดอันดับคะแนนของหน่วยบริการ  
ตารางที่ ผ2-1  การจัดอันดับหน่วยบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้คะแนน                                

ความพึงพอใจ มากสุดไปน้อยสุด จ าแนกตามบริการ ผ2-1 
ตารางที่ ผ2-2  การจัดอันดับหน่วยบริการในพื้นที่ปริมณฑล ที่ได้คะแนนความพึงพอใจ                

มากสุดไปน้อยสุด จ าแนกตามบริการ ผ2-5 
ตารางที่ ผ2-3  การจัดอันดับหน่วยบริการในพื้นที่ภาคกลาง ที่ได้คะแนนความพึงพอใจ                  

มากสุดไปน้อยสุด จ าแนกตามบริการ ผ2-9 
ตารางที่ ผ2-4  การจดัอันดับหน่วยบริการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้คะแนน                

ความพึงพอใจ มากสุดไปน้อยสุด จ าแนกตามบริการ ผ2-19 
ตารางที่ ผ2-5  การจัดอันดับหน่วยบริการในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้คะแนนความพึงพอใจ                 

มากสุดไปน้อยสุด จ าแนกตามบริการ ผ2-28 
ตารางที่ ผ2-6  การจัดอันดับหน่วยบริการในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้คะแนนความพึงพอใจ                               

มากสุดไปน้อยสุด จ าแนกตามบริการ ผ2-36 
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สารบัญภาพ 
 

  หน้า 
บทที่ 1 บทน า 
ภาพที่ 1.1  กรอบแรกที่ใชใ้นการจัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการของส านกังาน

ประกันสังคม การวิเคราะห์ จุดอ่อน-จุดแข็ง-โอกาส-อุปสรรค                              
(SWOT Analysis)  1-3 

ภาพที่ 1.2  สัดส่วนของผู้ที่พบปัญหาของการให้บริการ เรื่อง................................  1-11 
ภาพที่ 1.3  ตัวอย่างคะแนนความไม่พึงพอใจการให้บริการ  1-11 
ภาพที่ 1.4  ความสัมพันธ์ระหว่าง "ความพึงพอใจ" กับ "ความผูกพัน"  1-16 
ภาพที่ 1.5  การหาบริการที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของส านักงานประกันสังคม  1-22 
ภาพที่ 1.6  การประเมินความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคม ใน 3 องค์ประกอบ  1-23 
ภาพที่ 1.7  การแปลผลความหมายของเลขดัชนีความผูกพัน  1-23 
ภาพที่ 1.8  สัดส่วนผู้ใช้บรกิารตามความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคม 3 ระดับ 1-24 
ภาพที่ 1.9  สัดส่วนผู้มีส่วนได้เสียตามความรู้สึกผูกพันกบัส านักงานประกันสังคม                                

3 ระดับ  1-24 
ภาพที่ 1.10  การหาเส้นทางความสัมพันธ์เชิงลึกของปัจจัยที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อม                    

ต่อความพึงพอใจ ความผูกพนัของผู้ใช้บริการ ด้วยการวิเคราะห์ Factor                     
Analysis และ Structural Equation Model (SEM) เส้นใดมีอยู่จริง ?  1-26 

ภาพที่ 1.11  คะแนนความผกูพันต่อส านักงานประกันสังคมใน 3 ด้าน 6 รายการ                             
ของผู้มีส่วนได้เสีย  1-29 

ภาพที่ 1.12  ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจข้อมูลและเส้นทางความสัมพันธ์ของข้อมูล                                
ในแต่ละหัวข้อที่อยู่ในแบบสอบถาม  1-32 

ภาพที่ 1.13  ขัน้ตอนที่ 2 การเช่ือมโยงแนวคิดวิจัย  1-33 
ภาพที่ 1.14  ขั้นตอนที่ 3 การขยายผลวิจัย  1-33 
บทที่ 3 กลุ่มตัวอย่างส ารวจ 
ภาพที่ 3.1  คุณลักษณะบคุคลของกลุ่มตวัอย่างส ารวจ  3-8 
ภาพที่ 3.2  การขอรับบริการจากส านักงานประกันสังคม  3-12 
บทที่ 4 ความพึงพอใจในภาพรวม 
ภาพที ่4.1  ความพึงพอใจในภาพรวมและสัดส่วนความพึงพอใจของส านักงาน                    

ประกันสังคม ปี 2561-2562  4-2 
ภาพที่ 4.2  ความพึงพอใจในภาพรวม จ าแนกตามเพศและช่วงอายุของผู้ใช้บริการ                                  

ปี 2561-2562  4-3 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

  หน้า 
ภาพที ่4.3  ความพึงพอใจในภาพรวม จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคม                         

3 ระดับ ปี 2561-2562  4-4 
ภาพที่ 4.4  ความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม จ าแนกตาม                         

ผู้ใช้บริการ ปี 2561-2562  4-5 
บทที่ 5 ความพึงพอใจในบริการ 
ภาพที่ 5.1  ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงาน                    

ประกันสังคม ป ี 2561-2562  5-3 
ภาพที่ 5.2  บริการของส านักงานประกันสังคมที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด                           

10 อันดับแรก จากผู้ใช้บริการ ปี 2561-2562  5-5 
ภาพที่ 5.3  บริการของส านักงานประกันสังคมที่ได้รับความพึงพอใจต่ าสุด                                    

5 อันดับท้าย จากผู้ใช้บริการ ปี 2561-2562  5-6 
ภาพที่ 5.4  ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม                                

จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562  5-11 
ภาพที่ 5.5  ผล 10 อันดับบริการจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน                    

ที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สดุและน้อยที่สดุ ปี 2562  5-18 
ภาพที่ 5.6  ผล 10 อันดับบริการที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและน้อยที่สุด                                 

จ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ ปี 2562  5-26 
ภาพที่ 5.7  ผล 10 อันดับบริการที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและน้อยที่สุด                                 

จ าแนกตามภาค ปี 2562  5-44 
ภาพที่ 5.8  คะแนนความพึงพอใจในบริการ จ าแนกตามภาค  5-56 
บทที่ 6 การรับรู้และความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทน 
ภาพที่ 6.1  ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนด้านต่างๆ จ าแนกตามกองทุน                     

ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ปี 2561-2562  6-4 
ภาพที่ 6.2  ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนด้านต่างๆ จ าแนกตามเพศของ                     

ผู้ประกันตน ปี 2561-2562  6-5 
ภาพที่ 6.3  ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนด้านต่างๆ จ าแนกตามช่วงอายุ                               

ปี 2561-2562  6-6 
ภาพที่ 6.4  ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนด้านต่างๆ จ าแนกตามขนาด                       

ของส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562  6-7 
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  หน้า 
ภาพที่ 6.5  ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนด้านต่างๆ จ าแนกตามภาค                        

ปี 2561-2562  6-8 
ภาพที่ 6.6  ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนด้านต่างๆ จ าแนกตามผู้ใช้บริการ                  

ปี 2561-2562  6-9 
ภาพที่ 6.7  คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของการมีหลักประกันสิทธิประโยชน์                  

ทดแทน ปี 2561-2562  6-18 
ภาพที่ 6.8   คะแนนความพึงพอใจในรายการต่างๆ ในหลักประกันสทิธิประโยชน์                      

ทดแทน ปี 2561-2562  6-19 
ภาพที่ 6.9  คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของการมีหลักประกันสิทธิประโยชน์                  

ทดแทน จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562  6-22 
ภาพที่ 6.10  คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของการมีหลักประกันสิทธิประโยชน์                    

ทดแทน จ าแนกตามช่วงอายุของผู้ใช้บริการ ปี 2561-2562  6-23 
บทที่ 7 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารประกันสังคม 
ภาพที่ 7.1  การใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสาร ปี 2561-2562  7-4 
ภาพที่ 7.2  คะแนนความพึงพอใจข่าวสารผ่าน 7 ช่องทางหลัก ปี 2561-2562  7-13 
ภาพที่ 7.3  เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจข่าวสารผ่าน 7 ช่องทางหลัก                            

กับร้อยละของผู้ใช้บริการที่เคยได้รับข่าวสารส านักงานประกันสังคม                            
ใน 7 ช่องทางหลัก  7-13 

ภาพที่ 7.4  ประสบการณ์การใช้ช่องทางสื่อสารเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40                      
ปี 2562  7-18 

ภาพที่ 7.5  ความพึงพอใจต่อช่องทางสื่อสารเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40                                 
ปี 2562 7-19 

บทที่ 8 ความต้องการและความคาดหวัง 
ภาพที่ 8.1  ร้อยละความต้องการอันดับ 1 ทีผู่้ใช้บริการต้องการจากส านักงาน                  

ประกันสังคม มากที่สุด ปี 2561-2562  8-2 
ภาพที่ 8.2  ร้อยละความต้องการอันดับ 1 ทีผู่้ใช้บริการต้องการจากส านักงาน                

ประกันสังคม มากที่สุด จ าแนกตามกองทุน ปี 2562  8-4 
ภาพที่ 8.3  ล าดับขั้นความคาดหวังของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวอาคาร              

ส านักงานประกันสังคม  8-12 
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  หน้า 
ภาพที่ 8.4  ล าดับขั้นความคาดหวังของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน                         

และบุคลากรส านักงานประกันสังคม  8-13 
ภาพที่ 8.5  ล าดับขั้นความคาดหวังของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร 8-14 
ภาพที่ 8.6  จ านวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคาดหวังของตนเอง                           

จ าแนกตามกลุ่มต่างๆ  8-16 
ภาพที่ 8.7  จ านวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคาดหวังของตนเองใน                            

สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม จ าแนกตามกลุ่มต่างๆ  8-28 
ภาพที่ 8.8  จ านวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคาดหวังของตนเองใน                            

สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน จ าแนกตามกลุ่มต่างๆ  8-42 
บทที่ 9 ความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภาพที่ 9.1  คะแนนความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561-2562  9-1 
ภาพที่ 9.2  เปรียบเทียบผลคะแนนความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส                       

และคะแนนความพึงพอใจในบริการ ปี 2561-2562  9-2 
ภาพที่ 9.3  คะแนนความเชื่อมัน่ที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใสที่เกีย่วข้องกับ                     

เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562  9-3 
ภาพที่ 9.4  คะแนนความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใสที่เกีย่วข้องกับข้อมูล                           

ข่าวสารและความเสมอภาคในบริการ ปี 2561-2562  9-4 
ภาพที่ 9.5  ผลคะแนนส ารวจความเช่ือมั่นในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสของ                      

ส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562  9-5 
ภาพที่ 9.6  ความเช่ือมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 จ าแนกตาม                   

คุณลักษณะผู้ประกันตน  9-10 
ภาพที่ 9.7  การแสดงความคิดที่มีต่อการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ปี 2562  9-17 
บทที่ 10 ความผูกพันของผู้ใช้บริการ 
ภาพที่ 10.1  สัดส่วนผู้ใช้บรกิารตามความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคม                          

3 ระดับ ปี 2561-2562  10-2 
ภาพที ่10.2  ความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคมใน 3 ระดับ จ าแนกตาม                      

คุณลักษณะต่างๆ ปี 2562  10-3 
ภาพที่ 10.3  คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม                                 

ปี 2561-2562  10-7 



xix 
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  หน้า 
ภาพที่ 10.4  คะแนนความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคมใน 3 ด้าน 6 รายการ                             

ของผู้ประกันตน ปี 2561-2562  10-8 
ภาพที่ 10.5  คะแนนความผูกพันจ าแนกตามคุณลักษณะ  10-10 
ภาพที่ 10.6  คะแนนความพึงพอใจในบริการ จ าแนกตามความผูกพันของผู้ใช้บริการ                 

ปี 2561-2562  10-19 
ภาพที่ 10.7  คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส จ าแนกตามความผูกพันของผู้ใช้บริการ 10-22 
ภาพที่ 10.8  คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส และความพึงพอใจ  10-24 
ภาพที่ 10.9  คะแนนความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม                       

จ าแนกตามความผูกพัน ปี 2561-2562  10-26 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
จากหลักการและเหตุผลที่ถูกกล่าวถึงในขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา ความตอนหนึ่งว่า 

“ส ำนักงำนประกันสังคม ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำองค์กร เพื่อให้บรรลุตำม
วิสัยทัศน์ของส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) “ก้ำวสู่องค์กรประกันสังคม
ชั้นน ำในภูมิภำคอำเซียน” สิ่งส ำคัญที่จะท ำให้องค์กรพัฒนำได้ คือกำรปรับปรุงหน่วยบริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคมและหน่วยบริกำรอื่นตลอดจนกระบวนงำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง     
เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจต่อผู้รับบริกำร ดังนั้นส ำนักงำนประกันสังคม จึงต้องด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเป็นประจ ำทุกปี เพื่อน ำผลกำรส ำรวจมำเป็นข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในภำพรวม นอกจำกนี้กำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ยังสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริหำร
ควำมเสี่ยงของส ำนักงำนประกันสังคม รำยกำรควำมเสี่ยงจำกกำรขำดควำมเชื่อมั่นต่อคุณภำพ                   
ในกำรให้บริกำร ใช้เป็นข้อมูลในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ตำมตัวชี้วัด                         
ด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วยเสียระบบกำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐ                
ในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 และเป็นข้อมูลส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส                     
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักงำนประกันสังคม ต้องด ำเนินกำร                     
ด้วยควำมโปร่งใสเป็นกลำงและปรำศจำกอคติ ดังนั้น เพื่อควำมเป็นกลำงและน่ำเชื่อถือของ                       
ผลกำรส ำรวจส ำนักงำนประกันสังคม จึงจ ำเป็นต้องจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ที่มีต่อส ำนักงำนประกันสงัคมเพื่อน ำผลกำรส ำรวจมำพฒันำองคก์ร
ต่อไป" 

จากประโยคดังกล่าว นักวิจัยขอขยายความส าคัญของการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ                      
ต่ อผู้ รั บบริ ก าร  ให้ ค รบองค์ ประกอบของงานวิ จั ยที่ ค วรมี ทั้ ง เ รื่ อ ง  "ควำมพึ งพอใจ "                                   
"ควำมไม่พึงพอใจ" "ควำมต้องกำร" "ควำมคำดหวัง" "ควำมเชื่อมั่น" "ควำมผูกพัน" "ควำมรู้
และควำมเข้ำใจ" 

กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การให้บริการของส านักงานประกันสังคม ย่อมส่งผลโดยตรง
ต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการทั้งในด้าน "พึงพอใจ" และ "ไม่พึงพอใจ" ตลอดจนเกิดความ
ต้องการและความคาดหวังที่ผู้รับบริการ ต้องการให้ส านักงานประกันสังคม ตอบสนอง ให้ดีที่สุด                      
ซึ่งจะส่งผลให้ส ำนักงำนประกันสังคม มีภำพลักษณ์ที่ดี ท ำให้ผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่น จนเกิด
เป็นควำมผูกพัน  
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หากส านักงานประกันสังคม ไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ ความต้องการ และ            
ความคาดหวัง "ได้" ย่อมสร้างเงื่อนไขให้กับผู้รับบริการในเรื่องความผูกพันที่มีต่อส านักงาน
ประกันสังคมโดยตรง ผู้รับบริการที่ผิดหวังกับการให้บริการย่อมรู้สึกไม่ผูกพัน และลงโทษโดยการ     
"ไม่พึงพอใจและไม่เชื่อมั่นส านักงานประกันสังคม" จนเกิดภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เสื่อมถอยลงได้ 
ซึ่งหมายถึง กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนประกันสังคม ไม่มีควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับทรัพยำกรที่
ได้รับ 

ด้วยเหตุนี้ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ จึงเป็นประเด็นที่ส านักงาน
ประกันสังคม ควรให้ความส าคัญ "ด้วยการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ" เพื่อใช้เป็นข้อมูลก าหนด
ทิศทางและกลยุทธ์รองรับการขยายตัวของพันธกิจให้เสริมสร้างความยั่งยืนกับส านักงานประกันสังคม
ต่อไป 

 
 
กรอบที่ 1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง  

 
 เนื่องจาก "ความพึงพอใจ" เป็นผลที่ เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่าง                    

"ความต้องการ" ในการได้รับบริการจริงกับสิ่งที่ตนเอง "คาดหวัง" เมื่อผู้รับบริการ ท าการ
เปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับบริการจริง กับสิ่งที่ตนเองคาดหวัง หากสิ่งที่ได้รับบริการเป็นไปตาม                
ความคาดหวัง จะถือเป็นการยืนยันที่ถูกต้อง ผู้รับบริการ ย่อมเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้ำไม่เป็นไป
ตำมควำมคำดหวัง จะสะท้อนออกมำเป็นระดับ ควำมไม่พึงพอใจได้  เมื่อเป็นเช่นนี้ แนวทาง              
ลดความไม่พึงพอใจจึงต้องทราบก่อนว่า ผู้รับบริกำร "ต้องกำรอะไร" และ "คำดหวังอย่ำงไร" 

 
  
หน้าที่ของนักวิจัยคือ การสืบหาข้อมูล/ข้อเท็จจริงด้วยหลักการทางวิชาการ ที่จะส่งผลต่อ

ความ พึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ความเช่ือมั่น ความผูกพัน 

 กรณีส านักงานประกันสังคม สำมำรถ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ 
มำกกว่ำ  สิ่ งที่ผู้ รับบริการคาดหวัง ผลคือ ผู้รับบริการจะรู้ สึกพึงพอใจมากขึ้น                          
ท าให้ผู้รับบริการเกิดความผูกพัน 

 กรณีส านักงานประกันสังคม ไม่สำมำรถ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ                 
ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวัง ผลคือ ผู้รับบริการจะรู้สึกพึงพอใจน้อยลง หรือ 
รู้สึกไม่พึงพอใจ ท าให้ผู้รับบริการไม่เกิดความผูกพัน 

กระบวนการวิ เคราะห์ข้อมูล โดยทีมวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                         
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีชุดวิเคราะห์ที่เชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยค้นหาข้อเสนอแนะ                    
ที่เป็นประโยชน์ต่อส านักงานประกันสังคมได้จริง 
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โดยเริ่มจากการวางกรอบวิเคราะห์ จุดอ่อน-จุดแข็ง-โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis)           
ซึ่งเป็นกรอบแรกที่จะใช้ในการจัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการของส านักงานประกันสังคม 

 
ภำพที่ 1.1 กรอบแรกที่ใช้ในกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 

กำรวิเครำะห์ จุดอ่อน-จุดแข็ง-โอกำส-อุปสรรค (SWOT Analysis) 
   
 
  
 
 
 
 
ตามด้วยชุดแนวคิดวิเคราะห์ที่ใช้หลักสถิติขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 

Analysis) การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและภายนอก (Structural Equation 
Model) การวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่นของปัจจัยทางตรงที่มีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวม เป็นต้น 
มีทั้งหมด 10 แนวคิด ซึ่งชุดแนวคิดดังกล่าว จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ จุดอ่อน -จุดแข็ง-
โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการท าวิจัย คือ แผนการปรับปรุง
การให้บริการของส านักงานประกันสังคม โดยต้ังเป้าหมายท้าทายถึง "ความผูกพัน" ของผู้รับบริการ 

ทีมวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คาดหวังว่าข้อมูลที่ค้นพบและจัดท าเป็นฐานข้อมูล เมื่อน ามาผ่านกระบวนการวิจัยและวิเคราะห์                     
ทางสถิติ ตามแนวคิดที่จะน าเสนอต่อไป เมื่อน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมต่อส านักงาน
ประกันสังคม และข้อเสนอแนะของงานวิจัยได้รับการตอบสนองสู่ภาคปฏิบัติจริง สุดท้ายผลที่คาดว่า
จะได้รับ คือ การสร้างโอกาสที่ส านักงานประกันสังคม จะได้รับความชื่นชมจากผู้รับบริการและมีผล
ประเมินความพึงพอใจสูงขึ้นต่อเนื่องในอนาคตจนถึงเป้าหมายสูงสุดคือ "ความผูกพันของผู้รับบริการ" 

 

1.2 วัตถุประสงค ์
ส านักงานประกันสังคม ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 4 ข้อ ได้แก่  
1.  เพื่อส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย              

ทุกกลุ่มที่มีต่อส านักงานประกันสังคม  
2.  เพื่อส ารวจความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มีต่อส านักงาน

ประกันสังคม  

 

จุดแข็งภายในของส านักงานประกันสังคม 
 

จุดอ่อนภายในของส านักงานประกันสังคม 
 

 

โอกาสภายนอกของส านักงานประกันสังคม 
 

อุปสรรคภายนอกของส านักงานประกันสังคม 
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3.  เพื่อน าผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน มาวิ เคราะห์หาปัจจัยและ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อความเชื่อมั่น ในคุณภาพการให้บริการและการพัฒนางานของส านักงาน
ประกันสังคม  

4.  เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ในการจัดท าแผนหรือมาตรการในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ปัญหากระบวนการท างานในเชิงรุก สามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผนงาน โครงการ ในการบริหาร
ความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส านักงานประกันสังคม 

 
ทีมผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ดังนี้ 
1. สร้างกรอบแนวคิดที่ ใช้ศึกษาความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ                                

ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น ความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มีต่อ
ส านักงานประกันสังคม 

2. ส ารวจข้อมูลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น 
ความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มีต่อส านักงานประกันสังคม โดยใช้
แบบสอบถามเชิ งปริมาณและใช้ เครื่ องมือวิ เคราะห์  เช่น  แบบจ าลอง SWOT Analysis,                                        
Factor Analysis, Linear Regression Model, Elasticity, Structural Equation Model เ ป็ น ต้ น 
และการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการเขียนแผนภาพต้นไม้ 

3. น าผลวิเคราะห์ตามข้อ 2. มาจัดท าแผนหรือมาตรการในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ปัญหากระบวนการท างานในเชิงรุก สามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผนงาน โครงการ ในการบริหาร
ความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส านักงานประกันสังคม
ต่อไป 

ขยายผลวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นพัฒนาการของข้อมูลจากการท าส ารวจในปี 2561 และปี 2562 
 

1.3 นิยำมศัพท์เฉพำะด้ำนประกันสังคม 
1. การให้บริการของส านักงานประกันสังคม หมายถึง การให้บริการของหน่วยบริการ

ส านักงานประกันสังคมหรือหน่วยบริการอืน่ 
2. หน่วยบริการของส านักงานประกันสั งคม หมายถึ ง  ส านักงานประกันสั งคม

กรุงเทพมหานครพื้นที่ ส านักงานประกันสังคมจังหวัด ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงานภาค 

3. หน่วยบริการอื่น หมายถึง หน่วยงานอื่นที่ส านักงานประกันสังคมท าสัญญาหรือบันทึก
ข้อตกลง 

4. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ ใช้บริการของหน่วยบริการส านักงานประกันสังคมและ                    
หน่วยบริการอื่น 
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5. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถครอบคลุมกลุ่มส าคัญตามหลักการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis Approach) ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังนี้ 

 5.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก้ ผู้บริหาร บุคลากรส านักงานประกันสังคม 
 5.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ได้แก่ คณะกรรมการ ลูกจ้าง 

ผู้ประกันตน นายจ้าง สถานพยาบาล และธนาคารและหน่วยบริการ 
 5.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน 
6.  นายจ้าง/ตัวแทน หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้หรือผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง (ฝ่ายบุคคล) ของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ที่ขึ้นทะเบียนกับ
ส านักงานประกันสังคมในปัจจุบัน 

7.  ลูกจ้าง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33) หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง 
แต่ไม่รวมถึงลูกจ้าง ซึ่งท างานเกี่ยวกับงานบ้าน อันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 

8.  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หมายถึง ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาแล้วและ
ต่อมาความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้สิ้นสุดลง เนื่องจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและประกัน
ตนต่อ กับกองทุนประกันสังคมโดยสมัครใจ 

9.  ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หมายถึง บุคคลอื่นใด ซึ่งมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 และ 39 
และสมัครใจเป็นผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคม 

10. กองทุนประกันสังคม หมายถึง เป็นกองทุนให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับ
ประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งมิใช่เนื่องจากการท างาน 
รวมทั้งกรณี คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน 

11. กองทุนเงินทดแทน หมายถึง กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างและนายจ้าง                     
เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง
โดยไม่ค านึงถึงวันเวลาและสถานที่ แต่จะดูสาเหตุที่ท าให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  

12.  Top 2 Box หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจระดับ “มากที่สุดและมาก” เมื่อเทียบเป็น
สัดส่วนกับร้อยละความพึงพอใจทั้งหมด  
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1.4 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
1.4.1 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินผลส ำรวจในรูปแบบสเกล 

เกณฑ์ประเมินความคิดเห็นจากผลส ารวจ มีไว้เพื่อใช้เป็นมาตรฐานวัดระดับ                   
ความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละรายว่ามีความรู้สึกในแต่ละเรื่องที่ตนเอง
ประสบอยู่ในระดับใด โดยเกณฑ์ประเมินถูกก าหนดให้มี 5 ระดับความรู้สึก ดังนี้  
 
ตำรำงที่ 1.1  เกณฑ์ประเมนิผลรูปแบบสเกล (5 ระดับ) 
เกณฑ์ประเมินควำมพึงพอใจ เกณฑ์ประเมินควำมไม่พึงพอใจ เกณฑ์ประเมินควำมเชื่อมั่น 

(คุณธรรมและควำมโปร่งใส) 
และควำมผูกพัน 

5 พึงพอใจมากที่สุด -5 ไม่พึงพอใจมากที่สุด 5 เห็นด้วยมากที่สุด 
4 พึงพอใจมาก -4 ไม่พึงพอใจมาก 4 เห็นด้วยมาก 
3 พึงพอใจปานกลาง -3 ไม่พึงพอใจปานกลาง 3 เห็นด้วยปานกลาง 
2 พึงพอใจน้อย -2 ไม่พึงพอใจน้อย 2 เห็นด้วยน้อย 
1 พึงพอใจน้อยที่สุด -1 ไม่พึงพอใจน้อยที่สุด 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

กำรแปลผลควำมพึงพอใจ กำรแปลผลควำมไม่พึงพอใจ กำรแปลผลควำมเชื่อมั่น 
(คุณธรรมและควำมโปร่งใส) 

และควำมผูกพัน 
สูงกว่า 4.20 พึงพอใจมากที่สุด ต่ ากว่า -4.20 ไม่พึงพอใจมากที่สุด สูงกว่า 4.20 เห็นด้วยมากที่สุด 
3.41-4.20 พึงพอใจมาก -3.41 ถึง -4.20 ไม่พึงพอใจมาก 3.41-4.20 เห็นด้วยมาก 
2.61-3.40 พึงพอใจปานกลาง -2.61 ถึง -3.40 ไม่พึงพอใจปานกลาง 2.61-3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
1.81-2.60 พึงพอใจน้อย -1.81 ถึง -2.60 ไม่พึงพอใจน้อย 1.81-2.60 เห็นด้วยน้อย 
ต่ ากว่า 1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด สูงกว่า -1.80 ไม่พงึพอใจน้อยที่สุด ต่ ากว่า 1.81 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
หมายเหตุ : สูตรการแปลความกว้างของอันตรภาคชั้น มีดังนี้ 

อันตรภาคชั้น  =  พิสัย . 
                               จ านวนชั้น 

 =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
               จ านวนชั้น 
 =     5 – 1                   = 0.80    
           5 
 ความกว้างของแต่ละชั้นเท่ากับ 0.80 
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ตำรำงที่ 1.2  รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ประเมินควำมพึงพอใจ 5 ระดับ 

ประเภทบริกำรภำยในหน่วยบริกำร 
ระดับควำมรู้สึกพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด 

กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่      
ข้อ 1 การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ      
ข้อ 2 ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี      
ข้อ 3 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ      
ข้อ 4 การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม      
ข้อ 5 ความสุภาพของการแต่งกาย      
กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำร      
ข้อ 6 การให้บริการตามล าดับคิว      
ข้อ 7 ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ      
ข้อ 8 ความรวดเร็วในการให้บริการ      
ข้อ 9 การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมลูขั้นตอนการบริการ      
ข้อ 10 ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ      
ข้อ 11 วันและเวลาเปิดให้บริการ      
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก      
ข้อ 11 ความสะอาดของสถานที่      
ข้อ 12 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่      
ข้อ 13 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก          

ภายในอาคาร เช่น เก้าอี้นั่งรอ น้ าดื่ม      

ข้อ 14 ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับ
บริการ 

     
ข้อ 15 การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์      
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร      
ข้อ 16 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก      
ข้อ 17 เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน      
ข้อ 18 ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ      
ข้อ 19 ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย      
ข้อ 20 มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร      
คุณภำพของกำรให้บริกำร      
ข้อ 21 มีความเสมอภาคของการให้บริการ      
ข้อ 22 การให้บริการถูกต้องครบถ้วน      
ข้อ 23 การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม      
ข้อ 24 การให้บริการมีความโปร่งใส      
ข้อ 25 ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ      
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ตำรำงที่ 1.3  รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใส 5 ระดับ 

คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ระดับควำมเชื่อมั่น 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
ข้อ 1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้

โดยง่าย (หลักนิติธรรม)       

ข้อ 2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป (หลักความมีส่วนร่วม)       

ข้อ 3 ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม 
(หลักนิติธรรม)       

ข้อ 4 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
(หลักคุณธรรม)       

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส)       

ข้อ 6 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ 
        เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ                          

(หลักความคุ้มค่า)  
     

ข้อ 7 เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
(ให้บริการ) เป็นอย่างดี (หลักความรับผิดชอบ)       
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ตำรำงที่ 1.4  รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ประเมินควำมผูกพัน 5 ระดับ 

ควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร 
ระดับกำรอยำกมีส่วนร่วม 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
ข้อ 1 หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับ สปส. และท่านมีความรู้

ในเรื่องดังกล่าว ท่านจะช่วยอธิบายข้อมูลให้
ทราบ 

     

ข้อ 2 หากมีผู้รับทราบข้อมูล สปส. ที่คลาดเคลื่อน 
       และท่านทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ท่านจะช่วยชี้แจง

ข้อมูลที่ถูกต้อง 
     

ข้อ 3 แม้ท่านมีสิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน 
       แต่ท่านยังต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อไป      

ข้อ 4 ท่านต้องการเป็นผู้ประกันตนกับ สปส. ตลอดไป
ในระยะยาว       

ข้อ 5 ท่านพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับ สปส. 
        เพื่อ สปส. จะน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบริการ

ให้ดียิ่งขึ้น 
     

ข้อ 6 ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทย เป็น
ผู้ประกันตนกับ สปส. เพื่อให้คนไทยมีความ
มั่นคงในชีวิตและ สปส. เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

     

 
1.4.2 แนวทำงศึกษำเรื่องควำมไมพ่ึงพอใจ 

ขั้นที่ 1 เสนอให้ท าการคัดเลือกเรื่องที่ผู้รับบริการ ร้องเรียนส านักงานประกันสังคม 
มากที่สุดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ขึ้นมาจ านวนหนึ่ง หรือ คัดเลือกเรื่องที่มีผู้แสดง ความไม่พึงพอใจ
ส านักงานประกันสังคม จากการท าส ารวจในปีที่ผ่านมา หรือ ก าหนดจากหัวข้อส ารวจหลัก
เช่นเดียวกับการส ารวจความพึงพอใจ เพื่อใช้ตรวจสอบระดับความรุนแรงของความไม่พึงพอใจ                    
ในเรื่องที่คาดว่ายังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน 

ขั้นที่ 2 เมื่อได้เรื่องที่เป็นปัญหาของการให้บริการแล้ว ให้ใช้ข้อมูลนี้ตั้งค าถามส ารวจ
ความไม่พึงพอใจ โดยให้ผู้รับบริการประเมินความรู้สึกใน 5 ระดับความไม่พึงพอใจ เช่นเดียวกับ                   
การส ารวจความพึงพอใจ รวมถึงการตั้งค าถามปลายเปิด ให้ผู้รับบริการกล่ าวถึงเรื่องที่ตนเอง                     
ไม่พึงพอใจส านักงานประกันสังคมเพิ่มเติม 
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ตำรำงที่ 1.5  รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ประเมินควำมไม่พึงพอใจ 7 ระดับ 

ปัญหำของกำรบริกำร 
พบปัญหำ
หรือไม่ 

กรณี "พบปัญหำ" ระดับควำมรู้สึกไม่พึงพอใจ 

ไม่พบ พบ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
ข้อ 1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่        
ข้อ 2 กระบวนการและขั้นตอน

ให้บริการ        

ข้อ 3 สิ่งอ านวยความสะดวก        
ข้อ 4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร        

ข้อ 5 ศูนย์บริการข้อมูล 1506        
ข้อ 6 การโทรศัพท์มายังส านักงาน        
ข้อ 7 คุณภาพของการให้บริการ        

 

ข้อ 8 กรณีพบปัญหาในข้อ 10.1-10.7 กรุณายกตัวอย่างปัญหา 
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
ข้อ 9 ท่านมีความไม่พึงพอใจการให้บริการของส านักงานประกันสังคมเรื่องใดเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................  

 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
มิติที่ 1 ท าให้ทราบสัดส่วนระหว่าง "ผู้ที่มีความไม่พึงพอใจ" กับ "ผู้ที่ไม่มีความรู้สึก" 

ว่าโดยแท้จริงแล้ว มีสัดส่วนผู้ไม่พึงพอใจในเรื่องนั้นๆ มากน้อยเพียงใด เนื่องจากในขั้นแรก 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องตอบก่อนว่า เรื่องนี้เป็นปัญหำใช่หรือไม่ เพราะถ้าผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กล่าวว่า ไม่เป็นปัญหา ย่อมหมายถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายนี้ 
ไม่มีเรื่องไม่พึงพอใจ 

ตัวเลขสัดส่วนของความไม่พึงพอใจที่ค านวณได้ท าให้ทราบว่าเรื่องควำมไม่พึงพอใจ
ที่คำดว่ำจะเป็นปัญหำ โดยแท้จริงแล้วเป็นปัญหำส่งผลกระทบแนวกว้ำงมำกน้อยเพียงใด                      
(ภาพที่ 1.2) 
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ภำพที่ 1.2 สัดส่วนของผู้ที่พบปัญหำของกำรให้บริกำร เรื่อง................................ 

 
 

มิติที่ 2 ในขั้นถัดไป ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีเรื่องไม่พึงพอใจ         
จะถูกสอบถามระดับความรู้สึกไม่พึงพอใจ (5 ระดับ) ท าให้ทราบว่า เรื่องที่เป็นความไม่พึงพอใจ
ดังกล่าว ส่งผลต่อความรู้สึก ไม่พึงพอใจในระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด 
 

ภำพที่ 1.3 ตวัอย่ำงคะแนนควำมไม่พึงพอใจกำรให้บรกิำร 

 
 

มิติที่  3 รายละเอียดเรื่องที่ผู้ รั บบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  บรรยาย                         
ความไม่พึงพอใจการให้บริการของส านักงานประกันสังคม เพิ่มเติม (ค าถามปลายเปิดข้อ 2)                        
ที่สามารถเชื่อมโยงกับผลส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง และสามารถน าผลมา  
จัดอันดับ เรื่องที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจจากมากไปน้อย (นับความถี่ของค าตอบ)  

ไม่เป็นปัญหา

เป็นปัญหา

ปัญหำของกำรให้บริกำร เรื่อง.....................

-3.312

-3.366

-3.283

-3.321

-3.255

-3.337

รวมทุกความไม่พึงพอใจ

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

สิ่งอ านวยความสะดวก

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

คุณภาพของการให้บริการ



   

1-12 

อย่างไรก็ตาม ในข้อก าหนดขอบเขตของงาน หัวข้อ 4 .1 ให้ด า เนินการส ารวจ                              
ความไม่พึงพอใจในประเด็นสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งนักวิจัยเสนอให้ปรับวิธีสืบหาข้อมูล โดยให้                  
น าประเด็นสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ กล่าวไว้ในเรื่อง การรับรู้สิทธิ ความพึงพอใจของการได้รับสิทธิ                         
และความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการต้องการให้ส านักงานประกันสังคมปรับปรุงสิทธิประโยชน์อย่างไร                      
แทนการสืบหาข้อมูลระดับความไม่พึงพอใจในสิทธิประโยชน์ เพราะสิทธิประโยชน์ ไม่ ใช่งานบริการ                   
ที่ เชื่อมโยงกับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของการบริการที่ ได้รับเหมือนหัวข้ออื่นๆ                        
เช่น บริการของเจ้าหน้าที่ กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ บริการสิ่งอ านวยความสะดวก                   
บริการประชาสัมพันธ์ คุณภาพการให้บริการ เป็นต้น การสืบหาข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ จึงควร                 
สืบหาในประเด็น การรับรู้สิทธิ ความพึงพอใจของการได้รับสิทธิ และความคาดหวังในการปรับปรุง                                
สิทธิประโยชน์   

 
 
กรอบที่ 2 แนวทำงตั้งค ำถำมส ำรวจ ควำมพึงพอใจ กับ ควำมไม่พึงพอใจ 
 ไม่ควรเป็นประเด็นส ำรวจเดียวกันทุกอย่ำง 
 เช่น ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร - ท่ำนพึงพอใจมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่ระดับใด 
 ควำมไม่พึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร - ท่ำนไม่พึงพอใจมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่ระดับใด 

การใช้ค าถามเดียวกันตามตัวอย่างนี้ ท าให้เกิดปัญหาการตีความที่ขัดแย้งกันและไม่สามารถ
สรุป ได้ว่า ตกลงแล้วเจ้าหน้าที่มีมารยามเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี ผู้รับบริการพึงพอใจหรือ                   
ไม่พึงพอใจ เป็นต้น 

นักวิจัยจึงเสนอให้ใช้วิธีส ารวจความไม่พึงพอใจในรูปแบบการคัดเลือกเรื่องที่ผู้รับบริการ 
ร้องเรียน และใช้เทคนิคสอบถามตามหัวข้อน าเสนอที่ 3.2 ข้างต้น 

และใช้วิธีส ารวจรายการความไม่พึงพอใจเพิ่มเติมด้วย ค ำถำมปลำยเปิด ที่สามารถ                         
น าความคิดเห็นต่างๆ มารวบรวมและจัดอันดับเรื่องที่ไม่พึงพอใจจากมากไปน้อยได้ 

 
  
1.4.3 แนวทำงศึกษำเรื่อง ควำมตอ้งกำร ควำมคำดหวัง ที่มผีลต่อควำมพึงพอใจ 

หมายเหตุ : เป็นแนวคิดที่มีความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากมีความเข้าใจผิดของ                   
วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวัง (ดูตัวอย่าง                  
ในกรอบที่ 3) 

หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ 
และความคาดหวัง โดยความพึงพอใจ หมายถึง "ความพอใจ ชอบใจ และมีความสุขที่ความต้องการ                
ที่ความคาดหวังได้รับการตอบสนองในทางที่ดี บรรลุผล หรือ สมหวัง  จนตนเองรู้สึกได้ถึง                       
ความพึงพอใจในเรื่องดังกล่าว" และความไม่พึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ตรงข้ามกับความพอใจ 
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ดังนั้น ความไม่พึงพอใจ หมายถึง "ความไม่พอใจ ไม่ชอบใจ และไม่มีความสุข ที่ความต้องการ                                  
ที่ความคาดหวัง ไม่ได้รับการตอบสนองในทางที่ดี ไม่บรรลุผล หรือ ไม่สมหวัง  จนตนเองรู้สึกได้ถึง
ความไม่พึงพอใจในเรื่องดังกล่าว" 

จึงกล่าวได้ว่า "ความพึงพอใจ เป็นผลที่เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่าง
ความต้องการ ในการได้รับบริการจริงกับสิ่งที่ตนเองคาดหวัง เมื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท าการเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับบริการจริงกับสิ่งที่ตนเองคาดหวัง หากสิ่งที่ได้รับบริการเป็นไปตาม      
ความคาดหวังจะถือเป็นการยืนยัน ที่ถูกต้อง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียย่อมเกิดความพึงพอใจ                 
แต่ถ้ำไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวัง จะสะท้อนออกมำเป็นระดับควำมไม่พึงพอใจได้  เมื่อเป็นเช่นนี้ 
แนวทางลดความไม่พึงพอใจ จึงต้องทราบก่อนว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องการอะไร
และคาดหวังอย่างไร 

 
ตำรำงที่ 1.6  รูปแบบวิธีกำรศึกษำเรื่องกำรรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทน "กองทุนประกันสังคม" 

และควำมรู้สึกพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทน 
สิทธิประโยชน์ทดแทน  
(กองทุนประกันสังคม) 

รับรู ้
กรณี "รับรู"้ ระดับควำมรู้สึกพึงพอใจ 

ไม่รับรู ้
มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

ข้อ 1 เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 
(มาตรา 33,39,40)        

ข้อ 2 บริการทันตกรรม ประเภทใช้
บริการส ารองจ่าย แล้วน ามา
เบิก (มาตรา 33,39) 

       

ข้อ 3 บริการทันตกรรม ประเภทใช้
บริการผ่าน สถานพยาบาล/
คลินิกในความตกลง โดยไม่
ต้องส ารองจ่าย (มาตรา 
33,39)  

       

ข้อ 4 ทุพพลภาพ (มาตรา 33,39,40)        
ข้อ 5 คลอดบุตร (มาตรา 33,39)        
ข้อ 6 สงเคราะห์บุตร (มาตรา 

33,39,40)        

ข้อ 7 ชราภาพ (มาตรา 33,39,40)        
ข้อ 8 เสียชีวิต (มาตรา 33,39,40)        
ข้อ 9 ว่างงาน (มาตรา 33)        
 

 การส ารวจ ควำมพึงพอใจ  ของผู้ รับบริการและผู้ มีส่ วนได้ส่ วน เสีย                             
ควรด าเนินการสอบถามเป็นระดับคะแนน เพื่อให้รู้ว่าบริการด้านต่างๆ                     
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ที่ส านักงานประกันสังคม ให้บริการนั้น ได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับมากน้อยเพียงใด ใน 5 เกณฑ์การประเมิน                
(ตามตัวอย่างโครงสร้างค าถามในตารางที่ 1.2) 

การประเมินผลคะแนนความพึงพอใจ ใช้หลักการประเมินความรู้สึก                     
ของตนเอง จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับบริการจากหน่วยงานในอดีตที่ผ่านมา 

 การส ารวจ ควำมต้องกำร  ของผู้ รับบริการและผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ย                                
ควรด าเนินการสอบถามโดยให้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                       
"จัดอันดับควำมต้องกำร" ในประเด็นของ การบริการต่างๆ (ประเด็นเดียวกับ
ความพึงพอใจ) เนื่องจากบริการที่ของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                      
พึงพอใจมากที่สุด ไม่ได้หมายความว่าเป็นบริการที่ของผู้รับบริการและ                      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการมากที่สุด ในทางตรงข้าม บริการที่ของผู้ รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 อาจเป็นบริการที่ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในบริการน้อยที่สุดได้
เช่นกัน การจัดอันดับความต้องการจึงช่วยให้เข้าใจความส าคัญในสิ่งที่ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจากส านักงานประกันสังคม หลักการ
น้ีเป็นแนวคิดของการจัดสรรทรัพยากรทีมี่อยู่อย่างจ ากัด ให้เกดิการใช้ประโยชน์
หรือตอบสนองการใช้ประโยชน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

การส ารวจ ควำมคำดหวัง  ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                        
ควรด าเนินการสอบถามโดยให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บรรยำย
รำยละเอียดเรื่องที่ตนเองคำดหวัง ในสิ่งที่ได้แสดงควำมต้องกำรไว้ กล่าวคือ 
ความคาดหวังเป็นความรู้สึกเชิงคุณภาพที่มีต่อ สิ่งที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต้องการ เช่น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้ปรับปรุง
อาคารสถานที่  โดยคำดหวังว่ำ ให้เพิ่มพื้นที่จอดรถ ดังนั้นโดยหลักการ                       
แนวทางการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ตรงกับ ความคาดหวัง คือส านักงานประกันสังคม ควรขยายพื้นที่จอดรถหรือ   
หาแนวทางเพิ่ม ความสะดวกในการจอดรถให้กับผู้รับบริการ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น เพราะส านักงานประกันสังคมสามารถตอบสนอง
ควำมต้องกำรได้ตรงกับสิ่งที่คำดหวัง  

** เทคนิคการสอบถามความคาดหวังในลักษณะค าบรรยาย ช่วยให้นักวิจัย
สามารถรวบรวมรายการความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                
ได้อย่างเสรี  จึงมีประโยชน์ต่อ การน าข้อมูลมาใช้จัดท าแผนปรับปรุง                         
การให้บริการของส านักงานประกันสังคม ** 
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กรอบที่ 3 ตัวอย่ำงควำมผิดพลำดกำรศึกษำ เรื่อง ควำมคำดหวัง (ถำมควำมคำดหวังเป็น 5 คะแนน) 
 

 
 
ข้อผิดพลาด คือ การสอบถามความคาดหวังเป็นเกณฑ์ 5 ระดับเช่นเดียวกับความพึงพอใจ 
ข้อผิดพลาดที่ 1 : หากผู้ใช้บริการตอบพึงพอใจ มากกว่า ความคาดหวัง เช่น พึงพอใจ = 5 คาดหวัง = 2 การวิเคราะห์ผล           

จะตีความได้ว่า "หน่วยงานตอบสนองความต้องการได้สูงกว่าความคาดหวัง " ซึ่งโอกาสการเกิด
เหตุการณ์เช่นนี้มีไม่มาก ท าให้การวิเคราะห์นโยบายผิดพลาดได้ และการเปรียบเทียบผลคะแนน
ระหว่างความพึงพอใจกับคะแนนความคาดหวัง ไม่มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้เป็นข้อมูลจัดท านโยบาย 
(นักวิจัยเสนอว่า "ความคาดหวัง" ต้องสอบถามเป็นการบรรยายเนื้อหา)  

ข้อผิดพลาดที่ 2 : เพดานของการให้คะแนนเท่ากับ 5 ถ้าผลส ารวจ ความพึงพอใจ = 5 คาดหวัง = 5 เช่นกัน ข้อมูลแบบนี้ 
ไม่มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้วิเคราะห์นโยบาย 

ข้อผิดพลาดที่ 3 : หากผู้ใช้บริการตอบพึงพอใจ 2 และคาดหวัง 2 เท่ากัน เมื่อน าไปวิเคราะห์โดย Gap Analysis ผลลัพธ์
ของช่องว่างจะเท่ากับ 0 มีผลท าให้การวิ เคราะห์ผิดพลาด เพราะการที่ช่องว่างเท่ากับ 0                             
จะตีความหมายได้ว่า ความพึงพอใจเท่ากับความคาดหวัง แต่หากพิจารณาจากผลคะแนน                       
ความพึงพอใจที่เลข 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลส ารวจ 

 

 
1.4.4 แนวทำงศึกษำเรื่อง ควำมผูกพัน 

แนวทางศึกษาเรื่องผูกพัน โดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งพฤติกรรมที่แสดงออกถึง                       
ความผูกพันเป็น 3 หมวดได้แก่ 1. พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความผูกพันทางกาย 2. พฤติกรรม                   
ที่แสดงออกถึงความผูกพันทางวาจา และ 3. พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความผูกพันทางใจ ซึ่งในแต่ละ
หมวดจะมีชุดค าถามความคิดที่สื่อถึง ความผูกพัน 5 ระดับ คือ "เห็นด้วยมากที่สุด" "เห็นด้วยมาก" 
"เห็นด้วยปานกลาง" "เห็นด้วยน้อย" "เห็นด้วยน้อยที่สุด" เพื่อน ามาใช้ค านวณเป็นค่าดัชนีความผูกพัน  
  



   

1-16 

ภำพที่ 1.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง "ควำมพึงพอใจ" กับ "ควำมผูกพนั" 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

** และหัวใจส าคัญของการศึกษาหัวข้อนี้ คือ การหาน้ าหนักความสัมพันธ์ของ
เส้นทางให้ได้ว่า ความพึงพอใจที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อส านักงานประกันสังคม จะมี
อิทธิพลท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความผูกพันมากน้อยเพียงใด ด้วยเทคนิค
วิ เคราะห์ Structural Equation Model ในโปรแกรม AMOS ที่จะกล่าวถึงใน แนวคิดที่  7  :                
การสร้างแผนภาพเส้นทางความสัมพันธ์ เชิงลึกของปัจจัยที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อ                      
ความพึงพอใจความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ** 
  

1.5 วิธีกำรประเมินผลส ำรวจ 
วิธีการประเมินผลส ารวจมทีั้งหมด 10 แนวคิด (การเชื่อมโยงแนวทางศึกษา) ดังนี้ 

 แนวคิดที่ 1 : การหาค่าเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ (5 ระดับ) /ไม่พึงพอใจ 
(5 ระดับ) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมินผลและใช้เปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่ม/ระหว่างปีงบประมาณ 
หลักสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยเกณฑ์และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบในแต่ละระดับคะแนน 

 การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 𝑥�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

โดยที่ 𝑥�̅� คือ  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ประเด็นความพึงพอใจย่อยที่ i 

𝑥𝑖  คือ  เกณฑ์ความพึงพอใจ 5 ระดับ ในประเด็นความพึงพอใจย่อยที่ i 

𝑛 คือ จ านวนตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน ในประเด็นความพึงพอใจ  
ย่อยที่ i 

 
 
 

ควำม             

พึงพอใจ 

ควำม 

ผูกพัน 

 

กำย 

วำจำ 

 

ใจ 

? 

? 

? 

? 

SEM , AMOS 



   

1-17 

 การวัดระดับความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 𝑦�̅� =
∑ 𝑦𝑖

𝑛
 

โดยที่ 𝑦�̅� คือ  ค่าเฉลี่ยความไม่พึงพอใจ ประเด็นความไม่พึงพอใจย่อยที่ i 

𝑦𝑖  คือ  เกณฑ์ความไม่พึงพอใจ 5 ระดับ ในประเด็นความไม่พึงพอใจ
ย่อยที่ i 

𝑛 คือ จ านวนตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินในประเด็นความไม่พึงพอใจ
ย่อยที่ i 

 

 การวัดสัดส่วนความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแตล่ะเรื่อง         
เพื่อน าไปวิเคราะห์ SWOT Analysis  

 

Top 2 Box = Xx.xx% = ? 
จุดแข็ง 

 Bottom 2 Box = XX.xx% = ? 
จุดอ่อน 

5 4 3 2 1 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับของแนวคิดที่ 1  

 
ตำรำงที่ 1.7 ตัวอย่ำงตำรำงน ำเสนอผลส ำรวจคะแนน 

ประเภทกำรให้บริกำร คะแนน 
Top 
2 

Box 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 5 ระดับ (สัดส่วนผู้ตอบ) 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

- ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ        
- ขั้นตอนในการให้บริการ        
- การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง (ระบบคิว)        
- ความยืดหยุ่นในการให้บริการ        

 
 
 
 

ถือเป็น  

จุดแข็ง 

ถือเป็น 

จุดอ่อน 
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แนวคิดที่ 2 : การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) มีประโยชน์ใช้เป็นเครื่องมือ       
จัดกลุ่มปัจจัย (ความพึงพอใจ) หรือเรียกว่า การจัดองค์ประกอบใหม่1 ในประเด็นย่อยทั้งหมดที่อยู่
กระจัดกระจาย ให้มาอยู่เป็นหมวดหมู่ เช่น หากมีผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งหมด 
100 ประเด็นย่อย การพิจารณาประเด็นความพึงพอใจย่อยทั้ง 100 ข้อ นับเป็นเรื่องยากต่อการน า
ข้อมูลมาก าหนด นโยบายบริหาร แต่เทคนิคการวิเคราะห์ Factor ช่วยให้เราสามารถก าหนดนโยบาย
ได้ตรงประเด็นมากขึ้น เพราะ Factor Analysis เป็นการน าประเด็นความพึงพอใจย่อยทั้งหมดมา         
จัดหมวดหมู่ โดยความพึงพอใจที่มีนัยส าคัญประเภทเดียวกันจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเสมอ           
(มีความสัมพันธ์กันสูง) ประเด็นความพึงพอใจย่อยใดไม่มีนัยส าคัญจะถูกตัดทิ้ง (มีความสัมพันธ์กันต่ า) 
ดังนั้น ประเด็นส ารวจย่อยทั้ง 100 ข้อที่สมมุติ อาจถูกจัดกลุ่มตามเทคนิควิเคราะห์ได้เพียง 5 กลุ่ม
และเหลือประเด็นที่มีนัยส าคัญเพียง 20 ประเด็นจาก 100 ประเด็น เป็นต้น นโยบายบริหารจึงมุ่งเป้า
ไปที่ 5 กลุ่มเป้าหมายความพึงพอใจใน 20 ประเด็นย่อย 

** การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) จึงช่วยลดปัจจัยบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสร้างความพึงพอใจออกไปได้ จึงช่วยให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจ              
มีความแม่นย ามากขึ้น ท าให้สามารถก าหนดทิศทางการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่างๆ ได้อย่าง
มีทิศทาง ** 

 
แนวคิดที่ 3 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการให้บริการด้วยสมการถดถอย 

(Linear Regression Analysis) จากชุดข้อมูลภาคตัดขวาง มีประโยชน์ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์  
ทำงตรง ระหว่างบริการประเภทต่างๆ ที่ส านักงานประกันสังคม มีให้ต่อผู้รับบริการจะส่งผลอย่างไร
ต่อ ควำมพึงพอใจในรวมของส ำนักงำนประกันสังคม  

 

log(𝑌) =  𝛽0 + 𝛽1 log(𝐹1) + 𝛽2 log(𝐹2) + 𝛽3 log(𝐹3)
+ 𝛽4 log(𝐹4) + 𝛽5log (𝐹5) 

 

โดยที่ 𝑌 คือ คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 

 𝐹1 คือ ความพึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการ 

 𝐹2 คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือขั้นตอนให้บริการ 

 𝐹3 คือ ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 𝐹4 คือ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

                                                            
1 ความส าคัญของการจัดองค์ประกอบใหม่ : เนื่องจากชุดค าถามความพึงพอใจที่นักวิจัยตั้งค าถามในแบบสอบถาม 
เป็นเรื่องของการคาดเดาถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้อง แต่ในข้อเท็จจริง ผู้รับบริการจะคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกับ
ส านักงานประกันสังคม ปัจจัยใดเกี่ยวข้อง/ปัจจัยใดไม่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่ไม่มีใครทราบได้ เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ช่วงจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของค าตอบที่สามารถสะท้อนความรู้สึกแท้จริงของลูกค้าได้อย่างมีนัยส าคัญ 
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 𝐹5 คือ ความพึงพอใจด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4, 𝛽5 คือ  ค่าสัมประสิทธิข์องแต่ละหมวดที่บอกขนาดและทิศทาง (+/-)           
ของความพึงพอใจ  

 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับของแนวคิดที่ 3 

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์สมการ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ 𝛽 ของบริการแต่ละประเภท ซึ่งมี
ค่าเท่ากับ ความยืดหยุ่นของความพึงพอใจ (Elasticity) ในบริการประเภทนั้นๆ ด้วยหลักการที่ว่า 
ความพึงพอใจ ในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม จะมีระดับมากน้อยเพียงใดเป็นผลจาก                 
การให้บริการแต่ละประเภท ที่ผู้รับบริการ มีประสบการณ์ตรงในบริการนั้นๆ ซึ่งบริการย่อยแต่ละ
ประเภทจะมีระดับความส าคัญไม่เท่ากัน (ตามค่าความยืดหยุ่น) ขึ้นอยู่กับทัศนคติส่วนตัว                       
ของผู้รับบริการนั้นๆ แต่เมื่อน าความพึงพอใจจากการใช้ บริการย่อยทุกประเภทรวมกันแล้ว                    
ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของส านักงานประกันสังคม 
 
 

แนวคิดที่ 4 : ระดับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของส านักงาน
ประกันสังคม ด้วยการวเิคราะห์ค่าความยืดหยุ่น 

ความยืดหยุ่นของความพึงพอใจ (Elasticity) หมายถึง อัตราหรือเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง 
ความพึงพอใจโดยรวม เมื่อความพึงพอใจบริการย่อยที่ เป็นปัจจัยก าหนดเปลี่ยนแปลงไป                      
หนึ่งเปอร์เซ็นต์ 

ด้วยหลักการที่ว่า ความพึงพอใจโดยรวมของส านักงานประกันสังคม จะมีระดับมากน้อย
เพียงใด เป็นผลมาจากการให้บริการในแต่ละประเภทบริการย่อยที่ผู้รับบริการ มีประสบการณ์ตรง             
ในประเด็นนั้นๆ ซึ่งบริการย่อยแต่ละประเภทจะมีระดับความส าคัญไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับทัศนะคติ
ส่วนตัวของผู้รับบริการ แต่เมื่อน าความพึงพอใจจากการใช้บริการย่อมทุกประเภทรวมกันย่อมส่งผล
ต่อความพึงพอใจโดยรวมเสมอ 

การหาค่าความยืดหยุ่นความพึงพอใจ ช่วยบอกถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้                 
โดยความยืดหยุ่น (E) มีสูตรค านวณ ดังนี ้

 

 𝑒 =
% การเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจรวมขององค์กร

% การเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจบริการย่อยชนิดที ่𝑖
=

∆𝑌

∆𝑋𝑖
×

𝑋𝑖

𝑌
   

 

โดยที่ 𝑌 คือ คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 

 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … … , 𝑥𝑛 คือ คะแนนของปัจจัยย่อยแต่ละประเภท 
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 ค่าความยืดหยุ่นของความพึงพอใจบริการย่อยแต่ละประเภทจะแสดงออกได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 ความยืดหยุ่นมาก (e > 1) หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจบริการย่อย
ชนิดที่ก าลังศึกษา มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจในภาพรวมขององค์กร 
มำกกว่ำ ตัวของมันเอง 

 ความยืดหยุ่นน้อย (e < 1) หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจบริการย่อย
ชนิดที่ก าลังศึกษา มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจในภาพรวมขององค์กร 
น้อยกว่ำ ตัวของมันเอง 

 ความยืดหยุ่นเท่ากัน (e = 1) หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจบริการย่อย
ชนิดที่ก าลังศึกษา มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจในภาพรวมขององค์กร 
เท่ำกับ ตัวมันเอง 

 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับของแนวคิดที่ 4  
 

ตำรำงที่ 1.8 ตัวอย่ำงตำรำงรำยงำนผลคำ่ควำมยืดหยุ่นของควำมพึงพอใจ 
ประเภทบริกำร ค่ำควำมยืดหยุ่น ผลลัพธ์ 

1....................................... 
2........................................ 
3........................................ 
4........................................ 

X1 

X2 

X3 

X4 

ยืดหยุ่นมาก 
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงาน
ประกันสังคม มำกกว่ำ ตัวของมันเอง 

1....................................... 
2........................................ 
3........................................ 
4........................................ 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

ยืดหยุ่นน้อย 
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงาน
ประกันสังคม น้อยกว่ำ ตัวของมันเอง 
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ตำรำงที่ 1.9 กำรวิเครำะหค์วำมสัมพันธ์ของควำมพึงพอใจด้วยสมกำรถดถอย โดยเรียงล ำดบั
ตำมองค์ประกอบที่มีควำมยดืหยุ่นมำกไปน้อย 

รายการ B t 
(Constant) 0.872 28.10 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 0.181 16.36* 
ความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใส 0.080 8.83* 
คุณภาพของการให้บริการ 0.070 6.16* 
ความผูกพันของผู้ใช้บริการ 0.028 5.18* 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 0.027 2.25* 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร -0.028 -2.59* 
สิ่งอ านวยความสะดวก -0.005 -0.42 
การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 0.025 1.25 

 
ผลที่ได้รับ การตีความหมาย เช่น องค์ประกอบ กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่  มีค่า                     

ความยืดหยุ่นต่อการเพิ่มขึ้นของคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 0.181 โดยเชื่อว่า                        
หากส านักงานประกันสังคม สามารถปรับปรุงคุณภาพบริการของเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้น 1% จะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในภาพรวมที่ผู้ใช้บริการมีต่อส านักงานประกันสังคมได้เพิ่มขึ้น 0.181% (มากที่สุดเมื่อ
เทียบกับบริการด้านอื่น) ดังนั้น บริการของเจ้าหน้าที่ คือกุญแจแห่งความส าเร็จในงานบริการของ
ส านักงานประกันสังคมอย่างชัดเจน 

 
 แนวคิดที่ 5 : การหาบริการที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของส านักงานประกันสังคม โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยืดหยุ่นในแนวคิดที่ 4 กับคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับในแนวคิดที่ 1 
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ภำพที่ 1.5 กำรหำบริกำรที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของส ำนักงำนประกันสังคม 

 
 

 บริการที่อยู่ในพื้นที่จุดแข็ง  คือ บริการที่มีผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
Top 2 Box และ เป็นบริการที่มีค่าความยืดหยุ่นของความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 
หมายถึง บริการเหล่านั้นเป็นจุดแข็งของส านักงานประกันสังคมอยู่ในเวลานี ้

 บริการที่อยู่ในพื้นที่จุดอ่อน  คือ บริการที่มีผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
ต่ ำกว่ำ Top 2 Box แต่ เป็นบริการที่มีค่าความยืดหยุ่นของความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 
หมายถึง บริการเหล่านั้นเป็นจุดอ่อนของส านักงานประกันสังคมอยู่ในเวลานี ้

 บริการที่อยู่ในพื้นที่จุดเฝ้าระวัง  คือ บริการที่มีผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจ           
อยู่ในระดับ ต่ ำกว่ำ Top 2 Box และ เป็นบริการที่มีค่าความยืดหยุ่นของความพึงพอใจ
อยู่ในระดับต่ า หมายถึง บริการเหล่านั้นเป็นจุดเฝ้ำระวังของส านักงานประกันสังคม             
อยู่ในเวลานี ้

 บริการที่อยู่ ในพื้นที่จุดเหนือความคาดหวัง  คือ บริการที่มีผลส ารวจคะแนน                  
ความพึงพอใจอยู่ ในระดับ Top 2 Box แต่  เป็นบริการที่มีค่าความยืดหยุ่นของ                  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ า หมายถึง บริการเหล่านั้นเป็นจุดเหนือควำมคำดหวังของ
ส านักงานประกันสังคม อยู่ในเวลานี ้

 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1 

Top 2 Box คะแนนควำมพึงพอใจ 

ระ
ดับ

คว
ำม

ยดื
หย

ุ่น 

รักษำคุณภำพบริกำร 
(จุดแข็ง) 

ควรปรับปรงุเมื่อมีโอกำส 

ปรับปรุงเร่งดว่น 
(จุดอ่อน) 

ท ำได้ดีมำกแล้ว 

 

 

 

 

e มำก 

e น้อย 

2 

3 

1 

4 



   

1-23 

แนวคิดที่ 6 : ดัชนีความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
จากลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับส านักงาน

ประกันสังคม มีมุมมองที่น่าสนใจเรื่อง ควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำร ดังนั้น ภาพของส านักงาน
ประกันสังคม จะถูกจดจ าอยู่ในความคิดของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ตลอดเวลา                
โดยไม่รู้ตัว เป็นความคุ้นชินระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับส านักงานประกันสังคม 
ตามประสบการณ์จริง ทั้งแง่ดีและไม่ดีตลอดอายุการเป็นผู้ประกันตนและผู้ที่ท างานร่วมกัน จนก่อเกิด
เป็นความรู้สึกผูกพัน 

 
ภำพที่ 1.6 กำรประเมินควำมผูกพันต่อส ำนักงำนประกนัสังคม ใน 3 องค์ประกอบ 

ควำมผูกพันทำงกำย เป็นชุดค าถามที่ให้ผู้รับบริการและ              
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แสดงความคิดเห็นที่สื่อถึงทัศนคติ               
เชิงบวกที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ในการแสดงออก               
ทางกายเมื่อมีโอกาส 
ควำมผูกพันทำงวำจำ เป็นชุดค าถามที่ให้ผู้รับบริการและ              
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นที่สื่อถึงทัศนคติเชิงบวก
ที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ในการแสดงออกทางวาจาเมื่อมี
โอกาส 
ควำมผูกพันทำงใจ เป็นชุดค าถามที่ให้ผู้รับบริการและผู้มี     
ส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นที่สื่อถึงทัศนคติเชิงบวกที่มี
ต่อส านักงานประกันสังคม ในการแสดงออกทางใจเมื่อมีโอกาส 

 

แล้วน ามาจัดสร้างเป็น ดัชนีควำมผูกพัน = (
𝒙𝟏+𝒙𝟐+𝒙𝟑+⋯𝒙𝒏

𝒏𝒙
)+ (

𝒚𝟏+𝒚𝟐+𝒚𝟑+⋯𝒚𝒏

𝒏𝒚
) +

 (
𝒛𝟏+𝒛𝟐+𝒛𝟑+⋯𝒛𝒏

𝒏𝒛
) 

 
ภำพที่ 1.7 กำรแปลผลควำมหมำยของเลขดชันีควำมผูกพัน 

 คะแนนเฉลี่ยทัง้ 3 ด้านอยู่ระหว่าง 4.00-5.00 
 คะแนนเฉลี่ยทัง้ 3 ด้านอยู่ระหว่าง 3.00-3.99 
 คะแนนเฉลี่ยทัง้ 3 ด้านอยู่ระหว่าง 1.00-2.99 
 

และมาค านวณต่อว่าส านักงานประกันสังคม มีฐานผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติ
ความผูกพัน 3 ระดับ สัดส่วนมากน้อยเพียงใด และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 ระดับ
ความผูกพัน มีพฤติกรรมของ การให้คะแนนความพึงพอใจต่อส านักงานประกันสังคม อย่างไร  

ผูกพันทำงกำย X 

ผูกพันทำงวำจำ Y 

ผูกพันทำงใจ Z 

ผูกพันต่อส ำนักงำนประกันสังคม ระดับสูง 

ผูกพันต่อส ำนักงำนประกันสังคม ระดับปำนกลำง 

ผูกพันต่อส ำนักงำนประกันสังคม ระดับต่ ำ 
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 และจากผลส ารวจผู้ใช้บริการในปี 2561 พบว่าส านักงานประกันสังคม มีผู้ประกันตน                 
ที่ความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคม ระดับมากร้อยละ 40.2% ระดับปานกลาง ร้อยละ 
45.6% ระดับน้อยร้อยละ 14.2% น าเสนอตามภาพที่ 1.8 
 

ภำพที่ 1.8 สดัส่วนผู้ใช้บรกิำรตำมควำมรู้สึกผูกพันกับส ำนักงำนประกันสังคม 3 ระดับ 

 
 ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกันสังคม ปี 2561 
  

ผลส ารวจผู้มีส่วนได้เสียของส านักงานประกันสังคม พบว่า ผู้มีส่วนได้เสีย ร้อยละ 92                        
มีความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคม ระดับ "มาก" ที่เหลืออีกร้อยละ 8 มีความรู้สึกผูกพันกับ
ส านักงานประกันสังคม ระดับ "ปานกลาง" น าเสนอตามภาพที่ 1.9 

 
ภำพที่ 1.9 สดัส่วนผู้มีส่วนได้เสียตำมควำมรู้สึกผูกพันกับส ำนักงำนประกันสังคม 3 ระดับ 

 
 ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกันสังคม ปี 2561 

 
หมำยเหตุ ในปี 2562 ผู้วิจัยจะจ าแนกความผูกพันตามอายุ/เพศ/ประเภทผู้ใช้บริการ/กองทุน/หน่วยบริการเพิ่มเติม
จากปี 2561 

 

ผูกพันมำก, 
40.2%

ผูกพันปำนกลำง, 
45.6%

ผูกพันน้อย, 
14.2%

ผูกพันมำก
92%

ผูกพันปำนกลำง
8%
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แนวคิดที่ 7 : การสร้างแผนภาพเส้นทางความสัมพันธ์เชิงลึกของปัจจัยที่ส่งผลทางตรง    
และทางอ้อมต่อความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การสร้างแผนภาพเส้นทางความสัมพันธ์เชิงลึกของปัจจัยที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม                    
ต่อความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แบบจ าลอง Factor 
Analysis และ Structural Equation Model (SEM)  

วิธีการศึกษา คือการพิสูจน์เส้นความสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งเส้นทางตรงและเส้นทางอ้อมว่าเส้นใด 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (เส้นใดมีอยู่จริงที่มีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมและ 
ความผูกพัน) เพื่อให้เห็นภาพความสัมพันธ์ทั้งหมดอันจะช่วยให้ส านักงานประกันสังคม เข้าใจบริบท
ขององค์กรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ เช่น AMOS หาเส้นทาง (ภาพที่ 1.10) 
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ภำพที่ 1.10 กำรหำเส้นทำงควำมสัมพันธ์เชิงลึกของปัจจัยที่ส่งผลทำงตรงและทำงออ้มต่อ          
ควำมพึงพอใจ ควำมผูกพนัของผู้ใช้บริกำร ด้วยกำรวิเครำะห์ Factor Analysis และ 

Structural Equation Model (SEM) เส้นใดมีอยู่จริง ? 
 

 

 
 
 
 

ควำมพึงพอใจ
ในภำพรวม 

ควำมผูกพันทีม่ีต่อ
ส ำนักงำน

ประกันสังคม 

สิ่งที่
คำดหวัง 

สิ่งที่
คำดหวัง 

กระบวนกำร
/ขั้นตอน 

สิ่งที่
คำดหวัง 

สิ่งที่
คำดหวัง 

สิ่งที่
คำดหวัง 

คุณภำพ
ของกำร
ให้บริกำร 

ควำมเชื่อมั่น
ที่มีต่อ

หน่วยงำน 

ประเภท
ผู้ใชบ้ริกำร 

สิ่งอ ำนวย
ควำม
สะดวก 

เจ้ำหน้ำที่
ผู้

ให้บริกำร 

สิทธิ
ประโยชน ์

อื่นๆ 
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แนวคิดที่ 8 : การจัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการ 
 จากแนวคิดการศึกษาตั้งแต่แนวคิดที่ 1-7 ข้างต้น เมื่อน ามารวมกับการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน 
เช่น การหาค่าความถี่ของการแสดงความคิดเห็น การจัดอันดับความคิดเห็น การหาสัดส่วนร้อยละ
ของความคิดเห็น การส ารวจข้อเสนอแนะในมุมมองของผู้รับบริการและการท ากราฟน าเสนอใน
รูปแบบต่างๆ จะท าให้นักวิจัยเริ่มเห็นแนวทางหรือข้อมูลที่บ่งชี้ถึงแนวทางที่จะน าไปใช้ จัดท ำ
แผนกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร ภำยใต้แนวคิดกำรวิเครำะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง-โอกำส-อุปสรรค 
(SWOT Analysis) เช่น หากปัจจัยใดมีผลส ารวจความคิดเห็นจัดอยู่ในช่วง Top 2 Box ให้ถือเป็น
จุดแข็งของส านักงานประกันสังคม  แต่หากปัจจัยใด มีผลส ารวจความคิดเห็นจัดอยู่ ในช่วง                       
Bottom 2 Box ให้ถือเป็นจุดอ่อนของส านักงานประกันสังคม ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวควรมีนัยส าคัญ                 
ทางสถิติภายใต้การวิเคราะห์องค์ประกอบ Factor Analysis และการวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น                
ร่วมด้วย และให้รวมถึงปัจจัยที่ได้มาจากชุดค าถามปลายเปิดต่างๆ ข้อเสนอแนะต่างๆ มุมมอง                  
ด้านจุดแข็ง (ค าถามปลายเปิด) มุมมองด้านจุดอ่อน (ค าถามปลายเปิด) ที่ผู้รับบริการให้ข้อมูล                   
ตามสมควร การจัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการ จึงเป็นการน าองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้รับ                 
จากการท าวิจัยมาประมวลผลร่วมกัน 
 

Top 2 Box  Bottom 2 Box 
5 4 3 2 1 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 
 
   
 
  
 
 
 เมื่อปัจจัยต่างๆ ได้ถูกจัดในกล่อง S W O T แล้วถัดมาจะถูกประมวลผลตามแนวคิด TOWS 
Matrix ต่อไป โดย TOWS Matrix คือ กลยุทธ์ที่ต่อเนื่องมำจำก SWOT Analysis เป็นกำรจับคู่
ระหว่ำงปัจจัยภำยนอก (External Factors) กับ ปัจจัยภำยใน (Internal Factors) ที่ได้มำจำก
กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis เพื่อสร้ำงกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมำส ำหรับกำรจัดท าแผนการปรับปรุง             
การให้บริการของส านักงานประกันสังคม และที่ส าคัญสุด คือ การน าค ำบรรยำยในสิ่งที่ผู้รับบริกำร
คำดหวัง (ข้อหัว 3.3) มาใช้เป็นแนวทางจัดท า แผนร่วมด้วย ส่วนแผนการปรับปรุงที่จัดท าขึ้นจะน าไป
ตรวจสอบกับแผนภาพเส้นทางของแนวคิดที่ 7 Structural Equation Model (SEM) อีกครั้ง เพื่อให้
เกิดความแม่นย าสูงสุด  

S จุดแข็งภายใน 

ของส านักงานประกันสังคม 

W จุดอ่อนภายใน 

ของส านักงานประกันสังคม 
 

O โอกาสภายนอก 

ของส านักงานประกันสังคม 
T อุปสรรคภายนอก 

ของส านักงานประกันสังคม 
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 แนวคิดที่ 9 : การขยายผลวิจัยจากปี 2561 สู่ป ี2562 
 จากวัตถุประสงค์วิจัยของปี 2562 ที่เพิ่มประเด็นศึกษากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยละเอียด 
จึงสอดคล้องกับแนวคิดของทีมนักวิจัยที่ต้องการขยายผลแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการให้บริการ
ของส านักงานประกันสังคม ที่นักวิจัยได้ค้นพบจากการท าส ารวจในปี 2561 โดยสรุปแนวทางได้ว่า 

ข้อเสนอแนะกำรจัดท ำแผนมำตรกำรในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรในปี 2561              
มีทั้งหมด 15 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางการปลูกฝังค่านิยมองค์กรด้านความรักในงานบริการ โดยท า
ให้เจ้าหน้าที่ตระหนัก ถึงความส าคัญของงานบริการประชาชน 2) แนวทางส่งเสริมและให้ความรู้                
การใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานประกันสังคม 3) แนวทางสร้างความเชื่อมั่น                  
การช าระเงินผ่านตัวแทนเครือข่ายพันธมิตร 4) แนวทางการบูรณาการระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 5) แนวทางการพัฒนาความรู้                    
ของเจ้าหน้าที่เครือข่ายพันธมิตร ให้มีความเข้าใจงานบริการประกันสังคม 6) แนวทางการปรับปรุง
กฎระเบียบ เงื่อนไขการปฏิบัติงานที่ล้าสมัย เป็นอุปสรรคต่อการท างาน การลดเอกสารซ้ าซ้อน                      
7) แนวทางการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงและชัดเจน 8) แนวทาง                
การพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดส่งเอกสารให้นายจ้าง/ผู้ประกันตนรูปแบบใหม่ 9) แนวทางการพัฒนา
ความรู้ของเจ้าหน้าที่ประกันสังคมอย่างจริงจัง/ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง/การตั้งศูนย์อบรม
และ มีตัวชี้วัดทดสอบ 10) แนวทางการลดสถิติร้องเรียน 11) แนวทางการขยายฐานลูกค้าใหม่ 
(มาตรา 40) 12) แนวทางการพัฒนาบริการเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล 13) แนวทางการก ากับ
ดูแลนายจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบของส านักงานประกันสังคม 14) แนวทางการลดปัญหา
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ไม่จ่ายเงินสมทบ อย่างต่อเนื่อง และ 15) แนวทางการลดปัญหาผู้ประกันตน
มาตรา 40 ไม่จ่ายเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมมาตรการ/แนวทางการเสริมจุดแข็งและลดจุดอ่อนของ
ส านักงานประกันสังคมตามที่กล่าวไว้ นักวิจัยมีข้อเสนอถึงแนวทำงกำรวิเครำะห์ควำมส ำคัญและ
ควำมเป็นไปได้ ของมำตรกำร โดยกำรส ำรวจรอบปี 2562 คือ ควรวิเครำะห์เนื้อหำของมำตรกำร
เพิ่มเติม ด้วยวิธีจัดอันดับควำมส ำคัญของมำตรกำรต่ำงๆ ทั้งนี้ ควรท ำกำรสัมภำษณ์ข้อมูล                 
เชิงคุณภำพจำกผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดอันดับมำตรกำรที่ส ำนักงำนประกันสังคมต้องเร่งด ำเนินกำร
ตำมล ำดับควำมส ำคัญก่อนหลัง และลงรำยละเอียดถึงแนวทำงนั้นๆ เพื่อน ำผลที่ได้มำวิเครำะห์
เชิงโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของมำตรกำรเหล่ำนั้น เพื่อน ำมำเสริมจุดแข็งและลดจุดอ่อนของ
ส ำนักงำนประกันสังคมต่อไป รวมถึงกำรให้น้ ำหนักควำมส ำคัญของมำตรกำรนั้นๆ  

** เทคนิคการจัดอันดับ มีไว้เพื่อค้นหาความส าคัญของมาตรการที่ส านักงานประกันสังคม 
ควรด าเนินการภายใต้ทรัพยากรที่มีจ าดัด ** และรวมถึงการขยายผล แนวทางการเพิ่มความผูกพัน
ทางวาจาที่ผู้มีส่วนได้เสีย ยังคงรู้สึกผูกพัน กับส านักงานประกันสังคม ไม่มากเท่าที่ควร  กล่าวคือ                  
ผลส ารวจปี 2561 พบว่า ความรู้สึกผูกพันทางวาจา ทั้งเรื่อง "หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับส านักงาน
ประกันสังคม และท่านมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวท่านจะช่วยอธิบายข้อมูลให้ทราบ" (4.065 คะแนน) 
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และ "หากมีผู้รับทราบข้อมูลส านักงานประกันสังคม ที่คลาดเคลื่อนและท่านทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 
ท่านจะช่วยช้ีแจงข้อมูลที่ถูกต้อง" (4.063 คะแนน) มีแนวโน้มจะได้รับการแสดงออกจากผู้มีส่วนได้เสีย
น้อยทีสุ่ด น าเสนอตามภาพที่ 1.11 

 
ภำพที่ 1.11 คะแนนควำมผูกพันต่อส ำนักงำนประกันสงัคมใน 3 ด้ำน 6 รำยกำร ของผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกันสังคม ปี 2561 

 
อาจเพราะผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีความเข้าใจในสาระของข้อมูลข่าวสารส านักงานประกันสังคม 

อย่างแท้จริง จึงไม่กล้าชี้แจงข้อมูลประกันสังคมให้กับลูกค้าของตนเองทราบ ดังนั้น ในปี 2562                 
จึงควรศึกษาวิธีทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ทราบข้อมูลและชี้แจงข้อมูลส านักงานประกันสังคม                  
ได้อย่างชัดเจนขึ้น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคณุภาพต่อไป 

 
แนวคิดที่ 10 : การเขียนแผนภาพต้นไม้ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพของกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ                   

การบริหารความสัมพันธ์และการเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 

ท่านต้องการให้หน่วยงานของท่าน เป็นเครือข่ายพันธมิตรกับ 
สปส. ตลอดไป

ท่านพร้อมบริการผู้ที่มาติดต่องานประกันสังคมกับหน่วยงานท่าน

หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับ สปส. และท่านมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว 
ท่านจะช่วยอธิบายข้อมูลให้ทราบ

หากมีผู้รับทราบข้อมูล สปส. ที่คลาดเคลื่อนและท่านทราบข้อมูล
ที่ถูกต้อง ท่านจะช่วยชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง

ท่านพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับ สปส. เพื่อ สปส. จะน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทย เป็นผู้ประกันตนกับ สปส. 
เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงในชีวิตและ สปส. เป็นองค์กรที…่
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 การฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเชื่อมโยง
ไปสู่ ความผูกพัน “ทางวาจา” ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อส านักงานประกันสังคม 
ต่อไป  

 การพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาช่องทางหรือรูปแบบการให้บริการ หรือ
ร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานประกันสังคม ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ความผูกพัน “ทางกาย” ที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อส านักงานประกันสังคมต่อไป 

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานระหว่าง
ส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ งเชื่อมโยงไปสู่ความผูกพัน                     
“ทางกาย” ที่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีต่อส านักงานประกันสังคม ต่อไป 

 การให้ค าปรึกษา/แนะน า เพื่อน าไปพัฒนาการให้บริการแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง 
ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ความผูกพัน “ทางใจ” ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีต่อส านักงานประกันสังคม ต่อไป 

 การร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินงานระหว่าง
ส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ความผูกพัน “ทางใจ” 
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อส านักงานประกันสังคม ต่อไป 

 การเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสวง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ความผูกพัน 
“ทางใจ” ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อส านักงานประกันสังคม ต่อไป 
 

เทคนิคกำรคัดกรองข้อมูล 
 เทคนิคการคัดกรองข้อมูล ท าโดยการคัดลอกเนื้อหาของบทสนทนา/การแสดงความคิดเห็น
ออกมาเป็นประเด็นๆ (จากการจดบันทึกและการทอดเทป) โดยเนื้อหาใดที่มีนัยเดียวกันจะถูกจัดให้
อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันสร้างเป็น ค ำดัชนี ภายในรูปแบบตารางที่ก าหนด เพื่อให้สามารถนับความถี่
ของการแสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆ ได้อย่างสะดวก (ตารางที่ 1.10) 
 

ตำรำงที่ 1.10  ตัวอย่ำงกำรจดัหมวดหมู่ค ำและกำรนับควำมถี่ของค ำ 
ดัชนี 

ค ำส ำคัญ 
รำยละเอียดในแต่ละประเด็น 

ควำมถ่ีของกำรแสดงควำมคิดเห็น 
(ตัวอย่ำงควำมถี่ที่นับได้) 

หมวดหมู่ A 1.......................................................... 
2.......................................................... 

5 
4 

หมวดหมู่ B 1.......................................................... 
2.......................................................... 

6 
7 
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ดัชนี 
ค ำส ำคัญ 

รำยละเอียดในแต่ละประเด็น 
ควำมถ่ีของกำรแสดงควำมคิดเห็น 

(ตัวอย่ำงควำมถี่ที่นับได้) 
หมวดหมู่ C 1.......................................................... 

2.......................................................... 
3.......................................................... 

3 
14 
9 

 
เนื่องจากลักษณะของการแสดงความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละท่าน สามารถกล่าวถึง      

สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการคิดของตนเองได้อย่างเสรี แต่เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละท่านแสดง
ความคิดเห็นนั้นออกมาด้วยค ากล่าวที่ซ้ าๆ กันหลายครั้งและรวมถึงเป็นความคิดเห็นเรื่องเดียวกันกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่านอื่น ย่อมแสดงให้เห็นว่า การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนั้นๆ สามารถบ่งบอกถึง
น้ าหนักความส าคัญที่อยู่ภายใต้กระบวนการคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี ท าให้สามารถ
รวบรวมความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและมีน้ าหนักเมื่อน าบทสนทนาของแต่ละคนมา
สร้างเป็นค าดัชนี (ตามค าส าคัญ) แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จะท าให้นักวิจัยสามารถ วำดภำพเชื่อมโยง 
ปัจจัยก่อนและหลังได้ตามความหมายของค า น้ าหนักความส าคัญ (ความถี่ของการแสดงความคิดเห็น) 
และสร้างมาตรการแผนงานการปรับปรุงการให้บริการในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ/และรวมถึง
นวัตกรรมการบริการ/แนวทางน าไปสู่ความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส านักงานประกันสังคม 
ก็สามารถสืบหาได้จากกระบวนการนี้ 

 
1.6 กระบวนกำรวิเครำะห์และแนวทำงเก็บข้อมูล 

วิธีการประเมินผลส ารวจมทีั้งหมด 10 แนวคิด (การเชื่อมโยงแนวทางศึกษา) ดังนี้ 
1.6.1 กระบวนกำรวเิครำะห์ 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจข้อมูลและเส้นทางความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละหัวข้อ 
เป็นการสร้างกระบวนการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณ ประเด็นหัวข้อค าถามต่างๆ      
จะแบ่งออกเป็นหลายด้าน เช่น ด้านความพึงพอใจ ด้านความไม่พึงพอใจ ด้านความต้องการ          
ด้านความคาดหวัง ด้านความผูกพัน ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านความรู้ ความเข้าใจ                
ด้านคุณธรรมความโปร่งใส เป็นต้น โดยข้อค าถามในแต่ละด้าน สามารถน ามาเขียนเส้นทาง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ (ภาพขั้นตอนที่ 1 ในหน้าถัดไป) 

ขั้นตอนที่ 2 การเชื่อมโยงแนวคิดวิจัยเป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก            
การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในขั้นตอนที่ 1 กับแนวคิดวิจัยทั้งหมด 10 แนวคิด 
ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่  3.5 และน ามาเขียนเส้นทางการวิเคราะห์ผล (ภาพขั้นตอนที่  2                           
ในหน้าถัดไป) 

ขั้นตอนที่ 3 การขยายผลวิจัย การประชุมเชิงปฏิบัติการจากผู้เข้าร่วมประชุม               
ไม่น้อยกว่า 250 คน เพื่อน าเสนอผลการส ารวจและประชุมกลุ่มย่อย และระดมความคิดเห็น                
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ในการพัฒนาบริการแบบมืออาชีพอย่างน้อย 1 ครั้ง (1 วัน) ในวันนั้น ให้มอบโล่รางวัลหรือ                            
ใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมที่มีผลส ารวจความพึงพอใจสูงสุด 
จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสั งคม ( เล็ก กลาง ใหญ่ )  ไม่น้อยกว่า 9 รางวัล                      
(ขนาดละ 3 รางวัล)  

 
ภำพที่ 1.12 ขั้นตอนที่ 1 กำรส ำรวจข้อมลูและเส้นทำงควำมสัมพันธข์องข้อมูลในแต่ละหัวข้อ           

ที่อยู่ในแบบสอบถำม 
 

 

 
 
 
 
 
 

ควำม
ต้องกำร 

ควำม            
ไม่พึงพอใจ 

ควำม
คำดหวัง 

ควำม         
พึงพอใจ 

ผู้รับบริกำร  
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

ควำม
ผูกพัน 

กำย 

วำจำ 

ใจ 
มีหลาย
ด้าน 

ข้อเสนอแนะ 

นวัตกรรม 

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจของ

ผู้รับบริกำร 

 ช่องทำงสื่อสำร 
ทัศนคติ/

ควำมเชื่อมั่น 

 

คุณธรรมและควำม
โปร่งใส 

สิทธิ
ประโยชน์
ที่ได้รับ 

+ - 
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ภำพที่ 1.13 ขั้นตอนที่ 2 กำรเชื่อมโยงแนวคิดวิจัย 
 

 

ภำพที่ 1.14 ขั้นตอนที่ 3 กำรขยำยผลวิจยั 
 

 

 

 
 
 
 

แนวคิดวิจัยที่       1 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจ
ข้อมูลและเส้นทาง

ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่อยู่
ในแบบสอบถาม 

แนวคิดวิจัยที่ 10 กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวคิดวิจัยที่ 8 การ
จัดท าแผนการ

ปรับปรุงการให้บริการ 
SWOT Analysis 

แนวคิดวิจัยที่ 9 การขยาย
ผลการจัดท าแผนการ

ปรับปรุงการให้บริการต่อ
จาก ปี 2561 

แนวคิดวิจัยที่       2 

แนวคิดวิจัยที่       3 

แนวคิดวิจัยที่       4 

แนวคิดวิจัยที่       5 

แนวคิดวิจัยที่       6 

แนวคิดวิจยัที่       7 

ขั้นตอนที่ 2            
กำรเชื่อมโยง 
แนวคิดวิจัย 

ผลส ำรวจควำม        
พึงพอใจส ำนกังำน

ประกันสังคม            
ปี 2562 

ประชุม               
เชิงปฏิบัติกำรจำก
ผู้เขำ้ร่วมประชุม 

250 คน 
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1.7 แผนปฏิบัติงำน 
 
ตำรำงที่ 1.11  แผนปฏิบัติงำนโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจส ำนักงำนประกนัสงัคม ปี 2562 

นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำรวมระยะเวลำด ำเนินงำน 7 เดือน 
 งานงวดที่ 1 การจัดท ารายงานความกว้าหน้า ภายใน 1 เดอืน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

แผนปฏิบัติงาน 
(สัปดาห์) 

เดือนที่ 1 

1 2 3 4 
1. ศึกษาระบบการให้บริการของส านักงานประกนัสังคม X    
2. ออกแบบสอบถามประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
   โดยท างานร่วมกับคณะท างานของส านักงานประกันสังคมที่ได้รับมอบหมาย 

X    

3. ทดสอบแบบสอบถามกับผู้รับบริการจริง (Pre-test)  X   
4. แก้ไขแบบสอบถามหลังท าการทดสอบ  X   
5. วางแผนและจัดเตรียมพนักงานส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
   โดยการประสานงานเครือข่ายวิจัยที่ประจ าอยู่ในจังหวัดตัวแทนส ารวจ 77 จังหวัดทั่วประเทศ 

 X X X 

6. จัดท ารายงานความก้าวหน้า (Inception Report) เนื้อหาประกอบด้วย 
 - บทน า 
 - แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบวิธีการวิจัย 
 - แนวทางการเก็บข้อมูล 
 - วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 - จ านวนตัวอยา่ง 
 - เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานส ารวจ 
 - ร่างแบบสอบถาม  
 จ านวน 10 เล่ม ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

   X 
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 งานงวดที่ 2 การจัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน 5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

แผนปฏิบัติงาน  
(เดือน) 

เดือน
ที่ 2 

เดือน
ที ่3 

เดือน
ที่ 4 

เดือน
ที่ 5 

1. จัดท าแบบสอบถามประเมินโครงการฉบับจริง  X    
2. ส ารวจข้อมูลภาคสนาม เชิงปริมาณ 21,470 ตัวอย่าง     
 2.1 อบรมแบบสอบถามให้ทีมส ารวจของทั้ง 77 จังหวัด X    
 2.2 พนักงานส ารวจที่ประจ าทั้ง 77 จังหวัด ท าการส ารวจข้อมูลพร้อมกันทั้ง 142 

หน่วย 
X X X 

 

3. จัดท าฐานข้อมูลส ารวจ โปรแกรมบันทึกข้อมูล /ท าการบันทึกข้อมูลและการสร้างคู่มือ 
(รหัสข้อมูล) 

  X 
 

4. สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1,200 ตัวอย่าง โดยการท าจด
หมายถึงหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือขอความอนุเคราะห์และเริ่มกระบวนการสัมภาษณ์
ข้อมูลทางโทรศัพท์ 

X X X 
 

5. จัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์เนื้อหาประกอบด้วย 
 - งานงวดที่ 1 
 - การวิเคราะห์ความพึงพอใจหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมย้อนหลัง 3 ปี 

(2559-2561) 
 - ผลส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มีต่อความเชื่อมั่นของส านักงานประกันสังคมและวิเคราะห์ผลใน
ภาพรวม รายกองทุน รายหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม 

 - ศึกษาปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของส านักงานประกันสังคม 

  จ านวน 10 เล่ม ภายใน 5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 

  

 
 
 
 

X 
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 งานงวดที่ 3 การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์ภายใน 7 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

แผนปฏิบัติงาน  
(เดือน) 

เดือน
ที่ 6 

เดือน
ที่ 7 

1. จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 250 คน X  
2. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ เนื้อหาประกอบด้วย 
 - งานงวดที่ 1 
 - งานงวดที่ 2 
 - ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 - บทสรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้รับจากการประชุมหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม 
 - แผนงาน มาตรการที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
 - บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 - บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 - จ านวน 10 เล่ม CD จ านวน 10 แผ่น ภายใน 7 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 X 

 

1.8 กลุ่มเป้ำหมำยและพืน้ที่ส ำรวจ 
1.8.1 กำรก ำหนดตวัอย่ำงส ำรวจผู้รับบริกำรของหน่วยบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากรายละเอียดของงาน ในหัวข้อที่ 4 ของ TOR ได้ก าหนดประชากร เพื่อใช้ใน              
การก าหนดตัวอย่างส ารวจเพ่ือศึกษาประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 

1.  หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม คือ กลุ่มผู้รับบริการของส านักงาน
ประกันสังคมในหน่วยบริการต่างๆ 142 หน่วย (ตารางที่ 1.12) ประกอบด้วย 

1.1 ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  จ านวน 12 พืน้ที่ 
1.2 ส านักงานประกันสังคมจงัหวัด   จ านวน 76 จังหวัด 
1.3 ส านักงานประกันสังคมสาขา   จ านวน 49 สาขา 
1.4 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค   จ านวน 5 ภาค 
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ตำรำงที่ 1.12  หน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคมใน 142 หน่วย 

พื้นที่ รหัสหน่วยบริกำร 

พื้นที่ 
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. พืน้ที่ 9 10 กทม. พื้นที่ 10 11 กทม. พื้นที่ 11 12 กทม. พื้นที่ 12 

ปริมณฑล 13 สมุทรปราการ 14 สาขาพระประแดง 15 สาขาบางเสาธง 16 สาขาบางพล ี
17 นนทบุรี 18 สาขาบางบัวทอง 19 ปทุมธานี 20 สาขาคลองหลวง 
21 นครปฐม 22 สาขาสามพราน 23 สมุทรสาคร 24 สาขากระทุ่มแบน 

ภาคกลาง 25 พระนครศรีอยุธยา 26 สาขาอุทัย 27 อ่างทอง 28 ลพบุรี 
29 สาขาชัยบาดาล 30 สิงห์บุรี 31 ชัยนาท 32 สระบุรี 
33 สาขาหนองแค 34 ชลบุรี 35 สาขาศรีราชา 36 ระยอง 
37 สาขาปลวกแดง 38 จันทบุรี 39 สาขาสอยดาว 40 ตราด 
41 ฉะเชิงเทรา 42 สาขาบางปะกง 43 สาขาพนมสารคาม 44 ปราจีนบุร ี
45 สาขาศรีมหาโพธิ 46 นครนายก 47 สระแก้ว 48 สาขาอรัญประเทศ 
49 ราชบุรี 50 สาขาบ้านโป่ง 51 กาญจนบุรี 52 สาขาท่ามะกา 
53 สุพรรณบุรี 54 สาขาสามชุก 55 สมุทรสงคราม 56 เพชรบุรี 
57 สาขาชะอ า 58 ประจวบคีรีขันธ์ 59 สาขาหัวหิน   

ภาค
ตะวันออก 
เฉยีงเหนือ 

60 นครราชสีมา 61 สาขาปากช่อง 62 สาขาโนนสูง 63 บุรีรัมย์ 
64 สาขานางรอง 65 สุรินทร์ 66 สาขาศีขรภูม ิ 67 ศรีสะเกษ 
68 อุบลราชธาน ี 69 สาขาเดชอุดม 70 ยโสธร 71 ชัยภูมิ 
72 อ านาจเจริญ 73 บึงกาฬ 74 หนองบัวล าภู 75 ขอนแก่น 
76 สาขาชุมแพ 77 สาขาบ้านไผ ่ 78 อุดรธานี 79 สาขากุมภวาปี 
80 เลย 81 หนองคาย 82 มหาสารคาม 83 ร้อยเอ็ด 
84 สาขาโพนทอง 85 กาฬสินธุ์ 86 นครพนม 87 มุกดาหาร 
88 สกลนคร 89 สาขาสว่างแดนดนิ     

ภาคเหนือ 90 เชียงใหม่ 91 สาขาฝาง 92 ล าพูน 93 สาขาบ้านโฮ่ง 
94 ล าปาง 95 สาขาเถิน 96 อุตรดิตถ์ 97 แพร ่
98 สาขาลอง 99 น่าน 100 สาขาปัว 101 พะเยา 
102 เชียงราย 103 แม่ฮ่องสอน 104 นครสวรรค์ 105 สาขาตาคล ี
106 อุทัยธานี 107 ก าแพงเพชร 108 ตาก 109 สาขาแม่สอด 
110 สุโขทัย 111 พิษณุโลก 112 สาขาวังทอง 113 พิจิตร 
114 เพชรบูรณ์ 115 สาขาหล่มสัก     

ภาคใต ้ 116 นครศรีธรรมราช 117 สาขาทุ่งสง 118 สาขาสิชล 119 กระบี่ 
120 สาขาคลองท่อม 121 พังงา 122 ภูเก็ต 123 สาขากระทู ้
124 สุราษฎร์ธานี 125 สาขาเกาะสมุย 126 ระนอง 127 ชุมพร 
128 สงขลา 129 สาขาหาดใหญ่ 130 สาขาสะเดา 131 สตูล 
132 ตรัง 133 สาขาห้วยยอด 134 พัทลุง 135 ปัตตานี 
136 ยะลา 137 นราธิวาส     

 

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 
ประจ าภาค 

138 139 140 141 142 
กลาง 

(ปทุมธานี) 
เหนือ 

(เชียงใหม่) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ขอนแก่น) 
ตะวันออก 
(ระยอง) 

ใต้  
(สงขลา) 
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2.  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
2.1  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ประกอบด้วย 

-  ผู้บริหารส านักงานประกันสังคม ได้แก่ เลขาธิการส านักงาน
ประกันสังคม, ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพส านักงานประกันสังคม, 
รองเลขาธิการส านักงานประกันสังคม, ผู้ตรวจราชการกรม, ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู และผู้อ านวยการกอง/ส านัก 

-  บุคลากรส านักงานประกันสังคม ได้แก่ ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า, 
พนักงานราชการ และพนักงานประกันสังคม 

2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด ประกอบด้วย  
-  คณะกรรมการ ได้แก ่คณะกรรมการประกันสังคม และ

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
-  ลูกจ้าง  
-  ผู้ประกันตน  
-  นายจา้ง  
-  หน่วยบริการอื่น ๆ แบ่งเป็น 3 ได้แก ่สถานพยาบาล ธนาคาร และ

หน่วยบริการ รายละเอียดประกอบด้วย 
(1)  สถำนพยำบำล ได้แก ่

-  สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนประกันสังคม 
ประจ าปี 2562 

-  สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน 
ประจ าปี 2562 

(2)  ธนำคำร ธนาคารในความตกลงของส านักงานประกันสังคม 
จ านวน 14 แหง่ ได้แก่ 
-  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
-  ธนาคารออมสิน 
-  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
-  ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
- ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
-  ธนาคารมิซูโฮ จ ากัด 
-  ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 
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-  ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ 
-  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) 
-  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
-  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(3)  หน่วยบริกำร ได้แก่ 
-  บริษัท ไปรษณยี์ไทย จ ากัด 
-  บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 
-  บริษัท ห้างเซน็ทรัล ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด 
-  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด 
-  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
-  บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

2.3  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ประกอบด้วย 
-  หน่วยงานภาครัฐ ได้แก ่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อบต., เทศบาล

ต าบล), หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

-  ภาคเอกชน ได้แก ่เครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40, สภาองค์การ
นายจ้าง, สภาองค์การลูกจ้าง เป็นต้น 

-  สื่อมวลชน ได้แก ่สื่อมวลชนทางโทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์ และ
สื่อออนไลน์ เป็นต้น  

 

1.8.2 จ ำนวนตัวอยำ่งส ำรวจผู้รับบริกำรหน่วยบริกำร และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
วิธีการก าหนดจ านวนตัวอย่างส ารวจในการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามหลักการทางสถิติ

ของ Yamane ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างศึกษาทั้งหมด 22,670 ตัวอย่าง โดยครอบคลุมประชากร                  
ที่ศึกษา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                  
แบ่งจ านวนตัวอย่างกระจายตามกลุ่มประชากรได้ดังนี้  

1.  ตัวอย่ำงในกลุ่มหน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกนัสงัคม 
  เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของส านักงานประกันสังคม 137 หน่วยและ 5                   

ศูนย์ฟื้นฟูฯ รวม 142 หน่วย ทั่วประเทศ โดยเป็นไปตามหลักการทางสถิติของ Yamane จึงใช้               
ความเชื่อมั่นที่ระดับ 90% ได้จ านวนตัวอย่างของแต่ละส านักงานประกันสังคม ที่จ านวน 100 
ตัวอย่าง แต่เพื่อให้กระจายครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ จึงท าการเพิ่มจ านวนตัวอย่าง ตามขนาดของ
ส านักงานประกันสังคม โดยใช้การสุ่มตัวอย่างตามสัดสวน รายละเอียดดังตารางที่ 1.13  
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ตำรำงที่ 1.13 จ ำนวนตัวอยำ่งที่จะเก็บในกลุ่มหน่วยบรกิำรของส ำนักงำนประกันสังคม 
รำยกำร ส ำนักงำน

ประกันสังคม
ขนำดใหญ่ 

ส ำนักงำน
ประกันสังคม
ขนำดกลำง 

ส ำนักงำน
ประกันสังคม
ขนำดเล็ก 

ศูนย์ฟื้นฟูฯ 

จ านวนหน่วยบริการส านักงาน
ประกันสังคม 

23  
ส านักงาน

ประกันสังคม 

22  
ส านักงาน

ประกันสังคม 

92  
ส านักงาน

ประกันสังคม 

5 ศูนย์ 

จ านวนตัวอย่างแต่ละหน่วย
บริการ 

200 ตัวอย่าง 170 ตัวอย่าง 140 ตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง 

- ผู้ประกันตน มาตรา 33 80 70 60 50 
- ผู้ประกันตน มาตรา 39 35 33 30 - 
- ผู้ประกันตน มาตรา 40 25 20 15 - 
- นายจ้าง 40 30 20 - 
- กองทุนเงินทดแทน 20 17 15 - 
รวมจ ำนวนตัวอย่ำงแต่ละขนำด

ส ำนักงำนประกันสังคม 
4,600 ตัวอย่ำง 3,740 ตัวอย่ำง 12,880 

ตัวอย่ำง 
250 ตัวอย่ำง 

รวมทั้งหมด 21,470 ตัวอย่ำง 

 
โดย มีรายชื่อส านักงานประกันสังคมแต่ละขนาดดังนี้ 
ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ ่ ได้แก ่

- กทม. พื้นที ่2 
- กทม. พื้นที ่3 
- กทม. พื้นที ่4 
- กทม. พื้นที ่5 
- กทม. พื้นที ่6 
- กทม. พื้นที ่7 
- กทม. พื้นที ่8 

 

- กทม. พื้นที ่9 
- กทม. พื้นที ่10 
- กทม. พื้นที ่11 
- กทม. พื้นที ่12 
- สมุทรปราการ 
- สาขาบางพลี 
- นนทบุร ี
- ปทุมธานี 

- สมุทรสาคร 
- พระนครศรีอยุธยา 
- ชลบุร ี
- สาขาศรีราชา 
- ระยอง 
- สาขาปลวกแดง 
- นครราชสีมา 
- เชียงใหม่ 
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ส านักงานประกันสังคมขนาดกลาง ได้แก ่
- กทม. พื้นที ่1 
- สาขาพระประแดง 
- สาขาบางเสาธง 
- สาขาบางบัวทอง 
- สาขาคลองหลวง 
- นครปฐม 
- สาขาสามพราน 
- สาขากระทุ่มแบน 
- สาขาอุทัย 

- ลพบุร ี
- สระบุร ี
- ฉะเชิงเทรา 
- สาขาบางปะกง 
- อุบลราชธานี 
- ขอนแก่น 
- อุดรธานี 

- ล าพูน 
- ล าปาง 
- เชียงราย 
- ภูเก็ต 
- สุราษฎร์ธาน ี
- สาขาหาดใหญ ่

 
ส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก  ได้แก ่

- อ่างทอง 
- สาขาชัยบาดาล 
- สิงห์บุร ี
- ชัยนาท 
- สาขาหนองแค 
- จันทบุร ี
- สาขาสอยดาว 
- ตราด 
- สาขาพนมสาร

คาม 
- ปราจีนบุรี 
- สาขาศรีมหาโพธิ 
- นครนายก 
- สระแก้ว 
- สาขาอรัญ

ประเทศ 
- ราชบุร ี
- สาขาบ้านโป่ง 
- กาญจนบุร ี
- สาขาท่ามะกา 
- สุพรรณบุร ี

- ศรีสะเกษ 
- สาขาเดชอุดม 
- ยโสธร 
- ชัยภูมิ 
- อ านาจเจริญ 
- บึงกาฬ 
- หนองบัวล าภู 
- สาขาชุมแพ 
- สาขาบ้านไผ่ 
- สาขากุมภวาปี 
- เลย 
- หนองคาย 
- มหาสารคาม 
- ร้อยเอ็ด 
- สาขาโพนทอง 
- กาฬสินธ์ุ 
- นครพนม 
- มุกดาหาร 
- สกลนคร 
- สาขาสว่างแดนดิน 
- สาขาฝาง 

- นครสวรรค ์
- สาขาตาคลี 
- อุทัยธาน ี
- ก าแพงเพชร 
- ตาก 
- สาขาแม่สอด 
- สุโขทัย 
- พิษณุโลก 
- สาขาวังทอง 
- พิจิตร 
- เพชรบูรณ ์
- สาขาหล่มสัก 
- นครศรีธรรมราช 
- สาขาทุ่งสง 
- สาขาสิชล 
- กระบี ่
- สาขาคลองท่อม 
- พังงา 
- สาขากระทู ้
- สาขาเกาะสมุย 
- ระนอง 



   

1-42 

- สาขาสามชุก 
- สมุทรสงคราม 
- เพชรบุร ี
- สาขาชะอ า 
- ประจวบคีรีขันธ ์
- สาขาหัวหิน 
- สาขาปากช่อง 
- สาขาโนนสูง 
- บุรีรัมย ์
- สาขานางรอง 
- สุรินทร ์
- สาขาศีขรภูม ิ

- สาขาบ้านโฮ่ง 
- สาขาเถิน 
- อุตรดิตถ์ 
- แพร่ 
- สาขาลอง 
- น่าน 
- สาขาปัว 
- พะเยา 
- แม่ฮ่องสอน 
 

- ชุมพร 
- สงขลา 
- สาขาสะเดา 
- สตูล 
- ตรัง 
- สาขาห้วยยอด 
- พัทลุง 
- ปัตตานี 
- ยะลา 
- นราธิวาส 

 

 
2.  ตัวอย่ำงในกลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

 จ านวนตัวอย่างที่จะเก็บผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเป็นไปตามหลักการทางสถิติ    
ของ Yamane ใช้ความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ได้จ านวนตัวอย่างของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               
กลุ่มละ 400 ตัวอย่าง ดังตารางที่ 1.14 - 1.15 
 
ตำรำงที่ 1.14  รวมตัวอย่ำงที่จะเก็บในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภำยใน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                 
ที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด 

จ านวนตัวอย่างแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

400 ตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง 

รวมจ านวนตัวอย่างกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1,200 ตัวอย่าง 
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ตำรำงที่ 1.15  จ ำนวนตัวอยำ่งที่จะเก็บในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รำยกำร จ ำนวนเก็บ รำยละเอียดกำรเก็บ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 400 ชุด  
- ผู้บริหารส านักงานประกันสังคม ได้แก่ เลขาธิการ

ส านักงานประกนัสังคม, ที่ปรึกษาด้าน
ประสิทธิภาพส านักงานประกันสังคม,                   
รองเลขาธิการส านักงานประกันสังคม,               
ผู้ตรวจราชการกรม, ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง และผู้อ านวยการกอง/ส านัก 

5 ชุด สัมภาษณ์ 

- บุคลากรส านักงานประกันสังคม ได้แก่ ข้าราชการ, 
ลูกจ้างประจ า, พนักงานราชการ และพนักงาน
ประกันสังคม 

395 ชุด 
ทั่วประเทศ 

ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด 400 ชุด  
- คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการประกันสังคม 

และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
10 ชุด สัมภาษณ์ 

- ลูกจ้าง (มาตรา 33 และ กองทุนเงินทดแทน) 20 ชุด สัมภาษณ์ 
- ผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40) 20 ชุด สัมภาษณ์ 
- นายจ้าง 50 ชุด สัมภาษณ์ 
- หน่วยบริการอื่น ๆ   
o สถานพยาบาล 95 ชุด ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
o ธนาคาร 100 ชุด ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
o หน่วยบริการ 105 ชุด ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 400 ชุด  
- หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

(อบต., เทศบาลต าบล), หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นต้น 

250 ชุด 
ทั่วประเทศ 

โทรศัพท์สัมภาษณ์ 

- ภาคเอกชน ได้แก่ เครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40, 
สภาองค์การนายจ้าง, สภาองค์การลูกจ้าง เป็นต้น 

70 ชุด 
ทั่วประเทศ 

โทรศัพท์สัมภาษณ์ 

- สื่อมวลชน ได้แก่ สื่อมวลชนทางโทรทัศน์, วิทยุ, 
หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

80 ชุด 
ทั่วประเทศ 

โทรศัพท์สัมภาษณ์ 
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1.9 นักวิจัยในโครงกำร 
บุคลากรหลัก 

หัวหน้าโครงการ นักวิจัย พิมลพรรณ บญุยะเสนา 
รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและนักวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทร 081-595-8180 อีเมล์ pui.econ@gmail.com 053-942239 โทรสาร 053-942239 
ผู้เชี่ยวชาญ ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทร 086-921-6412 อีเมล ์sasipenj@gmail.com 
นักวิจัย สุขุม พันธุ์ณรงค ์
รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและนักวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทร 085-719-8005 อีเมล ์sukhoomphun@gmail.com 
นักวิจัย นายชวดล เมธาสุรารักษ์  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทร 084-144-0162 อีเมล์ mathrsuraruk@hotmail.com 
เลขาและผู้ประสานงานโครงการ นางสาวประภาพรรณ รวดเร็ว 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทร 053-942-239 อีเมล ์econcenter.cmu@gmail.com 
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บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ 

การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่  สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการวัด
ความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึง
สามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวไว้ว่า “พึง” เป็น
ค าช่วยกริยาอ่ืน หมายความว่า “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และค าว่า “พอ” 
หมายความว่า เท่าที่ต้องการ เต็มความต้องการ ถูกชอบ เมื่อน าค าสองค ามาผสมกัน “พึงพอใจ” จะ
หมายถึง ชอบใจ ถูกใจ ตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Wolman (1973) อ้างโดย ภนิดา ชัยปัญญา 
(2541) กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกทีไ่ด้รับความส าเร็จตามมุ่งหวังและความต้องการ 

 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความหมายและความส าคัญ
ของ ความพึงพอใจในการบริการไว้ในบทเรียนวิชาจิตวิทยาบริการว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับ

ภาษาอังกฤษว่า“Satisfaction” มีความหมายโดยทั่วไปว่า “ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง” 
 ดังนั้น ความพึงพอใจ จึงเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
ท าให้ แต่ละคนมีประสบการณ์ การรับรู้ เรียนรู้ สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป ซึ่งประสบการณ์
ที่ได้รับ หากเป็นไปตามความต้องการที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวัง ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง  ใน
สถานการณ์หนึ่ง ก่อนที่ผู้รับบริการจะมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการใดก็ตาม ผู้รับบริการมักจะมีมาตรฐาน
ของสินค้าหรือการบริการนั้นไว้ในใจอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งอาจมีแหล่งอ้างอิงจากคุณค่าหรือเจตคติที่ยึดถือ
ต่อสินค้า และบริการ หรือจากประสบการณ์ดั้งเดิมที่เคยรับทราบและการบอกเล่าของผู้อ่ืน การ
รับทราบข้อมูล การรับประกันสินค้าและบริการจากโฆษณา การให้ค ามั่นสัญญาของผู้ให้บริการ 
เหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ที่ผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบก่อเกิดเป็นความคาดหวังในสิ่งที่คิดว่าควรได้รับ 
(Expectations) 
 ผู้รับบริการ จะเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจริงในกระบวนการบริการที่เกิดขึ้น (Performance) 
กับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ หากสิ่งที่ ได้รับเป็นไปตามความคาดหวัง ถือเป็นการยืนยันที่ถูกต้อง 
(Confirmation) ผู้รับบริการย่อมเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง นับเป็นการยืนยัน
ที่คลาดเคลื่อน (Unconformities) ทั้งนี้ช่วงความแตกต่าง (Discrepancy) ที่เกิดข้ึน ชี้ให้เห็นถึงระดับ
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ของความพึงพอใจ หรือความไม่พึงพอใจมากน้อย ถ้าข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปทางบวก แสดงถึงความพึง
พอใจ ถ้าไปทางลบ แสดงถึงความไม่พึงพอใจ 
 อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและ
สถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจ จึงเป็นความรู้สึกที่ผันแปรตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความ
คาดหวังของบุคคล ในแต่ละสถานการณ์ กล่าวคือ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่ง เพราะ
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ในอีกช่วงหนึ่ง หากสิ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง บุคคล
ก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันใด นอกจากนี้ ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกที่
สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่
คาดหวัง  
 
 ตัวอย่างงานวิจัยท่ีประยุกต์ใช้กับเรื่องความพึงพอใจ 

 พฤหัส สิงหวรกิจ (2544) ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการ ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สังกัดเขตส่วนภูมิภาคเขต 24 พบว่า ลูกค้ามี ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สังกัดเขต ส่วนภูมิภาคเขต 24 โดย
ภาพรวมและรายด้านท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้ให้บริการ ด้านพฤติกรรมการให้บริการ ด้านการ
สร้างบรรยากาศงานบริการ และด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ อยู่ในระดับมาก นอกจากน้ี ผู้ศึกษายัง
ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการ โดยพบว่า ลูกค้าที่มี
ความแตกต่างกันในเรื่องรายได้ อายุ และระดับการศึกษา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
โดยรวมและรายด้านท้ัง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน และลูกค้าที่รับบริการจากธนาคารขนาดต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพ การบริการโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยลูกค้าธนาคารขนาดย่อย มีความพึงพอใจต่อการบริการมากกว่าลูกค้าธนาคารขนาด
กลางและขนาดใหญ่ 

 ชนิดา วันวงษ์ (2544) ศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารการบินไทยต่อการให้บริการของ แผนก
สอบถามและรับรองที่นั่ง : ศึกษาเฉพาะกรณีท่าอากาศยานกรุงเทพ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 
พบว่า 1) ผู้โดยสารสายการบินไทย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม ในระดับสูง เช่นเดียวกับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเสมอภาคและด้านความเต็มใจและจริงใจ 
ส่วนความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการอยู่ในระดับ ปานกลาง 2) ผู้โดยสารมีปัจจัยส่วนบุคคล 
ความถี่ในการมาใช้บริการและปัจจัยในการเข้าถึง การบริการที่ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการทั้งในด้านรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความเข้าใจ
ในการติดต่อสื่อสาร ระยะเวลาในการรอคอย และอายุของผู้โดยสาร สามารถอธิบายความพึงพอใจต่อ
การให้บริการได้ร้อยละ 26.60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 วิสาขา ลายช่ืน (2548) ท าการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของ บริษัท
หลักทรัพย์ไทยในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อคุณภาพ การบริการด้าน
ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความมั่นใจ และการดูแลเอาใจใส่ แต่ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการ
บริการด้านรูปลักษณ์ อันเนื่องมาจากอุปกรณ์ไม่ทันสมัย สถานที่คับแคบ สถานที่ตั้งบริษัทอยู่ไกล ที่
จอดรถไม่เพียงพอ 
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 พัชรี ภูบุญอิ่ม (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ การบริการของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบระดับพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จ าแนกตาม เพศ ช้ันปีการศึกษา คณะที่สังกัด และประเภทของการบริการ ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามช้ันปีและคณะที่สังกัดและ
ก าหนดโควตาช้ันปีละ 105 ตัวอย่าง จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Random 
Sampling) โดยการสุ่มตามจ านวนโควตา ของแต่ละช้ันปี เครื่องมือท่ีใช้ศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาค่า (Rating scale) มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์แบบ t-test 
(Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One Way ANOVA) และ
การวิเคราะห์พหุคูณถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) 

 จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2560) ศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ของลูกคา
ชาวไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการบริการ
ของร้านขนมไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามพฤติกรรมผู้บริโภค ขนมไทย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความถี่ในการบริโภคขนมไทย ช่วงเวลาในการซื้อขนมไทย วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อขนม
ไทยและบุคคลที่มีส่วนร่วมมากที่สุดแตกต่างกัน มีระดับ ความพึงพอใจด้านการบริการของร้านขนม
ไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่บริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านการส่งเสริมและแนะน าบริการ ด้านบุคลากร/ผู้ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมของการ
บริการ ด้านกระบวนการบริการ และภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ 
 ความต้องการของมนุษย์ พจนานุกรมในไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2526 : 323) 
กล่าวถึง “ความต้องการ” ว่าหมายถึง ความอยากได้ ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ และเมื่อเกิดความรู้สึก
ดังกล่าว จะท าให้ร่างกายเกิดการขาดความสมดุลเนื่องจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้น มีแรงขับภายในเกิดขึ้น 
ท าให้ร่างกาย ไม่อาจอยู่นิ่ง ต้องพยายามดิ้นรนและแสวงหาเพ่ือตอบสนองความต้องการนั้นๆ เมื่อ
ร่างกายได้รับตอบสนองร่างกายมนุษย์จะกลับสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่ง และจะเกิดความต้องการใหม่ๆ 
ขึ้นมาทดแทนวนเวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด 
 ดังที่ Samuelson (1917) กล่าวว่า มนุษย์เพียรพยายามทุกวิถีทางในอันที่จะให้บรรลุความ
ต้องการทีละขั้น เมื่อความต้องการขั้นแรกได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นนั้นจะลด
ความส าคัญลงจนหมดความส าคัญไป ไม่เป็นแรงกระตุ้นอีกต่อไป แต่จะเกิดความสนใจและความ
ต้องการสิ่งใหม่อีกต่อไป แต่ความต้องการขั้นต้นที่ได้รับการตอบสนองไปเรียบร้อยแล้วนั้น อาจกลับมา
เป็นความจ าเป็นหรือความต้องการ ครั้งใหม่อีกได้ เมื่อการตอบสนองความต้องการครั้งแรกได้สูญเสีย
หรือขาดหายไปและความต้องการที่เคย มีความส าคัญจะลดความส าคัญลง นอกจากนี้ Gilmer กล่าว
ว่า “มนุษย์มีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น อาหาร อากาศ น้ า ที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ่งอ่ืนๆ เช่น 
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การยอมรับนับถือ สถานภาพ การเป็นเจ้าของ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการเหล่านี้ยากที่จะ
ได้รับการตอบสนองจนอิ่มและพอใจทั้งๆ ที่ก็ได้รับอยู่แล้ว” 
 ความต้องการของผู้รับบริการ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ได้ลงบทความเรื่อง “8 วิธีค้นหา 
ความต้องการที่ซ่อนเร้นของลูกค้า” ไว้ว่า ในโลกยุคดิจิตอลที่เราสามารถหาค าตอบได้เพียงแค่ปลาย
นิ้วคลิก แต่กลับเป็นเรื่องยากในการค้นหาความต้องการที่ซ่อนเร้นของลูกค้า (Unmet Customer 
Needs) 
 ความต้องการของลูกค้า ส่วนใหญ่มีรูปแบบ ดังนี้ 1.ลูกค้า มีความต้องการแอบแฝง (Latent 
Needs) แต่ไม่มีใครสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ 2.ลูกค้า ยังคงพยายามค้นหาความต้องการ
ที่แท้จริง ของตัวเอง 3.ลูกค้า มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว 4.ลูกค้า ไม่ทราบ
ว่าตัวเอง ต้องการอะไร จนกว่าจะได้เห็นสิ่งที่ต้องการ 5.เป็นไปไม่ได้ที่จะทราบความต้องการทั้งหมด
ของลูกค้า 
 การที่ความต้องการเหล่านี้ ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะองค์กรส่วนใหญ่  
มุ่งเน้นที่ตัวสินค้า/บริการของตัวเองเป็นหลัก (Product Centric) แทนที่จะค้นหาความต้องการที่
แท้จริง จากลูกค้า (Customer Centric) และน ามาใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้า/บริการ ก่อนอ่ืนควร

ที่จะทราบว่า “อะไร” คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
 การที่จะพัฒนาสินค้า/บริการ ให้ตอบสนองความต้องการที่ซ่อนเร้นของลูกค้าได้นั้น คือ การ
หา ความต้องการของลูกค้าให้เจอ ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วท าได้
ยากและ การจะรู้ถึงความต้องการลูกค้านั้น Jeff Sauro ได้แนะน า 8 วิธีการค้นหา ดังนี้ 
  1) ข้อมูลที่มีอยู่ (Existing Data) ควรจะพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ว่าเป็นจาก 
ผลการส ารวจการสัมภาษณ์ลูกค้าหรือการเก็บข้อมูลจากฝ่ายบริการลูกค้า ซึ่งหากข้อมูลเหล่านี้
เพียงพอ ทีจ่ะน ามาวิเคราะห์ เพ่ือหาความต้องการของลูกค้าได้  
  2) สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder Interviews) โดยเริ่มจากฝ่ายขายและ 
ฝ่ายบริการลูกค้า เนื่องจากคนกลุ่มนี้  มีความเข้าใจสินค้าและรู้จักลูกค้า จึงมีข้อมูลหรือรายละเอียด
ต่างๆ ที่ลูกค้าร้องขอรายงานผลความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ลูกค้าพูดถึงสินค้า/บริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าข้อมูลเหล่านี้  เป็นเพียงรายละเอียดความต้องการเบื้องต้นเท่านั้น 
องค์กรควรมองหาวิธีการหรือแนวทางอ่ืนๆ ในการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่งที่ก าลังค้นหา
นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและน าไปสู่ ค าตอบที่ต้องการได ้
  3) แผนผังขั้นตอนการท างาน (Process Mapping) การรู้ขั้นตอนหรือกระบวนการ
ท างานของลูกค้า จะช่วยให้มองเห็นภาพที่แท้จริงในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้า ซึ่งช่วยให้เห็น
โอกาส ในการปรับปรุงและสามารถวางแผนพัฒนาสินค้า/บริการ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้มากขึ้น 
  4) แผนผังเส้นทางเดินของผู้บริโภค (Customer Journey Mapping) เส้นทางการ
เดินของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า/บริการ ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จากประสบการณ์ของ
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ลูกค้าที่มีต่อสินค้า/บริการ รวมถึงความรู้สึกของลูกค้าที่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้น  หากองค์กร
สามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน จะท าให้ทราบว่าลูกค้าพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจอะไรในสินค้า/บริการ ทั้งนี้ในปัจจุบัน เส้นทางการเดินของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้า/บริการ 
แตกต่างไปจากเดิมและมีความซับซ้อน มากข้ึน เช่น ปัจจุบันก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการ 
จะมีขั้นตอนการพิจารณามากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นจากโฆษณา เว็บไซต์ของสินค้า การค้นหาข้อมูลด้วยการ
รีวิวจากเว็บไซต์ สอบถามเพ่ือนหรือคนรู้จัก หรือ การทดลองสินค้า ด้วยเหตุนี้ ท าให้การศึกษาเส้นทาง
การเดินของลูกค้ามีความส าคัญ ซึ่งช่วยให้องค์กร ทราบจุดที่ท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจและ
เห็นแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงสินค้า/บริการ ได้ต่อไป 
  5) การวิจัยแบบตามติดลูกค้า (Follow me home Research) เป็นการวิจัยแบบ 
Ethnographic Research เป็นการวิจัย โดยใช้การสังเกตพฤติกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยมของ
กลุ่มคน ในสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพ่ือให้เข้าใจแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรม เน้นวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยต้องแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่ม ซึ่งเป็นการติดตาม
และสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า ถึงที่บ้านหรือที่ท างาน เพ่ือเรียนรู้ถึงแนวทางการใช้ชีวิตของลูกค้า ท า
ให้เห็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและเป็นโอกาสในการปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้า/บริการ  ให้ดี
ยิ่งขึ้น 
  6) สัมภาษณ์ลูกค้า (Customer Interviews) สอบถามถึงปัญหาที่ลูกค้าพบ และ
ลูกค้าต้องการสินค้า/บริการ ที่มีคุณลักษณะอย่างไร โดยวิธีนี้สามารถใช้เทคนิคการตั้งค าถาม 5 Whys 
ซึ่งเป็นวิธี ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยเจาะลึกถึงรากแก่นแท้จริงของปัญหานั้น 
ผ่านการถามค าถาม 5 ค าถาม ที่เจาะลึกลงไปเรื่อยๆ ซึ่งช่วยให้ทราบความต้องการที่ซ่อนอยู่ของลูกค้า
ได้ สิ่งส าคัญที่จะท าให้สามารถเจาะลึกเข้าไปถึงแก่นของความต้องการลูกค้าได้ คือ ทักษะของผู้
สัมภาษณ์ที่ท าให้ได้ค าตอบที่เจาะลึกและตรงจุดที่สุด 
  7) การส ารวจความคิดเห็นของลูกค้า (Voice of the Customer Surveys) เป็นการ
ส ารวจ ความคิดเห็นของลูกค้า โดยใช้ช่องทางอีเมล์หรือเว็บไซต์ขององค์กร โดยสอบถามถึงทัศนคติ
และความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้า/บริการ การตั้งค าถาม ควรมีทั้งค าถามปลายเปิดและค าถาม
ปิด เพราะช่วยให้ได้ข้อมูล ที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ ขณะที่ลูกค้าเองยังไม่ทราบถึงความต้องการ
สินค้า/บริการที่ชัดเจน การส ารวจด้วยวิธีนี้ท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห์ เพ่ือให้เข้าใจลูกค้า
ได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ความท้าทาย ปัญหาที่เกิดขึ้นและทัศนคติของลูกค้า เพ่ือน ามาหาโอกาส
ในการพัฒนาสินค้า/บริการ ต่อไป 
  8) วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Analysis) การวิเคราะห์
ความสามารถใน การแข่งขันขององค์กร อาจใช้เครื่องมือ SWOT Matrix ช่วยในการวิเคราะห์ โดยจะ
พิจารณาถึงคู่แข่ง 4 ด้าน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเครื่องมือ SWOT สามารถใช้
วิเคราะห์กับสินค้า/บริการ หรือแม้กระทั่งประสบการณ์การใช้สินค้า/บริการของลูกค้า ทั้งนี้การ
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วิเคราะห์ ต้องก าหนดกลุ่มที่เป็นคู่แข่งทั้งแนวแคบและแนวกว้าง เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งหมด โดยต้อง
พิจารณาถึงคู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อม ที่เก่ียวโยงกับสินค้า/บริการ 
 จากแนวทางการค้นหาความต้องการลูกค้าที่กล่าวมา ท าให้องค์กรเห็นวิธีการค้นหาความ
ต้องการที่ซ่อนเร้นของลูกค้าได้ แต่ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะทราบความต้องการที่ซ่อนเร้นของลูกค้าแล้ว แต่
สิ่งส าคัญหนึ่งที่องค์กรต้องพึงระลึกถึงเสมอคือ ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) 
คืออะไร เพราะถึงแม้จะค้นหาความต้องการนั้นเจอ แต่หากองค์กรไม่มีความพร้อมที่จะส่งมอบสินค้า/
บริการ ที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่ลูกค้าได้ก็เท่ากับการค้นหานั้น เป็นการค้นหาที่สูญเปล่า 

 
 ตัวอย่างงานวิจัยท่ีประยุกต์ใช้กับเรื่องความต้องการ 

 ประเสริฐ ตั้งพิษฐานสกุล (2543) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการช าระ
เงินค่าสาธารณูปโภคผ่านธนาคารพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของผู้ใช้บริการช าระเงินค่าสาธารณูปโภคผ่านธนาคารพาณิชย์ 2) ศึกษาปัญหาและความต้องการ และ
ความคิดเห็นของลูกค้าที่ใช้บริการช าระเงิน ค่าสาธารณูปโภคผ่านธนาคารพาณิชย์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ 
ค่าร้อยละ ผลการศึกษาปัจจัยปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคที่มีต่อการช าระค่า
สาธารณูปโภค ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ พบว่า ผู้ใช้บริการเคยพบปัญหาความผิดพลาดของยอด
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค โดยแยกที่มาของปัญหา เกิดจากหน่วยงานการไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ส าหรับล าดับความส าคัญของปัจจัยความต้องการของผู้ใช้บริการ
สาธารณูปโภค ต้องการให้มีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการและต้องการให้มี  การแนะน า
ประชาสัมพันธ์ในส่วนบริการต่างๆ ที่ธนาคารพาณิชย์มีให้บริการอีกด้วยและ โดยภาพรวมทั้งหน่วยงาน
สาธารณูปโภคและธนาคารพาณิชย์ควรพัฒนาศักยภาพการให้บริการ 

 จ าลอง จวงจ่าย (2545) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจาก ร้านค้าสะดวก
ซื้อในสถานีบริการน้ ามันในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่ซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการ
น้ ามันในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน การวิเคราะห์ค่าทางสถิติคือ ความถี่ ค่าร้อยละ เพื่อใช้
อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยทางการตลาด 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อทั้งอาหารและ เครื่องดื่ม ซึ่งประเภทอาหารที่ผู้บริโภคซื้อเป็น
อาหารแห้ง/ของขบเคี้ยวมากที่สุด ส าหรับประเภทเครื่องดื่มนั้นผู้บริโภคเลือกซื้อน้ าอัดลม โดยสาเหตุ
หลักท่ีผู้บริโภค เลือกซื้อ คือ เมื่อต้องการซื้ออาหารว่างไว้รับประทานในเวลาเดินทาง รองลงมาคือ เมื่อ
ต้องการอย่างเร่งรีบ และโอกาสที่ผู้บริโภคซื้อมากที่สุด ได้แก่ เมื่อจะเดินทางไปต่างจังหวัด ส าหรับตรา
สินค้า ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเฉพาะตราสินค้าที่เคยใช้เป็นประจ าหรือคุ้นเคย และการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ทางการตลาด 2 ด้าน ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการจากร้านค้าสะดวกซื้อ ในสถานีบริการน้ ามันใน
กรุงเทพมหานครในระดับมาก คือ 1) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ 2) ด้านสินค้าและบริการ 
ส าหรับปัจจัยทางการตลาดด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยที่ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการ จากร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ ามัน ในกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง 

 พนารัตน์ ลิ้ม (2557) ศึกษาความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ จากการ
ใช้เฟสบุ๊ค เพ่ือเลือกซื้อเครื่องส าอางส าหรับใบหน้าของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
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ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของวัยรุ่นที่มีผลต่อความต้องการ ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดและ
ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากเฟสบุ๊ค และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูล
ส่วนประสมทางการตลาดและความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากเฟสบุ๊คกับความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์จากเฟสบุ๊ค เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi 
Stage Sampling) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) T-test, One-way ANOVA ระดับนัยส าคัญ 0.05 และการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlations Coefficient) ระดับนัยส าคัญ 0.01 

 พิชญ์พล ศรีโพธิ์เผือก และเพ็ญจิรา คันธวงศ์ (2558) การศึกษาปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อ ความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากร้านขายของฝากของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ
ปัจจัยการเคารพลูกค้า (Respect for Consumer) ปัจจัยกิจกรรมการกุศล (Philanthropic Activities) 
ปัจจัยภาพลักษณ์ด้านราคา (Price Image) ปัจจัยความเป็นที่พอใจ (Congeniality) ปัจจัยความไว้ใจ 
(trust) ปัจจัยการรับรู้คุณภาพของร้านค้าปลีก (Retailer Perceived Quality) ปัจจัยความเข้าใจ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality Perception) ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของลูกค้า (Purchase 
Intention) จากร้านขายของฝากหลายร้านของจังหวัดเพชรบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า มีเพียงปัจจัยความเข้าใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality 
Perception) และปัจจัยภาพลักษณ์ด้านราคา (Price Image) ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อของ
ลูกค้า จากร้านขายของฝากจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง 
ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อ

เหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น 
 พจนานุกรมออกซฟอร์ด (Oxford Advanced Learner's Dictionary : 2000) ได้ ให้
ความหมายของความคาดหวังว่า เป็นความเชื่อ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้า
ต่อบางสิ่งบางอย่างว่า ควรจะเป็นหรือควรจะเกิดขึ้น 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540 : 18) ได้กล่าวถึงความคาดหวังของผู้รับบริการว่า 
เมื่อผู้รับบริการมาติดต่อกับองค์กรหรือธุรกิจ ก็มักจะคาดหวังว่าต้องได้รับการบริการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งผู้ให้บริการจ าเป็นต้องรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังพ้ืนฐานและรู้จักส ารวจความ
คาดหวังเฉพาะ ของผู้รับบริการ เพ่ือสนองบริการที่ตรงกับความคาดหวัง ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจ หรืออาจเกิดความประทับใจขึ้นได้หากการบริการนั้นเกินความคาดหวัง 
 ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) กล่าวถึง ความคาดหวังของผู้รับบริการ หมายถึง 
ผู้รับบริการจะคาดหวังกับสิ่งที่ เขาได้รับจากการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ เกิดจากความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ การทดลองใช้ 
การฟังค าบอกเล่าและประสบการณ์ในอดีตของผู้รับบริการ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับความ
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คาดหวังของผู้รับบริการ เพราะหากเขาได้รับมูลค่าตามที่คาดหวัง เป็นอย่างต่ าจะเกิดความพึงพอใจ 
แต่ถ้ามูลค่าที่ได้รับต่ ากว่า ที่คาดหวังจะเกิดความไม่พึงพอใจ 
 สมิต สัชฌุกร (2546) กล่าวถึง ผู้รับบริการทุกคน มีความต้องการบริการชั้นหนึ่ง คือ สะดวก 
รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น ผู้ให้บริการให้ความ
สนใจ เอาใจใส่ ตอบสนองความต้องการอย่างถูกต้องและถูกใจ ที่ส าคัญ คือ รวดเร็วดังใจ ไม่ต้องรอ
คอยการให้บริการ เพ่ือสร้างความพอใจจะต้องสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งความคาดหวัง
เป็นเรื่องของจิตใจ อาจแสดงออกโดยตรงทางค าพูดบอกกล่าวของผู้รับบริการหรือตั้งสมมติฐานว่าผู้ให้
บริการจะต้องรู้เอง ซึ่งท าให้เกิดความยุ่งยากกว่าจะพิจารณาจากสิ่งใด สามารถจ าแนกความคาดหวัง
ของผู้รับบริการออกเป็น แต่ละด้าน ดังนี้ 
  1) สิ่งที่เห็นได้ ผู้รับบริการมีความคาดหวังกับสิ่งที่เห็นได้ คือ มีความคาดหวังกับ 
การจัดเตรียมสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ไว้อย่างเพียงพอแก่การให้ความสะดวกต่างๆ มากน้อย
เท่าใด เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มีความทันสมัยหรือไม่ จัดเตรียมบุคลากรไว้อย่างไร มากเพียงพอ
แก่การ ที่จะให้บริการหรือไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่พร้อมจะให้ความสะดวกหรือไม่มีวัสดุต่างๆ ที่จะ
เอ้ืออ านวยความสะดวกอย่างไร 
  2) ความรู้สึกร่วม ผู้รับบริการคาดหวังที่จะได้รับการต้อนรับดูแลอย่างกุลีกุจอ 
ต้องการ ค ากล่าวปฏิสันถารทักทายที่ยกย่อง การแสดงกิริยานอบน้อม ค าพูดไพเราะ ให้ความเอาใจใส่
และมีความ เป็นกันเอง เมื่อมีข้อสงสัยจะต้องได้รับค าตอบชี้แจงหรือจัดหาให้ตามความต้องการ 
ผู้รับบริการทุกคนคาดหวังที่จะได้รับความสนใจให้ความส าคัญและให้เกียรติ 
  3) การสนองตอบ ผู้รับบริการคาดหวังว่าผู้ให้บริการจะมีความเต็มใจในการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างจริงใจและจริงจัง เมื่อต้องการความสะดวกอย่างใดก็ได้รับบริการที่ทันท่วงที มีความ
สะดวกรวดเร็วทันใจและได้รับประโยชน์สูงสุด 
  4) การให้หลักประกัน ผู้รับบริการคาดหวังว่าจะมีผู้ให้บริการที่มีความรู้ในเรื่องที่จะ
บริการอย่างแท้จริง เป็นผู้มีอัธยาศัยที่จะรับเรื่องอันเป็นปัญหาของเขาไว้ เป็นผู้ ที่เขาจะสามารถพูด
ด้วยอย่างเปิดเผยด้วยความไว้วางใจ รวมทั้งสามารถสร้างความมั่นใจว่าเขาจะได้บริการที่มีคุณภาพ
คุ้มค่าและถูกต้องสมบูรณ์และช่วยแก้ปัญหาให้แก่เขาได้ 
  5) ความเชื่อถือได้ ผู้รับบริการคาดหวังว่าผู้ให้บริการมีความสามารถในการปฏิบัติ  
ตามที่สัญญาด้วยการให้บริการที่ถูกต้อง สะดวกรวดเร็วด้วยการยึดมั่นในค าสัญญาที่จะให้บริการใน
เรื่องต่างๆ 
 ความคาดหวังของผู้รับบริการ มีสิ่งที่เห็นได้ ได้แก่ การให้สิ่งอ านวยความสะดวก ความ
ทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การจัดให้มีเครื่องมือสื่อสาร การจัดให้มีบุคลากรช่วยดูแลเอา
ใจใส่ บางความคาดหวังเป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วม ได้แก่ การต้อนรับดูแล ความเอา
ใจใส่เป็นกันเอง การยกย่องพูดไพเราะ การตอบสนองข้อเรียกร้อง ต้องการแสดงความสนใจ ให้
ความส าคัญและให้เกียรติ การสนองตอบด้วยความเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือ การให้บริกา รที่
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ทันท่วงที สะดวกรวดเร็วทันใจ ได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นสิ่งที่อยู่ในความคาดหวังของผู้รับบริการทุก
คน ความคาดหวังของผู้รับบริการ ที่ไม่ควรจะมองข้ามไป ได้แก่ การมีหลักประกันว่าจะได้รับบริการที่
มีคุณภาพคุ้มค่าคุ้มเวลาและถูกต้องสมบูรณ์ นั่นคือ คาดว่าจะได้รับบริการจากพนักงานที่มีความรู้ใน
เรื่องท่ีจะบริการ มีความน่าไว้วางใจและมีความจริงใจ 
 ความเชื่อถือได้ก็เป็นความคาดหวังของผู้รับบริการ จึงต้องใช้ผู้ให้บริการที่มีความสามารถ ใน
การปฏิบัติตามสัญญา มีการบริการที่ถูกต้อง ทันก าหนดเวลา ยึดมั่นในค าสัญญาที่ให้ไว้ อันได้แก่ ค า
สัญญาที่จะให้บริการหลังการขาย ผู้รับบริการนอกจากคาดหวังในบริการรวดเร็วและถูกต้องแล้ว ยัง
ต้องการอัธยาศัยไมตรีจากผู้ให้บริการ ต้องการได้รับสิ่งที่ถูกใจ ได้เห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจา
ไพเราะ สุภาพ มีความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน าชี้แจงที่เข้าใจง่าย มีเหตุมีผลที่ผู้รับบริการต้องการความ
เอาใจใส่ เพราะคาดว่าจะได้รับบริการที่ให้ด้วยความเต็มใจ อันจะเป็นหลักประกันว่าเป็นบริการที่
คุ้มค่าสมราคาและถ้าจะให้เกิดความชื่นชมประทับใจเป็นพิเศษ ก็จะต้องได้รับสิ่งที่ดีๆเหนือความ
คาดหวังขึ้นไปอีก 
 จากแนวคิดที่เก่ียวข้องกับความคาดหวังข้างต้น สามารถสรุปความหมายของความคาดหวังได้
ว่า ความคาดหวัง เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าก่อนที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการของตนได้ตรงกับที่คาดการณ์ไว้ 
 
 ตัวอย่างงานวิจัยท่ีประยุกต์ใช้กับเรื่องความคาดหวัง 

 ภัศยารินทิ์ เลิศอภิสิทธิ (2558) ศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับสินค้าและความไว้วางใจ ในตราสินค้า 
ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์ ประเภทเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิง ที่รู้จัก/เคยซื้อ และ เคยบริโภคสินค้าเฮาส์แบรนด์ ประเภทเบ
เกอรี่และเครื่องดื่ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังเกี่ยวกับสินค้าเฮาส์แบรนด์ ประเภทเบ
เกอรี่และเครื่องดื่มในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคาดหวังมากที่สุด คือ ด้านความคุ้มค่า 
มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด และความไว้วางใจในตราสินค้าของสินค้าเฮาส์แบรนด์ 
ประเภทเบเกอรี่และเครื่องดื่มในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจต่อการ
บริโภคสินค้าเฮาส์แบรนด์ ประเภทเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ที่มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต โดย
มีความไว้วางใจอยู่ในระดับมากและผลการทดสอบ พบว่า ความคาดหวังเกี่ยวกับสินค้าและความ
ไว้วางใจในตราสินค้า ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์ ประเภทเบเกอรี่  และเครื่องดื่ม อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 บุญฤทธิ์ หวังดี (2558) ศึกษา ความคาดหวังคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความ
ภักดีในการใช้บริการ QR Code ในการเลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
ความคาดหวังคุณภาพการบริการที่มีการน าระบบ QR Code 2) เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ในการใช้บริการของธุรกิจค้าปลีกท่ีใช้ QR Code 
3) เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครต่อความภักดีในการใช้บริการธุรกิจค้า
ปลีกที่ใช้ QR Code ในการเลือกซื้อสินค้า 4) เพื่อวิเคราะห์อิทธิผลของความคาดหวังคุณภาพบริการที่
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มีต่อความพึงพอใจ และความภักดีที่จะใช้บริการธุรกิจค้าปลีกที่ใช้ QR Code 5) เพื่อวิเคราะห์อิทธิผล
ของความ พึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดีที่จะใช้บริการธุรกิจค้าปลีกที่ใช้ QR Code พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อคุณคุณภาพการบริการ มีความพึงพอใจต่อ การใช้บริการ มี
ความภักดีต่อการใช้บริการของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบ QR code อยู่ที่ระดับค่อนข้างมาก 
ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการ ใช้บริการและความภักดี และความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้ บริการของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบ QR 
code อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สิทธิพร หวานใจ (2559) ความคาดหวังกับความภักดีของการให้บริการ Mobile Banking ระหว่าง 
MyMo และ KTB Netbank ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจการใช้บริการ Mobile Banking ของ MYMO และ KTB Netbank และ 2) ประเมิน
ความพึงพอใจการใช้บริการ Mobile Banking ของ MYMO และ KTB Netbank และสร้างดัชนี
เปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้บริการ Mobile Banking ของ MYMO และ KTB Netbank โดยมี
กรอบแนวคิดของงานวิจัย ประยุกต์จากแนวคิด ดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจ ACSI วิธีการส ารวจเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากลูกค้าที่ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของ MYMO และ 
KTB Netbank ของลูกค้าธนาคารในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรทวินาม (Bivariate Analysis) ประกอบด้วย t-test, F-test, และการ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
การใช้บริการ Mobile Banking ของ MYMO และ KTB Netbank มี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย
ความคาดหวังต่อบริการ มุมมองต่อคุณภาพบริการ มุมมองคุณค่าของบริการ ความพึงพอใจโดยรวม
ของบริการที่ได้รับ การแนะน าบริการและความภักดีต่อบริการและ 2) ความคาดหวังต่อบริการ เป็น
ปัจจัยเริ่มต้นส่งผลเชิงบวกต่อมุมมองต่อคุณภาพบริการ และทั้งสองปัจจัยนี้ ส่งผลเชิงบวกต่อเนื่องไป
ยังมุมมองคุณค่าของบริการคือ คุ้มค่าเงิน โดยที่ปัจจัยทั้งสาม จะส่งผลเชิงบวกต่อเนื่องไปยังความพึง
พอใจโดยรวมของบริการที่ได้รับ ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อการแนะน าและส่งผลเชิงบวกต่อความภักดี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 

 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความภักดี 
ความภักดี หมายถึง การที่ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ อยากกลับมาใช้บริการซ้ าอีก และ

รวมถึง การบอกต่อแนะน าผู้อื่นให้มาใช้บริการ ความภักดี จึงเป็นพันธสัญญาหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ที่
ให้บริการกับผู้รับบริการ ที่มีพฤติกรรมการใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ ด้วยความยินดีจนกลายเป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวก และผู้รับบริการเกิดความตั้งใจกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป  โดย
ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นก าแพงส าคัญ ป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการสนใจคู่แข่งรายอื่น แม้ว่าสินค้าหรือบริการ
ของคู่แข่งจะเหนือกว่า เนื่องจากผู้รับบริการยังมั่นใจในสินค้าและบริการเดิมอยู่เสมอ เพราะสามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้รับบริการได้ จึงท าให้เกิดความภักดีต่อสินค้า
หรือบริการนั้น 
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 องค์ประกอบของการวัดความภักดี โดยทั่วไปเริ่มจากการแบ่งผู้รับบริการเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 
1) ความภักดีด้านพฤติกรรม ซึ่งเป็นการแสดงออกทางการกระท าที่สามารถมองเห็นได้  เช่น การซื้อ
หรือใช้สินค้าและบริการซ้ า การบอกต่อหรือการแนะน าผู้อ่ืน และ 2) ความภักดีด้านทัศนคติ คือ การ
วัดความคิด และความรู้สึกผูกพันของผู้รับบริการต่อองค์กร ซึ่งแสดงผลลัพธ์เป็นพฤติกรรม เช่น การ
กลา่วค าชมเชย และความตั้งใจที่จะซื้อซ้ า เป็นต้น เพราะผู้รับบริการจะมีกระบวนการคิดและตัดสินใจ
ที่มีต่อสินค้านั้น แล้วถ่ายทอดเป็นพฤติกรรมเชิงบวก 
 งานวิจัยที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับการวัดทั้งด้านทัศนคติและพฤติกรรม เพ่ือวิเคราะห์ความ
ภักดีของผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร ในเวลาต่อมานักวิชาการตลาดและนักวิจัยได้น าเสนอการแบ่งกลุ่ม
ความภักดีเพ่ิมเติมอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ความภักดีด้านผสม ซึ่งหมายถึง การรวมความภักดีด้านพฤติกรรม
และทัศนคติไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถลดช่องว่างของทั้งสองด้านแรก คือ ไม่ได้เน้นเฉพาะพฤติกรรมด้าน
ใดด้านหนึ่ง เช่น ความถี่ ในการซื้อหรือการใช้บริการซ้ าๆ แต่น าพฤติกรรมด้านทัศนคติเข้ามาเป็น
ปัจจัยร่วมในการศึกษาด้วยและ ในปัจจุบัน นักวิจัยทางการตลาด นิยมใช้มิติทั้งสองด้านรวมกันเพ่ือ
เป็นตัวชี้วัดความภักดี ซึ่งสามารถศึกษาความภักดีได้ครอบคลุมมากขึ้น 
 การวัดความภักดีของผู้รับบริการ เป็นเครื่องมือที่ใช้ส ารวจและวิเคราะห์ระดับของความภักดี 
ซึ่งจะท าให้ธุรกิจสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือพัฒนาธุรกิจต่อไป 
งานวิจัยหลายชิ้น ระบุว่า สามารถน าตัวชี้วัดความภักดีไปอธิบายผลก าไรที่ธุรกิจและความส าเร็จของ
ธุรกิจได้ การวัดความภักดีของผู้รับบริการด้านการบริการ เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการที่มีปฏิสัมพันธ์ แบบตัวต่อตัวและไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งตรงข้ามกับความภักดีต่อตรา
สินค้าที่สามารถจับต้องได้และมุ่งเน้นเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ ความภักดีในการบริการ (Service Loyalty) 
เป็นความสมัครใจของผู้รับบริการที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการรายเดิมเป็นประจ าและตัดสินใจเลือกใช้
บริการเดิมเป็นตัวเลือกแรก แม้ว่าจะมีช่องทางหรือโอกาสเลือกใช้บริการอื่นก็ตาม ความภักดีนี้เป็นผล
จากทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกต่อผู้ให้บริการ จึงท าให้ผู้รับบริการมีความซื่อสัตย์ต่อบริการนั้น 
และท าให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีของผู้รับบริการไม่ให้เปลี่ยนไป ใช้บริการรายอื่น 
 มิติแรก คือ“พฤติกรรมการบอกต่อ” เป็นการกล่าวถึงหรือแสดงออกของผู้รับบริการหลังจาก 
ใช้บริการแล้ว จนเกิดความประทับใจ ท าให้มีการบอกต่อหรือแนะน า เ พ่ือให้บุคคลอ่ืนๆ สนใจใช้
บริการ ด้วยพฤติกรรมนี้ สืบเนื่องมาจากการมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ อีกทั้งในปัจจุบันการท าการตลาด
บอกต่อ (Viral Marketing) เริ่มมีอิทธิพลและได้รับความนิยมมากข้ึน จึงเป็นช่องทางที่ทรงพลังในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอย่างรวดเร็ว โดยผู้รับบริการที่มีความภักดีจะเป็นสื่อกลาง ช่วย
กระจายข้อมูลของธุรกิจ ผ่านการสื่อสารในโลกออนไลน์ ที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยัง
เป็นช่องทางที่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและมีฐานข้อมูลที่กว้างขวางขึ้น 
 มิติสอง คือ “ความตั้งใจซื้อ” มีจุดเริ่มต้นจากความคิดของผู้รับบริการที่ตัดสินใจเลือกใช้
สินค้า/บริการ ผ่านกระบวนการรับรู้ต่างๆ แต่ยังไม่ได้ลงมือกระท า อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกนี้แสดงถึง
พฤติกรรมการซื้อล่วงหน้าของผู้รับบริการได้ เพราะความตั้งใจที่จะซื้อเป็นตัวแปรหนึ่งที่ใช้วัดความ
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ภักดีของผู้รับบริการ ในงานวิจัยหลายชิ้น ทั้งนี้ ตัวแปรนี้ระบุถึงทัศนคติเชิงบวกของผู้รับบริการต่อ
ธุรกิจและเป็นเหตุผลของพฤติกรรมต่างๆ ที่ตามมา อาทิ การบอกต่อ การแนะน า พฤติกรรมการซื้อ
ซ้ า ฯลฯ ซึ่งเมื่อผู้รับบริการ ใช้บริการแล้วรู้สึกประทับใจก็จะสร้างการจดจ าในใจของผู้รับบริการ และ
อาจกลายมาเป็นตัวเลือกแรก ในการตัดสินใจอีกครั้ง 
 มิติที่สาม “ความอ่อนไหวต่อราคา” หมายถึง การจูงใจด้านราคาของคู่แข่งจะไม่มีผลต่อ
ผู้รับบริการ ที่มีความภักดีสูง ต่างจากผู้รับบริการที่มีความภักดีต่ าที่จะให้ความสนใจเรื่องราคาเป็น
ส าคัญ เนื่องจากผู้รับบริการเต็มใจจ่ายโดยไม่สนใจราคาของคู่แข่ง ดังนั้น ธุรกิจต้องท าให้ผู้รับบริการมี
ความภักดีมากที่สุด อย่างไรก็ตาม นักธุรกิจต้องค านึงถึงปัจจัยอ่ืนด้วย ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับ
มาตรฐานของการบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่เป็นเลิศ ผู้รับบริการที่มีความภักดีที่
สูงจะยอมจ่ายเพ่ือตอบสนองความต้องการ ที่คาดหวังไว้ แต่หากมีสิ่งอ านวยความสะดวกระดับต่ ากว่า
มาตรฐาน ผู้รับบริการมักให้ความส าคัญด้านราคาเป็นหลักในการเลือกใช้บริการ ถึงแม้จะมีความภักดี
เดิมอยู่แล้วก็ตาม คือ มีโอกาสเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่งท่ีมีราคาต่ ากว่า 
 มิติสุดท้ายคือ “พฤติกรรมการร้องเรียน” เมื่อเกิดปัญหาหรือไม่พอใจการบริการ ผู้รับบริการ 
อาจร้องเรียนกับธุรกิจโดยตรง หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืน เช่น บอกต่อบุคคลอ่ืน ส่งเรื่องไปยัง
หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ ในปัจจุบันนี้  หากมีการร้องเรียนสู่โลกออนไลน์ กระบวนการ
แพร่กระจายข้อมูลจะขยาย ไปสู่สาธารณชนได้ในระยะเวลาไม่นาน ซึ่งจะเป็นผลกระทบเชิงลบกับ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจ การนี้ธุรกิจอาจ น าข้อมูลจากพฤติกรรมการร้องเรียนไปจัดการและปรับปรุง
ส่วนงานที่บกพร่อง รวมถึงจัดระเบียบและมาตรการใหม่เพ่ือการบริหารงานที่ดี 

 
 ตัวอย่างงานวิจัยท่ีประยุกต์ใช้กับเรื่องความภักดี 

 ยุทธพงษ์ พิมพ์พิพัฒน์ (2559) ศึกษาเรื่อง ความภักดีของลูกค้าตามแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ของลูกค้าร้านสะดวกซื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความภักดีของผู้บริโภค ร้านสะดวกซื้อ 2) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อความภักดี ของผู้บริโภคร้านสะดวกซื้อ 
โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าสถิติร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของร้านสะดวกซื้ออยู่ในระดับมาก กลยุทธ์
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ ด้านการติดตามลูกค้า ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า ด้านการ
บริหารสื่อสารกับลูกค้า ด้านความเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ด้านการรักษาลูกค้า ด้านการรับฟัง
ข้อมูลความคิดเห็น และด้านการเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้บริโภค พบว่า ทุกด้านของกลยุทธ์การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 ธันย์ ชัยทร และ เยาวภา ปฐมศิริกุล (2560) ศึกษารูปแบบกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ลูกค้าร้านจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธ์
การตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้ากลุ่มวัยท างานและกลุ่มผู้สูงอายุของร้านจ าหน่ายสินค้าเกษตร
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อินทรีย์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบผสมผสานด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ การวัดค่ากลางของข้อมูล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ภักดีของลูกค้ากลุ่มวัยท างานและกลุ่มผู้สูงอายุของร้านจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 
ได้แก่ กลยุทธ์การตลาดบริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู้คุณภาพบริการ และความพึงพอใจ
ของลูกค้า โดยองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของรูปแบบกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า
กลุ่มวัยท างานของร้านจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย คือการรับรู้ คุณภาพบริการด้าน 
การดูแลเอาใจใส่ และความพึงพอใจของลูกค้าด้านความสะดวกที่ได้รับ ซึ่งส่งผลต่อความภักดีของ
ลูกค้าด้านการกลับมาซื้อซ้ ามากที่สุด 

  ณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล และ สุพิศ ฤทธิ์แก้ว (2560) ศึกษาเรื่อง ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์
และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ศูนย์บริการ
ลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความภักดีของลูกค้า ปัจจัยคุณภาพบริการ 
และปัจจัยความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์กับความความภักดีของลูกค้าโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าท่ีใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตประเภท FTTx ของบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขา สุราษฎร์ธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีของลูกค้า โดยใช้
ค่าสถิติที (t-test) และสถิติเอฟ (F-test) และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพบริการ 
และความพึงพอใจ กับความภักดีของลูกค้า โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ ผลการศึกษาพบว่า ความภักดี
ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตประเภท FTTx ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ใน
เขตพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านความ 
ตั้งใจซื้ออยู่ในระดับมาก และลูกค้าที่มีระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และระยะเวลา ที่เป็น
ลูกค้าแตกต่างกัน มีความภักดีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร 
ภาพลักษณ์ เป็นเสมือนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่อสิ่งต่างๆ และมักจะเป็น

ความรู้สึกที่สร้างขึ้นเองโดยมีข้อเท็จจริงเป็นหลักอ้างอิงอยู่ด้วย อาศัยประสบการณ์ การค้นคว้าหา
ความรู้ การหลอมรวมและสร้างสรรค์ คิด วิเคราะห์สิ่งต่างๆ จนท าให้เกิดความเชื่อ การรับรู้ การ
เข้าใจในสิ่งต่างๆ ประกอบกันขึ้นเป็นภาพลักษณ์ของตนเอง และแสดงออกในรูปของพฤติกรรม โดย
ผ่านการคิดและกลั่นกรองของแต่ละคนมาแล้ว จึงท าให้ภาพลักษณ์มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ
โดยตรง เป็นการผ่านการตีความหมาย การเลือกสรร และการให้ความหมายของตนเอง 
 เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวไว้ว่า “ภาพลักษณ์” เป็นผลรวมระหว่างข้อเท็จจริง (Objective 
Facts) กับการประเมินส่วนตัว (Personal Judgment) ซึ่งมีผลมาจากการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยนั้น คือ สถานที่ตั้ง คณะที่เปิดสอน อาจารย์ นักศึกษา ชื่อเสียงเกียรติคุณที่ปรากฏ เป็น
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ต้น ส่วนการประเมินส่วนตัวของแต่ละบุคคล เช่น ถ้าถามถึงสถานที่ตั้งกับคนที่อาศัยอยู่ใกล้
มหาวิทยาลัย จะได้รับค าตอบเป็นไป ในทางบวก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ค าว่า “ภาพลักษณ์” (Image) 
มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย แต่มีความหมายหนึ่งที่น่าสนใจ มีที่มาจากความส าคัญของค าต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 I = Institution คือ สถาบัน องค์กร หมายถึง ภาพลักษณ์ที่สร้างได้จากการท าให้เกิดความ
น่าเชื่อถือต่อสถาบันหรือองค์กร เช่น ต้องมีตึกอาคารใหญ่ มีโครงสร้างการจัดการที่มีความเป็นปึกแผ่น 
มีโลโก้ (Logo) ขององค์กรที่สามารถสร้างความจดจ าและศรัทธาได้ในระยะยาว 
 M = Management คือ ผู้ บริหาร หรือฝ่ ายบริหาร หมายถึ ง  ผู้ บริหารขององค์กร 
เปรียบเสมือน สื่อบุคคลที่ต้องมีความฉลาด มีความดีความงาม มีผลงานและมีประสบการณ์ที่เป็นที่
รู้จักและเป็นที่ยอมรับ แก่บุคคลทั่วไป 
 A = Action คือ การกระท าต่อประชาชนหรือผู้บริโภค หมายถึง มุ่งเน้นการให้บริการที่ดี ไม่
เอาเปรียบผู้บริโภค 
 G = Goodness คือ ความดีความงาม หมายถึง การที่องค์กรแสดงความเป็นสมาชิกที่ดี หรือ
เป็นคนดีของสังคม กล่าวคือ เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social 
Responsibility) เช่น มีความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจตรงไปตรงมา โปร่งใส หรือท าประโยชน์ให้แก่
สังคมในด้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้ในระยะยาว 
 E = Employee คือ บุคลากรขององค์กร ซึ่งเปรียบเสมือนทูตขององค์กรหรือสื่อบุคคลอีก
ส่วนหนึ่ง ที่จะสามารถเสริมความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในองค์กรได้ โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายและกับสังคม บุคลากรขององค์กร เปรียบเหมือนกระบอกเสียงที่ส าคัญใน
การกระจายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าขาดการสื่อสารที่ดี กับ
บุคลากร ขาดความเข้าใจที่ตรงกัน การสื่อสารภาพลักษณ์โดยผ่านสื่อบุคคลประเภทนี้จะกลับ
กลายเป็นภาพลบ และถ้าภาพลบถูกเผยแพร่ โดยบุคลากรขององค์กรเองแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่ทุกคน
เชื่อมากที่สุด 
 โดยทั่วไปแล้ว ภาพลักษณ์ มักจะเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ 
 1. ภาพลักษณ์ท่ีเกิดโดยธรรมชาติ เป็นภาพลักษณ์ที่องค์กรไม่สามารถจะควบคุมได้ เช่น เกิด
จาก ลักษณะของธุรกิจเองที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีอยู่แล้ว โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
สาธารณะ หรืออาจเกิดขึ้นจากสิ่งบังเอิญทั้งหลาย เช่น การกระท าผิดพลาดโดยฝ่ายจัดการ หรือโดย
พนักงาน หรือเกิด อุบัติเหตุและที่พบบ่อยครั้ง คือ การเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนหรือข่าวลือ เป็นต้น  
 2. ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่ง โดยมีการก าหนดเอาไว้ล่วงหน้าว่าองค์กรต้องการ มี
ภาพลักษณ์เช่นไรบ้าง เช่น ต้องการให้มีภาพลักษณ์ของความม่ันคงทางธุรกิจ ต้องการให้มีภาพลักษณ์
ของ ความก้าวหน้าทันสมัย หรือต้องการให้มีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมือง ฯลฯ 
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 ตัวอย่างงานวิจัยท่ีประยุกต์ใช้กับเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กร 

 สัมฤทธิ์ จ านงค์ (2557) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กรและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์
องค์กรและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  ในประเทศของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการศึกษา
ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือ ผู้ที่ใช้บริการ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาน คือ สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ถอดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) โดยมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.05 ผลการศึกษา
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อด้าน
เอกลักษณ์องค์กรมากที่สุด รองลงมาคือด้านการให้บริการ ด้านช่ือเสียงขององค์กร ด้านการติดต่อ
ระหว่างบุคคล และ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตามล าดับ ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อ
นวัตกรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อด้านนวัตกรรมบริการมากที่สุด 
รองลงมาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมกระบวนการ และด้านนวัตกรรมบริหารจัดการ 
ตามล าดับ ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรและนวัตกรรม ส่งผลต่อความ
ภักดีของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปภาวี บุญกลาง (2560) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สาขาในเขตอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อ ความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้
บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ า เภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ใช้บริการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐานด้วย การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ภาพลักษณ์องค์กรและความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยู่ใน
ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน ภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่ ด้านเอกลักษณ์องค์กร ด้านช่ือเสียง 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการให้บริการและด้านการติดต่อระหว่างบุคคล ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ผลได้ร้อยละ 75.90 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในด้าน ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความ

ต้องการ ความภักด ีและความผูกพัน แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.1  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านความพึงพอใจ 
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการ
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
สังกัดเขตส่วนภูมิภาคเขต 24 
โดย พฤหัส สิงหวรกิจ 

มหาวิทยาลัย 
สารคาม 

2544  ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) สังกัดเขตส่วนภูมิภาคเขต 24 โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้ให้บริการด้านพฤติกรรมการให้บริการ ด้านการสร้าง
บรรยากาศงานบริการ และด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ อยู่ในระดับมาก 
นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มี
ต่อคุณภาพการบริการ โดยพบว่า ลูกค้าที่มีความแตกต่างกันในเรื่องรายได้ 
อายุ และระดับการศึกษา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยรวมและ
รายด้านทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน และลูกค้าที่รับบริการจากธนาคารขนาด
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าธนาคารขนาด
ย่อย มีความพึงพอใจต่อการบริการมากกว่าลูกค้าธนาคารขนาดกลางและ
ขนาดใหญ ่
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ความพึงพอใจของผู้โดยสารการบินไทยต่อการ
ให้บริการของแผนกสอบถามและรับรองที่นั่ง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีท่าอากาศยานกรุง เทพ 
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 
โดย ชนิดา วันวงษ์ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

2544  ผู้โดยสารสายการบินไทย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมในระดับสูง 
เช่นเดียวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเสมอ
ภาคและด้านความเต็มใจและจริงใจ ส่วนความพึงพอใจด้านคุณภาพการ
บริการอยู่ในระดับปานกลาง 

 ผู้โดยสารมีปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ในการมาใช้บริการและปัจจัยในการเข้าถึง
การบริการที่ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งในด้านรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ความเข้าใจในการติดต่อสื่อสาร ระยะเวลาในการรอคอย และอายุของ
ผู้โดยสาร สามารถอธิบายความพึงพอใจต่อการให้บริการได้ร้อยละ 26.60 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ ความพึง
พอใจของผู้ป่วยและความตั้ งใจในการรับ
บริการของผู้ป่วยในงานบริการเภสัชกรรมของ
โครงการยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีประสิทธิภาพ
สูงในโรงพยาบาลชุมชน ประเทศไทย 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547  คะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังของผู้ป่วย การรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณภาพ
บริการ ความพึงพอใจของผู้ป่วย และความตั้งใจในการรับบริการของผู้ป่วยใน
งานบริการเภสัชกรรมอยู่ในระดับ 4.30 , 4.30 , 4.17 และ 4.69 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

โดย เภสัชกรหญิงวัชรินทร์ ไชยถา หัวหน้าฝ่าย
เภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลเชียงแสน 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 การรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณภาพมีความสัมพันธ์โดยตรงเชิงบวกกับความตั้งใจใน
การรับบริการของผู้ป่วย  

 ความพึงพอใจของผู้ป่วยมีความสัมพันธ์โดยตรงเชิงบวกกับความตั้งใจในการ
รับบริการของผู้ป่วย 

 การรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความตั้งใจ
ในการรับบริการของผู้ป่วย 

 การรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการมีผลทางอ้อมเชิงบวกกับความตั้งใจใน
การรับบริการของผู้ป่วยผ่านความพึงพอใจของผู้ป่วย 

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการ
ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดย วิสาขา ลายชื่น 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548  ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือ การ
ตอบสนอง การให้ความมั่นใจ และการดูแลเอาใจใส่แต่ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพ
การบริการด้านรูปลักษณ์ อันเนื่องมาจากอุปกรณ์ไม่ทันสมัย สถานที่คับแคบ 
สถานที่ตั้งบริษัทอยู่ไกล ที่จอดรถไม่เพียงพอ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการทางหลวงพิเศษ 
ปี 2551 

ภาควิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ คณะ

2551  กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการมอเตอร์เวย์โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

โดย 1.เพ็ญแข ศิริวรรณ 
2.ชินนะพงษ์ บ ารุงทรัพย์ 
3.สุรเมศวร์ ฮาชิม 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 

โดยมีความพึงพอใจด้านเส้นทางมอเตอร์เวย์ในระดับมาก ด้านการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานในระดับปานกลางค่อนข้างสูงและด้านศูนย์บริการ
ในระดับปานกลาง ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม
ทั้งหมดและความพึงพอใจในแต่ละด้านของผู้ใช้บริการมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 
และหมายเลข 9 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % 

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ต่อการให้บริการของส านักงานวิชาการ ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย พรรณี ศรีกลชาญ และ ดร.ชัญญา อภิ
ปาลกุล 

สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2552  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงาน
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาพรวม มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 
ด้าน และค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปหาน้อย เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านบริการ
ห้องสมุด ด้านสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียน
การสอน ด้านการบริการ และด้านเจ้าหน้าที่ 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
สาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัย 
อีสเทิร์นเอเชีย 

2554  ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อโครงการบริการสาธารณะฯ มีระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

โดย ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล และ ดร. สุดาพร 
สาวม่วง 

 ความพึงพอใจด้านความสะดวกที่ได้รับพอใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความ
พึงพอใจด้านการบริการของเจ้าหน้าที่คุณภาพการบริการ ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ตามล าดับ 

 เพศและการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจฯ แตกต่างกัน  

 การมีส่วนร่วมด้านการรับรู้ข้อมูล และการประเมินกิจกรรมมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของประชาชน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกห้องจ่าย
ยาของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสน
มหาเถระ) นครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
โดย 1.วิไลวรรณ ผ่องแผ้ว 2.โชติวัน อนุจร 3.
ปริญญา มิตรางกูร 

วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัด

สุพรรณบุรี สถาบัน 
พระบรมราชชนก

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

2554  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะการเจ็บป่วย ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกห้องจ่ายยา โรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สิทธิการรักษา มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกห้องจ่าย
ยาโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง อ าเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2545-
2548 
โดย 1.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ 
2.ดร.สมาน ลอยฟ้า 
3.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข 
4.ชมนาด บุญอารีย์ 
5.ขนิษฐา จิตแสง 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 

2554 
 
 

 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก คือด้านคุณธรรมจริยธรรม (�̅� 

=4.00) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักสารสนเทศ (�̅� =3.94) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (�̅� =3.78) ด้านคุณลักษณะ/

ความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ (�̅� =3.76) และด้านความรู้

ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน (�̅� =3.54) มีเพียงด้านเดียวคือ

ความรู้ด้านเนื้อหาวิชาชีพที่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง (�̅� =3.32) 
จุดอ่อนของบัณฑิตคือการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ความมั่นใจในตนเอง
และกล้าแสดงออก ด้านความรู้ ความสามารถที่ผู้ใช้บัณฑิตคาดหวัง ได้แก่ 
ความรู้ด้านการให้บริการเชิงรุก ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในวิชาชีพ
กับการท างาน ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ การท างานเป็นทีม และ
ความซื่อสัตย์ สุจริต 

ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการ
บริการและสวัสดิการของหอพัก มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

พัทลุง 

2556  นิสิตมีความพึงพอใจต่อการบริการและสวัสดิการของหอพัก มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจ
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

โดย 1.วรางคณา กีรติวิบูลย์ 
2.ลัดดาวัลย์ ณ นคร 

อยู่ในระดับน้อย จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ การบริการอินเทอร์เน็ตเครือข่ายไร้สาย 
โทรศัพท์ภายในหอพัก และโทรทัศน์ภายในหอพัก  

 นิสิตแต่ละชั้นปี และแต่ละหอพักมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .05 ขณะที่นิสิตที่มีเพศแตกต่างกัน และศึกษาอยู่แต่ละคณะมีความ
พึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้และรถ
โดยสาร กรณีศึกษาจุดผ่านแดนสะพาน
มิตรภาพไทย - ลาว จังหวัดหนองคาย 
โดย สิริวงษ์ เอียสกุล 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิทยาเขตหนองคาย 

2557  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้และรถโดยสาร กรณีศึกษาจุดผ่านแดน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 ความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านคนขับรถ รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ  
ความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าท่ีมีต่อ
ศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส 
โดย บุญญฤทธิ์ เรืองสมบูรณ์ และ  
สมศักดิ์ มีเสถียร 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

2557  ความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าท่ีมีต่อศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ 
เซอร์ วิส ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน โดยรวมมีความพึงพอใจมาก 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อศูนย์บริการ
รถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส ตามประเด็นความพึงพอใจ 5 ด้าน กับปัจจัยส่วน
บุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา ดังนี้  
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

1) ลูกค้าท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการที่ศูนย์บริการ
รถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส ทั้ง 5ด้าน ไม่แตกต่างกัน  

2) ลูกค้าท่ีช่วงระดับอายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการต่อ
ศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส ในด้านบริการ ความสะดวกสบาย
ของสถานที่ ความสะอาดของสถานที่ ราคาเป็นที่พึงพอใจและคุณภาพการ
ให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3) ลูกค้าที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการต่อ
ศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส ในด้านผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์ และ
ราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4) ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการต่อ
ศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส ในด้านการบริการ และคุณภาพการ
ให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

2557  ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.42) โดยพึงพอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากร ผู้ให้บริการ มากที่สุด (4.48) รองลงมาคือ  ด้าน
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

โดย สุธรรม ขนาบศักดิ์ วิทยาเขตสงขลา กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (4.40) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(4.38) 

 ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา มีความพึงพอใจใน
ด้านต่างๆ ที่ประเมินแตกต่างกัน ส่วนจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอ่ืนๆ (สตูล 
และปทุมธานี) ผู้รับบริการพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่ประเมินไม่แตกต่างกัน 

 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ผู้รับบริการจะมีความพึง
พอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

ความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศ
ชาวไทยที่มีต่อพนักงานและการบริการของ
สายการบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่  
โดย ชุติมา สุรกิจสกุล และ  
รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ 

มหาวิทยาลัย 
อีสเทิร์นเอเชีย 

2557  ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศชาวไทยที่มีต่อพนักงานและ
การบริหารของสายการบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด และปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และความถี่ในการเดินทาง ไม่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการบริการของสายการบิน 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึง
ยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต (ประจ าปีงบประมาณ 2557) 
โดย 1.วิจิตร วชิัยสาร 
2.สมาน งามสนิท  
3.พรภัทร์ หวังดี 
4.อรทินี ทวยนาค 

มหาวิทยาลัย 
อีสเทิร์นเอเชีย 

2557  ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อในด้านกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการมากที่สุด (�̅� =4.63 ,S.D.=0.840) คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมา 

คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (�̅� =4.56 , S.D.=0.960) คิดเป็นร้อยละ 

91.20 และการบริการด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ (�̅� =4.49 , S.D.=0.908) 
คิดเป็นร้อยละ 89.80 ตามล าดับ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนวุติ             
สมเด็จย่า 
โดย เนตรเพชรรัสมิ์ ตระกูลบุญเนตร 

โรงพยาบาล 
นวุติสมเด็จย่า 

โรงพยาบาลต ารวจ 

2557  ความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านอัธยาศัยไมตรีในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านอ่ืน ๆ 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความสะดวกในการให้บริการ และด้าน
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
ให้บริการน าเที่ยวเชิงพุทธในประเทศศรีลังกา
ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ ากัด 
โดย Natanuj Vanichkul และ Thuntuch 
Viphatphumiprathes 

Bangkok University 
and Dhurakij Pundit 

University 

2558  นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการน าเที่ยวเชิงพุทธใน
ประเทศศรีลังกาของบริษัท ทัวร์เอ้ืองหลวง จ ากัดในภาพรวมที่ระดับค่อนข้าง
สูง (mean=4.33 , S.D.=0.40) 

 เมื่อพิจารณารายด้านจ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับสูงในด้านกระบวนการ
ให้บริการ (mean=4.68 , S.D.=0.49) และมีความพึงพอใจระดับค่อนข้างสูง 
6 ด้าน  เ รีย งตามล าดับค่า เฉลี่ ย ได้ดั งนี้  ด้ านบุคลากร  (mean=4.43 , 
S.D.=0.47) ด้านลักษณะทางกายภาพ (mean=4.39 , S.D.=0.44) ด้านการ
จั ด จ า หน่ า ย  (mean=4.24 , S.D.=0.57) ด้ า นก า รส่ ง เ ส ริ ม ก า รตล าด 
(mean=4.23 , S.D.=0.67) ด้านผลิตภัณฑ์ (mean=4.17 , S.D.=0.57) และ
ด้านราคา (mean= 4.16 , S.D.=0.62)  

 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
น าเที่ยวเชิงพุทธในประเทศศรีลังกาของบริษัททัวร์เอ้ืองหลวงจ ากัดทุกปัจจัย
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลดงแดง อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดย กฤติยา สุขเพ่ิม 

 2558  โดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับ
ร้อยละ 98.60 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจผลคะแนนการปฏิบัติงานของเทศบาลดงแดง ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คือผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 98.60 ขึ้นไป 

 เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้านของการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 งานพบว่า ผล
คะแนนปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ดได้คะแนนเต็ม 10 คะแนนตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) โดย
ด้านช่องทางการให้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด  รองลงมา คือด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการในระดับรองลงมาตามล าดับ ส่วนการวิเคราะห์รายงาน
ในภาพรวมพบว่า ทั้ง 4 งานที่เทศบาลต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ดให้บริการนั้นผลคะแนนปฏิบัติงานของหน่วยงานได้คะแนนเต็ม 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

10 คะแนนตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยการให้บริการงานด้าน
ช่องทางการให้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดรองลงมาได้แก่  งานด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  ส่วนงานด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก  และด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการในรองลงมาตามล าดับ 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อศูนย์
เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานคร 
โดย เลอลักษณ์ แสงอัมพร และ สุชาติ ทวีพร
ปฐมกุล 

คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2558  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการในศูนย์เยาวชนมิติ
ใหม่กรุงเทพมหานครมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการกิจกรรม
นันทนาการ และด้านการจัดการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านอุปกรณ์ ด้านบุคลากร และ
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจต่อการเข้ารับ
บริการโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
บุคลากร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการเข้ารับ
บริการ ในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านอุปกรณ์ ด้านบุคลากร 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ด้านการจัดการ ด้ านการบริการกิจกรรมนันทนาการ และด้านการ
ประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อคุณภาพ
บริการแผนกจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดย วิภาว ีชาดิษฐ์ และ เยาวลักษณ์ อ่ าร าไพ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559  ผลต่างคะแนนการรับรู้กับค่าความคาดหวังเฉลี่ยของผู้มารับบริการ  เท่ากับ 
0.91 ผลต่างรายด้านมีค่าเป็นบวกทุกด้าน ความคาดหวังของผู้มารับบริการมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทุกด้านในระดับมากที่สุด 
(3.85±0.59) ในการรับรู้มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าสูงกว่า(4.76±0.37) ผู้มารับบริการคาดหวังลักษณะ
ภายนอกที่เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าด้านอ่ืน เมื่อได้รับบริการแล้วจะรับรู้
คุณภาพบริการในส่วนที่เกิดจากตัวผู้ให้บริการมากกว่า  และพบว่า อายุ 
สถานภาพสมรส  อาชีพ กลุ่มโรค และระยะเวลาที่ เคยมาใช้บริการมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อคุณภาพบริการแผนกจ่าย
ยาผู้ป่วยนอก 

ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่ส่งผลต่อมนุษย

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ ในระดับมากทุกข้อ  คือ ความพึงพอใจในต าแหน่งงาน 
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในรายได้และสวัสดิการ 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
โดย พัชรพงศ์ ชวนชม และ  
ประสพชัย พสุนนท์ 

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน การได้รับการยอมรับและความพึงพอใจใน
การรับผิดชอบ ระดับมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ระดับมากทุกข้อ ประกอบด้วยบุคลกิภาพ
ภายในของพนักงาน บุคลิกภาพภายนอกของพนักงาน และการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทั้ง เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ ไม่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจและมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 

 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับมนุษยสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิเท่ากับ 0.871  

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับมนุษย
สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ( F = 1074,p = 0.000)  

 สมการถดถอยเชิงเส้นเพ่ือท านายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ที่ส่งผลต่อมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้เป็นสมการ ดังนั้น มนุษยสัมพันธ์
ในการท างาน = 0.584 + 0.871 (ความพึงพอใจในการท างาน) 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์รัฐบาล
ดิจิทัลของส านักงานประกันสังคมส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้า และส านักงานตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ของประชาชน จังหวัดขอนแก่น 
โดย พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย และ โกวิท รพีพิศาล 

สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2559  ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ในทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับน้อย  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้ระบบพบว่าระบบเว็บไซต์ทั้ง 3 หน่วยงาน ดังกล่าว
พบว่า ยังไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของคลินิกบริการทันตสาธารณสุข 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ขอนแก่น 
โดย วรยา มณีลังกา และ  
รัชนีวรรณ ภูมิสะอาด 

วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร 

จังหวัดขอนแก่น 

2559  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด
เหมือนกัน ทั้งคลินิกในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ คือ การให้บริการ
เป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดเหมือนกัน ทั้ง
คลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ คือ ความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือนัดหมาย และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเหมือนกันอีกคือ 
สถานที่จอดรถส าหรับผู้มารับบริการ 

 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ส่วนใหญ่ผู้มารับบริการคลินิกในเวลาราชการมีความ
พึงพอใจมากที่สุดในทันตแพทย์ ที่มีความรู้ความช านาญในการรักษา ส่วน
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ความพึงพอใจน้อยที่สุดเหมือนกันทั้งคลินิกในและนอกเวลาราชการด้าน
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 

 ด้านผลให้บริการการรักษา มีความพึงพอใจมากที่สุดเหมือนกันทั้งคลินิกใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ คือ มีความพึงพอใจมากที่สุดในภาพรวมที่
ได้รับจากผลการรักษาผู้ให้บริการ ตลอดจนรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางแก้ไขจากความคิดเห็นผู้รับบริการเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงระบบ
บริการทันตสาธารณสุขต่อไป 

อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อคุณค่าที่
รับรู้ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในเขต
กรุงเทพมหานคร 
โดย 1.อัมพล ชูสนุก 
2.มิลินลดา กุลนายุ 
3.ฉวีวรรณ ชูสนุก 
4.สุภาพร เพ่งพิศ 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,  

บริษัทโคเทคนา 
อินสเปคชั่น 

(ประเทศไทย) จ ากัด,  
วิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

2559 ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการในมิตติ่างๆ พบว่า 

 มิติสิ่งที่สัมผัสได้มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าที่รับรู้ของผู้ใช้บริการ 

 มิติความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าที่รับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ 

 มิติการรับประกันมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าที่รับรู้ของผู้ใช้บริการ  

 มิติการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าท่ีรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ  
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ราชมงคลรัตนโกสินทร์  มิติสิ่งที่สัมผัสได้มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 มิติการรับประกันมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

 มิติความรวดเร็วมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ  

 มิติการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการ  

 คุณค่าที่รับรู้ ในการใช้บริการมี อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  

 ความพึงพอใจในการใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการ 

ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงาน
บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2559 
โดย อัจฉรีย์ พิมพิมูล กันย์สินี จ าฏุพจน์ 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

2559  ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 จ าแนกเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอาคารสถานที่ และด้านเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรตามล าดับ  
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

 ในภาพรวม พบว่า งานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.88 รองลงมาคืองานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 และงานอ่ืน ๆ 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 ตามล าดับ 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
ตลาดน้ าคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
โดย 1.เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ 
2.เก็ตถวา บุญปราการ 
3.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด 
4.Kathylene Remegio 
5.อรุณพร อธิมาตรไมตรี 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 
มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์,  
วิทยาลัยนานาชาติ 

ดิษยะศริน  

2559  นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมาใช้บริการตลาดน้าคลองแหด้านสถานที่
ท่องเที่ยวและสินค้าอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาด 
ด้านการบริการและความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง 

 นักท่องเที่ยวมีความถี่ในการท่องเที่ยวตลาดน้าคลองแหต่อเดือนแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจมาใช้บริการตลาดน้าคลองแหด้านการบริการและความ
ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ
ใช้บริการของคลินิกเสริมความงามในเขต
เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
โดย 1.อภิญญา กันธิยะ 
2.จิรสิทธิ์ สมศิริ 
3.อภิสรา ชัยชนะ 
4.นิธิศ ลีลายงค์ 

สาขาวิชาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจและ 

ศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา น่าน 

2559  ความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการในด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก คือ 
คลินิกได้มาตรฐานปลอดภัย ความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการในด้าน
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับดี ความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการในด้านราคา อยู่
ในระดับดีมาก ความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการในด้านบุคลากร อยู่ใน
ระดับดีมาก ความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการในด้านกระบวนการให้บริการ 
อยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการในด้านลักษณะทาง
กายภาพอยู่ในระดับดีมาก 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีศึกษาศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัด
ปทุมธานี 
โดย เขมภัค เจริญสุขศิริ และ  
สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ 

คณะกายภาพบ าบัด 
วิทยาลัย 

เซนต์หลุยส์ และ คณะ
กายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยหัวเฉลียว
เฉลิมพระเกียรติ 

2560  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการพักอาศัย (ร้อยละ 94.64) โดย
พบว่าด้านสถานที่ ด้านคุณภาพของที่พัก และด้านความปลอดภัยมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดในทุกหัวข้อ (≥ 4.21 คะแนน)  

 ในขณะที่ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด ยกเว้นหัวข้อความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ การให้ความช่วยเหลือ
และความรู้ความเข้าใจในบริการมีระดับความพึงพอใจมาก  
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบความพึงพอใจ
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการในระดับอุดมศึกษา 
: กรณีศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
โดย พีชญาดา พื้นผา 

 2560  โมเดลองค์ประกอบคุณภาพการบริการของคณะบริหารศาสตร์เชิงทฤษฎี

สอดคล้องกับข้อมูล เชิ งประจักษ์  (𝑥2= 822 .993 , df=445) โดยทุก
องค์ประกอบของคุณภาพการบริการของคณะบริหารศาสตร์มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 นั่นคือทุกข้อค าถามทั้ง 6 องค์ประกอบมีความเที่ยงสูงถึงสูง
มาก เมื่อเรียงล าดับคุณภาพการบริการตามน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไป
น้อยได้ดังนี้ 1) คุณภาพด้านบริการด้านการจัดการเรียนการสอน 2)คุณภาพ
บริการด้านการวัดและประเมินผล 3)คุณภาพบริการด้านการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 4)คุณภาพบริการด้านเนื้อหาในหลักสูตร 5)
คุณภาพบริการด้านคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน และ 6 )คุณภาพบริการด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษา 

อิทธิพลของความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ 
สื่อมวลชนและคุณค่าการรับรู้ที่มีต่อความพึง
พอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
ล าปาง  
โดย 1.ขวัญชัย บ ารุงกิจ 

สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ สาขาลุ่ม
แม่น้ าโขงและสาละวิน 

2560  ปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นล าดับแรกคือ คุณค่าการรับรู้  รองลงมาคือ 
สื่อมวลชน ความพึงพอใจ และคุณภาพบริการ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพกล่าวคือ คุณค่าการรับรู้ เป็นความรู้สึกผูกพันของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ได้มาสัมผัส 
ซึมซับ ความรู้สึกนึกคิด ท าให้เกิดการสร้างจิตส านึกในสิ่งที่ดีๆหรือไม่ดีขึ้นมา 



   

2-37
 

 

 

ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

2.ธนกร สิริสุคันธา  
3.มนัส สุวรรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

หากเกิดในทางที่ดีก็จะเกิดความพึงพอใจและมีการบอกต่อ กันไป รวมถึงมีการ
กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งในคราวต่อไป 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของหน่วยสัสดี อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดย พันตรีบุญมี ชนะรักษ์ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎ 
ราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

2560  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดี อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านเจ้าหน้าที่  ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านสถานที่และด้านการ
ประชาสัมพันธ์  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดี อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของผู้ป่วย
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในศูนย์ไตเทียม
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
อีสเทิร์นเอเชีย 

2560  ความพึงพอใจของผู้ป่วยฟอกเลือดที่ศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลโดยรวมของทุกด้านอยู่ ในระดับมาก (�̅� =4.09 , S.D.=.45 ) 

เรียงล าดับดังนี้  ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ (�̅� =4.21 , S.D.=0.57) 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

โดย อมรรัตน์ ศรีสาณัติ และ อรนันท์ หาญ
ยุทธ 

รองลงมา คือ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (�̅� =4.20 , S.D.=0.54) และ

ความเชื่อถือไว้วางใจ ( �̅� =4.18 , S.D.=0.49) 

 ผู้ป่วยฟอกเลือดที่ศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่
มีเหตุผลที่ใช้บริการ ความถี่ในการเข้ารับบริการฟอกเลือด และประเภทของ
ศูนย์ไตเทียมท่ีใช้บริการแตกต่างกัน 

 มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติระดับ 0.01 

 ปัจจัยด้านสิทธิการเข้ารับการรักษาผู้ป่วยมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่รับบริการวิสัญญี ใน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 
โดย 1.วินิดา จีราระรื่นศักดิ์ 
2.สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ 3.เทพกร สาธิตการมณี 
4.นรินทร์ พลายละหาร 5.อภิญญา อัญชุลี 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2560  ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการวิสัญญีโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 3.99 ± 0.19 

 ที่ห้องผ่าตัดพบความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.98 ± 0.19 ถึง3.99 ± 0.15 

 ที่ห้องพักฟ้ืนพบความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.95 ± 0.26 ถึง 3.96 ± 0.23 

 การติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัดพบความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.98 ± 0.22 ถึง 
3.99 ± 0.19 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

6.ดวงธิดา นนท์เหล่าพล 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
โดย นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ และ ประพัชร์ ถูกมี 

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

2560  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  และมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยทุก  ๆ ด้าน อยู่ ในระดับมาก  เรียงล าดับดังนี้  ด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลหรือวิชาคน (Personal Attributes) ด้านความรู้หรือ
ด้ านวิชาการ  (Knowledge) และด้ านทักษะหรือด้ านวิ ชางาน  (Skills) 
ตามล าดับ 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ต่องานบริการ
ประเมินคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ ส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานอื่นของ
ภาครัฐและภาคเอกชน 
โดย อมรรัตน์ ทัศนกิจ และ สุภาวัลย์ ปิย
รัตนวรสกุล 

ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ กรม

วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์  

กระทรวงสาธารณสุข 

2560  ผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับความพึงพอใจ และทดสอบสมมติฐาน t-test 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 พบค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการของทั้ง 3กลุ่มอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)  

 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่องานบริการประเมินคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์กับช่วงอายุของ
ผู้รับบริการโดยการวิเคราะห์ One-way ANOVA และ วิธี least square 
difference (LSD) พบความแตกต่างรายคู่ คือ ผู้รับบริการที่มีช่วงอายุ 51-60 
ปี มีความพึงพอใจต่องานบริการประเมินคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ของ
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ส านักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการแตกต่างจากผู้รับบริการที่มีช่วงอายุ 21-30 
ปี 31-40 ปี และ 41-50 ปี (p<0.05) 

 ส าหรับความไม่พึงพอใจที่ผู้รับบริการ มีต่อการให้บริการสูงสุด คือ การส่งสรุป
รายงานผลการประเมินล่าช้า ส่วนหน่วยงานภาคเอกชน ผู้รับบริการไม่พึง
พอใจต่อค่าบริการที่มีราคาสูง 

ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคขนม
ไทยของลูกคาชาวไทยในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
โดย จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา 

สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการ

และการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2560  กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการบริโภคขนมไทย ช่วงเวลาในการซื้อขนมไทย 
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อขนมไทยและบุคคลที่มีส่วนร่วมมากที่สุดแตกต่าง
กัน มีระดับความพึงพอใจด้านการบริการของร้านขนมไทยในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่บริการ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านการส่งเสริมและแนะน าบริการ ด้านบุคลากร/ผู้
ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ ด้านกระบวนการบริการ และ
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านความคาดหวัง 
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อคุณภาพ
บริการของสถานีอนามัย 
โดย จิรนันท์ ศรีจริต และ วัลลภา คชภักดี 

คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2552  ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่อคุณภาพบริการในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (�̅� = 
4.22) และรายด้านอยู่ในระดับสูงทุกด้าน คือ ความพร้อมของอุปกรณ์และ

บุคลากร (�̅� = 4.02) ความเสมอภาค (�̅� =4.28) ความมั่นใจ (�̅� = 4.29) 

อัธยาศัยของเจ้าหน้าที่  (�̅� =4.34) การตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ (�̅� = 4.18) ความน่าเชื่อถือ (�̅� = 4.29) ความเข้าอกและเห็นใจ 

(�̅� = 4.18) การเข้าถึงชุมชนและความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน (�̅� = 4.18) นั่น
คือ ผู้รับบริการมีความคามหวังในระดับที่สูง ผู้ให้บริการควรตระหนักและ
ปรับปรุงคุณภาพเพ่ือสนองความคาดหวังของผู้รับบริการให้ได้มากท่ีสุด 

ความคาดหวังในคุณภาพการบริการของ
ร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่น 
โดย สริยา พนานุสรณ์ และ ดร.ณัฐพล อัสสะ
รัตน์ 

สาขาวิชาการตลาด 
คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

2554  กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในแต่ละปัจจัยการให้บริการแตกต่างกัน โดยให้
ระดับคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังคุณภาพบริการในด้านความเชื่อถือไว้วางใจ 
(Reliability) ม า ก ที่ สุ ด  ร อ ง ล ง ม า คื อ  ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ลู ก ค้ า 
(Responsiveness) การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) ความเป็น
รูปธรรมของบริการ (Tangibility) และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

    ในส่วนของการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ และประสบการณ์ตรงที่มีต่อประเทศไทยกับระดับความ
คาดหวังคุณภาพบริการของร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นพบว่า มีเพียงรายได้และ
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาประเทศไทยเท่านั้นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคาดหวังคุณภาพการบริการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ
บริการพยาบาลของผู้ใช้บริการในหน่วยตรวจ
ผู้ป่วยนอกนรีเวช โรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัย 
โดย บัวหลวง ส าแดงฤทธิ์ และ  
นวพร โลหเจริญวนิช 

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2556  ระดับคุณภาพการบริการพยาบาลตามความคาดหวังและการรับรู้การได้รับ
การบริการจากพยาบาลของผู้ที่มาตรวจในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน 

 เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้การได้รับบริการ พบว่า มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งโดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน 

 การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังการบริการพยาบาลในกลุ่มสตรีที่มาใช้
บริการทั่วไปและกลุ่มมะเร็งนรีเวชในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช พบว่า 
ความคาดหวังการบริการโดยรวมและรายด้าน 4 ด้านได้แก่ ด้านความเป็น
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

รูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการให้ความม่ันใจ และด้าน
ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจส าหรับการรับรู้ 

 การได้รับการบริการพยาบาลในกลุ่มสตรีที่มาใช้บริการทั่วไปและกลุ่มมะเร็ง
นรีเวชในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวชพบว่า การรับรู้การได้รับการบริการ
พยาบาล 3 ด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และ
ด้านการให้ความมั่นใจ 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อนโยบายการพัฒนาของ
เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
โดย 1.จุฑามณี ประสานตรี 
2.ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี 
3.ดร.มนตรี อนันตรักษ์ 

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

2556  ความคาดหวังของประชาชนจ าแนกตามอายุและอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 

 ความพึงพอใจของประชาชนจ าแนกตามอายุและอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชน จ าแนกตามอายุและอาชีพ 
โดยรวมอายุแตกต่างกันมีความหวังที่แตกต่างกัน และอาชีพแตกต่างกันมี
ความคาดหวังที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนจ าแนกตามอายุ และ
อาชีพ โดยรวมอายุแตกต่างกัน และอาชีพแตกต่างมีความพึงพอใจที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจของ
ประชาชน พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักทอ่งเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ร าพึง 
จังหวัดระยอง 
โดย สุพรรณี เสริมศรี และ กนกกานต์ แก้ว
นุช 

คณะการจัดการท่องเที่ยว  
สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ 

2556  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณ
ชายหาดแม่ร าพึง จังหวัดระยองในระดับที่มาก แต่กลับมีความพึงพอใจเพียง
ปานกลาง 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการ
จัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ร าพึง ไม่มีความสัมพันธ์กันในทุกๆ 
ด้าน 



   

2-45
 

 

 

ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

 ผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมี
ความคาดหวังต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ร าพึงที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวในด้านรายได้ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ร าพึงแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

ความคาดหวัง และการรับรู้ของผู้รับบริการ
ต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาล 
โดย พรชัย ดีไพศาลสกุล 

สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2556  ปัจจัยส าคัญของคุณภาพบริการโรงพยาบาล คือ แพทย์ที่ มี ความรู้
ความสามารถ มีจรรยาบรรณ ดูแลเอาใจใส่ ให้ความรู้ความเข้าใจในแผนการ
รักษา ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ป่วยได้ครบถ้วน ควบคู่กับการดูแลเอาใจ
ใส่ ช่วยเหลือด้วยความจริงใจจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เช่น พยาบาล เทคนิค
การแพทย์ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่อื่น 

 ความต้องการเฉพาะของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการ คือ ต้องการความเลิศ
หรู และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างสมบูรณ์ ชื่อเสียงของโรงพยาบาล และ
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

มาตรฐานการรับรอง เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้รับบริการต้องการได้รับตามความ
เหมาะสมกับระดับชั้นทางสังคมและฐานะทางการเงิน 

ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้
บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดย ชุติมา วุฒิศิลป์ และ ประสพชัย พสุนนท์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2558  สถานภาพสมรส วัตถุประสงค์การเดินทางที่แตกต่างกันส่งผลให้ระดับความ
คาดหวังต่อการใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์แตกต่างกัน 

 วัตถุประสงค์การเดินทางที่แตกต่างกันส่งผลให้ระดับความพึงพอใจต่อการใช้
บริการที่พักแบบโฮมสเตย์แตกต่างกัน 

 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่พักโดยรวม  ด้านอาหาร
และโภชนาการ ด้านความปลอดภัย ด้านการน าเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านการประชาสัมพันธ์
โฮมสเตย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าระดับ
ความพึงพอใจสูงกว่าระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วย
ต่อสิ่งแวดล้อมกายภาพในหอออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อหา
แนวทางในการออกแบบปรับปรุง 

คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558  ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในระดับน้อยและความคาดหวังในระดับมากที่สุดต่อ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ แสดงถึงสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ควร
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

โดย อภิญญา ผสวัสดิ์ และ ธนัท วรุณกูล ได้รับปรับปรุงเพ่ือสนับสนุนแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ รวมถึงเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยฟื้นฟูความเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นและลด
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลน้อยลง 

ความคาดหวังเกี่ยวกับสินค้าและความ
ไว้วางใจในตราสินค้า ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ
สินค้าเฮาส์แบรนด์ ประเภทเบเกอรี่และ
เครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย ภัศยารินทิ์ เลิศอภิสิทธิ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2558  ผู้ตอบแบบสอบถามคาดหวังเกี่ยวกับสินค้าเฮาส์แบรนด์ ประเภทเบเกอรี่และ
เครื่องดื่มในภาพรวมในระดับมากที่สุด โดยมีความคาดหวังมากที่สุด คือ ด้าน
ความคุ้มค่า และความไว้วางใจในตราสินค้าของสินค้าเฮาส์แบรนด์ ประเภทเบ
เกอรี่และเครื่องดื่มในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ต่อการบริโภคสินค้าเฮาส์แบรนด์ ประเภทเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ที่มีความ
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต โดยมีความไว้วางใจอยู่ในระดับมาก และผล
การทดสอบ พบว่า ความคาดหวังเกี่ยวกับสินค้าและความไว้วางใจในตรา
สินค้า ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์ ประเภทเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ความคาดหวังคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจและความภักดีในการใช้บริการ 
QR Code ในการเลือกซื้อสินค้าท่ีร้านค้าปลีก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2558  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดหวังต่อคุณภาพการบริการ มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการ มีความภักดีต่อการใช้บริการของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ใช้
ระบบ QR code อยู่ที่ระดับค่อนข้างมาก ความคาดหวังต่อคุณภาพการ



   

2-48
 

 

 

ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ขนาดใหญ่ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
โดย บุญฤทธิ์ หวังดี 

บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและความภักดี และความพึง
พอใจต่อการใช้บริการส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการของร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบ QR code อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ความคาดหวังกับความภักดีของการให้บริการ 
Mobile Banking ระหว่าง MyMo และ KTB 
Netbank ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดย สิทธิพร หวานใจ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 

2559  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ Mobile Banking ของ MYMO 
และ KTB Netbank คือ ความคาดหวังต่อบริการ มุมมองต่อคุณภาพบริการ 
มุมมองคุณค่าของบริการ ความพึงพอใจโดยรวมของบริการที่ได้รับ การ
แนะน าบริการและความภักดีต่อบริการ 

 ความคาดหวังต่อบริการ เป็นปัจจัยเริ่มต้นส่งผลเชิงบวกต่อมุมมองต่อคุณภาพ
บริการและทั้งสองปัจจัยนี้ ส่งผลเชิงบวกต่อเนื่องไปยังมุมมองคุณค่าของ
บริการคือ คุ้มค่าเงินโดยที่ปัจจัยทั้งสาม จะส่งผลเชิงบวกต่อเนื่องไปยังความ
พึงพอใจโดยรวมของบริการที่ได้รับซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อการแนะน าและ
ส่งผลเชิงบวกต่อความภักดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังคุณภาพ
บริการกับการขอรับการบริการรูปแบบใหม่ใน
ผลิตภัณฑ์ของการประปาส่วนภูมิภาค 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559  ความคาดหวังของผู้ใช้น้ าต่อคุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีความ
คาดหวังในระดับมาก โดยปัจจัยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ความ
คาดหวังด้านความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ความคาดหวังด้านความเชื่อถือไว้วางใจ 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

โดย ช่อผกา เหลืองช่างทอง และ ธีระวัฒน์ 
จันทึก 

และด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการที่ส่งผลต่อการขอรับการบริการรูปแบบ
ใหม่ในของการประปาส่วนภูมิภาค  

 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองกลุ่มโดยใช้สัมประสิทธิ์คราเมอร์วี 
(Cramer’s V)พบว่าปัจจัยความคาดหวังในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับการ
ขอรับการบริการรูปแบบใหม่ในผลิตภัณฑ์การประปาส่วนภูมิภาคอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงน้อย ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ความคาดหวังและการรับรู้ของข้าราชการ
ต ารวจในเขตกรุงเทพมหานครต่อคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาลต ารวจ 
โดย 1.วิฑูรย์ นิติวรางกูร 
2.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล 
3.ศิริพร จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
และ โรงพยาบาลต ารวจ 

2559  ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ทุกข้อ และโดยรวม มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 ข้าราชการต ารวจคาดหวังการบริการของแพทย์ทุกข้อและโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก การรับรู้รายข้อและโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นเรื่อง การออกตรวจ
ตรงเวลาของแพทย์ ซึ่งรับรู้ในระดับปานกลาง  

 ข้าราชการต ารวจคาดหวังการบริการของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกข้อ และ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นเรื่อง เจ้าหน้าที่ตอบสนองทันทีเมื่อร้องขอ 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

พยาบาลใส่ใจและห่วงใยสุขภาพ  พยาบาลให้ความเป็นมิตรและเจ้าหน้าที่
สร้างความม่ันใจ ซึ่งรับรู้ในระดับปานกลาง  

 ข้าราชการต ารวจคาดหวังและรับรู้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลต ารวจ
ทุกข้อ โดยรวมในระดับมาก ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ 
เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ คุณภาพการบริการของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ 
ด้านการบริหารจัดการของโรงพยาบาลต ารวจ และด้านการบริการของแพทย์ 

ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการบริการใน
หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยไทย 
โดย ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง และ ดร.ชลทิศ 
ดาราวงษ์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตบางเขน และ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุรี 

2560  นักศึกษามีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการทางการศึกษาของหลักสูตร
นานาชาติอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด แต่การรับรู้ในการบริการที่นักศึกษา
ได้รับนั้นต่ ากว่าที่ระดับนักศึกษาคาดหวังไว้ คือ อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 
โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกด้าน สิ่งที่น่าสนใจ คือ 
นักศึกษาไม่พึงพอใจต่อระดับคุณภาพการบริการของหลักสูตรนานาชาติ โดยที่
นักศึกษาไม่พึงพอใจคุณภาพบริการด้านความมีน้ าใจไมตรีมากที่สด รองลงมา
คือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความผูกพัน และด้าน
ความเป็นมืออาชีพ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพบริการใน
หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยไทย 
โดย ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง และ ดร.ชลทิศ 
ดาราวงษ์ 

 2560  นักศึกษามีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการทางการศึกษาด้านต่าง ๆ 
ของหลักสูตรนานาชาติอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด แต่ระดับการรับรู้ในการ
บริการที่นักศึกษาได้รับนั้นต่ ากว่าที่ระดับนักศึกษาคาดหวังไว้คืออยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมาก โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกด้าน 

 นักศึกษาไม่พึงพอใจต่อระดับคุณภาพการบริการของหลักสูตรนานาชาติ โดยที่
นักศึกษาไม่พึงพอใจคุณภาพ 

 บริการด้านความมีน้ าใจไมตรีมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านความผูกพัน และด้านความเป็นมืออาชีพ ตามล าดับ 

ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : 
ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านโนนสะอาด ต าบลป่า
หวายนั่ง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
โดย สิทธิพร เกษจ้อย และ พระวรชัด ทะสา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน จังหวัดขอนแก่น 

ม.ป.ป.  ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ
ด้านการประเมินการใช้เงินกองทุน สมาชิกมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปาน
กลาง การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 
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ตารางท่ี 2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านความต้องการ 
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ความต้องการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
โดย จิรภัทร เริ่มศรี 

สถาบันเทคโนโลยี 
แห่งสุวรรณภูม ิ

ม.ป.ป.  กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการใช้งาน  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งนักศึกษามีความ
ต้องการใช้งานระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องระหว่าง การใช้งาน 
เช่น ไม่หลุดบ่อยเมื่อใช้งาน 

 ผลทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่มี
คณะสังกัดต่างกัน มีความต้องการใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการช าระ
เงินค่าสาธารณูปโภคผ่านธนาคารพาณิชย์ 
โดย ประเสริฐ ตั้งพิษฐานสกุล 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 

2543  ผู้ใช้บริการเคยพบปัญหาความผิดพลาดของยอดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค โดย
แยกที่มาของปัญหา เกิดจากหน่วยงานการไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทย ธนาคารพาณิชย์ ส าหรับล าดับความส าคัญของปัจจัยความต้องการของ
ผู้ใช้บริการสาธารณูปโภค ต้องการให้มีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ให้บริการและต้องการให้มีการแนะน าประชาสัมพันธ์ในส่วนบริการต่างๆ ที่
ธนาคารพาณิชย์มี ให้บริการอีกด้วยและ โดยภาพรวมทั้ งหน่วยงาน
สาธารณูปโภคและธนาคารพาณิชย์ควรพัฒนาศักยภาพการให้บริการ 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าจากร้านค้าสะดวกซ้ือในสถานีบริการ
น้ ามันในกรุงเทพมหานคร 
โดย จ าลอง จวงจ่าย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2545  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อทั้งอาหารและ เครื่องดื่ม ซึ่งประเภทอาหารที่ผู้บริโภคซื้อ
เป็นอาหารแห้ง/ของขบเค้ียว  

 ประเภทเครื่องดื่มนั้นผู้บริโภคเลือกซื้อน้ าอัดลม สาเหตุหลักที่ซื้อ คือ ต้องการ
ซื้ออาหารว่างไว้รับประทานในเวลาเดินทาง รองลงมาคือ เมื่อต้องการอย่างเร่ง
รีบ และโอกาสที่ผู้บริโภคซื้อมากที่สุด ได้แก่ เมื่อจะเดินทางไปต่างจังหวัด 

 ส าหรับตราสินค้าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเฉพาะตราสินค้าที่เคยใช้เป็นประจ าหรือ
คุ้นเคย และการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาด 2 ด้าน ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการจากร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ ามันในกรุงเทพมหานครใน
ระดับมาก คือ 1) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ 2) ด้านสินค้าและบริการ 

 ส าหรับปัจจัยทางการตลาดด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัย
ที่ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการจากร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการ
น้ ามันในกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านขายของฝากของจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยพิชญ์พล ศรีโพธิ์เผือก และ
เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2558  มี เ พีย งปั จจั ยคว าม เข้ า ใ จคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์  ( Product Quality 
Perception) และปัจจัยภาพลักษณ์ด้านราคา (Price Image) ที่มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั้งใจซื้อของลูกค้าจากร้านขายของฝากจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ตารางท่ี 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านความภักดี 
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ซื้อรถบรรทุกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 
โดย อมร ชคทิศ 

สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

2556  ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ซื้อรถบรรทุกในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยจัดล าดับความส าคัญตาม
น้ าหนักองค์ประกอบ 1)การส่งเสริมตลาด (0.85) 2)การบริการ (0.79) 3)ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (0.74) 4)ราคา (0.56) และ 5) ผลิตภัณฑ์ (0.40)  

 องค์ประกอบความจงรักภักดี ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1)ทัศนคติ (0.75) 2)ความ
พึงพอใจ (0.75) 3)ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (0.64) และ 4)ความรู้ความเข้าใจ 
(0.51)  

 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
จงรักภักดีที่ระดับความสัมพันธ์ 0.67 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้ใช้บริการ : กรณีบริษัทไดนามิค อินเตอร์
ทรายสปอร์ต จ ากัด 
โดย เด่นนภา มุ่งสูงเนิน และ ชนะเกียรติ 
สมานบุตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต 2557  ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ไม่ท าให้ผู้ใช้บริการมีความภักดี
ต่อบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากัด แตกต่างกัน 

 ในส่วนของพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลที่เลือกใช้บริการ 
และบทบาทของกลุ่มต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เป็นปัจจัยที่ท าให้
ลูกค้ามีความภักดีในการใช้บริการกับบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากัด 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

    ด้านคุณภาพการบริการของบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากัด พบว่า 
องค์ประกอบด้านการบริการที่สัมผัสได้ ความเชื่อถือและความไว้วางใจ ความ
รวดเร็ว การรับประกัน และการเอาใจใส่ลูกค้า มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
ไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของผู้ใช้บริการกับบริษัทไดนามิค อินเตอร์ท
รานสปอร์ต จ ากัด 

การสร้างความภักดีต่อการใช้บริการของ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
โดย 1.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช 
2.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 
3.บัณฑิต ผังนิรันดร์ 

สาขาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

2557  คุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของลูกค้าอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก และความภักดีของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก 

 เมื่อศึกษาโมเดลแบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของความภักดีต่อสาย
การบินภายในประเทศของบริษัท การบินไทยจ ากัด (มหาชน) พบว่า ใน
องค์ประกอบของตัวแปรแฝง มีลักษณะคามสัมพันธ์รูปแบบอิทธิพล คือ ปัจจัย
คุณภาพการให้บริการไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยความภักดีต่อสายการบิน
ภายในประเทศของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) แต่มีอิทธิพลทางอ้อมกับ
ปัจจัยความภักดีต่อสายการบินภายในประเทศของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ผ่านปัจจัยความพึงพอใจ และปัจจัยความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรง
ต่อปัจจัยความภักดีต่อสายการบินภายในประเทศของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

(มหาชน) ดังนั้นการสร้างคุณภาพการให้บริการเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจเพ่ิมขึ้นและส่งผลให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อสายการบินภายในประเทศ
ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

ความภักดี ความมั่นคง และความผูกพัน ผ่าน
การตลาดเชิงประสบการณ์ของร้านคาเฟ่สัตว์
เลี้ยง 
โดย วรมาศ บุปผาชาติ และ  
บุหงา ชัยสุวรรณ 

คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

2558  การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึกและจากประสาทสัมผัส 
สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงได้มากที่สุด โดยสามารถรับรู้ได้
จากประสาทสัมผัสและเกิดเป็นความประทับใจของผู้มาใช้บริการ  นามาซึ่ง
ความภักดีที่ต้องการกลับมาใช้บริการอีก โดยมีความมั่นคงตั้งใจที่จะใช้บริการ
ร้านนั้นๆ ประกอบกับเกิดทัศนคติที่ดีต่อร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง และสุดท้าย
ผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงเกิดเป็นความผูกพัน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของร้านคา
เฟ่สัตว์เลี้ยง แล้วท าการแนะน าบอกต่อผู้อื่น  

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศหญิงและผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงจะมีการรับรู้
การตลาดเชิงประสบการณ์มากกว่าเพศชายและผู้ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง  และพบว่า 
การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง  มี
ความสัมพันธ์กับความภักดี ความมั่นคง และความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ความภักดีของลูกค้าตามแนวทางการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้าร้านสะดวกซ้ือ 
โดย ยุทธพงษ์ พิมพ์พิพัฒน์ 

คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบัน 

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

2559  ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของร้านสะดวกซื้อ
อยู่ในระดับมาก กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ ด้านการติดตามลูกค้า 
ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า ด้านการบริหารสื่อสารกับลูกค้า ด้านความ
เข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ด้านการรักษาลูกค้า ด้านการรับฟังข้อมูลความ
คิดเห็น และด้านการเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ 

 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อ
ความภักดีของผู้บริโภค พบว่า ทุกด้านของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ
กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการบริษัท
ลิสซิ่ง ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดย 1.จิตรา กาสาเอก  
2.สุณีย์ ล่องประเสริฐ 
3.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี 

2559  ผู้ใช้บริการให้ความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คุณภาพการให้บริการที่มีคะแนน สูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย 

 ผู้ใช้บริการให้ความคิดเห็นต่อระดับความจงรักภักดี โดยภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน



   

2-59
 

 

 

ตารางท่ี 2.4 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

การบอกต่อ ด้านการใช้บริการซ้ าด้านความมั่นคงต่อสินค้าและบริการ และด้าน
ความรู้สึก 

 คุณภาพการให้บริการทั้ง 7 ด้าน (7 P’s) มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านในทิศทางบวกในระดับต่ ามาก 

ความภักดีของลูกค้าตามแนวทางการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้าร้านสะดวกซ้ือ 
โดย ยุทธพงษ์ พิมพ์พิพัฒน์ 

 2559  ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของร้านสะดวกซื้อ
โดยรวมในระดับมากต่อกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ การติดตาม
ลูกค้า การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า การบริหารสื่อสารกับลูกค้า ความเข้า
ใจความคาดหวังของลูกค้า การรักษาลูกค้า การรับฟังข้อมูลความคิดเห็น และ
การเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ 

 ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อความภักดีในทุกๆ ด้านเห็นด้วยอยู่ในระดับมากต่อ
ร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ ด้านการซื้อซ้ าปกติ ด้านการซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และ
บริการ ด้านการบอกต่อบุคคลอื่น และด้านการมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหา
คู่แข่ง 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ทุกด้านของกลยุทธ์การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ยกเว้นกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้ านการติดตามลูกค้ าที่ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีด้านการซื้อซ้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
อินเตอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโอ
ที จ ากัด(มหาชน) ในเขตพ้ืนที่ศูนย์บริการ
ลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี 
โดย ณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล และ  
สุพิศ ฤทธิ์แก้ว 

ส านักวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

และ ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตประเภท FTTx ของบริษัท ทีโอ
ที จ ากัด(มหาชน) ในเขตพ้ืนที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี ทุก
ด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ยกเว้นด้านความตั้งใจซื้อ อยู่ในระดับมาก 

 ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และระยะเวลาที่เป็นลูกค้า
แตกต่างกัน มีความภักดีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ส่วนลูกค้าที่มีเพศ และอายุแตกต่างกัน มีความภักดีไม่แตกต่างกัน 

 ด้านคุณภาพบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต ่ามากถึงระดับสูง  

 ด้านความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต ่ามากถึงระดับต ่า
กับความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตประเภท  FTTx 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ของบริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) ในเขตพ้ืนที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุ
ราษฎร์ธานี 

รูปแบบกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความ
ภักดีของลูกค้าร้านจ าหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ในประเทศไทย 
โดย ธันย์ ชัยทร และ  
เยาวภา ปฐมศิริกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร 

2560  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้ากลุ่มวัยท างานและกลุ่มผู้สูงอายุของ
ร้านจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ได้แก่ กลยุทธ์การตลาด
บริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู้คุณภาพบริการ และความพึงพอใจ
ของลูกค้าโดยองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของรูปแบบกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผล
ต่อความภักดีของลูกค้ากลุ่มวัยท างานของร้านจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศไทย คือการรับรู้ คุณภาพบริการด้าน การดูแลเอาใจใส่ และความพึง
พอใจของลูกค้าด้านความสะดวกที่ได้รับ ซึ่งส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าด้าน
การกลับมาซื้อซ้ ามากที่สุด 

ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
อินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโอ
ที จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่ศูนย์บริการ
ลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี 
โดย ณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล และ  

 2560  ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตประเภท FTTx ของ
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุ
ราษฎร์ธานี ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านความตั้งใจซื้ออยู่ในระดับ
มาก และลูกค้าที่มีระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และระยะเวลาที่เป็น
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ลูกค้าแตกต่างกัน มีความภักดีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคท่ี
มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขต
กรุงเทพมหานคร 
โดย อรุณกมล ประดิษฐบงกช และ ยุ
พาวรรณ วรรณวาณิชย์ 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

2560  กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความภักดีโดยภาพรวม ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม
ในระดับมาก ให้คะแนนความส าคัญต่อคุณภาพการให้บริการในระดับมากที่สุด 
และให้คะแนนความส าคัญต่อบรรยากาศภายในร้านและความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาดในระดับมาก 

 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 
บรรยากาศภายในร้าน และคุณภาพการให้บริการมีผลต่อความภักดีในภาพรวม 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.567, 0.504 และ 0.427 ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาแยกระหว่างความภักดีด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม พบว่า 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด บรรยากาศภายในร้าน 
และคุณภาพการให้บริการมีผลต่อความภักดีทั้ง 2 ด้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ต่อด้านทัศนคติเท่ากับ 0.598 , 0.574 และ 0.500 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ต่อด้านพฤติกรรมเท่ากับ 0.439 , 0.353 และ 0.287 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ความภักดีในการใช้บริการด้านสินเชื่อของ
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อม ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ 
โดย ธนปภัส ตติยทิติมา และ  
วอนชนก ไชยสุนทร 

คณะการบริหารและ
จัดการ  

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ม.ป.ป.  1) ระดับความคิดเห็นของความภักดีในการใช้บริการด้านสินเชื่อโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) ลูกค้าที่ให้ระดับความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการด้าน
บุคลากรที่ต่างกันจะมีระดับความภักดีต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อของกลุ่ม
ลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านความผูกพัน 
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
โดย ปาริชาติ ข าเรือง และ  
ดร.กระมล ทองธรรมชาติ 

สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

2555  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏประกอบด้วย 9 ปัจจัยที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่  1)
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2) เจตคติต่อองค์การ 3) การพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพ 4) การบริหารค่าตอบแทน 5) การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูล 6) นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) บรรยากาศองค์การ 8) 
วัฒนธรรมองค์การ 9) ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูง 

ตัวแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของ
พนักงานโรงแรมในประเทศไทย 
โดย ปกรณ์ ลิ้มโยธิน 

สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 

2555  1. ตัวแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจจะ
ลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย ที่พัฒนาขึ้นมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ มู ล เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ จ า ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ใ น ร ะ ดั บ ดี  

( 𝑥2 (df=1454)=5577, 𝑥2 (/df=3.835, CFI=0.99, NNFI=0.98, 
RMSEA=0.056 (90% CI 0.055-0.058), SRMR=0.050) ตัวแปรอิสระสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจจะลาออกจากงานได้ร้อยละ 56 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

    2. ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และค่าตอบแทนที่ยุติธรรมมี
อิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ส่วนความสมดุลของชีวิตกับงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความความ
ตั้งใจจะลาออกจากงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. คุณลักษณะงาน ความเหมาะสมกับงาน นโยบายทรัพยากรบุคคล และการ
มุ่งเน้นทีมงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานผ่านความพึง
พอใจในงาน ในขณะที่ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความตั้งใจจะลาออกจากงานผ่านความผูกพันต่อองค์การ นอกจากนี้ยังพบว่า
ความสมดุลของชีวิตกับงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจจะลาออกจากงาน
เฉพาะกลุ่มพนักงานทั่วไป และความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานผ่านความผูกพันต่อองค์การเฉพาะ
กลุ่มหัวหน้างาน 

ความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์
มหาวิทยาลัย 
โดย 1.ปฐมชนก ศิริพัชระ 

สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2556  1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่าตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความ
พึงพอใจในงานบรรยากาศองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เป็น
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

2.รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์ จันโททัย 
3.ดร.ศศิชา สืบแสง 
4.อ.ดร.พัด ลวางกูร 

อิสระต่อกัน แต่ภาวะผู้น า ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กันกับตัวแปรอ่ืนจึงตัด
ตัวแปรนี้ออกไป 

 2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุพบว่า ความพึงพอใจในงาน บรรยากาศองค์การ 
องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ และ
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อบรรยากาศองค์การ 

 3. การวิเคราะห์เส้นทางพบว่า ความพึงพอใจในงาน บรรยากาศองค์การ 
องค์การแห่งการเรียนรู้มีผลกระทบทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ และ
ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบทางอ้อมต่อความผูกพันต่อองค์การโดยผ่าน
บรรยากาศองค์การ 

การศึกษาความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
กรณีศึกษาส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย ศิริญาพร ปรีชา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557  ปัจจัยที่มีต่อผลความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด อันดับ 1 คือ ผู้บังคับบัญชา 
อันดับ 2 คือ ภาระงานที่ได้รับมอบหมายและการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
วิชาการ และวิชาชีพ อันดับ 3 คือ เพ่ือนร่วมงาน อันดับ 4 คือ สวัสดิการและ
เงินเดือนค่าตอบแทน อันดับ 5 คือ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและ
ความก้าวหน้าในสายงาน อันดับ 6 คือ ระบบการยกย่องชมเชยและการให้
รางวัล และสุดท้าย อันดับ 7 คือ ครอบครัวและภูมิล าเนา  
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

 ร ะ ดั บ ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ อ ง ค์ ก ร ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทใน
การปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.33 
รองลงมาคือ บุคลากรมีความภาคภูมิใจกับความส าเร็จของส านักวิทยบริการใน
ทุกเรื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.15 บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงผล
การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.13 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.03 บุคลากรพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม โดยรวมของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าเฉลี่ย 3.95 และบุคลากรพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ในสถานที่ท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.90 พึงพอใจผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน มี
ค่าเฉลี่ย 3.77 บุคลากรพึงพอใจการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการและ
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.59 และล าดับสุดท้ายคือ บุคลากรพึงพอใจสวัสดิการและ
ปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ที่ส านักวิทยบริการ และมหาวิทยาลัยจัดให้ มีค่าเฉลี่ย 
3.54 

การพัฒนาแบบจ าลองเชิงสาเหตุของความ
ผูกพันต่อองค์การของอาจารย์ในหน่วยงาน

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

2557  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์การ มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square =196.93; df = 179; p = .170; GFI = 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

สังกัดส่วนการศึกษา กองบัญชาการกองทัพ
ไทย 
โดย 1.ธารวิทย์ เสวกดรุณทร 
2.ศ.ดร.บญเรียง ขจรศิลป์ 
3.ศ.ดร.ส าเนาว์ ขจรศิลป์ 

.960; AGFI = .940; RMR = 0.006) โดยตัวแปรในแบบจ าลองความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 76 ซึ่ง
ตัวแปรการรับรู้พฤติกรรมผู้นาของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศ
องค์การ ความไว้วางใจต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน และแรงจูงใจในการ
ทางานตามการประเมินของผู้ตามมีอิทธิพลทั้งทางตรงในเชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของอาจารย์ โดยมีระดับอิทธิพล 0.39, 0.17, 0.88, 0.77, 
0.32 และ 0.45 ตามล าดับ 

 ตัวแปรการรับรู้พฤติกรรมผู้นาของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศ
องค์การ ยังมีอิทธิพลทางอ้อมในเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์ 
ผ่านความพึงพอใจในงานและแรงจูงใจในการทางานอีกด้วย 

ตัวแบบความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร : 
กรณีศึกษาธุรกิจบริการรับช าระบริษัท XYZ 
จ ากัด 
โดย เลิศชัย สุธรรมานนท์ และ  
เกศยา โอสถานุเคราะห์ 

คณะวิทยาการจัดการ  
ปัญญาภิวัฒน์ 

2558  ตัวแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของธุรกิจบริการรับช าระบริษัท XYZ 
จ ากัด ประกอบด้วยส่วนแรก คือ ปัจจัยสร้างความผูกพัน (Engagement 
Drivers) จ า น ว น  4 ด้ า น ป ร ะก อบ ด้ ว ย  1) ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น  ( Job 
Characteristics) 2) ด้านบุคคลและสังคมในองค์กร (People/Social) 3) ด้าน
ระบบองค์กร (Organization Practice) 4) ด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

(Organization Climate) ส่วนที่สอง คือ การแสดงออกถึงความผูกพันต่อ
องค์กรใน 2 มิติ คือ 1) ความรู้สึกผูกพัน (Feeling Engaged) และ 2) พฤติกรรม
ความผูกพัน (Behavior Engaged) และ 3) คือ การแสดงผลลัพธ์ของความ
ผูกพัน เป็นผลการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย ทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน และ
องค์กร 

กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดย นภดล ฤทธิโสม 

สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2558  องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยค้ าจุน ปัจจัยด้านการจัดการ 
สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
ความซึมซับค่านิยมในองค์กร และความส าคัญของงาน 

 กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสั งกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ คือ เสริมสร้างความผูกพันด้านปัจจัย
ค้าจุน เสริมสร้างความผูกพันด้านการจัดการองค์กร สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้มั่นคงและ
ยั่งยืน เสริมสร้างแรงจูงใจด้านบรรทัดฐาน เสริมสร้างความซึมซับค่านิยมใน
องค์กร และ เสริมสร้างความส าคัญในงานและประสบการณ์ในการท างาน 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร
ของบุคลากรส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
8 จังหวัดนครสวรรค์ 
โดย ศราวุธ โภชนะสมบัติ 

ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัด
นครสวรรค์ กรมควบคุม
โรค กระทรวงาธารณสุข 

2559  ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ ปัจจัย
ด้านประสบการณ์ในการท างาน มีผลต่อความผูกพันในองค์การ โดยในภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 3 
ล าดับ มากท่ีสุดคือ ด้านบรรทัดฐาน รองลงมาคือ ด้านความรู้สึก และ ด้านการ
คงอยู่กับองค์การ  

พฤติกรรมการใช้งาน และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันในแอปพลิเคชัน LINE 
ของผู้ใช้งานในกรุงเทพมหานคร 
โดย วงศกร ยุกิจภูติ และ เดือนเพ็ญ ธีวรรณ
วิวัฒน ์

สาขาวิชา 
การวิเคราะห์ธุรกิจและ 

การวิจัย คณะสถิติ
ประยุกต์สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ 

2559  ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
โดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมาคือ ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ การส่ง
มอบการบริการ ความใส่ใจและการให้ความส าคัญกับลูกค้า และความจริงใจ
และความรับผิดชอบอยู่ในระดับเห็นด้วย  

 ความผูกพันในแอปพลิเคชัน LINE ของผู้ใช้งาน LINE พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันในแอปพลิเคชัน LINE โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความผูกพันของผู้ใช้งาน LINE ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความใส่ใจและการให้ความส าคัญกับลูกค้ามีอิทธิพล
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

โดยรวมเชิงบวกต่อความผูกพันมากที่สุด รองลงมาคือ การส่งมอบการบริการ 
ความจริงใจและความรับผิดชอบ ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ และ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง พบว่า ความผูกพันของผู้ใช้งาน LINE ได้รับ
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความใส่ใจและการให้ความส าคัญกับลูกค้ามาก
ที่สุด รองลงมา คือ ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ และคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์  

 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม พบว่า การส่งมอบการบริการมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อความผูกพันของผู้ใช้งาน LINE โดยส่งผ่านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ส่งผ่านความใส่ใจและการให้ความส าคัญกับลูกค้า และส่งผ่านความจริงใจและ
ความรับผิดชอบ 

 
ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาล
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 
โดย อนันต์ สังเกตุใจ 

โรงพยาบาลธัญญารักษ์
แม่ฮ่องสอน 

2559  กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
รวม มีค่าเท่ากับ 3.97 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.44 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความผูกพันองค์กรจากมากไปหาน้อย
ตามล าดับดังนี้ พยาบาลต้องการให้ผู้อ่ืนทราบว่าท างานในโรงพยาบาลนี้ เพราะ
โรงพยาบาลมักได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในทางดี เฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.45 , 
หากมีโอกาส พยาบาลมักจะร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรงพยาบาลในด้านที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงานหรือคนทั่วไป เฉลี่ยรวม มีค่าเท่ากับ 4.35, พยาบาลมีความภาคภูมิใจ
ในงานที่ท าอยู่เพราะเป็นงานที่มีส่วนสนับสนุนในความส าเร็จของโรงพยาบาล 
เฉลี่ยรวม มีค่าเท่ากับ 4.32 และพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพ่ือให้
โรงพยาบาลมีชื่อเสียงในทางที่ดี เฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.32 

รูปแบบการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย 
โดย เจริญจิตร เศวตวาณิชกุล 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ 

2560  ความคิดเห็นของพนักงานแต่ละระดับเกี่ยวกับวิธีการสร้างความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์การมีความแตกต่างกัน โดยระดับผู้บริหารแบ่งเป็น กลุ่ม
พนักงานใหม่และกลุ่มพนักงานที่ท างานปัจจุบัน ซึ่งการสร้างความผูกพันของ
กลุ่มพนักงานใหม่จะเน้นที่กระบวนการบริหารการทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับ
กลุ่มพนักงาน จะเน้นการสร้างวัฒนธรรมขององค์การ สร้างคนให้เก่ง การสร้าง
การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และสร้างแรงจูงใจ 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

 หัวหน้างานมีความเห็นว่าจะต้องมีความเข้าใจพนักงาน ความเอาใจใส่พนักงาน 
และการให้การสนับสนุนพนักงาน 

 ส าหรับความคิดเห็นของพนักงานเห็นว่าประเด็นการท างานเป็นทีม หัวหน้างาน 
ความก้าวหน้าในอาชีพการท างาน ค่าตอบแทน และชื่อเสียงขององค์การ มีผล
ต่อการสร้างความผูกพัน 

 มี 3 ฝ่าย ที่จะต้องท างานร่วมกันอย่างจริงจัง ประกอบด้วย 1 )ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ 2)หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และ 3)พนักงานหรือเพ่ือนร่วมงาน ที่มี
ส่วนช่วยในการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การให้สูงขึ้น 

อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กรและ
คุณภาพชีวิตการท างานที่มีต่อการธ ารงรักษา
พนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
โดย 1.พิมพ์กมล จักรานุกุล 
2.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ 
3.ศิริณญา เพชรจันทร์  

คณะมนุษยศาสตร์และ
การจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2560  พนักงานที่มีต าแหน่งงานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ธ ารงรักษาพนักงานแตกต่างกัน โดยมีคะแนนการธ ารงรักษาพนักงานระดับ
ผู้บริหารสูงสุด รองลงมา คือ ระดับหัวหน้างาน และระดับพนักงานทั่วไป 
ตามล าดับ 

 พนักงานที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท จะมีคะแนนการธ ารงรักษาพนักงาน
สูงกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่ ากว่า และคุณภาพชีวิตการท างานมีอิทธิพลทางบวก
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

4.ณฐอร วรมงคลชัย ต่อการธ ารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ  5 ดาว มากที่สุด รองลงมา คือ 
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบรรยากาศ
องค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การและความผูกพันของพนักงานกับ
ประสิทธิผลองค์การของธุรกิจบริการ 
โดย ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ 

วิทยาลัย 
เซาธ์อีสท์บางกอก 

2560  โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าไคสแควร์ (𝑥2) เท่ากับ 

121.49 ค่า p-value เท่ากับ .00 องศาอิสระ (df) เท่ากับ 61 𝑥2 df= 1.99  

 ค่าดัชนีระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.99 และค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ0.028 ประสิทธิผลองค์การได้รับ
อิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากตัวแปรบรรยากาศองค์การ รองลงมาคือ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางบวก
เท่ากับ 0.97 และ 0.15 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

 ส าหรับตัวแปรบรรยากาศองค์การนั้นยังมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การและความผูกพันของพนักงาน ส่วนตัวแปรความผูกพัน
ของพนักงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ตัวแปรใน
โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรประสิทธิผลองค์การของธุรกิจ
บริการได้ร้อยละ 73 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของ
บุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
โดย มนัส ตั้งสุข 

สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2560  บุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 มีความผูกพันองค์กรอยู่ในระดับ
มากที่สุด และ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันความผูกพันองค์กรไม่แตกต่างกัน 

 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร ได้แก่ นโยบายและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ความคิดเห็นที่มีต่อองค์กร การก ากับดูแลจากภายนอก การสื่อสารใน
องค์กรและค่าตอบแทนตามล าดับโดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพัน
องค์กรโดยรวมของพนักงานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานในบริษัทซับคอนแทรคในสายงาน
โทรคมนาคม โดย 1.นัชชา เยีย่มภพ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์ 
3.ศรีจันทร์ อุทโยภาส 

สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
สุวรรณภูม ิ

ม.ป.ป.  พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพสมรส และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน 

 ปัจจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์กรในระดับปานกลาง 

 ปัจจัยในด้านประสบการณ์การท างาน และด้านลักษณะองค์กรมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุ
คลกร กรณีศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และการกีฬา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ม.ป.ป.  บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในค่าเฉลี่ย 3.37 ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง ความผูกพันองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.26 ระดับความผูกพันองค์กรใน
ระดับดีมากและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรกับความพึงพอใจในการ
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)    
เรื่อง หน่วยงาน ปีท่ี

ศึกษา 
สรุปผลวิจัย 

โดย 1.ยมนา ไพศาลพัฒนสกุล 
2.ประภาภรณ์ แก้วสาหลง  
3.อรวรรณ เจริญผล 

ปฏิบัติงานในด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติกับความพยายามทางาน ส่งผลต่อความ
ผูกพันองค์กรซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทที่ 3 
กลุ่มตัวอย่างส ารวจ 

 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาของ โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงาน
ประกันสังคม ปี 2562 ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกคือ กลุ่มผู้ใช้บริการส านักงาน
ประกันสังคม ส านักงานประกันสังคมทั่วประเทศรวม 137 หน่วย และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 
ทั้ง 5 แห่ง โดยจ าแนกประเภทผู้ใช้บริการออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ  2) 
ผู้ประกันตน มาตรา 33 3) ผู้ประกันตน มาตรา 39  4) ผู้ประกันตน มาตรา 40 และ 5) ลูกจ้าง 
(กองทุนเงินทดแทน) ส่วนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อส านักงานประกันสังคม 
โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อส านักงานประกันสังคมออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้บริหารส านักงานประกันสังคม และบุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ได้แก่ คณะกรรมการ (คณะกรรมการ
ประกันสังคม และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน) ลูกจ้าง (มาตรา 33 และ กองทุน
เงินทดแทน) ผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40)  นายจ้าง หน่วยบริการอื่น ๆ 
(สถานพยาบาล ธนาคาร หน่วยบริการ) 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ) ภาคเอกชน 
(เครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40 สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง) สื่อมวลชน 
(สื่อมวลชนทางโทรทัศน,์ วิทย,ุ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน)์ 

โดยมีขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจ ดังนี ้
 

3.1 ขนาดตัวอยา่งส ารวจ 
3.1.1 ผู้ใชบ้ริการ 

กลุ่มผู้ใช้บริการที่ได้ท าการส ารวจในปี 2562 นี้ รวมทั้งสิ้นจ านวน 21,470 ราย 
แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคม 137 หน่วย จ านวน 21,220 ราย กระจายทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ได้แก ่กรุงเทพมหานคร 2,370 ราย ปริมณฑล 2,190 ราย ภาคกลาง 5,350 ราย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,350 ราย ภาคใต้ 3,170 ราย ภาคเหนือ 3,790 ราย (ตาราง 3.1 – 3.2)
และกลุ่มที่ 2 คือ ผู้ใช้บริการใน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ทั้ง 5 ภาค ของประเทศ รวมจ านวน 
250 ราย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น ระยอง และสงขลา พื้นที่ละ 50 ราย (ตาราง 
3.1)  
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ตารางที่ 3.1  ขนาดตัวอยา่งส ารวจจริง จ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการในระดบัภาค 

หน่วยบริการ 
นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

รวมทุกกลุ่ม 

ทั้งประเทศ (137 หน่วย) 3,430 8,906 4,277 2,394 2,213 21,220 
กรุงเทพมหานคร 470 950 418 295 237 2,370 
ปริมณฑล 410 890 406 265 219 2,190 
ภาคกลาง 859 2,256 1,076 599 560 5,350 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 650 1,850 914 475 461 4,350 
ภาคใต ้ 470 1,350 669 345 336 3,170 
ภาคเหนือ 571 1,610 794 415 400 3,790 
       

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงาน 

ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น ระยอง สงขลา รวม 

5 ภาค 50 50 50 50 50 250 
รวมทั้งหมด 21,470 ตัวอย่าง 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
ตารางที่ 3.2  ขนาดตัวอยา่งส ารวจจริง จ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการในแต่ละหน่วยบริการ 

(137 หน่วย) 

หน่วยบริการ 
นายจ้าง/ 
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุน 

เงินทดแทน) 

รวม 
ทุกกลุ่ม 

กรุงเทพมหานคร 470 950 418 295 237 2,370 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 30 70 33 20 17 170 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 40 80 35 25 20 200 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 40 80 35 25 20 200 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 40 80 35 25 20 200 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 40 80 35 25 20 200 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 40 80 35 25 20 200 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 40 80 35 25 20 200 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 40 80 35 25 20 200 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 40 80 35 25 20 200 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 40 80 35 25 20 200 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 40 80 35 25 20 200 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 40 80 35 25 20 200 

ปริมณฑล 410 890 406 265 219 2,190 
   สมุทรปราการ 40 80 35 25 20 200 
   สาขาพระประแดง 

(สมุทรปราการ) 

30 70 33 20 17 170 
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หน่วยบริการ 
นายจ้าง/ 
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุน 

เงินทดแทน) 

รวม 
ทุกกลุ่ม 

   สาขาบางเสาธง (สมุทรปราการ) 30 70 33 20 17 170 
   สาขาบางพลี (สมุทรปราการ) 40 80 35 25 20 200 
   นนทบุรี 40 80 35 25 20 200 
   สาขาบางบัวทอง (นนทบุรี) 30 70 33 20 17 170 
   ปทุมธานี 40 80 35 25 20 200 
   สาขาคลองหลวง (ปทุมธานี) 30 70 33 20 17 170 
   นครปฐม 30 70 33 20 17 170 
   สาขาสามพราน (นครปฐม) 30 70 33 20 17 170 
   สมุทรสาคร 40 80 35 25 20 200 
   สาขากระทุ่มแบน (สมุทรสาคร) 30 70 33 20 17 170 
ภาคกลาง 859 2,256 1,076 599 560 5,350 
   อยุธยา 40 80 35 25 20 200 
   สาขาอุทัย (อยุธยา) 30 70 33 20 17 170 
   อ่างทอง 20 60 30 15 15 140 
   ลพบุรี 30 70 33 20 17 170 
   สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 20 60 30 15 15 140 
   สิงห์บุรี 20 60 30 15 15 140 
   ชัยนาท 20 60 30 15 15 140 
   สระบุรี 30 70 33 20 17 170 
   สาขาหนองแค (สระบุรี) 20 60 30 15 15 140 
   ชลบุรี 40 80 35 25 20 200 
   สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 40 80 35 25 20 200 
   ระยอง 40 80 35 25 20 200 
   สาขาปลวกแดง (ระยอง) 40 80 35 25 20 200 
   จันทบุรี 20 60 30 15 15 140 
   สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 20 60 30 15 15 140 
   ตราด 20 60 30 15 15 140 
   ฉะเชิงเทรา 30 70 33 20 17 170 
   สาขาบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 30 70 33 20 17 170 
   สาขาพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) 20 60 30 15 15 140 
   ปราจีนบุรี 20 60 30 15 15 140 
   สาขาศรีมหาโพธิ (ปราจีนบุรี) 20 60 30 15 15 140 
   นครนายก 20 60 30 15 15 140 
   สระแก้ว 20 60 30 15 15 140 
   สาขาอรัญประเทศ (สระแก้ว) 20 60 30 15 15 140 
   ราชบุรี 20 60 30 15 15 140 
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หน่วยบริการ 
นายจ้าง/ 
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุน 

เงินทดแทน) 

รวม 
ทุกกลุ่ม 

   สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 20 60 30 15 15 140 
   กาญจนบุรี 20 60 30 15 15 140 
   สาขาท่ามะกา (กาญจนบุรี) 20 60 30 15 15 140 
   สุพรรณบุรี 20 60 30 15 15 140 
   สาขาสามชุก (สุพรรณบุรี) 20 60 30 15 15 140 
   สมุทรสงคราม 20 60 30 15 15 140 
   เพชรบุรี 20 60 30 15 15 140 
   สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 20 60 30 15 15 140 
   ประจวบคีรีขันธ์ 20 60 30 15 15 140 
   สาขาหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) 20 60 30 15 15 140 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 650 1,850 914 475 461 4,350 
   นครราชสีมา 40 80 35 25 20 200 
   สาขาปากช่อง (นครราชสีมา) 20 60 30 15 15 140 
   สาขาโนนสูง (นครราชสีมา) 20 60 30 15 15 140 
   บุรีรัมย์ 20 60 30 15 15 140 
   สาขานางรอง (บุรีรัมย์) 20 60 30 15 15 140 
   สุรินทร์ 20 60 30 15 15 140 
   สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 20 60 30 15 15 140 
   ศรีสะเกษ 20 60 30 15 15 140 
   อุบลราชธานี 30 70 33 20 17 170 
   สาขาเดชอุดม (อุบลราชธานี) 20 60 30 15 15 140 
   ยโสธร 20 60 30 15 15 140 
   ชัยภูมิ 20 60 30 15 15 140 
   อ านาจเจริญ 20 60 30 15 15 140 
   บึงกาฬ 20 60 30 15 15 140 
   หนองบัวล าภู 20 60 30 15 15 140 
   ขอนแก่น 30 70 33 20 17 170 
   สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 20 60 30 15 15 140 
   สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 20 60 30 15 15 140 
   อุดรธานี 30 70 33 20 17 170 
   สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 20 60 30 15 15 140 
   เลย 20 60 30 15 15 140 
   หนองคาย 20 60 30 15 15 140 
   มหาสารคาม 20 60 30 15 15 140 
   ร้อยเอ็ด 20 60 30 15 15 140 
   สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 20 60 30 15 15 140 
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หน่วยบริการ 
นายจ้าง/ 
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุน 

เงินทดแทน) 

รวม 
ทุกกลุ่ม 

   กาฬสินธุ์ 20 60 30 15 15 140 
   นครพนม 20 60 30 15 15 140 
   มุกดาหาร 20 60 30 15 15 140 
   สกลนคร 20 60 30 15 15 140 
   สาขาสว่างแดนดิน (สกลนคร) 20 60 30 15 15 140 
ภาคใต้ 470 1,350 669 345 336 3,170 
   นครศรีธรรมราช 20 60 30 15 15 140 
   สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 20 60 30 15 15 140 
   สาขาสิชล (นครศรีธรรมราช) 20 60 30 15 15 140 
   กระบี่ 20 60 30 15 15 140 
   สาขาคลองท่อม (กระบี่) 20 60 30 15 15 140 
   พังงา 20 60 30 15 15 140 
   ภูเก็ต 30 70 33 20 17 170 
   สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 20 60 30 15 15 140 
   สุราษฎร์ธานี 30 70 33 20 17 170 
   สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) 20 60 30 15 15 140 
   ระนอง 20 60 30 15 15 140 
   ชุมพร 20 60 30 15 15 140 
   สงขลา 20 60 30 15 15 140 
   สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 30 70 33 20 17 170 
   สาขาสะเดา (สงขลา) 20 60 30 15 15 140 
   สตูล 20 60 30 15 15 140 
   ตรัง 20 60 30 15 15 140 
   สาขาห้วยยอด (ตรัง) 20 60 30 15 15 140 
   พัทลุง 20 60 30 15 15 140 
   ปัตตานี 20 60 30 15 15 140 
   ยะลา 20 60 30 15 15 140 
   นราธิวาส 20 60 30 15 15 140 
ภาคเหนือ 571 1,610 794 415 400 3,790 
   เชียงใหม่ 40 80 35 25 20 200 
   สาขาฝาง (เชียงใหม่) 20 60 30 15 15 140 
   ล าพูน 30 70 33 20 17 170 
   สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 20 60 30 15 15 140 
   ล าปาง 30 70 33 20 17 170 
   สาขาเถิน (ล าปาง) 20 60 30 15 15 140 
   อุตรดิตถ์ 20 60 30 15 15 140 



   

3-6 
 

หน่วยบริการ 
นายจ้าง/ 
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุน 

เงินทดแทน) 

รวม 
ทุกกลุ่ม 

   แพร่ 20 60 30 15 15 140 
   สาขาลอง (แพร่) 20 60 30 15 15 140 
   น่าน 20 60 30 15 15 140 
   สาขาปัว (น่าน) 20 60 30 15 15 140 
   พะเยา 20 60 30 15 15 140 
   เชียงราย 30 70 33 20 17 170 
   แม่ฮ่องสอน 20 60 30 15 15 140 
   นครสวรรค์ 20 60 30 15 15 140 
   สาขาตาคลี (นครสวรรค์) 20 60 30 15 15 140 
   อุทัยธานี 20 60 30 15 15 140 
   ก าแพงเพชร 20 60 30 15 15 140 
   ตาก 20 60 30 15 15 140 
   สาขาแม่สอด (ตาก) 20 60 30 15 15 140 
   สุโขทัย 20 60 30 15 15 140 
   พิษณุโลก 20 60 30 15 15 140 
   สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 20 60 30 15 15 140 
   พิจิตร 20 60 30 15 15 140 
   เพชรบูรณ์ 20 60 30 15 15 140 
   สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) 20 60 30 15 15 140 
 รวม 137 หน่วยบริการ  3,430 8,906 4,277 2,394 2,213 21,220 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
3.1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ท าการส ารวจในปี 2562 นี้ จากการส ารวจในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ มีจ านวนส ารวจจริงทั้งสิ้น 1,464 ราย (จากเดิมที่ก าหนดไว้ 1,200 ราย) แบ่งเป็น 1) กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน จากผู้บริหารส านักงานประกันสังคมและบุคลากรส านักงานประกันสังคม 647
ราย 2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด จากคณะกรรมการประกันสังคม 
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน นายจ้าง สถานพยาบาล ธนาคาร และหน่วย
บริการ จ านวน 409 ราย และ 3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
เอกชน และสื่อมวลชน จ านวน 408 ราย (ตาราง 3.3) 
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ตารางที่ 3.3  ขนาดตัวอยา่งส ารวจจริงกลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
รายการ เป้าหมาย ได้รับจริง หมายเหตุ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 400 ชุด 647 ชุด  
- ผู้บริหารส านักงานประกันสังคม ได้แก่ เลขาธิการส านักงาน

ประกันสั งคม ,  ที่ ปรึ กษาด้ านประสิทธิภาพส านักงาน
ประกันสังคม, รองเลขาธิการส านักงานประกันสังคม, ผู้ตรวจ
ราชการกรม, ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และ
ผู้อ านวยการกอง/ส านัก 

5 ชุด 6 ชุด สัมภาษณ์ 

- บุคลากรส านั ก ง านประกันสั งคม  ได้ แก่  ข้ า ร าชการ , 
ลูกจ้างประจ า, พนักงานราชการ และพนักงานประกันสังคม 

395 ชุด 
ทั่วประเทศ 

641 ชุด 
ทั่วประเทศ 

ใช้
แบบสอบถาม 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 400 ชุด   
- คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการประกันสังคม และ

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
10 ชุด 12 ชุด สัมภาษณ์ 

- ลูกจ้าง (มาตรา 33 และ กองทุนเงินทดแทน) 20 ชุด 22 ชุด  เก็บ Online 
- ผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40) 20 ชุด 16 ชุด  เก็บ Online 
- นายจ้าง 50 ชุด 26 ชุด  เก็บ Online 
- หน่วยบริการอื่น ๆ     
o สถานพยาบาล 100 ชุด 133 ชุด  เก็บ Online 
o ธนาคาร 100 ชุด 100 ชุด  เก็บ Online 
o หน่วยบริการ 100 ชุด 100 ชุด เก็บ Online 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 400 ชุด 408 ชุด  
- หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อบต., 

เทศบาลต าบล), หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

250 ชุด 
ทั่วประเทศ 

256 ชุด เก็บ Online 

- ภาคเอกชน ได้แก่ เครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40, สภา
องค์การนายจ้าง, สภาองค์การลูกจ้าง เป็นต้น 

70 ชุด 
ทั่วประเทศ 

70 ชุด เก็บ Online 

- สื่อมวลชน ได้แก่ สื่อมวลชนทางโทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์ 
และสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

80 ชุด 
ทั่วประเทศ 

82 ชุด เก็บ Online 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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3.2 คุณลักษณะบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ 
คุณลักษณะของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจเป็นเพศหญิงร้อยละ 57.72 เพศชาย

ร้อยละ 42.28 มีช่วงอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบส ารวจมาจากกลุ่มคนวัยกลางคน ช่วง
อายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 38.32 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนมาก ร้อยละ 31.68 โดย
กระจายไปในหลากหลายอาชีพ เช่น ลูกจ้างเอกชน พนักงาน/ลูกจ้าง หน่วยงานรัฐ นายจ้าง/เจ้าของ
กิจการ ค้าขาย/ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ซึ่งในการส ารวจครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบส ารวจส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ลูกจ้างเอกชนที่ได้รับค่าจ้างรายเดือน ร้อยละ 39.61 
(ภาพที่ 3.1 และตารางที่ 3.4-3.5) 

 

ภาพที่ 3.1 คุณลักษณะบุคคลของกลุ่มตวัอย่างส ารวจ 

 

ชาย, 
42.28%

หญิง, 
57.72%

ชาย
หญิง

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

15 - 20 ปี 21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี มากกว่า 60
ปี

0.67% 34.65% 27.37% 21.60% 13.17% 2.53%

0.52%

41.01%
28.19%

18.39%
9.94%

1.94%
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.63%

22.50%

22.57%

15.91%

26.32%

2.07%

10.66%

11.95%

23.78%

16.21%

35.61%

1.77%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

ประถมศึกษา/ต่ ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี

ปริญญาโท/สูงกว่า

หญิง ชาย

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

ลูกจ้างเอกชน (ค่าจ้างรายวัน)

ลูกจ้างเอกชน (ค่าจ้างรายเดือน)

พนักงาน/ลูกจ้าง หน่วยงานรัฐ

นายจ้าง/เจ้าของกิจการ (มีลูกน้อง)

ค้าขาย/ประกอบอาชีพอิสระ

รับจ้างทั่วไป

ว่างงาน (ก าลังหางานท า)

ไม่ได้ท างานและไม่พร้อมที่จะท างาน (อยู่นอกก าลังแรงงาน) 

10.29%

41.08%

11.15%

11.79%

8.88%

7.01%

7.21%

2.59%

9.05%

38.53%

14.11%

8.51%

10.56%

5.57%

9.52%

4.16%

หญิง ชาย
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ตารางที่ 3.4  จ านวนตัวอยา่งส ารวจ จ าแนกตามประเภทผู้ใชบ้ริการและคณุลักษณะบุคคล 

คุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

รวมทุกกลุ่ม 

เพศ 3,430 8,906 4,277 2,394 2,213 21,220 
ชาย 1,433 3,630 1,568 927 1,414 8,972 
หญิง 1,997 5,276 2,709 1,467 799 12,248 

ช่วงอายุ 3,430 8,906 4,277 2,394 2,213 21,220 
15 - 20 ป ี 11 74 18 15 6 124 
21 - 30 ป ี 1,087 4,011 1,454 639 941 8,132 
31 - 40 ป ี 1,034 2,528 1,225 533 589 5,909 
41 - 50 ป ี 807 1,429 947 574 434 4,191 
51 - 60 ป ี 369 780 517 520 213 2,399 
มากกว่า 60 ป ี 122 84 116 113 30 465 

ระดับการศึกษา 3,430 8,906 4,277 2,394 2,213 21,220 
ประถมศึกษา/ต่ ากว่า 134 757 600 595 174 2,260 
มัธยมศึกษาตอนต้น 194 1,002 682 468 1,137 3,483 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 406 2,331 1,197 609 395 4,938 
อนุปริญญา/ปวส. 730 1,495 723 245 220 3,413 
ปริญญาตรี 1,837 3,126 1,030 446 284 6,723 
ปริญญาโท/สูงกว่า 129 195 45 31 3 403 

สถานภาพการท างาน 3,430 8,906 4,277 2,394 2,213 21,220 
ลูกจ้างเอกชน  
(ค่าจ้างรายวัน) 

106 1,104 416 161 244 2,031 

ลูกจ้างเอกชน  
(ค่าจ้างรายเดือน) 

1,244 5,002 648 172 1,339 8,405 

พนักงาน/ลูกจ้าง 
หน่วยงานรัฐ 

74 2,042 308 126 178 2,728 

นายจ้าง/เจ้าของกิจการ  
(มีลูกน้อง) 

1,840 146 56 58 - 2,100 

ค้าขาย/ประกอบอาชีพ
อิสระ 

96 91 773 1,075 55 2,090 

รับจ้างทั่วไป 44 216 332 557 162 1,311 
ว่างงาน (ก าลังหางานท า) 14 253 1,321 104 121 1,813 
ไม่ได้ท างานและไม่พร้อมที่
จะท างาน  
(อยู่นอกก าลังแรงงาน) 

12 52 423 141 114 742 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางที่ 3.5  ร้อยละของตัวอย่างส ารวจ จ าแนกตามประเภทผู้ใชบ้ริการและคุณลกัษณะบุคคล 

คุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

รวมทุกกลุ่ม 

เพศ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ชาย 41.78 40.76 36.66 38.72 63.90 42.28 
หญิง 58.22 59.24 63.34 61.28 36.10 57.72 

ช่วงอายุ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
15 - 20 ป ี 0.32 0.83 0.42 0.63 0.27 0.58 
21 - 30 ป ี 31.69 45.04 34.00 26.69 42.52 38.32 
31 - 40 ป ี 30.15 28.39 28.64 22.26 26.62 27.85 
41 - 50 ป ี 23.53 16.05 22.14 23.98 19.61 19.75 
51 - 60 ป ี 10.76 8.76 12.09 21.72 9.62 11.31 
มากกว่า 60 ป ี 3.56 0.94 2.71 4.72 1.36 2.19 

ระดับการศึกษา 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ประถมศึกษา/ต่ ากว่า 3.91 8.50 14.03 24.85 7.86 10.65 
มัธยมศึกษาตอนต้น 5.66 11.25 15.95 19.55 51.38 16.41 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

11.84 26.17 27.99 25.44 17.85 23.27 

อนุปริญญา/ปวส. 21.28 16.79 16.90 10.23 9.94 16.08 
ปริญญาตรี 53.56 35.10 24.08 18.63 12.83 31.68 
ปริญญาโท/สูงกว่า 3.76 2.19 1.05 1.29 0.14 1.90 

สถานภาพการท างาน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ลูกจ้างเอกชน  
(ค่าจ้างรายวัน) 

3.09 12.40 9.73 6.73 11.03 9.57 

ลูกจ้างเอกชน  
(ค่าจ้างรายเดือน) 

36.27 56.16 15.15 7.18 60.51 39.61 

พนักงาน/ลูกจ้าง 
หน่วยงานรัฐ 

2.16 22.93 7.20 5.26 8.04 12.86 

นายจ้าง/เจ้าของกิจการ  
(มีลูกน้อง) 

53.64 1.64 1.31 2.42 - 9.90 

ค้าขาย/ประกอบอาชีพ
อิสระ 

2.80 1.02 18.07 44.90 2.49 9.85 

รับจ้างทั่วไป 1.28 2.43 7.76 23.27 7.32 6.18 
ว่างงาน (ก าลังหางานท า) 0.41 2.84 30.89 4.34 5.47 8.54 
ไม่ได้ท างานและไม่พร้อมที่
จะท างาน  
(อยู่นอกก าลังแรงงาน) 

0.35 0.58 9.89 5.89 5.15 3.50 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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3.3 การขอรับบริการจากส านักงานประกันสังคมของกลุ่มตัวอย่างส ารวจ 
จากการส ารวจผู้ใช้บริการพบว่า มีผู้ใช้บริการเข้ามาติดต่อส านักงานประกันสังคมเพื่อขอรับ

บริการในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย  ได้แก่ การขอเข้ารับบริการในงานขอรับเงินประโยชน์ทดแทน 
(กองทุนประกันสังคม) งานขอรับเงินทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) งานทะเบียนและประสาน
การแพทย์ งานการเงินและบัญชีงานตรวจสอบและติดตามหนี้/งานเงินสมทบ และจากผลส ารวจ 
พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นการเข้าใช้บริการในด้านเกี่ยวกับ งานขอรับเงินประโยชน์ทดแทน (กองทุน
ประกันสังคม) ร้อยละ 34.52 รวมถึงงานทะเบียนและประสานการแพทย์ ร้อยละ 26.98 (ภาพที่ 3.2 
และตารางที่ 3.6) 

 

ภาพที่ 3.2 การขอรับบริการจากส านักงานประกันสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานขอรับเงิน
ประโยชน์ทดแทน 

(กองทุน
ประกันสังคม), 

34.52%

งานขอรับเงิน
ทดแทน (กองทุน

เงินทดแทน), 
14.11%

งานทะเบียนและ
ประสานการแพทย,์ 

26.98%

งานการเงินและ
บัญชี, 17.33%

งานตรวจสอบและ
ติดตามหนี/้งานเงิน

สมทบ, 7.06%
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ตารางที่ 3.6  การขอรับบริการจากส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการและ
เรื่องที่ติดต่อ 

คุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

รวมทุกกลุ่ม 

เรื่องที่ติดต่อ (จ านวนผู้ตอบ) 6,232 10,203 4,898 2,757 4,215 28,305 
งานขอรับเงินประโยชน์
ทดแทน  
(กองทุนประกันสังคม) 

1,447 4,126 1,851 1,045 1,302 9,771 

งานขอรับเงินทดแทน 
(กองทุนเงินทดแทน) 

433 1,153 596 252 1,560 3,994 

งานทะเบียนและประสาน
การแพทย์ 

1,953 2,921 1,009 660 1,093 7,636 

งานการเงินและบัญชี 1,454 1,536 1,083 622 210 4,905 
งานตรวจสอบและติดตาม
หนี้/งานเงินสมทบ 

945 467 359 178 50 1,999 

เรื่องที่ติดต่อ (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
งานขอรับเงินประโยชน์
ทดแทน  
(กองทุนประกันสังคม) 

23.22 40.44 37.79 37.90 30.89 34.52 

งานขอรับเงินทดแทน 
(กองทุนเงินทดแทน) 

6.95 11.30 12.17 9.14 37.01 14.11 

งานทะเบียนและประสาน
การแพทย์ 

31.34 28.63 20.60 23.94 25.93 26.98 

งานการเงินและบัญชี 23.33 15.05 22.11 22.56 4.98 17.33 
งานตรวจสอบและติดตาม
หนี้/งานเงินสมทบ 

15.16 4.58 7.33 6.46 1.19 7.06 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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3.4 การใชบ้ริการเครือข่ายพนัธมิตรงานประกันสังคมของกลุ่มตัวอย่างส ารวจ 
การใช้บริการเครือข่ายพันธมิตรของส านักงานประกันสังคม ในการศึกษา นี้ จ าแนกเครือข่าย

ออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ เครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล และเครือข่ายด้านการช าระเงิน ผลการ
ส ารวจพบว่า ในด้านเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล นั้นมีผู้มาใช้บริการมากกว่าร้อยละ 72 ซึ่งส่วน
ใหญ่นั้นมาจากผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยใช้บริการในเครือข่ายการรักษาพยาบาลในกองทุนประกัน
สังคมมากกว่าเครือข่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 64.01 (ตารางที่ 3.7)  

ส่วนเครือข่ายด้านการช าระเงิน ผลส ารวจพบว่า มีสัดส่วนการใช้บริการในจ านวนที่น้อย คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ เพียง 0.96 ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 มักเข้าไปใช้บริการใน
เครือข่ายธนาคารที่ให้บริการรับช าระ และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (7-eleven) (ตารางที่ 3.8) 

 

ตารางที่ 3.7  จ านวนตัวอยา่งส ารวจทีเ่คยใช้บริการผา่นเครือข่ายพนัธมิตรงานประกันสังคมใน
ปี 2562 กรณเีครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล 

ประเภทผู้ใช้บริการ เคยใช้บริการ ไม่เคย รวม 
สัดส่วนผู้ที่เคยใช้
บริการ (ร้อยละ) 

นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 2,457 973 3,430 71.63 
ผู้ประกันตน มาตรา 33 6,292 2,614 8,906 70.65 
ผู้ประกันตน มาตรา 39 3,029 1,248 4,277 70.82 
ผู้ประกันตน มาตรา 40 1,511 883 2,394 63.12 
ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 2,009 204 2,213 90.78 
รวมทุกกลุ่ม 15,298 5,922 21,220 72.09 

     

จ าแนกตามประเภทเครือข่าย 
สถานพยาบาล

ในกองทุน
ประกันสังคม 

สถานพยาบาล
ในกองทุนเงิน

ทดแทน 

คลินิกจากโรค
การท างาน 

คลินิกทันตกรรม 

จ านวนผู้เคยใช้บริการ 13,582 1,165 466 5,227 
นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 2,242 145 33 633 
ผู้ประกันตน มาตรา 33 5,650 400 209 2,460 
ผู้ประกันตน มาตรา 39 2,745 202 68 927 
ผู้ประกันตน มาตรา 40 1,295 79 135 662 
ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 1,650 339 21 545 

สัดส่วนผู้ที่เคยใช้บริการ (ร้อยละ) 64.01 5.49 2.20 24.63 
นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 65.36 4.23 0.96 18.45 
ผู้ประกันตน มาตรา 33 63.44 4.49 2.35 27.62 
ผู้ประกันตน มาตรา 39 64.18 4.72 1.59 21.67 
ผู้ประกันตน มาตรา 40 54.09 3.30 5.64 27.65 
ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 74.56 15.32 0.95 24.63 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางที่ 3.8  จ านวนตัวอยา่งส ารวจทีเ่คยใช้บริการผา่นเครือข่ายพนัธมิตรงานประกันสังคมในปี 2562 กรณเีครือข่ายด้านการช าระเงิน 
ประเภทผู้ใช้บริการ เคยใช้บริการ ไม่เคย รวม สัดส่วนผู้ที่เคยใช้บริการ (ร้อยละ)   

นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 33 3,397 3,430 0.96   
ผู้ประกันตน มาตรา 33 72 8,834 8,906 0.81   
ผู้ประกันตน มาตรา 39 49 4,228 4,277 1.15   
ผู้ประกันตน มาตรา 40 33 2,361 2,394 1.38   
ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 17 2,196 2,213 0.77   
รวมทุกกลุ่ม 204 21,016 21,220 0.96   

        

จ าแนกตามประเภทเครือข่าย 
ธนาคารที่

ให้บริการรับช าระ 
บริษัท ไปรษณีย์

ไทย จ ากัด 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

จ ากัด (7-eleven) 

บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดี
พาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด 

(CenPay) 

บริษัท บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวชั่น ซิสเทม จ ากัด 

(โลตัส) 

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วิส จ ากัด  

(ตู้บุญเติม) 
จ านวนผู้เคยใช้บริการ 9,394 881 5,697 95 632 448 96 
นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 1,723 173 1,113 9 87 85 10 
ผู้ประกันตน มาตรา 33 3,454 353 1,875 43 289 157 51 
ผู้ประกันตน มาตรา 39 1,895 190 1,422 24 126 105 13 
ผู้ประกันตน มาตรา 40 829 99 941 16 83 63 21 
ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 1,493 66 346 3 47 38 1 

สัดส่วนผู้ที่เคยใช้บริการ (ร้อยละ) 44.27 4.15 26.85 0.45 2.98 2.11 0.45 
นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 50.23 5.04 32.45 0.26 2.54 2.48 0.29 
ผู้ประกันตน มาตรา 33 38.78 3.96 21.05 0.48 3.25 1.76 0.57 
ผู้ประกันตน มาตรา 39 44.31 4.44 33.25 0.56 2.95 2.45 0.30 
ผู้ประกันตน มาตรา 40 34.63 4.14 39.31 0.67 3.47 2.63 0.88 
ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 67.46 2.98 15.63 0.14 2.12 1.72 0.05 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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บทท่ี 4 
ความพึงพอใจในภาพรวม 

 

รายงานผลส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2562 มีเนื้อหา
น าเสนออยู่หลายประเด็น โดยบทที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของผลส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมที่
ผู้ใช้บริการมีต่อส านักงานประกันสังคม 

ทั้งนี้ คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเกิดจากการประมวลผลคะแนนส ารวจทั้งหมด 6 ด้าน 
โดย 5 ด้านแรกเป็นผลคะแนนการให้บริการของส านักงานประกันสังคมทั้ง 137 หน่วยบริการ ได้แก่ 
1. ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4. ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 5. ความพึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการ 

ส่วนรายการที่ 6 เป็นความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของส านักงานประกันสังคม รวมทั้งหมด 32 รายการ1 (6 ด้านมี 32 รายการย่อย) 

ความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม หมายถึง ผลคะแนนเฉลี่ยความ        
พึงพอใจในบริการที่ได้รับจากผู้ใช้บริการของส านักงานประกันสังคมทั้ง 32 รายการส ารวจ โดยเป็น
การประเมินความรู้สึกของผู้ใช้บริการ 5 ด้านความรู้สึก ได้แก่ "พึงพอใจมากที่สุด" "พึงพอใจมาก"    
"พึงพอใจปานกลาง" "พึงพอใจน้อย" และ "พึงพอใจน้อยที่สุด" จากผู้ใช้บริการของส านักงาน
ประกันสังคมในปี 2562 ทั้งสิ้น 137 หน่วยบริการ รวมจ านวนตัวอย่างส ารวจ 21,220 ราย (ขนาด
ตัวอย่างส ารวจน าเสนอในบทที่ 3) ซึ่งแยกเป็น 5 กลุ่มผู้ใช้บริการ ได้แก่ 1.นายจ้าง  2.ผู้ประกันตน
มาตรา 33 3.ผู้ประกันตนมาตรา 39  4.ผู้ประกันตนมาตรา 40 และ 5.ลูกจ้างผู้ใช้สิทธิกองทุนเงิน
ทดแทน สรุปเป็นผลคะแนน ดังนี้ 

                                                           
1  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1.การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ 2.ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี         
3.ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม 5.ความสุภาพของการแต่งกาย ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนให้บริการ ประกอบด้วย 6.การให้บริการตามล าดับคิว 7.ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ 8.ความรวดเร็วในการให้บริการ 
9.การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ 10.ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ 11.วันและเวลาเปิดให้บริการ      
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 12.ความสะอาดของสถานที่ 13.ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ 14.ความเพียงพอ
ของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอี้นั่งรอ น้ าดื่ม 15.ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ 16.การแสดง
ป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 17.การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก 
18.เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน 19.ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 20.ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่
ล้าสมัย 21.มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร ด้านคุณภาพของการให้บริการ ประกอบด้วย 22.มีความเสมอภาคของการให้บริการ 
23.การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 24.การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม 25.การให้บริการมีความโปร่งใส 26.ผู้ใช้บริการได้รับ
ประโยชน์จากการใช้บริการ ด้านการพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 27.การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/
การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 28.การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment 29.การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-
Receipt 30.การใช้บริการผ่านระบบ SSO Connect 31.การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) 32.การ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 (บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส)  
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4.1 ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บริการ 
ผลส ารวจพบว่า ในปี 2562 ส านักงานประกันสังคมได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม

จากผู้ใช้บริการระดับ 4.337 คะแนน  (Top 2 Box 89.51%)  เพ่ิมขึ้นจากการส ารวจในปี 2561 คิด
เป็น 2.03% (ส ำนักงำนประกันสังคม ได้รับคะแนนควำมพึงพอใจในภำพรวมจำกผู้ใช้บริกำร ปี 2561 
เท่ำกับ 4.251 คะแนน และ Top 2 Box 87.0%)  

คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมระดับ 4.337 คะแนน มาจากผู้ใช้บริการที่รู้สึกพึงพอใจ
ส านักงานประกันสังคม ระดับ "พึงพอใจมากที่สุด 46.11%" "พึงพอใจมาก 43.40%" "พึงพอใจ      
ปานกลาง 8.62" "พึงพอใจน้อย 1.84%" และ "พึงพอใจน้อยที่สุด 0.03%" และพบว่า ผู้ใช้บริการ    
เพศชาย/หญิง มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกันมากนัก สูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา 

เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มผู้ใช้บริการที่ตอบแบบส ารวจในปีนี้ (2562) ทุกคุณลักษณะไม่ว่าจะ
แบ่งข้อมูลตาม เพศ ช่วงอายุ หรือตามขนาดของส านักงานประกันสังคม ให้คะแนนความพึงพอใจ     
ที่มตี่อส านักงานประกันสังคมในภาพรวมเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผลส ารวจในปี 2561 

ดังนั้น แนวโน้มคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับในปี 2562 จึงเกิดจากภาพรวมทุกด้านของการ
ส ารวจ (ภาพท่ี 4.1-4.3) 

 
ภาพที่ 4.1 ความพึงพอใจในภาพรวมและสัดส่วนความพึงพอใจของส านักงานประกันสังคม            

ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

  
 

2561 2562

4.251

4.337

2561 2562

87.00

89.51
Top 2 Box
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ภาพที่ 4.2 ความพึงพอใจในภาพรวม จ าแนกตามเพศและช่วงอายุของผู้ใช้บริการ                         
ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
เมื่อจ าแนกผลส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมตามขนาดขององค์กร พบว่า ปี 2562 

ส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก2 ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการมากที่สุด 4.349 คะแนน     
(Top 2 Box 90.42%) มากที่สุดสอดคล้องกันทั้ง 2 ปีส ารวจ ถัดมาคือส านักงานประกันสังคมขนาด
กลางและขนาดใหญ่ตามล าดับขนาด ซึ่งสอดคล้องกันทั้ง 2 ปีส ารวจเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าส านักงาน
ประกันสังคมขนาดเล็กมีแนวโน้มให้บริการที่สร้างความพึงพอใจได้มากกว่าส านักงานประกันสังคม
ขนาดกลางและใหญ ่

ประเด็นนี้จึงเป็นที่สังเกตเบื้องต้นได้ว่าขนาด (จ านวน) ของผู้ประกันตนที่เหมาะสมต่อ     
หน่วยบริการอาจส่งผลต่อคุณภาพงานบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้เช่นกัน ดังนั้น 
จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจน ามาศึกษาต่อถึงขนาด (จ านวน) ผู้ประกันตนที่เหมาะสมต่อหน่วยบริการ    
เพ่ือที่ว่าให้ส านักงานประกันสังคมสามารถกระจายจุดบริการให้คลอบคลุมความต้องการของ
ผู้ประกันตน ซึ่งรวมถึงแนวคิดการเพ่ิมตัวแทน/ผู้ดูแล/ให้ค าปรึกษา/สร้างเครือข่าย ให้ครอบคลุม    
ทุกพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น การน าแนวคิดให้สถานประกอบการมีพนักงานที่มีบทบาทเป็นตัวแทนส านักงาน
ประกันสังคมอยู่ภายในสถานประกอบการนั้นๆ (ภาพท่ี 4.3) 

 

                                                           
2 ขนาดของส านักงานประกันสังคม ขนาดเล็ก มีผู้ประกันตนไม่เกิน 100 ,000 ราย  ขนาดกลาง มีผู้ประกันตน 
100,000-200,000 ราย และขนาดใหญ่ มีผู้ประกันตน ตั้งแต่ 200,001 รายขึ้นไป 

4.257 4.245 4.258
4.242 4.248 4.251

4.268

4.302

4.366

4.316

4.355 4.353
4.326 4.322

4.338 4.331

ชาย หญิง 15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า   
60 ปี

เพศ ช่วงอายุ

2561

2562



   

4-4 

ภาพที่ 4.3 ความพึงพอใจในภาพรวม จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคม 3 ระดับ            
ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวมจ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการ
กลุ่มลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) มีความพึงพอใจสูงที่สุด 4.601 คะแนน (Top 2 Box 92.60%) 
รองลงมาคือ ผู้ประกันตน มาตรา 39 และนายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ และพบว่า ผู้ใช้บริการกลุ่มลูกจ้าง 
(กองทุนเงินทดแทน) ได้รับคะแนนความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน ด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงถึง 7.28% 
ขณะที่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้มีคะแนนความพึงพอใจต่ ากว่าผู้ใช้บริการประเภทอ่ืนด้วยคะแนน 
4.262 คะแนน (Top 2 Box 88.49%) เช่นเดียวกับผลส ารวจในปี 2561 (ภาพที่ 4.4) 
 

4.274

4.227
4.208

4.349 4.340
4.303
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ภาพที่ 4.4 ความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามผู้ใช้บริการ               
ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
ส านักงานประกันสังคมที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมสูงสุดของแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่  

 กรุงเทพมหานคร : ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 ได้รับคะแนน
สูงสุด 4.390 คะแนน (Top 2 Box 93.64%) 

 ปริมณฑล : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับคะแนนสูงสุด 4.368 
คะแนน (Top 2 Box 91.14%)  

 ภาคกลาง : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับคะแนนสูงสุด 
4.512 คะแนน (Top 2 Box 97.19%)  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร ได้รับคะแนน
สูงสุด 4.462 คะแนน (Top 2 Box 97.69%)  

 ภาคเหนือ : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับคะแนนสูงสุด 4.453 
คะแนน (Top 2 Box 93.04%)  

 ภาคใต้ : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาสาขาหาดใหญ่ ได้รับคะแนนสูงสุด 
(4.581 คะแนน) (Top 2 Box 94.51%)  

ส านักงานประกันสังคมที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมสูงสุดของแต่ละขนาด ได้แก่ 

นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ

ผู้ประกันตน มาตรา 33

ผู้ประกันตน มาตรา 39

ผู้ประกันตน มาตรา 40

ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน)

4.281

4.226

4.239

4.281

4.289

4.355

4.262

4.391

4.264

4.601

2561 2562
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 ส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก 
อันดับ 1  นราธิวาส 4.558 คะแนน (Top 2 Box 95.96%) 
อันดับ 2  สตูล 4.535 คะแนน (Top 2 Box 93.87%) 
อันดับ 3  สาขาสิชล (นครศรีธรรมราช) 4.525 คะแนน (Top 2 Box 96.69%) 

 ส านักงานประกันสังคมขนาดกลาง 
อันดับ 1  สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.581 คะแนน (Top 2 Box 94.51%) 
อันดับ 2  สาขาอุทัย (อยุธยา) 4.432 คะแนน (Top 2 Box 94.46%) 
อันดับ 3  สาขาบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 4.422 คะแนน (Top 2 Box 90.39%) 

 ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่ 
อันดับ 1  ชลบุรี 4.383 คะแนน (Top 2 Box 85.00%) 
อันดับ 2  สมุทรปราการ 4.368 คะแนน (Top 2 Box 91.14%) 
อันดับ 3  ระยอง 4.356 คะแนน (Top 2 Box 89.24%) 

 
ตารางท่ี 4.1  ความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามกลุ่มต่างๆ                     

ปี 2562 

รายการ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

อันดับ 
Top 2 
Box 

ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

รวมทุกกลุ่ม 4.337 4 89.51 46.11 43.40 8.62 1.84 0.03 
   นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 4.355 3 88.64 50.62 38.02 7.68 3.66 0.02 
   ผู้ประกันตน มาตรา 33 4.262 6 88.49 39.47 49.02 9.82 1.65 0.04 
   ผู้ประกันตน มาตรา 39 4.391 2 91.62 48.73 42.89 7.13 1.23 0.02 
   ผู้ประกันตน มาตรา 40 4.264 5 88.11 40.38 47.73 9.82 2.02 0.05 
   ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 4.601 1 92.60 68.15 24.45 6.78 0.60 0.02 
กองทุน**         
   กองทุนประกันสังคม 4.308 2 89.18 43.70 45.48 8.82 1.97 0.03 
   กองทุนเงินทดแทน 4.334 1 89.12 46.30 42.82 8.86 1.99 0.03 
ขนาดของส านักงานประกันสังคม         
   ส านักงานประกันสังคมขนาดเลก็ 4.349 1 90.42 46.15 44.27 7.88 1.67 0.03 
   ส านักงานประกันสังคมขนาดกลาง 4.340 2 88.64 47.60 41.04 9.18 2.15 0.03 
   ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่ 4.303 3 87.65 44.78 42.87 10.24 2.08 0.03 
ภาค         
   กรุงเทพมหานคร 4.296 6 88.53 43.18 45.35 9.36 2.07 0.04 
   ปริมณฑล 4.304 5 87.69 44.95 42.74 10.04 2.26 0.01 
   ภาคกลาง 4.366 2 90.26 47.80 42.46 8.33 1.38 0.04 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.319 4 89.19 44.60 44.59 8.92 1.86 0.03 
   ภาคเหนือ 4.325 3 89.04 45.79 43.25 8.66 2.27 0.03 
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รายการ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

อันดับ 
Top 2 
Box 

ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

   ภาคใต ้ 4.383 1 91.24 48.67 42.57 7.14 1.60 0.02 
กรุงเทพมหานคร         
   กทม. พื้นที่ 1 4.390 1 93.64 45.48 48.16 6.25 0.11 0.00 
   กทม. พื้นที่ 2 4.317 3 88.55 44.81 43.74 9.80 1.65 0.00 
   กทม. พื้นที่ 3 4.236 11 86.12 42.27 43.85 9.13 4.73 0.02 
   กทม. พื้นที่ 4 4.307 5 92.50 40.63 51.87 5.34 1.92 0.24 
   กทม. พื้นที่ 5 4.207 12 86.33 40.02 46.31 8.01 5.62 0.04 
   กทม. พื้นที่ 6 4.284 9 94.57 34.66 59.91 4.60 0.83 0.00 
   กทม. พื้นที่ 7 4.335 2 86.69 47.33 39.36 12.76 0.55 0.00 
   กทม. พื้นที่ 8 4.310 4 88.94 44.62 44.32 8.56 2.41 0.09 
   กทม. พื้นที่ 9 4.305 7 86.12 45.70 40.42 12.57 1.26 0.05 
   กทม. พื้นที่ 10 4.263 10 81.86 47.58 34.28 15.08 2.97 0.09 
   กทม. พื้นที่ 11 4.307 6 89.15 43.02 46.13 9.41 1.44 0.00 
   กทม. พื้นที่ 12 4.303 8 89.52 41.78 47.74 9.50 0.98 0.00 
ปริมณฑล         
   สมุทรปราการ 4.368 1 91.14 46.66 44.48 7.85 1.01 0.00 
   สาขาพระประแดง 

(สมุทรปราการ) 

4.270 11 88.24 38.88 49.36 11.61 0.15 0.00 
   สาขาบางเสาธง (สมุทรปราการ) 4.301 7 87.80 42.54 45.26 11.99 0.21 0.00 
   สาขาบางพลี (สมุทรปราการ) 4.279 8 84.11 48.29 35.82 11.40 4.49 0.00 
   นนทบุร ี 4.327 4 86.11 49.54 36.57 10.90 2.99 0.00 
   สาขาบางบัวทอง (นนทบุรี) 4.329 3 88.45 45.26 43.19 10.78 0.68 0.09 
   ปทุมธาน ี 4.321 5 88.33 45.80 42.53 9.71 1.92 0.04 
   สาขาคลองหลวง (ปทุมธานี) 4.303 6 82.72 54.77 27.95 10.07 7.21 0.00 
   นครปฐม 4.225 12 82.96 46.05 36.91 10.56 6.48 0.00 
   สาขาสามพราน (นครปฐม) 4.277 9 84.41 46.14 38.27 12.76 2.83 0.00 
   สมุทรสาคร 4.273 10 91.03 36.35 54.68 8.86 0.11 0.00 
   สาขากระทุ่มแบน (สมุทรสาคร) 4.363 2 95.74 40.63 55.11 4.15 0.11 0.00 
ภาคกลาง         
   อยุธยา 4.312 27 86.72 48.77 37.95 8.99 4.29 0.00 
   สาขาอุทัย (อยุธยา) 4.432 7 94.46 50.02 44.44 4.36 1.11 0.07 
   อ่างทอง 4.326 24 91.80 40.86 50.94 8.15 0.00 0.05 
   ลพบุร ี 4.387 17 90.95 51.24 39.71 5.63 3.33 0.09 
   สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 4.275 31 84.77 45.73 39.04 12.40 2.70 0.13 
   สิงห์บุร ี 4.387 16 94.69 44.27 50.42 5.06 0.25 0.00 
   ชัยนาท 4.321 25 86.59 47.12 39.47 11.84 1.49 0.08 
   สระบุร ี 4.256 34 86.55 42.92 43.63 9.59 3.86 0.00 
   สาขาหนองแค (สระบุรี) 4.417 10 90.36 52.59 37.77 8.39 1.25 0.00 
   ชลบุร ี 4.383 18 85.00 53.47 31.53 14.90 0.03 0.07 
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รายการ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

อันดับ 
Top 2 
Box 

ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

   สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 4.268 32 85.53 41.68 43.85 14.17 0.21 0.09 
   ระยอง 4.356 21 89.24 48.86 40.38 8.23 2.53 0.00 
   สาขาปลวกแดง (ระยอง) 4.305 28 87.95 43.15 44.80 11.48 0.57 0.00 
   จันทบุร ี 4.345 22 92.28 43.72 48.56 6.32 1.30 0.10 
   สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 4.462 2 92.02 54.51 37.51 7.70 0.20 0.08 
   ตราด 4.412 13 97.51 44.10 53.41 2.18 0.18 0.13 
   ฉะเชิงเทรา 4.305 29 85.88 45.35 40.53 13.35 0.77 0.00 
   สาขาบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 4.422 9 90.39 53.72 36.67 7.68 1.93 0.00 
   สาขาพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) 4.454 5 92.92 52.99 39.93 6.59 0.49 0.00 
   ปราจีนบรุ ี 4.376 20 84.22 53.84 30.38 15.42 0.28 0.08 
   สาขาศรีมหาโพธิ (ปราจีนบุรี) 4.456 3 97.13 48.49 48.64 2.87 0.00 0.00 
   นครนายก 4.416 11 95.83 46.70 49.13 3.26 0.83 0.08 
   สระแก้ว 4.257 33 89.11 37.87 51.24 9.61 1.28 0.00 
   สาขาอรญัประเทศ (สระแก้ว) 4.279 30 86.50 46.27 40.23 8.68 4.74 0.08 
   ราชบุร ี 4.389 15 91.27 48.99 42.28 7.38 1.35 0.00 
   สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.441 6 93.16 51.23 41.93 6.52 0.32 0.00 
   กาญจนบรุ ี 4.314 26 91.86 40.67 51.19 6.98 1.16 0.00 
   สาขาท่ามะกา (กาญจนบรุี) 4.414 12 91.40 51.45 39.95 7.15 1.45 0.00 
   สุพรรณบรุ ี 4.333 23 87.87 46.85 41.02 10.74 1.39 0.00 
   สาขาสามชุก (สุพรรณบรุี) 4.255 35 87.14 42.22 44.92 9.04 3.82 0.00 
   สมุทรสงคราม 4.381 19 98.93 39.33 59.60 0.88 0.16 0.03 
   เพชรบุร ี 4.401 14 88.88 52.48 36.40 9.83 1.29 0.00 
   สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 4.455 4 91.81 53.89 37.92 7.98 0.21 0.00 
   ประจวบคีรีขันธ ์ 4.512 1 97.19 54.25 42.94 2.57 0.21 0.03 
   สาขาหัวหิน (ประจวบครีีขันธ์) 4.431 8 90.52 54.86 35.66 7.38 1.97 0.13 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
   นครราชสีมา 4.301 16 86.33 47.20 39.13 10.25 3.40 0.02 
   สาขาปากช่อง (นครราชสมีา) 4.349 12 90.07 44.84 45.23 9.88 0.05 0.00 
   สาขาโนนสูง (นครราชสีมา) 4.377 10 92.32 45.94 46.38 7.09 0.59 0.00 
   บุรีรมัย ์ 4.257 24 88.26 38.46 49.80 10.71 1.00 0.03 
   สาขานางรอง (บุรีรมัย์) 4.172 30 83.36 36.22 47.14 14.25 2.39 0.00 
   สุรินทร ์ 4.249 25 95.93 29.70 66.23 3.31 0.76 0.00 
   สาขาศรีขรภมูิ (สุรินทร์) 4.412 5 90.43 51.38 39.05 9.03 0.51 0.03 
   ศรสีะเกษ 4.263 22 83.79 47.09 36.70 11.66 4.55 0.00 
   อุบลราชธาน ี 4.240 26 82.39 45.78 36.61 13.49 4.04 0.08 
   สาขาเดชอุดม (อุบลราชธานี) 4.238 27 85.67 38.42 47.25 14.07 0.26 0.00 
   ยโสธร 4.443 2 95.73 48.52 47.21 4.27 0.00 0.00 
   ชัยภูม ิ 4.372 11 92.06 45.90 46.16 7.16 0.78 0.00 
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รายการ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

อันดับ 
Top 2 
Box 

ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

   อ านาจเจริญ 4.213 28 82.65 45.92 36.73 10.07 7.28 0.00 
   บึงกาฬ 4.429 3 96.32 46.76 49.56 3.52 0.13 0.03 
   หนองบัวล าภ ู 4.337 13 90.36 43.65 46.71 9.33 0.31 0.00 
   ขอนแก่น 4.260 23 84.51 42.58 41.93 14.36 1.13 0.00 
   สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 4.280 19 81.01 49.17 31.84 16.77 2.22 0.00 
   สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 4.393 7 87.28 53.80 33.48 10.95 1.77 0.00 
   อุดรธาน ี 4.417 4 89.04 54.73 34.31 9.03 1.81 0.12 
   สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 4.287 18 92.85 37.24 55.61 5.96 0.98 0.21 
   เลย 4.270 21 86.44 41.42 45.02 12.74 0.82 0.00 
   หนองคาย 4.388 8 92.92 46.45 46.47 6.60 0.38 0.10 
   มหาสารคาม 4.381 9 93.19 48.03 45.16 3.68 3.13 0.00 
   ร้อยเอ็ด 4.278 20 87.90 43.82 44.08 8.14 3.96 0.00 
   สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 4.183 29 83.08 44.67 38.41 7.60 9.24 0.08 
   กาฬสินธุ ์ 4.332 14 98.58 34.76 63.82 1.32 0.05 0.05 
   นครพนม 4.292 17 86.29 44.65 41.64 12.05 1.63 0.03 
   มุกดาหาร 4.302 15 88.45 42.74 45.71 10.60 0.87 0.08 
   สกลนคร 4.462 1 97.69 49.05 48.64 1.87 0.36 0.08 
   สาขาสว่างแดนดิน (สกลนคร) 4.403 6 95.76 44.89 50.87 3.93 0.23 0.08 
ภาคเหนือ         
   เชียงใหม ่ 4.302 15 84.96 47.41 37.55 12.88 2.12 0.04 
   สาขาฝาง (เชียงใหม่) 4.427 2 94.38 48.70 45.68 5.36 0.18 0.08 
   ล าพูน 4.414 4 92.23 49.32 42.91 7.69 0.00 0.08 
   สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 4.309 14 88.66 43.09 45.57 10.52 0.82 0.00 
   ล าปาง 4.249 24 81.29 50.45 30.84 12.02 6.61 0.08 
   สาขาเถิน (ล าปาง) 4.279 19 84.17 48.26 35.91 11.51 4.09 0.23 
   อุตรดติถ ์ 4.453 1 93.04 55.01 38.03 4.21 2.75 0.00 
   แพร ่ 4.383 9 93.78 44.67 49.11 6.04 0.18 0.00 
   สาขาลอง (แพร่) 4.390 8 94.69 45.34 49.35 4.27 1.04 0.00 
   น่าน 4.291 17 89.49 41.24 48.25 8.85 1.66 0.00 
   สาขาปัว (น่าน) 4.178 26 89.45 28.52 60.93 10.42 0.13 0.00 
   พะเยา 4.343 11 93.08 41.38 51.70 6.79 0.13 0.00 
   เชียงราย 4.283 18 87.37 43.26 44.11 10.35 2.17 0.11 
   แม่ฮ่องสอน 4.209 25 85.68 37.31 48.37 12.22 2.10 0.00 
   นครสวรรค ์ 4.402 5 95.12 45.22 49.90 4.78 0.10 0.00 
   สาขาตาคลี (นครสวรรค์) 4.353 10 89.98 46.00 43.98 9.31 0.71 0.00 
   อุทัยธาน ี 4.298 16 91.50 38.75 52.75 8.04 0.46 0.00 
   ก าแพงเพชร 4.393 6 85.67 61.61 24.06 6.33 8.00 0.00 
   ตาก 4.250 23 84.79 45.06 39.73 10.33 4.88 0.00 
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รายการ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

อันดับ 
Top 2 
Box 

ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

   สาขาแมส่อด (ตาก) 4.259 22 83.56 47.49 36.07 11.29 5.15 0.00 
   สุโขทัย 4.321 13 92.31 39.99 52.32 7.58 0.03 0.08 
   พิษณุโลก 4.325 12 88.27 45.12 43.15 10.87 0.86 0.00 
   สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 4.423 3 89.76 55.82 33.94 7.00 3.24 0.00 
   พิจิตร 4.276 20 84.07 52.51 31.56 6.95 8.98 0.00 
   เพชรบูรณ ์ 4.392 7 90.24 49.13 41.11 9.65 0.08 0.03 
   สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) 4.269 21 91.17 37.61 53.56 7.00 1.78 0.05 
ภาคใต้         
   นครศรีธรรมราช 4.411 9 91.36 50.75 40.61 7.59 1.05 0.00 
   สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 4.278 20 86.79 43.83 42.96 10.47 2.64 0.10 
   สาขาสิชล (นครศรีธรรมราช) 4.525 4 96.69 56.06 40.63 3.08 0.23 0.00 
   กระบี ่ 4.264 21 89.66 37.74 51.92 9.30 1.04 0.00 
   สาขาคลองท่อม (กระบี่) 4.328 14 89.16 47.42 41.74 7.09 3.70 0.05 
   พังงา 4.328 13 88.12 45.83 42.29 10.70 1.18 0.00 
   ภูเก็ต 4.419 8 95.53 48.05 47.48 2.80 1.67 0.00 
   สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 4.424 7 93.97 49.47 44.50 4.97 1.06 0.00 
   สุราษฎร์ธาน ี 4.394 10 91.65 47.92 43.73 8.21 0.14 0.00 
   สาขาเกาะสมุย (สรุาษฎร์ธานี) 4.285 18 90.22 38.75 51.47 9.41 0.29 0.08 
   ระนอง 4.283 19 86.23 46.76 39.47 9.09 4.68 0.00 
   ชุมพร 4.432 6 95.22 49.99 45.23 2.74 2.04 0.00 
   สงขลา 4.441 5 94.49 50.08 44.41 5.13 0.35 0.03 
   สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.581 1 94.51 65.23 29.28 3.91 1.54 0.04 
   สาขาสะเดา (สงขลา) 4.287 17 88.29 40.50 47.79 11.66 0.00 0.05 
   สตลู 4.535 3 93.87 60.40 33.47 5.36 0.74 0.03 
   ตรัง 4.245 22 83.40 48.20 35.20 9.50 7.10 0.00 
   สาขาห้วยยอด (ตรัง) 4.315 16 85.22 49.49 35.73 11.59 3.16 0.03 
   พัทลุง 4.317 15 88.06 45.61 42.45 10.04 1.85 0.05 
   ปัตตาน ี 4.363 12 94.46 42.33 52.13 5.00 0.54 0.00 
   ยะลา 4.389 11 93.78 45.21 48.57 6.14 0.08 0.00 
   นราธิวาส 4.558 2 95.96 60.08 35.88 3.78 0.26 0.00 

หมายเหตุ :  * Top 2 Box หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจระดับ “มากที่สุดและมาก” เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับ                            
ร้อยละ ความพึงพอใจท้ังหมด มีสตูรดังนี้  คะแนนของ [(5+4) / (5+4+3+2+1)] x 100   

   ** ผู้ที่ประเมินความพึงพอใจ กองทุนประกันสังคม ได้แก่ นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 39 40                             
ส่วนกองทุนเงินทดแทน ได้แก่ นายจ้าง และลูกจ้างผู้ใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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สรุปสิ่งที่ค้นพบ :  

จากการส ารวจ 2 ปีต่อเนื่อง (2561-2562) พบว่า ส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก        
ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการมากที่สุดสอดคล้องกันทั้ง 2 ปีส ารวจ ถัดมาคือส านักงาน
ประกันสังคมขนาดกลางและขนาดใหญ่ตามล าดับขนาด ซึ่งสอดคล้องกันทั้ง 2 ปีส ารวจเช่นกัน        
จึงกล่าวได้ว่าส านักงานประกันสังคมขนาดเล็กมีแนวโน้มให้บริการที่สร้างความพึงพอใจได้มากกว่ า
ส านักงานประกันสังคมขนาดกลางและใหญ่ 

โดยส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก หมายถึง มีผู้ประกันตนไม่เกิน 100 ,000 ราย        
ขนาดกลาง มีผู้ประกันตน 100,000-200,000 ราย และขนาดใหญ่ มีผู้ประกันตน ตั้งแต่ 200 ,001 
รายขึ้นไป 

ประเด็นที่สังเกตเบื้องต้น ขนาด (จ านวน) ของผู้ประกันตนที่เหมาะสมต่อหน่วยบริการ      
อาจส่งผลต่อคุณภาพงานบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้เช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นหัวข้อ   
ที่น่าสนใจน ามาศึกษาต่อถึงขนาด (จ านวน) ผู้ประกันตนที่เหมาะสมต่อหน่วยบริการ เพ่ือที่ว่าให้
ส านักงานประกันสังคมสามารถกระจายจุดบริการให้คลอบคลุมความต้องการของผู้ประกันตน        
ซึ่งรวมถึงแนวคิดการเพ่ิมตัวแทน/ผู้ดูแล/ให้ค าปรึกษา/สร้างเครือข่าย ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มากยิ่งข้ึน 
การน าแนวคิดให้สถานประกอบการมีพนักงานที่มีบทบาทเป็นตัวแทนส านักงานประกันสังคม         
อยู่ภายในสถานประกอบการนั้นๆ  

 

4.2  เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บริการปี 2561-2562 
ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเปรียบเทียบ 2 ปี พบว่า ปี 2562 มีคะแนนความ

พึงพอใจระดับ 4.337 คะแนน  (Top 2 Box 89.51%) เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ที่มีคะแนนความพึงพอใจ
ระดับ 4.251 คะแนน (Top 2 Box 87.0%)) 

 เมื่อเปรียบเทียบโดยจ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 
และผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่ ให้คะแนนความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นมากกว่า 3% 
กล่าวคือ กลุ่มลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 7.28% และกลุ่มผู้ประกันตน 
มาตรา 39 มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 3.59% ขณะที่กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 40 กลับมีคะแนนความ   
พึงพอใจลดลง 0.41%  

เมื่อพิจารณาตามประเภทกองทุน พบว่า ทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน     
มีผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเพ่ิมขึ้น โดยผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม ให้คะแนนความ   
พึงพอใจระดับ 4.308 คะแนน (Top 2 Box 89.18%) เพ่ิมขึ้น 1.42% และผู้ใช้บริการกองทุนเงิน
ทดแทน ให้คะแนนความพึงพอใจระดับ 4.334 คะแนน (Top 2 Box 89.12%) เพ่ิมข้ึน 2.13% 

ขนาดของส านักงานประกันสังคม พบว่า ส านักงานประกันสังคมทุกขนาด (เล็ก กลาง ใหญ่)
ได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเพ่ิมขึ้น โดยส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก เป็นขนาดของ



   

4-12 

ส านักงานประกันสังคมที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงกว่าส านักงานประกันสังคมขนาดอ่ืน         
โดยส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก มีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมระดับ 4.349 คะแนน     
(Top 2 Box 90.42%) เพ่ิมขึ้น 1.76% ส านักงานประกันสังคมขนาดกลาง มีคะแนนความพึงพอใจ   
ในภาพรวมระดับ 4.340 คะแนน (Top 2 Box 88.64%) เพ่ิมขึ้น 2.68% และส านักงานประกันสังคม
ขนาดใหญ่ มีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมระดับ 4.303 คะแนน (Top 2 Box 87.65%) เพ่ิมขึ้น 
2.25% 

ผลเปรียบเทียบตามภูมิภาค พบว่า ทุกภูมิภาคได้รับความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น โดยมี
รายละเอียดของแต่ละภูมิภาคดังนี้ 

 กรุงเทพมหานคร : ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 ได้รับคะแนน
สูงสุด  4.390 คะแนน  (Top 2 Box 93.64%) เ พ่ิมขึ้ น  2.34% รองลงมาคือ 
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ได้รับคะแนน 4.335 คะแนน (Top 
2 Box 86.69) เพ่ิมข้ึน 3.14%  

 ปริมณฑล : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับคะแนนสูงสุด 4.368 
คะแนน (Top 2 Box 91.14%) เพ่ิมข้ึน 4.33%  

 ภาคกลาง : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับคะแนนสูงสุด 
4.512 คะแนน (Top 2 Box 97.19%) เพ่ิมขึ้น 8.49% รองลงมาคือ ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว ได้รับคะแนน 4.462 คะแนน (Top 2 
Box 92.02%) เพ่ิมขึ้น 7.53%  นอกจากนี้ ยังมีส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน และส านักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี  สาขา
ชะอ า ที่ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนมากกว่า 7%  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร ได้รับคะแนน
สูงสุด 4.462 คะแนน (Top 2 Box 97.69%) แม้ว่าจะได้รับความพึงพอใจลดลง 
0.85% รองลงมาคือ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ได้รับคะแนน 4.443 
คะแนน (Top 2 Box 95.73%) เพ่ิมขึ้น 0.88% และส านักงานประกันสังคมจังหวัด
บึงกาฬได้รับคะแนน 4.429 คะแนน (Top 2 Box 96.32%) เพ่ิมข้ึน 6.37%  

 ภาคเหนือ : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับคะแนนสูงสุด 4.453 
คะแนน (Top 2 Box 93.04%) เพ่ิมข้ึน 2.08% รองลงมาคือ ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง  ได้รับคะแนนสูงสุด 4.427  คะแนน (Top 2 Box 
94.38%) เพ่ิมขึ้น 3.49% นอกจากนี้ยังพบว่า ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าพูน 
และส านักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นส านักงานประกันสังคมที่ได้รับ
ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนมากกว่า 5%  
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 ภาคใต้ : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ได้รับคะแนนสูงสุด 
(4.581 คะแนน) (Top 2 Box 94.51%) เพ่ิมขึ้น 5.74% รองลงมาคือส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ได้รับคะแนน 4.558 คะแนน) (Top 2 Box 95.96%) 
เพ่ิมข้ึน 3.76%  
 

ตารางท่ี 4.2  เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บริการปี 2561-2562 
รายการ 2561 2562 % การเปลี่ยนแปลง 

รวมทุกกลุ่ม 4.251 4.337 2.03 
   นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 4.281 4.355 1.74 
   ผู้ประกันตน มาตรา 33 4.226 4.262 0.86 
   ผู้ประกันตน มาตรา 39 4.239 4.391 3.59 
   ผู้ประกันตน มาตรา 40 4.281 4.264 -0.41 
   ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 4.289 4.601 7.28 
กองทุน    
   กองทุนประกันสังคม 4.248 4.308 1.42 
   กองทุนเงินทดแทน 4.243 4.334 2.13 
ขนาดของส านักงาน    
   ส านักงานขนาดเล็ก 4.274 4.349 1.76 
   ส านักงานขนาดกลาง 4.227 4.340 2.68 
   ส านักงานขนาดใหญ ่ 4.208 4.303 2.25 
ภาค    
   กรุงเทพมหานคร 4.226 4.296 1.63 
   ปริมณฑล 4.234 4.304 1.64 
   ภาคกลาง 4.242 4.366 2.94 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.295 4.319 0.54 
   ภาคเหนือ 4.254 4.325 1.67 
   ภาคใต ้ 4.219 4.383 3.86 
กรุงเทพมหานคร    
   กทม. พื้นที่ 1 4.290 4.390 2.34 
   กทม. พื้นที่ 2 4.237 4.317 1.88 
   กทม. พื้นที่ 3 4.240 4.236 -0.10 
   กทม. พื้นที่ 4 4.348 4.307 -0.93 
   กทม. พื้นที่ 5 4.154 4.207 1.26 
   กทม. พื้นที่ 6 4.156 4.284 3.08 
   กทม. พื้นที่ 7 4.203 4.335 3.14 
   กทม. พื้นที่ 8 4.292 4.310 0.42 
   กทม. พื้นที่ 9 4.164 4.305 3.38 
   กทม. พื้นที่ 10 4.148 4.263 2.77 
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รายการ 2561 2562 % การเปลี่ยนแปลง 
   กทม. พื้นที่ 11 4.197 4.307 2.62 
   กทม. พื้นที่ 12 4.267 4.303 0.86 
ปริมณฑล    
   สมุทรปราการ 4.187 4.368 4.33 
   สาขาพระประแดง (สมุทรปราการ) 4.123 4.270 3.55 
   สาขาบางเสาธง (สมุทรปราการ) 4.291 4.301 0.24 
   สาขาบางพลี (สมุทรปราการ) 4.129 4.279 3.62 
   นนทบุร ี 4.257 4.327 1.62 
   สาขาบางบัวทอง (นนทบุรี) 4.132 4.329 4.77 
   ปทุมธาน ี 4.262 4.321 1.40 
   สาขาคลองหลวง (ปทุมธานี) 4.228 4.303 1.78 
   นครปฐม 4.250 4.225 -0.57 
   สาขาสามพราน (นครปฐม) 4.308 4.277 -0.72 
   สมุทรสาคร 4.296 4.273 -0.55 
   สาขากระทุ่มแบน (สมุทรสาคร) 4.380 4.363 -0.39 
ภาคกลาง    
   อยุธยา 4.232 4.312 1.90 
   สาขาอุทัย (อยุธยา) 4.237 4.432 4.62 
   อ่างทอง 4.198 4.326 3.04 
   ลพบุร ี 4.202 4.387 4.40 
   สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 4.216 4.275 1.41 
   สิงห์บุร ี 4.154 4.387 5.61 
   ชัยนาท 4.410 4.321 -2.02 
   สระบุร ี 4.248 4.256 0.20 
   สาขาหนองแค (สระบุรี) 4.223 4.417 4.59 
   ชลบุร ี 4.137 4.383 5.95 
   สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 4.232 4.268 0.86 
   ระยอง 4.216 4.356 3.31 
   สาขาปลวกแดง (ระยอง) 4.291 4.305 0.34 
   จันทบุร ี 4.175 4.345 4.08 
   สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 4.149 4.462 7.53 
   ตราด 4.153 4.412 6.23 
   ฉะเชิงเทรา 4.213 4.305 2.18 
   สาขาบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 4.208 4.422 5.09 
   สาขาพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) 4.321 4.454 3.08 
   ปราจีนบรุ ี 4.149 4.376 5.49 
   สาขาศรีมหาโพธิ (ปราจีนบุรี) 4.258 4.456 4.65 
   นครนายก 4.453 4.416 -0.84 
   สระแก้ว 4.273 4.257 -0.37 
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รายการ 2561 2562 % การเปลี่ยนแปลง 
   สาขาอรญัประเทศ (สระแก้ว) 4.192 4.279 2.07 
   ราชบุร ี 4.605 4.389 -4.69 
   สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.587 4.441 -3.20 
   กาญจนบรุ ี 4.306 4.314 0.18 
   สาขาท่ามะกา (กาญจนบรุี) 4.352 4.414 1.43 
   สุพรรณบรุ ี 4.296 4.333 0.86 
   สาขาสามชุก (สุพรรณบรุี) 4.233 4.255 0.52 
   สมุทรสงคราม 4.109 4.381 6.62 
   เพชรบุร ี 4.166 4.401 5.62 
   สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 4.144 4.455 7.51 
   ประจวบคีรีขันธ ์ 4.160 4.512 8.46 
   สาขาหัวหิน (ประจวบครีีขันธ์) 4.091 4.431 8.32 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
   นครราชสีมา 4.128 4.301 4.20 
   สาขาปากช่อง (นครราชสมีา) 4.225 4.349 2.92 
   สาขาโนนสูง (นครราชสีมา) 4.159 4.377 5.24 
   บุรีรมัย ์ 4.455 4.257 -4.46 
   สาขานางรอง (บุรีรมัย์) 4.346 4.172 -4.00 
   สุรินทร ์ 4.197 4.249 1.25 
   สาขาศรีขรภมูิ (สุรินทร์) 4.126 4.412 6.93 
   ศรสีะเกษ 4.174 4.263 2.14 
   อุบลราชธาน ี 4.102 4.240 3.35 
   สาขาเดชอุดม (อุบลราชธานี) 4.427 4.238 -4.26 
   ยโสธร 4.404 4.443 0.88 
   ชัยภูม ิ 4.282 4.372 2.10 
   อ านาจเจริญ 4.202 4.213 0.27 
   บึงกาฬ 4.164 4.429 6.37 
   หนองบัวล าภ ู 4.253 4.337 1.98 
   ขอนแก่น 4.194 4.260 1.56 
   สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 4.457 4.280 -3.98 
   สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 4.636 4.393 -5.24 
   อุดรธาน ี 4.453 4.417 -0.81 
   สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 4.496 4.287 -4.65 
   เลย 4.562 4.270 -6.39 
   หนองคาย 4.263 4.388 2.92 
   มหาสารคาม 4.358 4.381 0.52 
   ร้อยเอ็ด 4.238 4.278 0.93 
   สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 4.251 4.183 -1.60 
   กาฬสินธุ ์ 4.260 4.332 1.69 
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รายการ 2561 2562 % การเปลี่ยนแปลง 
   นครพนม 4.275 4.292 0.42 
   มุกดาหาร 4.190 4.302 2.65 
   สกลนคร 4.500 4.462 -0.85 
   สาขาสว่างแดนดิน (สกลนคร) 4.371 4.403 0.71 
ภาคเหนือ    
   เชียงใหม ่ 4.163 4.302 3.33 
   สาขาฝาง (เชียงใหม่) 4.278 4.427 3.49 
   ล าพูน 4.170 4.414 5.85 
   สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 4.211 4.309 2.33 
   ล าปาง 4.148 4.249 2.46 
   สาขาเถิน (ล าปาง) 4.139 4.279 3.37 
   อุตรดติถ ์ 4.362 4.453 2.08 
   แพร ่ 4.270 4.383 2.64 
   สาขาลอง (แพร่) 4.281 4.390 2.54 
   น่าน 4.165 4.291 3.02 
   สาขาปัว (น่าน) 4.174 4.178 0.11 
   พะเยา 4.254 4.343 2.10 
   เชียงราย 4.170 4.283 2.71 
   แม่ฮ่องสอน 4.247 4.209 -0.89 
   นครสวรรค ์ 4.499 4.402 -2.14 
   สาขาตาคลี (นครสวรรค์) 4.491 4.353 -3.08 
   อุทัยธาน ี 4.250 4.298 1.11 
   ก าแพงเพชร 4.638 4.393 -5.30 
   ตาก 4.174 4.250 1.82 
   สาขาแมส่อด (ตาก) 4.220 4.259 0.93 
   สุโขทัย 4.126 4.321 4.74 
   พิษณุโลก 4.405 4.325 -1.80 
   สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 4.498 4.423 -1.67 
   พิจิตร 4.132 4.276 3.49 
   เพชรบูรณ ์ 4.160 4.392 5.58 
   สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) 

 

4.142 4.269 3.08 
ภาคใต้    
   นครศรีธรรมราช 4.474 4.411 -1.42 
   สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 4.179 4.278 2.36 
   สาขาสิชล (นครศรีธรรมราช) 4.176 4.525 8.36 
   กระบี ่ 4.195 4.264 1.64 
   สาขาคลองท่อม (กระบี่) 4.337 4.328 -0.20 
   พังงา 4.184 4.328 3.45 
   ภูเก็ต 4.064 4.419 8.74 
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รายการ 2561 2562 % การเปลี่ยนแปลง 
   สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 4.243 4.424 4.26 
   สุราษฎร์ธาน ี 4.314 4.394 1.85 
   สาขาเกาะสมุย (สรุาษฎร์ธานี) 4.287 4.285 -0.03 
   ระนอง 4.178 4.283 2.52 
   ชุมพร 4.137 4.432 7.12 
   สงขลา 4.256 4.441 4.36 
   สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.332 4.581 5.74 
   สาขาสะเดา (สงขลา) 4.098 4.287 4.60 
   สตลู 4.176 4.535 8.58 
   ตรัง 4.173 4.245 1.73 
   สาขาห้วยยอด (ตรัง) 4.254 4.315 1.44 
   พัทลุง 4.065 4.317 6.20 
   ปัตตาน ี 4.089 4.363 6.69 
   ยะลา 4.130 4.389 6.27 
   นราธิวาส 4.393 4.558 3.76 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
 

กล่าวโดยสรุป  ปี 2562 ส านักงานประกันสังคมได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม
จากผู้ใช้บริการระดับ 4.337 คะแนน  (Top 2 Box 89.51%)  เพ่ิมขึ้นจากการส ารวจในปี 2561     
คิดเป็น 2.03% (ส านักงานประกันสังคมได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมจากผู้ใช้บริการ         
ปี 2561 เท่ากับ 4.251 คะแนน และ Top 2 Box 87.0%) และเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มผู้ใช้บริการที่
ตอบแบบส ารวจในปีนี้ (2562) ทุกคุณลักษณะไม่ว่าจะแบ่งข้อมูลตาม เพศ ช่วงอายุ หรือตามขนาด
ของส านักงานประกันสังคม ให้คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อส านักงานประกันสังคมในภาพรวมเพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับผลส ารวจในปี 2561 

ดังนั้น แนวโน้มคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับในปี 2562 จึงเกิดจากภาพรวมทุกด้านของการ
ส ารวจ 
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บทท่ี 5 
ความพึงพอใจในบริการ 

 

การส ารวจความพึงพอใจในบริการของส านักงานประกันสังคม เป็นการส ารวจข้อมูล
ความรู้สึกของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานประกันสังคมด้านต่างๆ 6 ด้าน รวม 32 
รายการบริการย่อย ได้แก่ 

ด้านที่ 1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1.การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ        
2.ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3.ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.การให้ค าแนะน า
และตอบข้อซักถาม 5.ความสุภาพของการแต่งกาย 

ด้านที่ 2 กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ ประกอบด้วย 6.การให้บริการตามล าดับคิว                
7.ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ 8.ความรวดเร็วในการให้บริการ 9.การแสดงแผนผัง/แจ้ง
ข้อมูลขั้นตอนการบริการ 10.ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ 11. วันและเวลาเปิด
ให้บริการ 

ด้านที่ 3 สิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 12.ความสะอาดของสถานที่ 13.ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ 14.ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอ้ี
นั่งรอ น้ าดื่ม 15.ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ 16.การแสดงป้ายแนะน าบริการ/
ประชาสัมพันธ์ 

ด้านที่ 4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 17.การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้
โดยสะดวก 18.เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน 19.ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริการ 20.ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย 21.มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร 

ด้านที่ 5 คุณภาพของการให้บริการ ประกอบด้วย 22.มีความเสมอภาคของการให้บริการ 
23.การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 24.การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม 25.การให้บริการมี
ความโปร่งใส 26.ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ 

ด้านที่ 6 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 27.การขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 28.การช าระเงินสมทบผ่านระบบ 
e-Payment 29.การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt 30.การใช้บริการผ่านระบบ SSO 
Connect 31.การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) 32.การขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 (บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 

โดยให้ผู้ใช้บริการประเมินความรู้สึกพึงพอใจของตนเองตามประสบการณ์ตรงที่มีต่อการ
ให้บริการ ทั้ง 32 รายการดังกล่าว ใน 5 ระดับความรู้สึก ได้แก่ "พึงพอใจมากที่สุด" "พึงพอใจมาก" 
"พึงพอใจปานกลาง" "พึงพอใจน้อย" และ "พึงพอใจน้อยที่สุด" น าเสนอดังต่อไปนี้ 
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5.1 ภาพรวมความพึงพอใจในบริการ 6 ด้าน 
ผลส ารวจพบว่า ปี 2562 ผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคมมีความพึงพอใจต่อการบริการ    

ในด้านที่ 6 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง 4.617 
คะแนน (Top 2 Box 97.88%) สอดคล้องกับผลส ารวจในปี 2561 เช่นกัน กล่าวคือ คะแนนปี 2561 
ด้านที่ 6 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  4.631 คะแนน และ Top 2 Box 
98.7% มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง 

ข้อมูลผลส ารวจทั้ง 2 ปี (บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) ช่วยยืนยันความต้องการของ
ผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคมได้เป็นอย่างดีถึงความต้องการในเรื่อง ความสะดวกสบาย 

การที่บริการด้านที่ 6 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นบริการที่
ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการอยู่ในระดับ "สูงอย่างเด่นชัด" เมื่อเทียบกับบริการด้านอ่ืนๆ 
สะทอ้นให้เห็นว่า ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นระบบที่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้ และ
ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานประกันสังคมเป็นอย่างมาก จึงเป็น
เหตุให้มีผลคะแนนความพึงพอใจในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับ "สูงอย่างเด่นชัด" (ปี 2562 เท่ากับ 
4.617 คะแนน และปี 2561 เท่ากับ 4.631 คะแนน) 

 ส่วนบริการที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ บริการด้านที่ 4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 4.215 คะแนนในปี 2562 (Top 2 Box 81.4%) และ 4.210 คะแนนในปี 2561  

การที่บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้รับคะแนนความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการน้อยที่สุด 2 ปีต่อเนื่อง สะท้อนข้อเท็จจริงว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ข้อมูลข่าวสารยังมีความไม่ชัดเจน ผู้ใช้บริการ
อาจไม่ได้รับประโยชน์ต่อข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่มีความหลากหลาย ดังนั้น การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายการท างานของส านักงานประกันสังคมต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงในงานบริการส านักงานประกันสังคมที่มีฐานผู้ประกันตนจ านวน
มาก (ข้อมูลปี 2561 มีผู้ประกันตนรวม 15,994,591 ราย) โอกาสที่จะท าให้ผู้ประกันตนรับรู้ข่าวสาร
งานประกันสังคมอย่างทั่วถึงและตรงความต้องการในทุกกลุ่มจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้น แนวทางปฏิบัติ         
ที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องต้องท าให้ผู้ประกันตนรับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง แต่ควรมุ่งเน้นไปในเรื่องการมี
ช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตน เช่น      
การสร้างสโลแกน 
 

มีปัญหาประกันสังคมโทร 1506 ตอบจบทุกเรื่อง 
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ส านักงานประกันสังคม ต้องมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการ Call Center 1506             
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง เพ่ือท าให้ผู้ประกันตนยอมรับและเกิดความนิยมใช้มากที่สุด 
กล่าวคือ ผู้ประกันตนทุกคนในชีวิตประจ าวัน ไม่จ าเป็นต้องรู้เรื่องงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์
ของตนเอง แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ประกันตนต้องการจะรับรู้ สิ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรก คือ 1506 และ 
ระบบ Call Center 1506 ต้องมีสามารถตอบโจทย์ความต้องของผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วและ  
ตรงประเด็น 

ส านักงานประกันสังคม ควรสร้างแนวการตรวจสอบและวัดความรู้ การท างานของเจ้าหน้าที่ 
Call Center 1506 อย่างต่อเนื่อง เช่น การสุ่มโทรหา Call Center 1506 และสอบถามปัญหา    
สร้างโจทย์ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท างานของ Call Center 1506     
ได้ดีที่สุด 

  
ภาพที่ 5.1 ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม         

ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 

สรุปสิ่งที่ค้นพบ :  

ข้อมูลผลส ารวจทั้ง 2 ปี (บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) ช่วยยืนยันความต้องการของ
ผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคมได้เป็นอย่างดีถึงความต้องการในเรื่อง ความสะดวกสบาย 

การที่บริการด้านที่ 6 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นบริการที่
ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการอยู่ในระดับ "สูงอย่างเด่นชัด" เมื่อเทียบกับบริการด้านอ่ืนๆ 
สะท้อนให้เห็นว่า ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นระบบที่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้ และ
ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานประกันสังคมเป็นอย่างมาก จึงเป็น

1.การให้บริการของเจ้าหน้าที่

2.กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

3.สิ่งอ านวยความสะดวก

4.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

5.คุณภาพของการให้บริการ

6.การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

4.261

4.244

4.284

4.210

4.248

4.631

4.337

4.351

4.340

4.215

4.332

4.617

2561 2562
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เหตุให้มีผลคะแนนความพึงพอใจในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับ "สูงอย่างเด่นชัด" (ปี 2562 เท่ากับ 
4.617 คะแนน และปี 2561 เท่ากับ 4.631 คะแนน) 

ส่วนบริการที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ บริการด้านที่ 4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 4.215 คะแนนในปี 2562 (Top 2 Box 81.4%) และ 4.210 คะแนนในปี 2561 
 อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะท าให้ผู้ประกันตนรับรู้ข่าวสารงานประกันสังคมอย่างทั่วถึงและตรง
ความต้องการในทุกกลุ่มจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้น แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องต้องท าให้
ผู้ประกันตนรับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง แต่ควรมุ่งเน้นไปในเรื่องการมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตน เช่น การสร้างสโลแกน 
 

มีปัญหาประกันสังคมโทร 1506 ตอบจบทุกเรื่อง 
 

ส านักงานประกันสังคม ต้องมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการ Call Center 1506 ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง เพ่ือท าให้ผู้ประกันตนยอมรับและเกิดความนิยมใช้มากท่ีสุด 

 

5.2 บริการที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจสูงสุดและต่ าสุด 
ผลส ารวจพบว่า 10 อันดับบริการของส านักงานประกันสังคม ที่สร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้ใช้บริการมากที่สุด (ภาพท่ี 5.2) ได้แก่  
1. การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment (4.689 คะแนน Top 2 Box 98.54%) 
2. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt (4.647 คะแนน Top 2 Box 94.59%) 
3. การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile (4.623 คะแนน Top 2 Box 99.15%) 
4. การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  (4.611 

คะแนน Top 2 Box 99.85%) 
5. การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่)  (4.573 คะแนน 

Top 2 Box 97.57%) 
6. การให้บริการตามล าดับคิว (4.410 คะแนน Top 2 Box 92.44%) 
7. ความสะอาดของสถานที่ (4.400 คะแนน Top 2 Box 92.74%) 
8. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ (4.385 คะแนน Top 2 Box 92.35%) 
9. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.383 คะแนน Top 2 Box 91.01%) 
10. ความสุภาพของการแต่งกาย (4.379 คะแนน Top 2 Box 91.62%) 
ทั้งนี้ บริการที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ 10 อันดับแรก ทั้งในปี 2561 และ 2562 คือ บริการในการ

ช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt การใช้บริการ
ผ่าน SSO Connect Mobile การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การใช้งานระบบ
สมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) การให้บริการตามล าดับคิว ความสะอาดของ
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สถานที่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ และความสุภาพของการแต่งกาย โดยจะสังเกตเห็น
ว่าบริการในล าดับที่ 1-5 เป็นบริการที่มาจากบริการด้านที่ 6 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต 

ส่วนบริการที่อยู่ใน 5 อันดับสุดท้าย (ภาพท่ี 5.3) คือ 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.170 คะแนน Top 2 Box 79.71%) 
2. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.219 คะแนน Top 2 Box 81.49%) 
3. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.224 คะแนน Top 2 Box 81.49%) 
4. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.228 คะแนน Top 2 Box 82.05%) 
5. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.236 คะแนน Top 2 Box 82.23%) 
จะสังเกตเห็นได้ว่า ในบริการ 5 อันดับสุดท้ายนั้น อันดับที่ 1-5 เป็นบริการจาก ด้านที่ 4 การ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและยังพบว่า เป็น 5 บริการอันดับสุดท้ายของปี 2561 เช่นกัน 
โดยมีรายละเอียดผลคะแนนความพึงพอใจของบริการทั้ง 6 ด้าน รวม 32 รายการบริการย่อย 

น าเสนอในตารางที่ 5.1  
 

ภาพที่ 5.2 บริการของส านักงานประกันสังคมที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 10 อันดับแรก          
จากผู้ใช้บริการ ปี 2561-2562 

 

4.830
4.828

4.725
4.475

4.312
4.298
4.297
4.289
4.280
4.273

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านระบบ SSO Connect

การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt

ความสะอาดของสถานที่

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ ส านักงานประกันสังคม

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่

ความสุภาพของการแต่งกาย

ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร

การให้บริการตามล าดับคิว

2561
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
ภาพที่ 5.3 บริการของส านักงานประกันสังคมที่ได้รับความพึงพอใจต่ าสุด 5 อันดับท้าย           

จากผู้ใช้บริการ ปี 2561-2562 

 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
 

4.689
4.647

4.623
4.611

4.573
4.410
4.400

4.385
4.383
4.379

การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt  

การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่)

การให้บริการตามล าดับคิว

ความสะอาดของสถานที่

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่

ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ

ความสุภาพของการแตง่กาย

2562

4.193

4.202

4.216

4.217

4.221

มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับถูกต้องไมล่้าสมัย

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมคีวามชัดเจน

2561

4.170

4.219

4.224

4.228

4.236

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก

มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไมล่้าสมัย

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมคีวามชัดเจน

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

2562
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ข้อสังเกต ส านักงานประกันสังคม มีจุดอ่อนเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แต่มีจุด
แข็งในบริการที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี/อินเทอร์เน็ต แนวทางการแก้ไขคือ ส านักงานประกันสังคมควร
น าจุดแข็งมาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้จุดอ่อน โดยการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

มีปัญหาประกันสังคมโทร 1506 ตอบจบทุกเรื่อง 
 

ส านักงานประกันสังคม ต้องมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการ Call Center 1506             
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง เพ่ือท าให้ผู้ประกันตนยอมรับและเกิดความนิยมใช้มากที่สุด 
กล่าวคือ ผู้ประกันตนทุกคนในชีวิตประจ าวัน ไม่จ าเป็นต้องรู้เรื่องงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์
ของตนเอง แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ประกันตนต้องการจะรับรู้ สิ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรก คือ 1506 และ 
ระบบ Call Center 1506 ต้องมีสามารถตอบโจทย์ความต้องของผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วและ  
ตรงประเด็น 

ส านักงานประกันสังคม ควรสร้างแนวการตรวจสอบและวัดความรู้ การท างานของเจ้าหน้าที่ 
Call Center 1506 อย่างต่อเนื่อง เช่น การสุ่มโทรหา Call Center 1506 และสอบถามปัญหา    
สร้างโจทย์ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท างานของ Call Center 1506     
ได้ดีที่สุด 

 
ตารางท่ี 5.1  ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

รายการ เฉลี่ย 
Top  

2 Box 

ร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.337 89.51 46.11 43.40 8.62 1.84 0.03 
ความพึงพอใจในบริการที่ส านักงาน 4.316 88.89 44.76 44.13 9.14 1.94 0.03 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.337 90.23 44.83 45.40 8.42 1.35 - 
 การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ 4.312 89.14 43.57 45.57 9.39 1.47 - 
 ความสุภาพ พูดจาด ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี 4.337 90.31 44.54 45.77 8.51 1.18 - 
 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.313 89.07 43.99 45.08 9.23 1.70 - 
 การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม 4.343 91.00 44.84 46.16 7.50 1.50 - 
 ความสุภาพของการแต่งกาย 4.379 91.62 47.20 44.42 7.49 0.89 - 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 4.351 90.55 46.35 44.20 7.65 1.80 - 
 การให้บริการตามล าดับคิว 4.410 92.44 49.83 42.61 6.26 1.30 - 
 ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ 4.383 91.01 48.99 42.02 7.34 1.65 - 
 ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.322 89.58 44.88 44.70 8.13 2.29 - 
 การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ 4.299 88.72 43.47 45.25 8.95 2.33 - 
 ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ไดร้ับ 4.340 90.08 45.55 44.53 8.29 1.63 - 
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รายการ เฉลี่ย 
Top  

2 Box 

ร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 วันและเวลาเปิดให้บริการ 4.352 91.43 45.36 46.07 6.92 1.65 - 
สิ่งอ านวยความสะดวก 4.340 90.75 44.97 45.78 7.50 1.75 - 
 ความสะอาดของสถานท่ี 4.400 92.74 48.71 44.03 5.86 1.40 - 
 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี 4.385 92.35 47.87 44.48 5.95 1.70 - 
 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน

อาคาร เช่น เก้าอี้นั่งรอ น้ าดื่ม 
4.327 89.82 44.69 45.13 8.38 1.80 - 

 ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับ
บริการ 

4.305 89.86 42.28 47.58 8.47 1.67 - 

 การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ ์ 4.281 88.96 41.30 47.66 8.84 2.20 - 
การประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร 

4.215 81.40 43.23 38.17 
15.6

8 
2.75 0.17 

 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก 4.170 79.71 40.56 39.15 17.18 2.94 0.17 
 เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน 4.228 82.05 43.88 38.17 15.04 2.73 0.18 
 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับมีประโยชนต์่อผู้ใช้บริการ 4.236 82.23 44.48 37.75 14.83 2.80 0.16 
 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับถูกต้องไมล่า้สมัย 4.224 81.49 43.71 37.78 15.82 2.52 0.17 
 มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร 4.219 81.49 43.52 37.97 15.54 2.81 0.16 
คุณภาพของการให้บริการ 4.332 91.19 44.09 47.10 6.72 2.09 - 
 มีความเสมอภาคของการให้บริการ 4.369 91.40 47.75 43.65 6.33 2.27 - 
 การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 4.352 91.48 45.66 45.82 6.54 1.98 - 
 การให้บริการอยู่ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 4.319 90.81 43.39 47.42 6.86 2.33 - 
 การให้บริการมีความโปร่งใส 4.328 91.22 43.33 47.89 7.07 1.71 - 
 ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ 4.292 91.05 40.32 50.73 6.83 2.12 - 
การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 

4.617 97.88 64.23 33.65 1.71 0.41 - 

 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงิน
สมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  

4.611 99.85 61.22 38.63 0.15 - - 

 การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment 4.689 98.54 70.35 28.19 1.46 - - 
 การพิมพ์ใบเสรจ็รับเงินผ่านระบบ e-Receipt  4.647 94.59 71.65 22.94 3.84 1.57 - 
 การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile 4.623 99.15 63.26 35.89 0.73 0.12 - 
 การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงาน

ประกันสังคม (รูปแบบใหม)่ 
4.573 97.57 60.01 37.56 2.13 0.30 - 

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 
  (บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ) 

4.597 97.41 62.75 34.66 2.14 0.45 0.00 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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สรุปสิ่งที่ค้นพบ : ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจในบริการของส านักงานประกันสังคม 

ปี 2562 พบว่า ไม่มีบริการใดที่คะแนนน้อยกว่า 4.000 คะแนน หมายความว่า ในแต่ละด้านของการ
ให้บริการ ส านักงานประกันสังคมยังคงสามารถรักษามาตรฐานงานบริการไว้ได้ในระดับดี                
และมีการพัฒนาการให้บริการดีขึ้น แต่ยังคงมีจุดอ่อนในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร        
ซึ่งพบว่าเป็นจุดอ่อนในปี 2561 เช่นกัน ในขณะที่จุดแข็งคือ การให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต     
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างดี
ยิ่ง ส านักงานประกันสังคมควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาการให้บริการในด้านอ่ืนๆ เพื่อ
สร้างจุดแข็งให้กับองค์กรและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 

 

5.3 ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม เมื่อจ าแนกตามขนาดของ

ส านักงาน (ภาพท่ี 5.4 และตารางที่ 5.2-5.3) พบว่า  
ส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก บริการที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ 10 อันดับแรก คือ 
1. ความสะอาดของสถานที่ (4.422 คะแนน Top 2 Box 93.56%) 
2. การให้บริการตามล าดับคิว (4.410 คะแนน Top 2 Box 92.92%) 
3. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ (4.404 คะแนน Top 2 Box 92.87%) 
4. ความสุภาพของการแต่งกาย (4.382 คะแนน Top 2 Box 91.82%) 
5. มีความเสมอภาคของการให้บริการ (4.379 คะแนน Top 2 Box 92.10%) 
6. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.376 คะแนน Top 2 Box 91.51%) 
7. การให้บริการถูกต้องครบถ้วน (4.367 คะแนน Top 2 Box 92.24%) 
8. วันและเวลาเปิดให้บริการ (4.361 คะแนน Top 2 Box 92.34%) 
9. ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี (4.355 คะแนน Top 2 Box 91.06%) 
10. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอ้ีนั่งรอ น้ าดื่ม (4.355 

คะแนน Top 2 Box 90.73%) 
ซึ่งจากความพึงพอใจใน 10 อันดับนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2561 พบว่า บริการที่ยังคงได้รับ

ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการทั้งในปี 2561 และปี 2562 คือ บริการในเรื่องความสะอาดของสถานที่ 
การให้บริการถูกต้องครบถ้วน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ความสุภาพของการแต่งกาย มี
ความเสมอภาคของการให้บริการ และความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร ส่วน
บริการที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.193 คะแนน 
Top 2 Box 81.94%) 
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ส านักงานประกันสังคมขนาดกลาง บริการที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ 10 อันดับแรก คือ 
1. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.418 คะแนน Top 2 Box 91.37%) 
2. การให้บริการตามล าดับคิว (4.417 คะแนน Top 2 Box 92.28%) 
3. ความสุภาพของการแต่งกาย (4.390 คะแนน Top 2 Box 91.89%) 
4. ความสะอาดของสถานที่ (4.386 คะแนน Top 2 Box 91.97%) 
5. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ (4.382 คะแนน Top 2 Box 91.81%) 
6. มีความเสมอภาคของการให้บริการ (4.381 คะแนน Top 2 Box 90.86%) 
7. วันและเวลาเปิดให้บริการ (4.374 คะแนน Top 2 Box 90.92%) 
8. การให้บริการถูกต้องครบถ้วน (4.365 คะแนน Top 2 Box 91.30%) 
9. ความรวดเร็วในการให้บริการ (4.360 คะแนน Top 2 Box 89.79%) 
10. ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ (4.354 คะแนน Top 2 Box 89.44%) 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2561 พบว่า บริการที่ยังคงได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการทั้งในปี 

2561 และปี 2562 คือ การให้บริการตามล าดับคิว ความสะอาดของสถานที่ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานที่ และความสุภาพของการแต่งกาย ส่วนบริการที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.151 คะแนน Top 2 Box 76.36%)  

 
ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่ บริการที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ 10 อันดับแรก คือ 
1. การให้บริการตามล าดับคิว (4.402 คะแนน Top 2 Box 91.20%) 
2. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.376 คะแนน Top 2 Box 89.30%) 
3. ความสุภาพของการแต่งกาย (4.364 คะแนน Top 2 Box 90.83%) 
4. ความสะอาดของสถานที่ (4.351 คะแนน Top 2 Box 91.03%) 
5. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ (4.336 คะแนน Top 2 Box 91.34%) 
6. มีความเสมอภาคของการให้บริการ (4.329 คะแนน Top 2 Box 89.83%) 
7. ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ (4.318 คะแนน Top 2 Box 88.65%) 
8. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม (4.312 คะแนน Top 2 Box 89.27%) 
9. วันและเวลาเปิดให้บริการ (4.307 คะแนน Top 2 Box 89.29%) 
10. การให้บริการถูกต้องครบถ้วน (4.297 คะแนน Top 2 Box 89.45%) 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2561 พบว่า บริการที่ยังคงได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการทั้งในปี 

2561 และปี 2562 คือ ความสะอาดของสถานที่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ และความ
สุภาพของการแต่งกาย ส่วนบริการที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้
โดยสะดวก (4.121 คะแนน Top 2 Box 76.13%)  

ส าหรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานประกันสังคมในแต่ละ
ขนาด ควรมีแนวทางดังนี้ 
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 แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก ควรมุ่งเน้นเรื่อง
ของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้สามารถท าได้โดยสะดวก มีความหลากหลายของช่องทาง
สื่อสาร ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความ
ชัดเจน ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ การแสดงป้ายแนะน าบริการ/
ประชาสัมพันธ์ เพราะมีผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจรายการเหล่านี้ น้อยกว่าความพึง
พอใจบริการด้านอื่น น าเสนอตามภาพที่ 5.4  

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของส านักงานประกันสังคมขนาดกลาง ควรมุ่งเน้นใน
เรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้สามารถท าได้โดยสะดวก ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่
ล้าสมัย เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน มีความหลากหลายของช่องทาง
สื่อสาร ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถได้รับ
ประโยชน์จากการใช้บริการ เพราะมีผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจรายการเหล่านี้ น้อย
กว่าความพึงพอใจบริการด้านอื่น น าเสนอตามภาพที่ 5.4 

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่ ควรมุ่งเน้น 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้สามารถท าได้โดยสะดวก มีความหลากหลายของช่องทาง
สื่อสาร ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความ
ชัดเจน ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จาก
การใช้บริการ เพราะมีผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจรายการเหล่านี้ น้อยกว่าความพึง
พอใจบริการด้านอื่น น าเสนอตามภาพที่ 5.4 

 

ภาพที่ 5.4 ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม  
จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

4.050
4.100
4.150
4.200
4.250
4.300
4.350
4.400
4.450

กา
รย

ิ้มแ
ย้ม

แจ่
มใ

ส 
เต็

มใ
จใ

นบ
ริก

าร

คว
าม

สุภ
าพ

 พ
ูดจ

าดี
 มี

มน
ุษย

…

คว
าม

กร
ะตื

อร
ือร

้นใ
นก

าร
ให้

บร
ิกา

ร

กา
รใ

ห้ค
 าแ

นะ
น า

แล
ะต

อบ
ข้อ

ซัก
ถา

ม

คว
าม

สุภ
าพ

ขอ
งก

าร
แต่

งก
าย

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
ตา

มล
 าดั

บค
ิว

คว
าม

สะ
ดว

กข
อง

ขั้น
ตอ

นก
าร

…

คว
าม

รว
ดเ

ร็ว
ใน

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
 

กา
รแ

สด
งแ

ผน
ผัง

/แ
จ้ง

ข้อ
มูล

…

คว
าม

ถูก
ต้อ

งแ
ละ

คร
บถ้

วน
ขอ

ง…

วัน
แล

ะเ
วล

าเป
ิดใ

ห้ใ
ห้บ

ริก
าร

คว
าม

สะ
อา

ดข
อง

สถ
าน

ที่

คว
าม

เป
็นร

ะเ
บีย

บเ
รีย

บร
้อย

ขอ
ง…

คว
าม

เพ
ียง

พอ
ขอ

งส
ิ่งอ

 าน
วย

คว
าม

…

คว
าม

เพ
ียง

พอ
ขอ

งก
าร

จัด
เต

รีย
ม…

กา
รแ

สด
งป

้าย
แน

ะน
 าบ

ริก
าร

/…

กา
รเข

้าถึ
งข้

อมู
ลข่

าว
สา

รท
 าไ

ด้…

เน
ื้อห

าข้
อม

ูลข
่าว

สา
รท

ี่ได้
รับ

มีค
วา

ม…

ข้อ
มูล

ข่า
วส

าร
ที่ไ

ด้ร
ับมี

ปร
ะโ

ยช
น์…

ข้อ
มูล

ข่า
วส

าร
ที่ไ

ด้ร
ับถู

กต้
อง

ไม
่…

มีค
วา

มห
ลา

กห
ลา

ยข
อง

ช่อ
งท

าง
…

มีค
วา

มเ
สม

อภ
าค

ขอ
งก

าร
ให้

บร
ิกา

ร

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
ถูก

ต้อ
งค

รบ
ถ้ว

น

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
อย

ู่ใน
ระ

ยะ
เวล

าท
ี่…

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
มีค

วา
มโ

ปร
่งใส

ผู้ใ
ช้บ

ริก
าร

ได้
รับ

ปร
ะโ

ยช
น์จ

าก
กา

ร…
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 

3.900

4.000

4.100

4.200

4.300

4.400

4.500

กำ
รย
ิม้แ
ย้ม
แจ
่มใ
ส 
เต็
มใ
จใ
นบ

ริก
ำร

คว
ำม
สภุ
ำพ
 พ
ดูจ
ำดี
 ม
ีมน
ษุย

สมั
พนั

ธ์ดี
 

คว
ำม
กร
ะตื
อรื
อร้
นใ
นก
ำร
ให้
บริ
กำ
ร

กำ
รใ
ห้ค
 ำแ
นะ
น ำ
แล
ะต
อบ
ข้อ
ซกั
ถำ
ม

คว
ำม
สภุ
ำพ
ขอ
งก
ำร
แต
่งก
ำย

กำ
รใ
ห้บ

ริก
ำร
ตำ
มล
 ำด
บัคิ

ว

คว
ำม
สะ
ดว
กข
อง
ขัน้
ตอ
นก
ำร
ให้
บริ
กำ
ร

คว
ำม
รว
ดเ
ร็ว
ใน
กำ
รใ
ห้บ

ริก
ำร
 

กำ
รแ
สด
งแ
ผน
ผงั
/แจ้

งข้
อม
ลูข
ัน้ต
อน
กำ
ร…

คว
ำม
ถกู
ต้อ
งแ
ละ
คร
บถ้
วน
ขอ
งบ
ริก
ำร
ที่…

วนั
แล
ะเว

ลำ
เปิ
ดใ
ห้ใ
ห้บ

ริก
ำร

คว
ำม
สะ
อำ
ดข
อง
สถ
ำน
ที่

คว
ำม
เป็
นร
ะเบ

ียบ
เรีย

บร้
อย
ขอ
งส
ถำ
นที่

คว
ำม
เพ
ียง
พอ
ขอ
งส
ิ่งอ
 ำน
วย
คว
ำม
…

คว
ำม
เพ
ียง
พอ
ขอ
งก
ำร
จดั
เต
รีย
มเ
อก
สำ
ร…

กำ
รแ
สด
งป
ำ้ย
แน
ะน
 ำบ
ริก
ำร
/…

กำ
รเข้

ำถ
ึงข้
อม
ลูข
ำ่ว
สำ
รท
 ำไ
ด้โ
ดย
สะ
ดว
ก

เนื
อ้ห
ำข้
อม
ลูข
ำ่ว
สำ
รที่
ได้
รับ
มีค

วำ
มช
ดัเ
จน

ข้อ
มลู
ขำ่
วส
ำร
ที่ไ
ด้รั
บม

ีปร
ะโ
ยช
น์ต
่อ…

ข้อ
มลู
ขำ่
วส
ำร
ที่ไ
ด้รั
บถ
กูต้
อง
ไม
่ล้ำ
สม
ยั

มีค
วำ
มห

ลำ
กห
ลำ
ยข
อง
ช่อ
งท
ำง
สื่อ
สำ
ร

มีค
วำ
มเ
สม
อภ
ำค
ขอ
งก
ำร
ให้
บริ
กำ
ร

กำ
รใ
ห้บ

ริก
ำร
ถกู
ต้อ
งค
รบ
ถ้ว
น

กำ
รใ
ห้บ

ริก
ำร
อย
ูใ่น
ระ
ยะ
เวล

ำที่
เห
มำ
ะส
ม

กำ
รใ
ห้บ

ริก
ำร
มีค
วำ
มโ
ปร่
งใ
ส

ผู้ใ
ช้บ
ริก
ำร
ได้
รับ
ปร
ะโ
ยช
น์จ
ำก
กำ
รใ
ช้…

ส ำนกังำนประกนัสงัคมขนำดกลำง 2561 ส ำนกังำนประกนัสงัคมขนำดกลำง 2562

3.950
4.000
4.050
4.100
4.150
4.200
4.250
4.300
4.350
4.400
4.450

กา
รย

ิ้มแ
ย้ม

แจ่
มใ

ส 
เต็

มใ
จใ

นบ
ริก

าร

คว
าม

สุภ
าพ

 พ
ูดจ

าดี
 ม

ีมน
ุษย

สัม
พัน

ธ์ดี
 

คว
าม

กร
ะตื

อร
ือร

้นใ
นก

าร
ให้

บร
ิกา

ร

กา
รใ

ห้ค
 าแ

นะ
น า

แล
ะต

อบ
ข้อ

ซัก
ถา

ม

คว
าม

สุภ
าพ

ขอ
งก

าร
แต่

งก
าย

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
ตา

มล
 าดั

บค
ิว

คว
าม

สะ
ดว

กข
อง

ขั้น
ตอ

นก
าร

ให้
บร

ิกา
ร

คว
าม

รว
ดเ

ร็ว
ใน

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
 

กา
รแ

สด
งแ

ผน
ผัง

/แ
จ้ง

ข้อ
มูล

ขั้น
ตอ

นก
าร

บร
ิกา

ร

คว
าม

ถูก
ต้อ

งแ
ละ

คร
บถ้

วน
ขอ

งบ
ริก

าร
ที่ไ

ด้ร
ับ

วัน
แล

ะเ
วล

าเป
ิดใ

ห้ใ
ห้บ

ริก
าร

คว
าม

สะ
อา

ดข
อง

สถ
าน

ที่

คว
าม

เป
็นร

ะเ
บีย

บเ
รีย

บร
้อย

ขอ
งส

ถา
นท

ี่

คว
าม

เพ
ียง

พอ
ขอ

งส
ิ่งอ

 าน
วย

คว
าม

สะ
ดว

กภ
าย

ใน
…

คว
าม

เพ
ียง

พอ
ขอ

งก
าร

จัด
เต

รีย
มเ

อก
สา

รร
ับบ

ริก
าร

กา
รแ

สด
งป

้าย
แน

ะน
 าบ

ริก
าร

/ป
ระ

ชา
สัม

พัน
ธ์

กา
รเข

้าถึ
งข้

อมู
ลข่

าว
สา

รท
 าไ

ด้โ
ดย

สะ
ดว

ก

เน
ื้อห

าข้
อม

ูลข
่าว

สา
รท

ี่ได้
รับ

มีค
วา

มช
ัดเ

จน

ข้อ
มูล

ข่า
วส

าร
ที่ไ

ด้ร
ับม

ีปร
ะโ

ยช
น์ต่

อผ
ู้ใช

้บร
ิกา

ร

ข้อ
มูล

ข่า
วส

าร
ที่ไ

ด้ร
ับถู

กต้
อง

ไม่
ล้า

สมั
ย

มีค
วา

มห
ลา

กห
ลา

ยข
อง

ช่อ
งท

าง
สื่อ

สา
ร

มีค
วา

มเ
สม

อภ
าค

ขอ
งก

าร
ให้

บร
ิกา

ร

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
ถูก

ต้อ
งค

รบ
ถ้ว

น

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
อย

ู่ใน
ระ

ยะ
เวล

าท
ี่เห

มา
ะส

ม

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
มีค

วา
มโ

ปร
่งใส

ผู้ใ
ช้บ

ริก
าร

ได้
รับ

ปร
ะโ

ยช
น์จ

าก
กา

รใ
ช้บ

ริก
าร

ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่ 2561 ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่ 2562
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ตารางท่ี 5.2  ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม จ าแนกตาม
ขนาดของส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

รายการ 
รวมทุก
กลุ่ม 

ขนาดของส านักงานประกันสังคม 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.337 4.349 4.340 4.303 

ความพึงพอใจในบริการที่ส านักงาน 4.316 4.331 4.317 4.275 

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.337 4.352 4.334 4.296 

 การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ 4.312 4.339 4.299 4.248 

 ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4.337 4.355 4.325 4.294 

 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.313 4.332 4.311 4.264 

 การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม 4.343 4.354 4.344 4.312 

 ความสุภาพของการแต่งกาย 4.379 4.382 4.390 4.364 

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 4.351 4.353 4.369 4.329 

 การให้บริการตามล าดับคิว 4.410 4.410 4.417 4.402 

 ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ 4.383 4.376 4.418 4.376 

 ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.322 4.320 4.360 4.296 

 การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมลูขั้นตอนการบริการ 4.299 4.310 4.290 4.275 

 ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ไดร้ับ 4.340 4.344 4.354 4.318 

 วันและเวลาเปิดให้บริการ 4.352 4.361 4.374 4.307 

สิ่งอ านวยความสะดวก 4.340 4.357 4.336 4.294 

 ความสะอาดของสถานท่ี 4.400 4.422 4.386 4.351 

 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี 4.385 4.404 4.382 4.336 
 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอ้ี        
นั่งรอ น้ าดื่ม 

4.327 4.355 4.308 4.265 

 ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ 4.305 4.315 4.314 4.266 

 การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ ์ 4.281 4.289 4.289 4.249 

การประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร 4.215 4.233 4.201 4.176 

 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก 4.170 4.193 4.151 4.121 

 เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน 4.228 4.246 4.214 4.190 

 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับมีประโยชนต์่อผู้ใช้บริการ 4.236 4.253 4.220 4.199 

 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับถูกต้องไมล่า้สมัย 4.224 4.242 4.203 4.189 

 มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร 4.219 4.232 4.217 4.183 

คุณภาพของการให้บริการ 4.332 4.353 4.336 4.268 

 มีความเสมอภาคของการให้บริการ 4.369 4.379 4.381 4.329 

 การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 4.352 4.367 4.365 4.297 

 การให้บริการอยู่ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 4.319 4.341 4.330 4.247 
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รายการ 
รวมทุก
กลุ่ม 

ขนาดของส านักงานประกันสังคม 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

 การให้บริการมีความโปร่งใส 4.328 4.350 4.344 4.256 

 ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ 4.292 4.331 4.259 4.211 

การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.617 4.601 4.641 4.637 
 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต  

4.611 4.555 4.644 4.700 

 การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment 4.689 4.687 4.668 4.708 

 การพิมพ์ใบเสรจ็รับเงินผ่านระบบ e-Receipt  4.647 4.605 4.678 4.691 

 การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile 4.623 4.629 4.626 4.602 

 การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) 4.573 4.553 4.626 4.584 

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 (บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 4.597 4.499 4.679 4.746 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
 

 
ตารางท่ี 5.3 ร้อยละความพึงพอใจระดับ Top 2 Box ในบริการด้านตา่งๆ ของส านักงาน

ประกันสังคม จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
รายการ รวมทุก

กลุ่ม 
ขนาดของส านักงานประกันสังคม 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

ความพึงพอใจในภาพรวม 89.51 90.43 88.64 87.65 
ความพึงพอใจในบริการที่ส านักงาน 88.89 89.89 87.94 86.82 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 90.22 90.96 89.74 88.54 
 การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ 89.14 90.28 88.54 86.38 
 ความสุภาพ พูดจาด ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี 90.31 91.06 89.25 89.02 
 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 89.06 89.90 88.42 87.23 
 การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม 91.00 91.72 90.60 89.27 
 ความสุภาพของการแต่งกาย 91.62 91.82 91.89 90.83 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 90.54 91.30 90.27 88.63 
 การให้บริการตามล าดับคิว 92.44 92.92 92.28 91.20 
 ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ 91.01 91.51 91.37 89.30 
 ความรวดเร็วในการให้บริการ 89.58 90.56 89.79 86.63 
 การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ 88.72 89.69 87.82 86.72 
 ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ไดร้ับ 90.09 90.78 89.44 88.65 
 วันและเวลาเปิดให้บริการ 91.43 92.34 90.92 89.29 
สิ่งอ านวยความสะดวก 90.75 91.49 89.99 89.27 
 ความสะอาดของสถานท่ี 92.74 93.56 91.97 91.03 
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รายการ รวมทุก
กลุ่ม 

ขนาดของส านักงานประกันสังคม 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี 92.36 92.87 91.81 91.34 
 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอีน้ั่ง
รอ น้ าดื่ม 

89.82 90.73 89.06 87.87 

 ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ 89.86 90.51 89.04 88.67 
 การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ ์ 88.96 89.75 88.06 87.45 
การประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร 81.40 83.27 78.75 78.24 
 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก 79.71 81.94 76.36 76.13 
 เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน 82.05 83.92 79.41 78.91 
 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับมีประโยชนต์่อผู้ใช้บริการ 82.23 84.00 79.71 79.26 
 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับถูกต้องไมล่า้สมัย 81.49 83.10 79.41 78.64 
 มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร 81.50 83.40 78.86 78.25 
คุณภาพของการให้บริการ 91.19 92.14 90.51 89.06 
 มีความเสมอภาคของการให้บริการ 91.39 92.10 90.86 89.83 
 การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 91.48 92.24 91.30 89.45 
 การให้บริการอยู่ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 90.81 91.96 89.79 88.38 
 การให้บริการมีความโปร่งใส 91.22 92.07 90.78 89.16 
 ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ 91.05 92.31 89.82 88.47 
การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 97.88 98.08 97.67 97.55 
 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต  

99.85 99.95 99.55 99.89 

 การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment 98.54 99.19 98.18 97.50 
 การพิมพ์ใบเสรจ็รับเงินผ่านระบบ e-Receipt  94.59 94.22 93.86 95.64 
 การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile 99.15 99.30 98.78 98.99 
 การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) 97.57 97.66 98.27 96.79 
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 (บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 97.40 96.56 98.31 98.56 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 

ข้อสังเกต :  ไม่ว่าจะเป็นส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่      
กลุ่มบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดและกลุ่มบริการที่สร้างความพึงพอใจน้อยสุดของแต่ละขนาด
ส านักงานประกันสังคม จะสอดคล้องเป็นประเด็นเดียวกัน ต่างกันเพียงน้ าหนักของตัวเลขคะแนน     
ซึ่งดูเหมือนว่าผู้ใช้บริการในส านักงานประกันสังคมขนาดเล็กมีแนวโน้มให้น้ าหนักคะแนนความพึง
พอใจงานบริการที่มากกว่าส านักงานประกันสังคมขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่โดยแท้จริงแล้ว 
บริการที่มีอยู่ในทุกหน่วยบริการส านักงานประกันสังคม จะมีรูปแบบบริการเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น 
การเพ่ิมขึ้นของคะแนนความพึงพอใจในส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก อาจเป็นอิทธิพลจาก
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ปริมาณผู้ประกันตนต่อหน่วยบริการที่น้อยกว่าส านักงานประกันสังคมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่ง
เนื้อหาบทท่ี 4 กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า  

“ประเด็นนี้จึงเป็นที่สังเกตเบื้องต้นได้ว่าขนาด (จ านวน) ของผู้ประกันตนที่เหมาะสมต่อ     
หน่วยบริการอาจส่งผลต่อคุณภาพงานบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้เช่นกัน ดังนั้น 
จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจน ามาศึกษาต่อถึงขนาด (จ านวน) ผู้ประกันตนที่เหมาะสมต่อหน่วยบริการ    
เพ่ือที่ว่าให้ส านักงานประกันสังคมสามารถกระจายจุดบริการให้คลอบคลุมความต้องการของ
ผู้ประกันตน ซึ่งรวมถึงแนวคิดการเพ่ิมตัวแทน/ผู้ดูแล/ให้ค าปรึกษา/สร้ างเครือข่าย ให้ครอบคลุม    
ทุกพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น การน าแนวคิดให้สถานประกอบการมีพนักงานที่มีบทบาทเป็นตัวแทนส านักงาน
ประกันสังคมอยู่ภายในสถานประกอบการนั้นๆ”   

ส าหรับวิธีลดความเหลื่อมล้ าของการบริการระหว่างส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ที่ดีสุดในเวลานี้ คือ การที่ส านักงานประกันสังคมออกนโยบายให้ทุกหน่วย
บริการต้องผ่านมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพราะโดยข้อก าหนดของ GECC การที่ศูนย์
ราชการใดๆ จะได้รับใบรับรองจะต้องปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ถึงระดับข้อก าหนด ซึ่งเท่ากับ
เป็นการบังคับให้ส านักงานประกันสังคมทั้ง 137 หน่วยบริการ ยกระดับคุณภาพงานบริการให้เท่า
เทียมกัน 

 

จ าแนกตามกองทุน : เมื่อจ าแนกผลการศึกษาตามประเภทของกองทุน พบว่า ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ดังนี้ (ภาพที่ 5.5 และ ตารางที่ 5.4-5.5) 

กองทุนประกันสังคม  
บริการ 10 อันดับแรกที่ผู้ ใ ช้บริการพึงพอใจมากที่สุดในการให้บริการของกองทุน

ประกันสังคม คือ 
1. การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment (4.689 คะแนน Top 2 Box 98.54%) 
2. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt (4.647 คะแนน Top 2 Box 94.59%) 
3. การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile (4.623 คะแนน Top 2 Box 99.15%) 
4. การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  (4.611 

คะแนน Top 2 Box 99.85%) 
5. การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่)  (4.573 คะแนน 

Top 2 Box 97.57%) 
6. การให้บริการตามล าดับคิว (4.375 คะแนน Top 2 Box 91.99%) 
7. ความสะอาดของสถานที่ (4.367 คะแนน Top 2 Box 92.24%) 
8. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ (4.353 คะแนน Top 2 Box 91.92%) 
9. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.347 คะแนน Top 2 Box 90.45%) 
10. ความสุภาพของการแต่งกาย (4.344 คะแนน Top 2 Box 91.14%) 
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จากคะแนนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการในกองทุนประกันสังคมต้องการจาก
ส านักงานประกันสังคมคือ การบริการที่มีเทคโนโลยีในการอ านวยความสะดวก เพ่ือให้การใช้บริการมี
ความคล่องตัวมากข้ึน ประกอบกับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดล าดับคิว มีสถานที่ที่พร้อม
จะให้บริการ รวมถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ 

ส่วนบริการ 10 อันดับ ที่ผู้ ใช้บริการพึงพอใจน้อยที่สุดในการให้บริการของกองทุน
ประกันสังคม คือ 

1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.166 คะแนน Top 2 Box 80.79%) 
2. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.174 คะแนน Top 2 Box 80.35%) 
3. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.179 คะแนน Top 2 Box 80.40%) 
4. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.185 คะแนน Top 2 Box 81.10%) 
5. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.192 คะแนน Top 2 Box 81.19%) 
6. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ (4.251 คะแนน Top 2 Box 90.50%) 
7. การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ (4.256 คะแนน Top 2 Box 88.03%) 
8. การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ (4.269 คะแนน Top 2 Box 88.48%) 
9. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ (4.273 คะแนน Top 2 Box 88.36%) 
10. การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ (4.274 คะแนน Top 2 Box 89.43%) 
 
กองทุนเงินทดแทน 
บริการ 10 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุดในการให้บริการของกองทุนเงินทดแทน 

คือ 
1. การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment (4.689 คะแนน Top 2 Box 98.54%) 
2. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt (4.688 คะแนน Top 2 Box 94.93%) 
3. การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile (4.623 คะแนน Top 2 Box 99.06%) 
4. การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  (4.611 

คะแนน Top 2 Box 99.85%) 
5. การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่)  (4.576 คะแนน 

Top 2 Box 97.89%) 
6. การให้บริการตามล าดับคิว (4.412 คะแนน Top 2 Box 92.14%) 
7. ความสะอาดของสถานที่ (4.404 คะแนน Top 2 Box 92.41%) 
8. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที ่(4.385 คะแนน Top 2 Box 92.04%) 
9. ความสุภาพของการแต่งกาย (4.384 คะแนน Top 2 Box 91.64%) 
10. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.383 คะแนน Top 2 Box 90.56%) 
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ข้อสังเกตจากการให้บริการของส านักงานในกองทุนเงินทดแทน คือ ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีทีทันสมัย ความสะดวกคล่องตัวในการให้บริการมีการ
จัดล าดับคิว สถานที่สะอาด ผู้ให้บริการแต่งกายสุภาพ 

ส่วนบริการ 10 อันดับ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยที่สุดในการให้บริการของกองทุนเงินทดแทน 
คือ 

1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.141 คะแนน Top 2 Box 78.13%) 
2. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.209 คะแนน Top 2 Box 80.94%) 
3. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.221 คะแนน Top 2 Box 81.12%) 
4. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.226 คะแนน Top 2 Box 81.82%) 
5. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.236 คะแนน Top 2 Box 81.99%) 
6. การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ (4.265 คะแนน Top 2 Box 88.31%) 
7. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ (4.284 คะแนน Top 2 Box 90.62%) 
8. ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ (4.286 คะแนน Top 2 Box 88.89%) 
9. การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ (4.292 คะแนน Top 2 Box 88.09%) 
10. ความรวดเร็วในการให้บริการ (4.310 คะแนน Top 2 Box 88.95%) 
 
ภาพที่ 5.5 ผล 10 อันดับบริการจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน                      

ที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและน้อยที่สุด ปี 2562 

 

4.344
4.347
4.353
4.367
4.375

4.573
4.611
4.623
4.647

4.689

4.000 4.200 4.400 4.600 4.800

ความสุภาพของการแต่งกาย

ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่

ความสะอาดของสถานที่

การให้บริการตามล าดับคิว

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม …

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบ…

การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt  

การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment

10 อันดับบริการจากกองทุนประกันสังคม ที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
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4.185
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4.256
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การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก
มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ
การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ

การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ

การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์

10 อันดับบริการจากกองทุนประกันสังคม ที่ได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด
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ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ

ความสุภาพของการแต่งกาย

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่

ความสะอาดของสถานที่

การให้บริการตามล าดับคิว

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม …

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบ…

การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt  

การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment

10 อันดับบริการจากกองทุนเงินทดแทน ที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
จ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ : เมื่อจ าแนกผลการศึกษาตามประเภทของผู้ใช้บริการ 

ออกเป็นกลุ่มของนายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 ผู้ประกันตน มาตรา 
39 ผู้ประกันตน มาตรา 40 ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) (ภาพท่ี 5.6 และ ตารางที่ 5.4-5.5) พบว่า  

นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง  
บริการ 10 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด คือ 
1. การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment (4.689 คะแนน Top 2 Box 98.54%) 
2. การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  (4.611 

คะแนน Top 2 Box 99.85%) 
3. การให้บริการตามล าดับคิว (4.451 คะแนน Top 2 Box 91.24%) 
4. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.437 คะแนน Top 2 Box 90.24%) 
5. ความสุภาพของการแต่งกาย (4.430 คะแนน Top 2 Box 91.68%) 
6. ความสะอาดของสถานที่ (4.419 คะแนน Top 2 Box 90.21%) 
7. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ (4.406 คะแนน Top 2 Box 90.30%) 
8. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม (4.381 คะแนน Top 2 Box 90.18%) 
9. ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี (4.379 คะแนน Top 2 Box 89.45%) 
10. มีความเสมอภาคของการให้บริการ (4.375 คะแนน Top 2 Box 90.31%) 
บริการ 10 อันดับ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.191 คะแนน Top 2 Box 80.56%) 
2. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.213 คะแนน Top 2 Box 80.50%) 
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การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก

มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ

ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ

การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ

ความรวดเร็วในการให้บริการ

10 อันดับบริการจากกองทุนเงินทดแทน ที่ได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด
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3. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.242 คะแนน Top 2 Box 82.24%) 
4. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ (4.244 คะแนน Top 2 Box 88.46%) 
5. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.252 คะแนน Top 2 Box 80.67%) 
6. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.260 คะแนน Top 2 Box 81.30%) 
7. การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม (4.284 คะแนน Top 2 Box 88.59%) 
8. การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ (4.290 คะแนน Top 2 Box 87.22%) 
9. การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ (4.305 คะแนน Top 2 Box 88.65%) 
10. ความรวดเร็วในการให้บริการ (4.320 คะแนน Top 2 Box 87.13%) 
จากคะแนนผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง จะเห็นได้

ว่านายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการผ่านระบบ e-Payment 
และระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการในส านักงานมีการให้บริการตามล าดับคิว ผู้ให้บริการบริการด้วย
ความสุภาพ สถานที่สะอาดเรียบร้อย และมีความเสมอภาคของการให้บริการ ส่วนสิ่งที่ควรน าไป
พัฒนาเพ่ือให้นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง มีความพึงพอใจมากข้ึน คือ เรื่องข้อมูลข่าวสารที่
จะเผยแพร่ให้กับนายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง ควรสะดวก ชัดเจน เข้าถึงได้หลากหลาย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง  

 
ผู้ประกันตน มาตรา 33  
บริการ 10 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด คือ 
1. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt (4.688 คะแนน Top 2 Box 94.93%) 
2. การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile (4.623 คะแนน Top 2 Box 99.06%) 
3. การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่)  (4.576 คะแนน 

Top 2 Box 97.89%) 
4. ความสะอาดของสถานที่ (4.327 คะแนน Top 2 Box 92.13%) 
5. การให้บริการตามล าดับคิว (4.321 คะแนน Top 2 Box 91.46%) 
6. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ (4.307 คะแนน Top 2 Box 91.70%) 
7. ความสุภาพของการแต่งกาย (4.292 คะแนน Top 2 Box 90.61%) 
8. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอ้ีนั่งรอ น้ าดื่ม (4.285 

คะแนน Top 2 Box 89.94%) 
9. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.283 คะแนน Top 2 Box 89.35%) 
10. มีความเสมอภาคของการให้บริการ (4.282 คะแนน Top 2 Box 90.40%) 
บริการ 10 อันดับ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.106 คะแนน Top 2 Box 79.09%) 
2. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.108 คะแนน Top 2 Box 78.49%) 
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3. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.113 คะแนน Top 2 Box 78.84%) 
4. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.124 คะแนน Top 2 Box 79.54%) 
5. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.132 คะแนน Top 2 Box 79.96%) 
6. การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ (4.199 คะแนน Top 2 Box 86.78%) 
7. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ (4.207 คะแนน Top 2 Box 90.18%) 
8. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ (4.213 คะแนน Top 2 Box 87.47%) 
9. การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ (4.221 คะแนน Top 2 Box 87.85%) 
10. ความรวดเร็วในการให้บริการ (4.223 คะแนน Top 2 Box 88.31%) 
จากคะแนนผลการส ารวจความพึงพอใจนี้ ผู้ประกันตน มาตรา 33 พึงพอใจระบบพิมพ์

ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile รวมถึงเว็บไซต์
ส านักงานประกันสังคม ส่วนเรื่องของสถานที่ ผู้ประกันตน มาตรา 33 พึงพอใจต่อความสะอาดของ
สถานที่ให้บริการ การให้บริการตามล าดับ มีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก และเสมอภาค ส าหรับข้อ
ควรน าไปพัฒนาในการให้บริการต่อ ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ ควรเน้นไปที่เรื่องการพัฒนาข้อมูล
ข่าวสารที่จะสื่อสารไปยังผู้ประกันตน มาตรา 33 การพัฒนาผู้ให้บริการโดยให้บริการด้วยความ
กระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส และสร้างความรวดเร็วในการให้บริการ 

 
ผู้ประกันตน มาตรา 39  
บริการ 10 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด คือ 
1. การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile (4.615 คะแนน Top 2 Box 99.43%) 
2. การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่)  (4.615 คะแนน 

Top 2 Box 98.27%) 
3. การให้บริการตามล าดับคิว (4.449 คะแนน Top 2 Box 94.05%) 
4. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ (4.434 คะแนน Top 2 Box 94.45%) 
5. ความสะอาดของสถานที่ (4.432 คะแนน Top 2 Box 94.10%) 
6. มีความเสมอภาคของการให้บริการ (4.429 คะแนน Top 2 Box 93.36%) 
7. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.429 คะแนน Top 2 Box 93.13%) 
8. ความสุภาพของการแต่งกาย (4.418 คะแนน Top 2 Box 92.90%) 
9. การให้บริการถูกต้องครบถ้วน (4.410 คะแนน Top 2 Box 93.01%) 
10. ความรวดเร็วในการให้บริการ (4.408 คะแนน Top 2 Box 92.66%) 
บริการ 10 อันดับ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
1. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.286 คะแนน Top 2 Box 84.36%) 
2. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.287 คะแนน Top 2 Box 83.98%) 
3. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.292 คะแนน Top 2 Box 84.51%) 
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4. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.293 คะแนน Top 2 Box 85.19%) 
5. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.297 คะแนน Top 2 Box 84.66%) 
6. การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ (4.331 คะแนน Top 2 Box 90.59%) 
7. การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ (4.349 คะแนน Top 2 Box 91.04%) 
8. ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี (4.354 คะแนน Top 2 Box 91.48%) 
9. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ (4.361 คะแนน Top 2 Box 90.47%) 
10. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ (4.369 คะแนน Top 2 Box 93.81%) 
ส าหรับ ผู้ประกันตน มาตรา 39 นี้ จากผลส ารวจ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ผ่าน SSO Connect Mobile และเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม รวมถึงพึงพอใจต่อสถานที่ให้บริการ 
ความเสมอภาคในการให้บริการ มีการให้บริการถูกต้องและรวดเร็ว ข้อควรน าไปพัฒนาต่อการ
ให้บริการผู้ประกันตน มาตรา 39 มีลักษณะเช่นเดียวกับผู้ประกันตน มาตรา 33 กล่าวคือ เรื่องของ
ข้อมูลที่ผู้ประกันตนควรรับทราบ และควรจะเข้าใจ จะต้องเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ถูกต้อง ชัดเจน 
ผู้ประกันตน มาตรา 39 สามารถรับทราบได้โดยง่าย รวมถึงการให้บริการของผู้ให้บริการ ควร สุภาพ
และรวดเร็ว มีความเต็มใจในการให้บริการ  

 
ผู้ประกันตน มาตรา 40  
บริการ 10 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด คือ 
1. การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile (4.638 คะแนน Top 2 Box 98.94%) 
2. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt (4.526 คะแนน Top 2 Box 93.61%) 
3. การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) (4.478 คะแนน 

Top 2 Box 94.90%) 
4. การให้บริการตามล าดับคิว (4.328 คะแนน Top 2 Box 91.34%) 
5. ความสะอาดของสถานที่ (4.321 คะแนน Top 2 Box 92.22%) 
6. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.304 คะแนน Top 2 Box 89.90%) 
7. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ (4.300 คะแนน Top 2 Box 90.49%) 
8. วันและเวลาเปิดให้ให้บริการ (4.286 คะแนน Top 2 Box 90.70%) 
9. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอ้ีนั่งรอ น้ าดื่ม  (4.282 

คะแนน Top 2 Box 89.52%) 
10. ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ (4.279 คะแนน Top 2 Box 89.76%) 
บริการ 10 อันดับ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.124 คะแนน Top 2 Box 79.41%) 
2. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.126 คะแนน Top 2 Box 79.26%) 
3. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.132 คะแนน Top 2 Box 79.03%) 
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4. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.138 คะแนน Top 2 Box 79.17%) 
5. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.144 คะแนน Top 2 Box 79.82%) 
6. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ (4.204 คะแนน Top 2 Box 88.68%) 
7. การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ (4.205 คะแนน Top 2 Box 87.49%) 
8. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ (4.228 คะแนน Top 2 Box 87.56%) 
9. การให้บริการมีความโปร่งใส (4.231 คะแนน Top 2 Box 88.89%) 
10. การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม (4.233 คะแนน Top 2 Box 89.53%) 
การให้บริการต่อผู้ประกันตน มาตรา 40 พบว่า ผู้ประกันตน มาตรา 40 มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการผ่าน SSO Connect Mobile การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt รวมถึง
เว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม การมีสถานที่ให้บริการที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก และมีเอกสารเพียงพอ ข้อควรน าไปพัฒนาการให้บริการต่อ ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ การ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ประกันตนควรให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย หลายช่องทาง ข้อมูลควร
ทันสมัยและมีประโยชน์ และผู้ให้บริการให้บริการด้วยความกระตือรือร้น โปร่งใส และการให้บริการ
อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน)  
บริการ 10 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด คือ 
1. การให้บริการตามล าดับคิว (4.705 คะแนน Top 2 Box 96.20%) 
2. มีความเสมอภาคของการให้บริการ (4.692 คะแนน Top 2 Box 95.38%) 
3. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.690 คะแนน Top 2 Box 95.74%) 
4. ความสะอาดของสถานที่ (4.683 คะแนน Top 2 Box 96.92%) 
5. การให้บริการถูกต้องครบถ้วน (4.676 คะแนน Top 2 Box 96.01%) 
6. การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ (4.675 คะแนน Top 2 Box 94.71%) 
7. ความสุภาพของการแต่งกาย (4.674 คะแนน Top 2 Box 95.61%) 
8. การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม (4.664 คะแนน Top 2 Box 96.02%) 
9. ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ (4.664 คะแนน Top 2 Box 94.88%) 
10. ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี (4.662 คะแนน Top 2 Box 94.79%) 
บริการ 10 อันดับ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.201 คะแนน Top 2 Box 70.65%) 
2. การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ (4.337 คะแนน Top 2 Box 84.98%) 
3. ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ (4.365 คะแนน Top 2 Box 85.80%) 
4. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอ้ีนั่งรอ น้ าดื่ม  (4.373 

คะแนน Top 2 Box 84.94%) 
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5. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.594 คะแนน Top 2 Box 90.05%) 
6. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.595 คะแนน Top 2 Box 90.68%) 
7. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.596 คะแนน Top 2 Box 91.14%) 
8. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.607 คะแนน Top 2 Box 90.95%) 
9. ความรวดเร็วในการให้บริการ (4.633 คะแนน Top 2 Box 94.25%) 
10. การให้บริการมีความโปร่งใส (4.639 คะแนน Top 2 Box 94.97%) 
ผลการส ารวจพบว่า ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) มีความพึงพอใจในการให้บริการตามล าดับ

คิว ได้รับความเสมอภาคในการให้บริการ มีขั้นตอนที่สะดวก สถานที่สะอาด ผู้ให้บริการเต็มใจในการ
ให้บริการ สามารถแนะน าข้อมูลได้ถูกต้อง และมีความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ข้อควรน าไป
พัฒนาต่อการให้บริการ ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) คือ ควรมีช่องทางให้ลูกจ้าง (กองทุนเงิน
ทดแทน) เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ มีเอกสารบริการอย่างเพียงพอ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในอาคารให้กับลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) รวมถึงการบริการด้วยความรวดเร็ว 
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ภาพที่ 5.6 ผล 10 อันดับบริการที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและน้อยท่ีสุด                    
จ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ ปี 2562 

 

 
 

มีความเสมอภาคของการให้บริการ

ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่

ความสะอาดของสถานที่

ความสุภาพของการแต่งกาย

ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ

การให้บริการตามล าดับคิว

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่าน…

การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment

4.375

4.379

4.381

4.406

4.419

4.430

4.437

4.451

4.611

4.689

10 อันดับบริการที่นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้างพึงพอใจมากที่สุด

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก

มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน

ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม

การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ

การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์

ความรวดเร็วในการให้บริการ

4.191

4.213

4.242

4.244

4.252

4.260

4.284

4.290

4.305

4.320

10 อันดับบริการที่นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้างพึงพอใจน้อยท่ีสุด
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มีความเสมอภาคของการให้บริการ

ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ

ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น …

ความสุภาพของการแต่งกาย

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่

การให้บริการตามล าดับคิว

ความสะอาดของสถานที่

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม …

การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt  

4.282

4.283

4.285

4.292

4.307

4.321

4.327

4.576

4.623

4.688

10 อันดับบริการที่ผู้ประกันตน มาตรา 33 พึงพอใจมากที่สุด

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก

มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ

ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ

การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ

ความรวดเร็วในการให้บริการ

4.106

4.108

4.113

4.124

4.132

4.199

4.207

4.213

4.221

4.223

10 อันดับบริการที่ผู้ประกันตน มาตรา 33 พึงพอใจน้อยที่สุด
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ความรวดเร็วในการให้บริการ

การให้บริการถูกต้องครบถ้วน

ความสุภาพของการแต่งกาย

ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ

มีความเสมอภาคของการให้บริการ

ความสะอาดของสถานที่

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่

การให้บริการตามล าดับคิว

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม …

การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile

4.408

4.410

4.418

4.429

4.429

4.432

4.434

4.449

4.615

4.615

10 อันดับบริการที่ผู้ประกันตน มาตรา 39 พึงพอใจมากที่สุด

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก

มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร

การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ

การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์

ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ

ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ

4.286

4.287

4.292

4.293

4.297

4.331

4.349

4.354

4.361

4.369

10 อันดับบริการที่ผู้ประกันตน มาตรา 39 พึงพอใจน้อยที่สุด
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ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ

ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น …

วันและเวลาเปิดให้ให้บริการ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่

ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ

ความสะอาดของสถานที่

การให้บริการตามล าดับคิว

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม …

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt  

การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile

4.279

4.282

4.286

4.300

4.304

4.321

4.328

4.478

4.526

4.638

10 อันดับบริการที่ผู้ประกันตน มาตรา 40 พึงพอใจมากที่สุด

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน

มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ

การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ

การให้บริการมีความโปร่งใส

การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม

4.124

4.126

4.132

4.138

4.144

4.204

4.205

4.228

4.231

4.233

10 อันดับบริการที่ผู้ประกันตน มาตรา 40 พึงพอใจน้อยที่สุด
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ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ

การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม

ความสุภาพของการแต่งกาย

การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ

การให้บริการถูกต้องครบถ้วน

ความสะอาดของสถานที่

ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ

มีความเสมอภาคของการให้บริการ

การให้บริการตามล าดับคิว

4.662

4.664

4.664

4.674

4.675

4.676

4.683

4.690

4.692

4.705

10 อันดับบริการที่ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) พึงพอใจมากที่สุด

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก

การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์

ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ

ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น …

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย

มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

ความรวดเร็วในการให้บริการ

การให้บริการมีความโปร่งใส

4.201

4.337

4.365

4.373

4.594

4.595

4.596

4.607

4.633

4.639

10 อันดับบริการที่ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) พึงพอใจน้อยที่สุด
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ตารางท่ี 5.4  ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามประเภทกองทุนและผู้ใช้บริการ ปี 2562 

รายการ รวมทุกกลุ่ม 

ประเภทกองทุน ประเภทผู้ใช้บริการ 
กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน 
เงิน 

ทดแทน 

นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ 
จากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.337 4.308 4.334 4.355 4.262 4.391 4.264 4.601 
ความพึงพอใจในบริการที่ส านักงาน 4.316 4.283 4.312 4.333 4.229 4.376 4.237 4.601 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.337 4.298 4.340 4.374 4.243 4.373 4.255 4.665 
 การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ 4.312 4.269 4.318 4.331 4.221 4.331 4.246 4.675 
 ความสุภาพ พูดจาด ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี 4.337 4.298 4.343 4.379 4.247 4.354 4.267 4.662 
 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.313 4.273 4.313 4.348 4.213 4.361 4.228 4.652 
 การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม 4.343 4.305 4.340 4.381 4.240 4.403 4.258 4.664 
 ความสุภาพของการแต่งกาย 4.379 4.344 4.384 4.430 4.292 4.418 4.278 4.674 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 4.351 4.314 4.347 4.369 4.256 4.410 4.269 4.665 
 การให้บริการตามล าดับคิว 4.410 4.375 4.412 4.451 4.321 4.449 4.328 4.705 
 ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ 4.383 4.347 4.383 4.437 4.283 4.429 4.304 4.690 
 ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.322 4.285 4.310 4.320 4.223 4.408 4.236 4.633 
 การแสดงแผนผัง/แจง้ข้อมูลขั้นตอนการบริการ 4.299 4.256 4.292 4.290 4.199 4.374 4.205 4.658 
 ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ไดร้ับ 4.340 4.302 4.336 4.347 4.248 4.401 4.254 4.664 
 วันและเวลาเปิดให้บริการ 4.352 4.317 4.348 4.366 4.265 4.401 4.286 4.642 
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รายการ รวมทุกกลุ่ม 

ประเภทกองทุน ประเภทผู้ใช้บริการ 
กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน 
เงิน 

ทดแทน 

นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ 
จากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

สิ่งอ านวยความสะดวก 4.340 4.323 4.331 4.361 4.280 4.399 4.287 4.483 
 ความสะอาดของสถานท่ี 4.400 4.367 4.404 4.419 4.327 4.432 4.321 4.683 
 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี 4.385 4.353 4.385 4.406 4.307 4.434 4.300 4.655 
 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอีน้ั่งรอ น้ าดื่ม 4.327 4.322 4.313 4.344 4.285 4.401 4.282 4.373 
 ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ 4.305 4.298 4.286 4.329 4.249 4.381 4.279 4.365 
 การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ ์ 4.281 4.274 4.265 4.305 4.230 4.349 4.253 4.337 
การประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร 4.215 4.179 4.207 4.231 4.117 4.291 4.133 4.519 
 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก 4.170 4.166 4.141 4.191 4.106 4.293 4.124 4.201 
 เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน 4.228 4.185 4.226 4.242 4.124 4.292 4.132 4.594 
 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับมีประโยชนต์่อผู้ใช้บริการ 4.236 4.192 4.236 4.260 4.132 4.286 4.144 4.607 
 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับถูกต้องไมล่า้สมัย 4.224 4.179 4.221 4.252 4.113 4.287 4.126 4.595 
 มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร 4.219 4.174 4.209 4.213 4.108 4.297 4.138 4.596 
คุณภาพของการให้บริการ 4.332 4.293 4.328 4.322 4.246 4.397 4.235 4.660 
 มีความเสมอภาคของการให้บริการ 4.369 4.330 4.368 4.375 4.282 4.429 4.263 4.692 
 การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 4.352 4.313 4.352 4.366 4.263 4.410 4.244 4.676 
 การให้บริการอยู่ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 4.319 4.279 4.311 4.284 4.235 4.392 4.233 4.649 
 การให้บริการมีความโปร่งใส 4.328 4.292 4.327 4.341 4.242 4.386 4.231 4.639 
 ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ 4.292 4.251 4.284 4.244 4.207 4.369 4.204 4.646 
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รายการ รวมทุกกลุ่ม 

ประเภทกองทุน ประเภทผู้ใช้บริการ 
กองทุน
ประกัน 
สังคม 

กองทุน 
เงิน 

ทดแทน 

นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ 
จากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.617 4.617 4.631 4.650 4.624 4.615 4.553 - 
 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  4.611 4.611 4.611 4.611 - - - - 
 การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment 4.689 4.689 4.689 4.689 - - - - 
 การพิมพ์ใบเสรจ็รับเงินผ่านระบบ e-Receipt  4.647 4.647 4.688 - 4.688 - 4.526 - 
 การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile 4.623 4.623 4.623 - 4.623 4.615 4.638 - 
 การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) 4.573 4.573 4.576 - 4.576 4.615 4.478 - 
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 (บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 
 

4.579 4.579 - - - - 4.579 - 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 5.5  ร้อยละความพึงพอใจระดับ Top 2 Box ในบริการด้านตา่งๆ ของส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามประเภทกองทุนและผู้ใช้บริการ ปี 2562 

รายการ รวม 

ประเภทกองทุน ประเภทผู้ใช้บริการ 
กองทุน 
ประกัน 
สังคม 

กองทุน 
เงิน 

ทดแทน 

นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ
จากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ความพึงพอใจในภาพรวม 89.51 89.17 89.12 88.63 88.49 91.62 88.12 92.59 
ความพึงพอใจในบริการที่ส านักงาน 88.89 88.45 88.46 87.82 87.66 91.13 87.40 92.59 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 90.22 89.63 90.07 89.61 88.93 91.62 88.64 95.23 
 การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ 89.14 88.48 89.00 88.22 87.85 90.59 87.32 94.71 
 ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 90.31 89.77 90.08 89.45 89.11 91.48 89.58 94.79 
 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 89.06 88.36 88.89 88.51 87.47 90.47 87.56 95.02 
 การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม 91.00 90.40 90.75 90.18 89.62 92.64 89.56 96.02 
 ความสุภาพของการแต่งกาย 91.62 91.14 91.64 91.68 90.61 92.90 89.17 95.61 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 90.54 89.99 90.06 89.00 89.17 92.86 89.26 95.19 
 การให้บริการตามล าดับคิว 92.44 91.99 92.14 91.24 91.46 94.05 91.34 96.20 
 ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ 91.01 90.45 90.56 90.24 89.35 93.13 89.90 95.74 
 ความรวดเร็วในการให้บริการ 89.58 89.02 88.95 87.13 88.31 92.66 87.82 94.25 
 การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมลูขั้นตอนการบริการ 88.72 88.03 88.09 87.22 86.78 91.51 87.49 94.57 
 ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ไดร้ับ 90.09 89.52 89.70 88.75 88.75 92.38 88.29 94.88 
 วันและเวลาเปิดให้บริการ 91.43 90.95 90.95 89.45 90.38 93.46 90.70 95.48 
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รายการ รวม 

ประเภทกองทุน ประเภทผู้ใช้บริการ 
กองทุน 
ประกัน 
สังคม 

กองทุน 
เงิน 

ทดแทน 

นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ
จากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

สิ่งอ านวยความสะดวก 90.75 90.87 90.14 89.63 90.44 93.08 90.23 89.74 
 ความสะอาดของสถานท่ี 92.74 92.24 92.41 90.21 92.13 94.10 92.22 96.92 
 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี 92.36 91.92 92.04 90.30 91.70 94.45 90.49 96.07 
 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอ้ีนั่งรอ น้ าดื่ม 89.82 90.40 89.03 89.36 89.94 92.66 89.52 84.94 
 ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ 89.86 90.34 88.89 89.62 89.39 93.15 89.76 85.80 
 การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ ์ 88.96 89.43 88.31 88.65 89.03 91.04 89.13 84.98 
การประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร 81.40 80.77 80.80 81.06 79.18 84.54 79.34 86.69 
 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก 79.71 80.79 78.13 80.56 79.09 85.19 79.41 70.65 
 เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน 82.05 81.10 81.82 82.24 79.54 84.51 79.03 90.05 
 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับมีประโยชนต์่อผู้ใช้บริการ 82.23 81.19 81.99 81.30 79.96 84.36 79.82 90.95 
 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับถูกต้องไมล่า้สมัย 81.49 80.40 81.12 80.67 78.84 83.98 79.26 90.68 
 มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร 81.50 80.35 80.94 80.50 78.49 84.66 79.17 91.14 
คุณภาพของการให้บริการ 91.19 90.67 90.93 89.55 90.28 93.19 89.16 95.59 
 มีความเสมอภาคของการให้บริการ 91.39 90.92 91.15 90.31 90.40 93.36 89.28 95.38 
 การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 91.48 90.94 91.36 90.23 90.62 93.01 89.40 96.01 
 การให้บริการอยู่ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 90.81 90.20 90.49 88.59 89.84 92.61 89.53 95.92 
 การให้บริการมีความโปร่งใส 91.22 90.77 91.03 90.17 90.36 93.15 88.89 94.97 
 ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ 91.05 90.50 90.62 88.46 90.18 93.81 88.68 95.65 
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รายการ รวม 

ประเภทกองทุน ประเภทผู้ใช้บริการ 
กองทุน 
ประกัน 
สังคม 

กองทุน 
เงิน 

ทดแทน 

นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ
จากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 97.88 97.88 97.99 99.20 97.59 98.90 95.97 - 
 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  99.85 99.85 99.85 99.85 - - - - 
 การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment 98.54 98.54 98.54 98.54 - - - - 
 การพิมพ์ใบเสรจ็รับเงินผ่านระบบ e-Receipt  94.59 94.59 94.93 - 94.93 - 93.61 - 
 การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile 99.15 99.15 99.06 - 99.06 99.43 98.94 - 
 การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) 97.57 97.57 97.89 - 97.89 98.27 94.90 - 
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40  (บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 97.40 97.40 - - - - 97.40 - 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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จ าแนกตามภาค : เมื่อจ าแนกผลการศึกษาตามภาค คือ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ (ภาพท่ี 5.7 และ ตารางที่ 5.6-5.7) พบว่า   

กรุงเทพมหานคร  
บริการ 10 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด คือ 
1. การข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (4.791 

คะแนน Top 2 Box 100.00%) 
2. การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment (4.738 คะแนน Top 2 Box 97.45%) 
3. การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile (4.689 คะแนน Top 2 Box 98.89%) 
4. การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) (4.654 คะแนน 

Top 2 Box 98.31%) 
5. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt (4.636 คะแนน Top 2 Box 95.58%) 
6. การให้บริการตามล าดับคิว (4.411 คะแนน Top 2 Box 91.76%) 
7. ความสุภาพของการแต่งกาย (4.387 คะแนน Top 2 Box 92.14%) 
8. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.372 คะแนน Top 2 Box 89.77%) 
9. ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ (4.357 คะแนน Top 2 Box 90.29%) 
10. ความสะอาดของสถานที่ (4.348 คะแนน Top 2 Box 90.77%) 
บริการ 10 อันดับ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.073 คะแนน Top 2 Box 77.78%) 
2. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.125 คะแนน Top 2 Box 79.81%) 
3. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.130 คะแนน Top 2 Box 79.32%) 
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.142 คะแนน Top 2 Box 80.03%) 
5. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.145 คะแนน Top 2 Box 79.63%) 
6. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ (4.156 คะแนน Top 2 Box 89.42%) 
7. การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม (4.181 คะแนน Top 2 Box 87.78%) 
8. การให้บริการมีความโปร่งใส (4.189 คะแนน Top 2 Box 89.54%) 
9. การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ (4.224 คะแนน Top 2 Box 88.91%) 
10. การให้บริการถูกต้องครบถ้วน (4.238 คะแนน Top 2 Box 87.99%) 
ผลส ารวจสังเกตได้ว่าผู้ใช้บริการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับ

การให้บริการที่ใช้เทคโนโลยี ระบบอินเทอร์เน็ต คือ การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงิน
สมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment การใช้บริการผ่าน SSO 
Connect Mobile การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt นอกจากนี้ การเข้าไปใช้บริการที่
ส านักงาน ผู้ใช้บริการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครพึงพอใจต่อระบบการจัดคิว ความสะดวกในการ
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ให้บริการ ความสะอาดของสถานที่ ส่วนข้อควรพัฒนาคือ เรื่องข้อมูลข่าวสารที่ส่งถึงผู้ใช้บริการควรท า
ได้อย่างสะดวก ชัดเจน หลากหลาย และมีประโยชน์ 

 
ปริมณฑล  
บริการ 10 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด คือ 
1. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt (4.717 คะแนน Top 2 Box 95.32%) 
2. การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment (4.622 คะแนน Top 2 Box 98.05%) 
3. การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) (4.622 คะแนน 

Top 2 Box 96.41%) 
4. การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile (4.593 คะแนน Top 2 Box 99.18%) 
5. การข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (4.544 

คะแนน Top 2 Box 99.02%) 
6. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.366 คะแนน Top 2 Box 89.36%) 
7. มีความเสมอภาคของการให้บริการ (4.362 คะแนน Top 2 Box 90.30%) 
8. การให้บริการตามล าดับคิว (4.361 คะแนน Top 2 Box 91.46%) 
9. ความสุภาพของการแต่งกาย (4.338 คะแนน Top 2 Box 90.62%) 
10. ความสะอาดของสถานที่ (4.333 คะแนน Top 2 Box 90.90%) 
 บริการ 10 อันดับ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.148 คะแนน Top 2 Box 75.51%) 
2. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.190 คะแนน Top 2 Box 76.54%) 
3. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.193 คะแนน Top 2 Box 77.24%) 
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.198 คะแนน Top 2 Box 78.07%) 
5. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.205 คะแนน Top 2 Box 78.17%) 
6. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ (4.229 คะแนน Top 2 Box 89.88%) 
7. การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ (4.230 คะแนน Top 2 Box 85.07%) 
8. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ (4.255 คะแนน Top 2 Box 86.89%) 
9. ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ (4.258 คะแนน Top 2 Box 88.00%) 
10. การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ (4.265 คะแนน Top 2 Box 87.63%) 
ผู้ใช้บริการในเขตปริมณฑล ให้ความส าคัญกับบริการที่ใช้เทคโนโลยี  ระบบอินเทอร์เน็ต 

เช่นเดียวกับผู้ใช้บริการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คือ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt 
การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment เว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม การใช้บริการผ่าน SSO 
Connect Mobile การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงการบริการด้วยความสะดวก เสมอภาค ตามล าดับคิว ส่วนข้อควรพัฒนาคือ การสื่อสารข้อมูลที่
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ควรท าได้โดยสะดวก หลากหลาย ชัดเจน ไม่ล้าสมัย เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ในการให้บริการที่
ส านักงานควรแจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ แสดงป้ายแนะน าบริการ รวมถึงผู้ให้บริการที่จะต้องมี
ความกระตือรือร้น 

   
ภาคกลาง  
บริการ 10 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด คือ 
1. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt (4.759 คะแนน Top 2 Box 95.06%) 
2. การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment (4.682 คะแนน Top 2 Box 98.49%) 
3. การข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (4.630 

คะแนน Top 2 Box 100.00%) 
4. การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile (4.537 คะแนน Top 2 Box 99.06%) 
5. การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) (4.530 คะแนน 

Top 2 Box 98.18%) 
6. การให้บริการตามล าดับคิว (4.452 คะแนน Top 2 Box 93.26%) 
7. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ (4.448 คะแนน Top 2 Box 94.13%) 
8. ความสะอาดของสถานที่ (4.448 คะแนน Top 2 Box 93.94%) 
9. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.430 คะแนน Top 2 Box 92.36%) 
10. การให้บริการถูกต้องครบถ้วน (4.404 คะแนน Top 2 Box 92.53%) 
บริการ 10 อันดับ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.178 คะแนน Top 2 Box 79.71%) 
2. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.237 คะแนน Top 2 Box 81.72%) 
3. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.243 คะแนน Top 2 Box 82.02%) 
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.260 คะแนน Top 2 Box 83.10%) 
5. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.270 คะแนน Top 2 Box 84.14%) 
6. การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ (4.297 คะแนน Top 2 Box 89.30%) 
7. การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ (4.305 คะแนน Top 2 Box 89.29%) 
8. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ (4.319 คะแนน Top 2 Box 91.45%) 
9. ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ (4.325 คะแนน Top 2 Box 90.02%) 
10. ความรวดเร็วในการให้บริการ (4.338 คะแนน Top 2 Box 90.47%) 
พ้ืนที่ภาคกลาง ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเช่นกัน คือ 

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment การขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  การใช้บริการผ่าน SSO 
Connect Mobile เว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม และให้ความส าคัญกับสถานที่ให้บริการ คือ ความ
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เป็นระเบียบ สะอาด มีการจัดคิว มีข้ันตอนที่สะดวก ส่วนข้อควรพัฒนาคือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องไม่ล้าสมัย เป็นประโยชน์ และหลากหลายช่องทาง ในด้านส านักงานควรพัฒนาให้มี แผนผัง 
หรือแจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ ป้ายแนะน าบริการ ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับ
บริการ และการให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
บริการ 10 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด คือ 
1. การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment (4.743 คะแนน Top 2 Box 99.08%) 
2. การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile (4.624 คะแนน Top 2 Box 99.03%) 
3. การข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (4.620 

คะแนน Top 2 Box 100.00%) 
4. การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) (4.529 คะแนน 

Top 2 Box 95.96%) 
5. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt (4.388 คะแนน Top 2 Box 89.86%) 
6. การให้บริการตามล าดับคิว (4.384 คะแนน Top 2 Box 92.20%) 
7. ความสะอาดของสถานที่ (4.374 คะแนน Top 2 Box 92.34%) 
8. มีความเสมอภาคของการให้บริการ (4.360 คะแนน Top 2 Box 91.20%) 
9. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ (4.355 คะแนน Top 2 Box 91.11%) 
10. การให้บริการถูกต้องครบถ้วน (4.344 คะแนน Top 2 Box 91.34%) 
บริการ 10 อันดับ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.185 คะแนน Top 2 Box 80.32%) 
2. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.211 คะแนน Top 2 Box 81.51%) 
3. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.236 คะแนน Top 2 Box 82.18%) 
4. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.255 คะแนน Top 2 Box 83.75%) 
5. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.260 คะแนน Top 2 Box 83.25%) 
6. การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ (4.273 คะแนน Top 2 Box 88.73%) 
7. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ (4.273 คะแนน Top 2 Box 88.21%) 
8. ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ (4.275 คะแนน Top 2 Box 88.95%) 
9. การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ (4.276 คะแนน Top 2 Box 88.48%) 
10. ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี (4.283 คะแนน Top 2 Box 89.03%) 
ผู้ใช้บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พึงพอใจต่อการช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment 

การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt ซึ่ง
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เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นเดียวกับผู้ประกันตนในพ้ืนที่ภาคอ่ืน ด้านสถานที่มีความพึงพอใจใน
ด้านการจัดล าดับคิว ความสะอาด เรียบร้อย ความเสมอภาคในการให้บริการ ส่วนข้อควรพัฒนาคือ 
ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ใช้บริการควรทราบ จะต้องให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้สะดวก หลายช่องทาง ได้รับข้อมูล
ที่มีประโยชน์ รวมถึงสถานที่ให้บริการควรแสดงป้ายแนะน าบริการ บริการด้วยความกระตือรือร้น มี
เอกสารบริการ ผู้ให้บริการเต็มใจในบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

 
ภาคเหนือ  
บริการ 10 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด คือ 
1. การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile (4.670 คะแนน Top 2 Box 98.96%) 
2. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt (4.648 คะแนน Top 2 Box 94.88%) 
3. การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment (4.625 คะแนน Top 2 Box 98.42%) 
4. การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) (4.560 คะแนน 

Top 2 Box 97.55%) 
5. การข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (4.398 

คะแนน Top 2 Box 99.82%) 
6. ความสะอาดของสถานที่ (4.389 คะแนน Top 2 Box 92.76%) 
7. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ (4.378 คะแนน Top 2 Box 91.94%) 
8. การให้บริการตามล าดับคิว (4.361 คะแนน Top 2 Box 91.49%) 
9. ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ (4.361 คะแนน Top 2 Box 90.56%) 
10. วันและเวลาเปิดให้ให้บริการ (4.358 คะแนน Top 2 Box 91.49%) 
บริการ 10 อันดับ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.157 คะแนน Top 2 Box 79.37%) 
2. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.182 คะแนน Top 2 Box 80.06%) 
3. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.191 คะแนน Top 2 Box 79.85%) 
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.207 คะแนน Top 2 Box 80.57%) 
5. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.209 คะแนน Top 2 Box 80.64%) 
6. การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ (4.282 คะแนน Top 2 Box 89.08%) 
7. การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ (4.283 คะแนน Top 2 Box 88.92%) 
8. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ (4.303 คะแนน Top 2 Box 88.94%) 
9. การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ (4.304 คะแนน Top 2 Box 88.20%) 
10. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ (4.311 คะแนน Top 2 Box 90.56%) 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile การ

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment เว็บไซต์
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ส านักงานประกันสังคม การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบ มีล าดับคิว ขั้นตอนการให้บริการ ข้อควรพัฒนา คือ ข้อมูล
ข่าวสารที่ควรเผยแพร่ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง ชัดเจน และเป็นประโยชน์ รวมถึง ในสถานที่
ให้บริการควรแสดงป้ายแนะน าบริการ แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ ผู้ให้บริการเต็มใจในบริการ 
กระตือรือร้นในการให้บริการ 

   
ภาคใต ้ 
บริการ 10 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด คือ 
1. การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment (4.713 คะแนน Top 2 Box 99.57%) 
2. การข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (4.700 

คะแนน Top 2 Box 100.00%) 
3. การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile (4.673 คะแนน Top 2 Box 99.86%) 
4. การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) (4.620 คะแนน 

Top 2 Box 99.14%) 
5. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt (4.566 คะแนน Top 2 Box 97.76%) 
6. การให้บริการตามล าดับคิว (4.463 คะแนน Top 2 Box 93.69%) 
7. ความสะอาดของสถานที่ (4.455 คะแนน Top 2 Box 93.91%) 
8. ความสุภาพของการแต่งกาย (4.455 คะแนน Top 2 Box 93.05%) 
9. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ (4.422 คะแนน Top 2 Box 92.79%) 
10. มีความเสมอภาคของการให้บริการ (4.421 คะแนน Top 2 Box 93.72%) 
บริการ 10 อันดับ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก (4.238 คะแนน Top 2 Box 83.64%) 
2. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน (4.269 คะแนน Top 2 Box 83.82%) 
3. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย (4.277 คะแนน Top 2 Box 84.95%) 
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (4.287 คะแนน Top 2 Box 85.78%) 
5. การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ (4.302 คะแนน Top 2 Box 89.53%) 
6. มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร (4.320 คะแนน Top 2 Box 87.34%) 
7. การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ (4.331 คะแนน Top 2 Box 90.30%) 
8. ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ (4.341 คะแนน Top 2 Box 90.74%) 
9. ความรวดเร็วในการให้บริการ (4.350 คะแนน Top 2 Box 90.01%) 
10. การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ (4.354 คะแนน Top 2 Box 90.26%) 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment การขึ้น

ทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  การใช้บริการผ่าน SSO 



   

5-43 

Connect Mobile เว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt 
เช่นเดียวกับภูมิภาคอ่ืนๆ ในด้านส านักงานผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการให้บริการตามล าดับ สถานที่
สะอาด เป็นระเบียบ ข้อควรพัฒนา คือ ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการควรสะดวก ชัดเจน 
ไม่ล้าสมัย มีประโยชน์ ด้านสถานที่ควรแสดงป้ายแนะน าบริการ แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ 
จัดเตรียมเอกสารรับบริการ และบริการด้วยความรวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส 

 

ข้อสังเกต คือ ผู้ใช้บริการทุกภูมิภาคมีความพึงพอใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ระบบอินเทอร์เน็ต

เช่นเดียวกัน การพัฒนาสถานที่ให้บริการให้มีความสะดวก สะอาดเรียบร้อย และมีขั้นตอน มีล าดับคิว 
มีความเสมอภาคในการให้บริการ และข้อควรพัฒนาส าหรับทุกภูมิภาคคือ เรื่องข้อมูลข่าวสารที่ควร
สื่อสารได้ชัดเจน สะดวก หลากหลายช่องทาง ไม่ล้าสมัย และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ส าหรับวิธีลดความเหลื่อมล้ าของการบริการระหว่างส านักงานประกันสังคมภาคต่างๆ         
ที่ดีสุด คือ การที่ส านักงานประกันสังคมออกนโยบายให้ทุกหน่วยบริการต้องผ่านมาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) เพราะโดยข้อก าหนดของ GECC การที่ศูนย์ราชการใดๆ จะได้รับใบรับรอง
จะต้องปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ถึงระดับข้อก าหนด ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับให้ส านักงาน
ประกันสังคมทั้ง 137 หน่วยบริการ ยกระดับคุณภาพงานบริการให้เท่าเทียมกัน 
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ภาพที่ 5.7 ผล 10 อันดับบริการที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและน้อยท่ีสุด จ าแนกตามภาค                   
ปี 2562 

 

 

 4.000  4.200  4.400  4.600  4.800

ความสะอาดของสถานที่

ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ

ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ

ความสุภาพของการแต่งกาย

การให้บริการตามล าดับคิว

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt  

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม …

การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile

การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบ…

4.348 
4.357 
4.372 
4.387 
4.411 

4.636 

4.654 

4.689 

4.738 

4.791 

10 อันดับบริการ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด                    
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 3.600  3.800  4.000  4.200  4.400  4.600  4.800

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน

มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย

ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ

การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม

การให้บริการมีความโปร่งใส

การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์

การให้บริการถูกต้องครบถ้วน

4.073 
4.125 
4.130 
4.142 
4.145 

4.156 

4.181 

4.189 

4.224 

4.238 

10 อันดับบริการ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยท่ีสุด                   
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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 4.000  4.200  4.400  4.600  4.800

ความสะอาดของสถานที่

ความสุภาพของการแต่งกาย

การให้บริการตามล าดับคิว

มีความเสมอภาคของการให้บริการ

ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบ…

การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม …

การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt  

4.333 
4.338 
4.361 
4.362 

4.366 
4.544 

4.593 

4.622 

4.622 

4.717 

10 อันดับบริการ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด                    
ในพื้นที่ปริมณฑล

 3.800  4.000  4.200  4.400  4.600  4.800

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก

มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ

การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ

ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ

การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์

4.148 
4.190 
4.193 
4.198 
4.205 

4.229 

4.230 

4.255 

4.258 

4.265 

10 อันดับบริการ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยท่ีสุด                   
ในพื้นที่ปริมณฑล
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 4.200  4.400  4.600  4.800

การให้บริการถูกต้องครบถ้วน

ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ

ความสะอาดของสถานที่

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่

การให้บริการตามล าดับคิว

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม …

การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบ…

การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt  

4.404 
4.430 
4.448 
4.448 

4.452 
4.530 

4.537 

4.630 

4.682 

4.759 

10 อันดับบริการ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด                    
ในพื้นที่ภาคกลาง

 3.800  4.000  4.200  4.400  4.600  4.800

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย

มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน

การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ

การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ

ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ

ความรวดเร็วในการให้บริการ

4.178 
4.237 
4.243 
4.260 
4.270 

4.297 

4.305 

4.319 

4.325 

4.338 

10 อันดับบริการ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยท่ีสุด                   
ในพื้นที่ภาคกลาง
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 4.000  4.200  4.400  4.600  4.800

การให้บริการถูกต้องครบถ้วน

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่

มีความเสมอภาคของการให้บริการ

ความสะอาดของสถานที่

การให้บริการตามล าดับคิว

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt  

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม …

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบ…

การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile

การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment

4.344 
4.355 
4.360 
4.374 

4.384 

4.388 
4.529 

4.620 

4.624 

4.743 

10 อันดับบริการ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด                    
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 3.800  4.000  4.200  4.400  4.600  4.800

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก

มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ

ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ

การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ

ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4.185 
4.211 
4.236 
4.255 

4.260 

4.273 

4.273 

4.275 

4.276 

4.283 

10 อันดับบริการ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยท่ีสุด                   
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 4.000  4.200  4.400  4.600  4.800

วันและเวลาเปิดให้ให้บริการ

ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ

การให้บริการตามล าดับคิว

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่

ความสะอาดของสถานที่

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบ…

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม …

การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt  

การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile

4.358 
4.361 
4.361 
4.378 

4.389 

4.398 
4.560 

4.625 

4.648 

4.670 

10 อันดับบริการ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด                    
ในพื้นที่ภาคเหนือ

 3.800  4.000  4.200  4.400  4.600  4.800

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก

มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย

การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์

การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ

การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ

ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ

4.157 
4.182 
4.191 
4.207 
4.209 

4.282 

4.283 

4.303 

4.304 

4.311 

10 อันดับบริการ ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจน้อยท่ีสุด                   
ในพื้นที่ภาคภาคเหนือ
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ตารางท่ี 5.6  ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามภาค ปี 2562 

รายการ 
รวม 

ทุกกลุ่ม 
ภาค 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.337 4.296 4.304 4.366 4.319 4.325 4.383 
ความพึงพอใจในบริการที่ส านักงาน 4.316 4.263 4.276 4.348 4.300 4.306 4.364 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.337 4.322 4.292 4.378 4.296 4.323 4.382 
 การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ 4.312 4.288 4.282 4.360 4.276 4.283 4.354 
 ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4.337 4.305 4.297 4.402 4.283 4.332 4.355 
 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.313 4.298 4.255 4.355 4.273 4.303 4.360 
 การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม 4.343 4.333 4.290 4.372 4.309 4.347 4.383 
 ความสุภาพของการแต่งกาย 4.379 4.387 4.338 4.402 4.338 4.348 4.455 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 4.351 4.354 4.296 4.375 4.328 4.341 4.389 
 การให้บริการตามล าดับคิว 4.410 4.411 4.361 4.452 4.384 4.361 4.463 
 ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ 4.383 4.372 4.366 4.430 4.343 4.361 4.406 
 ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.322 4.344 4.272 4.338 4.292 4.321 4.350 
 การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมลูขั้นตอนการบริการ 4.299 4.306 4.230 4.297 4.303 4.304 4.331 
 ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ไดร้ับ 4.340 4.357 4.258 4.347 4.324 4.340 4.396 
 วันและเวลาเปิดให้บริการ 4.352 4.331 4.286 4.385 4.319 4.358 4.390 
สิ่งอ านวยความสะดวก 4.340 4.286 4.295 4.377 4.314 4.343 4.378 
 ความสะอาดของสถานท่ี 4.400 4.348 4.333 4.448 4.374 4.389 4.455 
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รายการ 
รวม 

ทุกกลุ่ม 
ภาค 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ 
 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี 4.385 4.320 4.322 4.448 4.355 4.378 4.422 
 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอ้ีนั่งรอ น้ าดื่ม 4.327 4.270 4.276 4.359 4.291 4.352 4.371 
 ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ 4.305 4.269 4.280 4.325 4.275 4.316 4.341 
 การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ ์ 4.281 4.224 4.265 4.305 4.273 4.282 4.302 
การประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร 4.215 4.123 4.187 4.237 4.230 4.189 4.278 
 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก 4.170 4.073 4.148 4.178 4.185 4.157 4.238 
 เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน 4.228 4.125 4.193 4.270 4.255 4.191 4.269 
 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับมีประโยชนต์่อผู้ใช้บริการ 4.236 4.142 4.205 4.260 4.260 4.207 4.287 
 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับถูกต้องไมล่า้สมัย 4.224 4.145 4.198 4.237 4.236 4.209 4.277 
 มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร 4.219 4.130 4.190 4.243 4.211 4.182 4.320 
คุณภาพของการให้บริการ 4.332 4.214 4.304 4.367 4.329 4.327 4.389 
 มีความเสมอภาคของการให้บริการ 4.369 4.304 4.362 4.398 4.360 4.337 4.421 
 การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 4.352 4.238 4.331 4.404 4.344 4.336 4.390 
 การให้บริการอยู่ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 4.319 4.181 4.287 4.355 4.330 4.312 4.374 
 การให้บริการมีความโปร่งใส 4.328 4.189 4.311 4.359 4.326 4.337 4.384 
 ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ 4.292 4.156 4.229 4.319 4.287 4.311 4.378 
การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.617 4.681 4.629 4.605 4.571 4.607 4.650 
 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  4.611 4.791 4.544 4.630 4.620 4.398 4.700 
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รายการ 
รวม 

ทุกกลุ่ม 
ภาค 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ 
 การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment 4.689 4.738 4.622 4.682 4.743 4.625 4.713 
 การพิมพ์ใบเสรจ็รับเงินผ่านระบบ e-Receipt  4.647 4.636 4.717 4.759 4.388 4.648 4.566 
 การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile 4.623 4.689 4.593 4.537 4.624 4.670 4.673 
 การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) 4.573 4.654 4.622 4.530 4.529 4.560 4.620 
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 (บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 
 

4.579 4.795 4.759 4.602 4.542 4.556 4.405 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 5.7  ร้อยละความพึงพอใจระดับ Top 2 Box ในบริการด้านตา่งๆ ของส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามภาค ปี 2562 

รายการ 
รวม 

ทุกกลุ่ม 
ภาค 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ 
ความพึงพอใจในภาพรวม 89.51 88.53 87.69 90.26 89.19 89.04 91.23 
ความพึงพอใจในบริการที่ส านักงาน 88.89 87.75 86.86 89.68 88.63 88.43 90.68 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 90.22 90.18 88.96 91.09 89.24 90.26 90.94 
 การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ 89.14 89.04 88.33 89.53 88.48 88.92 90.26 
 ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 90.31 89.68 89.20 91.34 89.03 90.80 90.90 
 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 89.06 89.16 86.89 90.34 88.21 88.94 89.62 
 การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม 91.00 90.89 89.78 91.80 90.23 91.60 90.87 
 ความสุภาพของการแต่งกาย 91.62 92.14 90.62 92.42 90.25 91.07 93.05 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 90.54 89.76 88.48 91.35 90.35 90.19 91.87 
 การให้บริการตามล าดับคิว 92.44 91.76 91.46 93.26 92.20 91.49 93.69 
 ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ 91.01 89.77 89.36 92.36 90.50 90.56 91.99 
 ความรวดเร็วในการให้บริการ 89.58 88.69 87.06 90.47 89.71 89.79 90.01 
 การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมลูขั้นตอนการบริการ 88.72 88.70 85.07 89.30 89.17 88.20 90.30 
 ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ไดร้ับ 90.09 90.29 88.00 90.45 89.75 89.58 91.80 
 วันและเวลาเปิดให้บริการ 91.43 89.34 89.92 92.27 90.80 91.49 93.40 
สิ่งอ านวยความสะดวก 90.75 90.05 89.53 91.49 90.02 90.88 91.67 
 ความสะอาดของสถานท่ี 92.74 90.77 90.90 93.94 92.34 92.76 93.91 
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รายการ 
รวม 

ทุกกลุ่ม 
ภาค 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ 
 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี 92.36 91.58 91.37 94.13 91.11 91.94 92.79 
 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอ้ีนั่งรอ น้ าดื่ม 89.82 89.21 88.62 90.05 88.95 90.26 91.35 
 ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ 89.86 89.77 89.13 90.02 88.95 90.38 90.74 
 การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ ์ 88.96 88.91 87.63 89.29 88.73 89.08 89.53 
การประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร 81.40 79.31 77.11 82.14 82.20 80.10 85.11 
 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก 79.71 77.78 75.51 79.71 80.32 79.37 83.64 
 เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน 82.05 79.81 77.24 84.14 83.75 79.85 83.82 
 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับมีประโยชนต์่อผู้ใช้บริการ 82.23 80.03 78.17 83.10 83.25 80.57 85.78 
 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับถูกต้องไมล่า้สมัย 81.49 79.63 78.07 81.72 82.18 80.64 84.95 
 มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร 81.50 79.32 76.54 82.02 81.51 80.06 87.34 
คุณภาพของการให้บริการ 91.19 89.04 89.91 91.98 91.00 90.36 93.58 
 มีความเสมอภาคของการให้บริการ 91.39 90.49 90.30 91.56 91.20 90.62 93.72 
 การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 91.48 87.99 91.29 92.53 91.34 90.48 93.81 
 การให้บริการอยู่ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 90.81 87.78 88.15 92.02 91.17 89.92 93.43 
 การให้บริการมีความโปร่งใส 91.22 89.54 89.92 92.36 90.67 90.22 93.36 
 ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ 91.05 89.42 89.88 91.45 90.60 90.56 93.59 
การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 97.88 97.89 97.36 97.95 96.88 98.09 99.38 
 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  99.85 100.00 99.02 100.00 100.00 99.82 100.00 
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รายการ 
รวม 

ทุกกลุ่ม 
ภาค 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ 
 การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment 98.54 97.45 98.05 98.49 99.08 98.42 99.57 
 การพิมพ์ใบเสรจ็รับเงินผ่านระบบ e-Receipt  94.59 95.58 95.32 95.06 89.86 94.88 97.76 
 การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile 99.15 98.89 99.18 99.06 99.03 98.96 99.86 
 การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) 97.57 98.31 96.41 98.18 95.96 97.55 99.14 
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40  (บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 97.40 99.51 98.50 96.34 95.96 98.72 96.41 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มตี่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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สรุปผลคะแนนความพึงพอใจในบริการของส านักงานประกันสังคมระดับภาค  (ตามภาพที่ 
5.8) ปี 2562 

 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ : ส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้ได้รับคะแนนสูงสุด 
พ้ืนทีป่ริมณฑลได้รับคะแนนต่ าสุด 

 กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ : ส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้ได้รับคะแนน
สูงสุด พื้นที่ปริมณฑลได้รับคะแนนต่ าสุด 

 สิ่งอ านวยความสะดวก : ส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้ได้รับคะแนนสูงสุด พื้นที่
กรุงเทพมหานครได้รับคะแนนต่ าสุด 

 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร : ส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้ได้รับคะแนน
สูงสุด พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับคะแนนต่ าสุด 

 คุณภาพของการให้บริการ : ส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้ได้รับคะแนนสูงสุด 
พ้ืนทีก่รุงเทพมหานครได้รับคะแนนต่ าสุด 

 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต : ส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครได้รับคะแนนสูงสุด พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับคะแนนต่ าสุด 

ในภาพรวมส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้ ได้รับคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของ
การให้บริการสูงสุด พ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้รับคะแนนต่ าสุด 
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ภาพที่ 5.8 คะแนนความพึงพอใจในบริการ จ าแนกตามภาค 

 

4.322
4.292

4.378

4.296

4.382

4.323

1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่

4.354

4.296

4.375

4.328

4.389

4.341

2. กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

4.286 4.295

4.377

4.314

4.378

4.343

3. สิ่งอ านวยความสะดวก

4.123

4.187

4.237 4.230
4.278

4.189

4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร

4.214

4.304
4.367

4.329
4.389

4.327

5. คุณภาพของการให้บริการ

4.681

4.629
4.605

4.571

4.650

4.607

6. การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต
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สรุปสิ่งที่ค้นพบ : บริการในด้านที่ได้คะแนนต่ ากว่า 4.300 คะแนน ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ

ข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ บริการเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร 
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ประโยชน์ของข้อมูล การแสดงป้ายแนะน าบริการ/
ประชาสัมพันธ์ การได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ 
ซึ่งมีลักษณะเดียวกันในกลุ่มผู้ประกันตนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง 
ผู้ประกันตน มาตรา 33 ผู้ประกันตน มาตรา 39 ผู้ประกันตน มาตรา 40 หรือ ลูกจ้าง (กองทุนเงิน
ทดแทน) รวมถึงในทุกภูมิภาคเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะท าให้ผู้ประกันตนรับรู้ข่าวสารงานประกันสังคมอย่างทั่วถึงและตรง
ความต้องการในทุกกลุ่มจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้น แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องต้องท าให้
ผู้ประกันตนรับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง แต่ควรมุ่งเน้นไปในเรื่องการมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตน เช่น การสร้างสโลแกน 

 

มีปัญหาประกันสังคมโทร 1506 ตอบจบทุกเรื่อง 
 

ส านักงานประกันสังคม ต้องมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการ Call Center 1506 ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง เพ่ือท าให้ผู้ประกันตนยอมรับและเกิดความนิยมใช้มากท่ีสุด 

 
นอกจากนี้พบว่า “เป็นที่สังเกตเบื้องต้นได้ว่าขนาด (จ านวน) ของผู้ประกันตนที่เหมาะสมต่อ

หน่วยบริการอาจส่งผลต่อคุณภาพงานบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ เช่นกัน ดังนั้น 
จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจน ามาศึกษาต่อถึงขนาด (จ านวน) ผู้ประกันตนที่เหมาะสมต่อหน่วยบริการเพ่ือ
ที่ว่าให้ส านักงานประกันสังคมสามารถกระจายจุดบริการให้คลอบคลุมความต้องการของผู้ประกันตน 
ซึ่งรวมถึงแนวคิดการเพ่ิมตัวแทน/ผู้ดูแล/ให้ค าปรึกษา/สร้างเครือข่าย ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มากยิ่งข้ึน 
การน าแนวคิดให้สถานประกอบการมีพนักงานที่มีบทบาทเป็นตัวแทนส านักงานประกันสังคมอยู่
ภายในสถานประกอบการนั้นๆ”   

ซ่ึงวิธีลดความเหลื่อมล้ าของการบริการระหว่างส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ที่ดีสุดในเวลานี้ คือ การที่ส านักงานประกันสังคมออกนโยบายให้ทุกหน่วยบริการต้อง
ผ่านมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพราะโดยข้อก าหนดของ GECC การที่ศูนย์ราชการใดๆ จะ
ได้รับใบรับรองจะต้องปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ถึงระดับข้อก าหนด ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับให้
ส านักงานประกันสังคมทั้ง 137 หน่วยบริการ ยกระดับคุณภาพงานบริการให้เท่าเทียมกัน 

ส าหรับบริการที่ได้รับคะแนนมากกว่า 4.5000 คะแนน คือ บริการด้านการช าระเงินสมทบ
ผ่านระบบ e-Payment การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt การใช้บริการผ่าน SSO 
Connect Mobile การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ
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การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริการเกี่ยวกับ
ทางด้านเทคโนโลยี 

โดยข้อมูลผลส ารวจทั้ง 2 ปี (บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) ช่วยยืนยันความต้องการของ
ผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคมได้เป็นอย่างดีถึงความต้องการในเรื่อง ความสะดวกสบาย 

การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นบริการที่ได้รับคะแนนความพึง
พอใจจากผู้ใช้บริการอยู่ในระดับ "สูงอย่างเด่นชัด" เมื่อเทียบกับบริการด้านอ่ืนๆ สะท้อนให้เห็นว่า 
ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นระบบที่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการพึง
พอใจต่อการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานประกันสังคมเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุให้มีผล
คะแนนความพึงพอใจในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับ "สูงอย่างเด่นชัด" (ปี 2562 เท่ากับ 4.617 คะแนน 
และปี 2561 เท่ากับ 4.631 คะแนน) 
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บทท่ี 6 
การรับรู้และความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทน 

 
ผลการส ารวจในบทนี้ เป็นผลการส ารวจในสิทธิประโยชน์ทดแทน 2 กองทุน คือ สิทธิ

ประโยชน์กองทุนประกันสังคม และสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน 
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม คือ สิทธิประโยชน์ในกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้อยู่ใน

ระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย 
ซึ่งไม่เกิดจากการท างาน รวมทั้งกรณีทันตกรรม คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน 
 สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน คือ สิทธิประโยชน์ในกองทุน เพ่ือจ่ายเงินทดแทนให้แก่
ลูกจ้างแทนนายจ้างหรือผู้มีสิทธิ เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ท าให้หยุดงาน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย เนื่องจากการท างานให้นายจ้าง โดยคุ้มครองลูกจ้างตั้งแต่วันแรก
ที่เข้าท างาน 

การศึกษาได้ด าเนินการส ารวจเกี่ยวกับ "การรับรู้สิทธิประโยชน์" และ "ความพึงพอใจจากการ
มีหลักประกันในสิทธิประโยชน์" โดยเป็นการส ารวจ การรับรู้เชิงกว้าง1 ว่าผู้ประกันตน ทราบหรือไม่
ทราบว่าตนเองในฐานะผู้ประกันตนทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน มีสิทธิประโยชน์
เรื่องนั้นๆ หรือไม่ ลักษณะค าถามคือ "ทราบ" หรือ "ไม่ทราบ" 

ผู้ส ารวจไม่ลงรายละเอียดการรับรู้เชิงลึกของสิทธิประโยชน์ต่างๆ และให้ผู้ใช้บริการท าการ
ประเมินความพึงพอใจจากการมีหลักประกันในสิทธิประโยชน์ทดแทนตามการรับรู้ของตนเอง (ความ
พึงพอใจเบื้องต้น) โดยประเมินใน 5 ระดับความรู้สึก คือ "พึงพอใจมากท่ีสุด" "พึงพอใจมาก" "พึงพอใจ
ปานกลาง" "พึงพอใจน้อย" และ "พึงพอใจน้อยที่สุด" ทั้งนี้ผู้ถูกส ารวจไม่จ าเป็นต้องทราบรายละเอียด
ในตัวสิทธิประโยชน์ 

 

6.1 การรับรู้ในสิทธิประโยชน์ทดแทน 
สิทธิประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมประกอบด้วย  1.เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 

(มาตรา 33,39,40) 2.บริการทันตกรรม ประเภทใช้บริการส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิก (มาตรา 33,39) 
3.บริการทันตกรรม ประเภทใช้บริการผ่านสถานพยาบาล/คลินิกในความตกลงโดยไม่ต้องส ารองจ่าย 
(มาตรา 33,39) 4.ทุพพลภาพ (มาตรา 33,39,40) 5.คลอดบุตร (มาตรา 33,39) 6.สงเคราะห์บุตร 
(มาตรา 33,39,40) 7.ชราภาพ (มาตรา 33,39,40) 8.เสียชีวิต (มาตรา 33,39,40) และ 9.ว่างงาน 
(มาตรา 33) 

                                                           
1 การรับรู้เชิงกว้าง หมายถึง การรับทราบว่าตนเองมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ใช่หรือไม่ ซึ่งต่างจากการรับรู้เชิ งลึก 
หมายถึง การรับทราบข้อมูลในละเอียดของสิทธิประโยชน์ 
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สิทธิประโยชน์ทดแทนกองทุนเงินทดแทนประกอบด้วย 1.เจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ค่า
รักษาพยาบาล/เงินทดแทนกรณีหยุดงาน) 2.เสียชีวิต/สูญหาย 3.ทุพพลภาพ และ 4.สูญเสียอวัยวะ/
สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 

ผลส ารวจการรับรู้ พบว่า ผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคมที่ได้รับการส ารวจในปี 2561 และ
ปี 2562 มีสถิติการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมใกล้เคียงกันและเป็นไปทิศทางเดียวกัน 
โดยมีสัดส่วนของผู้ที่ตอบว่ารับรู้สิทธิเบื้องต้นที่ร้อยละ 75-90 โดยประมาณ 

ผู้ประกันตนกองทุนเงินทดแทนที่ได้รับการส ารวจในปี 2561 และปี 2562 มีสถิติการรับรู้สิทธิ
ประโยชน์กองทุนเงินทดแทนใกล้เคียงกันและเป็นไปทิศทางเดียวกัน โดยมีสัดส่วนของผู้ที่ตอบว่ารับรู้
สิทธิเบื้องต้นที่ร้อยละ 55-75 โดยประมาณ (รับรู้สิทธิน้อยกว่ากองทุนประกันสังคม) 

ผลส ารวจในภาพรวม พบว่า 5 อันดับแรกของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนรับทราบถึงสิทธิ
คือ สิทธิประโยชน์จากการเจ็บป่วย/ประสบอันตราย มากที่สุด (รับทราบร้อยละ 93.4) รองลงมาคือ 
การรับทราบถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการเสียชีวิต (รับทราบร้อยละ 88.9) สงเคราะห์บุตร (รับทราบ
ร้อยละ 87.7) ชราภาพ (รับทราบร้อยละ 87.6) ทุพพลภาพ (รับทราบร้อยละ 87.1) ซึ่งพบว่า ทั้งในปี 
2561 และ 2562 สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนรับทราบมากที่สุดคือสิทธิประโยชน์จากการเจ็บป่วย/
ประสบอันตราย (ในปี 2561 รับทราบร้อยละ 92.41) นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ด้านการเสียชีวิต
และชราภาพที่ผู้ประกันตนรับทราบใน 5 อันดับแรกของทั้งปี 2561 และ 2562  

การรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทน จ าแนกตามประเภทของกองทุน พบว่า ผู้ประกันตนในสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคม รับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการเจ็บป่วย/ประสบอันตรายมาก
ที่สุด (รับทราบร้อยละ 93.36) รองลงมาคือ สิทธิประโยชน์ด้านเสียชีวิต (รับทราบร้อยละ 88.91) และ
สงเคราะห์บุตร (รับทราบร้อยละ 87.66) ส่วนสิทธิประโยชน์ที่รับทราบน้อยที่สุดคือ สิทธิประโยชน์
ด้านทุพพลภาพ (รับทราบร้อยละ 76.72) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า สิทธิประโยชน์ของการ
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย เสียชีวิต และชราภาพ เป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนรับทราบมากที่สุด 5 
อันดับแรกของการส ารวจในปี 2561-2562 ส่วนผู้ประกันตนในสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน ผล
ส ารวจพบว่า ผู้ประกันตนรับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการเจ็บป่วย/ประสบอันตราย มากท่ีสุด 
(รับทราบร้อยละ 59.15) รองลงมาคือ สิทธิประโยชน์ด้านเสียชีวิต/สูญหาย (รับทราบร้อยละ 57.62) 
เป็นที่น่าสังเกตว่า การรับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนมีอัตราส่วนร้อยละที่ต่ ากว่า
ปี 2561 และต่ ากว่าสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม (ภาพท่ี 6.1 และตารางท่ี 6.2) 

การรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนจ าแนกตามเพศ พบว่า พบว่า ทั้งผู้ประกันตนชายและหญิง       
ส่วนใหญ่จะรับทราบเกี่ยวกับสิทธิการเจ็บป่วย/ประสบอันตรายและเสียชีวิต โดยผู้ประกันตนเพศหญิง
รับทราบเกี่ยวกับสิทธิการเจ็บป่วย/ประสบอันตราย ร้อยละ 94.70 สิทธิกรณีเสียชีวิต รับทราบร้อยละ 
90.32 ส่วนผู้ประกันตนชายส่วนใหญ่รับทราบเกี่ยวกับสิทธิ การเจ็บป่วย/ประสบอันตราย ร้อยละ 
91.53 สิทธิกรณีเสียชีวิต รับทราบร้อยละ 86.98 สิทธิที่ผู้ประกันตนทั้งชายและหญิงรับทราบน้อย
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ที่สุดคือ สิทธิเกี่ยวกับทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะในกองทุนเงิน
ทดแทน ขณะที่ผลส ารวจในปี 2561 พบว่า ผู้ประกันตนทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่จะรับทราบ
เกี่ยวกับสิทธิการเจ็บป่วย/ประสบอันตราย และบริการทันตกรรมประเภทใช้บริการส ารองจ่ายแล้ว
น ามาเบิก (ภาพท่ี 6.2 และตารางท่ี 6.1) 

การรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนจ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า สิทธิเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/
ประสบอันตรายและเสียชีวิตผู้ประกันตนในช่วงอายุ 41-60 ปี มีการรับทราบข้อมูลมากกว่า
ผู้ประกันตนช่วงอายุอ่ืน สิทธิด้านบริการทันตกรรมผู้ประกันตนช่วงอายุ 21-50 ปีมีการรับทราบ
มากกว่าช่วงอายุอ่ืน ส่วนสิทธิการคลอดบุตรส่วนใหญ่ผู้ประกันตนช่วงอายุ 21-30 ปีมีการรับทราบ
มากกว่าช่วงอายุอื่น เช่นเดียวกับสิทธิเกี่ยวกับการสงเคราะห์บุตร ที่ผู้ประกันตนที่มีอายุมากกว่า 20 ปี
มีการรับทราบมากขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าสิทธิเกี่ยวกับการชราภาพ ผู้ประกันตนที่อายุมากกว่า 60 ปี 
ยังมีร้อยละของการรับทราบน้อยกว่าช่วงอายุอ่ืน (รับทราบร้อยละ 83.66) เช่นเดียวกับปี 2561 (ปี 
2561 ผู้ประกันตนที่อายุมากกว่า 60 ปี รับทราบสิทธิชราภาพร้อยละ 78.38) (ภาพที่ 6.3 และตาราง
ที่ 6.1) 

การรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนจ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคม  พบว่า 
ผู้ประกันตนที่ใช้บริการในส านักงานประกันสังคมขนาดเล็กมีการรับทราบสิทธิต่างๆ มากกว่า
ผู้ประกันตนที่ใช้บริการในส านักงานประกันสังคมขนาดอ่ืน มีเพียงสิทธิในด้านบริการทันตกรรมทั้ง
ประเภทใช้บริการส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิกและประเภทไม่ต้องส ารองจ่ายที่ผู้ประกันตนที่ใช้บริการใน
ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่มีการรับทราบสิทธิมากกว่าผู้ประกันตนที่ใช้บริการในส านักงาน
ประกันสังคมขนาดอ่ืน (ภาพท่ี 6.4 และตารางท่ี 6.2) 

การรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทน จ าแนกตามภาค พบว่า ผู้ประกันตนที่ใช้บริการส านักงาน
ประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้ มีการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของกองทุนประกันสังคมมากกว่าในพ้ืนที่
ภาคอ่ืน ส่วนสิทธิประโยชน์ในกองทุนเงินทดแทนนั้น ผู้ประกันตนในพ้ืนที่ภาคกลางมีการรับรู้สิทธิ
มากกว่าภาคอ่ืน ในขณะที่ผลส ารวจในปี 2561 นั้น ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ที่มีการรับรู้จะมาจาก
ภาคเหนือและปริมณฑล (ภาพท่ี 6.5 และตารางท่ี 6.2) 

การรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทน จ าแนกตามผู้ใช้บริการ พบว่า ในกองทุนประกันสังคม สิทธิ
เกี่ยวกับเจ็บป่วย/ประสบอันตราย และทันตกรรม ผู้ประกันตน มาตรา 39 มีการรับรู้มากกว่า
ผู้ประกันตนกลุ่มอ่ืน ส่วนสิทธิอ่ืนๆ พบว่า นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ มีการรับรู้มากกว่า ต่างจากปี 
2561 ที่ส่วนใหญ่ผู้รับรู้เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 40 ส่วนกองทุนเงินทดแทน พบว่า 
ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) มีการรับรู้สิทธิจากกองทุนมากกว่าผู้ประกันตนกลุ่มอ่ืน ต่างจากปี 2561 
ที่ส่วนใหญ่ผู้รับรู้เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ภาพท่ี 6.6 และตารางท่ี 6.2) 
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ภาพที่ 6.1 ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนด้านต่างๆ                                                      
จ าแนกตามกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 
 
 
 
 
 

92.41 

84.97 

77.63 

75.23 

81.98 

79.69 

80.74 

83.70 

79.04 

77.67 

73.59 

71.70 

71.52 

93.36 

85.34 

84.26 

87.12 

83.56 

87.66 

87.65 

88.91 

76.72 

59.15 

57.62 

56.42 

56.19 

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย

บริการทันตกรรมประเภทใช้บริการส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิก

บริการทันตกรรมประเภทใช้บริการผ่านสถานพยาบาล/คลินิกใน
ความตกลงโดยไม่ต้องส ารองจ่าย

ทุพพลภาพ

คลอดบุตร

สงเคราะห์บุตร

ชราภาพ

เสียชีวิต

กรณีว่างงาน

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย

เสียชีวิต/สูญหาย

ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ

กอ
งท

ุนป
ระ

กัน
สัง

คม
กอ

งท
ุนเ

งิน
ทด

แท
น

2561 2562
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ภาพที่ 6.2 ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนด้านต่างๆ                                                
จ าแนกตามเพศของผู้ประกันตน ปี 2561-2562 

 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

92.36 

84.27 

77.24 

75.24 

81.66 

79.40 

80.68 

83.85 

78.96 

77.10 

72.89 

70.53 

70.87 

92.45 

85.56 

77.96 

75.22 

82.26 

79.94 

80.79 

83.58 

79.10 

78.15 

74.19 

72.69 

72.08 

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย

บริการทันตกรรมใช้บริการส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิก

บริการทันตกรรมประเภทไม่ต้องส ารองจ่าย

ทุพพลภาพ

คลอดบุตร

สงเคราะห์บุตร

ชราภาพ

เสียชีวิต

กรณีว่างงาน

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย

เสียชีวิต/สูญหาย

ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ

กอ
งท

ุนป
ระ

กัน
สัง

คม
กอ

งท
ุนเ

งิน
ทด

แท
น

2561

ชาย

หญิง

91.53 

83.52 

82.55 

85.18 

80.92 

85.04 

85.62 

86.98 

75.25 

63.04 

61.85 

60.88 

60.69 

94.70 

86.68 

85.52 

88.55 

85.50 

89.58 

89.13 

90.32 

77.80 

56.29 

54.52 

53.15 

52.89 

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย

บริการทันตกรรมใช้บริการส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิก

บริการทันตกรรมประเภทไม่ต้องส ารองจ่าย

ทุพพลภาพ

คลอดบุตร

สงเคราะห์บุตร

ชราภาพ

เสียชีวิต

กรณีว่างงาน

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย

เสียชีวิต/สูญหาย

ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ

กอ
งท

ุนป
ระ

กัน
สัง

คม
กอ

งท
ุนเ

งิน
ทด

แท
น

2562

ชาย

หญิง
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ภาพที่ 6.3 ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนด้านต่างๆ จ าแนกตามช่วงอาย ุปี 2561-2562 

 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

เจ
็บป

่วย
/ป

ระ
สบ

อัน
ตร

าย

บร
ิกา

รท
ันต

กร
รม

ใช
้บร

ิกา
รส

 าร
อง

จ่า
ย…

บร
ิกา

รทั
นต

กร
รม

ปร
ะเ

ภท
ไม

่ต้อ
งส

 าร
อง

…

ทุพ
พล

ภา
พ

คล
อด

บุต
ร

สง
เค

รา
ะห

์บุต
ร

ชร
าภ

าพ

เสี
ยช

ีวิต

กร
ณีว

่าง
งา

น

เจ
็บป

่วย
/ป

ระ
สบ

อัน
ตร

าย

เสี
ยช

ีวิต
/ส

ูญห
าย

ทุพ
พล

ภา
พ

สูญ
เสี

ยอ
วัย

วะ
/ส

ูญเ
สีย

สม
รร

ถภ
าพ

ขอ
ง…

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

2561 15-20 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

มากกว่า 
60 ปี

เจ
็บป

่วย
/ป

ระ
สบ

อัน
ตร

าย

บร
ิกา

รท
ันต

กร
รม

ใช้
บร

ิกา
รส

 าร
อง

…

บร
ิกา

รท
ันต

กร
รม

ปร
ะเ

ภท
ไม

ต่้อ
ง…

ทุพ
พล

ภา
พ

คล
อด

บุต
ร

สง
เค

รา
ะห

์บุต
ร

ชร
าภ

าพ

เส
ียช

ีวิต

กร
ณีว

่าง
งา

น

เจ
็บป

่วย
/ป

ระ
สบ

อัน
ตร

าย

เส
ียช

ีวิต
/ส

ูญห
าย

ทุพ
พล

ภา
พ

สูญ
เส

ียอ
วัย

วะ
/ส

ูญเ
สยี

สม
รร

ถภ
าพ

…

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

2562 15-20 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

มากกว่า 
60 ปี
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ภาพที่ 6.4 ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนด้านต่างๆ จ าแนกตามขนาดของส านักงาน
ประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 
 

 50.00
 55.00
 60.00
 65.00
 70.00
 75.00
 80.00
 85.00
 90.00
 95.00

 100.00

เจ
็บป

่วย
/ป

ระ
สบ

อัน
ตร

าย

บร
ิกา

รท
ันต

กร
รม

ใช
้บร

ิกา
รส

 าร
อง

จ่า
ย…

บร
ิกา

รท
ันต

กร
รม

ปร
ะเ

ภท
ไม

่ต้อ
งส

 าร
อง

…

ทุพ
พล

ภา
พ

คล
อด

บุต
ร

สง
เค

รา
ะห

์บุต
ร

ชร
าภ

าพ

เสี
ยช

ีวิต

กร
ณีว

่าง
งา

น

เจ
็บป

่วย
/ป

ระ
สบ

อัน
ตร

าย

เส
ียช

ีวิต
/ส

ูญห
าย

ทุพ
พล

ภา
พ

สูญ
เส

ียอ
วัย

วะ
/ส

ูญเ
สีย

สม
รร

ถภ
าพ

ขอ
ง…

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

2561

ส านักงานขนาดเล็ก ส านักงานขนาดกลาง ส านักงานขนาดใหญ่

 50.00
 55.00
 60.00
 65.00
 70.00
 75.00
 80.00
 85.00
 90.00
 95.00

 100.00

เจ
็บป

่วย
/ป

ระ
สบ

อัน
ตร

าย

บร
ิกา

รท
ันต

กร
รม

ใช
้บร

ิกา
รส

 าร
อง

จ่า
ย…

บร
ิกา

รท
ันต

กร
รม

ปร
ะเ

ภท
ไม

่ต้อ
งส

 าร
อง

…

ทุพ
พล

ภา
พ

คล
อด

บุต
ร

สง
เค

รา
ะห

์บุต
ร

ชร
าภ

าพ

เสี
ยช

ีวิต

กร
ณีว

่าง
งา

น

เจ
็บป

่วย
/ป

ระ
สบ

อัน
ตร

าย

เส
ียช

ีวิต
/ส

ูญห
าย

ทุพ
พล

ภา
พ

สูญ
เสี

ยอ
วัย

วะ
/ส

ูญเ
สีย

สม
รร

ถภ
าพ

ขอ
ง…

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

2562

ส านักงานขนาดเล็ก ส านักงานขนาดกลาง

ส านักงานขนาดใหญ่
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ภาพที่ 6.5 ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนด้านต่างๆ จ าแนกตามภาค ปี 2561-2562 
 

 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 
 

เจ
็บป

่วย
/ป

ระ
สบ

อัน
ตร

าย

บร
ิกา

รท
ันต

กร
รม

ใช
้บร

ิกา
รส

 าร
อง

จ่า
ยแ

ล้ว
…

บร
ิกา

รท
ันต

กร
รม

ปร
ะเ

ภท
ไม

่ต้อ
งส

 าร
อง

จ่า
ย

ทุพ
พล

ภา
พ

คล
อด

บุต
ร

สง
เค

รา
ะห

์บุต
ร

ชร
าภ

าพ

เสี
ยช

ีวิต

กร
ณีว

่าง
งา

น

เจ
็บป

่วย
/ป

ระ
สบ

อัน
ตร

าย

เส
ียช

ีวิต
/ส

ูญห
าย

ทุพ
พล

ภา
พ

สูญ
เส

ียอ
วัย

วะ
/ส

ูญเ
สีย

สม
รร

ถภ
าพ

ขอ
งอ

วัย
วะ

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

2561 กรุงเทพ

ปริมณฑล

กลาง

ตะวันออกเฉีย
งเหนือ

เหนือ

ใต้

เจ
็บป

่วย
/ป

ระ
สบ

อัน
ตร

าย

บร
ิกา

รท
ันต

กร
รม

ใช
้บร

ิกา
รส

 าร
อง

จ่า
ยแ

ล้ว
…

บร
ิกา

รท
ันต

กร
รม

ปร
ะเ

ภท
ไม

่ต้อ
งส

 าร
อง

จ่า
ย

ทุพ
พล

ภา
พ

คล
อด

บุต
ร

สง
เค

รา
ะห

์บุต
ร

ชร
าภ

าพ

เสี
ยช

ีวิต

กร
ณีว

่าง
งา

น

เจ
็บป

่วย
/ป

ระ
สบ

อัน
ตร

าย

เส
ียช

ีวิต
/ส

ูญห
าย

ทุพ
พล

ภา
พ

สูญ
เสี

ยอ
วัย

วะ
/ส

ูญเ
สีย

สม
รร

ถภ
าพ

ขอ
งอ

วัย
วะ

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

2562 กรุงเทพ

ปริมณฑล

กลาง

ตะวันออกเฉีย
งเหนือ

เหนือ

ใต้
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ภาพที่ 6.6 ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนด้านต่างๆ จ าแนกตามผู้ใช้บริการ                                      
ปี 2561-2562 

 

91.96 

86.26 

79.23 

75.80 

82.80 

81.10 

80.69 

83.37 

80.44 

78.16 

73.68 

72.00 

72.12 

91.81 

82.87 

76.09 

74.00 

80.74 

79.45 

79.48 

81.97 

93.09 

75.04 

76.75 

81.69 

84.91 

93.24 

84.24 

75.30 

75.30 

80.79 

79.80 

81.21 

84.59 

77.27 

76.07 

72.48 

70.87 

69.81 

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย

บริการทันตกรรมใช้บริการส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิก

บริการทันตกรรมประเภทไม่ต้องส ารองจ่าย

ทุพพลภาพ

คลอดบุตร

สงเคราะห์บุตร

ชราภาพ

เสียชีวิต

กรณีว่างงาน

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย

เสียชีวิต/สูญหาย

ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ

กอ
งท

ุนป
ระ

กัน
สัง

คม
กอ

งท
ุนเ

งิน
ทด

แท
น

2561

ผู้ประกันตน มาตรา 33

ผู้ประกันตน มาตรา 39

ผู้ประกันตน มาตรา 40

ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน)
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 
 
 
 

94.70 

89.87 

88.49 

86.75 

87.27 

88.27 

87.78 

89.34 

84.81 

84.29 

81.35 

78.78 

78.42 

96.05 

91.70 

90.55 

89.48 

88.61 

89.67 

90.02 

90.81 

66.96 

94.78 

58.15 

57.35 

88.47 

59.52 

88.10 

89.60 

91.23 

53.43 

78.40 

75.46 

75.33 

76.32 

75.28 

75.15 

74.20 

74.83 

72.57 

93.58 

92.36 

92.09 

91.60 

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย

บริการทันตกรรมใช้บริการส ารองจ่ายแลว้น ามาเบกิ

บริการทันตกรรมประเภทไม่ต้องส ารองจ่าย

ทุพพลภาพ

คลอดบุตร

สงเคราะห์บุตร

ชราภาพ

เสียชีวิต

กรณีว่างงาน

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย

เสียชีวิต/สูญหาย

ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ

กอ
งท

ุนป
ระ

กัน
สัง

คม
กอ

งท
ุนเ

งิน
ทด

แท
น

2562

ผู้ประกันตน มาตรา 33

ผู้ประกันตน มาตรา 39

ผู้ประกันตน มาตรา 40

ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน)
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 จากผลส ารวจการรับรู้สิทธิที่กล่าวข้างต้น เป็นการส ารวจเพียงว่าผู้ประกันตนจะ “ทราบ” 
หรือ “ไม่ทราบ” ว่าตนเองมีสิทธินั้นอยู่ ซึ่งข้อมูลพื้นฐานระดับนี้ ผู้ประกันตนโดยส่วนใหญ่ควรรับรู้ว่า
ตนเองมีสิทธิประกันสังคมประเภทใด แต่กลับพบว่า สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมมีสัดส่วนของ
ผู้ที่ตอบว่ารับรู้สิทธิเบื้องต้นที่ร้อยละ 75-90 โดยประมาณ 

สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน มีสัดส่วนของผู้ที่ตอบว่ารับรู้สิทธิเบื้องต้นที่ร้อยละ 55-75 
โดยประมาณ (รับรู้สิทธิน้อยกว่ากองทุนประกันสังคม) เป็นประเด็นที่นักวิจัยเห็นว่าส านักงาน
ประกันสังคมควรประชาสัมพันธ์ประเภทสิทธิในกองทุนให้ผู้ประกันตนรับทราบอย่างทั่วถึงมากกว่านี้ 

แต่การรับรู้สิทธิโดยละเอียดตามเงื่อนไขต่างๆ เป็นเรื่องที่ส านักงานประกันสังคมไม่สามารถ
ท าให้ผู้ประกันตนรับรู้สิทธิโดยละเอียดตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ ดังนั้น การรักษาสิทธิให้ผู้ประกันตนวิธีที่
ดีสุด คือ การสร้างช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะข้อเท็จจริงงานบริการส านักงาน
ประกันสังคม มีฐานผู้ประกันตนจ านวนมาก (ข้อมูลปี 2561 มีผู้ประกันตนรวม 15,994,591 ราย)
โอกาสที่จะท าให้ผู้ประกันตนรับรู้ข่าวสารงานประกันสังคมรวมถึงสิทธิประโยชน์โดยละเอียดอย่าง
ทั่วถึงและตรงความต้องการในทุกกลุ่มจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้น แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่อง
ต้องท าให้ผู้ประกันตนรับรู้อย่างทั่วถึง แต่ควรมุ่งเน้นไปในเรื่องการมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตน เช่น การสร้างสโลแกน 
 

มีปัญหาประกันสังคมโทร 1506 ตอบจบทุกเรื่อง 
 

ส านักงานประกันสังคม ต้องมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการ Call Center 1506             
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง เพ่ือท าให้ผู้ประกันตนยอมรับและเกิดความนิยมใช้มากที่สุด 
กล่าวคือ ผู้ประกันตนทุกคนในชีวิตประจ าวัน ไม่จ าเป็นต้องรู้เรื่องงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์
ของตนเอง แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ประกันตนต้องการจะรับรู้ สิ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรก คือ 1506 และ 
ระบบ Call Center 1506 ต้องมีสามารถตอบโจทย์ความต้องของผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วและ  
ตรงประเด็น 

ส านักงานประกันสังคม ควรสร้างแนวการตรวจสอบและวัดความรู้ การท างานของเจ้าหน้าที่ 
Call Center 1506 อย่างต่อเนื่อง เช่น การสุ่มโทรหา Call Center 1506 และสอบถามปัญหา    
สร้างโจทย์ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท างานของ Call Center 1506     
ได้ดีที่สุด  
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ตารางท่ี 6.1  ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนต่างๆ จ าแนกตามประเภทกองทุนและคุณลักษณะบุคคล ปี 2562 

รายการ 

ร้อยละการรับรู้สิทธิกองทุนประกนัสังคม ร้อยละการรับรู้สิทธิกองทุนเงินทดแทน 
เจ็บป่วย/
ประสบ
อันตราย 

ทันตกกรม 
ส ารองจ่าย 

แล้ว 
น ามาเบิก 

ทันตกกรม 
ไม่ต้อง 

ส ารองจ่าย 

ทุพพลภาพ คลอด
บุตร 

สงเคราะห์
บุตร 

ชราภาพ เสียชีวิต กรณี 
ว่าง 
งาน 

เจ็บป่วย/
ประสบ
อันตราย 

เสียชีวิต/ 
สูญหาย 

ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย 
อวัยวะ/ 
สูญเสีย 

สมรรถภาพ 
ของ 

อวัยวะ 

รวมทุกกลุ่ม 93.36 85.34 84.26 87.12 83.56 87.66 87.65 88.91 76.72 59.15 57.62 56.42 56.19 

เพศ              

   ชาย 91.53 83.52 82.55 85.18 80.92 85.04 85.62 86.98 75.25 63.04 61.85 60.88 60.69 

   หญิง 94.70 86.68 85.52 88.55 85.50 89.58 89.13 90.32 77.80 56.29 54.52 53.15 52.89 

ช่วงอายุ              

   15-20 ปี 92.74 80.65 79.84 79.03 83.06 82.26 85.48 88.71 79.84 62.10 58.87 53.23 54.03 

   21-30 ปี 92.79 87.83 86.81 86.14 85.76 87.01 86.97 88.48 80.16 65.17 63.64 61.89 61.69 

   31-40 ปี 93.16 86.24 85.31 87.70 84.65 88.39 87.58 88.53 77.36 60.62 58.67 58.00 57.74 

   41-50 ปี 94.68 85.47 83.89 88.74 83.32 88.86 88.86 90.12 75.54 54.24 52.97 52.02 52.09 

   51-60 ปี 94.29 77.28 76.62 87.83 76.95 87.54 88.91 89.95 68.74 46.98 46.39 45.31 44.39 

   มากกว่า 60 ปี 89.25 72.26 70.54 80.86 67.74 81.08 83.66 85.16 59.35 41.29 38.28 38.49 38.49 
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รายการ 

ร้อยละการรับรู้สิทธิกองทุนประกนัสังคม ร้อยละการรับรู้สิทธิกองทุนเงินทดแทน 
เจ็บป่วย/
ประสบ
อันตราย 

ทันตกกรม 
ส ารองจ่าย 

แล้ว 
น ามาเบิก 

ทันตกกรม 
ไม่ต้อง 

ส ารองจ่าย 

ทุพพลภาพ คลอด
บุตร 

สงเคราะห์
บุตร 

ชราภาพ เสียชีวิต กรณี 
ว่าง 
งาน 

เจ็บป่วย/
ประสบ
อันตราย 

เสียชีวิต/ 
สูญหาย 

ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย 
อวัยวะ/ 
สูญเสีย 

สมรรถภาพ 
ของ 

อวัยวะ 

ระดับการศึกษา              

   ประถมศึกษา/ต่ ากว่า 92.48 76.28 74.47 85.44 76.24 85.71 86.73 87.88 65.18 38.67 37.43 36.46 36.19 

   มัธยมศึกษาตอนต้น 87.22 78.44 77.40 81.22 77.09 81.91 81.11 82.08 71.98 60.75 59.55 58.43 58.00 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 94.65 85.91 85.10 88.60 84.06 89.49 89.25 90.64 76.53 55.45 53.95 52.41 52.15 

   อนุปริญญา/ปวส. 95.75 89.01 87.87 90.33 87.64 91.00 91.18 92.15 80.57 62.47 61.15 60.39 60.33 

   ปริญญาตร ี 94.62 89.31 88.34 88.04 86.69 88.29 88.35 89.86 80.87 65.49 63.54 62.32 62.13 

   ปริญญาโท/สูงกว่า 94.29 91.81 89.83 86.85 87.84 87.10 88.09 89.33 82.88 71.46 70.22 67.99 67.99 

สถานภาพการท างาน              

   ลูกจ้างเอกชน (ค่าจ้างรายวัน) 95.22 88.18 87.49 88.72 87.10 89.07 89.56 90.74 84.19 62.09 60.71 59.13 59.28 

   ลูกจ้างเอกชน (ค่าจ้างรายเดือน) 91.84 88.23 87.03 85.65 85.62 86.20 86.01 87.50 81.99 78.67 76.45 74.44 74.15 

   พนักงาน/ลูกจ้าง หน่วยงานรัฐ 95.01 86.80 85.81 86.77 84.93 88.34 87.46 88.23 78.45 68.99 66.06 65.14 64.41 
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รายการ 

ร้อยละการรับรู้สิทธิกองทุนประกนัสังคม ร้อยละการรับรู้สิทธิกองทุนเงินทดแทน 
เจ็บป่วย/
ประสบ
อันตราย 

ทันตกกรม 
ส ารองจ่าย 

แล้ว 
น ามาเบิก 

ทันตกกรม 
ไม่ต้อง 

ส ารองจ่าย 

ทุพพลภาพ คลอด
บุตร 

สงเคราะห์
บุตร 

ชราภาพ เสียชีวิต กรณี 
ว่าง 
งาน 

เจ็บป่วย/
ประสบ
อันตราย 

เสียชีวิต/ 
สูญหาย 

ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย 
อวัยวะ/ 
สูญเสีย 

สมรรถภาพ 
ของ 

อวัยวะ 
   นายจ้าง/เจ้าของกิจการ           

(มีลูกน้อง) 
94.67 90.10 89.19 89.95 88.71 89.71 89.62 91.00 84.48 86.67 86.14 85.76 85.62 

   ค้าขาย/ประกอบอาชีพอิสระ 94.98 70.81 69.14 88.42 69.43 88.47 89.81 91.20 60.53 8.76 8.80 8.52 8.47 

   รับจ้างท่ัวไป 92.75 78.03 76.96 87.72 78.72 88.79 89.09 90.54 67.73 25.71 25.40 25.32 25.02 

   ว่างงาน (ก าลังหางานท า) 93.22 85.99 85.55 87.42 83.45 87.53 87.70 88.80 63.43 17.82 16.88 16.27 16.33 

   ไมไ่ด้ท างานและไม่พร้อมที่จะ
ท างาน (อยู่นอกก าลังแรงงาน) 

92.59 78.30 76.82 87.20 79.65 88.14 87.33 87.47 62.26 17.92 17.92 17.65 17.65 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 6.2  ร้อยละการรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนต่างๆ จ าแนกตามประเภทกองทุนและอ่ืนๆ ปี 2562 

รายการ 

ร้อยละการรับรู้สิทธิกองทุนประกนัสังคม ร้อยละการรับรู้สิทธิกองทุนเงินทดแทน 
เจ็บป่วย/
ประสบ
อันตราย 

ทันตกกรม 
ส ารองจ่าย 

แล้ว 
น ามาเบิก 

ทันตกกรม 
ไม่ต้อง 

ส ารองจ่าย 

ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์
บุตร 

ชราภาพ เสียชีวิต กรณี 
ว่าง 
งาน 

เจ็บป่วย/
ประสบ
อันตราย 

เสียชีวิต/ 
สูญหาย 

ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย 
อวัยวะ/ 
สูญเสีย 

สมรรถภาพ 
ของอวัยวะ 

ประเภทผู้ใช้บริการ              
   นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 95.19 91.02 90.00 91.17 89.77 91.37 91.66 92.89 86.82 86.68 85.63 85.07 84.90 
   ผู้ประกันตน มาตรา 33 94.70 89.87 88.49 86.75 87.27 88.27 87.78 89.34 84.81 84.29 81.35 78.78 78.42 
   ผู้ประกันตน มาตรา 39 96.05 91.70 90.55 89.48 88.61 89.67 90.02 90.81 66.96 - - - - 
   ผู้ประกันตน มาตรา 40 94.78 58.15 57.35 88.47 59.52 88.10 89.60 91.23 53.43 - - - - 
   ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 78.40 75.46 75.33 76.32 75.28 75.15 74.20 74.83 72.57 93.58 92.36 92.09 91.60 
ประเภทกองทุน              
   กองทุนประกันสังคม 95.10 86.49 85.31 88.38 84.53 89.12 89.21 90.55 77.20 55.14 53.57 52.26 52.07 
   กองทุนเงินทดแทน 92.34 87.95 86.84 86.21 86.03 87.00 86.63 87.97 83.42 86.27 84.03 82.29 81.95 
ขนาดของส านักงาน              
   ส านักงานขนาดเล็ก 93.98 85.56 84.37 89.55 85.49 90.50 90.87 91.66 77.66 59.61 58.67 57.80 57.61 
   ส านักงานขนาดกลาง 92.25 83.90 82.43 85.51 81.76 86.15 86.07 87.22 77.11 59.30 57.62 56.12 56.07 
   ส านักงานขนาดใหญ ่ 92.52 85.91 85.46 81.63 79.63 80.96 79.91 82.59 73.76 57.72 54.65 52.80 52.30 
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รายการ 

ร้อยละการรับรู้สิทธิกองทุนประกนัสังคม ร้อยละการรับรู้สิทธิกองทุนเงินทดแทน 
เจ็บป่วย/
ประสบ
อันตราย 

ทันตกกรม 
ส ารองจ่าย 

แล้ว 
น ามาเบิก 

ทันตกกรม 
ไม่ต้อง 

ส ารองจ่าย 

ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์
บุตร 

ชราภาพ เสียชีวิต กรณี 
ว่าง 
งาน 

เจ็บป่วย/
ประสบ
อันตราย 

เสียชีวิต/ 
สูญหาย 

ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย 
อวัยวะ/ 
สูญเสีย 

สมรรถภาพ 
ของอวัยวะ 

ภาค              
   กรุงเทพมหานคร 91.65 87.26 86.75 78.06 76.46 75.40 74.60 79.62 68.61 56.75 52.78 50.04 49.45 
   ปริมณฑล 93.38 86.71 85.34 87.99 84.25 89.50 88.63 88.31 83.33 53.06 51.87 51.10 51.42 
   ภาคกลาง 91.74 82.97 81.55 85.57 82.47 87.14 86.93 87.63 73.12 62.54 61.14 59.66 59.08 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 94.55 87.24 86.09 89.36 86.41 89.95 90.90 91.38 79.98 59.72 58.60 57.54 57.43 
   ภาคเหนือ 93.61 80.00 79.18 87.92 80.95 88.52 89.05 90.71 70.32 59.16 58.28 57.70 57.39 
   ภาคใต ้ 95.43 90.76 89.81 91.89 89.46 92.27 91.80 92.90 87.48 58.61 57.10 56.31 56.50 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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สรุปสิ่งที่ค้นพบ :  

จากผลส ารวจการรับรู้สิทธิที่กล่าวข้างต้น เป็นการส ารวจเพียงว่าผู้ประกันตนจะ “ทราบ” 
หรือ “ไม่ทราบ” ว่าตนเองมีสิทธินั้นอยู่ ซึ่งข้อมูลพื้นฐานระดับนี้ ผู้ประกันตนโดยส่วนใหญ่ควรรับรู้ว่า
ตนเองมีสิทธิประกันสังคมประเภทใด แต่กลับพบว่า สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมมีสัดส่วนของ
ผู้ที่ตอบว่ารับรู้สิทธิเบื้องต้นที่ร้อยละ 75-90 โดยประมาณ 

สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน มีสัดส่วนของผู้ที่ตอบว่ารับรู้สิทธิเบื้องต้นที่ร้อยละ 55-75 
โดยประมาณ (รับรู้สิทธิน้อยกว่ากองทุนประกันสังคม) เป็นประเด็นที่นักวิจัยเห็นว่าส านักงาน
ประกันสังคมควรประชาสัมพันธ์ประเภทสิทธิในกองทุนให้ผู้ประกันตนรับทราบอย่างทั่วถึงมากกว่านี้ 

แต่การรับรู้สิทธิโดยละเอียดตามเงื่อนไขต่างๆ เป็นเรื่องที่ส านักงานประกันสังคมไม่สามารถ
ท าให้ผู้ประกันตนรับรู้สิทธิโดยละเอียดตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ ดังนั้น การรักษาสิทธิให้ผู้ประกันตนวิธีที่
ดีสุด คือ การสร้างช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะข้อเท็จจริงงานบริการส านักงาน
ประกันสังคม มีฐานผู้ประกันตนจ านวนมาก โอกาสที่จะท าให้ผู้ประกันตนรับรู้ข่าวสารงาน
ประกันสังคมรวมถึงสิทธิประโยชน์โดยละเอียดอย่างทั่วถึงและตรงความต้องการในทุกกลุ่มจึงเป็นเรื่อง
ยาก ดังนั้น แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องต้องท าให้ผู้ประกันตนรับรู้อย่างทั่วถึง แต่ควร
มุ่งเน้นไปในเรื่องการมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ประกันตน เช่น การสร้างสโลแกน 
 

มีปัญหาประกันสังคมโทร 1506 ตอบจบทุกเรื่อง 
 

ส านักงานประกันสังคม ต้องมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการ Call Center 1506 ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง เพ่ือท าให้ผู้ประกันตนยอมรับและเกิดความนิยมใช้มากที่สุด กล่าวคือ 
ผู้ประกันตนทุกคนในชีวิตประจ าวัน ไม่จ าเป็นต้องรู้เรื่องงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของตนเอง 
แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ประกันตนต้องการจะรับรู้ สิ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรก คือ 1506 และ ระบบ Call 
Center 1506 ต้องมีสามารถตอบโจทย์ความต้องของผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น 
 

6.2 ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทน 
ผลส ารวจปี 2562 พบว่า ผู้ประกันตนมีความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทั้ง กองทุน

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 3.775 คะแนน (Top 2 Box 66.08%) แยกเป็นความพึงพอใจ
ในกองทุนประกันสังคม 3.776 คะแนน (Top 2 Box 65.72%) และกองทุนเงินทดแทน 3.771 
คะแนน (Top 2 Box 67.29%) เป็นที่น่าสังเกตว่าความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทั้งกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนลดลงจากปี 2561 (ภาพท่ี 6.7) 
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ประเด็นที่ 1 ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทนที่ได้จะต่ ากว่า 4.000 
คะแนน ตามภาพน าเสนอที่ 6.7 ไม่ใช่ประเด็นที่น่าแปลกใจแต่อย่างใด เพราะโดยธรรมชาติของ
ผู้ประกันตนย่อมคาดหวังจะให้ตนเองได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากขึ้น จึงสะท้อนมาที่ผลคะแนน
ส ารวจความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทนระดับ 3.870 ในปี 2561 และ 3.775 ในปี 2562 

ประเด็นที่ 2 การที่ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทน ปี 2562 ทั้งสอง
กองทุนมีค่าคะแนนน้อยกว่าผลส ารวจปี 2561 นักวิจัยมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นตัวเลขคะแนน
ที่สอดลับกันทั้งสองกองทุนเมื่อเทียบกันระหว่างปี 2561 กับปี 2562 แต่การที่ปี 2562 มีตัวเลข
คะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าปี 2561 เพราะสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับยังไม่สะท้อนความ
ต้องการของผู้ประกันตน เพราะโดยแท้จริงแล้วสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับทั้ง 2 ปีส ารวจ       
ไม่มีความแตกต่างกัน แต่เนื่องจากการส ารวจเชิงปริมาณที่ด าเนินการต่างกรรมต่างวาระไม่สามารถ   
ท าให้ตัวเลขคะแนนเท่ากันได้ การที่ปี 2562 มีตัวเลขคะแนนที่ลดลงจึงตีความได้ว่าผู้ประกันตน
ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าที่ตนเองได้รับ    

 
ภาพที่ 6.7 คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของการมีหลักประกันสิทธิประโยชน์ทดแทน        

ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

ทั้งนี้ หลักประกันในกองทุนประกันสังคมที่ผู้ประกันตนให้ความส าคัญ 3 อันดับแรก คือ การ
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย การเสียชีวิต และกรณีว่างงาน โดยมีคะแนนความพึงพอใจในด้านการ
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 3.863 คะแนน (Top 2 Box 72.03%) เสียชีวิต 3.811 คะแนน (Top 2 
Box 69.21%) และกรณีว่างงาน 3.794 คะแนน (Top 2 Box 67.15%) ส่วนหลักประกันที่ได้รับความ
พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ทุพพลภาพ 3.682 คะแนน (Top 2 Box 60.15%) และส าหรับหลักประกันใน 

รวม 2 กองทุน กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

3.870
3.883

3.825

3.775 3.776 3.771

2561 2562
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กองทุนเงินทดแทน ผู้ประกันตนให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ คือ การเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 
และเสียชีวิต โดยมีคะแนนความพึงพอใจในด้านการเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 3.826 คะแนน (Top 2 
Box 71.25%) และเสียชีวิต/สูญหาย 3.799 คะแนน (Top 2 Box 69.87%) (ภาพท่ี 6.8 และตารางที่ 
6.3) 

 
ภาพที่ 6.8 คะแนนความพึงพอใจในรายการต่างๆ ในหลักประกันสิทธิประโยชน์ทดแทน                 

ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

สงเคราะห์บุตร

เสียชีวิต

ชราภาพ

คลอดบุตร

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย

กรณีว่างงาน

บริการทันตกรรมประเภทไมต่้องส ารองจ่าย

ทุพพลภาพ

บริการทันตกรรมใช้บริการส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิก

เสียชีวิต/สูญหาย

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย

สูญเสียอวัยวะ/สูญเสยีสมรรถภาพของอวัยวะ

ทุพพลภาพ

กอ
งท

ุนป
ระ

กัน
สัง

คม
กอ

งท
ุนเ

งิน
ทด

แท
น

3.917

3.912

3.906

3.903

3.894

3.880

3.854

3.851

3.813

3.846

3.843

3.813

3.797

3.770

3.811

3.761

3.759

3.863

3.794

3.763

3.682

3.763

3.799

3.826

3.716

3.739

2561 2562



   

6-20 

ตารางท่ี 6.3  คะแนนความพึงพอใจในรายการต่างๆ ในหลักประกันสิทธิประโยชน์ทดแทน        
ปี 2562 

รายการ คะแนน 
Top 

2 Box 
ร้อยละความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
รวม 2 กองทุน 3.775 66.08 16.84 49.24 29.30 3.78 0.84 
กองทุนประกนัสังคม 3.776 65.72 17.30 48.42 29.66 3.80 0.82 
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 3.863 72.03 18.46 53.57 24.41 2.92 0.64 
บริการทันตกรรม                           
ใช้บริการส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิก 

3.763 64.12 16.97 47.15 31.83 3.30 0.75 

บริการทันตกรรม                      
ประเภทไมต่้องส ารองจ่าย 

3.772 65.57 16.75 48.82 30.26 3.26 0.91 

ทุพพลภาพ 3.682 60.15 14.23 45.92 34.53 4.43 0.89 
คลอดบุตร 3.759 63.42 18.12 45.30 31.72 4.08 0.78 
สงเคราะห์บุตร 3.770 64.38 18.41 45.97 30.65 4.19 0.78 
ชราภาพ 3.761 64.97 16.80 48.17 30.20 3.98 0.85 
เสียชีวิต 3.811 69.21 17.55 51.66 25.97 4.01 0.81 
กรณีว่างงาน 3.794 67.15 18.49 48.66 27.67 4.16 1.02 
กองทุนเงินทดแทน 3.771 67.29 15.31 51.98 28.10 3.69 0.92 
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 3.826 71.25 15.54 55.71 25.19 2.92 0.64 
เสียชีวิต/สูญหาย 3.799 69.87 15.55 54.32 25.55 3.67 0.91 
ทุพพลภาพ 3.739 64.63 15.45 49.18 30.21 4.14 1.02 
สูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพ     
ของอวัยวะ 

3.716 63.15 14.70 48.45 31.67 4.07 1.11 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มตี่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
สรุปสิ่งที่ค้นพบ :  

ประเด็นที่ 1 ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทนที่ได้จะต่ ากว่า 4.000 
คะแนน แต่ไม่ใช่ประเด็นที่น่าแปลกใจแต่อย่างใด เพราะโดยธรรมชาติของผู้ประกันตนย่อมคาดหวัง
จะให้ตนเองได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากขึ้น จึงสะท้อนมาที่ผลคะแนนส ารวจความพึงพอใจในสิทธิ
ประโยชน์ทดแทนระดับ 3.870 ในปี 2561 และ 3.775 ในปี 2562 

ประเด็นที่ 2 การที่ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทน ปี 2562 ทั้งสอง
กองทุนมีค่าคะแนนน้อยกว่าผลส ารวจปี 2561 นักวิจัยมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นตัวเลขคะแนน
ที่สอดลับกันทั้งสองกองทุนเมื่อเทียบกันระหว่างปี 2561 กับปี 2562 แต่การที่ปี 2562 มีตัวเ ลข
คะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าปี 2561 เพราะสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับยังไม่สะท้อนความ
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ต้องการของผู้ประกันตน เพราะโดยแท้จริงแล้วสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับทั้ง 2 ปีส ารวจ        
ไม่มีความแตกต่างกัน แต่เนื่องจากการส ารวจเชิงปริมาณที่ด าเนินการต่างกรรมต่ างวาระไม่สามารถ   
ท าให้ตัวเลขคะแนนเท่ากันได้ การที่ปี 2562 มีตัวเลขคะแนนที่ลดลงจึงตีความได้ว่าผู้ประกันตน
ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าที่ตนเองได้รับในปัจจุบัน    

 

6.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจสิทธิประโยชน์ทดแทนระหว่าง 2 กองทุน 
ผลส ารวจพบว่า ผู้ใช้บริการในส านักงานประกันสังคมแต่ละขนาดมีความพึงพอใจการมี

หลักประกันของ 2 กองทุนในระดับที่แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บริการในส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่มีความพึงพอใจในการมีหลักประกันของกองทุนประกันสังคมมากกว่า ส่วนผู้ใช้บริการ
ในส านักงานประกันสังคมขนาดกลางมีความพึงพอใจการมีหลักประกันของกองทุนเงินทดแทน
มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลการส ารวจในปี 2561 พบว่า ความพึงพอใจในกองทุนของส านักงาน
ประกันสังคมขนาดเล็กมีลักษณะเหมือนเดิม คือ พึงพอใจ ในการมีหลักประกันของกองทุน
ประกันสังคมมากกว่า (ภาพท่ี 6.9) 

และพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ 21-40 ปี พึงพอใจต่อหลักประกันของกองทุนประกันสังคม
มากกว่ากองทุนเงินทดแทน ส่วนผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 15-20 ปี และมากกว่า 40 ปี พึงพอใจต่อ
หลักประกันของกองทุนเงินทดแทนมากกว่า สะท้อนว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันมีความคาดหวัง ต่อ
หลักประกันที่แตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษาและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทดแทน
จ าเป็นต้องมีแนวทางศึกษาในมิติของช่วงอายุผู้ประกันตนประกอบด้วย โดยค านึงถึงความต้องการ
และความจ าเป็นในแต่ละช่วงอายุของผู้ใช้บริการ (ภาพท่ี 6.10) 
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ภาพที่ 6.9 คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของการมีหลักประกันสิทธิประโยชน์ทดแทน 
 จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.897

3.829

3.805 3.799

3.828

3.711 3.709 3.714

3.894

3.908

3.745
3.734

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

2561 2562

สปส. ขนาดเล็ก สปส. ขนาดกลาง สปส. ขนาดใหญ่
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ภาพที่ 6.10 คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของการมีหลักประกันสิทธิประโยชน์ทดแทน         
จ าแนกตามช่วงอายุของผู้ใช้บริการ ปี 2561-2562 

 
 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
ส าหรับการน าเสนอข้อมูลในตารางที่ 6.4-6.7 เป็นการขยายความถึงหลักประกันในสิทธิ

ประโยชน์ จ าแนกตามผู้ใช้บริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.500
3.550
3.600
3.650
3.700
3.750
3.800
3.850
3.900
3.950
4.000

2561 2562 2561 2562

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

15-20 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

มากกว่า 60 ปี
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ตารางท่ี 6.4  ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม จ าแนกตามประเภทผู้ใช้
สิทธิ ปี 2562 

สิทธิประโยชน์              
กองทุนประกนัสังคม 

รวม 

ผู้มีสิทธ ิ
นายจ้าง
/ผู้รับ
มอบ

อ านาจ 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง    
(กองทุน

เงิน
ทดแทน) 

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 3.863 3.849 3.884 3.794 3.827 3.993 
บริการทันตกรรมใช้บริการ
ส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิก 

3.763 3.816 3.754 3.675 3.681 3.977 

บริการทันตกรรมประเภทไม่
ต้องส ารองจ่าย 

3.772 3.888 3.814 3.716 3.768 3.496 

ทุพพลภาพ 3.682 3.706 3.697 3.582 3.69 3.782 
คลอดบุตร 3.759 3.743 3.782 3.671 3.658 3.963 
สงเคราะห์บุตร 3.77 3.738 3.776 3.671 3.716 4.099 
ชราภาพ 3.761 3.756 3.763 3.638 3.771 4.03 
เสียชีวิต 3.811 3.822 3.804 3.682 3.822 4.111 
กรณีว่างงาน 3.794 3.79 3.818 3.655 3.734 3.981 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มตี่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 

ตารางท่ี 6.5  ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน จ าแนกตามประเภทผู้ใช้สิทธิ 
ปี 2562 

สิทธิประโยชนก์องทุนเงินทดแทน รวม 

ผู้มีสิทธ ิ
นายจ้าง/ 
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ลูกจ้าง 
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 3.826 3.746 3.812 3.991 
เสียชีวิต/สูญหาย 3.799 3.758 3.764 3.983 
ทุพพลภาพ 3.739 3.722 3.675 3.984 
สูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 3.716 3.715 3.649 3.946 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มตี่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 6.6  ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม จ าแนกตามคุณลักษณะต่างๆ ปี 2562 

รายการ 
กองทุนประกนัสังคม 

รวม 
ทุกสิทธ ิ

เจ็บป่วย/
ประสบอันตราย 

ทันตกกรมส ารอง
จ่ายแล้วน ามาเบิก 

ทันตกกรมไม่ต้อง      
ส ารองจ่าย 

ทุพพล
ภาพ 

คลอด
บุตร 

สงเคราะห์
บุตร 

ชรา
ภาพ 

เสีย 
ชีวิต 

กรณี
ว่างงาน 

รวมทุกกลุ่ม 3.776 3.863 3.763 3.772 3.682 3.759 3.770 3.761 3.811 3.794 
เพศ           
   ชาย 3.767 3.858 3.778 3.726 3.680 3.732 3.741 3.762 3.817 3.801 
   หญิง 3.782 3.867 3.752 3.805 3.684 3.778 3.791 3.760 3.807 3.790 
ช่วงอายุ           
   15-20 ปี 3.738 3.809 3.550 3.677 3.730 3.724 3.702 3.806 3.759 3.871 
   21-30 ปี 3.829 3.903 3.793 3.826 3.753 3.827 3.843 3.805 3.862 3.846 
   31-40 ปี 3.773 3.867 3.774 3.769 3.677 3.763 3.780 3.749 3.791 3.784 
   41-50 ปี 3.727 3.824 3.732 3.738 3.623 3.690 3.688 3.715 3.782 3.744 
   51-60 ปี 3.696 3.805 3.655 3.654 3.587 3.639 3.662 3.739 3.774 3.726 
   มากกว่า 60 ปี 3.699 3.795 3.934 3.721 3.515 3.655 3.694 3.664 3.645 3.675 
ระดับการศึกษา           
   ประถมศึกษา/ต่ ากว่า 3.700 3.819 3.666 3.665 3.599 3.664 3.669 3.690 3.759 3.756 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 3.804 3.889 3.780 3.617 3.695 3.815 3.874 3.825 3.881 3.850 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.852 3.939 3.831 3.833 3.756 3.847 3.841 3.844 3.879 3.892 
   อนุปริญญา/ปวส. 3.824 3.909 3.795 3.860 3.753 3.789 3.835 3.785 3.858 3.822 
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รายการ 
กองทุนประกนัสังคม 

รวม 
ทุกสิทธ ิ

เจ็บป่วย/
ประสบอันตราย 

ทันตกกรมส ารอง
จ่ายแล้วน ามาเบิก 

ทันตกกรมไม่ต้อง      
ส ารองจ่าย 

ทุพพล
ภาพ 

คลอด
บุตร 

สงเคราะห์
บุตร 

ชรา
ภาพ 

เสีย 
ชีวิต 

กรณี
ว่างงาน 

   ปริญญาตร ี 3.715 3.800 3.728 3.793 3.618 3.689 3.672 3.685 3.730 3.713 
   ปริญญาโท/สูงกว่า 3.625 3.612 3.598 3.651 3.561 3.642 3.681 3.670 3.661 3.544 
สถานภาพการท างาน           
   ลูกจ้างเอกชน (ค่าจ้างรายวัน) 3.692 3.861 3.666 3.670 3.574 3.691 3.675 3.661 3.685 3.738 
   ลูกจ้างเอกชน (ค่าจ้างรายเดือน) 3.842 3.916 3.823 3.795 3.736 3.848 3.866 3.823 3.885 3.880 
   พนักงาน/ลูกจ้าง หน่วยงานรัฐ 3.801 3.893 3.796 3.850 3.724 3.793 3.757 3.789 3.821 3.775 
   นายจ้าง/เจ้าของกิจการ (มีลูกน้อง) 3.684 3.770 3.768 3.828 3.559 3.600 3.618 3.634 3.728 3.643 
   ค้าขาย/ประกอบอาชีพอิสระ 3.674 3.766 3.616 3.669 3.622 3.653 3.694 3.666 3.690 3.655 
   รับจ้างท่ัวไป 3.725 3.841 3.648 3.651 3.681 3.657 3.675 3.791 3.796 3.758 
   ว่างงาน (ก าลังหางานท า) 3.817 3.878 3.777 3.801 3.729 3.774 3.840 3.823 3.876 3.858 
   ไมไ่ด้ท างานและไม่พร้อมที่จะท างาน      

(อยู่นอกก าลังแรงงาน) 
3.689 3.708 3.680 3.700 3.652 3.639 3.684 3.680 3.768 3.686 

ประเภทผู้ใช้บริการ           
   นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 3.790 3.849 3.816 3.888 3.706 3.743 3.738 3.756 3.822 3.790 
   ผู้ประกันตน มาตรา 33 3.789 3.884 3.754 3.814 3.697 3.782 3.776 3.763 3.804 3.818 
   ผู้ประกันตน มาตรา 39 3.678 3.794 3.675 3.716 3.582 3.671 3.671 3.638 3.682 3.655 
   ผู้ประกันตน มาตรา 40 3.747 3.827 3.681 3.768 3.690 3.658 3.716 3.771 3.822 3.734 
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รายการ 
กองทุนประกนัสังคม 

รวม 
ทุกสิทธ ิ

เจ็บป่วย/
ประสบอันตราย 

ทันตกกรมส ารอง
จ่ายแล้วน ามาเบิก 

ทันตกกรมไม่ต้อง      
ส ารองจ่าย 

ทุพพล
ภาพ 

คลอด
บุตร 

สงเคราะห์
บุตร 

ชรา
ภาพ 

เสีย 
ชีวิต 

กรณี
ว่างงาน 

   ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 3.936 3.993 3.977 3.496 3.782 3.963 4.099 4.030 4.111 3.981 
ประเภทกองทุน           
   กองทุนประกันสังคม 3.759 3.850 3.741 3.801 3.672 3.738 3.738 3.735 3.782 3.774 
ขนาดของส านักงาน           
   ส านักงานขนาดเล็ก 3.805 3.906 3.779 3.784 3.717 3.792 3.808 3.793 3.839 3.816 
   ส านักงานขนาดกลาง 3.709 3.788 3.714 3.687 3.598 3.707 3.694 3.692 3.758 3.735 
   ส านักงานขนาดใหญ ่ 3.745 3.801 3.756 3.806 3.645 3.702 3.717 3.718 3.770 3.780 
ภาค           
   กรุงเทพมหานคร 3.720 3.786 3.753 3.806 3.592 3.634 3.653 3.680 3.775 3.778 
   ปริมณฑล 3.608 3.738 3.624 3.604 3.509 3.581 3.571 3.605 3.619 3.610 
   ภาคกลาง 3.856 3.925 3.817 3.883 3.781 3.840 3.871 3.858 3.893 3.825 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.862 3.992 3.841 3.819 3.760 3.862 3.874 3.820 3.872 3.910 
   ภาคเหนือ 3.636 3.717 3.623 3.591 3.520 3.613 3.618 3.645 3.719 3.670 
   ภาคใต ้ 3.840 3.901 3.823 3.819 3.780 3.853 3.855 3.814 3.858 3.857 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 6.7  ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน จ าแนกตามคุณลักษณะต่างๆ 
ปี 2562 

รายการ 

กองทุนเงินทดแทน 

รวม 
ทุกสิทธ ิ

เจ็บป่วย
/ประสบ
อันตราย 

เสียชีวิต
/สูญหาย 

ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย
อวัยวะ/
สูญเสีย 

สมรรถภาพ 
ของอวัยวะ 

รวมทุกกลุ่ม 3.771 3.826 3.799 3.739 3.716 
เพศ      
   ชาย 3.775 3.831 3.794 3.744 3.729 
   หญิง 3.767 3.822 3.804 3.735 3.704 
ช่วงอายุ      
   15-20 ปี 3.800 4.000 3.778 3.723 3.667 
   21-30 ปี 3.799 3.860 3.831 3.768 3.733 
   31-40 ปี 3.721 3.775 3.748 3.677 3.681 
   41-50 ปี 3.767 3.812 3.802 3.735 3.716 
   51-60 ปี 3.768 3.846 3.785 3.752 3.686 
   มากกว่า 60 ปี 3.974 3.813 3.949 4.089 4.056 
ระดับการศึกษา      
   ประถมศึกษา/ต่ ากว่า 3.718 3.826 3.734 3.668 3.639 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 3.870 3.917 3.891 3.843 3.829 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.836 3.888 3.866 3.811 3.773 
   อนุปริญญา/ปวส. 3.794 3.830 3.826 3.776 3.743 
   ปริญญาตร ี 3.703 3.764 3.735 3.663 3.648 
   ปริญญาโท/สูงกว่า 3.435 3.489 3.477 3.379 3.390 
สถานภาพการท างาน      
   ลูกจ้างเอกชน (ค่าจ้างรายวัน) 3.789 3.862 3.804 3.744 3.743 
   ลูกจ้างเอกชน (ค่าจ้างรายเดือน) 3.795 3.856 3.815 3.767 3.737 
   พนักงาน/ลูกจ้าง หน่วยงานรัฐ 3.749 3.805 3.808 3.707 3.673 
   นายจ้าง/เจ้าของกิจการ (มีลูกน้อง) 3.656 3.686 3.684 3.630 3.623 
   ค้าขาย/ประกอบอาชีพอิสระ 3.758 3.785 3.846 3.676 3.720 
   รับจ้างท่ัวไป 3.823 3.881 3.843 3.813 3.752 
   ว่างงาน (ก าลังหางานท า) 3.864 3.882 3.908 3.829 3.833 
   ไมไ่ด้ท างานและไม่พร้อมที่จะท างาน  
   (อยู่นอกก าลังแรงงาน) 

3.979 3.977 4.030 3.977 3.931 
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รายการ 

กองทุนเงินทดแทน 

รวม 
ทุกสิทธ ิ

เจ็บป่วย
/ประสบ
อันตราย 

เสียชีวิต
/สูญหาย 

ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย
อวัยวะ/
สูญเสีย 

สมรรถภาพ 
ของอวัยวะ 

ประเภทผู้ใช้บริการ      
   นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 3.735 3.746 3.758 3.722 3.715 
   ผู้ประกันตน มาตรา 33 3.727 3.812 3.764 3.675 3.649 
   ผู้ประกันตน มาตรา 39      
   ผู้ประกันตน มาตรา 40      
   ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 3.976 3.991 3.983 3.984 3.946 
ประเภทกองทุน      
   กองทุนเงินทดแทน 3.771 3.826 3.799 3.739 3.716 
ขนาดของส านักงาน      
   ส านักงานขนาดเล็ก 3.799 3.851 3.835 3.768 3.739 
   ส านักงานขนาดกลาง 3.714 3.775 3.737 3.671 3.671 
   ส านักงานขนาดใหญ ่ 3.734 3.796 3.747 3.708 3.680 
ภาค      
   กรุงเทพมหานคร 3.731 3.803 3.763 3.700 3.645 
   ปริมณฑล 3.604 3.701 3.597 3.557 3.558 
   ภาคกลาง 3.820 3.826 3.854 3.808 3.791 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.857 3.959 3.875 3.812 3.776 
   ภาคเหนือ 3.612 3.673 3.670 3.554 3.550 
   ภาคใต ้ 3.886 3.918 3.902 3.880 3.844 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มตี่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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สรุปสิ่งที่คน้พบ :  

1. ผู้ใช้บริการหรือผู้ประกันตน ให้ความส าคัญกับเรื่อง "งานและความม่ันคงในชีวิต" มาก
ที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ส านักงานประกันสังคมควรน ามาเป็นข้อพิจารณาในการก าหนดแนวทางนโยบายใน
การดูแลผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ประกันตนให้ความส าคัญ ดังจะเห็นได้จากคะแนนความพึง
พอใจในสิทธิประโยชน์ที่สูง 3 ล าดับแรก คือ การเจ็บป่วย/ประสบอันตราย  3.863 คะแนน (Top 2 
Box 72.03%) เสียชีวิต 3.811 คะแนน (Top 2 Box 69.21%) และกรณีว่างงาน 3.794 คะแนน 
(Top 2 Box 67.15%)  

2. ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันมีความคาดหวัง ต่อหลักประกันที่แตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษา
และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทดแทนจ าเป็นต้องมีแนวทางศึกษาในมิติของช่วงอายุ
ผู้ประกันตนประกอบด้วย โดยค านึงถึงความต้องการและความจ าเป็นในแต่ละช่วงอายุของผู้ใช้บริการ 
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บทท่ี 7 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารประกันสังคม 

 

ส ำนักงำนประกันสังคม มีช่องทำงติดต่อสื่อสำรหลักไว้ส ำหรับให้ข้อมูลข่ำวสำรผู้ใช้บริกำร
และรับข่ำวสำรจำกผู้ใช้บริกำร ในปี 2562 ทั้งหมด 7 ช่องทำง ได้แก่ 1. เว็บไซต์ของส ำนักงำน
ประกันสังคม  2. Facebook ของส ำนักงำนประกันสังคม 3. Mobile Application ของส ำนักงำน
ประกันสังคม 4. ศูนย์บริกำรข้อมูล Call Center 1506  5. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประกันสังคม             
6. เครือข่ำยประกันสังคมมำตรำ 40 และ 7. ปฏิทินส ำนักงำนประกันสังคม ซึ่งช่องทำงเหล่ำนี้ช่วยให้
ส ำนักงำนประกันสังคมสำมำรถเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบันและรับทรำบข้อร้องเรียนปัญหำ
ต่ำงๆ จำกผู้ประกันตนได้ ผลกำรส ำรวจในบทนี้ เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประสบกำรณ์กำรใช้
บริกำรช่องทำงสื่อสำรและควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรช่องทำงสื่อสำร มีรำยละเอียดดังนี้ 

 

7.1 การมีประสบการณ์ใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารส านักงานประกันสังคม 
ผลส ำรวจผู้ประกันตน ปี 2562 พบว่ำ ผู้ประกันตน (กลุ่มตัวอย่ำง 21,220 คน) ส่วนใหญ่        

มีประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรส ำนักงำนประกันสังคมร้อยละ 68.2  
ขณะที่ผลส ำรวจ ปี 2561 พบว่ำ ผู้ประกันตนได้รับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ร้อยละ 46.2 
หมำยเหตุ : มีควำมแตกต่ำงของค ำถำมส ำรวจระหว่ำงปี 2561 กับปี 2562 กล่ำวคือ         

ในปี 2561 นัยของค ำถำมเป็นเรื่องเนื้อหำสำรประโยชน์ของข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ แต่ในปี 
2562 นัยของค ำถำมเป็นเรื่องกำรเคยใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ  

 ซึ่งสังเกตได้ว่ำ ผลส ำรวจปี 2561 ผู้ใช้บริกำรอำจได้รับกำรตอบสนองในเนื้อหำสำระของ
ข่ำวสำรไม่ถึงระดับกำรยอมรับ จึงท ำให้มีผู้ใช้บริกำรตอบว่ำ ได้รับข่ำวสำรจำกส ำนักงำนประกันสังคม
ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ เพียงร้อยละ 46.2 แต่โดยแท้จริงแล้วในปี 2562 เมื่อเปลี่ยนแนวค ำถำม       
เป็นเรื่องกำรมีประสบกำรณ์ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ ของส ำนักงำนประกันสังคม ท ำให้นักวิจัย
ได้รับข้อมูลชุดใหม่เป็นว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงผู้ประกันตน ร้อยละ 68.2 เคยใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ 
ของส ำนักงำนประกันสังคม 

ควำมแตกต่ำงทำงนัยของค ำถำมส ำรวจระหว่ำงปี 2561 และปี 2562 สรุปควำมได้ว่ำ      
โดยแท้จริงแล้ว ผู้ประกันตนร้อยละ 68.2 เคยติดต่อสื่อสำรกับส ำนักงำนประกันสังคม แต่ถือว่ำผลของ
กำรติดต่อดังกล่ำว (อ้ำงอิงตัวเลขส ำรวจปี 2561) เชื่อว่ำผู้ประกันตนยังไม่ได้รับข่ำวสำรที่มีเนื้อหำ
สำระตรงกับควำมต้องกำร โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงในปี 2561 ที่ตอบว่ำได้รับข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงสื่อของ
ส ำนักงำนประกันสังคมเพียงร้อยละ 46.2 (ภำพท่ี 7.1) 
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จุดอ่อน ส ำคัญในช่องทำงสื่อสำรส ำนักงำนประกันสังคม ไม่ใช่เรื่องกำรมีช่องทำงสื่อสำร     

ที่เพียงพอหรือไม่ แต่เป็นเรื่องประสิทธิภำพกำรรับรู้ข่ำวสำรที่มีเนื้อหำสำระตรงควำมต้องกำรของ
ผู้ประกันตน แต่ด้วยข้อจ ำกัดทำงกำยภำพของผู้ประกันตนเอง เช่น กำรกระจำยตัวของถิ่นที่อยู่อำศัย  
ภูมิหลังทำงกำรศึกษำ อำชีพ ต ำแหน่งงำน อำยุ และควำมต้องกำรรับรู้ข้อมูลประกันสังคมที่ต่ำงกัน
ออกไป ท ำให้ส ำนักงำนประกันสังคมไม่สำมำรถท ำให้ผู้ประกันตนที่มีควำมหลำกหลำยขนำดนี้ รับรู้
ข่ำวสำรได้อย่ำงทั่วถึง ดังนั้นสำระส ำคัญของกำรสื่อสำรกับผู้ประกันตนจึงไม่ใช่เรื่องกำรกระจำย
ข่ำวสำรให้ทั่วถึง แต่เป็นเรื่องกำรสร้ำงภำพลักษณ์ กำรจดจ ำ กำรตอบสนองของผู้ประกันที่รวดเร็ว 
เมื่อตนเองต้องกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร และส ำนักงำนประกันสังคมต้องสร้ำงระบบกำรเข้ำถึงข่ำวสำร
ดังกล่ำวให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกันตนได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน  

นักวิจัยเสนอให้ ใช้  Call Center 1506 เป็นยุทธ์ศำสตร์ เชิงรับหลักในกำรสื่อสำรกับ
ผู้ประกันตน (เชิงรับ หมำยถึง กรณีที่ผู้ประกันตนเป็นฝ่ำยติดต่อส ำนักงำนประกันสังคม) เช่น 
ส ำนักงำนประกันสังคมสร้ำงสโลแกน 
 

มีปัญหาประกันสังคมโทร 1506 ตอบจบทุกเรื่อง 
 

กล่ำวคือ ส ำนักงำนประกันสังคม ต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำระบบบริกำร Call Center 1506             
ให้มีประสิทธิภำพสูงสุดอย่ำงแท้จริง เพ่ือท ำให้ผู้ประกันตนยอมรับและเกิดควำมนิยมใช้มำกที่สุด 
กล่ำวคือ ผู้ประกันตนทุกคนในชีวิตประจ ำวัน ไม่จ ำเป็นต้องรู้เรื่องงำนประกันสังคม สิทธิประโยชน์
ของตนเอง แต่เมื่อใดก็ตำมที่ผู้ประกันตนต้องกำรจะรับรู้ สิ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรก (กำรจดจ ำ) คือ 
1506 และระบบ Call Center 1506 ต้องมีควำมสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องของผู้ประกันตนได้
อย่ำงรวดเร็วและตรงประเด็น 

ส ำนักงำนประกันสังคม ควรสร้ำงแนวกำรตรวจสอบและวัดควำมรู้ กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
Call Center 1506 อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรสุ่ มโทรหำ Call Center 1506 และสอบถำมปัญหำ    
สร้ำงโจทย์ให้เจ้ำหน้ำที่แก้ไขปัญหำ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ Call Center 1506     
ได้ดีที่สุด เช่น สถิติร้องเรียนระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึง 30 มิถุนำยน 2562 พบว่ำ ศูนย์บริกำร Call 
Center 1506 ถูกผู้ใช้บริกำรร้องเรียบแบบเป็นทำงกำร จ ำนวน 13 ครั้ง 

แนวทำงสร้ำงตัวชี้วัด เช่น 1.สถิติร้องเรียนศูนย์บริกำร Call Center 1506 ต้องเท่ำกับศูนย์  
2.กำรสุ่มตรวจสอบควำมรู้ ทักษะกำรตอบสนอง/กำรสนทนำ/มำรยำท กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ
ของเจ้ำหน้ำที่ Call Center 1506 ต้องผ่ำนเกรดสูงสุดของตัวชี้วัด และ 3.รวมถึงท ำกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อศูนย์บริกำร Call Center 1506 อย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น   
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ผลส ารวจปี 2562 : ประสบการณ์ในการใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารส านักงาน
ประกันสังคม จ าแนกตามเพศ พบว่ำ เพศชำยและหญิงมีประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำรไม่แตกต่ำงกัน 
(68.2% และ 68.1%) (ภำพท่ี 7.1 และตำรำงที่ 7.1) 

ประสบการณ์ในการใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารส านักงานประกันสังคม จ าแนกตาม
ช่องทางบริการ  พบว่ำ ผู้ประกันตนให้ควำมส ำคัญกับเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรของส ำนักงำน
ประกันสังคมมำก ดังจะเห็นได้จำกผลส ำรวจกำรใช้บริกำรผ่ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรของส ำนักงำน
ประกันสังคมที่มีมำกท่ีสุด 83.3% รองลงมำคือ ใช้บริกำรเว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคม  68.4% 
และ Facebook ของส ำนักงำนประกันสังคม 68.4% (ภำพท่ี 7.1 และตำรำงท่ี 7.1) 

ประสบการณ์ในการใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามอายุ 
พบว่ำ ผู้ประกันตนช่วงอำยุ 21-30 ปี และ 31-40 ปี มีประสบกำรณ์ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงสื่อสำร
ส ำนักงำนประกันสังคมมำกกว่ำช่วงอำยุอื่น (71.1% และ 69.4%) โดยที่ผู้ใช้บริกำรที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 20 
ปี มีประสบกำรณ์ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงสื่อสำรส ำนักงำนประกันสังคมน้อยที่สุด (59.4%) ดังนั้น 
ส ำนักงำนประกันสมควรเร่งขยำยบริกำรช่องทำงสื่อสำรไปยังผู้ประกันตนกลุ่มนี้   (ภำพที่ 7.1 และ
ตำรำงที่ 7.1) 

ประสบการณ์ในการใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารส านักงานประกันสังคม จ าแนกตาม
ประเภทกองทุน พบว่ำ ผู้ประกันตนในกองทุนเงินทดแทนมีประสบกำรณ์ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำง
สื่อสำรส ำนักงำนประกันสังคม (68.9%) มำกกว่ำกองทุนประกันสังคมเพียงเล็กน้อย (ภำพที่ 7.1 และ
ตำรำงที่ 7.1) 

ประสบการณ์ในการใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารส านักงานประกันสังคม จ าแนกตาม
ขนาดส านักงาน พบว่ำ ส ำนักงำนประกันสังคมขนำดใหญ่มีประสบกำรณ์ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำง
สื่อสำรส ำนักงำนประกันสังคมมำกกว่ำส ำนักงำนประกันสังคมขนำดอ่ืน (71.9%) (ภำพที่ 7.1 และ
ตำรำงที่ 7.2) 

ประสบการณ์ในการใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารส านักงานประกันสังคม จ าแนกตาม
ภาค พบว่ำ ผู้ประกันตนในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีประสบกำรณ์ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงสื่อสำร
ส ำนักงำนประกันสังคมมำกที่สุด (72.4%) รองลงมำคือ ผู้ประกันตนในพ้ืนที่ภำคเหนือ และปริมณฑล 
(71.5% และ 71.3%) และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ผู้ประกันตนในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับ
ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ ในปี 2561 เพียง 37.6% นั่นคือ ข่ำวสำรที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำรรับทรำบนั้นมี
เนื้อหำสำระที่ยังไม่ถึงระดับกำรยอมรับจึงท ำให้มีสัดส่วนยอมรับต่ ำกว่ำประสบกำรณ์ในปี 2562 
เช่นเดียวกับผู้ประกันตนในพ้ืนที่ปริมณฑล ที่ได้รับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ ในปี 2561 เพียง 43.0%  
(ภำพที่ 7.1 ตำรำงที่ 7.1 และ 7.3) 

ประสบการณ์ในการใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารส านักงานประกันสังคม จ าแนกตาม
ประเภทผู้ประกันตน พบว่ำ ผู้ประกันตนกลุ่มลูกจ้ำง (กองทุนเงินทดแทน) และนำยจ้ำง/ผู้รับมอบ
อ ำนำจมีประสบกำรณ์ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงสื่อสำรส ำนักงำนประกันสังคมมำกกว่ำผู้ประกันตน
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ประเภทอ่ืน  (79.0% และ 78.4%) โดยที่ผลส ำรวจกำรได้รับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ ในปี 2561 ของ
ผู้ประกันตนกลุ่มลูกจ้ำง (กองทุนเงินทดแทน) และนำยจ้ำง/ผู้รับมอบอ ำนำจ มีสัดส่วนต่ ำ (31.2% 
และ 29.5%) เนื่องมำจำกในปี 2561 ข้อมูลข่ำวสำรที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำรรับทรำบมีเนื้อหำสำระที่ยัง
ไม่ถึงระดับกำรยอมรับ (ภำพท่ี 7.1 ตำรำงที่ 7.1 และ 7.3) 

 
ภาพที่ 7.1 การใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสาร ปี 2561-2562 

 

 
 

 

68.2%

46.2%

0.0% 40.0% 80.0%

มีประสบกำรณ์ติดต่อผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ (ปี 2562)

ได้รับข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ (ปี 2561)

มีประสบกำรณ์ติดต่อผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ (ปี 2562)

ได้รับข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ (ปี 2561)

71.4 

68.4 

66.1 

66.7 

83.3 

68.1 

53.4 

43.8 

33.4 

40.4 

65.8 

40.6 

เว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคม

Facebook ของส ำนักงำนประกันสังคม

Mobile Application

ศูนย์บริกำรข้อมูล Call Center 1506

เจ้ำหน้ำท่ีหรือบุคลำกร

ปฏิทินส ำนักงำนประกันสังคม

มีประสบกำรณ์ติดต่อผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ (2562)

ได้รับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ (2561)
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59.4 
71.1 69.4 65.0 62.2 62.7 

45.5 47.5 47.4 46.1 41.4 39.6 

 -

 20.0

 40.0

 60.0

 80.0

15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มำกกว่ำ 
60 ปี

มีประสบกำรณ์ติดต่อผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ (ปี 2562)

ได้รับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ (ปี 2561)

67.0 68.9 

46.1 47.3 

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

มีประสบกำรณ์ติดต่อผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ (ปี 2562)

ได้รับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ (ปี 2561)

67.9 64.5 71.9 

44.5 45.4 51.7 

ส ำนักงำนขนำด
เล็ก

ส ำนักงำนขนำด
กลำง

ส ำนักงำนขนำด
ใหญ่

มีประสบกำรณ์ติดต่อผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ (ปี 2562)

ได้รับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ (ปี 2561)

68.9 71.3 
61.6 

72.4 71.5 67.0 

41.3 43.0 49.4 
37.6 

53.5 49.2 

กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล ภำคกลำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือภำคเหนือ ภำคใต้

มีประสบกำรณ์ติดต่อผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ (ปี 2562) ได้รับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ (ปี 2561)
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ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
ข้อสังเกต : ประเด็นที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผลส ำรวจระหว่ำงศูนย์บริกำร Call Center 1506 กับ
เจ้ำหน้ำที่บุคลำกรส ำนักงำนประกันสังคม พบว่ำ ผู้ประกันตนนิยมสื่อสำรกับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
ประกันสังคม มำกกว่ำ (83.3%) และเจ้ำหน้ำที่ก็สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรรับรู้ (65.8%)         
ได้ดีกว่ำศูนย์บริกำร Call Center 1506 (40.4%) 

ประเด็นที่ 2 ประสิทธิภำพกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรของ Call Center 1506 อยู่ที่ระดับกำร
ยอมรับ 40.4%  ซึ่งน้อยมำกและใกล้เคียงกับกำรสื่อสำร Online ช่องทำงอ่ืนๆ เช่น Facebook 
(43.8%) แต่งบลงทุนที่ส ำนักงำนประกันสังคมต้องจ่ำยให้กับศูนย์บริกำร Call Center สูงกว่ำระบบ 
Online (ระบบศูนย์บริกำร Call Center 1506 เป็นกำรจ้ำงงำนให้บุคคลภำยนอกมำท ำหน้ำที่ 
Outsource) ด้วยข้อมูลส ำรวจที่ปรำกฏ นักวิจัยจึงถือว่ำ Call Center 1506 ยังเป็นช่องทำงสื่อสำรที่
ไม่มีประสิทธิภำพ และด้วยยุทธศำสตร์  กำรสื่อสำรเชิงรับที่นักวิจัยเสนอ “จึงขอเน้นย  าในเรื่อง
ดังกล่าว”  

 
 
 
 
 
 
 
 

78.4 
62.7 69.1 62.2 

79.0 

48.9 46.9 45.2 43.7 47.8 

มีประสบกำรณ์ติดต่อผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ (ปี 2562) ได้รับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ (ปี 2561)
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ตารางท่ี 7.1  การใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ปี 2561-2562 

รายการ 
มีประสบการณ์ติดต่อผ่าน
ช่องทางต่างๆ (2562) 

ได้รับข่าวสารที่เป็น
ประโยชน ์(2561) 

ส่วนต่าง 
(2562-2561) 

รวมทุกกลุ่ม 68.2 46.2 21.9 
เพศ    
   ชำย 68.2 46.0 22.2 
   หญิง 68.1 46.4 21.7 
ช่วงอายุ    
   15-20 ปี 59.4 45.5 13.9 
   21-30 ปี 71.1 47.5 23.6 
   31-40 ปี 69.4 47.4 22.1 
   41-50 ปี 65.0 46.1 19.0 
   51-60 ปี 62.2 41.4 20.8 
   มำกกว่ำ 60 ปี 62.7 39.6 23.1 
ระดับการศึกษา    
   ประถมศึกษำ/ต่ ำกว่ำ 58.0 42.5 15.5 
   มัธยมศึกษำตอนต้น 73.5 46.4 27.1 
   มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 61.8 46.0 15.8 
   อนุปริญญำ/ปวส. 69.5 47.4 22.0 
   ปริญญำตร ี 72.8 49.1 23.7 
   ปริญญำโท/สูงกว่ำ 70.1 45.4 24.7 
กองทุน    
   กองทุนประกันสังคม 67.0 46.1 20.8 
   กองทุนเงินทดแทน 68.9 47.3 21.5 
ขนาดของส านักงาน    
   ส ำนักงำนขนำดเล็ก 67.9 44.5 23.4 
   ส ำนักงำนขนำดกลำง 64.5 45.4 19.2 
   ส ำนักงำนขนำดใหญ ่ 71.9 51.7 20.2 
ภาค    
   กรุงเทพมหำนคร 68.9 41.3 27.6 
   ปริมณฑล 71.3 43.0 28.3 
   ภำคกลำง 61.6 49.4 12.2 
   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 72.4 37.6 34.9 
   ภำคเหนือ 71.5 53.5 17.9 
   ภำคใต ้ 67.0 49.2 17.8 
ประเภทผู้ใช้บริการ    
   นำยจ้ำง/ผู้รับมอบอ ำนำจ 78.4 48.9 29.4 
   ผู้ประกันตน มำตรำ 33 62.7 46.9 15.8 
   ผู้ประกันตน มำตรำ 39 69.1 45.2 23.9 
   ผู้ประกันตน มำตรำ 40 62.2 43.7 18.5 
   ลูกจ้ำง (กองทุนเงินทดแทน) 79.0 47.8 31.2 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 
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ตารางท่ี 7.2  ประเภทของช่องทางสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
รายการ รวม เว็บไซต์ 

ของ
ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

Facebook 
ของ

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

Mobile 
Application 

ศูนย์ 
บริการ
ข้อมูล  
Call 

Center 
1506 

เจ้าหน้าที่
ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

เครือข่าย
ประกัน 
สังคม 
มาตรา  

40 

ปฏิทิน
ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

รวมทุกกลุ่ม 68.2 71.4 68.4 66.1 66.7 83.3 51.0 68.1 
เพศ         
   ชำย 68.2 70.8 67.7 65.5 67.0 83.4 52.5 68.8 
   หญิง 68.1 71.8 68.9 66.6 66.4 83.2 49.8 67.5 
ช่วงอายุ         
   15-20 ปี 59.4 57.4 56.6 54.9 59.8 77.9 45.0 62.8 
   21-30 ปี 71.1 73.7 72.7 69.4 69.4 84.1 54.8 71.3 
   31-40 ปี 69.4 73.8 69.5 66.8 68.3 84.4 51.8 69.1 
   41-50 ปี 65.0 68.8 64.9 63.3 62.8 81.8 46.4 64.8 
   51-60 ปี 62.2 63.4 60.2 60.5 61.2 80.8 45.4 62.0 
   มำกกว่ำ 60 ปี 62.7 67.5 59.0 58.1 62.7 83.6 45.1 60.7 
ระดับการศึกษา         
   ประถมศึกษำ/ต่ ำกว่ำ 58.0 59.1 57.5 56.4 56.7 76.6 41.1 56.3 
   มัธยมศึกษำตอนต้น 73.5 74.9 73.9 72.3 73.1 85.1 60.3 73.3 
   มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 61.8 62.5 60.8 58.4 58.0 80.6 42.8 66.7 
   อนุปริญญำ/ปวส. 69.5 72.3 71.3 66.5 67.8 85.3 49.4 71.0 
   ปริญญำตร ี 72.8 79.2 73.4 71.7 72.3 85.6 55.6 69.2 
   ปริญญำโท/สูงกว่ำ 70.1 79.5 69.9 64.9 69.0 83.6 58.7 63.5 
กองทุน         
   กองทุนประกันสังคม 67.0 70.3 67.2 64.6 65.4 83.0 48.6 66.9 
   กองทุนเงินทดแทน 68.9 72.4 69.0 66.2 67.7 83.4 52.6 68.9 
ขนาดของส านักงาน         
   ส ำนักงำนขนำดเล็ก 67.9 70.3 68.5 66.0 65.8 82.0 52.2 67.6 
   ส ำนักงำนขนำดกลำง 64.5 69.4 65.4 63.8 61.1 81.9 44.8 63.9 
   ส ำนักงำนขนำดใหญ ่ 71.9 75.9 70.8 68.2 73.5 87.9 52.8 72.8 
ภาค         
   กรุงเทพมหำนคร 68.9 74.9 67.1 66.0 74.4 84.3 47.7 65.8 
   ปริมณฑล 71.3 75.8 73.1 69.6 64.7 84.4 55.0 75.7 
   ภำคกลำง 61.6 62.1 60.1 55.8 59.9 79.6 41.7 69.3 
   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 72.4 74.8 73.9 69.8 71.6 82.0 62.3 70.6 
   ภำคเหนือ 71.5 77.1 72.4 74.7 69.1 90.3 48.1 64.4 
   ภำคใต ้ 67.0 69.8 68.3 65.9 63.8 81.5 54.4 63.7 
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รายการ รวม เว็บไซต์ 
ของ

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

Facebook 
ของ

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

Mobile 
Application 

ศูนย์ 
บริการ
ข้อมูล  
Call 

Center 
1506 

เจ้าหน้าที่
ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

เครือข่าย
ประกัน 
สังคม 
มาตรา  

40 

ปฏิทิน
ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

ประเภทผู้ใช้บริการ         
   นำยจ้ำง/ผู้รับมอบอ ำนำจ 78.4 86.0 79.8 72.0 79.7 92.0 59.1 77.9 
   ผู้ประกันตน มำตรำ 33 62.7 65.1 62.3 60.9 60.5 79.4 45.1 63.1 
   ผู้ประกันตน มำตรำ 39 69.1 72.6 70.0 69.2 67.8 85.1 45.2 69.0 
   ผู้ประกันตน มำตรำ 40 62.2 62.9 61.9 59.8 58.4 79.7 50.6 61.5 
   ลูกจ้ำง (กองทุนเงินทดแทน) 79.0 80.8 79.6 79.1 78.2 85.8 70.6 78.1 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 
ตารางท่ี 7.3  การรับรู้ (เคยได้รับ) ข้อมูลข่าวสารผ่าน 6 ช่องทางสื่อสารหลัก ในปี 2561 

รายการ รวม เว็บไซต์
ของ

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

Facebook 
ของ 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

Mobile 
Application 

ศูนย์บริการ
ข้อมูล  
Call  

Center 
1506 

เจ้าหน้าที ่
หรือ 

บุคลากร 

ปฏิทิน
ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

รวมทุกกลุ่ม 46.2 53.4 43.8 33.4 40.4 65.8 40.6 
เพศ        
   ชำย 46.0 52.9 43.0 33.3 40.6 66.0 40.2 
   หญิง 46.4 53.8 44.5 33.5 40.2 65.6 41.0 
ช่วงอายุ        
   15-20 ปี 45.5 52.0 42.0 34.6 40.5 63.8 40.3 
   21-30 ปี 47.5 55.8 46.3 34.6 41.7 65.9 40.8 
   31-40 ปี 47.4 55.3 45.4 34.5 41.3 66.7 41.0 
   41-50 ปี 46.1 52.7 43.4 33.5 39.9 66.3 40.8 
   51-60 ปี 41.4 46.1 36.2 27.5 36.6 63.2 39.1 
   มำกกว่ำ 60 ปี 39.6 40.0 34.2 25.3 33.7 64.9 39.3 
ระดับการศึกษา        
   ประถมศึกษำ/ต่ ำกว่ำ 42.5 45.9 38.9 29.6 36.7 64.4 39.4 
   มัธยมศึกษำตอนต้น 46.4 53.1 44.4 34.0 41.1 65.1 40.5 
   มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 46.0 53.8 44.2 33.5 40.3 65.0 39.0 
   อนุปริญญำ/ปวส. 47.4 55.2 45.8 34.5 41.4 66.6 41.1 
   ปริญญำตร ี 49.1 59.1 46.3 35.8 42.3 67.9 43.0 
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รายการ รวม เว็บไซต์
ของ

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

Facebook 
ของ 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

Mobile 
Application 

ศูนย์บริการ
ข้อมูล  
Call  

Center 
1506 

เจ้าหน้าที ่
หรือ 

บุคลากร 

ปฏิทิน
ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

   ปริญญำโท/สูงกว่ำ 45.4 51.8 42.3 32.2 40.0 65.6 40.4 
กองทุน        
   กองทุนประกันสังคม 46.1 53.2 43.7 33.3 40.3 65.8 40.5 
   กองทุนเงินทดแทน 47.3 56.0 45.7 35.0 41.7 64.9 40.8 
ขนาดของส านักงาน        
   ส ำนักงำนขนำดเล็ก 44.5 50.3 42.2 30.6 36.6 66.2 41.1 
   ส ำนักงำนขนำดกลำง 45.4 55.3 40.9 30.3 42.2 67.2 36.2 
   ส ำนักงำนขนำดใหญ ่ 51.7 60.2 50.7 43.8 49.2 63.4 43.0 
ภาค        
   กรุงเทพมหำนคร 41.3 51.4 35.4 30.4 41.5 61.5 27.8 
   ปริมณฑล 43.0 50.5 36.4 27.7 46.3 58.3 38.9 
   ภำคกลำง 49.4 56.4 49.0 39.7 45.5 64.7 40.8 
   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 37.6 43.5 33.3 20.9 24.9 68.7 34.0 
   ภำคเหนือ 53.5 62.0 55.2 42.5 44.3 69.2 48.0 
   ภำคใต ้ 49.2 54.8 45.1 35.1 46.0 65.6 48.5 
ประเภทผู้ใช้บริการ        
   นำยจ้ำง/ผู้รับมอบอ ำนำจ 48.9 56.4 46.5 36.4 44.2 67.6 42.4 
   ผู้ประกันตน มำตรำ 33 46.9 56.0 45.5 34.6 40.9 64.1 40.0 
   ผู้ประกันตน มำตรำ 39 45.2 51.3 40.7 31.9 40.2 66.6 40.5 
   ผู้ประกันตน มำตรำ 40 43.7 47.1 40.3 29.9 36.7 67.9 40.2 
   ลูกจ้ำง (กองทุนเงินทดแทน) 47.8 55.6 45.6 34.8 41.9 65.5 43.1 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 
สรุปสิ่งที่ค้นพบ : ช่องทำงติดต่อสื่อสำรของส ำนักงำนประกันสังคมที่ ผู้ประกันตนให้

ควำมส ำคัญและมีประสิทธิภำพมำกที่สุด คือ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของส านักงานประกันสังคม 
โดยผู้ประกันตนในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีประสบกำรณ์ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงสื่อสำร
ส ำนักงำนประกันสังคมมำกกว่ำพ้ืนที่อ่ืน นอกจำกนี้ยังพบว่ำผู้ประกันตนกลุ่มลูกจ้ำง (กองทุนเงิน
ทดแทน) และนำยจ้ำง/ผู้รับมอบอ ำนำจมีประสบกำรณ์ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงสื่อสำรส ำนักงำน
ประกันสังคมมำกกว่ำผู้ประกันตนประเภทอ่ืน เช่นกัน 

ประเด็นที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผลส ำรวจระหว่ำงศูนย์บริกำร Call Center 1506 กับ
เจ้ำหน้ำที่บุคลำกรส ำนักงำนประกันสังคม พบว่ำ ผู้ประกันตนนิยมสื่อสำรกับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
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ประกันสังคมมำกกว่ำ (83.3%) และเจ้ำหน้ำที่ก็สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรรับรู้ (65.8%)                
ได้ดีกว่ำศูนย์บริกำร Call Center 1506 (40.4%) 

ประเด็นที่ 2 ประสิทธิภำพกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรของ Call Center 1506 อยู่ที่ระดับกำร
ยอมรับ 40.4% ซึ่งน้อยมำกและใกล้เคียงกับกำรสื่อสำร Online ช่องทำงอ่ืนๆ เช่น Facebook 
(43.8%) แต่งบลงทุนที่ส ำนักงำนประกันสังคมต้องจ่ำยให้กับศูนย์บริกำร Call Center สูงกว่ำระบบ 
Online (ระบบศูนย์บริกำร Call Center 1506 เป็นกำรจ้ำงงำนให้บุคคลภำยนอกมำท ำหน้ำที่ 
Outsource) ด้วยข้อมูลส ำรวจที่ปรำกฏ นักวิจัยจึงถือว่ำ Call Center 1506 ยังเป็นช่องทำงสื่อสำรที่
ไม่มีประสิทธิภำพ และด้วยยุทธศำสตร์กำรสื่อสำรเชิงรับที่นักวิจัยเสนอ “จึงขอเน้นย้ ำในเรื่องต่อไปนี้” 

จุดอ่อน ส ำคัญในช่องทำงสื่อสำรส ำนักงำนประกันสังคม ไม่ใช่เรื่องกำรมีช่องทำงสื่อสำรที่
เพียงพอหรือไม่ แต่เป็นเรื่องประสิทธิภำพกำรรับรู้ข่ำวสำรที่มีเนื้อหำสำระตรงควำมต้องกำรของ
ผู้ประกันตน แต่ด้วยข้อจ ำกัดทำงกำยภำพของผู้ประกันตนเอง เช่น กำรกระจำยตัวของถิ่นที่อยู่อำศัย  
ภูมิหลังทำงกำรศึกษำ อำชีพ ต ำแหน่งงำน อำยุ และควำมต้องกำรรับรู้ข้อมูลประกันสังคมที่ต่ำงกัน
ออกไป ท ำให้ส ำนักงำนประกันสังคมไม่สำมำรถท ำให้ผู้ประกันตนที่มีควำมหลำกหลำยขนำดนี้ รับรู้
ข่ำวสำรได้อย่ำงทั่วถึง ดังนั้นสำระส ำคัญของกำรสื่อสำรกับผู้ประกันตนจึงไม่ใช่เรื่องกำรกระจำย
ข่ำวสำรให้ทั่วถึง แต่เป็นเรื่องกำรสร้ำงภำพลักษณ์ กำรจดจ ำ กำรตอบสนองของผู้ประกันที่รวดเร็ว 
เมื่อตนเองต้องกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร และส ำนักงำนประกันสังคมต้องสร้ำงระบบกำรเข้ำถึงข่ำวสำร
ดังกล่ำวให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกันตนได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน  

นักวิจัยเสนอให้ใช้  Call Center 1506 เป็นยุทธ์ศำสตร์ เชิงรับหลักในกำรสื่อสำรกับ
ผู้ประกันตน (เชิงรับ หมำยถึง กรณีที่ผู้ประกันตนเป็นฝ่ำยติดต่อส ำนักงำนประกันสังคม) เช่น 
ส ำนักงำนประกันสังคมสร้ำงสโลแกน 
 

มีปัญหาประกันสังคมโทร 1506 ตอบจบทุกเรื่อง 
 

แนวทำงสร้ำงตัวชี้วัด เช่น 1.สถิติร้องเรียนศูนย์บริกำร Call Center 1506 ต้องเท่ำกับศูนย์  
2.กำรสุ่มตรวจสอบควำมรู้ ทักษะกำรตอบสนอง/กำรสนทนำ/มำรยำท กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ
ของเจ้ำหน้ำที่ Call Center 1506 ต้องผ่ำนเกรดสูงสุดของตัวชี้วัด และ 3.รวมถึงท ำกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อศูนย์บริกำร Call Center 1506 อย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น   
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7.2 ความพึงพอใจข่าวสารผ่าน 7 ช่องทางหลัก 

ผลส ำรวจปี 2526 เป็นกำรส ำรวจถึงประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำรและควำมพึงพอใจต่อกำร
ใช้บริกำร ต่ำงจำกกำรส ำรวจในปี 2561 ที่เน้นในด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับ ดังนั้น ผลส ำรวจปี 2562 
จะสะท้อนให้เห็นถึงควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรรู้สึกพึงพอใจ
ต่อช่องทำงข่ำวสำรทั้ง 7 ช่องทำงระดับ 4.242 คะแนน (Top 2 Box 79.71%) โดยช่องทำงข่ำวสำร
จำกเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรมีคะแนนสูงที่สุด 4.345 คะแนน (Top 2 Box 84.59%) 

สรุปได้ว่ำ เจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรส ำนักงำนประกันสังคม คือ ช่องทำงกำรสื่อสำรที่เป็นกลไก
ส ำคัญต่อกระบวนกำรให้บริกำรและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงำนซึ่งมีผลสรุปลักษณะเดียวกัน
ปี 2561 และ ปี 2562 

นอกจำกนี้ พบว่ำ ในทุกช่องทำงสื่อสำรข่ำวสำรนั้น ผลส ำรวจปี 2562 มีคะแนนพึงพอใจ
มำกกว่ำหรือมีควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรมำกกว่ำกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร (ปี 2561 ทุกช่องทำง) 

ส่วนเว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคม ซึ่งเป็นช่องทำงอันดับ 2 ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจ     
โดยสะท้อนให้เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรมำก  (4.303 คะแนน ปี 2562)        
แต่เว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคม มีเนื้อหำสำระที่ต้องกำรเผยแพร่ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้ประกันตน (3.926 คะแนน ปี 2561) 

ช่องทำงสื่อสำรที่ส ำนักงำนประกันสังคมที่ได้รับควำมพึงพอใจน้อยและควรได้รับกำรพัฒนำ 
คือ Mobile Application Facebook ของส ำนักงำนประกันสังคม และศูนย์บริกำรข้อมูล Call 
Center 1506 สะท้อนให้เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรช่องทำงดังกล่ำวน้อยกว่ำ
ช่องทำงอ่ืน และเช่นเดียวกันจำกผลกำรส ำรวจในปี 2561 ช่องทำงดังกล่ำวก็ได้รับควำมพึงพอใจ     
ต่ ำกว่ำช่องทำงอ่ืนๆ เนื่องจำกมีเนื้อหำสำระท่ีต้องกำรเผยแพร่ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ประกันตน 
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ภาพที่ 7.2 คะแนนความพึงพอใจข่าวสารผ่าน 7 ช่องทางหลัก ปี 2561-2562 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 
ภาพที่ 7.3 เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจข่าวสารผ่าน 7 ช่องทางหลัก กับร้อยละของ

ผู้ใช้บริการที่เคยได้รับข่าวสารส านักงานประกันสังคมใน 7 ช่องทางหลัก 

 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 
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ตารางท่ี 7.4  คะแนนความพึงพอใจข่าวสารผ่าน 7 ช่องทางหลัก ปี 2562 

รายการ คะแนน 
Top 2 
Box 

ร้อยละความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

รวม 4.242 79.71 49.89 29.82 16.46 2.30 1.53 
เว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคม 4.303 84.47 48.92 35.55 13.04 1.91 0.58 
Facebook ของส ำนักงำนประกันสังคม 4.166 76.21 46.94 29.27 19.25 2.53 2.01 
Mobile Application 4.164 75.36 48.06 27.30 19.78 2.73 2.13 
ศูนย์บริกำรข้อมลู Call Center 1506 4.185 76.42 46.27 30.15 20.25 2.44 0.89 
เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนประกันสังคม 4.345 84.59 52.48 32.11 13.31 1.59 0.51 
เครือข่ำยประกันสังคมมำตรำ 40  4.293 81.03 56.62 24.41 13.44 2.70 2.83 
ปฏิทินส ำนักงำนประกันสังคม 4.232 78.97 51.50 27.47 16.13 2.51 2.39 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจข่ำวสำร 7 ช่องทำงหลักปี 2562 แยกตำมคุณลักษณะของ

ผู้ประกันตน (ตำรำงท่ี 7.5) พบว่ำ 

 ผู้ประกันตนเพศชำยมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำเพศหญิง  

 ผู้ประกันตนที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำผู้ประกันตนในช่วงอำยุอ่ืน 

 ผู้ประกันตนจำกกองทุนเงินทดแทนมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำผู้ประกันตนกองทุน
ประกันสังคม 

 ผู้ประกันตนที่ใช้บริกำรในส ำนักงำนขนำดเล็กมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำผู้ประกันตนที่ใช้
บริกำรในส ำนักงำนขนำดอ่ืน 

 ผู้ประกันตนในพ้ืนที่ภำคใต้แลภำคกลำงมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำผู้ประกันตนในพ้ืนที่อ่ืน 

 ผู้ประกันตนในกลุ่มลูกจ้ำง (กองทุนเงินทดแทน) และนำยจ้ำง/ผู้รับมอบอ ำนำจมีควำมพึง
พอใจมำกกว่ำผู้ประกันตนประเภทอ่ืน 
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ตารางท่ี 7.5  คะแนนความพึงพอใจข่าวสารผ่าน 7 ช่องทางหลัก จ าแนกตามคุณลักษณะ
ต่างๆ ปี 2562 

รายการ รวม Top 2 
Box 

เว็บไซต์ 
ของ

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

Facebook 
ของ

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

Mobile 
Application 

ศูนย ์
บริการ 
ข้อมูล 
Call  

Center 
1506 

เจ้าหน้าที่
ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

เครือข่าย
ประกัน 
สังคม 
มาตรา  

40 

ปฏิทิน
ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

รวมทุกกลุ่ม 4.242 79.71 4.303 4.166 4.164 4.185 4.345 4.293 4.231 
เพศ          

   ชำย 4.286 80.84 4.345 4.213 4.211 4.220 4.382 4.356 4.268 
   หญิง 4.211 78.89 4.274 4.132 4.131 4.159 4.318 4.244 4.205 

ช่วงอายุ          
   15-20 ปี 4.148 78.30 4.169 4.086 4.206 4.014 4.263 4.302 4.013 

   21-30 ปี 4.252 80.31 4.308 4.185 4.186 4.193 4.330 4.304 4.261 
   31-40 ปี 4.218 79.20 4.276 4.140 4.143 4.162 4.321 4.274 4.203 

   41-50 ปี 4.254 79.53 4.314 4.173 4.176 4.221 4.359 4.293 4.228 
   51-60 ปี 4.245 79.36 4.336 4.147 4.111 4.144 4.409 4.306 4.225 

   มำกกว่ำ 60 ปี 4.282 78.70 4.377 4.208 4.179 4.234 4.467 4.279 4.160 
ระดับการศึกษา          

   ประถมศึกษำ/ต่ ำกว่ำ 4.182 75.98 4.284 4.054 4.072 4.100 4.360 4.204 4.148 
   มัธยมศึกษำตอนต้น 4.392 83.88 4.440 4.299 4.303 4.303 4.492 4.504 4.416 

   มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 4.238 81.02 4.283 4.162 4.163 4.194 4.320 4.298 4.237 
   อนุปริญญำ/ปวส. 4.244 81.02 4.300 4.174 4.176 4.189 4.344 4.318 4.210 

   ปริญญำตรี 4.194 77.42 4.264 4.139 4.124 4.146 4.290 4.198 4.173 
   ปริญญำโท/สูงกว่ำ 4.047 73.52 4.151 3.912 3.947 4.022 4.196 4.024 4.020 

กองทุน          
   กองทุนประกันสังคม 4.199 78.78 4.266 4.126 4.119 4.153 4.309 4.221 4.177 

   กองทุนเงินทดแทน 4.416 84.63 4.314 4.174 4.176 4.183 4.347 4.325 4.228 
ขนาดของ ส านักงาน          

   ส ำนักงำน ขนำดเล็ก 4.259 80.90 4.321 4.175 4.163 4.199 4.370 4.306 4.264 
   ส ำนักงำน ขนำดกลำง 4.247 80.33 4.318 4.174 4.186 4.157 4.343 4.311 4.227 

   ส ำนักงำน ขนำดใหญ่ 4.196 76.07 4.246 4.134 4.150 4.166 4.278 4.245 4.147 
ภาค          

   กรุงเทพมหำนคร 4.188 74.97 4.324 4.190 4.136 4.119 4.313 4.088 4.071 
   ปริมณฑล 4.156 76.38 4.158 3.976 4.103 4.146 4.271 4.248 4.196 

   ภำคกลำง 4.298 82.33 4.355 4.246 4.210 4.222 4.345 4.389 4.326 
   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.241 79.32 4.272 4.163 4.143 4.203 4.340 4.320 4.250 

   ภำคเหนือ 4.198 77.72 4.284 4.059 4.086 4.131 4.383 4.328 4.112 
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รายการ รวม Top 2 
Box 

เว็บไซต์ 
ของ

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

Facebook 
ของ

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

Mobile 
Application 

ศูนย ์
บริการ 
ข้อมูล 
Call  

Center 
1506 

เจ้าหน้าที่
ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

เครือข่าย
ประกัน 
สังคม 
มาตรา  

40 

ปฏิทิน
ส านักงาน
ประกัน 
สังคม 

   ภำคใต้ 4.312 84.45 4.380 4.293 4.292 4.244 4.374 4.249 4.318 
ประเภทผู้ใช้บริการ          
   นำยจ้ำง/ผู้รับมอบอ ำนำจ 4.352 83.60 4.388 4.310 4.287 4.306 4.444 4.404 4.321 
   ผู้ประกันตน มำตรำ 33 4.101 76.09 4.192 4.015 4.023 4.045 4.223 4.124 4.055 
   ผู้ประกันตน มำตรำ 39 4.264 79.90 4.306 4.193 4.167 4.226 4.348 4.285 4.312 
   ผู้ประกันตน มำตรำ 40 4.150 77.56 4.222 4.051 4.080 4.110 4.322 4.114 4.096 
   ลูกจ้ำง (กองทุนเงินทดแทน) 4.545 86.19 4.574 4.444 4.472 4.405 4.632 4.682 4.617 

ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 

สรุปสิ่งที่ค้นพบ : 

1. เจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรส ำนักงำนประกันสังคม คือ ช่องทำงกำรสื่อสำรที่เป็นกลไกที่มี
ควำมส ำคัญที่สุดในกระบวนกำรให้บริกำรและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงำน และผู้ประกันตน
พึงพอใจในช่องทำงสื่อสำรจำกเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรส ำนักงำนประกันสังคมมำกท่ีสุด  

2. ส่วนเว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคม ซึ่งเป็นช่องทำงอันดับ 2 ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจ     
โดยสะท้อนให้เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรมำก (4.303 คะแนน ปี 2562)        
แต่เว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคม มีเนื้อหำสำระที่ต้องกำรเผยแพร่ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้ประกันตน (3.926 คะแนน ปี 2561) 

3. ช่องทำงสื่อสำรที่ส ำนักงำนประกันสังคมที่ได้รับควำมพึงพอใจน้อยและควรได้รับกำร
พัฒนำ คือ Mobile Application Facebook ของส ำนักงำนประกันสังคม และศูนย์บริกำรข้อมูล 
Call Center 1506 สะท้อนให้เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรช่องทำงดังกล่ำวน้อย
กว่ำช่องทำงอ่ืน และเช่นเดียวกันจำกผลกำรส ำรวจในปี 2561 ช่องทำงดังกล่ำวก็ได้รับควำมพึงพอใจ     
ต่ ำกว่ำช่องทำงอ่ืนๆ เนื่องจำกมีเนื้อหำสำระท่ีต้องกำรเผยแพร่ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ประกันตน 
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7.3 การรับรู้และความพึงพอใจช่องทางสื่อสารเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 
หัวข้อนี้ เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเฉพำะกลุ่มผู้ประกันตน มำตรำ 40 ถึงเรื่องกำรรับรู้และ

ควำมพึงพอใจในช่องทำงสื่อสำรเครือข่ำยประกันสังคมมำตรำ 40 จำกผู้ประกันตน มำตรำ 40 จ ำนวน 
2,172 รำยหรือคิดเป็น 10.2% ของกำรส ำรวจทั้งหมด โดยพบว่ำ  ผู้ประกันตน มำตรำ 40 มี
ประสบกำรณ์กำรใช้บริกำรช่องทำงสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยประกันสังคมมำตรำ 40 ร้อยละ 50.6 และมี
คะแนนควำมพึงพอใจ 4.114 คะแนน เมื่อจ ำแนกตำมคุณลักษณะทั่วไป (ภำพที่ 7.5 และตำรำงที่ 
7.6) พบว่ำ 

 ผู้ประกันตน มำตรำ 40 เพศชำยและหญิงมีคะแนนควำมพึงพอใจและมีประสบกำรณ์     
ในกำรใช้บริกำรไม่แตกต่ำงกัน  

 ผู้ประกันตน มำตรำ 40 ช่วงอำยุ ต่ ำกว่ำ 20 ปี มีประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำรมำกกว่ำ
ช่วงอำยุอ่ืน (61.5%) แต่ผู้ประกันตน มำตรำ 40 ในช่วงอำยุ 30-60 ปี มีคะแนนควำมพึงพอใจสูงกว่ำ
ในประสบกำรณ์กำรใช้บริกำร 

 ผู้ประกันตน มำตรำ 40 ในส ำนักงำนประกันสังคมขนำดเล็กมีประสบกำรณ์กำรใช้บริกำร
มำกกว่ำส ำนักงำนประกันสังคมขนำดอ่ืน (52.2%) แต่มีควำมพึงพอใจต่ ำกว่ำผู้ประกันตน มำตรำ 40 
ในส ำนักงำนขนำดอ่ืน โดยผู้ประกันตน มำตรำ 40 ในส ำนักงำนประกันสังคมขนำดกลำง มีควำมพึง
พอใจสูงที่สุด 

 ผู้ประกันตน มำตรำ 40 ในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีประสบกำรณ์กำรใช้บริกำร
มำกที่สุด (59.5%) แต่ผู้ประกันตน มำตรำ 40 ในพ้ืนที่ปริมณฑลมีคะแนนควำมพึงพอใจสูงกว่ำใน
พ้ืนที่อ่ืน 
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ภาพที่ 7.4 ประสบการณ์การใช้ช่องทางสื่อสารเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 ปี 2562 

 

 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 
 

50.4%

50.8%

ชำย

หญิง

61.5%

56.9%

55.0%

44.0%

44.9%

54.2%

15-20 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

มำกกว่ำ 60 ปี

41.2%
48.6%

53.4%
59.6%

55.9%
63.0%

ประถมศึกษำ/ต่ ำกว่ำ

มัธยมศึกษำตอนต้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.

อนุปริญญำ/ปวส.

ปริญญำตรี

ปริญญำโท/สูงกว่ำ

52.2%

50.6%

46.4%

ส ำนักงำนขนำดเล็ก

ส ำนักงำนขนำดกลำง

ส ำนักงำนขนำดใหญ่

35.4%

55.4%

42.1%

59.5%

56.6%

55.6%

กรุงเทพมหำนคร

ปริมณฑล

ภำคกลำง

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภำคเหนือ

ภำคใต้
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ภาพที่ 7.5 ความพึงพอใจต่อช่องทางสื่อสารเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 ปี 2562 

 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 
 
 

4.111

4.116

ชำย

หญิง

3.714

4.100

4.144

4.113

4.139

4.000

15-20 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

มำกกว่ำ 60 ปี

4.044

4.213

4.140

4.172

4.034

3.941

ประถมศึกษำ/ต่ ำกว่ำ

มัธยมศึกษำตอนต้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.

อนุปริญญำ/ปวส.

ปริญญำตรี

ปริญญำโท/สูงกว่ำ

4.017

4.362

4.172

ส ำนักงำนขนำดเล็ก

ส ำนักงำนขนำดกลำง

ส ำนักงำนขนำดใหญ่

4.223

4.402

4.162

3.933

4.062

4.129

กรุงเทพมหำนคร

ปริมณฑล

ภำคกลำง

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภำคเหนือ

ภำคใต้
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ตารางท่ี 7.6  ประสบการณ์และความพึงพอใจช่องทางสื่อสารเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 
ปี 2562 

รายการ 
ไม่มี

ประสบการณ์ 
มี 

ประสบการณ์ 
รวม 

% ม ี
ประสบการณ์ 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 

รวมทุกกลุ่ม 1,072 1,100 2,172 50.6% 4.114 

เพศ      

   ชำย 430 436 866 50.4% 4.111 

   หญิง 642 664 1,306 50.8% 4.116 

ช่วงอายุ      

   15-20 ปี 5 8 13 61.5% 3.714 

   21-30 ปี 245 324 569 56.9% 4.100 

   31-40 ปี 222 271 493 55.0% 4.144 

   41-50 ปี 285 224 509 44.0% 4.113 

   51-60 ปี 271 221 492 44.9% 4.139 

   มำกกว่ำ 60 ปี 44 52 96 54.2% 4.000 

ระดับการศึกษา      

   ประถมศึกษำ/ต่ ำกว่ำ 318 223 541 41.2% 4.044 

   มัธยมศึกษำตอนต้น 221 209 430 48.6% 4.213 

   มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 257 295 552 53.4% 4.140 

   อนุปริญญำ/ปวส. 93 137 230 59.6% 4.172 

   ปริญญำตร ี 173 219 392 55.9% 4.034 

   ปริญญำโท/สูงกว่ำ 10 17 27 63.0% 3.941 

ขนาดของ ส านักงาน      

   ส ำนักงำน ขนำดเล็ก 615 672 1,287 52.2% 4.017 

   ส ำนักงำน ขนำดกลำง 203 208 411 50.6% 4.362 

   ส ำนักงำน ขนำดใหญ ่ 254 220 474 46.4% 4.172 

ภาค      

   กรุงเทพมหำนคร 168 92 260 35.4% 4.223 

   ปริมณฑล 100 124 224 55.4% 4.402 

   ภำคกลำง 317 230 547 42.1% 4.162 

   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 167 245 412 59.5% 3.933 

   ภำคเหนือ 168 219 387 56.6% 4.062 

   ภำคใต ้ 152 190 342 55.6% 4.129 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 
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บทท่ี 8 
ความต้องการและความคาดหวัง 

 

การส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคมนี้ ได้ท า
การส ารวจความต้องการใน 3 ด้าน คือ 1.การบริการด้านต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม 2.สิทธิ
ประโยชน์ทดแทนต่างๆ ของกองทุนประกันสังคม และ 3.สิทธิประโยชน์ทดแทนต่างๆ ของกองทุนเงิน
ทดแทน โดยพิจารณาความต้องการที่ผู้ใช้บริการต้องการมากที่สุด รวมถึงความคาดหวังที่ต้องการให้
ส านักงานประกันสังคมมีส าหรับให้บริการผู้ประกันตน 

 

8.1 ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ผลการส ารวจในความคาดหวังทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการจากส านักงาน

ประกันสังคม คือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 56.5% เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องกระบวนการ
และขั้นตอนให้บริการ 15.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า สอดคล้องกัน คือ ผู้ประกันตน
ต้องการการให้บริการจากส านักงานประกันสังคมที่ดี มากกว่าความต้องการด้านอ่ืน (ปี 2561 มีผู้
ต้องการร้อยละ 37.1) 

ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมที่ผู้ใช้บริการต้องการอันดับแรก คือ การเจ็บป่วย/
ประสบอันตราย 68.7% รองลงมาคือ สิทธิประโยชน์เรื่องเสียชีวิต 6.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 
พบว่า ผู้ประกันตนยังคงมีความคาดหวังความต้องการในสิทธิ การเจ็บป่วย/ประสบอันตราย เช่นเดิม 
(ปี 2561 มีผู้ต้องการร้อยละ 55.0) 

ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนที่ผู้ใช้บริการต้องการอันดับแรก คือ เจ็บป่วย/ประสบ
อันตราย 47.3% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า ผู้ประกันตนคาดหวังในสิทธิเจ็บป่วย/ประสบ
อันตรายมากกว่าด้านอื่นเช่นกัน (ปี 2561 มีผู้ต้องการร้อยละ 73.9)  

 (ภาพที่ 8.1 และตารางที่ 8.1) 
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ภาพที่ 8.1 ร้อยละความต้องการอันดับ 1 ที่ผู้ใช้บริการต้องการจากส านักงานประกันสังคม                  
มากที่สุด ปี 2561-2562 

 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

6.0 
5.8 

14.3 
73.9 

9.9 
5.4 
7.5 

4.6 
6.3 

3.7 
7.6 

55.0 

9.5 
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 -  20.0  40.0  60.0  80.0

สูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะ
ทุพพลภาพ

เสียชีวิต/สูญหาย
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ค่ารักษาพยาบาล/เงินทดแทนกรณ…ี

กรณีว่างงาน (มาตรา 33)
เสียชีวิต (มาตรา 33,39,40)
ชราภาพ (มาตรา 33,39,40)

สงเคราะห์บุตร (มาตรา 33,39,40)
คลอดบุตร (มาตรา 33,39)

ทุพพลภาพ (มาตรา 33,39,40)
ทันตกรรม (มาตรา 33,39)

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย (มาตรา 33,39,40)

การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เนต็
คุณภาพการให้บริการ

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
สิ่งอ านวยความสะดวก

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ
บริการของเจ้าหน้าที่
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ตารางท่ี 8.1  อันดับความต้องการของผู้ใช้บริการในงานบริการและสิทธิประโยชน์ทดแทน 

รายการ 
รวมทุกกลุ่ม  

(ร้อยละความต้องการ) 
อันดับ 

สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการจากส านักงานประกันสังคม   
บริการของเจ้าหน้าท่ี 56.5 1 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 15.7 2 
สิ่งอ านวยความสะดวก 8.2 4 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 5.4 5 
คุณภาพการให้บริการ 9.4 3 
สิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสังคมที่ผู้ใช้บริการต้องการ   
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 68.7 1 
บริการทันตกรรม 3.9 6 
ทุพพลภาพ 4.0 5 
คลอดบุตร 3.4 7 
สงเคราะห์บุตร 2.2 8 
ชราภาพ 4.4 3 
เสียชีวิต 6.5 2 
ว่างงาน 4.2 4 
สิทธิประโยชนก์องทุนเงินทดแทนที่ผู้ใช้บริการต้องการ   
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 47.3 1 
เสียชีวิต/สญูหาย 7.8 2 
ทุพพลภาพ 5.0 3 
สูญเสียอวัยวะ/สญูเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 2.3 4 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
 

เมื่อจ าแนกความต้องการตามประเภทของกองทุน พบว่า ผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม 
ต้องการได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่มากที่สุด (48.8%) รวมถึงต้องการให้มีการด าเนินงานแบบมี
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ (14.7%) และคาดหวังในสิทธิด้านการเจ็บป่วยและประสบ
อันตรายมากกว่าสิทธิด้านอื่นๆ ในสิทธิจากกองทุนประกันสังคม (61.0%)  
 ผลส ารวจในผู้ประกันตนกองทุนเงินทดแทน พบว่า ผู้ประกันตนมีความต้องการในลักษณะ
เดียวกันกับกองทุนประกันสังคม คือ ต้องการในการบริการของเจ้าหน้าที่ (38.7%) กระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ (11.6%) สิทธิประโยชน์จากการเจ็บป่วยและประสบอันตรายในกองทุนเงิน
ทดแทน (47.3%)   

 (ภาพที่ 8.2 และตารางที่ 8.2 - 7.5) 
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ภาพที่ 8.2 ร้อยละความต้องการอันดับ 1 ที่ผู้ใช้บริการต้องการจากส านักงานประกันสังคม       
มากที่สุด จ าแนกตามกองทุน ปี 2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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8-5 

ตารางท่ี 8.2  อันดับความต้องการของผู้ใช้บริการในงานบริการและสิทธิประโยชน์ จ าแนกตาม
กองทุน 

รายการ กองทุนประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน 
สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการจากส านักงานประกันสังคม ร้อยละ อันดับ ร้อยละ อันดับ 

บริการของเจ้าหน้าท่ี 48.8 1 38.7 1 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 14.7 2 11.6 2 
สิ่งอ านวยความสะดวก 7.9 4 5.5 4 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 4.5 5 3.5 5 
คุณภาพการให้บริการ 9.1 3 5.7 3 

สิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสังคมที่ผู้ใช้บริการต้องการ     
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 61.0 1 47.5 1 
บริการทันตกรรม 3.4 6 2.8 4 
ทุพพลภาพ 3.5 5 2.6 6 
คลอดบุตร 3.4 6 2.1 7 
สงเคราะห์บุตร 2.1 7 1.5 8 
ชราภาพ 4.2 3 2.9 3 
เสียชีวิต 5.8 2 4.6 2 
ว่างงาน 4.0 4 2.7 5 

สิทธิประโยชนก์องทุนเงินทดแทนที่ผู้ใช้บริการต้องการ     
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 39.6 1 47.3 1 
เสียชีวิต/สญูหาย 6.8 2 7.8 2 
ทุพพลภาพ 4.1 3 5.0 3 
สูญเสียอวัยวะ/สญูเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 2.0 4 2.3 4 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
 

 ผลส ารวจจ าแนกตามคุณลักษณะต่างๆ (ตารางท่ี 8.3-8.5) พบว่า 
 ขนาดส านักงาน : ผู้ใช้บริการในส านักงานขนาดเล็กมีความต้องการมากกว่า

ผู้ใช้บริการในส านักงานขนาดอ่ืน และต้องการในการบริการของเจ้าหน้าที่จากส านักงานประกันสังคม 
(33.6%) สิทธิประโยชน์จากการเจ็บป่วยและประสบอันตรายในกองทุนประกันสังคม (40.5%) และ
กองทุนเงินทดแทน (47.3%)  

 เพศ : ผู้ใช้บริการทั้งเพศชายและหญิงมีความต้องการมากในด้านการบริการของ
เจ้าหน้าที่จากส านักงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์จากการเจ็บป่วยและประสบอันตรายในกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน โดยเพศหญิงแสดงความต้องการมากกว่าเพศชาย คือ ต้องการ
มากในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่จากส านักงานประกันสังคม (31.8%) สิทธิประโยชน์จากการ
เจ็บป่วยและประสบอันตรายในกองทุนประกันสังคม (38.7%) และกองทุนเงินทดแทน (26.2%) 

 ประเภทผู้ประกันตน : ผู้ประกันตนทุกประเภทมีความต้องการมากในด้านการ
บริการของเจ้าหน้าที่จากส านักงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์จากการเจ็บป่วยและประสบอันตราย
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ในกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน โดยผู้ประกันตน มาตรา 33 มีร้อยละความต้องการ
สูงกว่าผู้ประกันตนประเภทอ่ืน คือ ต้องการมากในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
ประกันสังคม (22.5%) สิทธิประโยชน์จากการเจ็บป่วยและประสบอันตรายในกองทุนประกันสังคม 
(27.7%) และกองทุนเงินทดแทน (27.9%) 

 

ตารางท่ี 8.3  อันดับความต้องการของผู้ใช้บริการในงานบริการและสิทธิประโยชน์  
   จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคม 

รายการ 
ส านักงาน
ขนาดเล็ก 

ส านักงานขนาด
กลาง 

ส านักงาน
ขนาดใหญ่ 

ร้อยละ อันดับ ร้อยละ อันดับ ร้อยละ อันดับ 
สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการจากส านักงานประกันสังคม   

บริการของเจ้าหน้าท่ี 33.6 1 10.0 1 12.9 1 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 9.6 2 2.6 2 3.5 2 
สิ่งอ านวยความสะดวก 5.0 4 2.0 3 1.3 4 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 3.6 5 0.9 5 0.8 5 
คุณภาพการให้บริการ 6.2 3 1.5 4 1.7 3 

สิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสังคมที่ผู้ใช้บริการต้องการ  
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 40.5 1 12.6 1 15.6 1 
บริการทันตกรรม 2.4 5 0.7 3 0.7 4 
ทุพพลภาพ 2.8 3 0.7 3 0.5 6 
คลอดบุตร 2.3 6 0.5 5 0.6 5 
สงเคราะห์บุตร 1.5 7 0.4 6 0.3 7 
ชราภาพ 2.8 3 0.6 4 0.9 3 
เสียชีวิต 4.4 2 0.8 2 1.2 2 
ว่างงาน 2.7 4 0.6 4 0.9 3 

สิทธิประโยชนก์องทุนเงินทดแทนที่ผู้ใช้บริการต้องการ  
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 27.7 1 8.5 1 11.0 1 
เสียชีวิต/สญูหาย 5.5 2 1.2 2 1.2 2 
ทุพพลภาพ 3.3 3 0.8 3 1.0 3 
สูญเสียอวัยวะ/สญูเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 1.5 4 0.3 4 0.5 4 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 8.4  อันดับความต้องการของผู้ใช้บริการในงานบริการและสิทธิประโยชน์ จ าแนกตาม
เพศ 

รายการ 
ชาย หญิง 

ร้อยละ อันดับ ร้อยละ อันดับ 
สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการจากส านักงานประกันสังคม 

บริการของเจ้าหน้าท่ี 24.7 1 31.8 1 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 6.6 2 9.1 2 
สิ่งอ านวยความสะดวก 3.0 4 5.2 4 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 2.4 5 3.0 5 
คุณภาพการให้บริการ 3.7 3 5.7 3 

สิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสังคมที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 30.0 1 38.7 1 
บริการทันตกรรม 1.4 6 2.5 4 
ทุพพลภาพ 1.9 3 2.2 6 
คลอดบุตร 1.0 7 2.4 5 
สงเคราะห์บุตร 0.7 8 1.4 7 
ชราภาพ 1.8 4 2.6 3 
เสียชีวิต 2.8 2 3.7 2 
ว่างงาน 1.6 5 2.6 3 

สิทธิประโยชนก์องทุนเงินทดแทนที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 21.1 1 26.2 1 
เสียชีวิต/สญูหาย 3.7 2 4.1 2 
ทุพพลภาพ 2.0 3 3.1 3 
สูญเสียอวัยวะ/สญูเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 1.1 4 1.1 4 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 8.5  อันดับความต้องการของผู้ใช้บริการในงานบริการและสิทธิประโยชน์ จ าแนกตาม
ประเภทผู้ใช้บริการ 

รายการ 

นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ
จากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

ร้อยละ อันดับ ร้อยละ อันดับ ร้อยละ อันดับ ร้อยละ อันดับ ร้อยละ อันดับ 
สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการจากส านักงานประกันสังคม 
บริการของเจ้าหน้าท่ี 8.6 1 22.5 1 11.3 1 6.5 1 7.7 1 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 4.0 2 6.5 2 2.6 2 1.5 2 1.1 2 
สิ่งอ านวยความสะดวก 1.3 4 3.9 4 1.6 4 1.0 4 0.3 4 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 0.5 5 2.2 5 1.4 5 0.5 5 0.9 3 
คุณภาพการให้บริการ 1.4 3 4.1 3 2.5 3 1.2 3 0.3 4 

สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมท่ีผู้ใช้บริการต้องการ 
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 12.1 1 27.7 1 14.0 1 7.2 1 7.7 1 
บริการทันตกรรม 0.5 4 1.9 4 0.7 5 0.3 5 0.5 2 
ทุพพลภาพ 0.6 3 1.5 6 1.0 3 0.5 4 0.5 2 
คลอดบุตร 0.3 5 1.8 5 0.8 4 0.5 4 0.1 4 
สงเคราะห์บุตร 0.3 5 1.1 7 0.2 6 0.5 4 0.1 4 
ชราภาพ 0.5 4 2.1 3 0.8 4 0.7 3 0.2 3 
เสียชีวิต 1.1 2 2.8 2 1.0 3 0.8 2 0.7 2 
ว่างงาน 0.3 5 2.1 3 1.1 2 0.5 4 0.2 3 

สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 11.6 1 27.9 1 - - - - 7.7 1 
เสียชีวิต/สูญหาย 1.8 2 5.0 2 - - - - 1.0 2 
ทุพพลภาพ 1.1 3 3.1 3 - - - - 0.9 3 
สูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรถภาพ
ของอวัยวะ 

0.4 4 1.6 4 - - - - 0.2 4 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
 

สรุปสิ่ งที่ค้นพบ  : ผู้ประกันตนมีความคาดหวังต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ประกันสังคมสูง และในด้านผลประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตนนั้น ให้ความคาดหวังต่อสิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายในจ านวนที่สูงกว่าสิทธิประโยชน์ด้านอื่น สะท้อน
ให้เห็นว่าส านักงานประกันสังคมควรดูแลสิทธิประโยชน์ด้านนี้ให้เหมาะสมกับผู้ประกันตนแต่ละ
ประเภท รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารในสิทธิประโยชน์ด้านที่ผู้ประกันตนได้คาดหวัง
และมีความต้องการสูง 
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8.2 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
รายละเอียดความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการต้องการ เมื่อจ าแนกออกเป็นกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร คุณภาพในการให้บริการ บริการของเจ้าหน้าที่ รูปแบบ
การให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า 

 

8.2.1 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ 
รายละเอียดความคาดหวังของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ (ตารางที่ 8.6 และ ภาพที่ 

8.3 - 8.5) พบว่า  
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  : ส่วนใหญ่ผู้ ใช้บริการต้องการ ปรับปรุง

กระบวนการและขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น  (68 ราย) เพ่ิมระยะเวลาในการ
ให้บริการ (24 ราย) มีการจัดการล าดับคิวที่ดีขึ้น (16 ราย) และ ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนเป็น
ระบบมากขึ้น (14 ราย) 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  : ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการต้องการเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น (56 ราย) และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง 
(30 ราย) 

คุณภาพในการให้บริการ  : ผู้ใช้บริการต้องการเพ่ิมวงเงินค่ารักษาพยาบาล (3 ราย) 
และให้มีสาขาย่อยมากขึ้น (3 ราย) 

บริการของเจ้าหน้าที่  : ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการต้องการให้เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ (80 ราย) ให้เจ้าหน้าที่เต็มใจ ให้ความส าคัญ และ
กระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้รับบริการ (32 ราย) เจ้าหน้าที่มีการให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลข่าวสารกับ
ผู้รับบริการ อย่างถูกต้อง (18 ราย) และมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (15 ราย) 

รูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  : ผู้ใช้บริการต้องการมีการแจ้งข่าวสาร
แก่ผู้ประกันตนอย่างละเอียด ชัดเจน และรวดเร็ว (2 ราย) 

สิ่งอ านวยความสะดวก  : ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการต้องการมีสถานที่จอดรถเพียงพอ (87 
ราย) มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงาน (34 ราย) ปรับปรุงพ้ืนที่ส านักงานให้มีความเหมาะสม
ในการให้บริการ (22 ราย) มีน้ าดื่มสะอาดให้บริการ (16 ราย) และสถานที่มีความสะอาด และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย (14 ราย) 
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ตารางท่ี 8.6  สรุปรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงาน
ประกันสังคม 

ความคาดหวังในการให้บริการ จ านวนความคิดเห็น 
กระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 144 

ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็วมากข้ึน 68 
เพิ่มระยะเวลาในการให้บริการ 24 
มีการจัดการล าดับคิวที่ดีขึ้น 16 
ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนเป็นระบบมากขึ้น 14 
 ปรับปรุงระบบเอกสารให้เข้าใจง่าย มีเจ้าหน้าที่แนะน า 10 
สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ไดส้ะดวก และรวดเร็ว 5 
มีการบริการด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค 4 
ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการมีความถูกต้อง 2 
มีการให้บริการที่หลากหลาย 1 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. กระบวนการรวดเร็ว เป็นระบบ 2. เพ่ิมระยะเวลาให้บริการ 
3. มีล าดับคิว 4. เอกสารเข้าใจง่าย 5. ติดต่อได้สะดวก 6. มีความเท่าเทียม 

 

การประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร 94 
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น 56 
เพิ่มการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ท่ัวถึง 30 
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 7 
มีการส่งข้อมลูข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์ 1 
ค าส าคัญที่ค้นพบ คือ 1. ประชาสัมพันธม์ากขึน้ 2. ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง    
3. ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 4. ประชาสมัพันธ์ทางโทรศัพท์ 

 

คุณภาพในการให้บริการ 17 
เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาล 3 
มีสาขาย่อยมากขึ้น 3 
เพิ่มเงินทดแทน 2 
มีช่องทางการช าระเงินท่ีเพิ่มมากขึ้น 2 
สามารถใช้บริการการรักษาพยาบาลได้ทุกท่ี 2 
เพิ่มค่าทันตกรรม 1 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ที่จะไดร้ับ 1 
การเบิกจ่ายเงินรวดเร็ว 1 
มีการแจ้งเตือนการส่งเงิน  1 
มีการจัดท าคู่มือสิทธิประโยชน์ 1 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. เพ่ิมเงินทดแทน 2. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ 3. การเบิกจ่ายที่
รวดเร็ว 5. มีการแจ้งเตือน 6. มีคู่มืออธิบาย 7. ช าระได้หลายช่องทาง 8. มีหน่วย
บริการมากขึ้น 9. ใช้บริการสถานพยาบาลได้ทุกที่ 
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ความคาดหวังในการให้บริการ จ านวนความคิดเห็น 
บริการของเจ้าหน้าที่ 154 

เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ 80 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจ ให้ความส าคัญ และกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผูร้ับบริการ 32 
เจ้าหน้าท่ีมีการให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลข่าวสารกับผูร้ับบริการ อย่างถูกต้อง 18 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 15 
เพิ่มจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ 5 
มีการพัฒนาการท างานของเจ้าหนา้ที่ 4 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส สภุาพ 2. เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ 
กระตือรือร้น 3. มีการแนะน าชี้แจง 4. เจ้าหน้าที่มีเพียงพอและได้รับการพัฒนา 

 

รูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 
มีการแจ้งข่าวสารแก่ผู้ประกันตนอย่างละเอียด ชัดเจน และรวดเร็ว 2 
มีการแสดงแผนผังแจ้งข่าวสารข้อมูล 1 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. แจ้งข่าวสารอย่างชัดเจน รวดเร็ว 2. มีแผนผังแจ้งข้อมูล  

สิ่งอ านวยความสะดวก 206 
มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 87 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงาน 34 
ปรับปรุงพื้นที่ส านักงานให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ 22 
มีน้ าดื่มสะอาดให้บริการ 16 
สถานท่ีมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรยีบร้อย 14 
มีจ านวนเก้าอี้หรือท่ีนั่งอย่างเพียงพอต่อการให้บริการ 11 
มีป้ายแนะน าในการให้บริการ 11 
ห้องน้ ามีความสะอาด และเพียงพอ 8 
มีรถบริการให้ผู้ป่วยทุพพลภาพ 2 
มีทางพื้นราบแก่ผู้พิการ 1 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 2. มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
3. มีห้องน้ าบริการอย่างเพียงพอ 4. รถบริการผู้ป่วย 5. ผู้พิการใช้บริการได้สะดวก 

 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ภาพที่ 8.3 ล าดับขั้นความคาดหวังของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวอาคารส านักงาน
ประกันสังคม

 
 
 
 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความประทับใจ 

ส ำนักงำน
ประกัน
สังคม

สถำนที่
จอดรถ
เพียงพอ เจ้ำหน้ำที

บริกำรดี

กระบวนกำ
รรวดเร็ว

เพิ่มกำร
ประชำสัม

พันธ์
สิ่งอ ำนวย

ควำม
สะดวก

ควำมเต็ม
ใจในกำร
ให้บริกำร

เพิ่ม
ระยะเวล

ำเปิด
ให้บริกำร

ให้
ค ำแนะน ำ

กับ
ผู้รับบริกำร

ปรับปรุง
สถำนที่

ให้บริกำร
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ภาพที่ 8.4 ล าดับขั้นความคาดหวังของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและบุคลากร
ส านักงานประกันสังคม 

 
 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่

(เชิงคุณภำพ)

ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง

ท ำงำนด้วย
ควำมสุภำพ ยิ้ม

แย้มแจ่มใส

ท ำงำนด้วย
ควำม

กระตือรือร้นและ
เต็มใจบริกำร

ต้ังใจให้ควำม
ช่วยเหลือ/

แนะน ำ

บริกำรรวดเร็ว

ได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็น

ปัจจุบัน

ได้รับควำม
สะดวกสบำย

ในกำรใช้บริกำร

บริกำรที่ถูกต้อง

เจ้ำหน้ำที่

(เชิงปริมำณ)

เพิ่มจ ำนวน
เจ้ำหน้ำที่
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ภาพที่ 8.5 ล าดับขั้นความคาดหวังของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
 
 
 
 
 

ระบบ

แจ้งเตือน
ต่ำงๆ

มีบริกำรรับเงิน/
ช ำระเงิน/คืนเงิน 

ที่ทันสมัย
เกิดควำมสะดวก
แก่ผู้ใช้บริกำร

ตรวจสอบ
ข้อมูล

ผู้ประกันตน

ประชำสัมพันธ์
อย่ำงท่ัวถึง
และต่อเน่ือง

ข้อมูล
ข่ำวสำร

รวดเร็ว ถูกต้อง

เน้ือหำเข้ำใจง่ำย
ระบบเสถียร 

ไม่ผิดพลำด

ทั่วถึง

และต่อเน่ือง

หลากหลายช่องทาง 

แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์

จดหมำยถึง
บ้ำน

SMS/Line

ข้อมูลมีการ 

ปรับปรุงตลอดเวลา

ตลอดเวลา 
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รายละเอียดความคาดหวังของผู้ใช้บริการจ าแนกตามคุณลักษณะ (ตารางที่ 8.7-8.8 
และ ภาพที่ 8.6) พบว่า ผู้ใช้บริการในส านักงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีสัดส่วนในการแสดงความ
คิดเห็นสูงกว่า  

ขนาดส านักงาน 

ผู้ใช้บริการส านักงานขนาดเล็ก ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังในการปรับปรุง
กระบวนการและขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น (35 ราย) การเพ่ิมระยะเวลาในการ
ให้บริการ (22 ราย) การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น (27 ราย) และมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในส านักงาน (25 ราย)  

ผู้ใช้บริการในส านักงานขนาดกลาง ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ และเต็มใจให้บริการ (24 ราย) และมีสถานที่จอดรถ
เพียงพอ (27 ราย) 

ผู้ใช้บริการในส านักงานขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังในการปรับปรุง
กระบวนการและขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น (30 ราย) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ และเต็มใจให้บริการ (38 ราย) และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ (42 ราย) 

ภูมิภาค 

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังในด้านสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ 
(37 ราย) เช่นเดียวกับพ้ืนที่ปริมณฑล (16 ราย) 

ภาคกลาง ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ (27 ราย) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังในการปรับปรุงกระบวนการ
และข้ันตอนการท างานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น (16 ราย) 

ภาคเหนือ ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ (25 ราย) และการปรับปรุงกระบวนการและ
ขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น (21 ราย) 

ภาคใต้ ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังให้เพ่ิมระยะเวลาในการให้บริการ (19 ราย) 
ประเภทกองทุน 

ผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังให้มีสถานที่จอดรถ
เพียงพอ (86 ราย) เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ (73 ราย) 
การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น (68 ราย) เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มากข้ึน (55 ราย) มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงาน (32 ราย) 
เจ้าหน้าที่เต็มใจ ให้ความส าคัญ และกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้รับบริการ  (30 ราย) ผู้ใช้บริการ
กองทุนเงินทดแทน ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังให้มีสถานที่จอดรถเพียงพอ (59 ราย) เจ้าหน้าที่ยิ้ม
แย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ (53 ราย) ปรับปรุงกระบวนการและ
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ขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น (41 ราย) และเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้มากข้ึน (30 ราย) 

ประเภทผู้ประกันตน 
นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังให้มีสถานที่จอด

รถเพียงพอ (20 ราย) และเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ 
(15 ราย) 

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังในเรื่องสถานที่จอดรถอย่าง
เพียงพอ (38 ราย) ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น (33 ราย) 
เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ (31 ราย) เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น (24 ราย) เพ่ิมระยะเวลาในการให้บริการ (22 ราย) และมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในส านักงาน (20 ราย)  

ผู้ประกันตน มาตรา 39 ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังในการปรับปรุงกระบวนการ
และขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น (20 ราย) และเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการ
ด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ (17 ราย) 

ผู้ประกันตน มาตรา 40 ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังในการเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มากข้ึน (13 ราย) และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ (13 ราย)  

ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ (7 ราย) 

 
ภาพที่ 8.6 จ านวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคาดหวังของตนเอง                               

จ าแนกตามกลุ่มต่างๆ 

 

0 20 40 60 80 100

สิ่งอ านวยความสะดวก

รูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริการของเจ้าหน้าท่ี

คุณภาพในการให้บริการ

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

ส านักงานขนาดเล็ก ส านักงานขนาดกลาง ส านักงานขนาดใหญ่
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

0 20 40 60 80

สิ่งอ านวยความสะดวก

รูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริการของเจ้าหน้าท่ี

คุณภาพในการให้บริการ

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้

0 50 100 150 200 250

สิ่งอ านวยความสะดวก
รูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริการของเจ้าหน้าที่
คุณภาพในการให้บริการ

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

0 20 40 60 80 100

สิ่งอ านวยความสะดวก

รูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริการของเจ้าหน้าท่ี

คุณภาพในการให้บริการ

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ผู้ประกันตน มาตรา 39
ผู้ประกันตน มาตรา 40 ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน)
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ตารางท่ี 8.7  จ านวนความคิดเห็นตามรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการ จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคมและภาค 

รายการ รวม 
ขนาดส านกังาน ภาค 

เล็ก กลาง ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค
กลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

กระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 144 81 8 55 17 7 19 19 41 41 
 ปรับปรุงระบบเอกสารให้เข้าใจง่าย มีเจ้าหน้าที่แนะน า 10 5 1 4 0 0 3 0 5 2 
เพิ่มระยะเวลาในการให้บริการ 24 22 0 2 0 1 4 0 0 19 
ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการมีความถูกต้อง 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 
ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็วมากข้ึน 68 35 3 30 8 5 7 16 21 11 
ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนเป็นระบบมากขึ้น 14 5 1 8 1 0 2 1 8 2 
มีการให้บริการที่หลากหลาย 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
มีการจัดการล าดับคิวที่ดีขึ้น 16 8 1 7 5 0 2 0 5 4 
มีการบริการด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค 4 4 0 0 0 0 0 1 1 2 
สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ไดส้ะดวก และรวดเร็ว 5 0 1 4 3 1 0 1 0 0 

การประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร 94 47 15 32 15 5 16 9 28 21 
เพิ่มการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ท่ัวถึง 30 14 3 13 6 1 6 0 11 6 
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น 56 27 10 19 9 4 9 9 16 9 
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 7 6 1 0 0 0 0 0 1 6 
มีการส่งข้อมลูข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

คุณภาพในการให้บริการ 17 13 3 1 0 1 4 2 8 2 
เพิ่มเงินทดแทน 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
เพิ่มค่าทันตกรรม 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
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รายการ รวม 
ขนาดส านกังาน ภาค 

เล็ก กลาง ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค
กลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาล 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ที่จะไดร้ับ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
การเบิกจ่ายเงินรวดเร็ว 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
มีการแจ้งเตือนการส่งเงิน  1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
มีการจัดท าคู่มือสิทธิประโยชน์ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
มีช่องทางการช าระเงินท่ีเพิ่มมากขึ้น 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 
มีสาขาย่อยมากขึ้น 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0 
สามารถใช้บริการการรักษาพยาบาลได้ทุกท่ี 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

บริการของเจ้าหน้าที่ 154 47 31 76 31 11 41 15 44 12 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจ ให้ความส าคัญ และกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผูร้ับบริการ 32 17 1 14 7 1 4 3 14 3 
เจ้าหน้าท่ีมีการให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลข่าวสารกับผูร้ับบริการ อย่างถูกต้อง 18 1 2 15 9 5 4 0 0 0 
เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ 80 18 24 38 14 4 27 7 25 3 
เพิ่มจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ 5 2 0 3 1 0 0 0 2 2 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 15 8 3 4 0 0 4 4 3 4 
มีการพัฒนาการท างานของเจ้าหนา้ที ่ 4 1 1 2 0 1 2 1 0 0 

รูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 1 0 2 0 0 2 0 0 1 
มีการแจ้งข่าวสารแก่ผู้ประกันตนอย่างละเอียด ชัดเจน และรวดเร็ว 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 
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รายการ รวม 
ขนาดส านกังาน ภาค 

เล็ก กลาง ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค
กลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

มีการแสดงแผนผังแจ้งข่าวสารข้อมูล 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
สิ่งอ านวยความสะดวก 206 95 36 75 58 19 37 35 34 23 

ปรับปรุงพื้นที่ส านักงานให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ 22 17 3 2 1 1 12 6 2 0 
มีจ านวนเก้าอี้หรือท่ีนั่งอย่างเพียงพอต่อการให้บริการ 11 8 1 2 2 0 0 2 3 4 
มีทางพื้นราบแก่ผู้พิการ 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
มีน้ าดื่มสะอาดให้บริการ 16 13 1 2 0 0 0 13 2 1 
มีป้ายแนะน าในการให้บริการ 11 6 1 4 3 1 2 0 1 4 
มีรถบริการให้ผู้ป่วยทุพพลภาพ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 87 18 27 42 37 16 9 8 14 3 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงาน 34 25 1 8 2 0 11 5 7 9 
สถานท่ีมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรยีบร้อย 14 5 1 8 7 0 2 1 4 0 
ห้องน้ ามีความสะอาด และเพียงพอ 8 1 1 6 5 1 1 0 1 0 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 8.8  จ านวนความคิดเห็นตามรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการ จ าแนกตามกองทุนและผู้ใช้บริการ 

รายการ 

กองทุน ผู้ใช้บริการ 

กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ
จากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

กระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 141 98 18 77 32 14 3 
 ปรับปรุงระบบเอกสารให้เข้าใจง่าย มีเจ้าหน้าที่แนะน า 9 8 2 5 1 1 1 
เพิ่มระยะเวลาในการให้บริการ 24 23 1 22 1 0 0 
ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการมีความถูกต้อง 2 2 1 1 0 0 0 
ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็วมากข้ึน 68 41 8 33 20 7 0 
ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนเป็นระบบมากขึ้น 13 7 1 5 5 2 1 
มีการให้บริการที่หลากหลาย 1 1 0 1 0 0 0 
มีการจัดการล าดับคิวที่ดีขึ้น 15 11 4 6 2 3 1 
มีการบริการด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค 4 3 0 3 0 1 0 
สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ไดส้ะดวก และรวดเร็ว 5 2 1 1 3 0 0 

การประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร 90 58 9 45 17 19 4 
เพิ่มการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ท่ัวถึง 27 22 4 15 3 5 3 
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น 55 30 5 24 13 13 1 
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 7 5 0 5 1 1 0 
มีการส่งข้อมลูข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์ 1 1 0 1 0 0 0 
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รายการ 

กองทุน ผู้ใช้บริการ 

กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ
จากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

คุณภาพในการให้บริการ 17 6 4 2 5 6 0 
เพิ่มเงินทดแทน 2 0 0 0 0 2 0 
เพิ่มค่าทันตกรรม 1 1 1 0 0 0 0 
เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาล 3 1 0 1 0 2 0 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ที่จะไดร้ับ 1 1 0 1 0 0 0 
การเบิกจ่ายเงินรวดเร็ว 1 0 0 0 1 0 0 
มีการแจ้งเตือนการส่งเงิน  1 0 0 0 0 1 0 
มีการจัดท าคู่มือสิทธิประโยชน์ 1 0 0 0 1 0 0 
มีช่องทางการช าระเงินท่ีเพิ่มมากขึ้น 2 2 2 0 0 0 0 
มีสาขาย่อยมากขึ้น 3 0 0 0 3 0 0 
สามารถใช้บริการการรักษาพยาบาลได้ทุกท่ี 2 1 1 0 0 1 0 

บริการของเจ้าหน้าที่ 145 104 29 66 27 23 9 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจ ให้ความส าคัญ และกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผูร้ับบริการ 30 23 5 16 3 6 2 
เจ้าหน้าท่ีมีการให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลข่าวสารกับผูร้ับบริการ อย่างถูกต้อง 18 12 6 6 3 3 0 
เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ 73 53 15 31 17 10 7 
เพิ่มจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ 5 4 0 4 1 0 0 
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รายการ 

กองทุน ผู้ใช้บริการ 

กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุน
เงิน

ทดแทน 

นายจ้าง/ผู้รับ
มอบอ านาจ
จากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

พัฒนาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 15 9 2 7 3 3 0 
มีการพัฒนาการท างานของเจ้าหนา้ที ่ 4 3 1 2 0 1 0 

รูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 1 0 1 1 1 0 
มีการแจ้งข่าวสารแก่ผู้ประกันตนอย่างละเอียด ชัดเจน และรวดเร็ว 2 0 0 0 1 1 0 
มีการแสดงแผนผังแจ้งข่าวสารข้อมูล 1 1 0 1 0 0 0 

สิ่งอ านวยความสะดวก 200 126 31 89 44 36 6 
ปรับปรุงพื้นที่ส านักงานให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ 21 14 2 11 4 4 1 
มีจ านวนเก้าอี้หรือท่ีนั่งอย่างเพียงพอต่อการให้บริการ 11 8 2 6 2 1 0 
มีทางพื้นราบแก่ผู้พิการ 1 0 0 0 1 0 0 
มีน้ าดื่มสะอาดให้บริการ 16 2 0 2 4 10 0 
มีป้ายแนะน าในการให้บริการ 11 2 0 2 8 1 0 
มีรถบริการให้ผู้ป่วยทุพพลภาพ 0 2 0 0 0 0 2 
มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 86 59 20 38 15 13 1 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงาน 32 27 5 20 6 1 2 
สถานท่ีมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรยีบร้อย 14 8 2 6 3 3 0 
ห้องน้ ามีความสะอาด และเพียงพอ 8 4 - 4 1 3 0 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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สรุปสิ่งที่ค้นพบ : ผู้ใช้บริการคาดหวังสูงในกระบวนการและขั้นตอนการท างานของ

ส านักงานประกันสังคมให้มีความรวดเร็วมากข้ึน การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้
มากขึ้นและทั่วถึง ต้องการให้เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจให้บริการ ให้
ความส าคัญและกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้รับบริการ ในด้านสถานที่ควรมีความพร้อม เช่น มีที่
จอดรถเพียงพอ มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงาน มีน้ าดื่มสะอาดให้บริการ และสถานที่
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
8.2.2 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 

รายละเอียดความคาดหวังของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ ในกองทุนประกันสังคม 
(ตารางท่ี 8.9) พบว่า 

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย : ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการขยายวงเงิน (495 
ราย)  เพ่ิมสิทธิประโยชน์ (94 ราย) เพ่ิมเงินทดแทน (74 ราย) ใช้สิทธิได้ทุกโรงพยาบาล (46 ราย) 
และไม่ต้องส ารองจ่าย (33 ราย) 

เสียชีวิต : ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการขยายวงเงิน (37 ราย) และเพ่ิมค่าท า
ศพ (12 ราย) 

คลอดบุตร : ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการขยายวงเงินคลอดบุตร (48 ราย) 
ชราภาพ : ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการขยายวงเงินชราภาพ (138 ราย) 

และคืนสิทธิให้เลือกบ าเหน็จ บ านาญ (22 ราย) 
ทันตกรรม : ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการขยายวงเงินทันตกรรม (132 ราย) 

และเพ่ิมสิทธิประโยชน์ทันตกรรม (22 ราย) 
ทุพพลภาพ : ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการเพ่ิมสิทธิในการดูแลเมื่อทุพพล

ภาพ (6 ราย) มีงานรองรับผู้ทุพพลภาพ (6 ราย) และสิทธิทุพพลภาพตลอดชีวิต (6 ราย) 
ว่างงาน : ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการขยายวงเงินว่างงาน (34 ราย) และ

ขยายเวลาว่างงาน (26 ราย) 
สงเคราะห์บุตร : ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการขยายวงเงินสงเคราะห์บุตร 

(66 ราย) และเพ่ิมสิทธิสงเคราะห์บุตรถึงอายุ 18 ปี (11 ราย) 
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ตารางท่ี 8.9  สรุปรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม 

ความคาดหวังต่อสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคม จ านวนความคิดเห็น 
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 989 

ขยายวงเงิน 495 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ 94 
เพิ่มเงินทดแทน 74 
ใช้สิทธิได้ทุกโรงพยาบาล 46 
ไม่ต้องส ารองจ่าย 33 
เบิกค่ารักษาและค่าชดเชยไดเ้ต็มจ านวน 25 
เพิ่มเบี้ยประกัน 25 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้ชัดเจน 25 
ให้บริการรวดเร็วขึ้น 20 
มีคู่มือสิทธิประโยชน์ 14 
เงินดูแลหลังเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 13 
เพิ่มคลินิกนอกเวลา 12 
ลดเบีย้ที่ต้องจ่ายรายเดือน 12 
ขยายวงเงินค่าห้อง 11 
เบิกค่ารักษาผ่านแอพพลิเคชั่น/ทางธนาคารได้ทุกธนาคาร/ผ่านทางอนิเทอร์เน็ต 11 
บริการในสถานพยาบาลอยากให้สะดวกและรักษาเต็มที ่ 9 
ได้รับค่ารักษาพยาบาลทุกกรณ ีครอบคลุมการรักษาจนถึงเสียชีวิต 8 
ระยะเวลาการเบิกจ่ายรวดเร็วข้ึน 7 
ติดต่อ/จ่ายเงินทดแทนให้เร็วขึ้น 7 
ให้ใช้สิทธิผู้ประกันตนอยา่งเต็มที ่ 6 
ให้สิทธิคนในครอบครัว 6 
เพิ่มการเข้าถึงการรักษา 5 
รับเงินเป็นเงินสด 4 
เช็คประกันผา่นมือถือได ้ 3 
ใช้กฎหมายควบคู่กับการใช้สิทธิ 3 
ค่าบ ารุงต่างๆ 3 
มีผู้มารับสิทธิแทนได ้ 3 
ระบุผลประโยชน์ที่จะไดร้ับให้ชัดเจน 3 
ลดอายุที่จะไดเ้งินสบทบคืน 3 
แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า 2 
การประสานงานเมื่ออุบัติเหตุร้ายแรง 2 
ปรับปรุงเรื่องการรับค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีนอนรพ.และไม่นอนรพ. 2 
พัฒนาให้ดีขึ้น 2 
บริการกองกู้ยืม 1 
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ความคาดหวังต่อสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคม จ านวนความคิดเห็น 

ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. ขยายวงเงิน เพ่ิมเงินทดแทน 2. เพ่ิมสิทธิประโยชน์  
3. ใช้สิทธิได้ทุกโรงพยาบาล 4. การประชาสัมพันธ์ 5. บริการรวดเร็ว                   
6. สะดวกรวดเร็วในการเบิก 7. บริการผ่านแอพพลิเคชั่น    

เสียชีวิต 69 
ขยายวงเงินเสียชีวิต 37 
เพิ่มค่าท าศพ 12 
เพิ่มสิทธิประโยชน์เสียชีวิต 11 
ระบุผูร้ับเงินตอบแทนกรณีเสียชีวิตให้ชัดเจน 9 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. ขยายวงเงิน เพ่ิมเงินทดแทน 2. เพ่ิมสิทธิประโยชน์  

คลอดบุตร 60 
ขยายวงเงินคลอดบตุร 48 
เพิ่มสิทธิประโยชน์คลอดบุตร 6 
เน้นสวัสดิการหลังคลอด 3 
ไม่ต้องส ารองจ่าย กรณีคลอดบุตร 2 
เบิกคลอดบตุรได้เต็มจ านวน 1 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. ขยายวงเงิน 2. เพ่ิมสิทธิประโยชน์   

ชราภาพ 201 
ขยายวงเงินชราภาพ 138 
คืนสิทธิให้เลือกบ าเหน็จ บ านาญ 22 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ชราภาพ 17 
บ านาญแบบราชการ 6 
มีงานรองรับผู้ชราภาพ 6 
ให้ข้อมูลแก่ผู้ชราภาพ 4 
เบิกเงินชราภาพได้ก่อนครบอาย ุ 3 
เลื่อนอายุไม่เกิน 65 3 
เกษียณแล้วไมค่วรต้องส่งเงินต่อ 1 
ปรับปรุงเรื่องชราภาพควรมเีงินเหลือพร้อมดอกเบีย้ให้ประชาชน 1 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. ขยายวงเงิน 2. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ 3. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล 
  

 
ทันตกรรม 167 

ขยายวงเงินทันตกรรม 132 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม 22 
มีการประชาสัมพันธส์ิทธิทันตกรรม 4 
มีการสบทบวงเงินท่ีไม่ได้ใช้ในปีถัดไป 4 
ไม่ควรจ ากัดวงเงินทันตกรรม 2 
แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า 1 
มีบริการทีด่ีด้านทันตกรรม 1 
รับเงินคืนเป็นเงินสดมากกว่าเงินเข้าบัญชี 1 
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ความคาดหวังต่อสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคม จ านวนความคิดเห็น 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. ขยายวงเงิน 2. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ 3. ประชาสัมพันธ์
4. การแจ้งเตือน  
  

 
ทุพพลภาพ 23 

เพิ่มสิทธิในการดูแลเมื่อทุพพลภาพ 6 
มีงานรองรับผู้ทุพพลภาพ 6 
สิทธิทุพพลภาพตลอดชีวิต 6 
เพิ่มการฝึกอบรมอาชีพ 3 
ขยายวงเงินทุพพลภาพ 2 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ 2. การฝึกอบรมอาชีพ 3. ขยาย
วงเงิน 
  

 
ว่างงาน 96 

ขยายวงเงินว่างงาน 34 
ขยายเวลาว่างงาน 26 
ให้เงินก้อนกรณีว่างงาน 14 
การให้สิทธิประโยชน์คนว่างงาน 13 
จัดสรรงานให้คนว่างงาน 6 
การจ้างงานกรณโีดนเลิกจ้าง 3 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. ขยายวงเงิน 2. เพ่ิมสิทธิประโยชน์  
  

 
สงเคราะห์บุตร 89 

ขยายวงเงินสงเคราะห์บุตร 66 
เพิ่มสิทธิสงเคราะห์บุตรถึงอาย ุ18 ปี 11 
เพิ่มสิทธิประโยชน์สงเคราะห์บุตร 7 
ค่าเล่าเรียน 4 
สามารถเบิกเงินการเลี้ยงดูบุตรไดทุ้กธนาคาร 1 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. ขยายวงเงิน 2. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ 3. สะดวกในการ
เบิกเงิน 
  

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
จากจ านวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคาดหวังของตนเองในสิทธิประโยชน์

กองทุนประกันสังคม จ าแนกตามกลุ่มต่างๆ (ภาพที่ 8.7 และตารางที่ 8.10 - 8.11) พบว่า 

ขนาดส านักงาน ทุกขนาดส านักงานมีความต้องการให้มีการขยายวงเงินในสิทธิด้าน
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย ชราภาพ และทันตกรรม 

ภูมิภาค กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังในการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ 
(50 ราย) ส่วนพื้นที่อ่ืนๆ นั้น ส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังให้มีการขยายวงเงินทั้งในด้านการเจ็บป่วย/
ประสบอันตราย และวงเงินชราภาพ 
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ประเภทผู้ประกันตน ในทุกประเภทส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังในการขยายวงเงิน
ทั้งในด้านการเจ็บป่วย/ประสบอันตราย วงเงินชราภาพ และทันตกรรม 

 
ภาพที่ 8.7 จ านวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคาดหวังของตนเองในสิทธิประโยชน์

กองทุนประกันสังคม จ าแนกตามกลุ่มต่างๆ 
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ชราภาพ คลอดบุตร เสียชีวิต เจ็บป่วย/ประสบอันตราย
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มตี่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ชราภาพ คลอดบุตร เสียชีวิต เจ็บป่วย/ประสบอันตราย
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ตารางท่ี 8.10  จ านวนความคิดเห็นตามรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคมและภาค 

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม รวม 
ขนาดส านกังาน ภาค 

เล็ก กลาง ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค
กลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 989 197 466 326 210 443 118 80 80 58 
เงินดูแลหลังเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 13 4 9 0 8 0 1 0 4 0 
เช็คประกันผา่นมือถือได ้ 3 0 2 1 2 0 0 0 1 0 
เบิกค่ารักษาและค่าชดเชยไดเ้ต็มจ านวน 25 4 12 9 7 7 4 1 1 5 
เพิ่มเงินทดแทน 74 1 52 21 0 69 5 0 0 0 
เพิ่มเบี้ยประกัน 25 9 15 1 0 14 1 9 1 0 
เพิ่มการเข้าถึงการรักษา 5 0 4 1 4 1 0 0 0 0 
เพิ่มคลินิกนอกเวลา 12 4 0 8 8 0 0 0 4 0 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ 94 14 36 44 50 24 3 6 10 1 
แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 
ใช้กฎหมายควบคู่กับการใช้สิทธิ 3 0 2 1 2 0 0 0 1 0 
ใช้สิทธิได้ทุกโรงพยาบาล 46 9 21 16 13 21 4 0 3 5 
ให้ใช้สิทธิผู้ประกันตนอยา่งเต็มที ่ 6 0 2 4 4 1 0 0 1 0 
ให้บริการรวดเร็วขึ้น 20 5 8 7 3 8 4 0 3 2 
ให้สิทธิคนในครอบครัว 6 1 2 3 4 0 0 0 2 0 
ไม่ต้องส ารองจ่าย 33 13 12 8 16 1 2 3 1 10 
การประสานงานเมื่ออุบัติเหตุร้ายแรง 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 
ขยายวงเงิน 495 107 231 157 12 284 86 57 32 24 
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม รวม 
ขนาดส านกังาน ภาค 

เล็ก กลาง ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค
กลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

ขยายวงเงินค่าห้อง 11 1 5 5 2 4 2 0 3 0 
ค่าบ ารุงต่างๆ 3 0 2 1 2 0 0 0 1 0 
บริการในสถานพยาบาลอยากให้สะดวกและรักษาเต็มที ่ 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 
บริการกองกู้ยืม 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
ปรับปรุงเรื่องการรับค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีนอนรพ.และไม่นอนรพ. 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
พัฒนาให้ดีขึ้น 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
มีคู่มือสิทธิประโยชน์ 14 5 0 9 9 0 1 0 0 4 
มีผู้มารับสิทธิแทนได ้ 3 0 0 3 2 0 0 0 1 0 
ระบุผลประโยชน์ที่จะไดร้ับให้ชัดเจน 3 1 0 2 2 0 0 1 0 0 
ระยะเวลาการเบิกจ่ายรวดเร็วข้ึน 7 3 4 0 0 4 1 2 0 0 
รับเงินเป็นเงินสด 4 1 0 3 3 0 0 0 1 0 
ลดเบีย้ที่ต้องจ่ายรายเดือน 12 1 5 6 5 3 1 0 3 0 
ลดอายุที่จะไดเ้งินสบทบคืน 3 0 0 3 2 0 1 0 0 0 
เบิกค่ารักษาผ่านแอพพลิเคชั่น/ทางธนาคารได้ทุกธนาคาร/ผ่านทางอนิเทอร์เน็ต 11 3 8 0 8 0 1 0 0 2 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้ชัดเจน 25 7 18 0 17 0 0 0 5 3 
ติดต่อ/จ่ายเงินทดแทนให้เร็วขึ้น 7 3 4 0 4 0 0 1 0 2 
ได้รับค่ารักษาพยาบาลทุกกรณ ีครอบคลุมการรักษาจนถึงเสียชีวิต 8 0 7 1 6 0 0 0 2 0 

เสียชีวิต 69 16 28 25 21 22 7 5 14 0 
เพิ่มค่าท าศพ 12 2 8 2 6 2 0 0 4 0 
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม รวม 
ขนาดส านกังาน ภาค 

เล็ก กลาง ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค
กลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

เพิ่มสิทธิประโยชน์เสียชีวิต 11 2 2 7 8 0 0 0 3 0 
ขยายวงเงินเสียชีวิต 37 9 18 10 1 20 7 5 4 0 
ระบุผูร้ับเงินตอบแทนกรณีเสียชีวิตให้ชัดเจน 9 3 0 6 6 0 0 0 3 0 

คลอดบุตร 60 16 30 14 7 26 8 7 7 5 
เน้นสวัสดิการหลังคลอด 3 0 2 1 2 0 0 0 1 0 
เบิกคลอดบตุรได้เต็มจ านวน 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
เพิ่มสิทธิประโยชน์คลอดบุตร 6 2 2 2 2 0 0 0 2 2 
ไม่ต้องส ารองจ่าย กรณีคลอดบุตร 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
ขยายวงเงินคลอดบตุร 48 13 26 9 1 26 8 7 4 2 

ชราภาพ 201 41 76 84 59 66 29 13 22 12 
เกษียณแล้วไมค่วรต้องส่งเงินต่อ 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
เบิกเงินชราภาพได้ก่อนครบอาย ุ 3 1 2 0 2 0 0 0 1 0 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ชราภาพ 17 2 7 8 12 1 1 0 2 1 
เลื่อนอายุไม่เกิน 65 3 0 1 2 2 0 0 0 1 0 
ให้ข้อมูลแก่ผู้ชราภาพ 4 0 0 4 3 0 0 0 1 0 
ขยายวงเงินชราภาพ 138 34 60 44 10 65 27 13 12 11 
คืนสิทธิให้เลือกบ าเหน็จ บ านาญ 22 1 2 19 21 0 1 0 0 0 
บ านาญแบบราชการ 6 2 4 0 4 0 0 0 2 0 
ปรับปรุงเรื่องชราภาพควรมเีงินเหลือพร้อมดอกเบีย้ให้ประชาชน 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม รวม 
ขนาดส านกังาน ภาค 

เล็ก กลาง ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค
กลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

มีงานรองรับผู้ชราภาพ 6 0 0 6 4 0 0 0 2 0 
ทันตกรรม 167 37 65 65 34 62 28 8 31 4 

เพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม 22 2 11 9 12 4 2 0 4 0 
แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
ไม่ควรจ ากัดวงเงินทันตกรรม 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
ขยายวงเงินทันตกรรม 132 30 53 49 16 58 25 7 24 2 
มีการประชาสัมพันธส์ิทธิทันตกรรม 4 0 0 4 3 0 0 0 1 0 
มีการสบทบวงเงินท่ีไม่ได้ใช้ในปีถัดไป 4 2 0 2 2 0 1 0 0 1 
มีบริการทีด่ีด้านทันตกรรม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
รับเงินคืนเป็นเงินสดมากกว่าเงินเข้าบัญชี 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

ทุพพลภาพ 23 5 4 14 15 1 0 0 7 0 
เพิ่มการฝึกอบรมอาชีพ 3 1 2 0 2 0 0 0 1 0 
เพิ่มสิทธิในการดูแลเมื่อทุพพลภาพ 6 2 2 2 4 0 0 0 2 0 
ขยายวงเงินทุพพลภาพ 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 
มีงานรองรับผู้ทุพพลภาพ 6 0 0 6 4 0 0 0 2 0 
สิทธิทุพพลภาพตลอดชีวิต 6 2 0 4 4 0 0 0 2 0 

ว่างงาน 96 27 36 33 28 23 17 1 10 17 
ให้เงินก้อนกรณีว่างงาน 14 5 0 9 9 0 0 0 0 5 
การให้สิทธิประโยชน์คนว่างงาน 13 3 3 7 9 0 1 0 1 2 
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม รวม 
ขนาดส านกังาน ภาค 

เล็ก กลาง ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค
กลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

การจ้างงานกรณโีดนเลิกจ้าง 3 1 2 0 2 0 0 0 1 0 
ขยายเวลาว่างงาน 26 9 14 3 4 4 7 0 3 8 
ขยายวงเงินว่างงาน 34 9 13 12 0 19 9 1 3 2 
จัดสรรงานให้คนว่างงาน 6 0 4 2 4 0 0 0 2 0 

สงเคราะห์บุตร 89 20 36 33 13 33 15 8 14 6 
เพิ่มสิทธิประโยชน์สงเคราะห์บุตร 7 0 0 7 4 0 0 0 3 0 
เพิ่มสิทธิสงเคราะห์บุตรถึงอาย ุ18 ปี 11 2 1 8 4 1 1 0 5 0 
ขยายวงเงินสงเคราะห์บุตร 66 15 33 18 3 32 14 8 6 3 
ค่าเล่าเรียน 4 2 2 0 2 0 0 0 0 2 
สามารถเบิกเงินการเลี้ยงดูบุตรไดทุ้กธนาคาร 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 8.11  จ านวนความคิดเห็นตามรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม จ าแนกตามผู้ใช้บริการ 

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม 
ผู้ใช้บริการ 

นายจ้าง/ผู้รับมอบ
อ านาจจากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงินทดแทน) 

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 144 445 202 146 52 
เงินดูแลหลังเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 0 10 2 0 1 
เช็คประกันผา่นมือถือได ้ 0 3 0 0 0 
เบิกค่ารักษาและค่าชดเชยไดเ้ต็มจ านวน 2 11 4 5 3 
เพิ่มเงินทดแทน 12 32 7 14 9 
เพิ่มเบี้ยประกัน 0 15 8 1 1 
เพิ่มการเข้าถึงการรักษา 2 3 0 0 0 
เพิ่มคลินิกนอกเวลา 6 5 1 0 0 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ 20 24 23 23 4 
แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า 0 2 0 0 0 
ใช้กฎหมายควบคู่กับการใช้สิทธิ 0 3 0 0 0 
ใช้สิทธิได้ทุกโรงพยาบาล 7 28 8 3 0 
ให้ใช้สิทธิผู้ประกันตนอยา่งเต็มที ่ 3 2 0 0 1 
ให้บริการรวดเร็วขึ้น 3 7 6 4 0 
ให้สิทธิคนในครอบครัว 2 3 0 1 0 
ไม่ต้องส ารองจ่าย 5 23 1 4 0 
การประสานงานเมื่ออุบัติเหตุร้ายแรง 2 0 0 0 0 
ขยายวงเงิน 65 214 107 77 32 
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม 
ผู้ใช้บริการ 

นายจ้าง/ผู้รับมอบ
อ านาจจากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงินทดแทน) 

ขยายวงเงินค่าห้อง 2 3 5 0 1 
ค่าบ ารุงต่างๆ 0 2 0 1 0 
บริการในสถานพยาบาลอยากให้สะดวกและรักษาเต็มที ่ 0 1 8 0 0 
บริการกองกู้ยืม 0 1 0 0 0 
ปรับปรุงเรื่องการรับค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีนอนรพ.และไม่นอนรพ. 1 0 1 0 0 
พัฒนาให้ดีขึ้น 1 1 0 0 0 
มีคู่มือสิทธิประโยชน์ 0 9 1 4 0 
มีผู้มารับสิทธิแทนได ้ 0 3 0 0 0 
ระบุผลประโยชน์ที่จะไดร้ับให้ชัดเจน 1 2 0 0 0 
ระยะเวลาการเบิกจ่ายรวดเร็วข้ึน 1 2 2 2 0 
รับเงินเป็นเงินสด 0 4 0 0 0 
ลดเบีย้ที่ต้องจ่ายรายเดือน 1 8 1 2 0 
ลดอายุที่จะไดเ้งินสบทบคืน 3 0 0 0 0 
เบิกค่ารักษาผ่านแอพพลิเคชั่น/ทางธนาคารได้ทุกธนาคาร/ผ่านทางอนิเทอร์เน็ต 1 4 3 3 0 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้ชัดเจน 4 10 9 2 0 
ติดต่อ/จ่ายเงินทดแทนให้เร็วขึ้น 0 6 1 0 0 
ได้รับค่ารักษาพยาบาลทุกกรณ ีครอบคลุมการรักษาจนถึงเสียชีวิต 0 4 4 0 0 

เสียชีวิต 11 23 13 16 6 
เพิ่มค่าท าศพ 4 3 1 2 2 
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม 
ผู้ใช้บริการ 

นายจ้าง/ผู้รับมอบ
อ านาจจากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงินทดแทน) 

เพิ่มสิทธิประโยชน์เสียชีวิต 1 5 2 1 2 
ขยายวงเงินเสียชีวิต 5 14 8 9 1 
ระบุผูร้ับเงินตอบแทนกรณีเสียชีวิตให้ชัดเจน 1 1 2 4 1 

คลอดบุตร 8 26 16 3 7 
เน้นสวัสดิการหลังคลอด 0 3 0 0 0 
เบิกคลอดบตุรได้เต็มจ านวน 0 1 0 0 0 
เพิ่มสิทธิประโยชน์คลอดบุตร 1 2 3 0 0 
ไม่ต้องส ารองจ่าย กรณีคลอดบุตร 0 1 1 0 0 
ขยายวงเงินคลอดบตุร 7 19 12 3 7 

ชราภาพ 35 68 52 26 20 
เกษียณแล้วไมค่วรต้องส่งเงินต่อ 0 1 0 0 0 
เบิกเงินชราภาพได้ก่อนครบอาย ุ 1 0 2 0 0 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ชราภาพ 7 5 2 2 1 
เลื่อนอายุไม่เกิน 65 2 0 1 0 0 
ให้ข้อมูลแก่ผู้ชราภาพ 1 3 0 0 0 
ขยายวงเงินชราภาพ 23 34 45 20 16 
คืนสิทธิให้เลือกบ าเหน็จ บ านาญ 1 17 1 0 3 
บ านาญแบบราชการ 0 2 0 4 0 
ปรับปรุงเรื่องชราภาพควรมเีงินเหลือพร้อมดอกเบีย้ให้ประชาชน 0 1 0 0 0 
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม 
ผู้ใช้บริการ 

นายจ้าง/ผู้รับมอบ
อ านาจจากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงินทดแทน) 

มีงานรองรับผู้ชราภาพ 0 5 1 0 0 
ทันตกรรม 37 75 30 14 11 

เพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม 5 11 4 2 0 
แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า 0 1 0 0 0 
ไม่ควรจ ากัดวงเงินทันตกรรม 1 0 1 0 0 
ขยายวงเงินทันตกรรม 29 57 24 12 10 
มีการประชาสัมพันธส์ิทธิทันตกรรม 2 1 0 0 1 
มีการสบทบวงเงินท่ีไม่ได้ใช้ในปีถัดไป 0 3 1 0 0 
มีบริการทีด่ีด้านทันตกรรม 0 1 0 0 0 
รับเงินคืนเป็นเงินสดมากกว่าเงินเข้าบัญชี 0 1 0 0 0 

ทุพพลภาพ 5 8 4 3 3 
เพิ่มการฝึกอบรมอาชีพ 1 1 0 0 1 
เพิ่มสิทธิในการดูแลเมื่อทุพพลภาพ 2 0 3 1 0 
ขยายวงเงินทุพพลภาพ 0 1 1 0 0 
มีงานรองรับผู้ทุพพลภาพ 0 6 0 0 0 
สิทธิทุพพลภาพตลอดชีวิต 2 0 0 2 2 

ว่างงาน 16 39 24 8 9 
ให้เงินก้อนกรณีว่างงาน 4 2 4 2 2 
การให้สิทธิประโยชน์คนว่างงาน 2 6 5 0 0 
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม 
ผู้ใช้บริการ 

นายจ้าง/ผู้รับมอบ
อ านาจจากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงินทดแทน) 

การจ้างงานกรณโีดนเลิกจ้าง 0 1 0 1 1 
ขยายเวลาว่างงาน 5 11 7 0 3 
ขยายวงเงินว่างงาน 5 13 8 5 3 
จัดสรรงานให้คนว่างงาน 0 6 0 0 0 

สงเคราะห์บุตร 17 36 18 15 3 
เพิ่มสิทธิประโยชน์สงเคราะห์บุตร 2 0 4 1 0 
เพิ่มสิทธิสงเคราะห์บุตรถึงอาย ุ18 ปี 3 4 3 1 0 
ขยายวงเงินสงเคราะห์บุตร 12 29 11 11 3 
ค่าเล่าเรียน 0 2 0 2 0 
สามารถเบิกเงินการเลี้ยงดูบุตรไดทุ้กธนาคาร 0 1 0 0 0 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มตี่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562
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สรุปสิ่งที่ค้นพบ : ในด้านสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม สิ่งที่ผู้ใช้บริการ

คาดหวังคือการเพ่ิมวงเงินในสิทธิกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย ชราภาพ และทันตกรรม ซึ่งเป็นเรื่อง
ส าคัญต่อชีวิตของผู้ประกันตนที่มีความเสี่ยงจากการท างาน และความต้องการมีหลักประกันให้กับ
ชีวิตในช่วงชราภาพ  

 

8.2.3 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการในสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน 
สิ่งที่ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน (ตารางที่ 8.12) พบว่า กรณีเจ็บป่วย/ประสบ

อันตราย ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการให้เพ่ิมเงินทดแทน (86 ราย) กรณีทุพพลภาพ ผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่ต้องการให้เพ่ิมเงินทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะ (7 ราย) และกรณีเสียชีวิต/สูญหาย ผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่ต้องการใหเ้พ่ิมเงินทดแทน เสียชีวิต (7 ราย) 

 

ตารางท่ี 8.12  สรุปรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อสิทธิประโยชน์กองทุนเงิน
ทดแทน 

ความคาดหวังต่อสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน จ านวนความคิดเห็น 
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 162 

เพิ่มเงินทดแทน 86 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ 23 
เพิ่มการประชาสมัพันธ์ 10 
การเบิกเงินสะดวก รวดเร็ว 8 
จัดอบรมให้ความรู ้ 7 
ไม่ต้องส ารองจ่าย 7 
ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษา 4 
มีเอกสารข้อมูลสิทธิประโยชน์เผยแพร่ 2 
การคุ้มครองเมื่อเกิดอุบตัิเหต ุ 1 
เงื่อนไขการเบิกจ่ายที่โปร่งใส 1 
แจ้งระบบเบี้ยประกันให้ชัดเจน 1 
ช่องทางการกระจายข้อมูล 1 
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรม 1 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลผา่นทางโทรศัพท์ หรือ e-mail 1 
ปรับปรุงสิทธิประโยชน ์เพิ่มรายการรักษา 1 
พัฒนาคุณภาพ/ยา ของการรักษาได้ดีขึ้น 1 
เพิ่มความรู้ให้พนักงาน 1 
มีเงินสงเคราะห ์ให้หลังจากสิ้นสุดการรักษา 1 
ลดขั้นตอนกระบวนการ 1 
ลดเง่ือนไขในการเข้ารักษา 1 
สามารถตรวจสอบสิทธิไดส้ะดวก รวดเร็ว 1 
สามารถเบิกค่ารักษาได้ทีโ่รงพยาบาล 1 
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ความคาดหวังต่อสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน จ านวนความคิดเห็น 
ให้ผู้ป่วยเลือกการรักษาเองได ้ 1 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. การเพ่ิมเงินทดแทน 2. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ 3. เพ่ิม
การประชาสัมพันธ์ 4. สะดวกรวดเร็วในการเบิกเงิน  5. ระบบท่ีชัดเจน เป็น
ธรรม 6. ลดขั้นตอน 7. ตรวจสอบสิทธิได้ง่าย  

ทุพพลภาพ 22 
เพิ่มเงินทดแทน กรณสีูญเสยีอวัยวะ 7 
เพิ่มสิทธิให้ผู้ทุพพลภาพมากขึ้น 3 
มีที่ท างานรองรับผู้ที่ทุพพลภาพ 3 
ท าอวัยวะเทียมทดแทน 2 
เพิ่มเงินทดแทน กรณีทุพพลภาพ 2 
สูญเสียอวัยวะหรือพิการควรเบิกได้เต็มจ านวน 2 
กรณีทุพพลภาพ มีอุปกรณ์ให้เพิ่มเติม เช่น รถเข็น ไมเ้ท้า ช่วยในกรณีเจ็บป่วย  1 
เงินรายเดือนให้ผู้ทุพพลภาพ 1 
ดูแลผู้ทุพพลภาพมากกว่าน้ี 1 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. การเพ่ิมเงินทดแทน 2. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ 3. 
ส่งเสริมการท างาน 4. มีอวัยวะเทียม และอุปกรณ์    

เสียชีวิต/สูญหาย 12 
เพิ่มเงินทดแทน เสียชีวิต 7 
เยียวยาญาต ิกรณีเสียชีวิตหรือสญูหาย 2 
เงินทดแทนครอบครัว กรณีเสียชีวิต 1 
แจ้งสิทธิประโยชน์อย่างละเอยีด 1 
สิทธิเป็นมรดกให้ครอบครัวได ้ 1 
ค าส าคัญท่ีค้นพบ คือ 1. การเพ่ิมเงินทดแทน 2. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ 3. 
เยียวยาครอบครัว 4. ประชาสัมพันธ์สิทธิอย่างละเอียด  

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
จากจ านวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคาดหวังของตนเองในสิทธิประโยชน์

กองทุนเงินทดแทน จ าแนกตามกลุ่มต่างๆ (ภาพท่ี 8.8 และตารางท่ี 8.13 - 8.14) พบว่า 

ขนาดส านักงาน ผู้ใช้บริการส านักงานทั้งในขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ส่วนใหญ่ให้
ความคาดหวังในสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตรายมากกว่าสิทธิประโยชน์อ่ืน โดยต้องการ
ให้มีการเพิ่มเงินทดแทนและเพ่ิมสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับผู้ประกันตน 

ภูมิภาค ผลการส ารวจพบว่า ในทุกพ้ืนที่คาดหวังในสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/
ประสบอันตรายมากกว่าสิทธิประโยชน์อ่ืน โดยต้องการให้เพ่ิมเงินทดแทนและการใช้สิทธิโดยไม่ต้อง
ส ารองเงินจ่ายไปก่อน 
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ประเภทผู้ประกันตน พบว่า ทั้งนายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 และลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) ส่วนใหญ่คาดหวังให้มีการเพ่ิมเงินทดแทนและเพ่ิมสิทธิ
ประโยชน์ในกรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย 

 
ภาพที่ 8.8 จ านวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคาดหวังของตนเองในสิทธิประโยชน์

กองทุนเงินทดแทน จ าแนกตามกลุ่มต่างๆ 

 

 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มตี่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 8.13  จ านวนความคิดเห็นตามรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จ าแนกตามขนาดของส านักงานประกันสังคมและภาค 

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน รวม 
ขนาดส านกังาน ภาค 

เล็ก กลาง ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค
กลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 162 85 31 46 10 35 20 19 32 46 
การคุ้มครองเมื่อเกิดอุบตัิเหต ุ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
การเบิกเงินสะดวก รวดเร็ว 8 4 0 4 4 0 0 0 0 4 
เงื่อนไขการเบิกจ่ายที่โปร่งใส 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
จัดอบรมให้ความรู ้ 7 1 0 6 0 0 1 1 5 0 
แจ้งระบบเบี้ยประกันให้ชัดเจน 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษา 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
ช่องทางการกระจายข้อมูล 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลผา่นทางโทรศัพท์ หรือ e-mail 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
ปรับปรุงสิทธิประโยชน ์เพิ่มรายการรักษา 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
พัฒนาคุณภาพ/ยา ของการรักษาได้ดีขึ้น 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
เพิ่มการประชาสมัพันธ์ 10 2 4 4 0 5 0 1 4 0 
เพิ่มความรู้ให้พนักงาน 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
เพิ่มเงินทดแทน 86 43 19 24 4 26 10 15 6 25 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ 23 15 3 5 1 0 5 1 15 1 
มีเงินสงเคราะห ์ให้หลังจากสิ้นสุดการรักษา 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
มีเอกสารข้อมูลสิทธิประโยชน์เผยแพร่ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน รวม 
ขนาดส านกังาน ภาค 

เล็ก กลาง ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค
กลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

ไม่ต้องส ารองจ่าย 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 
ลดขั้นตอนกระบวนการ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
ลดเง่ือนไขในการเข้ารักษา 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
สามารถตรวจสอบสิทธิไดส้ะดวก รวดเร็ว 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
สามารถเบิกค่ารักษาได้ทีโ่รงพยาบาล 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
ให้ผู้ป่วยเลือกการรักษาเองได ้ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

ทุพพลภาพ 22 8 3 11 2 2 6 0 8 4 
กรณีทุพพลภาพ มีอุปกรณ์ให้เพิ่มเติม เช่น รถเข็น ไมเ้ท้า ช่วยในกรณีเจ็บป่วย  1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
เงินรายเดือนให้ผู้ทุพพลภาพ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
ดูแลผู้ทุพพลภาพมากกว่าน้ี 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
ท าอวัยวะเทียมทดแทน 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 
เพิ่มเงินทดแทน กรณีทุพพลภาพ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
เพิ่มเงินทดแทน กรณสีูญเสยีอวัยวะ 7 4 0 3 1 0 4 0 2 0 
เพิ่มสิทธิให้ผู้ทุพพลภาพมากขึ้น 3 1 0 2 0 0 0 0 2 1 
มีที่ท างานรองรับผู้ที่ทุพพลภาพ 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
สูญเสียอวัยวะหรือพิการควรเบิกได้เต็มจ านวน 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

เสียชีวิต/สูญหาย 12 6 0 6 0 0 1 0 9 2 
เงินทดแทนครอบครัว กรณีเสียชีวิต 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
แจ้งสิทธิประโยชน์อย่างละเอยีด 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน รวม 
ขนาดส านกังาน ภาค 

เล็ก กลาง ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค
กลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

เพิ่มเงินทดแทน เสียชีวิต 7 4 0 3 0 0 1 0 5 1 
เยียวยาญาต ิกรณีเสียชีวิตหรือสญูหาย 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
สิทธิเป็นมรดกให้ครอบครัวได ้ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มตี่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 8.14  จ านวนความคิดเห็นตามรายการความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จ าแนกตามผู้ใช้บริการ 

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน 
ผู้ใช้บริการ 

นายจ้าง/ผู้รับมอบ
อ านาจจากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงินทดแทน) 

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 24 126 0 0 12 
การคุ้มครองเมื่อเกิดอุบตัิเหต ุ 0 0 0 0 1 
การเบิกเงินสะดวก รวดเร็ว 1 7 0 0 0 
เงื่อนไขการเบิกจ่ายที่โปร่งใส 1 0 0 0 0 
จัดอบรมให้ความรู ้ 1 6 0 0 0 
แจ้งระบบเบี้ยประกันให้ชัดเจน 1 0 0 0 0 
ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษา 0 0 0 0 4 
ช่องทางการกระจายข้อมูล 0 1 0 0 0 
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรม 0 1 0 0 0 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลผา่นทางโทรศัพท์ หรือ e-mail 0 1 0 0 0 
ปรับปรุงสิทธิประโยชน ์เพิ่มรายการรักษา 1 0 0 0 0 
พัฒนาคุณภาพ/ยา ของการรักษาได้ดีขึ้น 0 1 0 0 0 
เพิ่มการประชาสมัพันธ์ 1 9 0 0 0 
เพิ่มความรู้ให้พนักงาน 0 0 0 0 1 
เพิ่มเงินทดแทน 11 70 0 0 5 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ 4 18 0 0 1 
มีเงินสงเคราะห ์ให้หลังจากสิ้นสุดการรักษา 0 1 0 0 0 
มีเอกสารข้อมูลสิทธิประโยชน์เผยแพร่ 2 0 0 0 0 
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน 
ผู้ใช้บริการ 

นายจ้าง/ผู้รับมอบ
อ านาจจากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงินทดแทน) 

ไม่ต้องส ารองจ่าย 0 7 0 0 0 
ลดขั้นตอนกระบวนการ 1 0 0 0 0 
ลดเง่ือนไขในการเข้ารักษา 0 1 0 0 0 
สามารถตรวจสอบสิทธิไดส้ะดวก รวดเร็ว 0 1 0 0 0 
สามารถเบิกค่ารักษาได้ทีโ่รงพยาบาล 0 1 0 0 0 
ให้ผู้ป่วยเลือกการรักษาเองได ้ 0 1 0 0 0 

ทุพพลภาพ 5 13 0 0 4 
กรณีทุพพลภาพ มีอุปกรณ์ให้เพิ่มเติม เช่น รถเข็น ไมเ้ท้า ช่วยในกรณีเจ็บป่วย  0 1 0 0 0 
เงินรายเดือนให้ผู้ทุพพลภาพ 0 1 0 0 0 
ดูแลผู้ทุพพลภาพมากกว่าน้ี 0 1 0 0 0 
ท าอวัยวะเทียมทดแทน 0 2 0 0 0 
เพิ่มเงินทดแทน กรณีทุพพลภาพ 0 1 0 0 1 
เพิ่มเงินทดแทน กรณสีูญเสยีอวัยวะ 2 4 0 0 1 
เพิ่มสิทธิให้ผู้ทุพพลภาพมากขึ้น 1 1 0 0 1 
มีที่ท างานรองรับผู้ที่ทุพพลภาพ 1 1 0 0 1 
สูญเสียอวัยวะหรือพิการควรเบิกได้เต็มจ านวน 1 1 0 0 0 

เสียชีวิต/สูญหาย 2 10 0 0 0 
เงินทดแทนครอบครัว กรณีเสียชีวิต 0 1 0 0 0 
แจ้งสิทธิประโยชน์อย่างละเอยีด 0 1 0 0 0 
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน 
ผู้ใช้บริการ 

นายจ้าง/ผู้รับมอบ
อ านาจจากนายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง  
(กองทุนเงินทดแทน) 

เพิ่มเงินทดแทน เสียชีวิต 1 6 0 0 0 
เยียวยาญาต ิกรณีเสียชีวิตหรือสญูหาย 1 1 0 0 0 
สิทธิเป็นมรดกให้ครอบครัวได ้ 0 1 0 0 0 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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สรุปสิ่งที่ค้นพบ : ผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทนให้ความส าคัญกับสิทธิประโยชน์กรณี

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย และคาดหวังให้มีการเพ่ิมเงินทดแทนและเพ่ิมสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ให้กับ
ผู้ประกันตน 
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บทท่ี 9 
ความเชื่อมั่นที่มตี่อคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

การศึกษาในบทนี้ เป็นการส ารวจความคิดเห็นที่เป็นมุมองของผู้ประกันตน ถึงความเชื่อมั่นที่
มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม โดยยึดหลักนิติธรรม 
หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส่ หลักความคุ้มค่า และหลักความรับผิดชอบ 
จ าแนกออกเป็นรายการส ารวจ 7 ด้าน คือ 1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย 
(หลักนิติธรรม)  2.การมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป (หลักความมี
ส่วนร่วม)  3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม (หลักนิติธรรม)  4. เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (หลักคุณธรรม) 5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส)  6. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ เหมาะสมกับ
งานที่รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) และ 7. เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
(ให้บริการ) เป็นอย่างดี (หลักความรับผิดชอบ) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

9.1 ความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส 
ผลส ารวจปี 2562 จากผู้ประกันตนจ านวน 21,220 ตัวอย่าง ถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรม

และความโปร่งใสของส านักงานประกันสังคมในภาพรวม พบว่า ผู้ประกันตนมีความเชื่อมั่นคุณธรรม
และความโปร่งใสของส านักงานประกันสังคม ระดับ 3.983 คะแนน (Top 2 Box 82.94%) ลดลงจาก
การส ารวจปี 2561 (4.089 คะแนน) ตามภาพท่ี 9.1 

 
ภาพที่ 9.1 คะแนนความเชื่อม่ันที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561-2562 

 
 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 
 
 
 

4.089

3.983

3.900

3.950

4.000

4.050

4.100

2561 2562
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ภาพที่ 9.2 เปรียบเทียบผลคะแนนความเชื่อม่ันที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส และคะแนน

ความพึงพอใจในบริการ ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
 ภาพที่ 9.2 ปรากฏการณ์ที่ผลส ารวจปี 2562 ผู้ประกันตนให้คะแนนความเชื่อมั่นในคุณธรรม

และความโปร่งใสของส านักงานประกันสังคม ลดลง จากผลส ารวจปี 2561 ขณะที่ผลส ารวจคะแนน

ความพึงพอใจในบริการของส านักงานประกันสังคมในภาพรวม คะแนนเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ตีความ
ได้ว่า ประเด็นความเชื่อม่ันในคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นเรื่องที่อ่อนไหวแยกต่างออกไปจาก
ความรู้สึกพึงพอใจในบริการของส านักงานประกันสังคม 

นักวิจัยวิเคราะห์ว่า ภาพของความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสที่ผู้ประกันตนมีต่อ
บทบาทการท าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม ที่ได้รับจาการส ารวจปี 2561-2562 (4.089 คะแนน 
และ 3.983 คะแนน) ยังไม่สามารถวิเคราะห์ทิศทางความเชื่อมั่นที่ชัดเจนได้ (จ าเป็นต้องมีผลคะแนน
ส ารวจในปี 2563 เข้ามาช่วยดูทิศทาง) แต่การที่ผลคะแนนส ารวจความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความ

โปร่งใสในปี 2562 (3.983 คะแนน) ลดลง และต่ ากว่า 4.000 คะแนน ช่วยยืนยันได้ว่า  
 

เรื่อง ความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสที่ผู้ประกันตนมีต่อ
บทบาทการท าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม เป็นประเด็นที่มีความ
อ่อนไหวต่อส านักงานประกันสังคมอย่างมาก 

 
เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ปี 2562 ผู้ประกันตนมีความเชื่อมั่นต่อคุณธรรมและความ

โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4 .000 คะแนน    
ทุกรายการ (ภาพท่ี 9.3) กล่าวคือ  

4.089

4.251

3.983

4.337

ความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปรง่ใส ความพึงพอใจในบริการ (ภาพรวม)

2561 2562
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 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลัก
ความคุ้มค่า) 4.014 คะแนน (Top 2 Box 84.08%) 

 เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ) เป็นอย่างดี (หลักความ
รับผิดชอบ) 4.009 คะแนน (Top 2 Box 83.45%) 

 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส) 
4.006 คะแนน (Top 2 Box 84.31%) 

 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (หลักคุณธรรม) 4.003 คะแนน (Top 2 
Box 84.38%) 

ผลการส ารวจเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า ในปี 2562 ผู้ประกันตนให้คะแนนความ
เชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสเรื่องของเจ้าหน้าที่บุคลากรส านักงานประกันสังคม เช่นเดียวกับ
ผลส ารวจที่ได้ในปี 2561 (ค่าคะแนนมากกว่า 4.000 ทั้ง 2 ปีส ารวจ) 

 

ภาพที่ 9.3 คะแนนความเชื่อม่ันที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่

ส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
 
 
 

4.099

4.104

4.123

4.106

4.003

4.006

4.014

4.009

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย ์
สุจริต (หลักคุณธรรม) 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา 
สามารถตรวจสอบได้ (หลักความ

โปร่งใส) 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

(หลักความคุ้มค่า) 

เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ)เป็นอย่างดี 

(หลักความรับผิดชอบ) 

2561

2562
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ส่วนผลส ารวจปี 2562 ที่ผู้ประกันตนให้คะแนนความเชื่อมั่นต่ ากว่า 4.000 เป็นเรื่องเก่ียวกับ
การรับฟังความคิดเห็น การเปิดเผยข้อมูล และความเท่าเทียม (ภาพท่ี 9.4) คือ  

 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป (หลักความมีส่วน
ร่วม)  3.917 คะแนน (Top 2 Box 79.92%) 

 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย (หลักนิติธรรม)  3.965 คะแนน 
(Top 2 Box 82.33%) 

 ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม (หลักนิติธรรม)  3.965 คะแนน 
(Top 2 Box 82.09%) 

ปี 2561 พบว่า ผู้ประกันตนมีความเชื่อมั่นในด้านการรับฟังความคิดเห็น การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร และการบริการอย่างทั่วถึงเสมอภาค ต่ ากว่าด้านอื่นๆ เช่นเดียวกัน เปรียบเสมือนเป็นทัศนคติ
ที่เป็นจุดอ่อนของส านักงานประกันสังคมในด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อ "การรับฟังความคิดเห็น การ
เผยแพร่ข้อมูล และความเสมอภาค" (ค่าคะแนนน้อยกว่า 4.000) 

 

ภาพที่ 9.4 คะแนนความเชื่อม่ันที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและ

ความเสมอภาคในบริการ ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
 
 
 

4.084

4.035

4.071

3.965

3.917

3.965

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชน
เข้าถึงได้โดยง่าย (หลักนิติธรรม) 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป 

(หลักความมีส่วนร่วม) 

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่า
เทียมและยุติธรรม (หลักนิติ

ธรรม) 

2561

2562



   

9-5 

ภาพที่ 9.5 ผลคะแนนส ารวจความเชื่อม่ันในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน

ประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

3.965

3.917

3.965

4.003 4.006 4.014 4.009

2562

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย (หลักนิติธรรม) 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป (หลักความมีส่วนร่วม) 

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม (หลักนิติธรรม) 

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต (หลักคุณธรรม) 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส) 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) 

เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ) เป็นอย่างดี (หลักความรับผิดชอบ) 

4.084

4.035
4.071

4.099 4.104 4.123 4.106

2561
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย (หลักนิติธรรม) 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป (หลักความมีส่วนร่วม) 

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม (หลักนิติธรรม) 

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต (หลักคุณธรรม) 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส) 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) 

เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ)เป็นอย่างดี (หลักความรับผิดชอบ) 
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ตารางท่ี 9.1  ผลคะแนนส ารวจความเชื่อม่ันในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน
ประกันสังคม ปี 2561-2562 

คุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561 ปี 2562 
รวม 4.089 3.983 
เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย (หลักนิติธรรม)  4.084 3.965 
มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผูร้ับบริการและประชาชนท่ัวไป  
(หลักความมสี่วนร่วม)  

4.035 3.917 

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยตุิธรรม (หลักนิติธรรม)  4.071 3.965 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสตัย ์สุจริต (หลักคณุธรรม)  4.099 4.003 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส)  4.104 4.006 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู ้ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานท่ีรบัผิดชอบ  
(หลักความคุม้ค่า)  

4.123 4.014 

เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี (ให้บริการ) เป็นอย่างดี  
(หลักความรบัผิดชอบ)  

4.106 4.009 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
จากประเด็นที่ว่า ผู้ประกันตนมีความเชื่อมั่นด้านการรับฟังความคิดเห็น การเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร และการบริการอย่างทั่วถึงเสมอภาคต่ ากว่าด้านอื่นๆ เปรียบเสมือนเป็นจุดอ่อนของส านักงาน
ประกันสังคมที่ยังคงมีอยู่ในด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อ "การรับฟังความคิดเห็น การเผยแพร่ข้อมูล 
และความเสมอภาค" (ค่าคะแนนน้อยกว่า 4.000) สอดรับกับผลส ารวจตามเนื้อหาบทที่ 7 เรื่อง การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารประกันสังคมและนักวิจัยเสนอแนะแนวทางแก้ไขจุดอ่อนเชิงรับตามเนื้อหาบทที่ 7 
ความว่า 

 
เชิงรับ 

“จุดอ่อน ส าคัญในช่องทางสื่อสารส านักงานประกันสังคม ไม่ใช่เรื่องการมีช่องทางสื่อสาร     

ที่เพียงพอหรือไม่ แต่เป็นเรื่องประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระตรงความต้องการของ
ผู้ประกันตน แต่ด้วยข้อจ ากัดทางกายภาพของผู้ประกันตนเอง เช่น การกระจายตัวของถิ่นที่อยู่อาศัย  
ภูมิหลังทางการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน อายุ และความต้องการรับรู้ข้อมูลประกันสังคมที่ต่างกัน
ออกไป ท าให้ส านักงานประกันสังคมไม่สามารถท าให้ผู้ประกันตนที่มีความหลากหลายขนาดนี้        
รับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นสาระส าคัญของการสื่อสารกับผู้ประกันตนจึงไม่ใช่เรื่องการกระจาย
ข่าวสารให้ทั่วถึง แต่เป็นเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ การจดจ า การตอบสนองของผู้ประกันที่รวดเร็ว 
เมื่อตนเองต้องการได้รับข้อมูลข่าวสาร และส านักงานประกันสังคมต้องสร้างระบบการเข้าถึงข่าวสาร
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  
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นักวิจัยเสนอให้ ใช้  Call Center 1506 เป็นยุทธ์ศาสตร์เชิ งรับหลักในการสื่อสารกับ
ผู้ประกันตน (เชิงรับ หมายถึง กรณีที่ผู้ประกันตนเป็นฝ่ายติดต่อส านักงานประกันสังคม) เช่น 
ส านักงานประกันสังคมสร้างสโลแกน 
 

มีปัญหาประกันสังคมโทร 1506 ตอบจบทุกเรื่อง 
 

กล่าวคือ ส านักงานประกันสังคม ต้องมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการ Call Center 1506             
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง เพ่ือท าให้ผู้ประกันตนยอมรับและเกิดความนิยมใช้มากที่สุด 
กล่าวคือ ผู้ประกันตนทุกคนในชีวิตประจ าวัน ไม่จ าเป็นต้องรู้เรื่ องงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์
ของตนเอง แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ประกันตนต้องการจะรับรู้ สิ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรก (การจดจ า) คือ 
1506 และระบบ Call Center 1506 ต้องมีความสามารถตอบโจทย์ความต้องของผู้ประกันตนได้
อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น 

ส านักงานประกันสังคม ควรสร้างแนวการตรวจสอบและวัดความรู้ การท างานของเจ้าหน้าที่ 
Call Center 1506 อย่างต่อเนื่อง เช่น การสุ่มโทรหา Call Center 1506 และสอบถามปัญหา    
สร้างโจทย์ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท างานของ Call Center 1506     
ได้ดีที่สุด เช่น สถิติร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 พบว่า ศูนย์บริการ Call 
Center 1506 ถูกผู้ใช้บริการร้องเรียบแบบเป็นทางการ จ านวน 13 ครั้ง 

แนวทางสร้างตัวชี้วัด เช่น 1.สถิติร้องเรียนศูนย์บริการ Call Center 1506 ต้องเท่ากับศูนย์  
2.การสุ่มตรวจสอบความรู้ ทักษะการตอบสนอง/การสนทนา/มารยาท การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ของเจ้าหน้าที่ Call Center 1506 ต้องผ่านเกรดสูงสุดของตัวชี้วัด และ 3.รวมถึงท าการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์บริการ Call Center 1506 อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น   

 

เชิงรุก 
1.การน าแนวคิดสร้างเครือข่ายประกันสังคมที่เข้มแข็งเข้ามาเสริมบทบาทการท างานของ

เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่มีอยู่จ ากัด โดยเพ่ิมตัวแทน/ผู้ดูแล/ให้ค าปรึกษา/สร้างเครือข่ายที่ได้รับ       
ใบอนุญาตจากส านักงานประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การน าแนวคิดให้สถานประกอบการ       
มีพนักงานที่มีบทบาทเป็นตัวแทนส านักงานประกันสังคมอยู่ภายในสถานประกอบการนั้นๆ เพ่ือให้
บุคคลเหล่านี้ท าหน้าที่สื่อสารกับผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึงและมีเนื้อหาที่ถูกต้อง โดยมีส านักงาน
ประกันสังคมท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ส่งข่าวสารผ่านตัวแทนเหล่านี้ 

2.ในภาพใหญ่ขององค์กร ส านักงานประกันสังคมเน้นสื่อสารกับผู้ประกันตนเรื่อง ความ
โปร่งใสขององค์กร เพราะความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสที่ผู้ประกันตนมีต่อบทบาทการท า
หน้าที่ของส านักงานประกันสังคม เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวต่อส านักงานประกันสังคมอย่างมาก 
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สรุปผลคะแนนส ารวจความเชื่อมั่นในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน
ประกันสังคม ปี 2562 จ าแนกตามคุณลักษณะผู้ประกันตน  
 
ตารางท่ี 9.2  ผลคะแนนส ารวจความเชื่อม่ันในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน

ประกันสังคม ปี 2562 

รายการ คะแนน 
Top 2 
Box 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม 3.983 82.94 17.96 64.98 14.60 2.30 0.16 
เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ประชาชนเข้าถึงได้
โดยง่าย (หลักนติิธรรม)  

3.965 82.33 16.92 65.41 15.08 2.40 0.19 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผูร้ับบริการ
และประชาชนท่ัวไป  
(หลักความมสี่วนร่วม)  

3.917 79.92 15.33 64.59 16.80 3.05 0.23 

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและ
ยุติธรรม (หลักนิติธรรม)  

3.965 82.09 17.23 64.86 15.24 2.49 0.18 

เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสตัย ์สุจริต 
(หลักคุณธรรม)  

4.003 84.38 18.09 66.29 13.60 1.87 0.15 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานอย่างตรงไปตรงมา 
สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส)  

4.006 84.31 18.75 65.56 13.38 2.14 0.17 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู ้ความสามารถ  
ความช านาญเหมาะสมกับงานท่ีรบัผิดชอบ 
(หลักความคุม้ค่า)  

4.014 84.08 19.27 64.81 14.04 1.80 0.08 

เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ี (ให้บริการ) เป็นอย่างดี  
(หลักความรบัผิดชอบ)  

4.009 83.45 20.10 63.35 14.06 2.33 0.16 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
 

 ผู้ประกันตนเพศชายและเพศหญิงมีคะแนนความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสไม่
ต่างกัน โดยผู้ประกันตนชายเชื่อมั่นในด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (หลักคุณธรรม) 
มากที่สุด ส่วนผู้ประกันตนหญิงเชื่อมั่นในด้านเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) มากที่สุด 

 ผู้ประกันตนที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และ 41-60 ปี มีความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงานประกันสังคมมากกว่าช่วงอายุอ่ืน โดยส่วนใหญ่เชื่อมั่นในคุณธรรมและความ
โปร่งใสด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส) และ
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เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) และ
พบว่า ผู้ประกันตนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีความเชื่อม่ันต่ าที่สุด  

 ผู้ประกันตนที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส านักงานประกันสังคมมากกว่าผู้ประกันตนที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

 ผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนมีคะแนนความเชื่อมั่นใน
คุณธรรมและความโปร่งใสไม่ต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่เชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสด้าน
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) 

 ผู้ประกันตนในส านักงานประกันสังคมขนาดเล็กมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงานประกันสังคมมากกว่าส านักงานประกันสังคมขนาดอ่ืน และส่วนใหญ่เชื่อมั่นใน
คุณธรรมและความโปร่งใสด้านเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) และเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ) เป็น
อย่างดี (หลักความรับผิดชอบ) 

 ผู้ประกันตนในส านักงานประกันสังคมพ้ืนที่ภาคใต้มีความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงานประกันสังคมมากกว่าส านักงานประกันสังคมพ้ืนที่อ่ืน  โดยส่วนใหญ่เชื่อมั่นใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสด้านเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) และเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ) เป็น
อย่างดี (หลักความรับผิดชอบ) 

 ผู้ประกันตนในกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 39 มีความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส านักงานประกันสังคมมากกว่าผู้ประกันตนประเภทอ่ืน  โดยส่วนใหญ่เชื่อมั่นในด้านเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส) 

 

สิ่งที่ค้นพบ ส านักงานประกันสังคมควรเพ่ิมแนวทางสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน การให้บริการของส านักงานประกันสังคม กับกลุ่มผู้ประกันตนที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี กลุ่มนายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ รวมถึงผู้ประกันตนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ทั้งนีค้วรเน้นสื่อสารไปที่ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และภาคเหนือ 
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ภาพที่ 9.6 ความเชื่อม่ันที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562                                          
จ าแนกตามคุณลักษณะผู้ประกันตน 

 

 

3.971

3.931

3.981

4.0254.024

4.024

4.024

3.960

3.907

3.953

3.9873.993

4.006

3.998

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย 

(หลักนิติธรรม) 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
จากผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป (หลักความมีส่วนร่วม) 

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่า
เทียมและยุติธรรม (หลักนิติ

ธรรม) 

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต (หลักคุณธรรม) 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมา สามารถ

ตรวจสอบได้ (หลักความ
โปร่งใส) 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

(หลักความคุ้มค่า) 

เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ) 

เป็นอย่างดี (หลักความ
รับผิดชอบ) 

ชาย หญิง

3.720
3.760
3.800
3.840
3.880
3.920
3.960
4.000
4.040
4.080
4.120

15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย (หลักนิติธรรม) 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป (หลักความมีส่วนร่วม) 

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม (หลักนิติธรรม) 

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต (หลักคุณธรรม) 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส) 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) 

เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ) เป็นอย่างดี (หลักความรับผิดชอบ) 
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3.650
3.690
3.730
3.770
3.810
3.850
3.890
3.930
3.970
4.010
4.050
4.090

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงไดโ้ดยง่าย (หลักนิติธรรม) 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป (หลักความมีส่วนร่วม) 

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุตธิรรม (หลักนิติธรรม) 

เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (หลักคุณธรรม) 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส) 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) 

เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ี (ให้บริการ) เป็นอย่างดี (หลักความรับผิดชอบ) 
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3.953

3.910

3.961

3.9974.003

4.006

3.995

3.948

3.897

3.937

3.9893.980

3.991

3.990

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย 

(หลักนิติธรรม) 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
จากผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป (หลักความมีส่วนร่วม) 

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่า
เทียมและยุติธรรม (หลักนิติ

ธรรม) 

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต (หลักคุณธรรม) 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมา สามารถ

ตรวจสอบได้ (หลักความ
โปร่งใส) 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

(หลักความคุ้มค่า) 

เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ) 

เป็นอย่างดี (หลักความ
รับผิดชอบ) 

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

3.6403.6803.7203.7603.8003.8403.8803.9203.9604.0004.0404.0804.1204.160

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย (หลักนิติธรรม) 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป (หลักความมีส่วนร่วม) 

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม (หลักนิติธรรม) 

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต (หลักคุณธรรม) 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส) 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) 

เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ) เป็นอย่างดี (หลักความรับผิดชอบ) 
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

3.720
3.760
3.800
3.840
3.880
3.920
3.960
4.000
4.040
4.080

ส านักงานขนาดเล็ก ส านักงานขนาดกลาง ส านักงานขนาดใหญ่

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย (หลักนิติธรรม) 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป (หลักความมีส่วนร่วม) 

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม (หลักนิติธรรม) 

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต (หลักคุณธรรม) 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส) 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) 

เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ) เป็นอย่างดี (หลักความรับผิดชอบ) 

3.720
3.760
3.800
3.840
3.880
3.920
3.960
4.000
4.040
4.080
4.120
4.160

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย (หลักนิติธรรม) 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป (หลักความมีส่วนร่วม) 

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม (หลักนิติธรรม) 

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต (หลักคุณธรรม) 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส) 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) 

เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ) เป็นอย่างดี (หลักความรับผิดชอบ) 
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ตารางท่ี 9.3  คะแนนความเชื่อม่ันที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส จ าแนกตามคุณลักษณะผู้ประกันตน ปี 2562 
รายการ รวม Top  

2  
Box 

เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชน
เข้าถึงได้
โดยง่าย  
(หลักนิติ
ธรรม) 

มีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น

จากผู้รับบริการ
และประชาชน

ทั่วไป  
(หลักความมี
ส่วนร่วม) 

ให้บริการ
ทั่วถึง 

เสมอภาค 
เท่าเทียมและ

ยุติธรรม  
(หลักนิติ
ธรรม) 

เจ้าหน้าที่
ให้บริการ 

ด้วยความซ่ือสัตย์  
สุจริต  

(หลักคุณธรรม) 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมา 

สามารถตรวจสอบ
ได้ (หลักความ

โปร่งใส) 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความ
ช านาญเหมาะสมกับ 

งานที่รับผิดชอบ  
(หลักความคุ้มค่า) 

เจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที ่
(ให้บริการ)    
เป็นอย่างดี  
(หลักความ
รับผิดชอบ) 

รวมทุกกลุ่ม 3.983 82.94 3.965 3.917 3.965 4.003 4.006 4.014 4.009 
เพศ          
   ชาย 3.997 84.46 3.971 3.931 3.981 4.025 4.024 4.024 4.024 
   หญิง 3.972 81.82 3.960 3.907 3.953 3.987 3.993 4.006 3.998 
ช่วงอายุ          
   15-20 ปี 4.017 83.33 4.073 3.927 3.992 4.025 4.041 4.041 4.024 
   21-30 ปี 3.987 83.71 3.974 3.932 3.976 3.996 4.011 4.016 4.006 
   31-40 ปี 3.957 81.77 3.931 3.885 3.940 3.988 3.985 3.984 3.986 
   41-50 ปี 4.000 82.93 3.977 3.897 3.983 4.026 4.027 4.044 4.044 
   51-60 ปี 4.015 83.83 3.997 3.979 3.989 4.034 4.043 4.039 4.025 
   มากกว่า 60 ปี 3.898 79.56 3.924 3.935 3.796 3.944 3.800 3.935 3.955 
ระดับการศึกษา          
   ประถมศึกษา/ต่ ากว่า 4.011 83.39 4.021 3.949 3.984 3.998 4.042 4.048 4.039 
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รายการ รวม Top  
2  

Box 

เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชน
เข้าถึงได้
โดยง่าย  
(หลักนิติ
ธรรม) 

มีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น

จากผู้รับบริการ
และประชาชน

ทั่วไป  
(หลักความมี
ส่วนร่วม) 

ให้บริการ
ทั่วถึง 

เสมอภาค 
เท่าเทียมและ

ยุติธรรม  
(หลักนิติ
ธรรม) 

เจ้าหน้าที่
ให้บริการ 

ด้วยความซ่ือสัตย์  
สุจริต  

(หลักคุณธรรม) 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมา 

สามารถตรวจสอบ
ได้ (หลักความ

โปร่งใส) 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความ
ช านาญเหมาะสมกับ 

งานที่รับผิดชอบ  
(หลักความคุ้มค่า) 

เจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที ่
(ให้บริการ)    
เป็นอย่างดี  
(หลักความ
รับผิดชอบ) 

   มัธยมศึกษาตอนต้น 4.023 88.30 4.015 3.966 3.996 4.038 4.041 4.045 4.064 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.010 83.45 4.008 3.952 4.014 4.015 4.017 4.032 4.031 
   อนุปริญญา/ปวส. 4.008 83.89 3.977 3.944 3.999 4.033 4.044 4.018 4.043 
   ปริญญาตร ี 3.929 79.50 3.894 3.855 3.898 3.964 3.960 3.981 3.948 
   ปริญญาโท/สูงกว่า 3.819 76.85 3.762 3.725 3.824 3.970 3.797 3.851 3.816 
กองทุน          
   กองทุนประกันสังคม 3.975 82.09 3.953 3.910 3.961 3.997 4.003 4.006 3.995 
   กองทุนเงินทดแทน 3.962 84.45 3.948 3.897 3.937 3.989 3.980 3.991 3.990 
ขนาดของส านักงาน          
   ส านักงานขนาดเล็ก 4.017 84.24 4.002 3.957 3.998 4.035 4.038 4.044 4.044 
   ส านักงานขนาดกลาง 3.977 83.43 3.962 3.891 3.957 4.002 4.003 4.022 3.998 
   ส านักงานขนาดใหญ ่ 3.892 78.88 3.863 3.829 3.879 3.914 3.919 3.922 3.918 
ภาค          
   กรุงเทพมหานคร 3.876 79.64 3.860 3.818 3.876 3.900 3.898 3.895 3.887 
   ปริมณฑล 3.910 80.53 3.884 3.850 3.881 3.920 3.934 3.956 3.947 
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รายการ รวม Top  
2  

Box 

เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชน
เข้าถึงได้
โดยง่าย  
(หลักนิติ
ธรรม) 

มีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น

จากผู้รับบริการ
และประชาชน

ทั่วไป  
(หลักความมี
ส่วนร่วม) 

ให้บริการ
ทั่วถึง 

เสมอภาค 
เท่าเทียมและ

ยุติธรรม  
(หลักนิติ
ธรรม) 

เจ้าหน้าที่
ให้บริการ 

ด้วยความซ่ือสัตย์  
สุจริต  

(หลักคุณธรรม) 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมา 

สามารถตรวจสอบ
ได้ (หลักความ

โปร่งใส) 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความ
ช านาญเหมาะสมกับ 

งานที่รับผิดชอบ  
(หลักความคุ้มค่า) 

เจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที ่
(ให้บริการ)    
เป็นอย่างดี  
(หลักความ
รับผิดชอบ) 

   ภาคกลาง 3.987 82.16 3.960 3.909 3.968 4.032 4.021 4.017 4.006 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.033 85.67 4.051 3.967 4.004 4.027 4.050 4.066 4.068 
   ภาคเหนือ 3.942 81.70 3.913 3.888 3.925 3.959 3.958 3.970 3.978 
   ภาคใต ้ 4.084 86.09 4.049 4.019 4.078 4.107 4.108 4.117 4.106 
ประเภทผู้ใช้บริการ          
   นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 3.920 80.72 3.882 3.830 3.880 4.006 3.962 3.959 3.919 
   ผู้ประกันตน มาตรา 33 3.956 81.50 3.943 3.902 3.943 3.967 3.974 3.981 3.983 
   ผู้ประกันตน มาตรา 39 4.058 84.81 4.026 3.991 4.060 4.065 4.096 4.092 4.073 
   ผู้ประกันตน มาตรา 40 3.977 81.38 3.957 3.910 3.966 3.977 4.000 4.016 4.012 
   ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 4.049 90.21 4.069 3.985 4.000 4.050 4.033 4.077 4.129 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
 

 



   

9-17 

9.2 การแสดงความคิดที่มีต่อการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 
จากการส ารวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 21,220 ราย เกี่ยวกับการเรียกรับ

ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม ในค าถามที่ว่า “ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ท่าน
เคยถูกเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมร้องขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลก
กับการปฏิบัติ การอนุมัติหรือให้ทรัพย์สินหรือไม่” พบว่า กลุ่มตัวอย่างสูงถึงร้อยละ 95.0 กล่าวว่า    
ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มี/ไม่เคย เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมท่านใดเรียกรับผลประโยชน์กับ
ตนเอง และมีผู้ประกันตนที่ไม่แสดงความคิดเห็น 5.0% (ภาพท่ี 9.7 และตารางท่ี 9.4) 

 
ภาพที่ 9.7 การแสดงความคิดที่มีต่อการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ปี 2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
 

 

 

 

 

ไม่มี
95%

ไม่แน่ใจ /ไม่แสดงความคิดเห็น
5%
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ตารางท่ี 9.4  การแสดงความคิดที่มีต่อการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ปี 2562 

รายการ 
จ านวน ร้อยละ 

รวม ไม่มี มี 
ไม่แน่ใจ / 

ไม่แสดงความคิดเห็น 
ไม่มี มี 

ไม่แน่ใจ / 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

รวม 21,220 20,157 - 1,063 95.0 - 5.0 
ประเภทผู้ใช้บริการ        
   นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง 3,430 3,279 - 151 95.6 - 4.4 
   ผู้ประกันตน มาตรา 33 8,906 8,447 - 459 94.8 - 5.2 
   ผู้ประกันตน มาตรา 39 4,277 4,032 - 245 94.3 - 5.7 
   ผู้ประกันตน มาตรา 40 2,394 2,253 - 141 94.1 - 5.9 
   ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 2,213 2,146 - 67 97.0 - 3.0 
ขนาดของส านักงานประกันสังคม        
   เล็ก 12,880 12,284 - 596 95.4 - 4.6 
   กลาง 3,740 3,567 - 173 95.4 - 4.6 
   ใหญ ่ 4,600 4,306 - 294 93.6 - 6.4 
ประเภทกองทุน        
   กองทุนประกันสังคม 2,370 2,201 - 169 92.9 - 7.1 
   กองทุนเงินทดแทน 2,190 1,999 - 191 91.3 - 8.7 
ภาค        
   กรุงเทพมหานคร 5,350 5,128 - 222 95.9 - 4.1 
   ปริมณฑล 4,350 4,118 - 232 94.7 - 5.3 
   ภาคกลาง 3,790 3,685 - 105 97.2 - 2.8 
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รายการ 
จ านวน ร้อยละ 

รวม ไม่มี มี 
ไม่แน่ใจ / 

ไม่แสดงความคิดเห็น 
ไม่มี มี 

ไม่แน่ใจ / 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,170 3,026 - 144 95.5 - 4.5 
   ภาคเหนือ 19,007 18,011 - 996 94.8 - 5.2 
   ภาคใต ้ 14,549 13,872 - 677 95.3 - 4.7 
กรุงเทพมหานคร        
   กทม. พื้นที ่1 170 169 - 1 99.4 - 0.6 
   กทม. พื้นที ่2 200 164 - 36 82.0 - 18.0 
   กทม. พื้นที ่3 200 198 - 2 99.0 - 1.0 
   กทม. พื้นที ่4 200 134 - 66 67.0 - 33.0 
   กทม. พื้นที ่5 200 200 - - 100.0 - - 
   กทม. พื้นที ่6 200 200 - - 100.0 - - 
   กทม. พื้นที ่7 200 199 - 1 99.5 - 0.5 
   กทม. พื้นที ่8 200 200 - - 100.0 - - 
   กทม. พื้นที ่9 200 196 - 4 98.0 - 2.0 
   กทม. พื้นที ่10 200 162 - 38 81.0 - 19.0 
   กทม. พื้นที ่11 200 193 - 7 96.5 - 3.5 
   กทม. พื้นที ่12 200 186 - 14 93.0 - 7.0 
ปริมณฑล        
   สมุทรปราการ 200 199 - 1 99.5 - 0.5 
   สาขาพระประแดง (สมุทรปราการ) 170 170 - - 100.0 - - 
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รายการ 
จ านวน ร้อยละ 

รวม ไม่มี มี 
ไม่แน่ใจ / 

ไม่แสดงความคิดเห็น 
ไม่มี มี 

ไม่แน่ใจ / 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

   สาขาบางเสาธง (สมุทรปราการ) 170 170 - - 100.0 - - 
   สาขาบางพลี (สมุทรปราการ) 200 176 - 24 88.0 - 12.0 
   นนทบุรี 200 167 - 33 83.5 - 16.5 
   สาขาบางบัวทอง (นนทบุรี) 170 110 - 60 64.7 - 35.3 
   ปทุมธานี 200 186 - 14 93.0 - 7.0 
   สาขาคลองหลวง (ปทุมธานี) 170 143 - 27 84.1 - 15.9 
   นครปฐม 170 170 - - 100.0 - - 
   สาขาสามพราน (นครปฐม) 170 138 - 32 81.2 - 18.8 
   สมุทรสาคร 200 200 - - 100.0 - - 
   สาขากระทุ่มแบน (สมุทรสาคร) 170 170 - - 100.0 - - 
ภาคกลาง        
   อยุธยา 200 198 - 2 99.0 - 1.0 
   สาขาอุทัย (อยุธยา) 170 170 - - 100.0 - - 
   อ่างทอง 140 140 - - 100.0 - - 
   ลพบุรี 170 166 - 4 97.6 - 2.4 
   สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 140 134 - 6 95.7 - 4.3 
   สิงห์บุรี 140 136 - 4 97.1 - 2.9 
   ชัยนาท 140 140 - - 100.0 - - 
   สระบุร ี 170 169 - 1 99.4 - 0.6 
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รายการ 
จ านวน ร้อยละ 

รวม ไม่มี มี 
ไม่แน่ใจ / 

ไม่แสดงความคิดเห็น 
ไม่มี มี 

ไม่แน่ใจ / 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

   สาขาหนองแค (สระบุรี) 140 64 - 76 45.7 - 54.3 
   ชลบุรี 200 200 - - 100.0 - - 
   สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 200 200 - - 100.0 - - 
   ระยอง 200 190 - 10 95.0 - 5.0 
   สาขาปลวกแดง (ระยอง) 200 182 - 18 91.0 - 9.0 
   จันทบุรี 140 140 - - 100.0 - - 
   สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 140 124 - 16 88.6 - 11.4 
   ตราด 140 140 - - 100.0 - - 
   ฉะเชิงเทรา 170 163 - 7 95.9 - 4.1 
   สาขาบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 170 156 - 14 91.8 - 8.2 
   สาขาพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   ปราจีนบุร ี 140 140 - - 100.0 - - 
   สาขาศรีมหาโพธิ (ปราจีนบุรี) 140 140 - - 100.0 - - 
   นครนายก 140 127 - 13 90.7 - 9.3 
   สระแก้ว 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   สาขาอรัญประเทศ (สระแก้ว) 140 137 - 3 97.9 - 2.1 
   ราชบุรี 140 112 - 28 80.0 - 20.0 
   สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   กาญจนบุร ี 140 140 - - 100.0 - - 
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รายการ 
จ านวน ร้อยละ 

รวม ไม่มี มี 
ไม่แน่ใจ / 

ไม่แสดงความคิดเห็น 
ไม่มี มี 

ไม่แน่ใจ / 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

   สาขาท่ามะกา (กาญจนบรุี) 140 138 - 2 98.6 - 1.4 
   สุพรรณบรุ ี 140 140 - - 100.0 - - 
   สาขาสามชุก (สุพรรณบรุี) 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   สมุทรสงคราม 140 140 - - 100.0 - - 
   เพชรบุรี 140 133 - 7 95.0 - 5.0 
   สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 140 137 - 3 97.9 - 2.1 
   ประจวบคีรีขันธ์ 140 140 - - 100.0 - - 
   สาขาหัวหิน (ประจวบครีีขันธ์) 140 136 - 4 97.1 - 2.9 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
   นครราชสีมา 200 193 - 7 96.5 - 3.5 
   สาขาปากช่อง (นครราชสีมา) 140 131 - 9 93.6 - 6.4 
   สาขาโนนสูง (นครราชสีมา) 140 132 - 8 94.3 - 5.7 
   บุรีรัมย ์ 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   สาขานางรอง (บุรีรัมย์) 140 140 - - 100.0 - - 
   สุรินทร ์ 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   สาขาศรีขรภมูิ (สุรินทร์) 140 140 - - 100.0 - - 
   ศรีสะเกษ 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   อุบลราชธานี 170 165 - 5 97.1 - 2.9 
   สาขาเดชอุดม (อุบลราชธานี) 140 95 - 45 67.9 - 32.1 
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รายการ 
จ านวน ร้อยละ 

รวม ไม่มี มี 
ไม่แน่ใจ / 

ไม่แสดงความคิดเห็น 
ไม่มี มี 

ไม่แน่ใจ / 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

   ยโสธร 140 117 - 23 83.6 - 16.4 
   ชัยภูมิ 140 140 - - 100.0 - - 
   อ านาจเจริญ 140 140 - - 100.0 - - 
   บึงกาฬ 140 124 - 16 88.6 - 11.4 
   หนองบัวล าภู 140 140 - - 100.0 - - 
   ขอนแก่น 170 170 - - 100.0 - - 
   สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 140 138 - 2 98.6 - 1.4 
   สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 140 138 - 2 98.6 - 1.4 
   อุดรธานี 170 170 - - 100.0 - - 
   สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   เลย 140 129 - 11 92.1 - 7.9 
   หนองคาย 140 140 - - 100.0 - - 
   มหาสารคาม 140 110 - 30 78.6 - 21.4 
   ร้อยเอ็ด 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 140 140 - - 100.0 - - 
   กาฬสินธุ์ 140 140 - - 100.0 - - 
   นครพนม 140 137 - 3 97.9 - 2.1 
   มุกดาหาร 140 129 - 11 92.1 - 7.9 
   สกลนคร 140 120 - 20 85.7 - 14.3 
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รายการ 
จ านวน ร้อยละ 

รวม ไม่มี มี 
ไม่แน่ใจ / 

ไม่แสดงความคิดเห็น 
ไม่มี มี 

ไม่แน่ใจ / 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

   สาขาสว่างแดนดิน (สกลนคร) 140 105 - 35 75.0 - 25.0 
ภาคเหนือ        
   เชียงใหม่ 200 183 - 17 91.5 - 8.5 
   สาขาฝาง (เชียงใหม่) 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   ล าพูน 170 170 - - 100.0 - - 
   สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 140 140 - - 100.0 - - 
   ล าปาง 170 160 - 10 94.1 - 5.9 
   สาขาเถิน (ล าปาง) 140 135 - 5 96.4 - 3.6 
   อุตรดิตถ ์ 140 129 - 11 92.1 - 7.9 
   แพร่ 140 140 - - 100.0 - - 
   สาขาลอง (แพร่) 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   น่าน 140 135 - 5 96.4 - 3.6 
   สาขาปัว (น่าน) 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   พะเยา 140 137 - 3 97.9 - 2.1 
   เชียงราย 170 160 - 10 94.1 - 5.9 
   แม่ฮ่องสอน 140 140 - - 100.0 - - 
   นครสวรรค ์ 140 140 - - 100.0 - - 
   สาขาตาคลี (นครสวรรค์) 140 140 - - 100.0 - - 
   อุทัยธานี 140 138 - 2 98.6 - 1.4 
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รายการ 
จ านวน ร้อยละ 

รวม ไม่มี มี 
ไม่แน่ใจ / 

ไม่แสดงความคิดเห็น 
ไม่มี มี 

ไม่แน่ใจ / 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

   ก าแพงเพชร 140 135 - 5 96.4 - 3.6 
   ตาก 140 138 - 2 98.6 - 1.4 
   สาขาแม่สอด (ตาก) 140 138 - 2 98.6 - 1.4 
   สุโขทัย 140 140 - - 100.0 - - 
   พิษณุโลก 140 134 - 6 95.7 - 4.3 
   สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 140 132 - 8 94.3 - 5.7 
   พิจิตร 140 137 - 3 97.9 - 2.1 
   เพชรบูรณ ์ 140 129 - 11 92.1 - 7.9 
   สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) 140 138 - 2 98.6 - 1.4 
ภาคใต้        
   นครศรีธรรมราช 140 119 - 21 85.0 - 15.0 
   สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 140 95 - 45 67.9 - 32.1 
   สาขาสิชล (นครศรีธรรมราช) 140 140 - - 100.0 - - 
   กระบี่ 140 138 - 2 98.6 - 1.4 
   สาขาคลองท่อม (กระบี่) 140 134 - 6 95.7 - 4.3 
   พังงา 140 128 - 12 91.4 - 8.6 
   ภูเก็ต 170 169 - 1 99.4 - 0.6 
   สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 140 140 - - 100.0 - - 
   สุราษฎร์ธาน ี 170 170 - - 100.0 - - 
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รายการ 
จ านวน ร้อยละ 

รวม ไม่มี มี 
ไม่แน่ใจ / 

ไม่แสดงความคิดเห็น 
ไม่มี มี 

ไม่แน่ใจ / 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

   สาขาเกาะสมุย (สรุาษฎร์ธานี) 140 140 - - 100.0 - - 
   ระนอง 140 138 - 2 98.6 - 1.4 
   ชุมพร 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   สงขลา 140 137 - 3 97.9 - 2.1 
   สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 170 169 - 1 99.4 - 0.6 
   สาขาสะเดา (สงขลา) 140 140 - - 100.0 - - 
   สตูล 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
   ตรัง 140 140 - - 100.0 - - 
   สาขาห้วยยอด (ตรัง) 140 115 - 25 82.1 - 17.9 
   พัทลุง 140 127 - 13 90.7 - 9.3 
   ปัตตานี 140 130 - 10 92.9 - 7.1 
   ยะลา 140 140 - - 100.0 - - 
   นราธิวาส 140 139 - 1 99.3 - 0.7 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 



   

9-27 

กล่าวโดยสรุป : เป็นที่ชัดเจนว่าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม          
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความโปร่งใส ปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกันตน         
แต่อย่างไรก็ตาม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใส่ เป็นประเด็นอ่อนไหว เพราะถึงแม้ผลส ารวจชี้ว่า
ในทางปฏิบัติ “ไม่มี” เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมเรียกรับผลประโยชน์ก็ตาม แต่กลับพบว่าผล
ส ารวจคะแนนความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 
จัดอยู่ในเกณฑ์ต่ าเมื่อเทียบกับคะแนนความพึงพอใจในบริการ ดังนั้น การเสริมสร้างความเข้าใจและ
ภาพลักษณ์องค์กรในประเด็นเหล่านี้จึงเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นอย่างมาก 
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บทท่ี 10 
ความผูกพันของผู้ใช้บริการ 

 

ความผูกพันของผู้ใช้บริการ หมายถึง การท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรใน
ระยะยาว ดังนั้น การสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคม จึงหมายถึงกระบวนการ
สร้างความพึงพอใจ การสร้างความเชื่อมั่น การสร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งทางตรงและทางอ้อม        
ต่อภาพลักษณ์ของส านักงานประกันสังคมในสายตาของผู้ประกันตน (ผู้ใช้บริการ) จนผู้ใช้บริการเกิด
ความรู้สึกร่วมเป็นความผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการกับส านักงานประกันสังคมในระยะยาว 

ทั้งนี้ ได้แบ่งความผูกพันเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ความรู้สึกผูกพันทางกาย  2.ความรู้สึกผูกพัน
ทางวาจา  และ 3.ความรู้สึกผูกพันทางใจ โดยความผูกพันทางกาย เป็นชุดส ารวจที่ให้ผู้ใช้บริการ 
แสดงความคิดเห็นที่สื่อถึงทัศนคติเชิงบวกต่อส านักงานประกันสังคมในการแสดงออกทางกายเมื่อมี
โอกาส ความผูกพันทางวาจา เป็นชุดส ารวจที่ให้ผู้ใช้บริการ แสดงความคิดเห็นที่สื่อถึงทัศนคติเชิงบวก
ต่อส านักงานประกันสังคมในการแสดงออกทางวาจาเมื่อมีโอกาส และความผูกพันทางใจ เป็นชุด
ส ารวจที่ให้ผู้ใช้บริการ แสดงความคิดเห็นที่สื่อถึงทัศนคติเชิงบวกต่อส านักงานประกันสังคมในการ
แสดงออกทางใจเมื่อมีโอกาส น ามาค านวณเป็นดัชนีความผูกพันแบ่งกลุ่มความผูกพัน 3 ระดับ1 ได้แก่ 
1. ผู้ใช้บริการที่มีความผูกพันกับส านักงานประกันสังคมในระดับ "ผูกพันมาก"  2. ผู้ใช้บริการที่มีความ
ผูกพันกับส านักงานประกันสังคมในระดับ "ผูกพันปานกลาง"  3. ผู้ใช้บริการที่มีความผูกพันกับ
ส านักงานประกันสังคมในระดับ "ผูกพันน้อย" มีผลส ารวจ ดังนี้ 

 

10.1 ความรู้สึกผูกพันต่อส านักงานประกันสังคมใน 3 ระดับ 
ปี 2562 ท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกันตนทั้งประเทศ รวม 21,220 ราย พบว่า มี

ผู้ประกันตนที่มีความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคมระดับ “ผูกพันมาก” ร้อยละ 52.4 ระดับ 
“ผูกพันปานกลาง” ร้อยละ 44.2 และระดับ “ผูกพันน้อย” ร้อยละ 3.4 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลส ารวจในปี  2561 พบว่า มีผู้ประกันตนผูกพันกับส านักงาน
ประกันสังคมในระดับ “ผูกพันมาก” จ านวนเพ่ิมมากขึ้น (ปี 2561 ผู้ประกันตนมีความผูกพันระดับ  
“ผูกพันมาก” ร้อยละ 40.2  ระดับ “ผูกพันปานกลาง”  ร้อยละ 45.6  ระดับ “ผูกพันน้อย” ร้อยละ 
14.2) (ภาพท่ี 10.1) 

 
 
 

                                                           
1 ดแูนวคิดการวดัความผกูพนัในบทที่ 1 บทน า หวัข้อ 1.4.4 แนวทางศกึษาเร่ือง ความผกูพนั 
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ภาพที่ 10.1 สัดส่วนผู้ใช้บริการตามความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคม 3 ระดับ                      
ปี 2561-2562 

 
 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
นอกจากนี้พบว่า ผู้ประกันตนที่มีความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคม ระดับ "ผูกพัน

มาก" ส่วนใหญ่เป็น (ภาพที่ 10.2 และตารางท่ี 10.1) 
ผู้ประกันตนเพศชาย (ร้อยละ 55.66) 
ผู้ประกันตนมีอายุช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 54.52) 
เป็นผู้ประกันตนในกองทุนเงินทดแทน (ร้อยละ 53.77) 
อยู่ในพื้นท่ีส านักงานประกันสังคมขนาดกลาง (ร้อยละ 53.49) 
อยู่ในพื้นท่ีภาคใต ้(ร้อยละ 59.25)  
เป็นผู้ประกันตนในกลุ่มลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) (ร้อยละ 76.88)  
 

40.2%

45.6%
14.2%

2561

ผูกพันมาก ผูกพันปานกลาง ผูกพันน้อย

52.4%

44.2% 3.4%

2562

ผูกพันมาก ผูกพันปานกลาง ผูกพันน้อย
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ภาพที่ 10.2 ความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคมใน 3 ระดับ จ าแนกตามคุณลักษณะต่างๆ                
ปี 2562 

 

 
 

55.66
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40.51

46.97

48.39
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ุ
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49.47
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กอ

งท
ุน

ขน
าด

ขอ
ง ส

ปส
.

ผูกพันมาก
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
 
 

51.53

42.42

49.56

55.19

53.39

59.25

45.44

52.64

46.63

42.72

43.60

36.42
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กรุงเทพมหานคร

ปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภา
ค

ผูกพันมาก

ผูกพันปานกลาง

ผูกพันน้อย

51.76

48.79

49.34

48.96

76.88

42.60

47.71

48.59

47.46

21.03

5.65
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2.07
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2.09

นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ

ผู้ประกันตน มาตรา 33

ผู้ประกันตน มาตรา 39

ผู้ประกันตน มาตรา 40

ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน)
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ช้บ
ริก

าร ผูกพันมาก

ผูกพันปานกลาง

ผูกพันน้อย
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ตารางท่ี 10.1  ความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคมใน 3 ระดับ จ าแนกตามคุณลักษณะต่างๆ 
ปี 2562 

รายการ รวม 
จ านวนผู้ที่มีความผูกพัน 3 ระดับ ร้อยละผู้ท่ีมีความผูกพัน 3 ระดับ 

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 
รวมทุกกลุ่ม 21,042 11,014 9,308 720 52.34 44.24 3.42 
เพศ        
   ชาย 8,900 4,954 3,605 341 55.66 40.51 3.83 
   หญิง 12,142 6,060 5,703 379 49.91 46.97 3.12 
ช่วงอายุ        
   15-20 ปี 124 60 60 4 48.39 48.39 3.23 
   21-30 ปี 8,066 4,128 3,710 228 51.18 46.00 2.83 
   31-40 ปี 5,857 3,193 2,424 240 54.52 41.39 4.10 
   41-50 ปี 4,164 2,168 1,831 165 52.07 43.97 3.96 
   51-60 ปี 2,372 1,264 1,053 55 53.29 44.39 2.32 
   มากกว่า 60 ปี 459 201 230 28 43.79 50.11 6.10 
ประเภทกองทุน        
   กองทุนประกันสังคม 18,840 9,321 8,845 674 49.47 46.95 3.58 
   กองทุนเงินทดแทน 14,453 7,772 6,133 548 53.77 42.43 3.79 
ขนาดของส านักงาน        
   ส านักงานขนาดเล็ก 12,789 6,804 5,612 373 53.20 43.88 2.92 
   ส านักงานขนาดกลาง 3,707 1,983 1,563 161 53.49 42.16 4.34 
   ส านักงานขนาดใหญ ่ 4,546 2,227 2,133 186 48.99 46.92 4.09 
ภาค        
   กรุงเทพมหานคร 2,348 1,210 1,067 71 51.53 45.44 3.02 
   ปริมณฑล 2,143 909 1,128 106 42.42 52.64 4.95 
   ภาคกลาง 5,329 2,641 2,485 203 49.56 46.63 3.81 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,316 2,382 1,844 90 55.19 42.72 2.09 
   ภาคเหนือ 3,748 2,001 1,634 113 53.39 43.60 3.01 
   ภาคใต ้ 3,158 1,871 1,150 137 59.25 36.42 4.34 
ประเภทผู้ใช้บริการ        
   นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 3,418 1,769 1,456 193 51.76 42.60 5.65 
   ผู้ประกันตน มาตรา 33 8,833 4,310 4,214 309 48.79 47.71 3.50 
   ผู้ประกันตน มาตรา 39 4,242 2,093 2,061 88 49.34 48.59 2.07 
   ผู้ประกันตน มาตรา 40 2,347 1,149 1,114 84 48.96 47.46 3.58 
   ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 2,202 1,693 463 46 76.88 21.03 2.09 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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สรุปสิ่งที่ค้นพบ :  

1. ผลส ารวจปี 2562 พบว่า มีผู้ประกันตนที่มีความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคม     
ระดับ “ผูกพันมาก” ร้อยละ 52.4 เพ่ิมมากขึ้นเมื่อเทียบกับผลส ารวจปี 2561 (มีผู้ประกันตนมีความ
ผูกพันระดับ “ผูกพันมาก” ร้อยละ 40.2) 

2. ผู้ประกันตนที่มีความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคมระดับ "ผูกพันมาก" ส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกันตนเพศชาย ผู้ประกันตนมีอายุช่วง 31-40 ปี เป็นผู้ประกันตนในกองทุนเงินทดแทน      
อยู่ในพ้ืนที่ส านักงานประกันสังคมขนาดกลาง อยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ และเป็นผู้ประกันตนในกลุ่มลูกจ้าง 
(กองทุนเงินทดแทน)  

 

10.2 คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการ 
เมื่อจ าแนกความผูกพันของผู้ใช้บริการออกเป็น 3 ระดับ ผูกพันทางกาย ทางวาจา และทาง

ใจ พบว่า ปี 2562 ผู้ประกันตนมีความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคมโดยรวมระดับ 3.853 คะแนน 
(Top 2 Box 67.81%) โดยมีความผูกพันที่แสดงออกทางกายเด่นชัดที่สุด กล่าวคือ คะแนนความ
ผูกพันทางกายอยู่ที่ระดับ 3.945 คะแนน (Top 2 Box 73.50%) ความผูกพันทางวาจาระดับ 3.678 
คะแนน (Top 2 Box 59.07%) และความผูกพันทางใจระดับ 3.936 คะแนน (Top 2 Box 70.85%)  

ผลการส ารวจนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี  2561 พบว่า มีผลคะแนนความผูกพันเพ่ิมขึ้น           
ทั้งในคะแนนความผูกพันทางกาย วาจา และใจ (ผลปี 2561 ผู้ประกันตนมีความผูกพันต่อส านักงาน
ประกันสังคมในภาพรวมระดับ 3.613 คะแนน จ าแนกเป็น ความผูกพันทางกาย 3.672 คะแนน 
ความผูกพันทางวาจา 3.490 คะแนน และความผูกพันทางใจ 3.676 คะแนน ) (ภาพที่ 10.3 และ
ตารางที่ 10.2) 

ข้อคนพบที่สอดคล้องกันทั้ง 2 ปีส ารวจ คือ ผู้ประกันตนได้แสดงออกในความรู้สึกผูกพัน    
ทางวาจา (ปี 2561 เท่ากับ 3.490 คะแนน ปี 2562 เท่ากับ 3.678 คะแนน) น้อยกว่าการแสดงออก
ในความผู้สึกทาง กายและใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

10-7 
 

ภาพที่ 10.3 คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

ลักษณะด้อยของความผูกพันทั้ง 2 ปีส ารวจ ได้แก่ 

 สัดส่วนของผู้ประกันตนที่รู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคมระดับผูกพันมาก     
ยังมีสัดส่วนที่น้อย (ร้อยละ 40.2 ในปี 2561 และร้อยละ 52.3 ในปี 2562)  

 คะแนนความผูกพันทางกาย วาจา ใจ อยู่ในระดับต่ ากว่า 4.000 คะแนน 

 ความผูกพันทางวาจา เรื่อง หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับส านักงานประกันสังคมและ
ท่านมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ท่านจะช่วยอธิบายข้อมูลให้ทราบ  (ปี 2561 ระดับ 
3.484 คะแนน ปี  2562 ระดับ  3.650 คะแนน) และหากมีผู้ รับทราบข้อมูล
ส านักงานประกันสังคมที่คลาดเคลื่อนและท่านทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ท่านจะช่วย
ชี้แจงข้อมูลที่ ถูกต้อง (ปี  2561 ระดับ  3.497 คะแนน ปี  2562 ระดับ  3.706 
คะแนน) มีผลส ารวจคะแนนน้อยกว่าความผูกพันทางกายและใจ ดังนั้น ความผูกพัน
ทางวาจาของผู้ประกันตนจึงเป็นจุดด้อยที่สุด  
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ภาพที่ 10.4 คะแนนความผูกพันต่อส านักงานประกันสังคมใน 3 ด้าน 6 รายการ                      
ของผู้ประกันตน ปี 2561-2562 

 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม้ท่านมีสิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน 
แต่ท่านยังต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อไป

ท่านต้องการเป็นผู้ประกันตนกับส านักงาน
ประกันสังคม ตลอดไปในระยะยาว 

หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับส านักงาน
ประกันสังคม และท่านมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว 

ท่านจะช่วยอธิบายข้อมูลให้ทราบ

หากมีผู้รับทราบข้อมูลส านักงานประกันสงัคม 
ที่คลาดเคลื่อนและท่านทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 

ท่านจะช่วยชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง

ท่านพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับ
ส านักงานประกันสังคม เพื่อส านักงาน

ประกันสังคม จะน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง…

ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทย เป็น
ผู้ประกันตนกับส านักงานประกันสงัคม เพื่อให้
คนไทยมีความมั่นคงในชีวิตและส านักงาน…

คว
าม

ผูก
พัน

ทา
งก

าย
คว

าม
ผูก

พัน
ทา

งว
าจ

า
คว

าม
ผูก

พัน
ทา

งใจ

3.662

3.683

3.484

3.497

3.625

3.727

3.930

3.960

3.650

3.706

3.878

3.994

2561

2562
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ตารางท่ี 10.2  คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

รายการ อันดับ เฉลี่ย 
top 2 
box 

ร้อยละการอยากมีส่วนร่วม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม  3.853 67.81 21.03 46.78 29.03 2.77 0.39 
ความผูกพันทางกาย 1 3.945 73.50 24.16 49.34 23.69 2.46 0.35 
   แม้ท่านมสีิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน 

แต่ท่านยังต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อไป 
 3.930 73.55 22.92 50.63 23.42 2.59 0.44 

   ท่านต้องการเป็นผู้ประกันตนกบัส านักงาน
ประกันสังคม ตลอดไปในระยะยาว  

 3.960 73.44 25.39 48.05 23.96 2.34 0.26 

ความผูกพันทางวาจา 3 3.678 59.07 13.80 45.27 36.40 3.96 0.57 
   หากมผีู้สอบถามเกี่ยวกับส านักงาน

ประกันสังคมและท่านมีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าว ท่านจะช่วยอธิบายข้อมลูให้ทราบ 

 3.650 57.00 14.00 43.00 37.65 4.69 0.66 

   หากมผีู้รับทราบข้อมูลส านักงาน
ประกันสังคม ที่คลาดเคลื่อนและท่าน
ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ท่านจะช่วยช้ีแจง
ข้อมูลที่ถูกต้อง 

 3.706 61.17 13.60 47.57 35.14 3.22 0.47 

ความผูกพันทางใจ 2 3.936 70.85 25.12 45.73 27.01 1.89 0.25 
   ท่านพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับ 

ส านักงานประกันสังคม เพื่อส านักงาน
ประกันสังคม จะน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 

 3.878 68.10 22.08 46.02 29.65 2.08 0.17 

   ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทย เป็น
ผู้ประกันตนกับส านักงานประกันสงัคม 
เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงในชีวิตและ 
ส านักงานประกันสังคมเป็นองค์กรที่
เข้มแข็ง 

 3.994 73.60 28.16 45.44 24.37 1.70 0.33 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 

 ผลส ารวจปี 2562 คะแนนความผูกพันจ าแนกตามเพศและอายุ (ภาพที่ 10.5 และ ตารางที่ 
10.3 - 10.5) พบว่า  

 ผู้ประกันตนเพศชายและหญิงมีความผูกพันไม่แตกต่างกันมากนัก โดยผู้ประกันตนเพศ
ชายมีความผูกพันทั้งทางวาจา และใจ สูงกว่าผู้ประกันตนเพศหญิง 

 ผู้ประกันตนที่มีอายุ 51-60 ปี มีความผูกพันทั้งทาง กาย วาจา และใจ มากกว่า
ผู้ประกันตนในช่วงอายุอื่น 
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 ผู้ที่มีสิทธิในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน มีระดับความผูกพันต่อ
ส านักงานประกันสังคม ไม่แตกต่างกันมากนัก  

 ผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมขนาดเล็กมีความผูกพันกับส านักงาน
ประกันสังคม มากกว่า ผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมขนาดกลางและใหญ่ โดยเฉพาะ
ความรู้สึกผูกพันทาง "กายและใจ"  

 ผู้ประกันตนในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับความผูกพันต่อส านักงาน
ประกันสังคม สูงกว่าภาคอ่ืน โดยมีคะแนนสูงในความผูกพันทางใจ 

 ผู้ประกันตนลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) มีความผูกพันกับส านักงานประกันสังคม 
มากกว่า ผู้ประกันตนมาตราอื่นๆ โดยเฉพาะความรู้สึกผูกพันทาง "กายและใจ" 
 

ภาพที่ 10.5 คะแนนความผูกพันจ าแนกตามคุณลักษณะ 

 

3.936

3.929

3.944

3.698

3.664

3.732

3.941

3.876

4.005

3.951

3.931

3.972

3.663

3.640

3.687

3.932

3.879

3.986

ความผูกพันทางกาย

แม้ท่านมีสิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน แต่ท่านยัง
ต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อไป

ท่านต้องการเป็นผู้ประกันตนกับส านักงานประกนัสังคม 
ตลอดไปในระยะยาว 

ความผูกพันทางวาจา

หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับส านักงานประกนัสังคม และ
ท่านมีความรู้ในเร่ืองดังกล่าว ท่านจะช่วยอธิบายข้อมูล…

หากมีผู้รับทราบข้อมูลส านักงานประกนัสังคม ที่
คลาดเคลื่อนและท่านทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ท่านจะช่วย…

ความผูกพันทางใจ

ท่านพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับส านักงาน
ประกันสังคม เพื่อส านักงานประกันสังคม จะน า…

ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทย เป็นผู้ประกันตนกับ
ส านักงานประกันสังคม เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงใน…

ชาย

หญิง
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ความผูกพันทางกาย

แม้ท่านมีสิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน แต่…

ท่านต้องการเป็นผู้ประกันตนกับส านักงาน…

ความผูกพันทางวาจา

หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับส านักงานประกนัสังคม …

หากมีผู้รับทราบข้อมูลส านักงานประกนัสังคม ที่…

ความผูกพันทางใจ

ท่านพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับส านักงาน…

ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทย เป็น…

15-20 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

มากกว่า 60 ปี

3.930

3.917

3.943

3.651

3.624

3.679

3.920

3.857

3.983

3.952

3.938

3.967

3.687

3.664

3.709

3.945

3.893

3.998

ความผูกพันทางกาย

แม้ท่านมีสิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน แต่
ท่านยังต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อไป

ท่านต้องการเป็นผู้ประกันตนกับส านักงาน
ประกันสังคม ตลอดไปในระยะยาว 

ความผูกพันทางวาจา

หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับส านักงาน
ประกันสังคม และท่านมีความรู้ในเร่ือง…

หากมีผู้รับทราบข้อมูลส านักงานประกนัสังคม 
ที่คลาดเคลื่อนและท่านทราบข้อมูลที่ถูกต้อง …

ความผูกพันทางใจ

ท่านพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับส านักงาน
ประกันสังคม เพื่อส านักงานประกันสังคม จะ…

ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทย เป็น
ผู้ประกันตนกับส านักงานประกันสังคม …

กองทุนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 

3.961

3.943

3.980

3.704

3.680

3.727

3.962

3.908

4.016

3.957

3.952

3.962

3.702

3.684

3.720

3.939

3.870

4.008

3.889

3.877

3.901

3.586

3.536

3.635

3.859

3.798

3.920

ความผูกพันทางกาย

แม้ท่านมีสิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน 
แต่ท่านยังต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อไป

ท่านต้องการเป็นผู้ประกันตนกับส านักงาน
ประกันสังคม ตลอดไปในระยะยาว 

ความผูกพันทางวาจา

หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับส านักงาน
ประกันสังคม และท่านมีความรู้ในเร่ือง…

หากมีผู้รับทราบข้อมูลส านักงานประกนัสังคม 
ที่คลาดเคลื่อนและท่านทราบข้อมูลที่ถูกต้อง …

ความผูกพันทางใจ

ท่านพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับส านักงาน
ประกันสังคม เพื่อส านักงานประกันสังคม จะ…

ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทย เป็น
ผู้ประกันตนกับส านักงานประกันสังคม …

ส านักงานขนาดเล็ก

ส านักงานขนาดกลาง

ส านักงานขนาดใหญ่

ความผูกพันทางกาย

แม้ท่านมีสิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน …

ท่านต้องการเป็นผู้ประกันตนกับส านักงาน…

ความผูกพันทางวาจา

หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับส านักงาน…

หากมีผู้รับทราบข้อมูลส านักงาน…

ความผูกพันทางใจ

ท่านพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับ…

ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทย เป็น…

กรุงเทพมหานคร

ปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้



   

10-13
 

 

 

ตารางท่ี 10.3  คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม แยกตามเพศและช่วงอายุ ปี 2562 

รายการ รวม 
เพศ ช่วงอายุ 

ชาย หญิง 15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
รวม 3.853 3.858 3.849 3.806 3.838 3.865 3.864 3.879 
ความผูกพันทางกาย 3.945 3.936 3.951 3.948 3.943 3.946 3.949 3.959 
   แม้ท่านมสีิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน แต่ท่านยังต้องการเปน็ผู้ประกันตน

ต่อไป 
3.930 3.929 3.931 3.935 3.926 3.937 3.924 3.960 

   ท่านต้องการเป็นผู้ประกันตนกบัส านักงานประกันสังคม ตลอดไปในระยะยาว  3.960 3.944 3.972 3.960 3.959 3.956 3.975 3.958 
ความผูกพันทางวาจา 3.678 3.698 3.663 3.617 3.675 3.685 3.678 3.696 
   หากมผีู้สอบถามเกี่ยวกับส านักงานประกันสังคม และท่านมีความรู้ในเรื่อง

ดังกล่าว ท่านจะช่วยอธิบายข้อมลูให้ทราบ 
3.650 3.664 3.640 3.581 3.663 3.656 3.642 3.641 

   หากมผีู้รับทราบข้อมูลส านักงานประกันสังคม ที่คลาดเคลื่อนและท่านทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ท่านจะช่วยชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง 

3.706 3.732 3.687 3.653 3.688 3.714 3.714 3.751 

ความผูกพันทางใจ 3.936 3.941 3.932 3.855 3.894 3.964 3.964 3.981 
   ท่านพร้อมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะกับส านักงานประกันสังคม เพื่อส านักงาน

ประกันสังคมจะน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
3.878 3.876 3.879 3.782 3.850 3.902 3.892 3.912 

   ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทยเป็นผู้ประกันตนกับส านักงานประกันสังคม 
เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงในชีวิตและส านักงานประกันสังคมเป็นองค์กรที่
เข้มแข็ง 

3.994 4.005 3.986 3.927 3.938 4.027 4.035 4.049 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 10.4  คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม แยกตามกองทุนและขนาดของส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

รายการ 
ประเภทกองทุน ขนาดของส านักงานประกันสังคม 

กองทุนประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน เล็ก กลาง ใหญ่ 
รวม 3.834 3.862 3.876 3.866 3.778 
ความผูกพันทางกาย 3.930 3.952 3.961 3.957 3.889 
   แม้ท่านมสีิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน แต่ท่านยังต้องการเปน็ผู้ประกันตน

ต่อไป 
3.917 3.938 3.943 3.952 3.877 

   ท่านต้องการเป็นผู้ประกันตนกบัส านักงานประกันสังคม ตลอดไปในระยะยาว  3.943 3.967 3.980 3.962 3.901 
ความผูกพันทางวาจา 3.651 3.687 3.704 3.702 3.586 
   หากมผีู้สอบถามเกี่ยวกับส านักงานประกันสังคม และท่านมีความรู้ในเรื่อง

ดังกล่าว ท่านจะช่วยอธิบายข้อมลูให้ทราบ 
3.624 3.664 3.680 3.684 3.536 

   หากมผีู้รับทราบข้อมูลส านักงานประกันสังคมที่คลาดเคลื่อนและท่านทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ท่านจะช่วยชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง 

3.679 3.709 3.727 3.720 3.635 

ความผูกพันทางใจ 3.920 3.945 3.962 3.939 3.859 
   ท่านพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับส านักงานประกันสังคมเพื่อส านักงาน

ประกันสังคมจะน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
3.857 3.893 3.908 3.870 3.798 

   ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทย เป็นผู้ประกันตนกับส านักงานประกันสังคม 
เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงในชีวิตและส านักงานประกันสังคมเป็นองค์กรที่
เข้มแข็ง 

3.983 3.998 4.016 4.008 3.920 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 10.5  คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม แยกตามภาคและประเภทผู้ใช้บริการ ปี 2562 

รายการ 

ภาค ประเภทผู้ใช้บริการ 

กรุงเทพ- 
มหานคร 

ปริ- 
มณฑล 

ภาค 
กลาง 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

นายจ้าง/ 
ผู้รับมอบ

อ านาจจาก
นายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุน 

เงิน
ทดแทน) 

รวม 3.789 3.763 3.793 3.929 3.871 3.938 3.845 3.829 3.840 3.824 4.017 
ความผูกพันทางกาย 3.848 3.903 3.940 3.989 3.955 3.982 3.936 3.928 3.921 3.944 4.075 
   แม้ท่านมสีิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน แต่ท่านยังต้องการเปน็

ผู้ประกันตนต่อไป 
3.837 3.910 3.930 3.969 3.915 3.979 3.930 3.914 3.906 3.927 4.045 

   ท่านต้องการเป็นผู้ประกันตนกบัส านักงานประกันสังคม ตลอดไปใน
ระยะยาว  

3.859 3.896 3.950 4.009 3.995 3.985 3.941 3.942 3.936 3.961 4.106 

ความผูกพันทางวาจา 3.654 3.551 3.578 3.783 3.651 3.838 3.635 3.652 3.683 3.614 3.905 
   หากมผีู้สอบถามเกี่ยวกับส านักงานประกันสังคม และท่านมีความรู้ใน

เรื่องดังกล่าว ท่านจะช่วยอธิบายข้อมูลให้ทราบ 
3.601 3.512 3.563 3.778 3.576 3.841 3.600 3.637 3.658 3.548 3.871 

   หากมผีู้รับทราบข้อมูลส านักงานประกันสังคม ที่คลาดเคลื่อนและท่าน
ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ท่านจะช่วยช้ีแจงข้อมูลที่ถูกต้อง 

3.707 3.590 3.594 3.789 3.726 3.834 3.669 3.667 3.708 3.681 3.940 

ความผูกพันทางใจ 3.866 3.833 3.861 4.014 4.005 3.994 3.964 3.907 3.916 3.912 4.070 
   ท่านพร้อมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะกับส านักงานประกันสังคม เพื่อ

ส านักงานประกันสังคม จะน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบริการให้ดยีิ่งข้ึน 
3.856 3.728 3.772 3.946 3.971 3.971 3.896 3.851 3.848 3.839 4.057 
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รายการ 

ภาค ประเภทผู้ใช้บริการ 

กรุงเทพ- 
มหานคร 

ปริ- 
มณฑล 

ภาค 
กลาง 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

นายจ้าง/ 
ผู้รับมอบ

อ านาจจาก
นายจ้าง 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุน 

เงิน
ทดแทน) 

   ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทยเป็นผู้ประกันตนกับส านักงาน
ประกันสังคมเพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงในชีวิตและส านักงาน
ประกันสังคมเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

3.875 3.939 3.950 4.082 4.039 4.018 4.032 3.964 3.984 3.985 4.083 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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สรุปสิ่งที่ค้นพบ :  

ลักษณะด้อยของความผูกพันทั้ง 2 ปีส ารวจ ได้แก่ 

 สัดส่วนของผู้ประกันตนที่รู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคมระดับผูกพันมาก     
ยังมีสัดส่วนที่น้อย (ร้อยละ 40.2 ในปี 2561 และร้อยละ 52.3 ในปี 2562)  

 คะแนนความผูกพันทางกาย วาจา ใจ อยู่ในระดับต่ ากว่า 4.000 คะแนน 

 ผู้ประกันตนได้แสดงออกในความรู้สึกผูกพันทางวาจา (ปี 2561  เท่ากับ 3.490 
คะแนน  ปี 2562 เท่ากับ 3.678 คะแนน) น้อยกว่าการแสดงออกในความรู้สึกทาง 
กายและใจ 

 ความผูกพันทางวาจา เรื่อง หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับส านักงานประกันสังคมและ
ท่านมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ท่านจะช่วยอธิบายข้อมูลให้ทราบ  (ปี 2561 ระดับ 
3.484 คะแนน ปี  2562 ระดับ  3.650 คะแนน) และหากมีผู้ รับทราบข้อมูล
ส านักงานประกันสังคมที่คลาดเคลื่อนและท่านทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ท่านจะช่วย
ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง (ปี  2561 ระดับ  3.497 คะแนน  ปี  2562 ระดับ  3.706 
คะแนน) มีผลส ารวจคะแนนน้อยกว่าความผูกพันทางกายและใจ ดังนั้น ความผูกพัน
ทางวาจาของผู้ประกันตนจึงเป็นจุดด้อยที่สุด  

 

10.3 นัยความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในบริการกับความผูกพันของผู้ใช้บริการ 
การพิจารณาความผูกพันจ าแนกตามประเภทการให้บริการ โดยคาดว่าผู้ประกันตนที่มี

ความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคม "มาก" น่าจะมีแนวโน้มพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ 
ของส านักงานประกันสังคม สูงกว่า กลุ่มผู้ประกันตนที่มีความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคม 
"น้อย" 

ทั้งนี้ ความพึงพอใจในบริการมีทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1.การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ 2.

ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3.ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.การให้ค าแนะน าและ
ตอบข้อซักถาม 5.ความสุภาพของการแต่งกาย 

ด้านที่ 2 กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ ประกอบด้วย 6.การให้บริการตามล าดับคิว 7.
ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ 8.ความรวดเร็วในการให้บริการ 9.การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูล
ขั้นตอนการบริการ 10.ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ 11. วันและเวลาเปิดให้บริการ 

ด้านที่ 3 สิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 12.ความสะอาดของสถานที่ 13.ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ 14.ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอ้ี
นั่งรอ น้ าดื่ม 15.ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ 16.การแสดงป้ายแนะน าบริการ/
ประชาสัมพันธ์ 
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ด้านที่ 4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 17.การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้
โดยสะดวก 18.เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน 19.ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริการ 20.ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย 21.มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร 

ด้านที่ 5 คุณภาพของการให้บริการ ประกอบด้วย 22.มีความเสมอภาคของการให้บริการ 
23.การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 24.การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม 25.การให้บริการมี
ความโปร่งใส 26.ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ 

ด้านที่ 6 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 27.การขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 28.การช าระเงินสมทบผ่านระบบ 
e-Payment 29.การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt 30.การใช้บริการผ่านระบบ SSO 
Connect 31.การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) 32.การขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 (บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 

ด้านที่ 7 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานประกันสังคม
ประกอบด้วย 33.การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  34.การ
ช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment 35.การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt 36.การใช้
บริการผ่าน SSO Connect Mobile 37.การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม 
(รูปแบบใหม่) 38.การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 (บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 

ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในบริการกับความผูกพันของผู้ใช้บริการทั้ง 2 ปี
ส ารวจสอดคล้องกัน กล่าวคือ ความพึงพอใจในบริการไม่ได้แปรผันโดยตรงกับระดับความรู้สึกผูกพัน
ของผู้ประกันตนอย่างมีนัยส าคัญ 

ความผูกพันของผู้ใช้บริการ มีส่วนท าให้คะแนนความพึงพอใจในบริการของส านักงาน
ประกันสังคมเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย (ภาพท่ี 10.6 และ ตารางที่ 10.6)   
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ภาพที่ 10.6 คะแนนความพึงพอใจในบริการ จ าแนกตามความผูกพันของผู้ใช้บริการ              
ปี 2561-2562 

2561 

 
2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
 
 
 
 

1.การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่

2.กระบวนการและขั้นตอน
ให้บริการ

3.สิ่งอ านวยความสะดวก

4.การประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร

5.คุณภาพของการ
ให้บริการ

6.การพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการผ่านระบบ…

7.การใช้บริการผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่างๆ

ผูกพันมาก

ผูกพันปานกลาง

ผูกพันน้อย

1.การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่

2.กระบวนการและขั้นตอน
ให้บริการ

3.สิ่งอ านวยความสะดวก

4.การประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร

5.คุณภาพของการ
ให้บริการ

6.การพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการผ่านระบบ…

7.การใช้บริการผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่างๆ

ผูกพันมาก

ผูกพันปานกลาง

ผูกพันน้อย
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ตารางท่ี 10.6  คะแนนความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ จ าแนกตามความผูกพัน 3 ระดับ                    
ปี 2562 

รายการ 
ความพึงพอใจในบริการตามความผูกพัน 3 ระดับ 

มาก ปานกลาง น้อย 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.437 4.249 4.032 
ความพึงพอใจในบริการที่ส านักงาน 4.425 4.218 3.983 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.443 4.239 4.033 
   การยิม้แย้มแจม่ใส เต็มใจในบรกิาร 4.422 4.218 3.913 
   ความสภุาพ พูดจาด ีมีมนุษยสมัพันธ์ดี 4.438 4.243 4.006 
   ความกระตือรือร้นในการให้บรกิาร 4.418 4.219 3.996 
   การให้ค าแนะน าและตอบข้อซกัถาม 4.454 4.240 4.037 
   ความสภุาพของการแต่งกาย 4.480 4.277 4.212 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 4.459 4.249 4.061 
   การให้บริการตามล าดับคิว 4.512 4.308 4.218 
   ความสะดวกของขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.485 4.293 4.045 
   ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.437 4.220 3.919 
   การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ 4.406 4.201 3.958 
   ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ 4.454 4.226 4.132 
   วันและเวลาเปิดให้บริการ 4.459 4.248 4.095 
สิ่งอ านวยความสะดวก 4.429 4.263 4.006 
   ความสะอาดของสถานท่ี 4.502 4.309 4.082 
   ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของสถานท่ี 4.487 4.298 3.999 
   ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร 

เช่น เก้าอี้นั่งรอ น้ าดื่ม 
4.419 4.249 3.973 

   ความเพียงพอของการจัดเตรยีมเอกสารรับบริการ 4.378 4.239 4.047 
   การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ 4.359 4.217 3.928 
การประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร 4.340 4.106 3.793 
   การเข้าถึงข้อมูลขา่วสารท าไดโ้ดยสะดวก 4.261 4.103 3.696 
   เนื้อหาข้อมูลขา่วสารที่ไดร้ับมีความชัดเจน 4.356 4.115 3.796 
   ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 4.369 4.117 3.824 
   ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไมล่้าสมัย 4.362 4.098 3.812 
   มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร 4.354 4.095 3.839 
คุณภาพของการให้บริการ 4.449 4.227 4.007 
   มีความเสมอภาคของการให้บรกิาร 4.474 4.276 4.068 
   การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 4.455 4.259 4.078 
   การให้บริการอยู่ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 4.426 4.229 3.945 
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รายการ 
ความพึงพอใจในบริการตามความผูกพัน 3 ระดับ 

มาก ปานกลาง น้อย 
   การให้บริการมีความโปร่งใส 4.448 4.215 4.065 
   ผู้ใช้บริการไดร้ับประโยชน์จากการใช้บริการ 4.443 4.155 3.877 
การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.602 4.627 4.645 
   การขึ้นทะเบยีนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่าน

ระบบอินเทอร์เนต็  
4.561 4.654 4.756 

   การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment 4.660 4.725 4.689 
   การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt   4.706 4.598 4.629 
   การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile 4.595 4.648 4.617 
   การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซตส์ านักงานประกันสังคม 

(รูปแบบใหม)่ 
4.552 4.591 4.606 

   การขึ้นทะเบยีนผู้ประกันตน มาตรา 40 (บริการผา่น
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ) 

4.563 4.613 4.633 

การใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารต่อไปนี้ 4.306 4.179 4.056 
   เว็บไซต์ของส านักงานประกันสงัคม 4.379 4.226 4.116 
   Facebook ของส านักงานประกันสังคม 4.215 4.110 4.042 
   Mobile Application 4.231 4.087 4.069 
   ศูนย์บริการข้อมูล Call Center 1506 4.271 4.089 4.079 
   เจ้าหน้าท่ีส านักงานประกันสังคม 4.421 4.282 4.042 
   เครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40  4.329 4.284 3.997 
   ปฏิทินส านักงานประกันสังคม 4.276 4.187 4.042 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 

อีกด้านหนึ่งกลับพบความชัดเจนที่มากกว่า (ทั้งผลส ารวจปี 2561 และปี 2562) กล่าวคือ 
ความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานประกันสังคม 7 รายการ ได้แก่ 1.การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย (หลักนิติธรรม)  2.การมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป (หลักความมีส่วนร่วม)  3.การให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและ
ยุติธรรม (หลักนิติธรรม)  4.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (หลักคุณธรรม) 5.เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส)  6.เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) และ 7.เจ้าหน้าที่มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ) เป็นอย่างดี (หลักความรับผิดชอบ) มีนัยส าคัญต่อ
ความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคมของผู้ประกันตน (ภาพท่ี 10.7 และตารางท่ี 10.7) 
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ภาพที่ 10.7 คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส จ าแนกตามความผูกพันของผู้ใช้บริการ 
2561 

 
2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชน
เข้าถึงได้โดยง่าย

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียม
และยุติธรรม

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย ์
สุจริต

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญ เหมาะสมกับงานที่

รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ) เป็นอย่างดี 

ผูกพันมาก ผูกพันปานกลาง ผูกพันน้อย

เปิดเผยข้อมลูข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้
โดยง่าย (หลกันิตธิรรม) 

มีช่องทางรับฟังความคดิเหน็จาก
ผู้ รับบริการและประชาชนทัว่ไป (หลกั

ความมีสว่นร่วม) 

ให้บริการทัว่ถึงเสมอภาคเทา่เทียมและ
ยตุธิรรม (หลกันิตธิรรม) 

เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสตัย์ 
สจุริต (หลกัคณุธรรม) 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานอย่างตรงไปตรงมา 
สามารถตรวจสอบได้ (หลกัความโปร่งใส)

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ 

(หลกัความคุ้มคา่) 

เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี (ให้บริการ) เป็นอย่างดี (หลกั

ความรับผิดชอบ) 

ผกูพนัมาก ผกูพนัปานกลาง ผกูพนัน้อย
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ตารางท่ี 10.7  คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส จ าแนกตามความผูกพันของผู้ใช้บริการ      
ปี 2562 

รายการ รวม 

ความเชื่อมั่นที่มีต่อส านักงานประกันสังคม 
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

ตามความผูกพัน 3 ระดับ 
มาก ปานกลาง น้อย 

รวมทุกความเชื่อมั่น 3.985 4.195 3.798 3.192 
เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย  
(หลักนิติธรรม)  

3.964 4.170 3.789 3.089 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผูร้ับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป (หลักความมีส่วนร่วม)  

3.918 4.114 3.764 2.907 

ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยตุิธรรม  
(หลักนิติธรรม)  

3.968 4.179 3.779 3.189 

เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสตัย ์สุจริต  
(หลักคุณธรรม)  

4.007 4.205 3.817 3.385 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได ้(หลักความโปร่งใส)  

4.009 4.220 3.819 3.258 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู ้ความสามารถ ความช านาญ
เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า)  

4.017 4.234 3.815 3.306 

เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 
(ให้บริการ) เป็นอย่างด ี(หลักความรับผดิชอบ)  

4.013 4.241 3.804 3.223 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
เมื่อย้อนเปรียบเทียบกับผลส ารวจในบทที่ 9 ความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส  

ภาพที่ 10.7 เปรียบเทียบผลคะแนนความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส และคะแนนความ
พึงพอใจในบริการ ปี 2561-2562 (จากภาพที่ 9.2 และภาพที่ 10.8) 
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ภาพที่ 10.8 คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส และความพึงพอใจ 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
 ภาพที่ 10.8 ปรากฏการณ์ที่ผลส ารวจปี 2562 ผู้ประกันตนให้คะแนนความเชื่อมั่นใน

คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานประกันสังคม ลดลง จากผลส ารวจปี 2561 ขณะที่ผล

ส ารวจคะแนนความพึงพอใจในบริการของส านักงานประกันสังคมในภาพรวม คะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 
2561 ตีความได้ว่า ประเด็นความเชื่อม่ันในคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นเรื่องท่ีอ่อนไหวแยกต่าง
ออกไปจากความรู้สึกพึงพอใจในบริการของส านักงานประกันสังคม 

นักวิจัยวิเคราะห์ว่า ภาพของความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสที่ผู้ประกันตนมีต่อ
บทบาทการท าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม ที่ได้รับจาการส าวรจปี 2561-2562 (4.089 คะแนน 
และ 3.983 คะแนน) ยังไม่สามารถวิเคราะห์ทิศทางความเชื่อมั่นที่ชัดเจนได้ (จ าเป็นต้องมีผลคะแนน
ส ารวจในปี 2563 เข้ามาช่วยดูทิศทาง) แต่การที่ผลคะแนนส ารวจความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความ

โปร่งใสในปี 2562 (3.983 คะแนน) ลดลง และต่ ากว่า 4.000 คะแนน ช่วยยืนยันได้ว่า  
 

เรื่อง ความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสที่ผู้ประกันตนมีต่อ
บทบาทการท าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม เป็นประเด็นที่มีความ
อ่อนไหวต่อส านักงานประกันสังคมอย่างมาก และส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของจ านวนผู้ประกันตนที่มีความผูกพันมากได้ 

 
 
 
 
 

4.089

4.251

3.983

4.337

ความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปรง่ใส ความพึงพอใจในบริการ (ภาพรวม)

2561 2562
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Key Word ส าคัญของส านักงานประกันสังคมประกอบด้วย 
“การสร้างนวัตกรรมบริการ” 
“ความสะดวกของการท าธุรกรรม” 
“การสร้างเครือข่ายประกันสังคม” (เชิงรุก) 
“Call Center 1506” (เชิงรับ) 
“ความเชื่อมั่นที่มีต่อส านักงานประกันสังคม” 
“ความโปร่งใสของส านักงานประกันสังคม” 
 
ข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการ (ทั้งผลส ารวจปี 2561 และปี 2562) คือ ผู้ประกันตนที่มี

ความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคมระดับผูกพันมาก มีแนวโน้มพึงพอใจในสิทธิประโยชน์
ทดแทนด้านต่างๆ ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน มากกว่า ผู้ประกันตนที่มี
ความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคม ระดับผูกพันปานกลางและน้อย (ภาพที่ 10.9 - 10.10 
และตารางท่ี 10.8) 
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ภาพที่ 10.9 คะแนนความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม จ าแนกตามความผูกพัน 
ปี 2561-2562 

2561 

 
2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
 

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย
บริการทันตกรรมใช้บริการ
ส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิก

บริการทันตกรรมประเภทไม่
ต้องส ารองจ่าย

ทุพพลภาพ

คลอดบุตร

สงเคราะห์บุตร

ชราภาพ

เสียชีวิต

กรณีว่างงาน

ผูกพันมาก ผูกพันปานกลาง ผูกพันน้อย

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย
บริการทันตกรรมใช้บริการ
ส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิก

บริการทันตกรรมประเภทไม่
ต้องส ารองจ่าย

ทุพพลภาพ

คลอดบุตรสงเคราะห์บุตร

ชราภาพ

เสียชีวิต

กรณีว่างงาน

ผูกพันมาก ผูกพันปานกลาง ผูกพันน้อย
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ภาพที่ 10.10 คะแนนความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน จ าแนกตามความผูกพัน 
ปี 2561-2562 

2561 

 
2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ็บป่วย/ประสบ
อันตราย

เสียชีวิต/สูญหาย

ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ/สญูเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะ

ผูกพันมาก ผูกพันปานกลาง ผูกพันน้อย

เจ็บป่วย/ประสบอันตราย

เสียชีวิต/สูญหาย

ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ/สูญเสยีสมรรถภาพ
ของอวัยวะ

ผูกพันมาก ผูกพันปานกลาง ผูกพันน้อย
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ตารางท่ี 10.8  คะแนนความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ของกองทุน จ าแนกตามความผูกพัน        
3 ระดับ ปี 2562 

รายการ 
รวมทุก
กลุ่ม 

ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน ์
ตามความผูกพัน 3 ระดับ 

มาก ปานกลาง น้อย 
รวม 2 กองทุน 3.775 4.008 3.557 2.886 
กองทุนประกนัสังคม 3.776 4.007 3.563 2.958 
   เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 3.863 4.080 3.671 3.029 
   บริการทันตกรรมใช้บริการส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิก 3.764 4.039 3.512 2.937 
   บริการทันตกรรมประเภทไม่ต้องส ารองจ่าย 3.771 3.968 3.608 2.948 
   ทุพพลภาพ 3.682 3.899 3.475 2.913 
   คลอดบตุร 3.759 4.007 3.523 2.987 
   สงเคราะห์บตุร 3.771 4.014 3.534 2.993 
   ชราภาพ 3.761 4.005 3.532 2.922 
   เสยีชีวิต 3.813 4.038 3.611 2.974 
   กรณีว่างงาน 3.795 4.013 3.597 2.907 
กองทุนเงินทดแทน 3.771 4.008 3.533 2.659 
   เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 3.826 4.044 3.611 2.881 
   เสยีชีวิต/สูญหาย 3.799 4.016 3.597 2.602 
   ทุพพลภาพ 3.740 3.992 3.479 2.561 
   สูญเสียอวยัวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 3.716 3.977 3.437 2.551 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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สรุปสิ่งที่ค้นพบ : 

ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในบริการกับความผูกพันของผู้ใช้บริการทั้ง 2 ปี
ส ารวจสอดคล้องกัน กล่าวคือ ความพึงพอใจในบริการไม่ได้แปรผันโดยตรงกับระดับความรู้สึกผูกพัน
ของผู้ประกันตนอย่างมีนัยส าคัญ ความผูกพันของผู้ใช้บริการ มีส่วนท าให้คะแนนความพึงพอใจใน
บริการของส านักงานประกันสังคมเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

แต่กลับพบความชัดเจนที่มากกว่า กล่าวคือ ความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานประกันสังคม มีนัยส าคัญต่อความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคมของผู้ประกันตน 

  

“ความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสที่ผู้ประกันตนมีต่อบทบาทการท า
หน้าที่ของส านักงานประกันสังคม เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวต่อส านักงาน
ประกันสังคมอย่างมาก และส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนผู้ประกันตนที่มี
ความผูกพันมากได้” 
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บทที่ 11 
ความพึงพอใจในบริการของเครือข่ายพันธมิตร 

 
เครือข่ายพันธมิตรงานบริการของส านักงานประกันสังคม คือหน่วยงานอื่นที่ส านักงาน

ประกันสังคม ท าสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงไว้เพื่อให้เป็นตัวแทนส านักงานประกันสังคม ในการท า
หน้าที่บริการผู้มาติดต่องานประกันสังคม โดยผู้มาติดต่อขอรับบริการดังกล่าวไม่ต้องเดินทางมายัง
หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคมโดยตรง แต่สามารถเลือกใช้บริการผ่านเครือข่ายพันธมิตร
ของส านักงานประกันสังคมได้ทุกพื้นที่  

การส ารวจความพึงพอใจในบริการของเครือข่ายพันธมิตร ครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงเครือข่าย
พันธมิตรหลักจากเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล เครือข่ายด้านทันตกรรม และเครือข่ายด้านการ
ช าระเงิน โดยเป็นการส ารวจเกี่ยวกับการรับรู้ ความคิดเห็นของผู้ประกันตนที่มีประสบการณ์ใช้บริการ
งานประกันสังคมผ่านเครือข่ายพันธมิตรดังกล่าว เพื่อเป็นเสียงสะท้อนคุณภาพการให้บริการและ
ความรู้สึกพึงพอใจที่ส านักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนผ่าน
เครือข่ายพันธมิตรต่างๆ มีผลส ารวจดังนี ้

 

11.1 การรับรู้ของผู้ประกันตน 
ผู้ประกันตนส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและได้ใช้บริการเครือข่ายเหล่านั้น (80.2%) 

แต่ยังคงมีผู้ประกันตน 4.7% ที่ไม่รับทราบข้อมูลว่ามีเครือข่ายพันธมิตร  
 

ภาพที่ 11.1 การรับรู้ของผู้ประกันตน เรื่อง ส านักงานประกันสังคมมีบริการผ่านเครอืข่าย
พันธมิตร ปี 2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
 
 

ทราบว่ามีเครือข่าย
พันธมิตรและเคยใช้

บริการ, 80.2%

ทราบว่ามีเครือข่าย
พันธมิตรแต่ไม่เคยใช้

บริการ, 15.0%

ไม่ทราบว่ามี
เครือข่ายพันธมิตร, 

4.7%
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เมื่อพิจารณาตามคุณลักษณะ (ภาพที่ 11.2 และตารางที่ 11.1) พบว่า  

 ผู้ประกันตนที่ใช้บริการส านักงานประกันสังคมขนาดต่างๆ ส่วนใหญ่รับทราบว่ามี
เครือข่ายพันธมิตรและได้ใช้บริการ มากกว่า 78% โดยมีผู้ประกันตนที่ยังไม่รับทราบ
ว่ามีเครือข่ายพันธมิตรสูงในส านักงานขนาดเล็ก คือ ส านักงานประกันสังคมขนาด
เล็กมีผู้ประกันตนที่ยังไม่รับทราบว่ามี เครือข่ายพันธมิตร 5.2% ส านักงาน
ประกันสังคมขนาดกลางมีผู้ประกันตนที่ยังไม่รับทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตร 3.6% 
และส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่มีผู้ประกันตนที่ยังไม่รับทราบว่ามีเครือข่าย
พันธมิตร 4.4% 

 ผู้ประกันตนเพศชายและหญิง ส่วนใหญ่รับทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและได้ใช้
บริการ มากกว่า 79% ส่วนผู้ประกันตนเพศชายที่ยังไม่รับทราบว่ามีเครือข่าย
พันธมิตรมี 5.0 % มากกว่าผู้ประกันตนเพศหญิง (4.5%) 

 ในทุกช่วงอายุ ผู้ประกันตนที่รับทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและได้ใช้บริการ 
มากกว่า 78% โดยผู้ประกันตนที่ไม่รับทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ มีอายุมากกว่า 60 ปี (6.5%) และผู้ประกันตนที่อยู่ในช่วงใกล้เกษียณอายุ 
อายุ 51-60 ปี (5.2%) 

 ในด้านการศึกษาผู้ประกันตนที่รับทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและได้ใช้บริการ 
มากกว่า 72% ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่าไม่
รับทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรในจ านวนที่สูงกว่า (7.3%)  

 ผู้ประกันตนในพื้นที่ภาคต่างๆ รับทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและได้ใช้บริการ 
มากกว่า 75% โดยผู้ประกันตนพื้นที่ภาคกลางมีจ านวนผู้ประกันตนที่ไม่รับทราบว่า
มีเครือข่ายพันธมิตรสูงกว่าพื้นที่อื่น (7.0%) 

 ผู้ประกันตนในกลุ่มต่างๆ รับทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและได้ใช้บริการ มากกว่า 
76% โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นกลุ่มที่ไม่รับทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรสูง
กว่าผู้ประกันตนกลุ่มอื่น (6.2%) 
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ภาพที่ 11.2 การรับรู้ของผู้ประกันตน เรื่อง ส านักงานประกันสังคมมีบริการผ่านเครอืข่าย
พันธมิตร ปี 2562 

81.0 79.3 78.8 

13.8 17.1 16.8 

5.2 3.6 4.4 
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

ส านักงานขนาดเล็ก ส านักงานขนาดกลาง ส านักงานขนาดใหญ่

ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและเคยใช้บริการ

ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรแต่ไม่เคยใช้บริการ

ไม่ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตร

79.5 80.8 

15.5 14.7 
5.0 4.5 

 -

 50.0

 100.0

ชาย หญิง

ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและเคยใช้บริการ ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรแต่ไม่เคยใช้บริการ

ไม่ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตร
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78.2 80.6 80.5 80.3 78.4 80.4 

18.5 
15.0 14.5 15.3 16.4 13.1 

3.2 4.5 5.0 4.4 5.2 6.5  -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี

ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและเคยใช้บริการ

ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรแต่ไม่เคยใช้บริการ

ไม่ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตร

78.8 
85.2 

76.7 79.2 81.7 
72.2 

13.8 11.5 18.8 16.6 13.2 

25.1 

7.3 3.4 4.5 4.2 5.1 2.7 
 -

 10.0
 20.0
 30.0
 40.0
 50.0
 60.0
 70.0
 80.0
 90.0

ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและเคยใช้บริการ

ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรแต่ไม่เคยใช้บริการ

ไม่ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตร
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

76.7 
81.2 

75.1 
83.2 83.0 83.5 

18.9 16.4 17.9 12.4 11.9 13.8 

4.5 2.3 7.0 4.4 5.1 2.7 
 -

 10.0
 20.0
 30.0
 40.0
 50.0
 60.0
 70.0
 80.0
 90.0

ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและเคยใช้บริการ

ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรแต่ไม่เคยใช้บริการ

ไม่ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตร

85.9 
76.3 78.5 78.1 

93.0 

11.6 18.0 16.1 15.7 
5.7 

2.5 5.7 5.4 6.2 1.3 
 -

 10.0
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 90.0

 100.0

ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและเคยใช้บริการ

ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรแต่ไม่เคยใช้บริการ

ไม่ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตร
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ตารางที่ 11.1  การรับรู้ของผูป้ระกันตน เรือ่ง ส านักงานประกันสังคมมีบริการผ่านเครือข่าย
พันธมิตร ปี 2562 

ร้อยละ 
ทราบว่ามีเครือข่าย
พันธมิตรและเคยใช้

บริการ 

ทราบว่ามีเครือข่าย
พันธมิตรแต่ไม่เคย

ใช้บริการ 

ไม่ทราบว่ามี
เครือข่ายพันธมิตร 

รวมทุกกลุ่ม 80.2 15.0 4.7 
ขนาดของส านักงาน    

ส านักงานขนาดเล็ก 81.0 13.8 5.2 
ส านักงานขนาดกลาง 79.3 17.1 3.6 
ส านักงานขนาดใหญ่ 78.8 16.8 4.4 
เพศ    

ชาย 79.5 15.5 5.0 
หญิง 80.8 14.7 4.5 
ช่วงอายุ    

15-20 ป ี 78.2 18.5 3.2 
21-30 ป ี 80.6 15.0 4.5 
31-40 ป ี 80.5 14.5 5.0 
41-50 ป ี 80.3 15.3 4.4 
51-60 ป ี 78.4 16.4 5.2 
มากกว่า 60 ป ี 80.4 13.1 6.5 
ระดับการศึกษา    

ประถมศึกษา/ต่ ากว่า 78.8 13.8 7.3 
มัธยมศึกษาตอนต้น 85.2 11.5 3.4 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 76.7 18.8 4.5 
อนุปริญญา/ปวส. 79.2 16.6 4.2 
ปริญญาตรี 81.7 13.2 5.1 
ปริญญาโท/สูงกว่า 72.2 25.1 2.7 
ภาค    

กรุงเทพมหานคร 76.7 18.9 4.5 
ปริมณฑล 81.2 16.4 2.3 
ภาคกลาง 75.1 17.9 7.0 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 83.2 12.4 4.4 
ภาคเหนือ 83.0 11.9 5.1 
ภาคใต ้ 83.5 13.8 2.7 
ประเภทผู้ประกันตน    

นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง 85.9 11.6 2.5 
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ร้อยละ 
ทราบว่ามีเครือข่าย
พันธมิตรและเคยใช้

บริการ 

ทราบว่ามีเครือข่าย
พันธมิตรแต่ไม่เคย

ใช้บริการ 

ไม่ทราบว่ามี
เครือข่ายพันธมิตร 

ผู้ประกันตน มาตรา 33 76.3 18.0 5.7 
ผู้ประกันตน มาตรา 39 78.5 16.1 5.4 
ผู้ประกันตน มาตรา 40 78.1 15.7 6.2 
ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 93.0 5.7 1.3 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 

สรุปสิ่งที่ค้นพบ : ผู้ประกันตนที่ยังไม่ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและไม่เคยใช้บริการ

ยังคงมีปรากฏอยู่จากผลการส ารวจในปีนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนที่มีการศึกษาประถมศึกษา
หรือต่ ากว่า ผู้ประกันตนในพ้ืนที่ภาคกลาง ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้ประกันตน มาตรา 40 
ซึ่งส านักงานประกันสังคมควรเน้นการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกันตนเหล่านี้ ให้สามารถได้เข้าถึง
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนพึงจะได้รับต่อไป 

 

11.2 ความพึงพอใจของผู้ประกันตนกับบรกิารเครือข่ายพันธมิตร 
ในด้านจ านวนผู้ที่เคยใช้บริการเครือข่ายพันธมิตร (ภาพที่ 11.3 และตารางที่ 11.2) พบว่า 

ผู้ประกันตนที่เคยใช้บริการเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาลมี 69.6% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปี 2561 
มี 50.6%) ผู้ประกันตนที่เคยใช้บริการเครือข่ายด้านทันตกรรม มี 24.0% และผู้ประกันตนที่เคยใช้
บริการเครือข่ายด้านการช าระเงิน 72.8% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปี 2561 มี 49.9%) 

 
ภาพที่ 11.3 จ านวนของผู้ประกันตนกบับริการเครือข่ายพันธมิตร ปี 2561-2562 

 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 
หมายเหตุ : การส ารวจปี 2562 แยกรายการเครือข่ายทันตกรรมออกจากเครือข่ายการรักษาพยาบาล 

50.6%
69.6%

24.0%
49.9%

72.8%

0.0%

50.0%

100.0%

2561 2562

เคยใช้บริการเครือข่ายการรักษาพยาบาล เคยใช้บริการเครือข่ายทันตกรรม

เคยใช้บริการเครือข่ายด้านการช าระเงิน
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คะแนนความพึงพอในการใช้บริการเครือข่าย ในภาพรวม ปี 2562 พบว่า มี  3.883 คะแนน 
(Top 2 Box 70.54%) ต่ ากว่าปี 2561 เล็กน้อย (คะแนนปี 2561 คือ 3.971 คะแนน Top 2 Box 
77.70%) (ภาพที่ 11.4 และตารางที่ 11.2) เมื่อจ าแนกคะแนนตามประเภทการให้บริการ พบว่า 

คะแนนความพึงพอในเครือข่ายรักษาพยาบาล 3.821 คะแนน (Top 2 Box 67.23%) ต่ า
กว่าปี 2561 เล็กน้อย (คะแนนปี 2561 คือ 3.907 คะแนน Top 2 Box 73.90%) ส าหรับการ
ให้บริการของเครือข่ายที่ผู้ประกันตนพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 
3.877 คะแนน (Top 2 Box 71.83%) และพึงพอใจน้อยที่สุดในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
สถานพยาบาล 3.770 คะแนน (Top 2 Box 63.69%) 

คะแนนความพึงพอในเครือข่ายทันตกรรม 3.947 คะแนน (Top 2 Box 73.28%) ส าหรับ
การให้บริการของเครือข่ายที่ผู้ประกันตนพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพของการให้บริการด้าน
การแพทย ์ 4.013 คะแนน (Top 2 Box 76.15%) และพึงพอใจน้อยที่สุดในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของคลินิก 3.908 คะแนน (Top 2 Box 69.52%) 

คะแนนความพึงพอในเครือข่ายการช าระเงิน 4.071 คะแนน (Top 2 Box 81.84%) ต่ ากว่า
ปี 2561 (คะแนนปี 2561 คือ 4.271 คะแนน Top 2 Box 96.70%)  

 
ภาพที่ 11.4 รายละเอียดคะแนนความพึงพอใจของผู้ประกันตนกบับริการเครือข่ายพันธมิตร               

ปี 2561-2562 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.071 

3.947 

3.821 

3.883 

4.271 

3.907 

3.971 

 3.400  3.600  3.800  4.000  4.200  4.400

เครือข่ายด้านการช าระเงิน

เครือข่ายทันตกรรม

เครือข่ายรักษาพยาบาล

รวมทุกเครือข่าย

2561 2562
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2561 

 
2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

การให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของสถานพยาบาล

สิ่งอ านวยความสะดวกของสถานพยาบาล

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานพยาบาล

คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์

ธนาคารในความตกลงของส านักงานประกันสังคม

ที่ท าการไปรษณีย์

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

เคาน์เตอร์เซ็นเพย์

เคาน์เตอร์ห้างค้าปลีก

เค
รือ

ข่า
ยรั

กษ
าพ

ยา
บา

ล
เค

รือ
ข่า

ยด
้าน

กา
รช

 าร
ะเ

งิน
ปร

ะก
ันสั

งค
ม

3.916

3.893

3.901

3.886

3.939

4.259

4.252

4.280

4.351

4.303

4.033 

4.453 

4.055 

3.957 

4.029 

4.087 

4.076 

4.013 

3.908 

3.919 

3.939 

3.956 

3.877 

3.770 

3.838 

3.788 

3.835 

 3.400  3.600  3.800  4.000  4.200  4.400  4.600

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (ตู้บุญเติม)  

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 

บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด (CenPay)   

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (7-eleven)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

ธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงินประกันสังคม

คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคลินิก

สิ่งอ านวยความสะดวกของคลินิก

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของคลินิก

การให้บริการของเจ้าหน้าที่คลินิก

คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานพยาบาล

สิ่งอ านวยความสะดวกของสถานพยาบาล

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของสถานพยาบาล

การให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล

เค
รือ

ข่า
ยช

 าร
ะเ

งิน
เค

รือ
ข่า

ยท
ันต
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เค
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ตารางที่ 11.2  รายละเอียดคะแนนความพึงพอใจของผู้ประกันตนกับบริการเครือขา่ยพันธมิตร 
ปี 2562 

รายการ คะแนน 
Top 

2 Box 

ร้อยละพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

รวมทุกเครือข่าย 3.883 70.54 20.30 50.24 27.25 1.86 0.35 
เครือข่ายรักษาพยาบาล 3.821 67.23 17.89 49.34 30.11 2.34 0.32 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล 3.835 69.14 16.39 52.75 29.08 1.47 0.30 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของสถานพยาบาล 3.788 66.73 15.30 51.42 30.36 2.58 0.33 
สิ่งอ านวยความสะดวกของสถานพยาบาล 3.838 64.89 21.85 43.05 32.49 2.32 0.30 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานพยาบาล 3.770 63.69 16.49 47.20 33.45 2.55 0.31 
คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 3.877 71.83 19.44 52.39 25.01 2.80 0.37 
เครือข่ายทันตกรรม 3.947 73.28 23.74 49.55 24.93 1.25 0.54 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่คลินิก 3.956 75.51 24.61 50.90 21.90 0.68 1.91 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของคลินิก 3.939 73.50 22.29 51.21 24.91 1.29 0.30 
สิ่งอ านวยความสะดวกของคลินิก 3.919 71.75 21.98 49.77 26.61 1.43 0.21 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคลินิก 3.908 69.52 23.50 46.02 28.39 1.94 0.16 
คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 4.013 76.15 26.29 49.85 22.84 0.92 0.10 
เครือข่ายด้านการช าระเงิน 4.071 81.84 26.11 55.72 17.42 0.58 0.16 
 ธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงินประกันสังคม  4.076 80.58 27.85 52.73 18.72 0.61 0.09 
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  4.087 83.93 26.09 57.84 15.02 0.79 0.26 
 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (7-eleven)  4.029 83.28 20.41 62.88 16.04 0.60 0.08 
 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด 
(CenPay)     

3.957 77.42 22.58 54.84 20.43 - 2.15 

 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด   4.055 82.35 24.71 57.65 16.86 - 0.78 
 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด  4.453 87.93 58.77 29.16 11.16 0.46 0.46 
 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (ตู้บุญเติม)    4.033 75.82 31.87 43.96 21.98 - 2.20 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางที่ 11.3 รายละเอียดคะแนนความพึงพอใจของผู้ประกันตนกับบริการเครือขา่ยพันธมิตร 
ปี 2562 กรณกีองทุนประกันสังคม 

รายการ คะแนน 
Top 

2 Box 

ร้อยละพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

รวมทุกเครือข่าย 3.840 68.66 18.09 50.57 28.96 2.00 0.39 
เครือข่ายรักษาพยาบาล 3.772 64.37 16.08 48.29 32.70 2.57 0.36 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล 3.796 66.49 15.33 51.17 31.60 1.58 0.33 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของสถานพยาบาล 3.749 63.59 14.74 48.85 33.31 2.74 0.37 
สิ่งอ านวยความสะดวกของสถานพยาบาล 3.746 61.90 16.00 45.90 35.15 2.62 0.33 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานพยาบาล 3.725 60.53 15.39 45.14 36.40 2.74 0.34 
คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 3.845 69.52 19.01 50.50 26.87 3.20 0.42 
เครือข่ายทันตกรรม 3.936 73.65 22.38 51.27 24.56 1.20 0.60 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่คลินิก 3.922 74.39 22.58 51.81 22.93 0.57 2.12 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของคลินิก 3.939 74.49 21.39 53.10 23.88 1.29 0.33 
สิ่งอ านวยความสะดวกของคลินิก 3.921 72.54 21.21 51.33 26.02 1.20 0.24 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคลินิก 3.892 70.01 21.59 48.41 27.78 2.03 0.18 
คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 4.008 76.81 25.09 51.72 22.16 0.92 0.11 
เครือข่ายด้านการช าระเงิน 3.998 80.42 20.33 60.09 18.75 0.65 0.18 
 ธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงินประกันสังคม  3.948 77.61 18.13 59.48 21.57 0.71 0.11 
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  4.073 83.82 24.83 59.00 15.06 0.84 0.28 
 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (7-eleven)  4.019 83.57 19.09 64.48 15.71 0.64 0.09 
 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด 
(CenPay)     

3.989 80.00 23.33 56.67 17.78 - 2.22 

 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด   4.051 82.17 24.63 57.54 16.99 - 0.85 
 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด  4.430 86.82 57.71 29.10 12.19 0.50 0.50 
 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (ตู้บุญเติม)    4.033 75.56 32.22 43.33 22.22 - 2.22 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
 
 
 
 
 



   

11-12 

ตารางที่ 11.4 รายละเอียดคะแนนความพึงพอใจของผู้ประกันตนกับบริการเครือขา่ยพันธมิตร 
ปี 2562 กรณกีองทุนเงินทดแทน 

รายการ คะแนน 
Top 

2 Box 

ร้อยละพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

เครือข่ายรักษาพยาบาล 3.836 66.19 20.42 45.78 30.93 2.71 0.17 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล 3.814 66.01 16.30 49.71 33.19 0.67 0.14 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของสถานพยาบาล 3.788 67.04 15.65 51.39 29.30 3.45 0.21 
สิ่งอ านวยความสะดวกของสถานพยาบาล 3.948 64.06 33.95 30.11 32.91 2.89 0.14 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานพยาบาล 3.785 64.17 16.69 47.49 33.62 2.02 0.18 
คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 3.844 69.93 19.44 50.49 25.25 4.66 0.17 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 

สรุปสิ่งที่ค้นพบ : ผู้ประกันตนพึงพอใจน้อยที่สุดในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้ง

ในเครือข่ายรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่ส านักงานประกันสังคมควรเร่งน าไปพิจารณาปรับกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้ประกันตนมากขึ้น 
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ตารางที่ 11.5  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการเครือข่ายการ
รักษาพยาบาลจากมากทีสุ่ดไปน้อยที่สุด ในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่
สถานพยาบาล กระบวนการและขัน้ตอนให้บริการของสถานพยาบาล และ        
สิ่งอ านวยความสะดวกของสถานพยาบาล ปี 2562    

การให้บริการของเจ้าหน้าที่
สถานพยาบาล 

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ
ของสถานพยาบาล 

สิ่งอ านวยความสะดวกของ
สถานพยาบาล 

กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  

กทม. พื้นที่ 6 4.146 กทม. พื้นที่ 6 4.103 กทม. พื้นที่ 6 4.103 
กทม. พื้นที่ 11 4.000 กทม. พื้นที่ 11 4.000 กทม. พื้นที่ 1 4.087 
กทม. พื้นที่ 3 3.975 กทม. พื้นที่ 3 3.975 กทม. พื้นที่ 11 4.073 
กทม. พื้นที่ 7 3.957 กทม. พื้นที่ 1 3.904 กทม. พื้นที่ 3 4.065 
กทม. พื้นที่ 4 3.871 กทม. พื้นที่ 7 3.787 กทม. พื้นที่ 2 3.971 
กทม. พื้นที่ 1 3.865 กทม. พื้นที่ 12 3.763 กทม. พื้นที่ 7 3.894 
กทม. พื้นที่ 10 3.833 กทม. พื้นที่ 2 3.750 กทม. พื้นที่ 12 3.788 
กทม. พื้นที่ 2 3.802 กทม. พื้นที่ 8 3.750 กทม. พื้นที่ 10 3.773 
กทม. พื้นที่ 12 3.788 กทม. พื้นที่ 4 3.700 กทม. พื้นที่ 8 3.750 
กทม. พื้นที่ 8 3.757 กทม. พื้นที่ 10 3.697 กทม. พื้นที่ 4 3.733 
กทม. พื้นที่ 9 3.628 กทม. พื้นที่ 5 3.473 กทม. พื้นที่ 9 3.591 
กทม. พื้นที่ 5 3.484 กทม. พื้นที่ 9 3.409 กทม. พื้นที่ 5 3.548 
ปริมณฑล  ปริมณฑล  ปริมณฑล  

สาขาบางพลี 
(สมุทรปราการ) 

4.007 
สาขาคลองหลวง 

(ปทุมธานี) 
3.892 

สาขาบางพลี 
(สมุทรปราการ) 

4.170 

สาขาบางเสาธง 
(สมุทรปราการ) 

3.929 นนทบุรี 3.888 
สาขาบางเสาธง 
(สมุทรปราการ) 

3.893 

นนทบุรี 3.924 
สาขาบางพลี 

(สมุทรปราการ) 
3.855 นนทบุรี 3.888 

สาขาบางบัวทอง 
(นนทบุรี) 

3.826 
สาขาบางเสาธง 
(สมุทรปราการ) 

3.821 
สาขาสามพราน 

(นครปฐม) 
3.793 

สาขาคลองหลวง 
(ปทุมธานี) 

3.808 
สาขาบางบัวทอง 

(นนทบุรี) 
3.778 นครปฐม 3.791 

สาขาสามพราน 
(นครปฐม) 

3.708 นครปฐม 3.690 
สาขาพระประแดง 
(สมุทรปราการ) 

3.789 

นครปฐม 3.705 สมุทรปราการ 3.687 สมุทรปราการ 3.733 

สมุทรปราการ 3.693 
สาขาสามพราน 

(นครปฐม) 
3.635 

สาขาคลองหลวง 
(ปทุมธานี) 

3.695 
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การให้บริการของเจ้าหน้าที่
สถานพยาบาล 

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ
ของสถานพยาบาล 

สิ่งอ านวยความสะดวกของ
สถานพยาบาล 

ปทุมธานี 3.497 
สาขากระทุ่มแบน 

(สมุทรสาคร) 
3.415 

สาขาบางบัวทอง 
(นนทบุรี) 

3.695 

สาขากระทุ่มแบน 
(สมุทรสาคร) 

3.438 ปทุมธานี 3.399 ปทุมธานี 3.451 

สมุทรสาคร 3.411 สมุทรสาคร 3.397 
สาขากระทุ่มแบน 

(สมุทรสาคร) 
3.415 

สาขาพระประแดง 
(สมุทรปราการ) 

3.289 
สาขาพระประแดง 
(สมุทรปราการ) 

3.289 สมุทรสาคร 3.411 

ภาคกลาง  ภาคกลาง  ภาคกลาง  

นครนายก 4.612 สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 4.434 อ่างทอง 4.875 
สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 4.408 ประจวบคีรีขันธ์ 4.328 สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 4.447 
สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.174 สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.165 สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 4.279 

สาขาหัวหิน 
(ประจวบคีรีขันธ์) 

4.147 
สาขาพนมสารคาม 

(ฉะเชิงเทรา) 
4.151 สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.174 

ประจวบคีรีขันธ์ 4.138 
สาขาหัวหิน 

(ประจวบคีรีขันธ์) 
4.101 

สาขาหัวหิน 
(ประจวบคีรีขันธ์) 

4.168 

สาขาอุทัย (อยุธยา) 4.111 ปราจีนบุร ี 4.086 
สาขาศรีมหาโพธิ 

(ปราจีนบุรี) 
4.108 

ลพบุรี 4.093 นครนายก 4.071 สิงห์บุรี 4.100 
ปราจีนบุร ี 4.086 สระบุรี 4.007 ลพบุรี 4.093 

สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 4.038 อ่างทอง 4.000 
สาขาพนมสารคาม 

(ฉะเชิงเทรา) 
4.076 

สาขาพนมสารคาม 
(ฉะเชิงเทรา) 

4.008 สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 3.951 ปราจีนบุร ี 4.069 

อ่างทอง 4.000 
สาขาบางปะกง 
(ฉะเชิงเทรา) 

3.948 นครนายก 4.059 

สาขาหนองแค (สระบุรี) 3.992 สาขาหนองแค (สระบุรี) 3.941 
สาขาท่ามะกา 
(กาญจนบุรี) 

4.045 

ระยอง 3.967 สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 3.938 
สาขาบางปะกง 
(ฉะเชิงเทรา) 

4.030 

สาขาบางปะกง 
(ฉะเชิงเทรา) 

3.955 ลพบุรี 3.930 สระบุรี 4.000 

สระบุรี 3.906 กาญจนบุร ี 3.854 ประจวบคีรีขันธ์ 3.983 
สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 3.902 สุพรรณบุรี 3.844 สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 3.954 
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การให้บริการของเจ้าหน้าที่
สถานพยาบาล 

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ
ของสถานพยาบาล 

สิ่งอ านวยความสะดวกของ
สถานพยาบาล 

กาญจนบุร ี 3.891 
สาขาท่ามะกา 
(กาญจนบุรี) 

3.842 ระยอง 3.933 

สาขาท่ามะกา 
(กาญจนบุรี) 

3.880 สิงห์บุรี 3.775 สาขาอุทัย (อยุธยา) 3.901 

สุพรรณบุรี 3.854 ระยอง 3.767 ชลบุรี 3.873 
สิงห์บุรี 3.825 สาขาปลวกแดง (ระยอง) 3.760 สาขาหนองแค (สระบุรี) 3.857 
ชัยนาท 3.821 ฉะเชิงเทรา 3.730 ฉะเชิงเทรา 3.857 

สาขาปลวกแดง (ระยอง) 3.801 สาขาสามชุก (สุพรรณบุรี) 3.721 สาขาปลวกแดง (ระยอง) 3.829 

ฉะเชิงเทรา 3.778 
สาขาศรีมหาโพธิ 

(ปราจีนบุรี) 
3.703 กาญจนบุร ี 3.810 

สาขาสามชุก (สุพรรณบุรี) 3.721 สาขาอุทัย (อยุธยา) 3.691 เพชรบุรี 3.803 
สระแก้ว 3.711 สระแก้ว 3.678 สุพรรณบุรี 3.802 
อยุธยา 3.708 เพชรบุรี 3.658 สาขาสามชุก (สุพรรณบุรี) 3.793 

สาขาศรีมหาโพธิ 
(ปราจีนบุรี) 

3.703 ชัยนาท 3.657 ตราด 3.754 

เพชรบุรี 3.645 
สาขาอรัญประเทศ 

(สระแก้ว) 
3.633 อยุธยา 3.743 

สาขาอรัญประเทศ 
(สระแก้ว) 

3.589 อยุธยา 3.628 
สาขาอรัญประเทศ 

(สระแก้ว) 
3.710 

ตราด 3.525 ชลบุรี 3.592 สมุทรสงคราม 3.635 
ชลบุรี 3.521 ตราด 3.508 สระแก้ว 3.570 

สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 3.490 ราชบุรี 3.487 ชัยนาท 3.564 
ราชบุรี 3.487 สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 3.471 ราชบุรี 3.530 

สมุทรสงคราม 3.429 สมุทรสงคราม 3.460 สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 3.461 
จันทบุรี 3.215 จันทบุรี 3.198 จันทบุรี 3.306 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หนองบัวล าภู 4.307 หนองคาย 4.302 สกลนคร 4.407 
หนองคาย 4.281 หนองบัวล าภู 4.257 นครราชสีมา 4.375 

นครราชสีมา 4.266 นครราชสีมา 4.255 หนองคาย 4.309 
ยโสธร 4.255 กาฬสินธุ์ 4.200 บึงกาฬ 4.250 

กาฬสินธุ์ 4.207 ยโสธร 4.179 กาฬสินธุ์ 4.250 
บึงกาฬ 4.150 บึงกาฬ 4.133 ยโสธร 4.170 

สาขาสว่างแดนดนิ 
(สกลนคร) 

4.101 
สาขาสว่างแดนดนิ 

(สกลนคร) 
3.971 ชัยภูมิ 3.989 

มุกดาหาร 4.012 สกลนคร 3.889 หนองบัวล าภู 3.950 
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การให้บริการของเจ้าหน้าที่
สถานพยาบาล 

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ
ของสถานพยาบาล 

สิ่งอ านวยความสะดวกของ
สถานพยาบาล 

มหาสารคาม 3.983 มุกดาหาร 3.855 
สาขาสว่างแดนดนิ 

(สกลนคร) 
3.942 

ศรีสะเกษ 3.961 ชัยภูมิ 3.849 สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 3.910 

สกลนคร 3.926 มหาสารคาม 3.821 
สาขาปากช่อง 
(นครราชสีมา) 

3.861 

สาขาโนนสูง 
(นครราชสีมา) 

3.908 
สาขาโนนสูง 

(นครราชสีมา) 
3.817 มหาสารคาม 3.855 

ขอนแก่น 3.902 สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 3.806 
สาขาโนนสูง 

(นครราชสีมา) 
3.809 

สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 3.896 
สาขาปากช่อง 
(นครราชสีมา) 

3.741 มุกดาหาร 3.807 

ชัยภูมิ 3.860 ศรีสะเกษ 3.713 สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 3.766 
สาขาปากช่อง 
(นครราชสีมา) 

3.796 สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 3.694 ร้อยเอ็ด 3.750 

อ านาจเจริญ 3.768 อ านาจเจริญ 3.688 อุดรธานี 3.744 
เลย 3.757 อุบลราชธาน ี 3.679 อุบลราชธาน ี 3.739 

สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 3.739 ขอนแก่น 3.664 ศรีสะเกษ 3.698 
สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 3.693 สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 3.621 ขอนแก่น 3.650 
สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 3.693 อุดรธานี 3.603 สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 3.649 

อุบลราชธาน ี 3.672 เลย 3.593 อ านาจเจริญ 3.645 
สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 3.670 ร้อยเอ็ด 3.587 เลย 3.607 

สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 3.623 สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 3.584 สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 3.562 
ร้อยเอ็ด 3.606 นครพนม 3.521 สุรินทร์ 3.553 
อุดรธานี 3.603 สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 3.407 บุรีรัมย์ 3.543 
นครพนม 3.563 สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 3.407 นครพนม 3.471 
บุรีรัมย์ 3.438 บุรีรัมย์ 3.397 สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 3.357 
สุรินทร์ 3.403 สุรินทร์ 3.359 สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 3.357 

สาขาเดชอุดม 
(อุบลราชธานี) 

3.000 
สาขาเดชอุดม 
(อุบลราชธานี) 

3.000 
สาขาเดชอุดม 
(อุบลราชธานี) 

3.000 

ภาคเหนือ  ภาคเหนือ  ภาคเหนือ  

สุโขทัย 4.141 สาขาตาคล ี(นครสวรรค์) 4.186 นครสวรรค์ 4.252 
สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 4.119 สุโขทัย 4.162 สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 4.230 

น่าน 4.069 นครสวรรค์ 4.138 ล าพูน 4.194 
อุตรดิตถ์ 4.042 ล าพูน 4.114 สาขาตาคล ี(นครสวรรค์) 4.186 

นครสวรรค์ 4.008 สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 4.080 สุโขทัย 4.182 
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การให้บริการของเจ้าหน้าที่
สถานพยาบาล 

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ
ของสถานพยาบาล 

สิ่งอ านวยความสะดวกของ
สถานพยาบาล 

ล าพูน 3.990 สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 4.041 น่าน 4.034 
สาขาแม่สอด (ตาก) 3.983 สาขาแม่สอด (ตาก) 3.983 อุตรดิตถ์ 4.017 

ตาก 3.964 อุตรดิตถ์ 3.975 สาขาแม่สอด (ตาก) 3.983 
สาขาตาคลี (นครสวรรค์) 3.958 ตาก 3.957 ตาก 3.971 

เชียงใหม่ 3.893 ก าแพงเพชร 3.882 เชียงใหม่ 3.964 
ก าแพงเพชร 3.882 เชียงใหม่ 3.864 สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 3.932 

สาขาลอง (แพร่) 3.845 น่าน 3.839 แม่ฮ่องสอน 3.922 
พิษณุโลก 3.824 แม่ฮ่องสอน 3.814 สาขาปัว (น่าน) 3.914 

แม่ฮ่องสอน 3.814 สาขาลอง (แพร)่ 3.803 สาขาฝาง (เชียงใหม่) 3.876 
เพชรบูรณ์ 3.787 พิษณุโลก 3.745 ก าแพงเพชร 3.854 
อุทัยธานี 3.787 เพชรบูรณ์ 3.745 เชียงราย 3.801 

สาขาปัว (น่าน) 3.762 เชียงราย 3.713 แพร ่ 3.747 
สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 3.757 สาขาปัว (น่าน) 3.695 เพชรบูรณ์ 3.713 

เชียงราย 3.750 อุทัยธานี 3.691 สาขาลอง (แพร่) 3.704 
สาขาฝาง (เชียงใหม่) 3.705 สาขาฝาง (เชียงใหม่) 3.676 อุทัยธานี 3.669 

พะเยา 3.567 พะเยา 3.583 พะเยา 3.633 
พิจิตร 3.515 พิจิตร 3.515 พิษณุโลก 3.588 
แพร ่ 3.495 แพร ่ 3.385 พิจิตร 3.529 

สาขาเถิน (ล าปาง) 3.403 สาขาเถิน (ล าปาง) 3.375 สาขาเถิน (ล าปาง) 3.403 
ล าปาง 3.371 ล าปาง 3.361 ล าปาง 3.351 

สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) 3.271 สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) 3.306 สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) 3.294 
ภาคใต้  ภาคใต้  ภาคใต้  

สาขาสิชล 
(นครศรีธรรมราช) 

4.462 สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.348 สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.472 

สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.335 
สาขาสิชล 

(นครศรีธรรมราช) 
4.308 

สาขาสิชล 
(นครศรีธรรมราช) 

4.269 

สาขาทุ่งสง 
(นครศรีธรรมราช) 

4.295 
สาขาทุ่งสง 

(นครศรีธรรมราช) 
4.107 สาขาสะเดา (สงขลา) 4.149 

สตูล 4.106 ปัตตานี 4.083 
สาขาทุ่งสง 

(นครศรีธรรมราช) 
4.125 

พังงา 4.093 สาขาสะเดา (สงขลา) 4.075 ปัตตานี 4.117 
สาขาสะเดา (สงขลา) 4.090 นราธิวาส 4.056 นราธิวาส 4.081 

นราธิวาส 4.073 สตูล 4.045 สตูล 4.076 
ยะลา 4.032 สงขลา 3.967 ภูเก็ต 4.025 

นครศรีธรรมราช 4.011 นครศรีธรรมราช 3.945 นครศรีธรรมราช 4.022 
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การให้บริการของเจ้าหน้าที่
สถานพยาบาล 

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ
ของสถานพยาบาล 

สิ่งอ านวยความสะดวกของ
สถานพยาบาล 

สงขลา 3.989 พังงา 3.944 พังงา 4.000 
ปัตตานี 3.954 ภูเก็ต 3.899 สงขลา 3.915 

สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.950 ยะลา 3.882 ยะลา 3.892 
ภูเก็ต 3.886 กระบี่ 3.800 ระนอง 3.871 
กระบี่ 3.870 สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.784 สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.806 
ระนอง 3.798 ระนอง 3.775 กระบี่ 3.760 

สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 3.667 สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 3.640 สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 3.688 
ชุมพร 3.637 สุราษฎร์ธานี 3.607 สุราษฎร์ธานี 3.662 

สาขาคลองท่อม (กระบี่) 3.624 สาขาคลองท่อม (กระบี่) 3.604 สาขาคลองท่อม (กระบี่) 3.615 
สุราษฎร์ธานี 3.593 ชุมพร 3.589 พัทลุง 3.602 

พัทลุง 3.474 พัทลุง 3.519 ชุมพร 3.548 
ตรัง 3.428 ตรัง 3.406 ตรัง 3.424 

สาขาเกาะสมุย 
(สุราษฎร์ธานี) 

3.172 
สาขาเกาะสมุย  
(สุราษฎร์ธานี) 

3.172 
สาขาเกาะสมุย  
(สุราษฎร์ธานี) 

3.158 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางที่ 11.6  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการเครือข่ายการ
รักษาพยาบาลจากมากทีสุ่ดไปน้อยที่สุด ในการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารของ
สถานพยาบาล และในคุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย ์ปี 2562      

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานพยาบาล คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  
กทม. พื้นที่ 11 4.073 กทม. พื้นที่ 6 4.130 
กทม. พื้นที่ 6 4.054 กทม. พื้นที่ 11 4.055 
กทม. พื้นที่ 3 3.965 กทม. พื้นที่ 3 3.965 
กทม. พื้นที่ 1 3.856 กทม. พื้นที่ 1 3.894 
กทม. พื้นที่ 7 3.830 กทม. พื้นที่ 7 3.809 
กทม. พื้นที่ 2 3.762 กทม. พื้นที่ 8 3.764 
กทม. พื้นที่ 8 3.757 กทม. พื้นที่ 12 3.763 
กทม. พื้นที่ 12 3.725 กทม. พื้นที่ 2 3.733 
กทม. พื้นที่ 4 3.683 กทม. พื้นที่ 5 3.731 
กทม. พื้นที่ 10 3.621 กทม. พื้นที่ 4 3.624 
กทม. พื้นที่ 5 3.447 กทม. พื้นที่ 9 3.604 
กทม. พื้นที่ 9 3.384 กทม. พื้นที่ 10 3.409 
ปริมณฑล  ปริมณฑล  

สาขาบางพลี (สมุทรปราการ) 3.993 สาขาคลองหลวง (ปทุมธานี) 4.144 
นนทบุรี 3.906 สาขาบางพลี (สมุทรปราการ) 4.014 

สาขาบางเสาธง (สมุทรปราการ) 3.821 สมุทรปราการ 3.951 
สาขาบางบัวทอง (นนทบุรี) 3.790 สาขาบางเสาธง (สมุทรปราการ) 3.929 

นครปฐม 3.690 นนทบุรี 3.900 
สมุทรปราการ 3.676 สาขาบางบัวทอง (นนทบุรี) 3.796 

สาขาสามพราน (นครปฐม) 3.629 นครปฐม 3.776 
สาขาคลองหลวง (ปทุมธานี) 3.509 สาขาสามพราน (นครปฐม) 3.738 

สาขากระทุ่มแบน (สมุทรสาคร) 3.415 สาขาพระประแดง (สมุทรปราการ) 3.421 
สมุทรสาคร 3.411 สาขากระทุ่มแบน (สมุทรสาคร) 3.415 

สาขาพระประแดง (สมุทรปราการ) 3.368 ปทุมธานี 3.386 
ปทุมธานี 3.327 สมุทรสาคร 3.383 
ภาคกลาง  ภาคกลาง  

สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 4.539 นครนายก 4.627 
นครนายก 4.518 สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 4.553 

สาขาหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) 4.106 สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.174 
ปราจีนบุร ี 4.086 สระบุรี 4.144 

สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.066 สาขาหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) 4.106 
สาขาบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 4.030 สาขาท่ามะกา (กาญจนบุรี) 4.087 
สาขาท่ามะกา (กาญจนบุรี) 4.008 ปราจีนบุร ี 4.086 

ประจวบคีรีขันธ์ 4.000 สาขาพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) 4.084 
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การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานพยาบาล คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 
อ่างทอง 4.000 กาญจนบุรี 4.080 
ลพบุรี 4.000 สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 4.031 

สาขาพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) 3.975 สาขาบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 4.030 
สระบุรี 3.964 ประจวบคีรีขันธ์ 4.017 

สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 3.951 อ่างทอง 4.000 
สาขาหนองแค (สระบุรี) 3.908 สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 3.984 

ระยอง 3.867 สาขาหนองแค (สระบุรี) 3.933 
สุพรรณบุรี 3.833 ลพบุรี 3.930 

สาขาอุทัย (อยุธยา) 3.802 สุพรรณบุรี 3.901 
สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 3.777 ระยอง 3.867 

สิงห์บุรี 3.775 ชัยนาท 3.836 
สาขาปลวกแดง (ระยอง) 3.767 สาขาปลวกแดง (ระยอง) 3.829 

เพชรบุรี 3.750 สาขาอุทัย (อยุธยา) 3.827 
สาขาสามชุก (สุพรรณบุรี) 3.712 สิงห์บุรี 3.800 

กาญจนบุร ี 3.693 สาขาสามชุก (สุพรรณบุรี) 3.792 
ฉะเชิงเทรา 3.690 เพชรบุรี 3.789 
สระแก้ว 3.669 สระแก้ว 3.773 

สาขาศรีมหาโพธิ (ปราจีนบุรี) 3.622 ฉะเชิงเทรา 3.762 
ชลบุรี 3.592 จันทบุรี 3.662 

สาขาอรัญประเทศ (สระแก้ว) 3.591 สาขาศรีมหาโพธิ (ปราจีนบุรี) 3.622 
อยุธยา 3.566 สาขาอรัญประเทศ (สระแก้ว) 3.613 
ราชบุรี 3.494 ชลบุรี 3.592 
ตราด 3.475 ราชบุรี 3.592 

สมุทรสงคราม 3.444 ตราด 3.574 
สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 3.412 อยุธยา 3.558 

ชัยนาท 3.386 สมุทรสงคราม 3.492 
จันทบุรี 3.165 สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 3.431 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หนองบัวล าภู 4.271 ยโสธร 4.356 
หนองคาย 4.259 หนองบัวล าภู 4.336 
กาฬสินธุ์ 4.229 นครราชสีมา 4.297 
ยโสธร 4.208 กาฬสินธุ์ 4.221 

นครราชสีมา 4.172 หนองคาย 4.151 
บึงกาฬ 4.133 สาขาสว่างแดนดนิ (สกลนคร) 4.130 

สาขาสว่างแดนดนิ (สกลนคร) 4.043 บึงกาฬ 4.100 
สกลนคร 3.963 สุรินทร์ 4.032 
มุกดาหาร 3.867 ชัยภูมิ 4.000 

สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 3.821 สกลนคร 3.889 
สาขาโนนสูง (นครราชสีมา) 3.809 สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 3.884 
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การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานพยาบาล คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 
มหาสารคาม 3.769 สาขาปากช่อง (นครราชสีมา) 3.856 

ชัยภูมิ 3.753 ร้อยเอ็ด 3.853 
เลย 3.714 สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 3.836 

ศรีสะเกษ 3.698 สาขาโนนสูง (นครราชสีมา) 3.832 
อ านาจเจริญ 3.681 อ านาจเจริญ 3.826 
ขอนแก่น 3.678 มุกดาหาร 3.819 

สาขาปากช่อง (นครราชสีมา) 3.667 อุบลราชธาน ี 3.807 
สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 3.636 สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 3.791 

อุบลราชธาน ี 3.630 บุรีรัมย์ 3.789 
ร้อยเอ็ด 3.606 นครพนม 3.750 

สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 3.586 เลย 3.711 
นครพนม 3.571 สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 3.703 

สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 3.514 มหาสารคาม 3.701 
อุดรธานี 3.500 ศรีสะเกษ 3.698 
บุรีรัมย์ 3.449 ขอนแก่น 3.681 

สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 3.443 อุดรธานี 3.653 
สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 3.443 สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 3.457 

สุรินทร์ 3.402 สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 3.457 
สาขาเดชอุดม (อุบลราชธานี) 3.000 สาขาเดชอุดม (อุบลราชธานี) 3.000 

ภาคเหนือ  ภาคเหนือ  

ล าพูน 4.250 นครสวรรค์ 4.350 
นครสวรรค์ 4.195 ล าพูน 4.306 

สาขาตาคลี (นครสวรรค์) 4.169 สาขาตาคล ี(นครสวรรค์) 4.271 
สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 4.120 สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 4.150 

สุโขทัย 4.061 สุโขทัย 4.141 
สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 3.986 สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 4.054 
สาขาแม่สอด (ตาก) 3.975 สาขาแม่สอด (ตาก) 4.025 

ตาก 3.950 น่าน 4.000 
อุตรดิตถ์ 3.932 สาขาปัว (น่าน) 4.000 

น่าน 3.852 อุตรดิตถ์ 3.966 
ก าแพงเพชร 3.846 ตาก 3.950 
เชียงใหม่ 3.840 เชียงใหม่ 3.917 

แม่ฮ่องสอน 3.829 แม่ฮ่องสอน 3.890 
สาขาลอง (แพร่) 3.817 ก าแพงเพชร 3.862 

สาขาฝาง (เชียงใหม่) 3.743 เชียงราย 3.838 
สาขาปัว (น่าน) 3.733 สาขาลอง (แพร่) 3.817 

พิษณุโลก 3.667 สาขาฝาง (เชียงใหม่) 3.806 
อุทัยธานี 3.654 อุทัยธานี 3.743 
เชียงราย 3.640 แพร่ 3.738 
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การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานพยาบาล คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 
เพชรบูรณ์ 3.617 พิษณุโลก 3.706 

พะเยา 3.600 เพชรบูรณ์ 3.691 
พิจิตร 3.514 พะเยา 3.600 
แพร ่ 3.462 พิจิตร 3.543 

สาขาเถิน (ล าปาง) 3.375 สาขาเถิน (ล าปาง) 3.375 
ล าปาง 3.351 ล าปาง 3.351 

สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) 3.282 สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) 3.294 
ภาคใต้  ภาคใต้  

สาขาสิชล (นครศรีธรรมราช) 4.385 สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.435 
สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.292 สาขาสิชล (นครศรีธรรมราช) 4.385 

ปัตตานี 4.117 สตูล 4.308 
สาขาสะเดา (สงขลา) 4.104 ปัตตานี 4.252 

สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 4.071 สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 4.214 
นราธิวาส 4.024 สงขลา 4.198 
สงขลา 3.947 พังงา 4.178 
ยะลา 3.946 ยะลา 4.165 
ภูเก็ต 3.924 นราธิวาส 4.129 
สตูล 3.909 สาขาสะเดา (สงขลา) 4.090 
พังงา 3.852 ภูเก็ต 4.089 
ระนอง 3.796 นครศรีธรรมราช 4.011 

นครศรีธรรมราช 3.769 สุราษฎร์ธานี 3.981 
สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.755 กระบี่ 3.926 

กระบี่ 3.740 ระนอง 3.914 
สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 3.662 สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.799 

ชุมพร 3.597 สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 3.727 
สุราษฎร์ธานี 3.590 สาขาคลองท่อม (กระบี่) 3.644 

สาขาคลองท่อม (กระบี่) 3.558 ชุมพร 3.629 
พัทลุง 3.481 ตรัง 3.529 
ตรัง 3.158 พัทลุง 3.444 

สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) 3.149 สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) 3.238 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางที่ 11.7  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการเครือข่าย        
ทันตกรรมจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่คลินิก 
กระบวนการและขัน้ตอนใหบ้ริการของคลินิก และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
คลนิิก ปี 2562        

การให้บริการของเจ้าหน้าที่คลินิก 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

ของคลินิก 
สิ่งอ านวยความสะดวกของ

คลินิก 
กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  

กทม. พื้นที่ 10 4.308 กทม. พื้นที่ 10 4.292 กทม. พื้นที่ 10 4.246 
กทม. พื้นที่ 6 4.281 กทม. พื้นที่ 6 4.271 กทม. พื้นที่ 11 4.238 
กทม. พื้นที่ 1 4.222 กทม. พื้นที่ 1 4.222 กทม. พื้นที่ 6 4.229 
กทม. พื้นที่ 9 4.000 กทม. พื้นที่ 11 4.143 กทม. พื้นที่ 1 4.222 
กทม. พื้นที่ 11 4.000 กทม. พื้นที่ 4 4.062 กทม. พื้นที่ 12 4.000 
กทม. พื้นที่ 12 4.000 กทม. พื้นที่ 12 4.000 กทม. พื้นที่ 9 3.987 
กทม. พื้นที่ 4 3.985 กทม. พื้นที่ 2 4.000 กทม. พื้นที่ 2 3.984 
กทม. พื้นที่ 2 3.935 กทม. พื้นที่ 9 3.987 กทม. พื้นที่ 8 3.935 
กทม. พื้นที่ 8 3.935 กทม. พื้นที่ 8 3.935 กทม. พื้นที่ 4 3.892 
กทม. พื้นที่ 5 3.667 กทม. พื้นที่ 7 3.857 กทม. พื้นที่ 7 3.857 
กทม. พื้นที่ 3 3.667 กทม. พื้นที่ 5 3.667 กทม. พื้นที่ 3 3.667 
กทม. พื้นที่ 7 3.571 กทม. พื้นที่ 3 3.667 กทม. พื้นที่ 5 3.619 
ปริมณฑล  ปริมณฑล  ปริมณฑล  

สาขาคลองหลวง 
(ปทุมธานี) 

4.532 นนทบุรี 4.270 นนทบุรี 4.243 

นนทบุรี 4.217 
สาขาคลองหลวง 

(ปทุมธานี) 
4.247 

สาขากระทุ่มแบน 
(สมุทรสาคร) 

4.192 

สาขากระทุ่มแบน 
(สมุทรสาคร) 

4.192 
สาขากระทุ่มแบน 

(สมุทรสาคร) 
4.192 

สาขาคลองหลวง 
(ปทุมธานี) 

4.052 

สมุทรสาคร 3.976 สมุทรสาคร 3.905 สมุทรสาคร 3.976 
สาขาบางบัวทอง 

(นนทบุรี) 
3.902 นครปฐม 3.800 นครปฐม 3.840 

นครปฐม 3.840 
สาขาบางพลี 

(สมุทรปราการ) 
3.794 ปทุมธานี 3.747 

ปทุมธานี 3.791 สมุทรปราการ 3.756 
สาขาบางพลี 

(สมุทรปราการ) 
3.736 

สาขาสามพราน 
(นครปฐม) 

3.460 
สาขาบางบัวทอง 

(นนทบุรี) 
3.750 สมุทรปราการ 3.725 
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การให้บริการของเจ้าหน้าที่คลินิก 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

ของคลินิก 
สิ่งอ านวยความสะดวกของ

คลินิก 
สาขาบางพลี 

(สมุทรปราการ) 
3.375 ปทุมธานี 3.659 

สาขาบางบัวทอง 
(นนทบุรี) 

3.720 

สมุทรปราการ 3.176 
สาขาสามพราน 

(นครปฐม) 
3.600 

สาขาสามพราน 
(นครปฐม) 

3.683 

สาขาพระประแดง 
(สมุทรปราการ) 

1.000 
สาขาพระประแดง 
(สมุทรปราการ) 

1.000 
สาขาพระประแดง 
(สมุทรปราการ) 

1.000 

สาขาบางเสาธง 
(สมุทรปราการ) 

n.a. 
สาขาบางเสาธง 
(สมุทรปราการ) 

n.a. 
สาขาบางเสาธง 
(สมุทรปราการ) 

n.a. 

ภาคกลาง  ภาคกลาง  ภาคกลาง  

นครนายก 4.892 ประจวบคีรีขันธ์ 4.889 ประจวบคีรีขันธ์ 4.889 

ประจวบคีรีขันธ์ 4.889 
สาขาหัวหิน 

(ประจวบคีรีขันธ์) 
4.610 

สาขาหัวหิน 
(ประจวบคีรีขันธ์) 

4.467 

สาขาท่ามะกา 
(กาญจนบุรี) 

4.407 
สาขาท่ามะกา 
(กาญจนบุรี) 

4.407 
สาขาท่ามะกา 
(กาญจนบุรี) 

4.352 

สาขาหัวหิน 
(ประจวบคีรีขันธ์) 

4.333 สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 4.400 สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.278 

สาขาอุทัย (อยุธยา) 4.222 นครนายก 4.308 นครนายก 4.262 

สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 4.200 สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.111 
สาขาสอยดาว 

(จันทบุรี) 
4.200 

ปราจีนบุร ี 4.167 สาขาอุทัย (อยุธยา) 4.056 สาขาหนองแค (สระบุรี) 4.095 
สุพรรณบุรี 4.150 สิงห์บุรี 4.000 สาขาอุทัย (อยุธยา) 4.056 
สระแก้ว 4.053 สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 4.000 ฉะเชิงเทรา 4.050 

สาขาหนองแค (สระบุรี) 4.053 ระยอง 4.000 ระยอง 4.037 

ลพบุรี 4.000 สาขาหนองแค (สระบุรี) 3.979 
สาขาปลวกแดง 

(ระยอง) 
4.000 

สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 4.000 ฉะเชิงเทรา 3.950 ลพบุรี 4.000 

สมุทรสงคราม 4.000 
สาขาบางปะกง 
(ฉะเชิงเทรา) 

3.926 สิงห์บุรี 4.000 

กาญจนบุร ี 3.989 สาขาปลวกแดง (ระยอง) 3.922 สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 4.000 
สาขาบางปะกง 
(ฉะเชิงเทรา) 

3.963 สุพรรณบุรี 3.900 
สาขาพนมสารคาม 

(ฉะเชิงเทรา) 
4.000 

ระยอง 3.963 
สาขาพนมสารคาม 

(ฉะเชิงเทรา) 
3.895 

สาขาบางปะกง 
(ฉะเชิงเทรา) 

3.963 

สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 3.951 กาญจนบุร ี 3.892 สุพรรณบุรี 3.900 
สาขาปลวกแดง (ระยอง) 3.932 ราชบุรี 3.837 กาญจนบุร ี 3.892 
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การให้บริการของเจ้าหน้าที่คลินิก 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

ของคลินิก 
สิ่งอ านวยความสะดวกของ

คลินิก 
สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 3.923 สระแก้ว 3.789 สระบุรี 3.875 

ฉะเชิงเทรา 3.900 สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 3.769 อยุธยา 3.857 

สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 3.889 สระบุรี 3.750 
สาขาชัยบาดาล 

(ลพบุรี) 
3.805 

สาขาพนมสารคาม 
(ฉะเชิงเทรา) 

3.868 อยุธยา 3.714 สระแก้ว 3.789 

สิงห์บุรี 3.833 ปราจีนบุร ี 3.667 ราชบุรี 3.760 

สระบุรี 3.750 
สาขาสามชุก 
(สุพรรณบุรี) 

3.667 ปราจีนบุร ี 3.667 

อยุธยา 3.714 สมุทรสงคราม 3.600 เพชรบุรี 3.667 

สาขาสามชุก (สุพรรณบุรี) 3.667 เพชรบุรี 3.571 
สาขาสามชุก 
(สุพรรณบุรี) 

3.667 

เพชรบุรี 3.540 ลพบุรี 3.500 สมุทรสงคราม 3.600 
ราชบุรี 3.400 สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 3.488 สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 3.462 

สาขาอรัญประเทศ 
(สระแก้ว) 

3.100 
สาขาอรัญประเทศ 

(สระแก้ว) 
3.471 

สาขาอรัญประเทศ 
(สระแก้ว) 

3.450 

อ่างทอง n.a. อ่างทอง n.a. อ่างทอง n.a. 
ชัยนาท n.a. ชัยนาท n.a. ชัยนาท n.a. 
ชลบุรี n.a. ชลบุรี n.a. ชลบุรี n.a. 

จันทบุรี n.a. จันทบุรี n.a. จันทบุรี n.a. 
ตราด n.a. ตราด n.a. ตราด n.a. 

สาขาศรีมหาโพธิ 
(ปราจีนบุรี) 

n.a. 
สาขาศรีมหาโพธิ 

(ปราจีนบุรี) 
n.a. 

สาขาศรีมหาโพธิ 
(ปราจีนบุรี) 

n.a. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยโสธร 4.607 ยโสธร 4.525 ยโสธร 4.475 

สาขาสว่างแดนดนิ 
(สกลนคร) 

4.526 
สาขาสว่างแดนดนิ 

(สกลนคร) 
4.263 มหาสารคาม 4.375 

มุกดาหาร 4.421 
สาขาปากช่อง 
(นครราชสีมา) 

4.258 
สาขาปากช่อง 
(นครราชสีมา) 

4.226 

หนองบัวล าภู 4.343 ชัยภูมิ 4.250 
สาขาสว่างแดนดนิ 

(สกลนคร) 
4.211 

หนองคาย 4.313 หนองบัวล าภู 4.214 อุดรธานี 4.167 
สาขาปากช่อง 
(นครราชสีมา) 

4.194 อุดรธานี 4.167 ชัยภูมิ 4.125 
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การให้บริการของเจ้าหน้าที่คลินิก 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

ของคลินิก 
สิ่งอ านวยความสะดวกของ

คลินิก 
สาขาโนนสูง 
(นครราชสีมา) 

4.176 มุกดาหาร 4.158 มุกดาหาร 4.105 

เลย 4.176 หนองคาย 4.145 หนองคาย 4.096 

อุดรธานี 4.167 
สาขาโนนสูง 
(นครราชสีมา) 

4.059 สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 4.038 

สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 4.154 สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 4.038 นครราชสีมา 4.018 
นครพนม 4.154 นครราชสีมา 4.036 นครพนม 4.000 

นครราชสีมา 4.143 มหาสารคาม 4.000 หนองบัวล าภู 3.957 
มหาสารคาม 4.125 ขอนแก่น 3.941 ขอนแก่น 3.941 

ชัยภูมิ 4.063 ศรีสะเกษ 3.889 ศรีสะเกษ 3.889 
อ านาจเจริญ 4.045 นครพนม 3.857 อ านาจเจริญ 3.818 

บึงกาฬ 4.037 อ านาจเจริญ 3.818 บึงกาฬ 3.778 
ขอนแก่น 4.029 บึงกาฬ 3.815 กาฬสินธุ์ 3.750 

สกลนคร 4.000 เลย 3.794 
สาขากุมภวาปี 

(อุดรธานี) 
3.727 

ศรีสะเกษ 3.889 บุรีรัมย์ 3.760 บุรีรัมย์ 3.710 

สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 3.818 สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 3.727 
สาขาโนนสูง 
(นครราชสีมา) 

3.706 

กาฬสินธุ์ 3.750 สกลนคร 3.667 เลย 3.687 
สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 3.745 สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 3.636 อุบลราชธาน ี 3.667 
สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 3.745 อุบลราชธาน ี 3.621 สกลนคร 3.667 
สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 3.500 ร้อยเอ็ด 3.607 สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 3.625 
สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 3.417 สุรินทร์ 3.537 ร้อยเอ็ด 3.567 

ร้อยเอ็ด 3.400 สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 3.500 สุรินทร์ 3.533 
สุรินทร์ 3.311 สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 3.447 สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 3.404 

อุบลราชธาน ี 3.303 สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 3.447 
สาขาบ้านไผ่ 
(ขอนแก่น) 

3.404 

บุรีรัมย์ 3.194 กาฬสินธุ์ 3.250 
สาขาโพนทอง 

(ร้อยเอ็ด) 
3.000 

สาขาเดชอุดม 
(อุบลราชธานี) 

n.a. 
สาขาเดชอุดม 
(อุบลราชธานี) 

n.a. 
สาขาเดชอุดม 
(อุบลราชธานี) 

n.a. 

ภาคเหนือ  ภาคเหนือ  ภาคเหนือ  

สาขาลอง (แพร่) 4.714 อุตรดิตถ์ 4.519 อุตรดิตถ์ 4.519 
แพร ่ 4.500 สาขาลอง (แพร่) 4.500 สาขาลอง (แพร่) 4.500 

อุตรดิตถ์ 4.481 แพร ่ 4.438 แพร ่ 4.375 
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การให้บริการของเจ้าหน้าที่คลินิก 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

ของคลินิก 
สิ่งอ านวยความสะดวกของ

คลินิก 
สุโขทัย 4.333 เพชรบูรณ์ 4.381 เพชรบูรณ์ 4.333 

เชียงราย 4.189 สุโขทัย 4.333 สุโขทัย 4.250 
นครสวรรค์ 4.053 ล าพูน 4.100 นครสวรรค์ 4.223 

สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 4.050 นครสวรรค์ 4.021 
สาขาวังทอง 
(พิษณุโลก) 

4.103 

เพชรบูรณ์ 4.048 เชียงราย 4.019 
สาขาตาคล ี
(นครสวรรค์) 

4.080 

พิษณุโลก 4.000 สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 3.983 ล าพูน 4.077 

พะเยา 3.968 สาขาตาคล ี(นครสวรรค์) 3.966 
สาขาหล่มสัก 
(เพชรบูรณ์) 

4.000 

สาขาตาคลี (นครสวรรค์) 3.966 
สาขาหล่มสัก 
(เพชรบูรณ์) 

3.905 เชียงราย 4.000 

เชียงใหม่ 3.958 พิษณุโลก 3.880 เชียงใหม่ 3.979 
สาขาแม่สอด (ตาก) 3.946 เชียงใหม่ 3.875 พิษณุโลก 3.920 
สาขาฝาง (เชียงใหม่) 3.900 ล าปาง 3.857 สาขาแม่สอด (ตาก) 3.892 

ล าปาง 3.857 ตาก 3.846 ล าปาง 3.857 
สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) 3.857 สาขาแม่สอด (ตาก) 3.833 ตาก 3.846 

ตาก 3.846 พะเยา 3.774 สาขาฝาง (เชียงใหม่) 3.800 
อุทัยธานี 3.800 น่าน 3.742 น่าน 3.750 

น่าน 3.750 อุทัยธานี 3.714 อุทัยธานี 3.714 
แม่ฮ่องสอน 3.750 สาขาปัว (น่าน) 3.708 แม่ฮ่องสอน 3.700 

สาขาปัว (น่าน) 3.667 สาขาฝาง (เชียงใหม่) 3.700 สาขาปัว (น่าน) 3.583 
ก าแพงเพชร 3.529 แม่ฮ่องสอน 3.700 พะเยา 3.548 

สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 3.333 ก าแพงเพชร 3.525 ก าแพงเพชร 3.514 
พิจิตร 3.329 พิจิตร 3.445 พิจิตร 3.436 
ล าพูน 3.231 สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 3.333 สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 3.333 

สาขาเถิน (ล าปาง) 3.143 สาขาเถิน (ล าปาง) 3.143 สาขาเถิน (ล าปาง) 3.143 
ภาคใต้  ภาคใต้  ภาคใต้  

สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.602 สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.551 นครศรีธรรมราช 4.500 
สาขาทุ่งสง 

(นครศรีธรรมราช) 
4.513 นครศรีธรรมราช 4.417 สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.490 

นครศรีธรรมราช 4.500 
สาขาทุ่งสง 

(นครศรีธรรมราช) 
4.410 

สาขาทุ่งสง 
(นครศรีธรรมราช) 

4.462 

พังงา 4.478 พังงา 4.370 นราธิวาส 4.375 
นราธิวาส 4.344 นราธิวาส 4.313 พังงา 4.304 
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การให้บริการของเจ้าหน้าที่คลินิก 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

ของคลินิก 
สิ่งอ านวยความสะดวกของ

คลินิก 
สงขลา 4.154 สงขลา 4.306 สงขลา 4.250 
ยะลา 4.125 สตูล 4.235 สตูล 4.176 
สตูล 4.118 สุราษฎร์ธานี 4.040 ยะลา 4.125 

สาขาสะเดา (สงขลา) 4.000 สาขาสะเดา (สงขลา) 4.000 สาขาสะเดา (สงขลา) 4.000 
กระบี่ 4.000 ยะลา 4.000 ปัตตานี 4.000 
ชุมพร 3.933 ปัตตานี 3.977 สุราษฎร์ธานี 3.966 

สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.912 ภูเก็ต 3.944 สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.929 
ภูเก็ต 3.889 ชุมพร 3.933 ภูเก็ต 3.889 

ปัตตานี 3.783 ตรัง 3.889 กระบี่ 3.852 
พัทลุง 3.734 กระบี่ 3.852 ชุมพร 3.800 

สุราษฎร์ธานี 3.586 สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.823 
สาขาคลองท่อม 

(กระบี่) 
3.607 

ตรัง 3.440 สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 3.800 ระนอง 3.591 
สาขาคลองท่อม (กระบี่) 3.429 พัทลุง 3.609 พัทลุง 3.578 

สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 3.412 ระนอง 3.600 ตรัง 3.418 

ระนอง 3.409 สาขาคลองท่อม (กระบี่) 3.600 
สาขาเกาะสมุย  
(สุราษฎร์ธานี) 

3.375 

สาขาเกาะสมุย  
(สุราษฎร์ธานี) 

3.188 
สาขาเกาะสมุย  
(สุราษฎร์ธานี) 

3.357 สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 3.235 

สาขาสิชล 
(นครศรีธรรมราช) 

n.a. 
สาขาสิชล 

(นครศรีธรรมราช) 
n.a. 

สาขาสิชล 
(นครศรีธรรมราช) 

n.a. 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
หมายเหตุ : n.a. หมายถึง ไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการ 
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ตารางที่ 11.8  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการเครือข่าย        
ทันตกรรมจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ในการประชาสัมพนัธ์ข้อมลูข่าวสารของ
คลนิิก และคุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย ์ปี 2562    

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคลินิก คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  

กทม. พื้นที่ 10 4.215 กทม. พื้นที่ 10 4.292 
กทม. พื้นที่ 6 4.208 กทม. พื้นที่ 6 4.292 
กทม. พื้นที่ 11 4.143 กทม. พื้นที่ 1 4.111 
กทม. พื้นที่ 1 4.111 กทม. พื้นที่ 11 4.095 
กทม. พื้นที่ 12 4.000 กทม. พื้นที่ 4 4.031 
กทม. พื้นที่ 4 3.938 กทม. พื้นที่ 12 4.000 
กทม. พื้นที่ 8 3.935 กทม. พื้นที่ 9 3.974 
กทม. พื้นที่ 2 3.903 กทม. พื้นที่ 8 3.935 
กทม. พื้นที่ 7 3.857 กทม. พื้นที่ 5 3.905 
กทม. พื้นที่ 9 3.844 กทม. พื้นที่ 7 3.857 
กทม. พื้นที่ 3 3.667 กทม. พื้นที่ 2 3.855 
กทม. พื้นที่ 5 3.571 กทม. พื้นที่ 3 3.667 
ปริมณฑล  ปริมณฑล  

นนทบุรี 4.270 สาขาคลองหลวง (ปทุมธานี) 4.377 
สาขากระทุ่มแบน (สมุทรสาคร) 4.192 นนทบุรี 4.243 
สาขาคลองหลวง (ปทุมธานี) 4.104 สาขากระทุ่มแบน (สมุทรสาคร) 4.192 

สมุทรสาคร 3.929 สมุทรสาคร 3.976 
นครปฐม 3.840 สมุทรปราการ 3.922 

สาขาบางพลี (สมุทรปราการ) 3.792 สาขาบางบัวทอง (นนทบุรี) 3.835 
สาขาบางบัวทอง (นนทบุรี) 3.750 สาขาสามพราน (นครปฐม) 3.810 

สมุทรปราการ 3.725 นครปฐม 3.800 
สาขาสามพราน (นครปฐม) 3.651 สาขาบางพลี (สมุทรปราการ) 3.792 

ปทุมธานี 3.604 ปทุมธานี 3.769 
สาขาพระประแดง (สมุทรปราการ) n.a. สาขาพระประแดง (สมุทรปราการ) n.a. 
สาขาบางเสาธง (สมุทรปราการ) n.a. สาขาบางเสาธง (สมุทรปราการ) n.a. 

ภาคกลาง  ภาคกลาง  

ประจวบคีรีขันธ์ 4.889 ประจวบคีรีขันธ์ 4.889 
นครนายก 4.692 นครนายก 4.769 

สาขาหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) 4.422 สาขาหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) 4.511 
สาขาท่ามะกา (กาญจนบุรี) 4.352 สาขาท่ามะกา (กาญจนบุรี) 4.463 
สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 4.200 สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 4.400 
สาขาหนองแค (สระบุรี) 4.158 สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.167 

สระบุรี 4.000 กาญจนบุรี 4.161 
สาขาอุทัย (อยุธยา) 4.000 ระยอง 4.148 

ลพบุรี 4.000 สาขาหนองแค (สระบุรี) 4.116 
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การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคลินิก คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 
สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 4.000 สาขาพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) 4.105 

สุพรรณบุรี 4.000 สระบุรี 4.083 
สาขาพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) 3.973 สาขาอุทัย (อยุธยา) 4.000 

สาขาบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 3.960 สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 4.000 
ฉะเชิงเทรา 3.950 สิงห์บุรี 4.000 

ระยอง 3.926 สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 4.000 
สาขาปลวกแดง (ระยอง) 3.922 สุพรรณบุรี 4.000 
สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 3.889 สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 4.000 
สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 3.846 ฉะเชิงเทรา 4.000 

สิงห์บุรี 3.833 สาขาปลวกแดง (ระยอง) 3.913 
เพชรบุรี 3.810 สาขาบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 3.852 
อยุธยา 3.786 เพชรบุรี 3.794 

กาญจนบุร ี 3.753 ราชบุรี 3.780 
ราชบุรี 3.740 สระแก้ว 3.737 
สระแก้ว 3.684 อยุธยา 3.679 

ปราจีนบุร ี 3.667 ปราจีนบุร ี 3.667 
สาขาสามชุก (สุพรรณบุรี) 3.667 สาขาสามชุก (สุพรรณบุรี) 3.667 
สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 3.585 สมุทรสงคราม 3.600 

สมุทรสงคราม 3.400 ลพบุรี 3.500 
สาขาอรัญประเทศ (สระแก้ว) 3.400 สาขาอรัญประเทศ (สระแก้ว) 3.450 

อ่างทอง n.a. อ่างทอง n.a. 
ชัยนาท n.a. ชัยนาท n.a. 
ชลบุรี n.a. ชลบุรี n.a. 

จันทบุรี n.a. จันทบุรี n.a. 
ตราด n.a. ตราด n.a. 

สาขาศรีมหาโพธิ (ปราจีนบุรี) n.a. สาขาศรีมหาโพธิ (ปราจีนบุรี) n.a. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ยโสธร 4.459 ยโสธร 4.623 
หนองบัวล าภู 4.357 หนองบัวล าภู 4.379 

สาขาสว่างแดนดนิ (สกลนคร) 4.316 สาขาสว่างแดนดนิ (สกลนคร) 4.368 
ชัยภูมิ 4.313 ชัยภูมิ 4.313 

มุกดาหาร 4.211 สาขาปากช่อง (นครราชสีมา) 4.290 
มหาสารคาม 4.188 มหาสารคาม 4.188 
หนองคาย 4.157 มุกดาหาร 4.158 

นครราชสีมา 4.089 นครพนม 4.143 
สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 4.077 หนองคาย 4.133 

นครพนม 4.071 สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 4.077 
ขอนแก่น 4.000 นครราชสีมา 4.071 

สาขาปากช่อง (นครราชสีมา) 4.000 สาขาโนนสูง (นครราชสีมา) 4.059 
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การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคลินิก คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 
สาขาโนนสูง (นครราชสีมา) 3.941 อ านาจเจริญ 4.045 

อ านาจเจริญ 3.909 สุรินทร์ 4.044 
ศรีสะเกษ 3.889 อุดรธานี 4.000 
อุดรธานี 3.800 สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 4.000 
บึงกาฬ 3.741 ขอนแก่น 3.971 
สกลนคร 3.667 บุรีรัมย์ 3.968 

สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 3.636 ศรีสะเกษ 3.889 
เลย 3.626 บึงกาฬ 3.778 

สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 3.625 ร้อยเอ็ด 3.767 
บุรีรัมย์ 3.613 อุบลราชธาน ี 3.758 

อุบลราชธาน ี 3.606 กาฬสินธุ์ 3.750 
ร้อยเอ็ด 3.533 เลย 3.733 
สุรินทร์ 3.511 สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 3.667 

สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 3.500 สกลนคร 3.667 
กาฬสินธุ์ 3.500 สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 3.500 

สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 3.372 สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 3.457 
สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 3.372 สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 3.457 

สาขาเดชอุดม (อุบลราชธานี) n.a. สาขาเดชอุดม (อุบลราชธานี) n.a. 
ภาคเหนือ  ภาคเหนือ  

สาขาลอง (แพร่) 4.643 อุตรดิตถ์ 4.593 
อุตรดิตถ์ 4.519 สาขาลอง (แพร่) 4.571 

แพร ่ 4.313 แพร ่ 4.438 
สาขาตาคลี (นครสวรรค์) 4.195 เพชรบูรณ์ 4.381 

สุโขทัย 4.167 นครสวรรค์ 4.298 
นครสวรรค์ 4.117 สาขาตาคล ี(นครสวรรค์) 4.264 

ล าพูน 4.077 สุโขทัย 4.250 
เพชรบูรณ์ 4.048 ล าพูน 4.154 

สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 4.017 เชียงราย 4.151 
พิษณุโลก 3.960 น่าน 4.063 

สาขาแม่สอด (ตาก) 3.946 สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 4.033 
เชียงใหม่ 3.938 เชียงใหม่ 4.000 
เชียงราย 3.925 พิษณุโลก 4.000 
ล าปาง 3.857 สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) 3.952 

สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) 3.850 สาขาฝาง (เชียงใหม่) 3.900 
ตาก 3.846 ล าปาง 3.857 
น่าน 3.813 สาขาแม่สอด (ตาก) 3.838 

สาขาฝาง (เชียงใหม่) 3.700 อุทัยธานี 3.771 
แม่ฮ่องสอน 3.700 ตาก 3.769 
อุทัยธานี 3.686 สาขาปัว (น่าน) 3.708 
พะเยา 3.613 แม่ฮ่องสอน 3.700 
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การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคลินิก คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์ 
ก าแพงเพชร 3.514 พะเยา 3.645 

พิจิตร 3.436 ก าแพงเพชร 3.514 
สาขาปัว (น่าน) 3.417 พิจิตร 3.436 

สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 3.333 สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 3.333 
สาขาเถิน (ล าปาง) 3.143 สาขาเถิน (ล าปาง) 3.143 

ภาคใต้  ภาคใต้  

สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 4.564 สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.622 
สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.500 สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 4.590 

นครศรีธรรมราช 4.333 นราธิวาส 4.531 
นราธิวาส 4.313 พังงา 4.457 
สงขลา 4.250 นครศรีธรรมราช 4.417 
สตูล 4.235 สตูล 4.353 
ยะลา 4.219 สงขลา 4.269 
พังงา 4.217 ยะลา 4.156 

ปัตตานี 4.022 ปัตตานี 4.087 
ภูเก็ต 4.000 ภูเก็ต 4.056 

สาขาสะเดา (สงขลา) 4.000 สาขาสะเดา (สงขลา) 4.000 
สุราษฎร์ธานี 3.931 ชุมพร 3.967 

สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.894 สุราษฎร์ธานี 3.966 
กระบี่ 3.852 กระบี่ 3.926 
ชุมพร 3.733 ตรัง 3.923 

สาขาคลองท่อม (กระบี่) 3.643 สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.903 
พัทลุง 3.625 สาขาคลองท่อม (กระบี่) 3.821 
ระนอง 3.591 ระนอง 3.636 

สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) 3.375 สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) 3.563 
สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 3.235 พัทลุง 3.531 

ตรัง 2.571 สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 3.412 
สาขาสิชล (นครศรีธรรมราช) n.a. สาขาสิชล (นครศรีธรรมราช) n.a. 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
หมายเหตุ : n.a. หมายถึง ไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการ 
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ตารางที่ 11.9  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการเครือข่ายการ
ช าระเงนิจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ใน ธนาคารทีใ่ห้บริการรับช าระเงิน
ประกันสังคม  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ บริษัท เคาน์เตอรเ์ซอร์วิส จ ากัด 
(7-eleven)  ปี 2562    

ธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงิน
ประกันสังคม 

บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด 
บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจ ากัด 

(7-eleven) 
กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  

กทม.พื้นที่ 7 4.538 กทม.พื้นที่ 9 5.000 กทม.พื้นที่ 7 4.553 
กทม.พื้นที่ 11 4.261 กทม.พื้นที่ 11 4.750 กทม.พื้นที่ 11 4.415 
กทม.พื้นที่ 1 4.233 กทม.พื้นที่ 7 4.658 กทม.พื้นที่ 4 4.317 
กทม.พื้นที่ 5 4.112 กทม.พื้นที่ 4 4.556 กทม.พื้นที่ 6 4.302 
กทม.พื้นที่ 3 4.072 กทม.พื้นที่ 2 4.375 กทม.พื้นที่ 1 4.289 
กทม.พื้นที่ 6 4.064 กทม.พื้นที่ 5 4.250 กทม.พื้นที่ 3 4.160 
กทม.พื้นที่ 2 4.063 กทม.พื้นที่ 6 4.143 กทม.พื้นที่ 2 4.153 
กทม.พื้นที่ 8 3.920 กทม.พื้นที่ 8 3.600 กทม.พื้นที่ 5 4.020 
กทม.พื้นที่ 4 3.847 กทม.พื้นที่ 1 3.000 กทม.พื้นที่ 12 3.900 
กทม.พื้นที่ 9 3.810   กทม.พื้นที่ 8 3.881 
กทม.พื้นที่ 12 3.714   กทม.พื้นที่ 9 3.760 
กทม.พื้นที่ 10 3.660   กทม.พื้นที่ 10 3.643 

ปริมณฑล  ปริมณฑล  ปริมณฑล  

สาขาบางพลี 
(สมุทรปราการ) 

4.460 
สาขาบางพล ี

(สมุทรปราการ) 
4.615 นนทบุรี 4.923 

สาขาพระประแดง 
(สมุทรปราการ) 

4.362 สมุทรปราการ 4.429 
สาขาบางพล ี

(สมุทรปราการ) 
4.328 

สาขาคลองหลวง 
(ปทุมธานี) 

4.231 
สาขาบางบัวทอง 

(นนทบุรี) 
4.200 สาขาบางบัวทอง (นนทบุรี) 4.246 

สาขากระทุ่มแบน 
(สมุทรสาคร) 

4.194 
สาขาคลองหลวง 

(ปทุมธานี) 
4.000 

สาขากระทุ่มแบน 
(สมุทรสาคร) 

4.148 

นนทบุรี 4.140 นครปฐม 4.000 สมุทรปราการ 4.100 
สาขาบางบัวทอง 

(นนทบุรี) 
4.120 

สาขาสามพราน 
(นครปฐม) 

4.000 นครปฐม 4.000 

สมุทรสาคร 4.043 นนทบุรี 3.000 
สาขาพระประแดง 
(สมุทรปราการ) 

4.000 

สาขาบางเสาธง 
(สมุทรปราการ) 

4.000   สาขาบางเสาธง 
(สมุทรปราการ) 

4.000 
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ธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงิน
ประกันสังคม 

บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด 
บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจ ากัด 

(7-eleven) 
สาขาสามพราน 

(นครปฐม) 
3.957   สมุทรสาคร 3.940 

สมุทรปราการ 3.932   สาขาสามพราน (นครปฐม) 3.800 

นครปฐม 3.851   สาขาคลองหลวง 
(ปทุมธานี) 

3.735 

ปทุมธานี 3.615   ปทุมธานี 3.384 
ภาคกลาง  ภาคกลาง  ภาคกลาง  

อ่างทอง 5.000 สาขาปลวกแดง (ระยอง) 5.000 ประจวบคีรีขันธ์ 4.759 
ประจวบคีรีขันธ์ 4.644 เพชรบุรี 5.000 นครนายก 4.322 

สาขาพนมสารคาม 
(ฉะเชิงเทรา) 

4.544 ประจวบคีรีขันธ์ 4.900 
สาขาพนมสารคาม 

(ฉะเชิงเทรา) 
4.308 

นครนายก 4.542 นครนายก 4.667 สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 4.286 

สาขาอุทัย (อยุธยา) 4.500 
สาขาบางปะกง 
(ฉะเชิงเทรา) 

4.500 สาขาสามชุก (สุพรรณบุรี) 4.224 

สาขาศรีมหาโพธิ 
(ปราจีนบุรี) 

4.500 สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.333 สาขาปลวกแดง (ระยอง) 4.200 

ลพบุรี 4.361 จันทบุรี 4.261 สระบุรี 4.182 

ชลบุรี 4.357 
สาขาสามชุก 
(สุพรรณบุรี) 

4.250 สาขาท่ามะกา (กาญจนบุรี) 4.173 

สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 4.344 ฉะเชิงเทรา 4.200 ตราด 4.125 

ตราด 4.341 
สาขาท่ามะกา 
(กาญจนบุรี) 

4.051 สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.087 

จันทบุรี 4.305 ลพบุรี 4.000 
สาขาหัวหิน 

(ประจวบคีรีขันธ์) 
4.074 

สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 4.286 สิงห์บุรี 4.000 สุพรรณบุรี 4.053 
สมุทรสงคราม 4.277 ชัยนาท 4.000 สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 4.037 

ระยอง 4.273 สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 4.000 ฉะเชิงเทรา 4.025 
สาขาท่ามะกา 
(กาญจนบุรี) 

4.269 ตราด 4.000 สิงห์บุรี 4.000 

ปราจีนบุร ี 4.222 
สาขาพนมสารคาม 

(ฉะเชิงเทรา) 
4.000 ชลบุรี 4.000 

สาขาอรัญประเทศ 
(สระแก้ว) 

4.179 สระแก้ว 4.000 ปราจีนบุร ี 4.000 

สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.179 
สาขาอรัญประเทศ 

(สระแก้ว) 
4.000 

สาขาศรีมหาโพธิ 
(ปราจีนบุรี) 

4.000 
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ธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงิน
ประกันสังคม 

บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด 
บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจ ากัด 

(7-eleven) 
สาขาบางปะกง 
(ฉะเชิงเทรา) 

4.173 ราชบุรี 4.000 สระแก้ว 4.000 

สระแก้ว 4.068 สุพรรณบุรี 4.000 สมุทรสงคราม 4.000 

ราชบุรี 4.026 
สาขาหัวหิน 

(ประจวบคีรีขันธ์) 
4.000 ระยอง 3.925 

สาขาหัวหิน 
(ประจวบคีรีขันธ์) 

4.021 สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 3.833 ลพบุรี 3.919 

สาขาปลวกแดง 
(ระยอง) 

4.012 สาขาหนองแค (สระบุรี) 3.750 
สาขาอรัญประเทศ 

(สระแก้ว) 
3.857 

สิงห์บุรี 4.000 สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 3.667 สาขาหนองแค (สระบุรี) 3.839 
ชัยนาท 4.000 กาญจนบุร ี 3.636 สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 3.815 

อยุธยา 3.968 อยุธยา 3.000 
สาขาบางปะกง 
(ฉะเชิงเทรา) 

3.800 

สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 3.946   กาญจนบุรี 3.784 
ฉะเชิงเทรา 3.919   ราชบุรี 3.741 

สาขาหนองแค (สระบุรี) 3.889   อยุธยา 3.700 
กาญจนบุร ี 3.875   สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 3.643 

สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 3.875   อ่างทอง 3.571 
สาขาสามชุก 
(สุพรรณบุรี) 

3.815   เพชรบุรี 3.324 

สระบุรี 3.798   สาขาอุทัย (อยุธยา) 3.261 
เพชรบุรี 3.789     

สุพรรณบุรี 3.720     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หนองคาย 4.745 
สาขาปากช่อง 
(นครราชสีมา) 

4.500 ยโสธร 4.615 

บึงกาฬ 4.667 บุรีรัมย์ 4.500 เลย 4.556 

สกลนคร 4.652 อุบลราชธาน ี 4.500 
สาขาสว่างแดนดนิ 

(สกลนคร) 
4.538 

หนองบัวล าภู 4.440 ขอนแก่น 4.500 บึงกาฬ 4.421 
สาขาโพนทอง 

(ร้อยเอ็ด) 
4.407 เลย 4.500 สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 4.364 

สาขาปากช่อง 
(นครราชสีมา) 

4.396 ร้อยเอ็ด 4.500 ร้อยเอ็ด 4.222 
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ธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงิน
ประกันสังคม 

บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด 
บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจ ากัด 

(7-eleven) 
สาขาสว่างแดนดนิ 

(สกลนคร) 
4.381 สุรินทร์ 4.333 หนองบัวล าภู 4.190 

อุบลราชธาน ี 4.289 สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 4.333 อ านาจเจริญ 4.136 

อุดรธานี 4.244 
สาขาสว่างแดนดนิ 

(สกลนคร) 
4.333 นครราชสีมา 4.060 

ชัยภูมิ 4.200 ชัยภูมิ 4.200 ศรีสะเกษ 4.047 

มหาสารคาม 4.190 
สาขาโนนสูง 

(นครราชสีมา) 
4.000 สุรินทร์ 4.029 

สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 4.179 สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 4.000 มหาสารคาม 4.026 
สาขาโนนสูง 

(นครราชสีมา) 
4.171 สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 4.000 หนองคาย 4.024 

สุรินทร์ 4.159 ยโสธร 4.000 สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 4.000 
ยโสธร 4.157 อ านาจเจริญ 4.000 สกลนคร 4.000 

นครราชสีมา 4.156 สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 4.000 อุบลราชธาน ี 4.000 
บุรีรัมย์ 4.138 สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 4.000 ชัยภูมิ 3.941 

กาฬสินธุ์ 4.117 อุดรธานี 4.000 กาฬสินธุ์ 3.937 
อ านาจเจริญ 4.060 สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 4.000 สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 3.920 

ร้อยเอ็ด 4.000 กาฬสินธุ์ 4.000 บุรีรัมย์ 3.909 
มุกดาหาร 3.977 นครพนม 4.000 สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 3.895 

สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 3.963 สกลนคร 4.000 สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 3.895 
เลย 3.959 มหาสารคาม 3.636 สาขาโนนสูง (นครราชสีมา) 3.882 

นครพนม 3.957 มุกดาหาร 3.000 มุกดาหาร 3.875 
สาขากุมภวาปี 

(อุดรธานี) 
3.887 นครราชสีมา 2.875 

สาขาปากช่อง 
(นครราชสีมา) 

3.808 

ขอนแก่น 3.701   ขอนแก่น 3.797 
ศรีสะเกษ 3.692   อุดรธานี 3.796 

สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 3.518   นครพนม 3.769 
สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 3.518   สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 3.500 

สาขาเดชอุดม 
(อุบลราชธานี) 

3.000     

ภาคเหนือ  ภาคเหนือ  ภาคเหนือ  

เพชรบูรณ์ 4.722 สุโขทัย 5.000 สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 4.780 
อุตรดิตถ์ 4.512 สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 5.000 นครสวรรค์ 4.500 
พิจิตร 4.467 สาขาฝาง (เชียงใหม่) 4.500 เพชรบูรณ์ 4.500 

สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 4.460 แพร ่ 4.500 สาขาตาคล ี(นครสวรรค์) 4.419 
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ธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงิน
ประกันสังคม 

บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด 
บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจ ากัด 

(7-eleven) 
นครสวรรค์ 4.431 แม่ฮ่องสอน 4.500 อุตรดิตถ์ 4.409 

สาขาลอง (แพร่) 4.400 ตาก 4.500 พิจิตร 4.317 
อุทัยธานี 4.396 น่าน 4.444 สาขาลอง (แพร่) 4.300 

สาขาฝาง (เชียงใหม่) 4.375 อุตรดิตถ์ 4.000 สาขาแม่สอด (ตาก) 4.287 
แพร ่ 4.372 สาขาลอง (แพร่) 4.000 ตาก 4.253 

สุโขทัย 4.225 สาขาปัว (น่าน) 4.000 ก าแพงเพชร 4.231 
สาขาตาคลี 
(นครสวรรค์) 

4.190 เชียงราย 4.000 แม่ฮ่องสอน 4.211 

สาขาปัว (น่าน) 4.085 อุทัยธานี 4.000 อุทัยธานี 4.150 
สาขาแม่สอด (ตาก) 4.071 นครสวรรค์ 3.903 สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) 4.063 

ตาก 4.046 พิษณุโลก 3.818 แพร ่ 4.053 
แม่ฮ่องสอน 4.026 ล าปาง 3.800 ล าพูน 4.029 

น่าน 4.021 สาขาเถิน (ล าปาง) 3.800 เชียงราย 3.897 
สาขาหล่มสัก 
(เพชรบูรณ์) 

4.000 สาขาตาคล ี(นครสวรรค์) 3.487 สาขาเถิน (ล าปาง) 3.822 

พิษณุโลก 3.962 เชียงใหม่ 3.000 ล าปาง 3.811 
เชียงใหม่ 3.921 ล าพูน 3.000 พิษณุโลก 3.794 
เชียงราย 3.920 สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 3.000 สาขาปัว (น่าน) 3.765 

ก าแพงเพชร 3.885 พะเยา 3.000 สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 3.756 
ล าปาง 3.800   สุโขทัย 3.750 

สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 3.760   สาขาฝาง (เชียงใหม่) 3.708 
พะเยา 3.679   น่าน 3.704 

สาขาเถิน (ล าปาง) 3.633   เชียงใหม่ 3.704 
ล าพูน 3.622   พะเยา 3.684 
ภาคใต้  ภาคใต้  ภาคใต้  

สาขาสะเดา 5.000 ตรัง 5.000 สตูล 4.796 

สตูล 4.598 สาขาสะเดา 4.667 
สาขาสิชล 

(นครศรีธรรมราช) 
4.600 

สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.556 นราธิวาส 4.667 สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.400 
สาขาสิชล 

(นครศรีธรรมราช) 
4.500 สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.583 ยะลา 4.350 

นครศรีธรรมราช 4.342 สตูล 4.400 นราธิวาส 4.300 
นราธิวาส 4.306 ปัตตานี 4.400 ระนอง 4.271 
สาขาทุ่งสง 

(นครศรีธรรมราช) 
4.271 กระบี่ 4.250 สุราษฎร์ธานี 4.125 
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ธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงิน
ประกันสังคม 

บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด 
บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจ ากัด 

(7-eleven) 

ยะลา 4.156 สงขลา 4.167 
สาขาทุ่งสง 

(นครศรีธรรมราช) 
4.114 

สงขลา 4.102 สุราษฎร์ธานี 4.100 สงขลา 4.071 
พังงา 4.065 พังงา 4.000 ปัตตานี 4.000 

ปัตตานี 4.063 ภูเก็ต 4.000 พังงา 3.957 

ตรัง 4.036 
สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์

ธานี) 
4.000 ภูเก็ต 3.933 

ชุมพร 4.021 ชุมพร 4.000 นครศรีธรรมราช 3.923 
สาขาคลองท่อม (กระบี่) 4.000 พัทลุง 4.000 กระบี่ 3.905 

กระบี่ 3.978 ยะลา 4.000 สาขาคลองท่อม (กระบี่) 3.861 
ภูเก็ต 3.947 นครศรีธรรมราช 3.833 ตรัง 3.846 
ระนอง 3.927 สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.250 ชุมพร 3.806 
พัทลุง 3.891 สาขากระทู ้(ภูเก็ต) 3.000 สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 3.800 

สุราษฎร์ธานี 3.884 
สาขาทุ่งสง 

(นครศรีธรรมราช) 
2.750 

สาขาเกาะสมุย 
(สุราษฎร์ธานี) 

3.750 

สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 3.765   สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.742 
สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.753   พัทลุง 3.500 

สาขาเกาะสมุย  
(สุราษฎร์ธานี) 

3.433   สาขาสะเดา 3.000 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางที่ 11.10  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการเครือข่ายการ
ช าระเงนิจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ใน บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ 
จ ากัด (CenPay) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด   ปี 2562    

บริษัทห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์จ ากัด (CenPay) บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  

กทม.พื้นที่ 6 5.000 กทม.พื้นที่ 11 4.944 
กทม.พื้นที่ 2 4.250 กทม.พื้นที่ 10 4.750 
กทม.พื้นที่ 7 4.000 กทม.พื้นที่ 4 4.476 
กทม.พื้นที่ 8 4.000 กทม.พื้นที่ 6 4.469 
กทม.พื้นที่ 12 4.000 กทม.พื้นที่ 7 4.444 

  กทม.พื้นที่ 2 4.250 
  กทม.พื้นที่ 3 4.000 
  กทม.พื้นที่ 5 4.000 
  กทม.พื้นที่ 8 3.957 

ปริมณฑล  ปริมณฑล  

สาขาบางบัวทอง (นนทบุรี) 4.500 สาขาบางบัวทอง (นนทบุรี) 4.538 
สาขาบางพลี (สมุทรปราการ) 4.000 สาขาบางพล ี(สมุทรปราการ) 4.444 

สมุทรสาคร 4.000 สาขากระทุ่มแบน (สมุทรสาคร) 4.286 
  สมุทรปราการ 4.000 
  นนทบุรี 4.000 
  สมุทรสาคร 3.968 
  ปทุมธานี 3.500 

ภาคกลาง  ภาคกลาง  

สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 4.000 เพชรบุรี 4.200 
สาขาท่ามะกา (กาญจนบุรี) 3.889 สาขาท่ามะกา (กาญจนบุรี) 4.190 

กาญจนบุร ี 3.417 สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.167 
อยุธยา 3.000 สระบุรี 4.000 
ระยอง 3.000 สาขาปลวกแดง (ระยอง) 4.000 

สาขาปลวกแดง (ระยอง) 3.000 ตราด 4.000 
  ฉะเชิงเทรา 4.000 
  สระแก้ว 4.000 
  สาขาอรัญประเทศ (สระแก้ว) 4.000 
  สุพรรณบุรี 4.000 
  สาขาสามชุก (สุพรรณบุรี) 4.000 
  สาขาชะอ า (เพชรบุรี) 4.000 
  สาขาหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) 4.000 
  สาขาหนองแค (สระบุรี) 3.923 
  กาญจนบุรี 3.500 
  สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 3.333 
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บริษัทห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์จ ากัด (CenPay) บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จ ากัด 
  ราชบุรี 3.333 
  ระยอง 3.000 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กาฬสินธุ์ 4.667 สาขาปากช่อง (นครราชสีมา) 4.000 

สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 4.000 บุรีรัมย์ 4.000 
หนองบัวล าภู 4.000 สุรินทร์ 4.000 
นครราชสีมา 3.750 ศรีสะเกษ 4.000 

  หนองบัวล าภู 4.000 
  อุดรธานี 4.000 
  ร้อยเอ็ด 4.000 
  กาฬสินธุ์ 4.000 
  สกลนคร 4.000 
  นครราชสีมา 3.750 
  มหาสารคาม 3.000 
  นครพนม 2.667 

ภาคเหนือ  ภาคเหนือ  

เชียงราย 4.000 สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 5.000 
พะเยา 3.000 อุทัยธานี 4.250 

  เชียงใหม่ 4.000 
  สาขาลอง (แพร่) 4.000 
  น่าน 4.000 
  สาขาปัว (น่าน) 4.000 
  ตาก 4.000 
  สาขาแม่สอด (ตาก) 4.000 
  สุโขทัย 4.000 
  พิษณุโลก 4.000 
  สาขาเถิน (ล าปาง) 3.778 
  ล าปาง 3.627 
  ล าพูน 3.200 
  สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) 3.000 
  พะเยา 3.000 

ภาคใต้  ภาคใต้  

สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 5.000 สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.833 
สาขาห้วยยอด 4.500 สตูล 4.667 

สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 4.000 สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 4.250 
ภูเก็ต 4.000 กระบี่ 4.000 

นราธิวาส 4.000 พังงา 4.000 
ยะลา 3.000 ภูเก็ต 4.000 

  สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 4.000 
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บริษัทห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์จ ากัด (CenPay) บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จ ากัด 
  สุราษฎร์ธานี 4.000 
  ชุมพร 4.000 
  สงขลา 4.000 
  พัทลุง 4.000 
  นราธิวาส 4.000 
  ปัตตานี 3.800 
  สาขาห้วยยอด (ตรัง) 3.000 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
หมายเหตุ : n.a. หมายถึง ไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการ 

 
ตารางที่ 11.11  การจัดอันดับหน่วยบริการที่ได้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการเครือข่ายการ

ช าระเงนิจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซสิเทม จ ากัด 
และ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (ตู้บุญเติม) ป ี2562    

บริษัทเอก-ชัยดีสทริบิวชั่นซิสเทมจ ากัด บริษัทฟอร์ทสมาร์ทเซอร์วิสจ ากัด (ตู้บุญเติม) 
กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  

กทม.พื้นที่ 3 5.000 กทม.พื้นที่ 4 5.000 
กทม.พื้นที่ 5 4.375 กทม.พื้นที่ 6 4.000 
กทม.พื้นที่ 6 4.059 กทม.พื้นที่ 8 4.000 
กทม.พื้นที่ 8 3.800 กทม.พื้นที่ 10 4.000 
ปริมณฑล  ปริมณฑล  

สาขาบางบัวทอง (นนทบุรี) 5.000 สาขาบางบัวทอง 4.000 
สาขาสามพราน (นครปฐม) 5.000 สมุทรสาคร 4.000 

สาขาบางพลี (สมุทรปราการ) 4.818   

สมุทรปราการ 4.667   

นครปฐม 4.333   

นนทบุรี 4.000   

ปทุมธานี 4.000   

สมุทรสาคร 4.000   

สาขาคลองหลวง (ปทุมธานี) 3.000   

ภาคกลาง  ภาคกลาง  

สระบุรี 5.000 นครนายก 5.000 
สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 5.000 สาขาท่ามะกา (กาญจนบุรี) 4.333 

ราชบุรี 5.000 สาขาพนมสารคาม 4.000 
สาขาสามชุก (สุพรรณบุรี) 5.000 สาขาหนองแค (สระบุรี) 3.917 

สุพรรณบุรี 4.600 กาญจนบุรี 3.400 
อยุธยา 4.333   

สาขาหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) 4.333   

สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 4.000   
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บริษัทเอก-ชัยดีสทริบิวชั่นซิสเทมจ ากัด บริษัทฟอร์ทสมาร์ทเซอร์วิสจ ากัด (ตู้บุญเติม) 
นครนายก 4.000   

สระแก้ว 4.000   

สาขาอรัญประเทศ (สระแก้ว) 4.000   

สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.000   

สมุทรสงคราม 4.000   

สาขาท่ามะกา (กาญจนบุรี) 3.700   

ระยอง 3.625   

ลพบุรี 3.000   

สาขาบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 3.000   

สาขาพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) 3.000   

กาญจนบุร ี 2.750   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขานางรอง (บรุีรัมย์) 5.000 อุดรธานี 4.000 

ศรีสะเกษ 5.000 เลย 3.000 
อุบลราชธาน ี 5.000   

ขอนแก่น 4.800   

ร้อยเอ็ด 4.750   

อ านาจเจริญ 4.700   

สุรินทร์ 4.500   

หนองบัวล าภู 4.059   

บุรีรัมย์ 4.000   

สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 4.000   

สกลนคร 4.000   

สาขาโนนสูง (นครราชสีมา) 3.500   

อุดรธานี 3.500   

มหาสารคาม 3.500   

สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) 3.000   

สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 3.000   

สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 3.000   

สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 3.000   

ภาคเหนือ  ภาคเหนือ  

น่าน 5.000 เชียงใหม่ 4.000 
ตาก 5.000 น่าน 4.000 

สาขาแม่สอด (ตาก) 4.938 สุโขทัย 4.000 
แม่ฮ่องสอน 4.917 ล าปาง 3.000 
ก าแพงเพชร 4.882 พะเยา 3.000 

พิจิตร 4.700   

อุทัยธานี 4.333   

แพร ่ 4.000   
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บริษัทเอก-ชัยดีสทริบิวชั่นซิสเทมจ ากัด บริษัทฟอร์ทสมาร์ทเซอร์วิสจ ากัด (ตู้บุญเติม) 
สาขาลอง (แพร่) 4.000   

สาขาปัว (น่าน) 4.000   

เชียงใหม่ 3.667   

อุตรดิตถ์ 3.000   

พะเยา 3.000   

เชียงราย 3.000   

ภาคใต้  ภาคใต้  

ปัตตานี 5.000 สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 4.000 
สตูล 4.933 พังงา 4.000 

ระนอง 4.909 สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.000 
สุราษฎร์ธานี 4.667 สาขาห้วยยอด (ตรัง) 4.000 

สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 4.500   

สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.500   

สาขาห้วยยอด (ตรัง) 4.333   

สาขาคลองท่อม (กระบี่) 4.000   

ภูเก็ต 4.000   

ชุมพร 3.500   

สาขากระทู้ (ภูเก็ต) 3.333   

สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) 3.000   

พัทลุง 3.000   

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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บทท่ี 12 
ความไม่พึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 

 

การศึกษาความไม่พึงพอใจของผู้ประกันตนได้แบ่งความไม่พึงพอใจออกเป็น 7 ประเด็นคือ  
1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 2. กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 3. สิ่งอ านวยความสะดวก 4. 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 5. ศูนย์บริการข้อมูล 1506 6. การโทรศัพท์มายังส านักงาน และ 7. 
คุณภาพของการให้บริการ โดยแบ่งระดับความไม่พึงพอใจเป็น 5 ระดับความรู้สึกเช่นเดียวกับความพึง
พอใจ ได้แก่ "ไม่พึงพอใจมากที่สุด" "ไม่พึงพอใจมาก" "ไม่พึงพอใจปานกลาง" "ไม่พึงพอใจน้อย" และ 
"ไม่พึงพอใจน้อยที่สุด" และก าหนดสัญลักษณ์ความไม่พึงพอใจเป็นเครื่องหมายลบ (-) เพ่ือให้ดูต่างไป
จากความพึงพอใจที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก (+) 

วิธีประเมินความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 สอบถามผู้ใช้บริการก่อนว่าเรื่องต่อไปนี้ ท่านพบปัญหาการใช้บริการหรือไม่ (ค าตอบ

มี 2 ทางเลือก "พบปัญหา" กับ "ไม่พบปัญหา")  สิ่งที่ได้จากค าตอบในขั้นที่ 1 ท าให้ทราบสัดส่วนว่า
เรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาส าหรับผู้ใช้บริการสัดส่วนมากน้อยเพียงใด 

ขั้นที่ 2 ส าหรับผู้ใช้บริการที่พบปัญหาในขั้นที่ 1 ให้ระบุระดับความรู้สึกไม่พึงพอใจ (5 ระดับ)  
สิ่งที่ได้จากค าตอบในขั้นที่ 2 ท าให้ทราบระดับความรู้สึกไม่พึงพอใจอันเกิดจากปัญหาดังกล่าว 

ขั้นที่ 3 ส าหรับผู้ใช้บริการที่พบปัญหาในขั้นที่ 1 ให้ระบุรายละเอียดของเรื่องที่สร้างปัญหา 
สิ่งที่ได้จากค าตอบในขั้นที่ 3 ท าให้ทราบรายละเอียดของปัญหาที่ส านักงานประกันสังคม สามารถ
น าไปปรับปรุงคุณภาพบริการให้ดีขึ้นในอนาคต 

 

12.1 สัดส่วนของผู้ที่พบปัญหาการให้บริการของส านักงานประกันสังคม 
ผลส ารวจปี 2562 พบว่า มีผู้ที่แสดงความคิดเห็นว่า "เคยพบปัญหาของการให้บริการ"        

เพียง 9.70% (เฉลี่ยจาก 7 ด้านบริการ) โดยเป็นผู้ประกันตนที่พบปัญหาการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด 11.93% ปัญหาการโทรศัพท์มายังส านักงาน 10.27% ปัญหาคุณภาพการให้บริการ 9.98% 
ปัญหากระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 9.75% ปัญหาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 9.69% 
ปัญหาสิ่งอ านวยความสะดวก 8.52% และปัญหาในการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูล 1506  
7.75% (เรียงตามล าดับ) ในขณะที่ผลส ารวจปี 2561 เป็นการพบปัญหาการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร และสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุด (ตารางที่ 12.1) 

ผลส ารวจผู้ประกันตนที่พบปัญหา (โดยภาพรวม ร้อยละ 9.70) เมื่อจ าแนกตามคุณลักษณะ 
พบว่า  

 เพศ : ผู้ประกันตนทั้งเพศหญิงและชายส่วนใหญ่พบปัญหาการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่โดยผู้ประกันตนเพศหญิง มีสัดส่วนพบปัญหามากกว่าเพศชาย 
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 ช่วงอายุ : ผู้ประกันตนที่มีอายุต่ ากว่า 60 ปี มักพบปัญหาการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่มากกว่าปัญหาอ่ืน ต่างจากผู้ประกันตนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ที่มักพบปัญหาจากการติดต่อ
ทางโทรศัพท ์

 ระดับการศึกษา : ผู้ประกันตนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท มักพบปัญหา
การให้บริการของเจ้าหน้าที่มากกว่าปัญหาอ่ืน ในขณะที่ผู้ประกันตนที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้น
ไป ที่มักพบปัญหาจากการติดต่อทางโทรศัพท์ และกระบวนการและข้ันตอนให้บริการ 

 ประเภทกองทุน : ผู้ประกันตนทั้งในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
มักจะพบปัญหาที่เกิดจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 ขนาดส านักงานประกันสังคม : ผู้ประกันตนที่ใช้บริการส านักงานประกันสังคมขนาด
เล็กและขนาดใหญ่มักจะพบปัญหาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต่างจากผู้ประกันตนที่ใช้บริการใน
ส านักงานประกันสังคมขนาดกลางที่พบปัญหาจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  

 ภาค : ผลส ารวจพบว่าในทุกภูมิภาค พบปัญหาเช่นเดียวกันคือปัญหาจากการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 ประเภทของการประกันตน : ผู้ประกันตนในประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นายจ้าง/
ผู้รับมอบอ านาจ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ผู้ประกันตน มาตรา 39  ผู้ประกันตน มาตรา 40  หรือ 
ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) ส่วนใหญ่มักพบปัญหาจากการให้บริการของเจ้าหน้าทีเ่ช่นเดียวกัน 

 

สรุปสิ่งที่ค้นพบ : จ านวนผู้ประกันตนที่พบปัญหาจากการให้บริการมีเพียง 9.70% 

เท่านั้น โดยส่วนใหญ่พบปัญหาจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และปัญหาในการโทรศัพท์ติดต่อ
ส านักงานประกันสังคม 

 
ตารางท่ี 12.1  ร้อยละของผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นว่า "เคยพบปัญหาของการให้บริการ" ปี 2562 

รายการ รวม 

ร้อยละของผู้ทีแ่สดงความคิดเห็นว่า "เคยพบปัญหาของการให้บริการ" 

การ
ให้บริการ

ของ
เจ้าหน้าที ่

กระบวน 
การ 
และ 

ขั้นตอน
ให้บริการ 

สิ่ง 
อ านวย
ความ
สะดวก 

การ 
ประชา- 
สัมพันธ ์
ข้อมูล 

ข่าวสาร 

ศูนย์ 
บริการ 
ข้อมูล 
1506 

การ 
โทรศัพท์
มายัง

ส านักงาน 

คุณภาพ
ของ 

การให้ 
บริการ 

รวมทุกกลุ่ม 9.70 11.93 9.75 8.52 9.69 7.75 10.27 9.98 
เพศ         
   ชาย 8.67 11.26 8.74 7.52 8.78 6.56 8.81 9.05 
   หญิง 10.45 12.43 10.49 9.25 10.36 8.61 11.34 10.66 
ช่วงอายุ         
   15-20 ปี 4.38 7.26 2.42 1.61 4.84 4.03 4.84 5.65 
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รายการ รวม 

ร้อยละของผู้ทีแ่สดงความคิดเห็นว่า "เคยพบปัญหาของการให้บริการ" 

การ
ให้บริการ

ของ
เจ้าหน้าที ่

กระบวน 
การ 
และ 

ขั้นตอน
ให้บริการ 

สิ่ง 
อ านวย
ความ
สะดวก 

การ 
ประชา- 
สัมพันธ ์
ข้อมูล 

ข่าวสาร 

ศูนย์ 
บริการ 
ข้อมูล 
1506 

การ 
โทรศัพท์
มายัง

ส านักงาน 

คุณภาพ
ของ 

การให้ 
บริการ 

   21-30 ปี 8.96 11.14 9.41 7.23 9.10 6.79 9.81 9.25 
   31-40 ปี 11.12 13.86 10.68 9.90 11.10 9.12 11.68 11.47 
   41-50 ปี 9.04 11.36 9.23 7.99 9.00 7.13 9.21 9.33 
   51-60 ปี 8.10 9.50 8.34 8.42 7.59 6.67 8.17 8.05 
   มากกว่า 60 ปี 20.22 20.22 17.85 20.65 20.65 19.14 22.15 20.86 
ระดับการศึกษา         
   ประถมศึกษา/ต่ ากว่า 4.99 6.24 4.73 5.22 4.91 3.72 5.40 4.73 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 3.43 5.63 3.16 3.16 2.84 2.33 3.76 3.13 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 5.51 7.61 5.22 4.62 5.27 3.91 6.14 5.79 
   อนุปริญญา/ปวส. 11.93 15.03 12.13 10.11 11.92 9.49 12.42 12.42 
   ปริญญาตร ี 15.95 18.34 16.41 14.00 16.44 13.24 16.66 16.58 
   ปริญญาโท/สูงกว่า 18.40 18.11 19.11 16.38 18.61 17.87 19.60 19.11 
กองทุน         
   กองทุนประกันสังคม 10.48 12.53 10.57 9.20 10.53 8.48 11.19 10.87 
   กองทุนเงินทดแทน 12.11 14.81 12.32 10.57 12.15 9.70 12.84 12.43 
ขนาดของส านักงาน         
   ส านักงานขนาดเล็ก 9.11 11.35 9.31 8.07 9.12 6.78 9.65 9.49 
   ส านักงานขนาดกลาง 9.27 10.43 9.01 7.75 10.61 7.70 10.05 9.33 
   ส านักงานขนาดใหญ ่ 11.70 14.78 11.59 10.41 10.54 10.50 12.17 11.89 
ภาค         
   กรุงเทพมหานคร 8.50 9.58 9.32 8.14 7.81 8.35 8.65 7.64 
   ปริมณฑล 10.99 12.47 10.64 9.91 11.28 9.54 12.19 10.91 
   ภาคกลาง 9.05 12.60 8.95 7.27 8.43 6.77 8.97 10.34 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10.57 12.21 10.87 9.22 10.97 8.80 11.24 10.67 
   ภาคเหนือ 9.19 11.21 9.13 9.10 9.18 6.36 9.97 9.34 
   ภาคใต ้ 10.23 12.68 10.00 8.30 11.01 7.92 11.36 10.32 
ประเภทผู้ใช้บริการ         
   นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ 31.80 35.80 33.50 26.62 32.89 26.56 33.70 33.56 
   ผู้ประกันตน มาตรา 33 6.80 8.71 6.55 6.34 6.55 5.24 7.40 6.80 
   ผู้ประกันตน มาตรา 39 4.16 5.56 3.69 3.79 3.90 3.34 4.02 4.82 
   ผู้ประกันตน มาตรา 40 4.91 5.85 4.97 4.51 5.14 3.76 5.81 4.34 
   ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) 2.99 6.78 2.71 2.71 2.53 1.49 2.39 2.30 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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12.2 คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ที่เคยพบปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ 
ผลส ารวจคะแนนความไม่พึงพอใจจากผู้ที่พบปัญหานั้น พบว่า ในภาพรวมปี 2562 มีคะแนน

ความไม่พึงพอใจระดับ -3.229 คะแนน (Top 2 Box 37.85%) น้อยกว่าผลส ารวจในปี 2561 (ปี 
2561 มีคะแนนความไม่พึงพอใจ -3.312 คะแนน) เมื่อจ าแนกตามด้านของการให้บริการ พบว่า 
ผู้ประกันตนที่พบปัญหามีคะแนนความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต่ าที่สุด -3.428 คะแนน 
(Top 2 Box 50.76%) ส่วนคะแนนการให้บริการด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก -3.410 
คะแนน (Top 2 Box 41.58%) ศูนย์บริการข้อมูล 1506 -3.264 คะแนน (Top 2 Box 45.53%) 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ -3.248 คะแนน (Top 2 Box 36.85%) คุณภาพของการให้บริการ 
-3.125 คะแนน (Top 2 Box 28.11%) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร -3.105 คะแนน (Top 2 
Box 28.12%) และ การโทรศัพท์มายังส านักงาน -3.024 คะแนน (Top 2 Box 33.54%) ตามล าดับ 
(ภาพที่ 12.1 และตารางที่ 12.2) 
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ภาพที่ 12.1 คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ท่ีเคยพบปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ                             
ปี 2561-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

-3.312

-3.229

-3.320

-3.300

-3.280

-3.260

-3.240

-3.220

-3.200

-3.180
2561 2562

-3.366

-3.283

-3.321

-3.255

-3.337

-3.428

-3.248

-3.410

-3.105

-3.264

-3.024

-3.125

การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

สิ่งอ านวยความสะดวก

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์บริการข้อมูล 1506

การโทรศัพท์มายังส านักงาน

คุณภาพของการให้บริการ

2561 2562
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ตารางท่ี 12.2  คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ที่เคยพบปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ ปี 2562 

รายการ 
คะแนนความ
ไม่พึงพอใจ 

Top 
2 

Box 

ร้อยละความไม่พึงพอใจ (-) 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม -3.229 37.85 6.62 31.23 41.98 18.80 1.37 
การให้บริการของเจา้หน้าท่ี -3.428 50.76 6.87 43.89 35.14 13.35 0.75 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ -3.248 36.85 6.40 30.45 45.82 16.23 1.10 
สิ่งอ านวยความสะดวก -3.410 41.58 6.73 34.85 52.28 4.94 1.20 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร -3.105 28.12 6.23 21.89 49.81 20.35 1.72 
ศูนย์บริการข้อมลู 1506 -3.264 45.53 7.19 38.34 30.63 21.39 2.45 
การโทรศัพท์มายังส านักงาน -3.024 33.54 6.99 26.55 29.78 35.18 1.50 
คุณภาพของการให้บริการ -3.125 28.11 5.97 22.14 51.47 19.25 1.17 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 

ผลส ารวจคะแนนความไม่พึงพอใจ จ าแนกตามคุณลักษณะต่างๆ (ภาพที่ 12.2 และตารางที่ 
12.3) พบว่า  

 เพศ : ผู้ประกันตนทั้งเพศหญิงและชายมีคะแนนความไม่พึงพอใจไม่แตกต่างกันมากนัก 
ผู้ประกันตนเพศชายมีคะแนนความไม่พึงพอใจมากที่สุดในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ส่วน
ผู้ประกันตนเพศหญิงมีคะแนนความไม่พึงพอใจมากที่สุดในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 ช่วงอายุ : ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีคะแนนความไม่พึงพอใจมากกว่าช่วงอายุอ่ืน 
โดยไม่พึงพอใจมากในเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และคุณภาพของการให้บริการ  ส่วน
ผู้ประกันตนในช่วงอายุ 21-50 ปี มีคะแนนความไม่พึงพอใจมากในเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก ในขณะที่ผู้ประกันตนที่อายุยังน้อย ต่ ากว่า 20 ปี มักมีปัญหาและ มี
คะแนนความไม่พึงพอใจมากในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

 ระดับการศึกษา : ผู้ประกันตนที่มีการศึกษาสูงขึ้นจะมีคะแนนความไม่พึงพอใจลดลง 
โดยผู้ประกันตนที่มีการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีคะแนนความไม่พึงพอใจมากใน
เรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนผู้ประกันตนที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และต่ า
กว่านั้น มีคะแนนความไม่พึงพอใจในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนให้บริการ รวมถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

 ประเภทกองทุน : ผู้ประกันตนทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนมีคะแนน
ความไม่พึงพอใจไม่แตกต่างกันมากนัก โดยส่วนใหญ่ไม่พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 ขนาดส านักงานประกันสังคม : ส านักงานประกันสังคมขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีคะแนน
ความไม่พึงพอใจสูงกว่าส านักงานประกันสังคมขนาดกลาง โดยไม่พึงพอใจในเรื่องการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
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 ภาค : ผู้ประกันตนในพื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีคะแนนความไม่พึงพอใจต่ ากว่าพ้ืนที่อ่ืน 
ส่วนเรื่องความไม่พึงพอใจของผู้ประกันตนในพ้ืนที่อ่ืนมักจะเป็นเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่และ
สิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประเภทของการประกันตน : ผู้ประกันตนกลุ่มนายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจมีคะแนนความ
ไม่พึงพอใจน้อยกว่าผู้ประกันตนประเภทอ่ืน โดยเรื่องที่ไม่พึงพอใจส่วนใหญ่คือการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่และสิ่งอ านวยความสะดวกและคุณภาพของการให้บริการ 

 
ภาพที่ 12.2 คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ท่ีเคยพบปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ  

 จ าแนกตามคุณลักษณะต่างๆ ปี 2562 

 

-4.000
-3.700
-3.400
-3.100
-2.800

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

สิ่งอ านวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

คุณภาพของการให้บริการ

ชาย หญิง

-4.000
-3.700
-3.400
-3.100
-2.800

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

สิ่งอ านวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

คุณภาพของการให้บริการ

15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี

-4.000
-3.700
-3.400
-3.100
-2.800

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

สิ่งอ านวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

คุณภาพของการให้บริการ

ประถมศึกษา/ต่ ากว่า มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท/สูงกว่า
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

-4.000
-3.700
-3.400
-3.100
-2.800

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

สิ่งอ านวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

คุณภาพของการให้บริการ

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

-4.000
-3.700
-3.400
-3.100
-2.800

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

สิ่งอ านวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

คุณภาพของการให้บริการ

ส านักงานขนาดเล็ก ส านักงานขนาดกลาง ส านักงานขนาดใหญ่

-4.000
-3.700
-3.400
-3.100
-2.800

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

สิ่งอ านวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

คุณภาพของการให้บริการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้

-4.000
-3.700
-3.400
-3.100
-2.800

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ

สิ่งอ านวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

คุณภาพของการให้บริการ

นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ผู้ประกันตน มาตรา 39

ผู้ประกันตน มาตรา 40 ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน)
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ตารางท่ี 12.3  คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ที่เคยพบปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ จ าแนก
ตามคุณลักษณะต่างๆ ปี 2561 

รายการ 

คะแนนความไม่พึงพอใจในปัญหาท่ีพบ 

รวม 

การ
ให้บริการ

ของ
เจ้าหน้าที ่

กระบวน 
การและ
ขั้นตอน

ให้บริการ 

สิ่งอ านวย
ความ
สะดวก 

การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

คุณภาพ
ของการ
ให้บริการ 

รวมทุกกลุ่ม -3.229 -3.428 -3.248 -3.410 -3.105 -3.264 
เพศ       
   ชาย -3.215 -3.397 -3.258 -3.411 -3.068 -3.256 
   หญิง -3.239 -3.449 -3.242 -3.409 -3.129 -3.269 
ช่วงอายุ       
   15-20 ปี -3.184 -3.111 -3.333 -3.000 -3.667 -2.600 
   21-30 ปี -3.162 -3.421 -3.095 -3.356 -3.070 -3.136 
   31-40 ปี -3.185 -3.345 -3.292 -3.377 -3.005 -3.313 
   41-50 ปี -3.180 -3.375 -3.207 -3.422 -3.090 -3.121 
   51-60 ปี -3.567 -3.712 -3.662 -3.602 -3.391 -3.514 
   มากกว่า 60 ปี -3.557 -3.796 -3.512 -3.485 -3.521 -3.844 
ระดับการศึกษา       
   ประถมศึกษา/ต่ ากว่า -3.682 -3.695 -3.826 -3.887 -3.526 -3.860 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -3.593 -3.539 -3.624 -3.587 -3.543 -3.500 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. -3.365 -3.289 -3.446 -3.542 -3.340 -3.450 
   อนุปริญญา/ปวส. -3.084 -3.422 -3.111 -3.301 -2.978 -2.964 
   ปริญญาตร ี -3.165 -3.427 -3.154 -3.344 -3.028 -3.241 
   ปริญญาโท/สูงกว่า -3.135 -3.387 -3.291 -3.250 -2.882 -3.284 
กองทุน       
   กองทุนประกันสังคม -3.220 -3.438 -3.243 -3.404 -3.094 -3.257 
   กองทุนเงินทดแทน -3.202 -3.452 -3.232 -3.391 -3.073 -3.234 
ขนาดของส านักงาน       
   ส านักงานขนาดเล็ก -3.246 -3.500 -3.254 -3.437 -3.116 -3.262 
   ส านักงานขนาดกลาง -3.159 -3.385 -3.195 -3.436 -3.005 -3.289 
   ส านักงานขนาดใหญ ่ -3.239 -3.296 -3.270 -3.334 -3.160 -3.252 
ภาค       
   กรุงเทพมหานคร -3.228 -3.357 -3.262 -3.314 -3.081 -3.141 
   ปริมณฑล -3.399 -3.505 -3.351 -3.581 -3.359 -3.446 
   ภาคกลาง -3.089 -3.210 -3.140 -3.276 -2.984 -3.213 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -3.178 -3.521 -3.198 -3.427 -3.013 -3.277 
   ภาคเหนือ -3.374 -3.617 -3.417 -3.521 -3.169 -3.264 
   ภาคใต ้ -3.219 -3.446 -3.209 -3.351 -3.148 -3.240 
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รายการ 

คะแนนความไม่พึงพอใจในปัญหาท่ีพบ 

รวม 

การ
ให้บริการ

ของ
เจ้าหน้าที ่

กระบวน 
การและ
ขั้นตอน

ให้บริการ 

สิ่งอ านวย
ความ
สะดวก 

การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

คุณภาพ
ของการ
ให้บริการ 

ประเภทผู้ใช้บริการ       
   นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ -3.032 -3.411 -3.086 -3.316 -2.836 -3.163 
   ผู้ประกันตน มาตรา 33 -3.467 -3.552 -3.491 -3.486 -3.478 -3.337 
   ผู้ประกันตน มาตรา 39 -3.423 -3.269 -3.418 -3.569 -3.335 -3.461 
   ผู้ประกันตน มาตรา 40 -3.331 -3.338 -3.263 -3.429 -3.238 -3.398 
   ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน) -3.513 -3.265 -3.441 -3.603 -3.538 -3.636 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มตี่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
 

คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ที่เคยพบปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ จ าแนกตามประเภท
กองทุน (ตารางที่ 12.4-11.5) พบว่า ผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนมี
คะแนนความไม่พึงพอใจไม่แตกต่างกัน โดยผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมมีคะแนนความไม่พึง
พอใจ -3.220 คะแนน (Top 2 Box 37.54%) ส่วนผู้ประกันตนในกองทุนเงินทดแทนมีคะแนนความ
ไม่พึงพอใจ -3.202 คะแนน (Top 2 Box 36.87%) (ตารางที่ 12.4-11.5) 

 

ตารางท่ี 12.4  คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ที่เคยพบปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ กองทุน
ประกันสังคม ปี 2562 

รายการ 
คะแนน 
ความไม่
พึงพอใจ 

Top 
2 Box 

ร้อยละความไม่พึงพอใจ (-) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

กองทุนประกนัสังคม -3.220 37.54 6.47 31.07 41.80 19.34 1.32 
การให้บริการของเจา้หน้าท่ี -3.438 52.33 6.96 45.37 32.92 14.00 0.75 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ -3.243 36.35 6.39 29.96 46.07 16.70 0.88 
สิ่งอ านวยความสะดวก -3.404 41.14 6.56 34.58 52.69 4.99 1.18 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร -3.094 27.70 6.04 21.66 49.71 20.87 1.72 
ศูนย์บริการข้อมลู 1506 -3.257 45.53 6.85 38.68 30.21 21.81 2.45 
การโทรศัพท์มายังส านักงาน -3.006 32.51 6.93 25.58 30.05 36.04 1.40 
คุณภาพของการให้บริการ -3.107 27.01 5.58 21.43 52.22 19.62 1.15 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 12.5  คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ที่เคยพบปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ กองทุน
เงินทดแทน ปี 2562 

รายการ 
คะแนน 
ความไม่
พึงพอใจ 

Top 
2 Box 

ร้อยละความไม่พึงพอใจ (-) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

กองทุนเงินทดแทน -3.202 36.87 5.63 31.24 41.94 20.12 1.07 
การให้บริการของเจา้หน้าท่ี -3.452 53.47 6.20 47.27 32.64 13.29 0.60 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ -3.232 36.03 5.79 30.24 46.14 17.00 0.83 
สิ่งอ านวยความสะดวก -3.391 40.09 5.04 35.05 54.87 4.00 1.04 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร -3.073 25.68 5.48 20.20 51.71 21.38 1.23 
ศูนย์บริการข้อมลู 1506 -3.234 45.12 5.77 39.35 29.40 23.49 1.99 
การโทรศัพท์มายังส านักงาน -2.934 30.09 5.35 24.74 29.18 39.46 1.27 
คุณภาพของการให้บริการ -3.096 26.71 5.58 21.13 51.45 21.02 0.82 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 

สรุปสิ่งที่ค้นพบ :  

ผลส ารวจในปี 2562 มีคะแนนความไม่พึงพอใจน้อยกว่า (ดีกว่า) (-3.229 คะแนน) ผลส ารวจ
ในปี 2561 (-3.312 คะแนน)  โดยผู้ประกันตนที่พบปัญหามีคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวกต่ ากว่าการบริการด้านอื่น  

 

12.3 สรุปรายละเอียดของปัญหาที่ผู้ใช้บริการเคยพบเจอ ปี 2562   
ปัญหาที่ผู้บริการพบเจอ จ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนให้บริการ ด้าน

สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และด้านคุณภาพของการให้บริการ 
แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนให้บริการ 

 กระบวนการและข้ันตอนซับซ้อน ล่าช้า หลายขั้นตอน 

 เอกสารประกอบเยอะเกินไป และใช้เอกสารหลายครั้ง 

 เอกสารสูญหาย 

 เปิดช่องให้บริการน้อยเกินไป 

 เอกสารที่ยื่นมาไม่เข้าระบบ 

 ไม่เปิดท าการในวันหยุด 

 การให้บริการไม่เรียงล าดับคิว เลือกปฏิบัติ 

 นายจ้างไม่สามารถดูข้อมูลการเงินลูกจ้างได้ 
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 รอคิวนาน 

 ระบบการให้บริการไม่ทันสมัย 

 ปิดบริการก่อนเวลาปิดท าการ 
 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 เก้าอ้ีให้บริการไม่เพียงพอ 

 เครื่องกดบัตรคิวช ารุดบ่อย 

 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 

 ไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณใกล้เคียง 

 ไม่มีตู้กดเงินในบริเวณใกล้เคียง 

 สถานที่ไม่สะอาด คับแคบ 

 ที่จอดรถไม่เพียงพอ 

 ปากกาไม่เพียงพอ 

 ห้องน้ าไม่สะอาด 
 
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

 ติดต่อ call center ยาก ไม่รับสาย สัญญาณไม่ดี 

 ติดต่อ call center ยาก อธิบายไม่ชัดเจน มีความสับสน ให้รายละเอียดไม่ได้ 

 เข้าถึงข้อมูลข่าวสารยาก 

 มีปัญหาในการเข้าใช้ Application ใช้งานยาก 

 แจ้งข้อมูลรายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ล่าช้า 

 ติดต่อส านักงานประกันสังคมยาก 

 การประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ไม่ทั่วถึง ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

 ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่ครบถ้วน เข้าใจยาก 

 ช่องทางข่าวสารไม่น่าสนใจ 
 
ด้านคุณภาพของการให้บริการ 

 ได้รับเงินช้า 

 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอธิบายข้อมูลได้ 

 เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพ ไม่เต็มใจบริการ 
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 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าไม่ตรงประเด็น      
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บทท่ี 13 
การพัฒนาการให้บริการและนวัตกรรมบริการ 

 
การศึกษาการพัฒนาการให้บริการและนวัตกรรมบริการมีเป้าหมายเพ่ือต้องการค้นหา

แนวความคิดการให้บริการใหม่ๆ จากประสบการณ์ของผู้ใช้บริการที่มีหลากหลายโดยตรง เพ่ือมุ่ง
ตอบสนองผู้ใช้บริการและการสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ได้
รายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 

 

13.1 การพัฒนาการให้บริการและนวัตกรรมบริการ 
ในภาพรวมทั้งประเทศมีผู้แสดงความคิดเห็นในระบบบริการของส านักงานประกันสังคมมาก

ที่สุด (126 ราย) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 28 ราย ด้านบริการของพนักงาน 14 ราย และด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 2 ราย (ภาพท่ี 13.1 และตารางที่ 13.1-13.3) เมื่อจ าแนกตามรายละเอียด พบว่า 

ในด้านข้อมูลข่าวสาร ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่อยากให้มีการพัฒนาเชื่อมโยงของข้อมูล
ข่าวสารระหว่างหน่วยงานส านักงานประกันสังคม 2 ราย และมีระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS 2 ราย 

ด้านบริการของพนักงาน ผู้แสดงความคิดเห็นต้องการให้มีการแจ้งเตือนผู้ประกันตนเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ 3 ราย การท าเบิกจ่ายตรงไม่ต้องมาเบิกท่ีประกันสังคม 2 ราย มีช่องทางให้ความรู้ด้าน
ประกันสังคมที่หลากหลาย 2 ราย และแนะน ารายละเอียดขั้นตอนวิธีการผ่านวิดีโอ 2 ราย  

ด้านระบบบริการ ผู้แสดงความคิดเห็นต้องการให้มีการจัดท าแอปพลิเคชันของส านักงาน
ประกันสังคม  33 ราย การช าระผ่านแอปพลิเคชัน  25 ราย การใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต 36 ราย 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้แสดงความคิดเห็นต้องการให้มี บริการช่องทางไลน์  6 ราย 
และเครื่องกดบัตรคิว 5 ราย 
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ภาพที่ 13.1 จ านวนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการพัฒนาการให้บริการและนวัตกรรม
บริการ 

2561 

 
2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มตี่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

ทั้งประเทศ สปส. ขนาดเล็ก สปส. ขนาดกลาง สปส. ขนาดใหญ่
ระบบบริการ 209 126 47 36

บริการของพนักงาน 18 13 3 2

ข้อมูลข่าวสาร 52 26 17 9

สิ่งอ านวยความสะดวก 61 54 3 4
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ตารางท่ี 13.1  จ านวนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการพัฒนาการให้บริการและนวัตกรรม
บริการ 

รายการ 
ขนาดของส านักงานประกันสังคม 
รวม เล็ก กลาง ใหญ่ 

ข้อมูลข่าวสาร 4 4 0 4 
การเช่ือมโยงระหว่างจังหวัดของทุกหน่วยงานส านักงาน

ประกันสังคม 
2 2 0 2 

ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS สื่อต่างๆ 2 2 0 2 
บริการของพนักงาน 14 7 3 7 

การท าเบิกจ่ายตรงไม่ต้องมาเบิกท่ีประกันสังคม 2 2 0 2 
ความเสมอภาคในการบริการทุกๆสิทธิการใช้บริการ 1 1 0 1 
แจ้งเตือนรักษาสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน 3 3 0 3 
ช่องทางให้ความรู้ด้านประกันสังคมที่หลากหลาย 2 0 2 0 

แนะน ารายละเอียดขั้นตอนวิธีการผ่านวิดีโอ 2 0 0 0 

ยื่นเอกสารแบบออนไลน ์ 1 0 0 0 

ระบบการเบิกจ่าย รวดเร็ว 1 1 0 1 
ระบบตรวจสอบสิทธิออนไลน ์ 1 0 1 0 

สามารถดูยอดเงินและขั้นตอนการท างานผ่านแอปพลิเคชันได ้ 1 0 0 0 

ระบบบริการ 126 42 16 42 
การจัดท าแอปพลเิคชันของส านักงานประกันสังคม 33 8 2 8 
การช าระผ่านแอปพลิเคชัน 25 14 1 14 
การใช้บริการผ่านอินเทอร์เนต็ 36 10 5 10 
การบริการผ่านอินเทอรเ์น็ต 1 0 0 0 

การเรยีกคิวแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 2 0 0 0 

การล าดับคิวสามารถเรียกผ่านแอปพลิเคชันได ้ 1 0 1 0 

การให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 1 0 0 0 

ขึ้นทะเบียนว่างงานท่ีเซเว่นได ้ 1 1 0 1 
จองคิวออนไลน ์ 1 0 0 0 

แจ้งสิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลเิคชัน 4 0 4 0 

ช าระเงินทางแอปพลิเคชันของธนาคาร 8 5 0 5 
ใช้การสแกนนิ้วมือไมต่้องกรอกเอกสาร 1 0 0 0 

ใช้สมาร์ทโฟนท าธุรกรรม 7 0 3 0 

บริการการธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน 4 3 0 3 
มีการลงทะเบียนออนไลน์กรณีว่างงาน 1 1 0 1 

สิ่งอ านวยความสะดวก 28 9 3 9 
ID ของตัวเองสามารตรวจสอบและใช้สิทธิผ่านบริการได ้ 2 0 2 0 

ความทันสมัยของเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือท่ีให้บริการ 1 0 0 0 

เครื่องกดบัตรคิว 5 1 1 1 
เครื่องบอกมาตราของผู้ประกันตน 2 2 0 2 
เครื่องสแกนใบหน้าเพื่อแสดงข้อมลู 1 0 0 0 
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รายการ 
ขนาดของส านักงานประกันสังคม 
รวม เล็ก กลาง ใหญ่ 

ตู้ e-learning 1 0 0 0 

ตู้จ่ายเงินออนไลน ์ 1 1 0 1 
ท า e-book  เพื่อเป็นสื่อระหว่างรอ 1 0 0 0 

บริการช่องทางไลน ์ 6 0 0 0 

บริการช าระเงินท่ีเซเว่น 3 3 0 3 
บริการธุรกรรมผ่านโทรศัพท ์ 2 0 0 0 

มีบริการหุ่นยนต ์ 1 0 0 0 

สามารถช าระเงินผ่าน QR Code ได ้ 4 2 0 2 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 13.2  จ านวนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการพัฒนาการให้บริการและนวัตกรรมบริการ จ าแนกตามภาค 
รายการ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ 

ข้อมูลข่าวสาร 0 0 0 0 4 0 
การเช่ือมโยงระหว่างจังหวัดของทุกหน่วยงานส านักงานประกันสังคม 0 0 0 0 2 0 
ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS สื่อต่างๆ 0 0 0 0 2 0 

บริการของพนักงาน 0 0 5 2 5 2 
การท าเบิกจ่ายตรงไม่ต้องมาเบิกท่ีประกันสังคม 0 0 0 0 0 2 
ความเสมอภาคในการบริการทุกๆสิทธิการใช้บริการ 0 0 0 0 1 0 
แจ้งเตือนรักษาสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน 0 0 3 0 0 0 
ช่องทางให้ความรู้ด้านประกันสังคมที่หลากหลาย 0 0 2 0 0 0 
แนะน ารายละเอียดขั้นตอนวิธีการผ่านวิดีโอ 0 0 0 0 2 0 
ยื่นเอกสารแบบออนไลน ์ 0 0 0 0 1 0 
ระบบการเบิกจ่าย รวดเร็ว 0 0 0 1 0 0 
ระบบตรวจสอบสิทธิออนไลน ์ 0 0 0 1 0 0 
สามารถดูยอดเงินและขั้นตอนการท างานผ่านแอปพลิเคชันได ้ 0 0 0 0 1 0 

ระบบบริการ 44 7 21 0 34 19 
การจัดท าแอปพลเิคชันของส านักงานประกันสังคม 18 0 7 0 4 4 
การช าระผ่านแอปพลิเคชัน 9 1 0 0 4 11 
การใช้บริการผ่านอินเทอร์เนต็ 12 2 10 0 12 0 
การบริการผ่านอินเทอรเ์น็ต 1 0 0 0 0 0 
การเรยีกคิวแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 0 0 0 0 2 0 
การล าดับคิวสามารถเรียกผ่านแอปพลิเคชันได ้ 0 0 0 0 0 1 
การให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 0 0 0 0 0 0 
ขึ้นทะเบียนว่างงานท่ีเซเว่นได ้ 0 0 0 0 0 0 
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รายการ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ 
จองคิวออนไลน ์ 0 0 1 0 0 0 

แจ้งสิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลเิคชัน 0 1 0 1 2 0 

ช าระเงินทางแอปพลิเคชันของธนาคาร 0 3 0 0 4 1 
ใช้สมาร์ทโฟนท าธุรกรรม 4 0 3 0  0 

บริการการธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน 0 0 0 0 4 0 

มีการลงทะเบียนออนไลน์กรณีว่างงาน 0 0 0 0  1 
ใช้การสแกนนิ้วมือไมต่้องกรอกเอกสาร 0 0 0 0 1 0 

สิ่งอ านวยความสะดวก 5 0 10 1 8 6 
ID ของตัวเองสามารตรวจสอบและใช้สิทธิผ่านบริการได ้ 0 0 2 0 0 0 

ความทันสมัยของเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือท่ีให้บริการ 1 0 0 0 0 0 

เครื่องกดบัตรคิว 0 0 0 0 4 1 
เครื่องบอกมาตราของผู้ประกันตน 0 0 2 0 0 0 

ตู้ e-learning 0 0 0 0 1 0 

ตู้จ่ายเงินออนไลน ์ 0 0 0 0 0 1 
ท า e-book  เพื่อเป็นสื่อระหว่างรอ 0 0 0 0 1 0 

บริการช่องทางไลน ์ 0 0 6 0 0 0 

บริการช าระเงินท่ีเซเว่น 0 0 0 0 0 3 
บริการธุรกรรมผ่านโทรศัพท ์ 2 0 0 0 0 0 

มีบริการหุ่นยนต ์ 0 0 0 0 1 0 

สามารถช าระเงินผ่าน QR Code ได ้ 2 0 0 1 0 1 
เครื่องสแกนใบหน้าเพื่อแสดงข้อมลู 0 0 0 0 1 0 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 13.3  จ านวนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการพัฒนาการให้บริการและนวัตกรรมบริการ จ าแนกตามผู้ใช้บริการและกองทุน 

รายการ 
นายจ้าง/ 

ผู้รับมอบอ านาจ
นายจ้าง 

ผู้ประกัน 
ตนมาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

กองทุน 
ประกันสังคม 

กองทุน 
เงิน

ทดแทน 
ข้อมูลข่าวสาร 0 4 0 0 0 4 4 

การเช่ือมโยงระหว่างจังหวัดของทุกหน่วยงานส านักงานประกันสังคม 0 2 0 0 0 2 2 
ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS สื่อต่างๆ 0 2 0 0 0 2 2 

บริการของพนักงาน 4 7 0 3 0 14 11 
การท าเบิกจ่ายตรงไม่ต้องมาเบิกท่ีประกันสังคม 1 0 0 1 0 2 1 
ความเสมอภาคในการบริการทุกๆสิทธิการใช้บริการ 0 1 0 0 0 1 1 
แจ้งเตือนรักษาสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน 0 3 0 0 0 3 3 
ช่องทางให้ความรู้ด้านประกันสังคมที่หลากหลาย 2 0 0 0 0 2 2 
แนะน ารายละเอียดขั้นตอนวิธีการผ่านวิดีโอ 1 0 0 1 0 2 1 
ยื่นเอกสารแบบออนไลน ์ 0 1 0 0 0 1 1 
ระบบการเบิกจ่าย รวดเร็ว 0 1 0 0 0 1 1 
ระบบตรวจสอบสิทธิออนไลน ์ 0 1 0 0 0 1 1 
สามารถดูยอดเงินและขั้นตอนการท างานผ่านแอปพลิเคชันได ้ 0 0 0 1 0 1 0 

ระบบบริการ 21 52 23 15 15 111 88 
การจัดท าแอปพลเิคชันของส านักงานประกันสังคม 13 9 8 3 0 33 22 
การช าระผ่านแอปพลิเคชัน 2 10 4 1 8 17 20 
การใช้บริการผ่านอินเทอร์เนต็ 4 20 6 4 2 34 26 
การบริการผ่านอินเทอรเ์น็ต 1 0 0 0 0 1 1 
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รายการ 
นายจ้าง/ 

ผู้รับมอบอ านาจ
นายจ้าง 

ผู้ประกัน 
ตนมาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

กองทุน 
ประกันสังคม 

กองทุน 
เงิน

ทดแทน 
การเรยีกคิวแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 0 2 0 0 0 2 2 
การล าดับคิวสามารถเรียกผ่านแอปพลิเคชันได ้ 0 0 0 1 0 1 0 
การให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 0 1 0 0 0 1 1 
ขึ้นทะเบียนว่างงานท่ีเซเว่นได ้ 0 0 1 0 0 1 0 
จองคิวออนไลน ์ 0 1 0 0 0 1 1 
แจ้งสิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลเิคชัน 0 4 0 0 0 4 4 
ช าระเงินทางแอปพลิเคชันของธนาคาร 1 2 4 1 0 8 3 
ใช้สมาร์ทโฟนท าธุรกรรม 0 0 0 5 2 5 2 
บริการการธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน 0 1 0 0 3 1 4 
มีการลงทะเบียนออนไลน์กรณีว่างงาน 0 1 0 0 0 1 1 
ใช้การสแกนนิ้วมือไมต่้องกรอกเอกสาร 0 1 0 0 0 1 1 

สิ่งอ านวยความสะดวก 10 11 7 2 0 30 21 
ID ของตัวเองสามารตรวจสอบและใช้สิทธิผ่านบริการได ้ 2 0 0 0 0 2 2 
ความทันสมัยของเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือท่ีให้บริการ 0 1 0 0 0 1 1 
เครื่องกดบัตรคิว 0 4 1 0 0 5 4 
เครื่องบอกมาตราของผู้ประกันตน 0 0 2 0 0 2 0 
ตู้ e-learning 0 1 0 0 0 1 1 
ตู้จ่ายเงินออนไลน ์ 0 0 1 0 0 1 0 
ท า e-book  เพื่อเป็นสื่อระหว่างรอ 0 0 1 0 0 1 0 
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รายการ 
นายจ้าง/ 

ผู้รับมอบอ านาจ
นายจ้าง 

ผู้ประกัน 
ตนมาตรา 33 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจ้าง 
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

กองทุน 
ประกันสังคม 

กองทุน 
เงิน

ทดแทน 
บริการช่องทางไลน ์ 6 0 0 0 0 6 6 
บริการช าระเงินท่ีเซเว่น 0 2 0 1 0 3 2 
บริการธุรกรรมผ่านโทรศัพท ์ 2 0 0 0 0 2 2 
มีบริการหุ่นยนต ์ 0 1 0 0 0 1 1 
สามารถช าระเงินผ่าน QR Code ได ้ 0 2 2 0 0 4 2 
เครื่องสแกนใบหน้าเพื่อแสดงข้อมลู 0 0 0 1 0 1 0 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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สรุปสิ่งที่ค้นพบ : มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อระบบบริการของส านักงานประกันสังคมมาก

ที่สุด (126 ราย) ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาการให้บริการของส านักงานประกันสังคม 
ส่วนนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องการ เช่น 

 การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดของทุกหน่วยงานส านักงานประกันสังคม 

 ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS สื่อต่างๆ 

 การท าเบิกจ่ายตรงไม่ต้องมาเบิกท่ีประกันสังคม 

 แนะน ารายละเอียดขั้นตอนวิธีการผ่านวิดีโอ 

 ยื่นเอกสารแบบออนไลน์ 

 ระบบตรวจสอบสิทธิออนไลน์ 

 การเรียกคิวแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 การล าดับคิวผ่านแอปพลิเคชัน 

 การให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 ขึ้นทะเบียนว่างงานที่เซเว่นได้ 

 จองคิวออนไลน์ 

 ใช้การสแกนนิ้วมือไม่ต้องกรอกเอกสาร 

 ใช้สมาร์ทโฟนท าธุรกรรม 

 บริการการธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันที่หลากหลาย 

 มีการลงทะเบียนออนไลน์กรณีว่างงาน 

 ID ของตัวเองสามารถตรวจสอบและใช้สิทธิผ่านบริการได้ 

 เครื่องบอกมาตราของผู้ประกันตน 

 เครื่องสแกนใบหน้าเพ่ือแสดงข้อมูล 

 ตู้ e-learning 

 ตู้จ่ายเงินออนไลน์ 

 บริการหุ่นยนต์ 

 สามารถช าระเงินผ่าน QR Code ได้ 
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13.2 ตัวอย่างหน่วยงานอ่ืนที่ผูใ้ช้บริการประทับใจ 
จากการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

นั้น พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการมีความประทับใจเก่ียวกับ (ตารางท่ี 13.4-13.5) 
 เจ้าหน้าที่บริการดี (329 ราย) 
 เจ้าหน้าที่บริการรวดเร็ว (192 ราย) 
 การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส (62 ราย) 
 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง (54 ราย) 
 การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว (50 ราย) 
 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าดี (43 ราย) 
 การให้บริการตามล าดับคิว (41 ราย) 

สังเกตเห็นได้ว่า สิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการได้ มีองค์ประกอบส าคัญมาก
จากบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ สถานที่ของหน่วยงาน และระบบการให้บริการ  

 
ตารางท่ี 13.4  ประเด็นที่ช่วยสร้างความประทับใจ 

ประเด็นที่สร้างความประทับใจ ความถี่ของความคิดเห็น 

เจ้าหน้าท่ีบริการด ี 329 

เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 192 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 62 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 54 

การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 50 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี 43 

การให้บริการตามล าดับคิว 41 
การบริการที่เป็นระบบ 32 
เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง 31 
เจ้าหน้าท่ีการบริการสุภาพ 27 

เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี 23 
มีกระบวนการ ขั้นตอนสื่อสารชัดเจน 20 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 19 
สถานท่ีสะอาด 14 
เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้น 10 

สถานท่ีจอดรถมีให้บริการเพียงพอ 10 
การจัดแยกแผนกการท างานท่ีเข้าใจง่าย 8 
เจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความเท่าเทยีม 6 

แบ่งงานบริการเป็นสัดส่วน 5 
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ประเด็นที่สร้างความประทับใจ ความถี่ของความคิดเห็น 

ประชาสมัพันธ์ให้บริการอย่างด ี 5 
มีการบริการอย่างท่ัวถึง 5 

สถานท่ีกว้างขวาง 5 
การแนะน าขั้นตอนการใช้บริการ 4 
การให้ข้อมูลในเว็บไซต ์ 4 
น าผลประโยชน์ที่ไดร้ับไปใช้ในชีวิตจริง 4 

ความเป็นระเบียบ 3 
เครื่องปรับอากาศเย็น 3 
เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 3 
เวลาเปดิปิดเหมาะสม 3 
สถานท่ีใกล้ เดินทางสะดวก 3 
one stop service 2 

การจัดระเบียบลูกค้าทีม่าใช้บริการ 2 
การด าเนินการเรื่องเงินรวดเร็ว 2 
การบริการที่เป็นธรรม 2 
เข้าถึงการบริการง่าย 2 
ที่น่ังรอสะดวกสบาย เพียงพอ 2 

ปรับวันเวลาใหม้ีมากข้ึน 2 
มีการกระจายข่าวสารอย่างทั่วถึง 2 

มีเจ้าหน้าที่ประจ าตลอดเวลา 2 
การเดินทางสะดวก 1 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าใช้บริการมากขึ้น 1 

คุณภาพด ี 1 
เจ้าหน้าท่ีมีความสุขในการท างาน 1 

ใช้กระดาษน้อยกว่าท่ีอื่น 1 
ดูแลและรักษาการเจ็บป่วยเป็นอยา่งดี 1 
ตรงต่อเวลา 1 
เทคโนโลย ี 1 

แพทย์รักษาโรคดีมาก 1 
มีความสะดวกของขั้นตอนบริการ 1 

มีเจ้าหน้าที่เพยีงพอ 1 
มีบริการน้ าดื่ม กาแฟฟร ี(บริการด้วยตัวเอง) 1 

ยื่นเอกสารผ่านอีเมล 1 
ลดขั้นตอนการบริการ 1 
สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 1 
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ประเด็นที่สร้างความประทับใจ ความถี่ของความคิดเห็น 

ให้บริการช่วงพักเที่ยง 1 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี 329 

เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 192 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 62 

เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 54 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 50 

เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี 43 
การให้บริการตามล าดับคิว 41 
การบริการที่เป็นระบบ 32 

เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง 31 
เจ้าหน้าท่ีการบริการสุภาพ 27 

เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี 23 
มีกระบวนการ ขั้นตอนสื่อสารชัดเจน 20 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 19 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
ตารางท่ี 13.5  ตัวอย่างหน่วยงานอ่ืนที่ผู้ใช้บริการประทับใจ 

หน่วยงานและการให้บริการที่ประทับใจ 
กรมการขนส่งทางบก 

one stop service 
การจัดแยกแผนกการท างานท่ีเข้าใจง่าย 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

กรมการจัดหางาน 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
ประชาสมัพันธ์ให้บริการอย่างด ี
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

กรมการจัดหางานจังหวัดปัตตานี 
การให้บริการตามล าดับคิว 

กรมชลประทาน 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 

กรมที่ดิน 
มีกระบวนการ ขั้นตอนสื่อสารชัดเจน 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

กรมที่ดินจังหวัดปทุมธาน ี
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หน่วยงานและการให้บริการที่ประทับใจ 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
การให้ข้อมูลในเว็บไซต ์
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 

กรมแรงงาน 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

กรมสรรพากร 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
เครื่องปรับอากาศเย็น 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
ยื่นเอกสารผ่านอีเมล 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

กรมสรรพากรเมืองฉะเชิงเทรา 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
การบริการที่เป็นระบบ 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

กระทรวงแรงงาน 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

กระทรวงศึกษาธิการ 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
การบริการที่เป็นระบบ 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 

กระทรวงสาธารณะสุข 
ความเป็นระเบียบ 

การประปานครหลวง 
เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง 

การประปาส่วนภูมภิาค 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี
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หน่วยงานและการให้บริการที่ประทับใจ 
การประปาอ าเภอหนองฉาง 

การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าใช้บริการมากขึ้น 
การให้บริการตามล าดับคิว 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
ที่น่ังรอสะดวกสบาย เพียงพอ 
มีการกระจายข่าวสารอย่างทั่วถึง 
เวลาเปดิปิดเหมาะสม 
สถานท่ีกว้างขวาง 
สถานท่ีสะอาด 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอชัยบาดาล 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

ที่ว่าการอ าเภอ 
การจัดแยกแผนกการท างานท่ีเข้าใจง่าย 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้น 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
แบ่งงานบริการเป็นสัดส่วน 
มีกระบวนการ ขั้นตอนสื่อสารชัดเจน 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ที่ว่าการอ าเภอคลองหลวง 
การบริการที่เป็นระบบ 

ที่ว่าการอ าเภอจังหวัดสตูล 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
การให้บริการตามล าดับคิว 
แบ่งงานบริการเป็นสัดส่วน 

ที่ว่าการอ าเภอตะกั่วป่า 
เจ้าหน้าท่ีการบริการสุภาพ 
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เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

ที่ว่าการอ าเภอตาคลี 
การจัดแยกแผนกการท างานท่ีเข้าใจง่าย 

ที่ว่าการอ าเภอทับสะแก 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี

ที่ว่าการอ าเภอท้ายเหมือง 
การจัดแยกแผนกการท างานท่ีเข้าใจง่าย 
เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ที่ว่าการอ าเภอบางสะพาน 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ที่ว่าการอ าเภอบึงกาฬ 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ที่ว่าการอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 
ลดขั้นตอนการบริการ 

ที่ว่าการอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์
มีกระบวนการ ขั้นตอนสื่อสารชัดเจน 

ที่ว่าการอ าเภอเสนา 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

ที่ว่าการอ าเภอหาดใหญ่ 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้น 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
สถานท่ีจอดรถมีให้บริการเพียงพอ 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ทุกหน่วยงาน 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าท่ีมีความสุขในการท างาน 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

เทศบาล 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
การบริการที่เป็นระบบ 
เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้น 
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เจ้าหน้าท่ีการบริการสุภาพ 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

เทศบาลต าบลกุยบุรี 
การจัดแยกแผนกการท างานท่ีเข้าใจง่าย 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
การบริการที่เป็นระบบ 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

เทศบาลต าบลตันหยงมัส 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี

เทศบาลต าบลบางกะด ี
เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง 
สถานท่ีจอดรถมีให้บริการเพียงพอ 

เทศบาลต าบลแม่แรม 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

เทศบาลนครระยอง 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

เทศบาลนครอ้อมน้อย 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

เทศบาลเมืองคอหงส์ 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

เทศบาลเมืองชัยภูม ิ
สถานท่ีกว้างขวาง 

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ์
การจัดระเบียบลูกค้าทีม่าใช้บริการ 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 

เทศบาลเมืองปัตตานี 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

เทศบาลเมืองพังงา 
มีบริการน้ าดื่ม กาแฟฟร ี(บริการด้วยตัวเอง) 
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สถานท่ีจอดรถมีให้บริการเพียงพอ 

เทศบาลเมืองแพร่ 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

เทศบาลเมืองสตูล 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
การแนะน าขั้นตอนการใช้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

ธนาคาร 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
การให้บริการตามล าดับคิว 
เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ธนาคาร  
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

ธนาคารกรุงไทย 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี

ธนาคารกสิกรไทย 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาล านารายณ์ 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ธนาคารไทยพานิชย ์
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมหาสารคาม 
เครื่องปรับอากาศเย็น 

ธนาคารรัฐ 
คุณภาพด ี
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ธนาคารออมสิน 
ประชาสมัพันธ์ให้บริการอย่างด ี
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี
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ไปรษณีย์ไทย 

เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาล 
การเดินทางสะดวก 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
การบริการที่เป็นระบบ 
การให้บริการตามล าดับคิว 
ความเป็นระเบียบ 
เจ้าหน้าท่ีการบริการสุภาพ 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี
มีกระบวนการ ขั้นตอนสื่อสารชัดเจน 
มีการบริการอย่างท่ัวถึง 
สถานท่ีสะอาด 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
สถานท่ีสะอาด 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลคลองท่อม 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

โรงพยาบาลชัยภูมิ 
การบริการที่เป็นระบบ 

โรงพยาบาลตะกั่วป่า 
ตรงต่อเวลา 

โรงพยาบาลตากใบ 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลตากสิน 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลท่าตะเกียบ  
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลบางพลี 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

โรงพยาบาลบางสะพาน 
สถานท่ีสะอาด 

โรงพยาบาลบ้านหมี่ 
แพทย์รักษาโรคดีมาก 
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เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลบึงกาฬ 
การบริการที่เป็นระบบ 
มีกระบวนการ ขั้นตอนสื่อสารชัดเจน 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
การให้บริการตามล าดับคิว 
สถานท่ีสะอาด 

โรงพยาบาลปัตตานี 
การบริการที่เป็นระบบ 
การให้บริการตามล าดับคิว 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
ดูแลและรักษาการเจ็บป่วยเป็นอยา่งดี 
มีกระบวนการ ขั้นตอนสื่อสารชัดเจน 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลเปาโล  
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลแปลงยาว 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

โรงพยาบาลฝาง 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี

โรงพยาบาลพนมสารคาม 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี

โรงพยาบาลพิษณุโลก 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลพุทธโสธร 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
one stop service 

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลแม่ลาน 
เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลรัฐ 



   

13-21 

หน่วยงานและการให้บริการที่ประทับใจ 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี

โรงพยาบาลรามาธบด ี
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

โรงพยาบาลลาดพร้าว  
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลวชิรปราการ 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

โรงพยาบาลวารินช าราบ 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
การแนะน าขั้นตอนการใช้บริการ 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เจ้าหน้าท่ีการบริการสุภาพ 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลสตูล 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลสมิติเวช 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลสะเดา 
เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้น 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
การบริการที่เป็นระบบ 
สถานท่ีจอดรถมีให้บริการเพียงพอ 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

โรงพยาบาลอุทัยธานี 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี

ศาลแขวงจังหวัดสงขลา 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ศาลจังหวัดปัตตานี 
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เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ศาลากลางจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี
แบ่งงานบริการเป็นสัดส่วน 
สถานท่ีจอดรถมีให้บริการเพียงพอ 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
การจัดแยกแผนกการท างานท่ีเข้าใจง่าย 
สถานท่ีจอดรถมีให้บริการเพียงพอ 

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ศูนย์บริการของภาครัฐ 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 

ศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธาน ี
มีกระบวนการ ขั้นตอนสื่อสารชัดเจน 

ศูนย์วิจัยยางสงขลา 
เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้น 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 

สถานีต ารวจ 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
การบริการที่เป็นธรรม 
เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้น 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความเท่าเทยีม 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
มีกระบวนการ ขั้นตอนสื่อสารชัดเจน 
สถานท่ีกว้างขวาง 
สถานท่ีจอดรถมีให้บริการเพียงพอ 
สถานท่ีสะอาด 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

สถานีต ารวจทางหลวง 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
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สถานีต ารวจหาดใหญ่ 

เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
สถานท่ีจอดรถมีให้บริการเพียงพอ 

สถานีอนามัย 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 
มีเจ้าหน้าที่ประจ าตลอดเวลา 
สถานท่ีใกล้ เดินทางสะดวก 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

สถานีอนามัยกุยบุรี 
สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอหาดใหญ่ 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 

ส านักงานขนส่ง 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 
เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้น 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี

ส านักงานขนส่งปัตตาน ี
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานเขต  
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานเขตพ้ืนที่  
เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้น 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

ส านักงานเขตมีนบุรี 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

ส านักงานเขตมีนบุรี  
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

ส านักงานเขตสวนหลวง 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

ส านักงานเขตสาทร 
เจ้าหน้าท่ีการบริการสุภาพ 

ส านักงานคมุประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานจัดหางานเชียงใหม่ 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

ส านักงานที่ดิน 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 

ส านักงานที่ดินฉะเชิงเทรา 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานที่ดินพนมสารคาม 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานเทศบาลปทมุธาน ี
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

ส านักงานประกันสังคม 
การด าเนินการเรื่องเงินรวดเร็ว 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
การแนะน าขั้นตอนการใช้บริการ 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
การบริการที่เป็นระบบ 
การให้บริการตามล าดับคิว 
เข้าถึงการบริการง่าย 
เจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความเท่าเทยีม 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
ใช้กระดาษน้อยกว่าท่ีอื่น 
ประชาสมัพันธ์ให้บริการอย่างด ี
มีกระบวนการ ขั้นตอนสื่อสารชัดเจน 
มีการบริการอย่างท่ัวถึง 
เวลาเปดิปิดเหมาะสม 
สถานท่ีสะอาด 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดปตัตานี 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง  
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เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสริุนทร์ 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี

ส านักงานประกันสังคมนราธิวาส 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานประกันสังคมนวมนิทร์ 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานประกันสังคมบางประกง 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานประกันสังคมแมส่อด จังหวัดตาก 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี

ส านักงานประกันสังคมสาขาปลวกแดง  
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ส านักงานประกันสังคมอุทัยธาน ี
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 
น าผลประโยชน์ที่ไดร้ับไปใช้ในชีวิตจริง 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 
น าผลประโยชน์ที่ไดร้ับไปใช้ในชีวิตจริง 

ส านักงานแรงงาน 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 
การบริการที่เป็นระบบ 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
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ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
ให้บริการช่วงพักเที่ยง 

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาหาดใหญ่ 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 

ส านักงานสรรพากรภาค 9 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี

ส านักงานสรรพากรภาค12 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ส านักงานสาธารณสุข 
เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้น 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่ 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ส านักงานอ าเภอฉะเชิงเทรา 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี

ส านักทะเบียนราษฏ ์
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

ส านักบริหารการทะเบียน 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

องค์การบริการส่วนจังหวัด 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

องค์การบริการส่วนจังหวัดกระบี่ 
เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

องค์การบริการส่วนจังหวัดพังงา 
เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

องค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

องค์การบริการส่วนต าบล 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
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เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้น 
เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

องค์การบริการส่วนต าบลกระทู้ 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

องค์การบริการส่วนต าบลกระโสน 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี

องค์การบริการส่วนต าบลเกาะจงั 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

องค์การบริการส่วนต าบลคึกคัก 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

องค์การบริการส่วนต าบลต้นหยงมัส 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

องค์การบริการส่วนต าบลตะกั่วป่า 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

องค์การบริการส่วนต าบลทรายขาว 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

องค์การบริการส่วนต าบลนาเกตุ 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

องค์การบริการส่วนต าบลบางไทร 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

องค์การบริการส่วนต าบลบานา 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

องค์การบริการส่วนต าบลพนมสารคาม 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด ี
สถานท่ีจอดรถมีให้บริการเพียงพอ 

องค์การบริการส่วนต าบลภูเก็ต 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

องค์การบริการส่วนต าบลละหาร 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

องค์การบริการส่วนต าบลไสไท 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

องค์การบริการส่วนต าบลหนองยาว 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

องค์การบริหารส่วนต าบล 
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การบริการที่เป็นระบบ 
การให้บริการตามล าดับคิว 

องคารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

อ าเภอ 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
การให้บริการตามล าดับคิว 
เจ้าหน้าท่ีการบริการสุภาพ 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี
มีกระบวนการ ขั้นตอนสื่อสารชัดเจน 
มีความสะดวกของขั้นตอนบริการ 
มีเจ้าหน้าที่เพยีงพอ 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

อ าเภอ  
การบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

อ าเภอกุยบุรี 
การติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
การบริการที่เป็นระบบ 

อ าเภอตะกั่วป่า 
เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 

อ าเภอพนมสารคาม 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด ี

อ าเภอเมือง 
เทคโนโลย ี 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 

อ าเภอเมืองปัตตานี 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

อ าเภอเมืองระยอง 
เจ้าหน้าท่ีบริการรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

อ าเภอหนองจิก 
เจ้าหน้าท่ีบริการด ี

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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สรุปสิ่งที่ค้นพบ : จากการสังเคราะห์สิ่งที่ท าให้ผู้ใช้บริการในหน่วยงานอ่ืนๆ นั้น พบว่า 

สิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการได้ มีองค์ประกอบส าคัญมากจากบุคลากรในหน่วยงาน
นั้นๆ สถานที่ของหน่วยงาน และระบบการให้บริการ 
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บทท่ี 14 
บริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 

 

ปัจจุบัน ส ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน มีศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำครวมทั่วประเทศ 5 
ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 จังหวัดปทุมธำนี ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 
จังหวัดระยอง  ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 3 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำน
ภำค 4 จังหวัดของแก่น และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 5 จังหวัดสงขลำ 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนนี้เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ช่วยเหลือลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำย
เนื่องจำกกำรท ำงำน ในรูปแบบของค่ำรักษำพยำบำล ค่ำทดแทน และค่ำท ำศพ รวมถึงกรณีที่ลูกจ้ำง
ประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำน อำจท ำให้ลูกจ้ำงต้องสูญเสียอวัยวะ พิกำรหรือทุพพลภำพ และส่งผล
ทำงจิตใจตลอดจนพฤติกรรมและอำรมณ์ บำงครั้งไม่สำมำรถกลับเข้ำท ำงำนได้ นั้น ศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภำพคนงำนมีหน้ำที่เข้ำช่วยเหลือลูกจ้ำงให้ได้รับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย 
อำชีพ และจิตใจ เพ่ือให้ลูกจ้ำงได้มีชีวิตใหม่ให้สำมำรถกลับไปประกอบอำชีพ เลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้ตำมควำมเหมำะสมของสภำพร่ำงกำย 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนแต่ละพ้ืนที่ มีศักยภำพในกำรรองรับลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำย 
โดยมีรำยละเอียดของจ ำนวนเตียง ห้องพักต่ำงๆ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562) 

 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 จังหวัดปทุมธำนี : มีจ ำนวนเตียงให้บริกำรภำยใน
ศูนย์ 200 เตียง มีห้องพัก 16 ห้อง/พักได้ 8-10 เตียงต่อห้อง ภำยในศูนย์มีห้องส้วม 4-5 ห้อง ห้อง
อำบน้ ำ 4-5 ห้อง และโถฉี่ชำยประมำณ 4-5 ห้อง ปัจจุบันมีแรงงำนมำใช้บริกำรกับศูนย์ 400 คน 
(แบบนอนค้ำงคืน 100 คน) และแบบไม่ค้ำงคืน 300 คน โดยศูนย์มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรรวม 90 คน มี
แพทย์ประจ ำ 1 คน พยำบำล 1 คน และผู้ช่วยพยำบำล 2 คน มีกำรสร้ำงอำคำรห้องน้ ำส ำหรับผู้ที่มำ
ใช้บริกำรศูนย์ฟื้นฟู 1 อำคำร มีห้องอำบน้ ำ 2 ห้อง และส ำหรับคนพิกำร 2 ห้อง 

 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 จังหวัดระยอง: มีจ ำนวนเตียงให้บริกำรภำยในศูนย์ 
84 เตียง (1 ห้องพักได้ 6 เตียง) จ ำนวนเตียงชำย 7 ห้อง ห้องละ 6 คน จ ำนวนเตียงหญิง 7 ห้อง ห้อง
ละ 6 คน มีห้องน้ ำให้บริกำร 20 ห้อง ปัจจุบันมีแรงงำนมำใช้บริกำรกับศูนย์ 30 คน ลำกลับบ้ำน 
จ ำนวน 2 คน พักรักษำตัว จ ำนวน 1 คน รวม 33 คน โดยศูนย์มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรรวม 55 คน มี
พยำบำลภำยในศูนย์ 1 คน (ไม่มีแพทย์ประจ ำศูนย์)  

 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 3 จังหวัดเชียงใหม่: มีจ ำนวนเตียงให้บริกำรภำยใน
ศูนย์ 100 เตียง มีห้องพัก 16 ห้อง/พักได้ 6 เตียงต่อห้อง ภำยในศูนย์แต่ละอำคำร มีห้องน้ ำชำย 3 
ห้อง หญิง 3 ห้อง และคนพิกำร 3 ห้อง รวมทั้งหมดประมำณ 20-25 ห้อง ปัจจุบันมีแรงงำนมำใช้
บริกำรกับศูนย์  50 คน (แบบนอนค้ำงคืน 42 คน) และแบบไม่ค้ำงคืน 8 คน โดยศูนย์มีนัก
กำยภำพบ ำบัด 2 คน นักกิจกรรมบ ำบัด 2 คน พยำบำล 1 คน และผู้ช่วยพยำบำล 1 คน 
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 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 4 จังหวัดขอนแก่น: มีจ ำนวนเตียงให้บริกำรภำยใน
ศูนย์ 100 เตียง 2 อำคำร (แบ่งเป็นเตียงผู้ชำย 50 เตียง เตียงผู้หญิง 50 เตียง) รวมห้องพัก 8 ห้อง 
โดยมีห้องละ 6 เตียง รวม 48 เตียง เตียงผู้ชำยเสริม 2 เตียง เตียงผู้หญิงเสริม 2 เตียง ภำยในศูนย์มี
ห้องน้ ำท้ังหมด 48 ห้อง (ห้องน้ ำในส่วนของท่ีพัก 16 ห้อง) ปัจจุบันมีแรงงำนมำใช้บริกำรกับศูนย์ 154 
คน (แบบนอนค้ำงคืน 40-50 คนและแบบไม่ค้ำงคืน 100 คน) โดยศูนย์มีพยำบำล 1 คน (ไม่มีแพทย์
ประจ ำศูนย์) มีเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์ 36 คน  

 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 5 จังหวัดสงขลำ: มีจ ำนวนเตียงให้บริกำรภำยในศูนย์ 
100 เตียง (16 ห้องพักได้ 6 เตียง มีห้องน้ ำให้บริกำร 101 ห้อง ปัจจุบันมีแรงงำนมำใช้บริกำรกับศูนย์ 
ยอดสะสม 150 คน (แบบนอนค้ำงคืน 20 คน) โดยศูนย์มีเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรรวม 32 คน ไม่มีแพทย์
และพยำบำลประจ ำศูนย์ 

กำรด ำเนินงำนวิจัยนี้ ได้ท ำกำรส ำรวจผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำครวมท่ัว
ประเทศ 5 ศูนย์ๆ ละ 50 รำย ท้ังผู้ใช้บริกำรประจ ำศูนย์ (ค้ำงคืน) และผู้ใช้บริกำรแบบไปเช้ำเย็นกลับ
รวมท้ังหมด 250 รำยท่ัวประเทศ มีผลกำรส ำรวจดังนี้ 

 

14.1 ความพึงพอใจในบริการของศูนย์ฟ้ืนฟู 
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจในภำพรวม พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟื้นฟูมีควำมพึงพอใจในภำพรวม 

ระดับ 4.300 คะแนน (Top 2 Box 88.63%) เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 อย่ำงมีนัยส ำคัญ 7.04% (ปี 2561 
มีคะแนน 4.017 คะแนน Top 2 Bo14 81.2%)  

ท้ังนี้ ด้ำนกำรให้บริกำรของศูนย์ฟื้นฟู พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจในคุณภำพของกำรให้บริกำร
ฟื้นฟูด้ำนอำชีพมำกกว่ำบริกำรอื่น (4.392 คะแนน) ส่วนบริกำรท่ีได้รับควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ 
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรส ำนักงำนประกันสังคม (4.072 คะแนน)  

ด้ำนควำมเช่ือมั่นท่ีมีต่อคุณธรรมและควำมโปร่งใส พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรเช่ือมั่นในด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ เหมำะสมกับงำนท่ีรับผิดชอบ (หลักควำมคุ้มค่ำ)  มำกท่ีสุด 
(4.144 คะแนน) ส่วนด้ำนท่ีเช่ือมั่นน้อยท่ีสุด คือ ด้ำนช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและ
ประชำชนท่ัวไป (หลักควำมมีส่วนร่วม) (3.808 คะแนน) 

ด้ำนช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร พบว่ำ ทุกช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรได้รับควำมพึงพอใจ
น้อยทุกรำยกำร (ต่ ำกว่ำ 4.000 คะแนน) (ตำรำงท่ี 14.1 และ ภำพท่ี 14.1 - 14.2) 
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ตารางท่ี 14.1  คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาคปี 2562 

รายการ คะแนน Top 2 
Bo14 

ร้อยละความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อบริการของศูนย์ฟื้นฟ ู 4.300 88.63 43.20 45.43 9.94 1.03 0.40 
กำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ีศูนย์ฟืน้ฟู 4.332 89.60 44.00 45.60 10.00 0.40 - 
กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรของศูนย์ฟื้นฟู 4.276 88.00 40.80 47.20 11.20 0.40 0.40 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในศูนยฟ์ื้นฟู 4.364 92.80 44.00 48.80 6.80 0.40 - 
คุณภำพของกำรให้บริกำรฟื้นฟูด้ำนกำรแพทย์ 4.352 92.80 44.00 48.80 6.00 0.80 0.40 
คุณภำพของกำรให้บริกำรฟื้นฟูด้ำนอำชีพ 4.392 91.60 48.40 43.20 8.00 - 0.40 
คุณภำพของกำรให้บริกำรฟื้นฟูด้ำนจิตใจและสังคม 4.312 88.40 44.40 44.00 10.40 0.80 0.40 
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรส ำนักงำน
ประกันสังคม 

4.072 77.20 36.80 40.40 17.20 4.40 1.20 

ความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส 3.990 74.91 28.46 46.46 21.77 2.23 1.08 

เปิดเผยข้อมูลขำ่วสำร ประชำชนเข้ำถึงได้โดยง่ำย 
(หลักนิติธรรม) 

3.852 66.00 26.80 39.20 28.00 4.40 1.60 

มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผูร้ับบริกำรและ
ประชำชนท่ัวไป (หลักควำมมีส่วนร่วม)  

3.808 65.60 21.20 44.40 30.00 2.80 1.60 

ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยตุิธรรม 
(หลักนิติธรรม)  

3.932 74.00 24.80 49.20 22.40 1.60 2.00 

เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมซื่อสตัย ์สุจริต 
(หลักคุณธรรม)  

4.076 80.00 31.20 48.80 16.80 2.80 0.40 

เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ สำมำรถ
ตรวจสอบได้ (หลักควำมโปร่งใส)  

4.032 77.20 29.60 47.60 20.00 2.00 0.80 

เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ 
เหมำะสมกับงำนท่ีรับผิดชอบ (หลักควำมคุ้มค่ำ)  

4.144 80.80 34.00 46.80 18.80 0.40 - 

เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
(ให้บริกำร) เป็นอย่ำงดี (หลักควำมรับผดิชอบ)  

4.084 80.80 31.60 49.20 16.40 1.60 1.20 

ความรู้สึกพึงพอใจในช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 3.619 57.62 28.64 28.98 24.90 10.66 6.82 
เว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคม 3.511 54.02 20.11 33.91 29.89 9.20 6.89 
Facebook ของส ำนักงำนประกันสังคม 3.556 53.70 25.31 28.40 28.40 12.35 5.54 
Mobile Application 3.518 51.80 33.81 17.99 23.74 15.11 9.35 
ศูนย์บริกำรข้อมลู Call Center 1506 3.990 73.13 38.81 34.33 16.42 7.96 2.48 
เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนประกันสังคม 3.798 63.39 29.51 33.88 27.32 5.46 3.83 
เครือข่ำยประกันสังคมมำตรำ 40  3.372 50.58 24.42 26.16 25.58 9.88 13.95 
ปฏิทินส ำนักงำนประกันสังคม 3.494 52.35 27.65 24.71 24.12 16.47 7.05 

 ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 
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ภาพที่ 14.1 คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อบริการของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค                    
ปี 2561-2562  

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มตี่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

ภาพที่ 14.2 เปรียบเทียบผลคะแนนส ารวจในทัศนคติของผู้ใช้บริการ                                            
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ปี 2561-2562  

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มตี่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

ข้อสังเกต แม้ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟื้นฟู จะมีแนวโน้มให้คะแนนควำมพึงพอใจบริกำรภำยในศูนย์
ฟ้ืนฟู ปี 2562 (4.300 คะแนน) เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 (4.037 คะแนน) แต่กลับพบว่ำในทัศนคติที่มีต่อ
ควำมเชื่อมั่นคุณธรรมและควำมโปร่งใสที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม มีผลคะแนนส ำรวจทั้ง 2 ปี ไม่
แตกต่ำงกัน ขณะเดียวกันผลส ำรวจคะแนนควำมพึงพอใจช่องทำงสื่อสำรของส ำนักงำนประกันสังคม 
ได้รับควำมพึงพอใจต่ ำกว่ำ 4.000 คะแนนทั้ง 2 ปีส ำรวจ และปี 2562 มีผลคะแนนลดลง (3.619 
คะแนน) จำกปี 2561 (3.963 คะแนน) สอดลับกับกลุ่มผู้ใช้บริกำรปกติ (บทที่ 7) จึงช่วยยืนยันได้ว่ำ 
ช่องทำงสื่อสำรส ำนักงำนประกันสังคม มีจุดอ่อนอย่ำงชัดเจน 

“จุดอ่อน ส ำคัญในช่องทำงสื่อสำรส ำนักงำนประกันสังคม ไม่ใช่เรื่องกำรมีช่องทำงสื่อสำร     
ที่เพียงพอหรือไม่ แต่เป็นเรื่องประสิทธิภำพกำรรับรู้ข่ำวสำรที่มีเนื้อหำสำระตรงควำมต้องกำรของ
ผู้ประกันตน แต่ด้วยข้อจ ำกัดทำงกำยภำพของผู้ประกันตนเอง เช่น กำรกระจำยตัวของถิ่นที่อยู่อำศัย  
ภูมิหลังทำงกำรศึกษำ อำชีพ ต ำแหน่งงำน อำยุ และควำมต้องกำรรับรู้ข้อมูลประกันสังคมที่ต่ำงกัน
ออกไป ท ำให้ส ำนักงำนประกันสังคมไม่สำมำรถท ำให้ผู้ประกันตนที่มีควำมหลำกหลำยขนำดนี้        
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ควำมรู้สึกพึงพอใจในช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำร

ควำมเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ควำมรู้สึกพึงพอใจท่ีมีต่อบริกำรของศูนย์ฟื้นฟู

2561 2562
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รับรู้ข่ำวสำรได้อย่ำงทั่วถึง ดังนั้นสำระส ำคัญของกำรสื่อสำรกับผู้ประกันตนจึงไม่ใช่เรื่องกำรกระจำย
ข่ำวสำรให้ทั่วถึง แต่เป็นเรื่องกำรสร้ำงภำพลักษณ์ กำรจดจ ำ กำรตอบสนองของผู้ประกันที่รวดเร็ว 
เมื่อตนเองต้องกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร และส ำนักงำนประกันสังคมต้องสร้ำงระบบกำรเข้ำถึงข่ำวสำร
ดังกล่ำวให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกันตนได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน  

นักวิจัยเสนอให้ใช้ Call Center 1506 เป็นยุทธ์ศำสตร์เชิงรับหลักในกำรสื่อสำรกับ
ผู้ประกันตน (เชิงรับ หมำยถึง กรณีที่ผู้ประกันตนเป็นฝ่ำยติดต่อส ำนักงำนประกันสังคม) เช่น 
ส ำนักงำนประกันสังคมสร้ำงสโลแกนมีปัญหำประกันสังคมโทร 1506 ตอบจบทุกเรื่อง”  
 
ภาพที่ 14.3 เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจในบริการของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 

ปี 2561-2562 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มตี่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 
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กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรส ำนักงำน…

คุณภำพของกำรให้บริกำรฟื้นฟูด้ำนจิตใจและสังคม

คุณภำพของกำรให้บริกำรฟื้นฟูด้ำนอำชีพ

คุณภำพของกำรให้บริกำรฟื้นฟูด้ำนกำรแพทย์

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในศูนย์ฟืน้ฟู

กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรของศูนย์ฟื้นฟู

กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฟื้นฟู

ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อบริการของศูนย์ฟ้ืนฟู

2561 2562
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ภาพที่ 14.4 เปรียบเทียบผลคะแนนความเชื่อม่ันในคุณธรรมและความโปร่งใสที่มีต่อส านักงาน
ประกันสังคมในทัศนคติของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ปี 2561-2562 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มตี่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
ข้อสังเกต ผลส ำรวจปี 2562 คะแนนควำมเชื่อมั่นเรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชน

เข้ำถึงได้โดยง่ำย (หลักนิติธรรม)  (3.852 คะแนน) และกำรมีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำก
ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป (หลักควำมมีส่วนร่วม) (3.808 คะแนน) มีผลคะแนนลดลงจำกปี 
2561 อย่ำงชัดเจน และต่ ำกว่ำ 4.000 คะแนน จึงช่วยตอกย้ ำจุดอ่อนส ำนักงำนประกันสังคมเรื่อง 
ข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ และช่องทำงสื่อสำรของส ำนักงำนประกันสังคม 
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เจ้ำหน้ำที่มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
(ให้บริกำร) เป็นอย่ำงดี (หลักควำมรับผิดชอบ) 

เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ
เหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ (หลักควำมคุ้มค่ำ) 

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ สำมำรถ
ตรวจสอบได้ (หลักควำมโปร่งใส) 

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต (หลัก
คุณธรรม) 

ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม (หลัก
นิติธรรม) 

มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและ
ประชำชนทั่วไป (หลักควำมมีส่วนร่วม) 

เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงได้โดยง่ำย 
(หลักนิติธรรม)

ความเชื่อม่ันที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส

2561 2562
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ภาพที่ 14.5 เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส านักงาน
ประกันสังคมในทัศนคติของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ปี 2561-2562 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มตี่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

ผลเปรียบเทียบคะแนนส ำรวจควำมพึงพอใจระหว่ำงผู้ใช้บริกำรส ำนักงำนประกันสังคมใน 
137 หน่วยบริกำร กับผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำน 5 ภำค เปรียบเทียบระหว่ำงปี 2561-
2562 พบว่ำ กำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม สร้ำงควำมประทับในให้กับผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำก
ขึ้นในปี 2562 ส่วนกำรให้บริกำรของศูนย์ฟ้ืนฟูนั้น ก็สำมำรถสร้ำงควำมประทับในให้กับผู้ใช้บริกำร
เพ่ิมมำกข้ึนในปี 2562 เช่นกัน (ภำพท่ี 14.6) 
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ปฏิทินส ำนักงำนประกันสังคม

เครือข่ำยประกันสังคมมำตรำ 40

เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนประกันสังคม

ศูนย์บริกำรข้อมูล Call Center 1506

Mobile Application

Facebook ของส ำนักงำนประกันสังคม

เว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคม

ความรู้สึกพึงพอใจในช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
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ภาพที่ 14.6 เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจระหว่างผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคมใน 
137 หน่วยบริการ กับผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน 5 ภาค 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มตี่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 

ผลกำรศึกษำจ ำแนกตำมภูมิภำค จำกกำรให้บริกำรทั้ง 7 ด้ำน คือ  กำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฟ้ืนฟู กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรของศูนย์ฟ้ืนฟู สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยใน
ศูนย์ฟ้ืนฟู คุณภำพของกำรให้บริกำรฟ้ืนฟูด้ำนกำรแพทย์ คุณภำพของกำรให้บริกำรฟ้ืนฟูด้ำนอำชีพ 
คุณภำพของกำรให้บริกำรฟ้ืนฟูด้ำนจิตใจและสังคม และกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรส ำนักงำน
ประกันสังคม พบว่ำ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 3 จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ
คนงำนภำค 1 จังหวัดปทุมธำนีมีคะแนนควำมพึงพอใจสูงกว่ำภำคอ่ืน (ตำรำงที่ 14.2 และภำพที่ 
14.7) โดย 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 จังหวัดปทุมธำนี  มีคะแนนควำมพึงพอใจในด้ำนสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกภำยในศูนย์ฟื้นฟูสูงที่สุด และกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฟ้ืนฟู ส่วนสิ่งที่ควร
ปรับปรุงเพ่ือให้ผู้ ใช้บริกำรพึงพอใจมำกขึ้น คือ กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรส ำนักงำน
ประกันสังคม 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 จังหวัดระยอง มีคะแนนควำมพึงพอใจในด้ำนคุณภำพ
ของกำรให้บริกำรฟ้ืนฟูด้ำนอำชีพ ส่วนสิ่งที่ควรปรับปรุงเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจมำกขึ้น คือ กำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรส ำนักงำนประกันสังคม 

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 3 จังหวัดเชียงใหม่ มีคะแนนควำมพึงพอใจในด้ำนคุณภำพ
ของกำรให้บริกำรฟ้ืนฟูด้ำนอำชีพ ส่วนสิ่งที่ควรปรับปรุงเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจมำกขึ้น คือ กำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรส ำนักงำนประกันสังคม 
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ส ำนักงำนประกันสังคม 137 หน่วยบริกำร ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน 5 ภำค
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ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 4 จังหวัดขอนแก่น มีคะแนนควำมพึงพอใจในด้ำนคุณภำพ
ของกำรให้บริกำรฟ้ืนฟูด้ำนอำชีพ ส่วนสิ่งที่ควรปรับปรุงเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจมำกขึ้น คือ กำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรส ำนักงำนประกันสังคม 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 5 จังหวัดสงขลำ มีคะแนนควำมพึงพอใจในด้ำนคุณภำพ
ของกำรให้บริกำรฟ้ืนฟูด้ำนกำรแพทย์ ส่วนสิ่งที่ควรปรับปรุงเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจมำกขึ้น คือ 
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรส ำนักงำนประกันสังคม 
 

ภาพที่ 14.7 ความรู้สึกพึงพอใจศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค จ าแนกตามภาค 

  

 

4.029 4.191 4.243 
4.531 4.506 

 3.500
 4.000
 4.500
 5.000

ใต้ (สงขลำ) ตะวันออก (ระยอง) ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น)

เหนือ (เชียงใหม่) กลำง (ปทุมธำนี)

ควำมรู้สึกพึงพอใจศูนย์ฟื้นฟูในภำพรวม

3.500 

3.851 

4.029 

3.731 

3.917 

4.191 

3.252 

3.483 

4.243 

3.770 

4.329 

4.531 

3.947 

4.369 

4.506 

 3.000  3.300  3.600  3.900  4.200  4.500  4.800

ควำมรู้สึกพึงพอใจในช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร

ควำมเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ควำมรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อบริกำรของศูนย์ฟื้นฟู

กลำง (ปทุมธำนี) เหนือ (เชียงใหม่) ตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ตะวันออก (ระยอง) ใต้ (สงขลำ)
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3.640 

4.100 

4.020 

4.180 

4.160 

4.080 

4.020 

3.880 

4.220 

4.440 

4.220 

4.240 

4.060 

4.280 

3.920 

4.260 

4.420 

4.280 

4.320 

4.200 

4.300 

4.460 

4.500 

4.580 

4.560 

4.560 

4.540 

4.520 

4.460 

4.480 

4.500 

4.520 

4.540 

4.500 

4.540 

 3.000  3.300  3.600  3.900  4.200  4.500  4.800

กำรประชำสัมพันธ์ขอ้มูลขำ่วสำรส ำนักงำนประกนัสังคม

คุณภำพของกำรให้บริกำรฟื้นฟูด้ำนจิตใจและสังคม

คุณภำพของกำรให้บริกำรฟื้นฟูด้ำนอำชพี

คุณภำพของกำรให้บริกำรฟื้นฟูด้ำนกำรแพทย์

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในศูนย์ฟื้นฟู

กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรของศูนย์ฟื้นฟู

กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำทีศู่นย์ฟื้นฟู

ควำมรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อบริกำรของศูนย์ฟ้ืนฟู

กลำง (ปทุมธำนี) เหนือ (เชียงใหม่) ตะวันออกเฉยีงเหนือ (ขอนแก่น) ตะวันออก (ระยอง) ใต้ (สงขลำ)

4.000 

3.920 

4.040 

4.000 

3.820 

3.580 

3.600 

4.180 

4.220 

3.980 

3.980 

3.820 

3.600 

3.640 

3.520 

3.680 

3.400 

3.640 

3.400 

3.420 

3.320 

4.360 

4.380 

4.400 

4.420 

4.320 

4.200 

4.220 

4.360 

4.520 

4.340 

4.340 

4.300 

4.240 

4.480 

 3.000  3.300  3.600  3.900  4.200  4.500  4.800

เจ้ำหน้ำที่มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที ่(ให้บริกำร) เป็น
อย่ำงดี (หลักควำมรับผิดชอบ) 

เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ
เหมำะสมกับงำนที่รบัผิดชอบ (หลักควำมคุ้มค่ำ) 

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้ 
(หลักควำมโปร่งใส) 

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต (หลักคุณธรรม) 

ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเทำ่เทยีมและยุติธรรม (หลักนิติธรรม) 

มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป 
(หลักควำมมีส่วนร่วม) 

เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนเข้ำถึงได้โดยง่ำย (หลักนิติ
ธรรม)

ควำมเชื่อมั่นท่ีมีต่อคุณธรรมและควำมโปร่งใส

กลำง (ปทุมธำนี) เหนือ (เชียงใหม่) ตะวันออกเฉยีงเหนือ (ขอนแก่น) ตะวันออก (ระยอง) ใต้ (สงขลำ)
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ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มตี่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 

ตารางท่ี 14.2  คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค จ าแนก
ตามภาค ปี 2562 

รายการ รวม 
กลาง 

(ปทุมธาน)ี 
เหนือ 

(เชียงใหม่) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น) 

ตะวันออก 
(ระยอง) 

ใต้ 
(สงขลา) 

ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อบริการของศูนย์ฟื้นฟ ู 4.300 4.506 4.531 4.243 4.191 4.029 
กำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ีศูนย์ฟืน้ฟู 4.332 4.540 4.520 4.300 4.280 4.020 
กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรของศูนย์
ฟื้นฟ ู

4.276 4.500 4.540 4.200 4.060 4.080 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในศูนยฟ์ื้นฟู 4.364 4.540 4.560 4.320 4.240 4.160 
คุณภำพของกำรให้บริกำรฟื้นฟูด้ำนกำรแพทย์ 4.352 4.520 4.560 4.280 4.220 4.180 
คุณภำพของกำรให้บริกำรฟื้นฟูด้ำนอำชีพ 4.392 4.500 4.580 4.420 4.440 4.020 
คุณภำพของกำรให้บริกำรฟื้นฟูด้ำนจิตใจและ
สังคม 

4.312 4.480 4.500 4.260 4.220 4.100 

กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรส ำนักงำน
ประกันสังคม 

4.072 4.460 4.460 3.920 3.880 3.640 

3.595 

3.310 

3.778 

3.682 

3.475 

3.429 

3.214 

3.500 

3.854 

3.902 

4.167 

3.462 

3.567 

3.321 

3.056 

3.378 

3.870 

3.219 

3.133 

3.442 

3.367 

3.556 

3.600 

4.300 

3.400 

3.957 

3.696 

3.919 

3.853 

4.133 

4.051 

3.889 

3.784 

3.947 

 3.000  3.300  3.600  3.900  4.200  4.500

ปฏิทินส ำนักงำนประกนัสังคม

เครือข่ำยประกันสังคมมำตรำ 40

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประกนัสังคม

ศูนย์บริกำรข้อมูล Call Center 1506

Mobile Application

Facebook ของส ำนักงำนประกนัสังคม

เว็บไซต์ของส ำนักงำนประกนัสงัคม

ควำมรู้สึกพึงพอใจในช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร

กลำง (ปทุมธำนี) เหนือ (เชียงใหม่) ตะวันออกเฉยีงเหนือ (ขอนแก่น) ตะวันออก (ระยอง) ใต้ (สงขลำ)
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รายการ รวม 
กลาง 

(ปทุมธาน)ี 
เหนือ 

(เชียงใหม่) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น) 

ตะวันออก 
(ระยอง) 

ใต้ 
(สงขลา) 

ความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส 3.990 4.369 4.329 3.483 3.917 3.851 
เปิดเผยข้อมูลขำ่วสำร ประชำชนเข้ำถึงได้
โดยง่ำย (หลักนติิธรรม) 

3.852 4.480 4.220 3.320 3.640 3.600 

มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผูร้ับบริกำร
และประชำชนท่ัวไป (หลักควำมมสี่วนร่วม)  

3.808 4.240 4.200 3.420 3.600 3.580 

ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและ
ยุติธรรม (หลักนิติธรรม)  

3.932 4.300 4.320 3.400 3.820 3.820 

เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมซื่อสตัย ์สุจริต 
(หลักคุณธรรม)  

4.076 4.340 4.420 3.640 3.980 4.000 

เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ 
สำมำรถตรวจสอบได้ (หลักควำมโปร่งใส)  

4.032 4.340 4.400 3.400 3.980 4.040 

เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำม
ช ำนำญเหมำะสมกับงำนท่ีรับผดิชอบ (หลัก
ควำมคุ้มค่ำ)  

4.144 4.520 4.380 3.680 4.220 3.920 

เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี (ให้บริกำร) เป็นอย่ำงดี (หลักควำม
รับผิดชอบ)  

4.084 4.360 4.360 3.520 4.180 4.000 

ความรู้สึกพึงพอใจในช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

3.619 3.947 3.770 3.252 3.731 3.500 

เว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคม 3.511 3.947 3.696 3.442 3.321 3.214 
Facebook ของส ำนักงำนประกันสังคม 3.556 3.784 3.957 3.133 3.567 3.429 
Mobile Application 3.518 3.889 3.400 3.219 3.462 3.475 
ศูนย์บริกำรข้อมลู Call Center 1506 3.990 4.051 4.300 3.870 4.167 3.682 
เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนประกันสังคม 3.798 4.133 3.600 3.378 3.902 3.778 
เครือข่ำยประกันสังคมมำตรำ 40  3.372 3.853 3.556 2.609 3.854 3.310 
ปฏิทินส ำนักงำนประกันสังคม 3.494 3.919 3.367 3.056 3.500 3.595 

ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 

สรุปสิ่งที่ค้นพบ : ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูมักจะให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของกำรให้บริกำร

โดยเฉพำะในกำรบริกำรเพ่ือฟ้ืนฟูอำชีพให้กับผู้ประกันตน เพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ประกอบอำชีพสร้ำง
รำยได้เลี้ยงตัวเองต่อไปได้ นอกจำกนี้ยังให้ควำมส ำคัญกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีมีให้บริกำรในศูนย์
ฟ้ืนฟู รวมถึงกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ด้วย ส่วนจุดอ่อนที่ศูนย์ฟื้นฟูควรพัฒนำและปรับปรุง คือ กำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรส ำนักงำนประกันสังคม 
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14.2 การรับรู้และความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทน 
กำรส ำรวจเรื่องกำรรับรู้ในสิทธิประโยชน์ทดแทน เป็นกำรส ำรวจว่ำผู้ประกันตน (ส่วนของ

ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค) รับทรำบหรือไม่ว่ำ ผู้ประกันตนมีสิทธิประโยชน์ทดแทน
ในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนประเภทใดบ้ำง 

ผลส ำรวจในปี 2562 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟู 83.8% รับทรำบถึงสิทธิประโยชน์กองทุน
เงินทดแทน สูงกว่ำจ ำนวนผู้รับทรำบสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมที่มีผู้รับทรำบเพียง 59.3% 
และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูทั้งในกองทุนประกันสังคมและกองทุน
เงินทดแทนมีกำรรับทรำบสิทธิประโยชน์เพ่ิมมำกขึ้น (ปี 2561 ผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟู รับทราบสิทธิ
ประโยชน์ในกองทุนประกันสังคม 45.8% และกองทุนเงินทดแทน 57.5%) (ตำรำงที่ 14.3 และ ภำพ
ที่ 14.8) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ในปี 2562 เมื่อจ ำแนกผลส ำรวจรำยภำค พบว่ำ เกือบทุกศูนย์ฟ้ืนฟู ที่ผู้ใช้บริกำรรับทรำบถึง
สิทธิประโยชน์ในกองทุนเงินทดแทน สูงกว่ำจ ำนวนผู้รับทรำบในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม มี
เพียงศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 5 จังหวัดสงขลำเท่ำนั้น ที่ผู้ใช้บริกำรรับทรำบในสิทธิประโยชน์
ในกองทุนเงินทดแทน (68.0%) ใกล้เคียงกับผู้รับทรำบในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม (68.4%)  

ส ำหรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ที่ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่รับทรำบ คือ สิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับเจ็บป่วย/ประสบอันตรำย (87.6%) มำกที่สุด ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรรับทรำบน้อยไม่
ถึง 50% คือ กำรคลอดบุตร (46.8%) บริกำรทันตกรรมประเภทใช้บริกำรผ่ำน สถำนพยำบำล/คลินิก
ในควำมตกลงโดยไม่ต้องส ำรองจ่ำย (41.6%) และสิทธิประโยชน์ว่ำงงำน (21.2%) เป็นต้น 

ส ำหรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันเงินทดแทน ที่ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่รับทรำบ คือ สิทธิ
ประโยชน์เกี่ยวกับเจ็บป่วย (91.6%) ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรรับทรำบน้อยคือ สิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับสูญเสียอวัยวะ (77.6%)  

 
ภาพที่ 14.8 ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ที่รับทราบในสิทธิประโยชน์

ทดแทน ปี 2561-2562 
ปี 2561   
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54.2%
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ไม่ทรำบ
42.5%

กองทุนเงินทดแทน
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ปี 2562 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

ตารางท่ี 14.3  ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ที่รับทราบในสิทธิ
ประโยชน์ทดแทน ปี 2562 

รายการ รวม 
กลาง 

(ปทุมธาน)ี 
เหนือ 

(เชียงใหม่) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น) 

ตะวันออก 
(ระยอง) 

ใต้ 
(สงขลา) 

กองทุนประกนัสังคม 59.3 64.0 52.4 59.8 51.8 68.4 
เจ็บป่วย/ประสบอันตรำย 87.6 92.0 86.0 90.0 70.0 100.0 
บริกำรทันตกรรม ประเภทใช้บริกำรส ำรองจ่ำย 
แล้วน ำมำเบิก 

52.4 62.0 10.0 48.0 44.0 98.0 

บริกำรทันตกรรม ประเภทใช้บริกำรผ่ำน 
สถำนพยำบำล/คลินิกในควำมตกลงโดยไม่ต้อง
ส ำรองจ่ำย 

41.6 58.0 10.0 44.0 36.0 60.0 

ทุพพลภำพ 73.2 74.0 86.0 90.0 68.0 48.0 
คลอดบุตร 46.8 46.0 12.0 40.0 40.0 96.0 
สงเครำะห์บุตร 70.8 68.0 82.0 64.0 62.0 78.0 
ชรำภำพ 65.6 70.0 86.0 72.0 64.0 36.0 
เสียชีวิต 74.4 70.0 88.0 76.0 66.0 72.0 
ว่ำงงำน 21.2 36.0 12.0 14.0 16.0 28.0 

กองทุนเงินทดแทน 83.8 94.5 98.0 85.0 73.5 68.0 
เจ็บป่วย 91.6 96.0 98.0 88.0 76.0 100.0 
เสียชีวิต/สญูหำย 82.8 98.0 98.0 76.0 70.0 72.0 
ทุพพลภำพ 83.2 92.0 98.0 92.0 76.0 58.0 
สูญเสียอวัยวะ 77.6 92.0 98.0 84.0 72.0 42.0 

ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 
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40.7%

กองทุนประกันสังคม
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ผลส ำรวจปี 2562 คะแนนควำมพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์จ ำแนกตำมกองทุน พบว่ำ 
ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูมีคะแนนควำมรู้สึกพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม  3.614 
คะแนน (Top 2 Bo14 56.82%) และมีคะแนนควำมรู้สึกพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนเงิน
ทดแทน 3.696 คะแนน (Top 2 Bo14 60.50%) (ตำรำงท่ี 14.4 และ ภำพที่ 14.9) โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้ 

สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจมำกท่ีสุดคือ สิทธิประโยชน์ด้ำนกำร
ว่ำงงำน 3.792 คะแนน (Top 2 Bo14 60.38%) ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจน้อยที่สุด 
และควรน ำไปพัฒนำ คือ เรื่องคลอดบุตร 3.359 คะแนน (Top 2 Bo14 45.30%) ผลกำรศึกษำต่ำง
จำกในปี 2561 ที่พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เจ็บป่วย/ประสบอันตรำยมำกที่สุด 
4.137 คะแนน (Top 2 Bo14 81.7%) 

สิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจมำกที่สุดคือ เรื่องสูญเสียอวัยวะ 
3.763 คะแนน (Top 2 Bo14 65.98%) ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจน้อยที่สุด และควร
น ำไปพัฒนำ คือ เรื่องกำรเจ็บป่วย 3.629 คะแนน (Top 2 Bo14 56.77%) ในขณะที่ในปี 2561 
ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เจ็บป่วยมำกที่สุด 4.116 คะแนน (Top 2 Bo14 80.6%) 

 
ภาพที่ 14.9 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค                         

ที่มีต่อสิทธิประโยชน์ ปี 2561-2562 
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บริกำรทันตกรรม ประเภทใช้บริกำรส ำรองจ่ำย แล้วน ำมำเบิก
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ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

ตารางท่ี 14.4  คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ที่มีต่อ
สิทธิประโยชน์ ปี 2562 

รายการ คะแนน 
Top 2 
Bo14 

ร้อยละความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความรู้สึกพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม 

3.614 56.82 18.29 38.53 31.11 10.42 1.65 

เจ็บป่วย/ประสบอันตรำย 3.616 56.16 18.26 37.90 32.42 10.05 1.37 
บริกำรทันตกรรม ประเภทใช้บริกำรส ำรองจ่ำย 
แล้วน ำมำเบิก 

3.420 46.56 16.03 30.53 34.35 17.56 1.53 

บริกำรทันตกรรม ประเภทใช้บริกำรผ่ำน 
สถำนพยำบำล/คลินิกในควำมตกลงโดยไม่ต้อง
ส ำรองจ่ำย 

3.625 55.77 25.96 29.81 28.85 11.54 3.85 

ทุพพลภำพ 3.754 63.39 20.77 42.62 28.42 7.65 0.55 
คลอดบุตร 3.359 45.30 12.82 32.48 33.33 20.51 0.85 
สงเครำะห์บุตร 3.621 58.19 16.38 41.81 31.07 9.04 1.69 
ชรำภำพ 3.732 65.85 18.29 47.56 25.61 6.10 2.44 
เสียชีวิต 3.602 55.91 17.74 38.17 32.80 9.14 2.15 
ว่ำงงำน 3.792 60.38 20.75 39.62 37.74 1.89 - 
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บริกำรทันตกรรม ประเภทใช้บริกำรผ่ำน สถำนพยำบำล/…

บริกำรทันตกรรม ประเภทใช้บริกำรส ำรองจ่ำย แล้วน ำมำเบิก
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ความรู้สึกพึงพอใจในสิทธิประโยชน์กองทุนเงิน
ทดแทน 

3.696 60.50 19.45 41.05 30.07 8.47 0.95 

เจ็บป่วย 3.629 56.77 17.90 38.86 31.88 10.92 0.44 
เสียชีวิต/สญูหำย 3.662 58.45 18.84 39.61 30.43 11.11 - 
ทุพพลภำพ 3.740 61.54 20.67 40.87 31.73 5.29 1.44 
สูญเสียอวัยวะ 3.763 65.98 20.62 45.36 25.77 6.19 2.06 

ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 

ผลส ำรวจปี 2562 ควำมพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์จ ำแนกตำมภำค พบว่ำ ศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภำพคนงำนภำค 3 จังหวัดเชียงใหม่ (4.102 คะแนน) และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 
จังหวัดปทุมธำนี (4.083 คะแนน) มีคะแนนควำมพึงพอใจมำกกว่ำพ้ืนที่อ่ืน (ตำรำงที่ 14.5 และ ภำพ
ที่ 14.10) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคมจ าแนกตามภาค 
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 จังหวัดปทุมธำนี ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์

ด้ำนบริกำรทันตกรรม ประเภทใช้บริกำรผ่ำน สถำนพยำบำล/คลินิกในควำมตกลงโดยไม่ต้องส ำรอง
จ่ำยมำกท่ีสุด และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนเสียชีวิต 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 จังหวัดระยอง ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ด้ำน
บริกำรทันตกรรม ประเภทใช้บริกำรส ำรองจ่ำย แล้วน ำมำเบิก มำกที่สุด และสิทธิประโยชน์ที่
ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนคลอดบุตร 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 3 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อสิทธิ
ประโยชน์ด้ำนทุพพลภำพ มำกที่สุด และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนบริกำร
ทันตกรรม ประเภทใช้บริกำรผ่ำนสถำนพยำบำล/คลินิกในควำมตกลงโดยไม่ต้องส ำรองจ่ำย 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 4 จังหวัดขอนแก่น ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์
ด้ำนคลอดบุตร มำกท่ีสุด และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนบริกำรทันตกรรม 
ประเภทใช้บริกำรส ำรองจ่ำย แล้วน ำมำเบิก 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 5 จังหวัดสงขลำ ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ด้ำน
ว่ำงงำน มำกที่สุด และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนคลอดบุตร 

 
ความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ในกองทุนเงินทดแทนจ าแนกตามภาค 
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 จังหวัดปทุมธำนี ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์

ด้ำนทุพพลภำพ มำกที่สุด และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  ด้ำนเสียชีวิต/สูญ
หำย 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 จังหวัดระยอง ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ด้ำน
เสียชีวิต/สูญหำย มำกที่สุด และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนสูญเสียอวัยวะ 
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ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 3 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์
ด้ำนทุพพลภำพ มำกที่สุด และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนเจ็บป่วย 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 4 จังหวัดขอนแก่น ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์
ด้ำนสูญเสียอวัยวะ มำกที่สุด และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนเจ็บป่วย 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 5 จังหวัดสงขลำ ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ด้ำน
สูญเสียอวัยวะ มำกท่ีสุด และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนเสียชีวิต/สูญหำย 

 

ภาพที่ 14.10 คะแนนความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ จ าแนกตามภาค ปี 2562 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 

ตารางท่ี 14.5  คะแนนความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ จ าแนกตามภาค ปี 2562 

คะแนน รวม 
กลาง 

(ปทุมธาน)ี 
เหนือ 

(เชียงใหม่) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น) 

ตะวันออก 
(ระยอง) 

ใต้ 
(สงขลา) 

ความรู้สึกพึงพอใจในสิทธิประโยชน์
กองทุนประกนัสังคม 

3.614 4.083 4.102 3.454 3.425 3.084 

เจ็บป่วย/ประสบอันตรำย 3.616 4.152 3.907 3.511 3.457 3.080 
บริกำรทันตกรรม ประเภทใช้บริกำร
ส ำรองจ่ำย แล้วน ำมำเบิก 

3.420 4.032 3.800 3.167 3.727 2.980 

บริกำรทันตกรรม ประเภทใช้บริกำร
ผ่ำน สถำนพยำบำล/คลินิกในควำม
ตกลงโดยไมต่้องส ำรองจ่ำย 

3.625 4.207 3.600 3.318 3.722 3.233 

ทุพพลภำพ 3.754 4.081 4.233 3.556 3.441 3.208 
คลอดบุตร 3.359 4.130 3.833 3.750 3.200 2.833 
สงเครำะห์บุตร 3.621 4.118 4.195 3.469 3.355 2.923 
ชรำภำพ 3.732 4.057 4.163 3.417 3.313 3.444 

4.083 4.102 

3.454 3.425 
3.084 

4.085 4.061 

3.524 3.517 

3.037 

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

กลำง (ปทุมธำนี) เหนือ (เชียงใหม่) ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น)

ตะวันออก (ระยอง) ใต้ (สงขลำ)

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
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คะแนน รวม 
กลาง 

(ปทุมธาน)ี 
เหนือ 

(เชียงใหม่) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น) 

ตะวันออก 
(ระยอง) 

ใต้ 
(สงขลา) 

เสียชีวิต 3.602 3.943 4.182 3.342 3.303 3.111 
ว่ำงงำน 3.792 4.000 3.833 3.714 3.500 3.714 

ความรู้สึกพึงพอใจในสิทธิประโยชน์
กองทุนเงินทดแทน 

3.696 4.085 4.061 3.524 3.517 3.037 

เจ็บป่วย 3.629 4.125 4.041 3.432 3.500 3.020 
เสียชีวิต/สญูหำย 3.662 3.980 4.061 3.526 3.686 2.806 
ทุพพลภำพ 3.740 4.130 4.082 3.500 3.526 3.207 
สูญเสียอวัยวะ 3.763 4.109 4.061 3.643 3.361 3.238 

ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 

สรุปสิ่งที่ค้นพบ : ในพ้ืนที่ภำคใต้เป็นพ้ืนที่ๆ มีควำมพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ 

ต่ ำที่สุด และสิทธิประโยชน์นั้นมีคะแนนควำมพึงพอใจต่ ำกว่ำ 3.000 คะแนน ได้แก่ บริกำรทันตกรรม 
ประเภทใช้บริกำรส ำรองจ่ำยแล้วน ำมำเบิก กำรคลอดบุตร และกำรสงเครำะห์บุตร 

 

14.3 คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟู 
จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟู มีควำมผูกพันต่อส ำนักงำนประกันสังคมในปี 

2562 เท่ำกับ 3.965 คะแนน (Top 2 Bo14 73.40%) เพ่ิมขึ้นจำกปี 2561 เล็กน้อย (ปี 2561 มี
คะแนนความผูกพัน 3.871 คะแนน (Top 2 Bo14 74.00%) โดยควำมผูกพันที่มีคะแนนมำกกว่ำ 
4.000 เรียงตำมล ำดับ  (ตำรำงที่ 14.6 และ ภำพที่ 14.11) คือ  

 ควำมปรำรถนำให้ประชำชนคนไทย เป็นผู้ประกันตนกับส ำนักงำนประกันสังคม 
เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงในชีวิตและส ำนักงำนประกันสังคมเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
4.296 คะแนน (Top 2 Bo14 87.20%) เพ่ิมจำกปี 2561 0.229 คะแนน (ปี 2561 
เท่ำกับ 4.067 คะแนน)   

 ควำมต้องกำรเป็นผู้ประกันตนกับส ำนักงำนประกันสังคมตลอดไปในระยะยำว 
4.196 คะแนน (Top 2 Bo14 86.00%) เพ่ิมจำกปี 2561 0.101 คะแนน (ปี 2561 
เท่ำกับ 4.095 คะแนน) 

 ควำมพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับส ำนักงำนประกันสังคมเพ่ือส ำนักงำน
ประกันสังคมจะน ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 4.084 คะแนน (Top 
2 Bo14 80.40%) เพ่ิมจำกปี 2561 0.108 คะแนน (ปี 2561 เท่ำกับ 3.976 
คะแนน)    
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 แม้มีสิทธิออกจำกกำรเป็นผู้ประกันตน แต่ยังต้องกำรเป็นผู้ประกันตนต่อไป 4.076 
คะแนน (Top 2 Bo14 78.80%) เพ่ิมจำกปี 2561 0.162 คะแนน (ปี 2561 เท่ำกับ 
3.914 คะแนน) 

ควำมน่ำสนใจของผลส ำรวจอยู่ที่ ลักษณะคะแนนควำมผูกพัน โดยเฉพำะควำมผูกพันทำง
วำจำ ได้แก่ 1.หำกมีผู้สอบถำมเกี่ยวกับส ำนักงำนประกันสังคมและท่ำนมีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว ท่ำน
จะช่วยอธิบำยข้อมูลให้ทรำบ (ปี 2561 3.480 คะแนน ปี 2562 3.595 คะแนน) และ 2.หำกมีผู้รับ
ทรำบข้อมูลส ำนักงำนประกันสังคมที่คลำดเคลื่อนและท่ำนทรำบข้อมูลที่ถูกต้อง ท่ำนจะช่วยชี้แจง
ข้อมูลที่ถูกต้อง (ปี 2561 3.660 คะแนน ปี 2562 3.576 คะแนน) เป็นรำยกำรที่มีผลคะแนนควำม
ผูกพันอยู่ในระดับต่ ำทั้ง 2 ปีส ำรวจ สอดคล้องกับกลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับกำรส ำรวจใน 137 หน่วย
บริกำร ดังนั้น ควำมผูกพันทำงวำจำของผู้ประกันตนจึงเป็นจุดด้อยที่สุด 

 

ภาพที่ 14.11 คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ปี 2561-
2562 

 

3.871 

3.965 

 3.800

 3.850

 3.900

 3.950

 4.000

2561 2562
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ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.595 

3.576 

3.914 

4.095 

3.976 

4.067 

3.480 

3.660 

4.076 

4.196 

4.084 

4.296 

 3.000  3.300  3.600  3.900  4.200  4.500

หำกมีผู้สอบถำมเกี่ยวกบัส ำนักงำนประกันสังคมและท่ำนมี
ควำมรู้ในเร่ืองดังกล่ำว ท่ำนจะช่วยอธิบำยข้อมูลให้ทรำบ

หำกมีผู้รับทรำบข้อมูลส ำนักงำนประกันสังคมที่
คลำดเคลื่อนและท่ำนทรำบข้อมูลที่ถูกต้อง ท่ำนจะช่วย

ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง

แม้ท่ำนมีสิทธิออกจำกกำรเป็นผู้ประกันตน แต่ท่ำนยัง
ต้องกำรเป็นผู้ประกันตนต่อไป

ท่ำนต้องกำรเป็นผู้ประกันตนกับส ำนักงำนประกันสังคม
ตลอดไปในระยะยำว 

ท่ำนพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับส ำนักงำน
ประกันสังคมเพื่อส ำนักงำนประกันสังคมจะน ำ

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบริกำรให้ดียิ่งขึ้น

ท่ำนปรำรถนำให้ประชำชนคนไทย เป็นผู้ประกันตนกับ
ส ำนักงำนประกันสังคม เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงในชีวิต

และส ำนักงำนประกันสังคมเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

2562 2561
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ตารางท่ี 14.6  คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ปี 2562 

รายการ คะแนน 
Top 
2 

Bo14 

ร้อยละความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงาน
ประกันสังคม 

3.965 73.40 31.33 42.07 19.73 5.53 1.33 

หำกมีผูส้อบถำมเกี่ยวกับส ำนักงำนประกันสังคม
และท่ำนมีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว ท่ำนจะช่วย
อธิบำยข้อมูลให้ทรำบ 

3.480 48.40 18.40 30.00 35.20 14.00 2.40 

หำกมีผูร้ับทรำบข้อมลูส ำนักงำนประกันสังคมท่ี
คลำดเคลื่อนและท่ำนทรำบข้อมลูที่ถูกต้อง ท่ำน
จะช่วยชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง 

3.660 59.60 20.80 38.80 27.60 11.20 1.60 

แม้ท่ำนมีสิทธิออกจำกกำรเป็นผู้ประกันตน แต่
ท่ำนยังต้องกำรเป็นผู้ประกันตนตอ่ไป 

4.076 78.80 32.00 46.80 18.80 1.60 0.80 

ท่ำนต้องกำรเป็นผู้ประกันตนกับส ำนักงำน
ประกันสังคมตลอดไปในระยะยำว  

4.196 86.00 37.60 48.40 10.80 2.40 0.80 

ท่ำนพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับส ำนักงำน
ประกันสังคมเพื่อส ำนักงำนประกนัสังคมจะน ำ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบริกำรใหด้ียิ่งขึ้น 

4.084 80.40 34.00 46.40 15.20 2.80 1.60 

ท่ำนปรำรถนำให้ประชำชนคนไทย เป็น
ผู้ประกันตนกับส ำนักงำนประกันสงัคม เพื่อให้คน
ไทยมีควำมมั่นคงในชีวิตและส ำนกังำน
ประกันสังคมเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

4.296 87.20 45.20 42.00 10.80 1.20 0.80 

ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 

กำรจ ำแนกผลคะแนนควำมผูกพันตำมภำค พบว่ำ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 
จังหวัดปทุมธำนี และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 3 จังหวัดเชียงใหม่ มีคะแนนควำมผูกพันสูง
กว่ำที่อ่ืนและมำกกว่ำ 4.000 คะแนน โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 จังหวัดระยองมีคะแนน
ควำมผูกพันต่ ำกว่ำพ้ืนที่อ่ืน โดยทุกพ้ืนที่มีควำมผูกพันมำกในด้ำน “ควำมปรำรถนำให้ประชำชนคน
ไทย เป็นผู้ประกันตนกับส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงในชีวิตและส ำนักงำน
ประกันสังคมเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง” และเช่นเดียวกันทุกพ้ืนที่มีควำมผูกพันน้อยในด้ำน “หำกมีผู้สอบ
ถำมเกี่ยวกับส ำนักงำนประกันสังคมและท่ำนมีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว ท่ำนจะช่วยอธิบำยข้อมูลให้
ทรำบ” (ตำรำงท่ี 14.7 และ ภำพที่ 14.12) 
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ภาพที่ 14.12 คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค จ าแนกตาม
ภาค ปี 2562 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -

 2.000

 4.000

 6.000

หำกมีผู้สอบถำมเกี่ยวกบัส ำนักงำน
ประกันสังคมและท่ำนมีควำมรู้ใน
เรื่องดังกล่ำว ท่ำนจะช่วยอธิบำย

ข้อมูลให้ทรำบ

หำกมีผู้รับทรำบข้อมูลส ำนักงำน
ประกันสังคมที่คลำดเคลื่อนและ
ท่ำนทรำบข้อมูลที่ถูกต้อง ท่ำนจะ

ช่วยชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง

แม้ท่ำนมีสิทธิออกจำกกำรเป็น
ผู้ประกันตน แต่ท่ำนยังต้องกำรเป็น

ผู้ประกันตนต่อไป

ท่ำนต้องกำรเป็นผู้ประกันตนกับ
ส ำนักงำนประกันสังคมตลอดไปใน

ระยะยำว 

ท่ำนพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ
กับส ำนักงำนประกันสังคมเพื่อ
ส ำนักงำนประกันสังคมจะน ำ

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบริกำรให้ดี
ยิ่งขึ้น

ท่ำนปรำรถนำให้ประชำชนคนไทย 
เป็นผู้ประกันตนกับส ำนักงำน

ประกันสังคม เพื่อให้คนไทยมีควำม
มั่นคงในชีวิตและส ำนักงำน

ประกันสังคมเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

กลำง (ปทุมธำนี) เหนือ (เชียงใหม่) ตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)

ตะวันออก (ระยอง) ใต้ (สงขลำ)
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ตารางท่ี 14.7  คะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค จ าแนก
ตามภาค ปี 2562 

รหัสศูนย์ฟื้นฟู รวม 
กลาง 

(ปทุมธาน)ี 
เหนือ 

(เชียงใหม่) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น) 

ตะวันออก 
(ระยอง) 

ใต้  
(สงขลา) 

ความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
ส านักงานประกันสังคม 

3.965 4.207 4.173 3.833 3.787 3.827 

หำกมีผูส้อบถำมเกี่ยวกับส ำนักงำน
ประกันสังคมและท่ำนมีควำมรู้ในเรื่อง
ดังกล่ำว ท่ำนจะช่วยอธิบำยข้อมลูให้
ทรำบ 

3.480 4.060 3.980 3.260 3.240 2.860 

หำกมีผูร้ับทรำบข้อมลูส ำนักงำน
ประกันสังคมที่คลำดเคลื่อนและทำ่น
ทรำบข้อมูลที่ถูกต้อง ท่ำนจะช่วย
ช้ีแจงข้อมูลที่ถูกต้อง 

3.660 4.200 4.060 3.500 3.560 2.980 

แม้ท่ำนมีสิทธิออกจำกกำรเป็น
ผู้ประกันตน แต่ท่ำนยังต้องกำรเปน็
ผู้ประกันตนต่อไป 

4.076 4.220 4.160 3.920 3.880 4.200 

ท่ำนต้องกำรเป็นผู้ประกันตนกับ
ส ำนักงำนประกันสังคมตลอดไปใน
ระยะยำว  

4.196 4.240 4.200 4.200 4.020 4.320 

ท่ำนพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับ
ส ำนักงำนประกันสังคมเพื่อส ำนักงำน
ประกันสังคมจะน ำข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 

4.084 4.100 4.300 3.860 3.900 4.260 

ท่ำนปรำรถนำให้ประชำชนคนไทย 
เป็นผู้ประกันตนกับส ำนักงำน
ประกันสังคม เพื่อให้คนไทยมคีวำม
มั่นคงในชีวิตและส ำนักงำน
ประกันสังคมเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

4.296 4.420 4.340 4.260 4.120 4.340 

ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 
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ผลกำรเปรียบเทียบผลคะแนนควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรผู้ใช้บริกำรส ำนักงำนประกันสังคม
ใน 137 หน่วยบริกำร กับผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำน 5 ภำค พบว่ำ ในปี 2562 
ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูมีควำมผูกพันกับส ำนักงำนประกันสังคมมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ และมีคะแนนควำม
ผูกพันมำกกว่ำควำมผูกพันจำกผู้ใช้บริกำรในส ำนักงำนประกันสังคม 137 หน่วย สอดคล้องกันทั้ง 2 ปี
ส ำรวจ (ภำพท่ี 14.13) 

 

ภาพที่ 14.13 เปรียบเทียบผลคะแนนความผูกพันของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการส านักงาน
ประกันสังคมใน 137 หน่วยบริการ กับผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน 5 ภาค 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 

สรุปสิ่งที่ค้นพบ : ควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคมในปี 2562 

เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 เล็กน้อย โดยทุกพ้ืนที่มีควำมผูกพันมำกในด้ำน “ควำมปรำรถนำให้ประชำชนคน
ไทย เป็นผู้ประกันตนกับส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงในชีวิตและส ำนักงำน
ประกันสังคมเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง” และมีควำมผูกพันน้อยในด้ำน “หำกมีผู้สอบถำมเกี่ยวกับ
ส ำนักงำนประกันสังคมและท่ำนมีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว ท่ำนจะช่วยอธิบำยข้อมูลให้ทรำบ” โดย
ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูมีควำมผูกพันกับส ำนักงำนประกันสังคมมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ และมีคะแนนควำม
ผูกพันมำกกว่ำควำมผูกพันจำกผู้ใช้บริกำรในส ำนักงำนประกันสังคม 137 หน่วย 
 

14.4 ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟู 
ผลส ำรวจพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟู มีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในสิทธิประโยชน์ที่

เกี่ยวข้องกับกำรเจ็บป่วยมำกที่สุดทั้งในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ส่วนสิทธิ
ประโยชน์ที่มีควำมคำดหวังต่ ำคือ สิทธิประโยชน์สงเครำะห์บุตร โดยมีผลส ำรวจสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังในปี 2561 (ตำรำงท่ี 14.8 และ ภำพที่ 14.14) 

เมื่อพิจำรณำตำมภำคแล้ว พบว่ำ นอกจำกผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูจะมีควำมคำดหวังในสิทธิ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเจ็บป่วยมำกท่ีสุดแล้วยังมีควำมคำดหวังในสิทธิประโยชน์ทุพพลภำพด้วย 

3.613 

3.871 3.853 3.965 

 3.400
 3.600
 3.800
 4.000

ส ำนักงำนประกันสังคม 137 หน่วย
บริกำร

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน 5 ภำค

2561 2562
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โดยเฉพำะในพ้ืนที่ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 จังหวัดระยอง และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ
คนงำนภำค 4 จังหวัดขอนแก่น  

 

ภาพที่ 14.14 ร้อยละความต้องการอันดับ 1 ท่ีผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค
ต้องการในสิทธิประโยชน์ ปี 2561-2562 

2561 

 
2562 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 
 

 

เจ็บป่วย/ประสบอันตรำย

ทันตกรรม

ทุพพลภำพ

คลอดบุตร

สงเครำะห์บุตร

ชรำภำพ

เสียชีวิต

กรณีว่ำงงำน

เจ็บป่วย/ประสบอันตรำย

เสียชีวิต/สูญหำย

ทุพพลภำพ

สูญเสียอวัยวะ/สูญเสียสมรรณภำพของอวยัวะ

กอ
งท

ุนป
ระ

กัน
สัง

คม
กอ

งท
ุนเ

งิน
ทด

แท
น

45.6

3.8

20.6

0.0

1.9

8.1

10.0

10.0 57.4

7.4

31.1

4.2

4.1 
32.9 

5.3 
57.6 

1.4 
5.3 

2.9 
1.0 

5.3 
19.8 

1.4 
62.8 

 -  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0

สูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภำพ

เสียชีวิต/สูญหำย
เจ็บป่วย
ว่ำงงำน
เสียชีวิต
ชรำภำพ

สงเครำะห์บุตร
คลอดบุตร
ทุพพลภำพ
ทันตกรรม

เจ็บป่วย/ประสบอันตรำย

กอ
งท

ุนเ
งิน

ทด
แท

น
กอ

งท
ุนป

ระ
กัน

สัง
คม
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ตารางท่ี 14.8  ร้อยละความต้องการอันดับ 1 ท่ีผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค
ต้องการในสิทธิประโยชน์ ปี 2562 

รายการ รวม 
กลาง 

(ปทุมธาน)ี 
เหนือ 

(เชียงใหม่) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น) 

ตะวันออก 
(ระยอง) 

ใต้ 
(สงขลา) 

กองทุนประกนัสังคม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
เจ็บป่วย/ประสบอันตรำย 62.8 68.9 84.6 36.6 35.6 92.0 
ทันตกรรม 1.4 - - 4.9 2.2 - 
ทุพพลภำพ 19.8 8.9 3.8 36.6 37.8 8.0 
คลอดบุตร 5.3 15.6 - 2.4 6.7 - 
สงเครำะห์บุตร 1.0 - - - 4.4 - 
ชรำภำพ 2.9 2.2 - 4.9 6.7 - 
เสียชีวิต 5.3 4.4 11.5 12.2 2.2 - 
ว่ำงงำน 1.4 - - 2.4 4.4 - 

กองทุนเงินทดแทน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
เจ็บป่วย 57.6 82.0 40.0 43.2 28.6 92.0 
เสียชีวิต/สญูหำย 5.3 6.0 - 9.1 12.2 - 
ทุพพลภำพ 32.9 8.0 54.0 43.2 53.1 8.0 
สูญเสียอวัยวะ 4.1 4.0 6.0 4.5 6.1 - 

ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 
ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟู มีควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำรของศูนย์ฟ้ืนฟูที่ควรจะมีควำมรวดเร็ว 

กำรให้บริกำรที่ดี มีขั้นตอนกำรติดต่อน้อย มีกำรประชำสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่ำวสำรสม่ ำเสมอ และ
สำมำรถติดต่อออนไลน์ได้ ด้ำนกำรเงินผู้ใช้บริกำรคำดหวังที่จะได้รับค่ำรักษำและค่ำชดเชยเพ่ิมขึ้น  
รวมถึงเงินส ำหรับครอบครัว และในกำรพัฒนำฟ้ืนฟูอำชีพ ผู้ใช้บริกำรก็คำดหวังที่จะมีอำชีพรองรับที่
แน่นอนหลังจำกออกจำกศูนย์ฟ้ืนฟู (ภำพท่ี 14.15) 
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ภาพที่ 14.15 ล าดับขั้นความคาดหวังของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 
รำยละเอียดควำมคำดหวังจำกผู้ใช้บริกำร 

 ควรประชำสัมพันธ์แจ้งรำยละเอียดให้กับพนักงำนในกลุ่มโรงงำน 

 เพ่ิมค่ำรักษำพยำบำล เงินทันตกรรม และค่ำชดเชย 

 ควรมีเงินค่ำทดแทนให้ครอบครัว กรณีท่ีผู้ประกันตนเสียชีวิต 

 ขยำยระยะเวลำของกำรจ่ำยค่ำตอบแทน 

 มีกำรแจ้งข่ำวสำรที่ชัดเจน ถูกต้อง และสม่ ำเสมอ 

 มีกำรให้บริกำรที่ดี เอำใจใส่ 

 มีกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว 

 มีกำรจ่ำยเงินรำยปี 

 มีกำรจ่ำยเบี้ยทดแทนเป็นรำยวันให้กับผู้ประกันตนที่อยู่ในศูนย์ฟื้นฟู 

 มีกำรช่วยเหลือถึงครอบครัวและบุตร 

 มีกำรปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เท่ำเทียม 

ล าดับความ
คาดหวัง 

การให้บริการ 

การประชาสัมพันธ ์

กระบวนกำรรวดเร็ว 

บริกำรด ี

แจ้งข่ำวสำรสม่ ำเสมอ 

ข่ำวสำรชัดเจน ถูกต้อง 

มีช่องทำงติดต่อออนไลน ์

การเงิน เพิ่มค่ำรักษำและค่ำชดเชย 

มีเงินช่วยเหลือครอบครัว 

ลดขั้นตอนกำรติดต่อ 

อาชีพ มีกำรรับรองอำชีพ 

ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ 
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 มีกำรฟื้นฟูแบบต่อเนื่อง 

 มีกำรรองรับอำชีพให้แก่ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ก่อนออกจำกศูนย์ฟ้ืนฟู 

 มีกำรส่งเสริมให้กับผู้ประกันตนในด้ำนอื่นๆ เพ่ิมเติม เช่น กำรศึกษำเรียนรู้นอกสถำนที่ 

 มีงำนประจ ำที่รองรับให้กับผู้พิกำร 

 มีช่องทำงติดต่อสื่อสำรทำงออนไลน์ 

 มีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุม 

 ลดขั้นตอนกำรติดต่อกำรรักษำพยำบำลให้ง่ำย และสะดวกมำกยิ่งขึ้น 
 

สรุปสิ่งที่ค้นพบ ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟู มีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในสิทธิ

ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเจ็บป่วยมำกที่สุดทั้งในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ส่วน
สิทธิประโยชน์ที่มีควำมคำดหวังต่ ำคือ สิทธิประโยชน์สงเครำะห์บุตร นอกจำกนี้ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟู
ยังมีควำมคำดหวังในสิทธิประโยชน์ทุพพลภำพด้วย โดยเฉพำะในพ้ืนที่ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำน
ภำค 2 จังหวัดระยอง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 4 จังหวัดขอนแก่น  
 

14.5 คะแนนความพึงพอใจการบริการของเครือข่ายการรักษาพยาบาลของ
ผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟู 
ปี 2562 ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูมีควำมพึงพอในเครือข่ำยกำรรักษำพยำบำลและทันตกรรม 

(3.952 คะแนน Top 2 Bo14 72.75%) ลดลงเล็กน้อยจำกปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2561 มีคะแนน 4.029 
คะแนน Top 2 Bo14 81.50%) ส่วนบริกำรของเครือข่ำยด้ำนทันตกรรม 3.968 คะแนน (Top 2 
Bo14 71.98%)  

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนควำมพึงพอใจในผู้ใช้บริกำรส ำนักงำนประกันสังคม 137 หน่วย
บริกำรและผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟู จำกภำพรวมในควำมพึงพอใจในเครือข่ำยกำรรักษำพยำบำลและ
เครือข่ำยทันตกรรม พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟื้นฟูมีควำมพึงพอใจในเครือข่ำยภำพรวม (3.958 คะแนน 
Top 2 Bo14 72.43%) มำกกว่ำ ผู้ใช้บริกำรส ำนักงำนประกันสังคม (3.873 คะแนน Top 2 Bo14 
69.91%)  (ตำรำงที่ 14.9 และ ภำพที่ 14.16-14.17) 

เมื่อจ ำแนกตำมประเภทบริกำร พบว่ำ ในด้ำนเครือข่ำยกำรรักษำพยำบำล ผู้ใช้บริกำรศูนย์
ฟ้ืนฟูพึงพอใจในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำล 4.074 คะแนน (Top 2 Bo14 78.95%) 
และกระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรของสถำนพยำบำล 4.028 คะแนน (Top 2 Bo14 72.73%) 
มำกกว่ำบริกำรอ่ืน และพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของสถำนพยำบำล 3.675 
คะแนน (Top 2 Bo14 75.18%) 

ส่วนในด้ำนบริกำรของเครือข่ำยด้ำนทันตกรรมนั้น ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูพึงพอใจใน
กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรของคลินิก 4.026 คะแนน (Top 2 Bo14 72.73%) สิ่งอ ำนวย
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ควำมสะดวกของคลินิก 4.013 คะแนน (Top 2 Bo14 76.62%) และคุณภำพของกำรให้บริกำรด้ำน
กำรแพทย์ 4.000 คะแนน (Top 2 Bo14 63.75%) มำกกว่ำบริกำรด้ำนอ่ืน และพึงพอใจน้อยที่สุดใน
เรื่องกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของคลินิก 3.838คะแนน (Top 2 Bo14 71.43%) 

 

ภาพที่ 14.16 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจบริการของเครือข่ายการรักษาพยาบาลใน
ทัศนคติของผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคม กับ ผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค                

ปี 2561-2562 
 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

ภาพที่ 14.17 คะแนนความพึงพอใจการบริการเครือข่ายการรักษาพยาบาล และเครือข่าย      
ด้านทันตกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ปี 2561-2562 
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ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

ตารางท่ี 14.9  คะแนนความพึงพอใจการบริการเครือข่ายการรักษาพยาบาลของผู้ใช้บริการ
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ปี 2562 

รายการ คะแนน 
Top 
2 

Bo14 

ร้อยละความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวมคะแนนความพึงพอใจของเครือข่ายพันธมิตร 3.958 72.43 31.29 41.14 22.27 2.65 2.65 
บริการของเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล 3.952 72.75 31.60 41.15 21.21 2.67 3.37 

กำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ีสถำนพยำบำล 4.074 78.95 31.05 47.89 18.42 2.63 - 
กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรของ
สถำนพยำบำล 

4.028 72.73 33.77 38.96 22.08 3.90 1.30 

กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำล

กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรของสถำนพยำบำล

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของสถำนพยำบำล

กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของสถำนพยำบำล

คุณภำพของกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์
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รายการ คะแนน 
Top 
2 

Bo14 

ร้อยละความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของสถำนพยำบำล 3.675 75.18 29.79 45.39 22.70 2.13 - 
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของ
สถำนพยำบำล 

3.993 66.26 30.06 36.20 19.02 0.61 14.11 

คุณภำพของกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ 3.988 69.50 34.75 34.75 25.53 4.96 - 
บริการของเครือข่ายด้านทันตกรรม 3.968 71.98 30.85 41.13 23.79 2.62 1.61 

กำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ีคลินิก 3.970 73.62 30.06 43.56 22.70 2.45 1.23 
กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรของคลินิก 4.026 72.73 31.31 41.41 22.22 3.03 2.02 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของคลินิก 4.013 76.62 28.57 48.05 20.78 2.60 - 
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของคลินิก 3.838 71.43 32.47 38.96 25.97 2.60 - 
คุณภำพของกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ 4.000 63.75 32.50 31.25 28.75 2.50 5.00 

ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 

ควำมพึงพอใจจ ำแนกตำมภำค พบว่ำ 
ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 จังหวัดปทุมธำนี และศูนย์

ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 4 จังหวัดขอนแก่น พึงพอใจกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
สถำนพยำบำลและกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่คลินิกมำกกว่ำบริกำรอ่ืนๆ 

ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 จังหวัดระยอง พึงพอใจในสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกของสถำนพยำบำลและคลินิกมำกกว่ำบริกำรอ่ืนๆ 

นอกจำกนี้ยังพบว่ำ บริกำรที่มีคะแนนควำมพึงพอใจน้อย หรือเป็นสิ่งที่ศูนย์ฟ้ืนฟูแต่ละพ้ืนที่
ควรน ำไปเป็นข้อควรพัฒนำต่อไปนั้น (ตำรำงท่ี 14.10) คือ  

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 จังหวัดปทุมธำนี ควรพัฒนำในด้ำนคุณภำพของกำร
ให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของคลินิกด้ำนทันตกรรม 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 จังหวัดระยอง ควรพัฒนำในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรของสถำนพยำบำล และกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่คลินิก 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 3 จังหวัดเชียงใหม่ ควรพัฒนำในด้ำนกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำล กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของคลินิก และคุณภำพของกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรแพทย์ของคลินิกทันตกรรม 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 4 จังหวัดขอนแก่น ควรพัฒนำในด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกของสถำนพยำบำล และกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของคลินิก 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 5 จังหวัดสงขลำ ควรพัฒนำในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรของสถำนพยำบำลและของคลินิก 
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ตารางท่ี 14.10  คะแนนความพึงพอใจการบริการเครือข่ายการรักษาพยาบาลของผู้ใช้บริการ
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค จ าแนกตามภาค ปี 2562 

รายการ รวม 
กลาง 

(ปทุมธาน)ี 
เหนือ 

(เชียงใหม่) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น) 

ตะวันออก 
(ระยอง) 

ใต้ 
(สงขลา) 

รวมคะแนนความพึงพอใจของเครือข่าย
พันธมิตร 

3.958 4.269 3.994 3.305 3.731 3.800 

บริการของเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล 3.952 4.290 4.056 3.258 3.741 3.800 
กำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ีสถำนพยำบำล 4.074 4.490 3.980 4.000 3.780 4.000 
กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรของ
สถำนพยำบำล 

4.028 4.306 4.040 - 3.683 4.000 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของสถำนพยำบำล 3.675 4.265 4.060 1.000 3.927 4.000 
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของ
สถำนพยำบำล 

3.993 4.286 4.120 - 3.512 3.000 

คุณภำพของกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ 3.988 4.102 4.080 3.864 3.805 4.000 
บริการของเครือข่ายด้านทันตกรรม 3.968 4.242 3.822 3.480 3.710 3.800 

กำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ีคลินิก 3.970 4.368 3.889 3.818 3.450 4.000 
กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรของคลินิก 4.026 4.211 3.833 - 3.850 4.000 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของคลินิก 4.013 4.184 3.833 - 3.850 4.000 
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของคลินิก 3.838 4.237 3.778 1.000 3.600 3.000 
คุณภำพของกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ 4.000 4.211 3.778 - 3.800 4.000 

ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 

สรุปสิ่งที่ค้นพบ : จำกคะแนนควำมพึงพอใจ พบว่ำ สิ่งที่ศูนย์ฟ้ืนฟูควรพัฒนำคือ สิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกของสถำนพยำบำล และกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของคลินิก 
 

14.6 ความไม่พึงพอใจในบริการของศูนย์ฟ้ืนฟู 
ผลส ำรวจปี 2562 สิ่งที่ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฟ้ืนฟูไม่พึงพอใจ ในล ำดับต้นๆ คือ กำรโทรศัพท์มำยัง

ส ำนักงำน -3.765 คะแนน คุณภำพของกำรให้บริกำร -3.737 คะแนน และ กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำร -3.722 ตำมล ำดับ โดยมมีควำมไม่พึงพอใจเพ่ิมมำกกว่ำปี 2561 และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ
คนงำนภำค 3 จังหวัดเชียงใหม่ มีคะแนนควำมไม่พึงพอใจสูงกว่ำพ้ืนที่อ่ืน -4.444 คะแนน รวมถึงศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 จังหวัดระยอง คะแนนควำมไม่พึงพอใจ -3.811 คะแนน (ตำรำงที่ 
14.11- 14.12 และ ภำพที่ 14.18) 
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ภาพที่ 14.18 คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาคปี 2561-
2562 

 
ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

ตารางท่ี 14.11  คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค              
ปี 2562 

รายการ คะแนน 
Top 2 
Bo14 

ร้อยละความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความรู้สึกไม่พึงพอใจที่มีต่อบริการของ
ศูนย์ฟ้ืนฟ ู

-3.528 52.87 21.26 31.61 27.59 13.22 6.32 

กำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ี -3.343 45.71 11.43 34.29 37.14 11.43 5.71 
กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำร -3.406 50.00 15.63 34.38 34.38 6.25 9.38 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก -3.371 42.86 20.00 22.86 37.14 14.29 5.71 
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร -3.722 61.11 33.33 27.78 22.22 11.11 5.56 
ศูนย์บริกำรข้อมลู 1506 -3.333 50.00 16.67 33.33 22.22 22.22 5.56 
กำรโทรศัพท์มำยังส ำนักงำน -3.765 70.59 35.29 35.29 5.88 17.65 5.88 
คุณภำพของกำรให้บริกำร -3.737 68.42 31.58 36.84 10.53 15.79 5.26 

ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 
 
 
 
 

-3.737

-3.765

-3.333

-3.722

-3.371

-3.406

-3.343

-2.950

-3.105

-3.150

-3.313

-2.862

-3.900 -3.700 -3.500 -3.300 -3.100 -2.900 -2.700

คุณภำพของกำรให้บริกำร

กำรโทรศัพท์มำยังส ำนักงำน

ศูนย์บริกำรข้อมูล 1506

กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำร

กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่

2561 2562
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ตารางท่ี 14.12  คะแนนความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 
จ าแนกตามภาค ปี 2562 

รายการ รวม 
กลาง 

(ปทุมธาน)ี 
เหนือ 

(เชียงใหม่) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น) 

ตะวันออก 
(ระยอง) 

ใต้ 
(สงขลา) 

ความรู้สึกไม่พึงพอใจที่มีต่อบริการ
ของศูนย์ฟื้นฟ ู

-3.528 -3.278 -4.444 -2.952 -3.811 -1.556 

กำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ี -3.343 -3.000 -4.333 -2.857 -3.750 -1.000 
กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำร -3.406 -3.000 -5.000 -3.214 -3.857 -1.000 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก -3.371 -3.200 -4.333 -2.786 -4.083 -1.000 
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร -3.722 -3.500 -5.000 - -3.786 -2.000 
ศูนย์บริกำรข้อมลู 1506 -3.333 -3.333 -4.333 - -3.273 -1.000 
กำรโทรศัพท์มำยังส ำนักงำน -3.765 -4.000 -5.000 - -3.846 -1.000 
คุณภำพของกำรให้บริกำร -3.737 -3.000 -4.333 - -3.923 -1.000 

ที่มำ : โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2562 

 
โดยมีประเด็นควำมไม่พึงพอใจของพื้นที่ดังนี้ 
ประเด็นที่สร้ำงควำมไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำร ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 จังหวัด

ปทุมธำนี เช่น  
 อำหำรไม่เพียงพอ และรสชำติไม่อร่อย 

 เจ้ำหน้ำที่พูดจำไม่เหมำะสม ให้บริกำรไม่ดี  
 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไม่พร้อม เช่น น้ ำไม่ไหล 

ประเด็นที่สร้ำงควำมไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำร ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 จังหวัด
ระยอง เช่น  

 กำรติดต่อไม่สะดวก และกำรเดินทำงล ำบำก 

 กำรแจ้งข้อมูลให้กับผู้ฟื้นฟูล่ำช้ำ แจ้งข่ำวสำรไม่ชัดเจน  
 เจ้ำหน้ำที่พูดจำไม่เหมำะสม ให้บริกำรไม่ดี  
 แผนกำรรักษำไม่เหมำะสม 

 กำรให้บริกำรไม่เท่ำเทียมกัน  
 อำหำรไม่เพียงพอ และรสชำติไม่อร่อย 

ประเด็นที่สร้ำงควำมไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำร ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 3 จังหวัด
เชียงใหม่ เช่น 

 กำรติดต่อยำก 

 เจ้ำหน้ำที่พูดจำไม่เหมำะสม ให้บริกำรไม่ดี ไม่เป็นมิตร 
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 ขั้นตอนกระบวนกำรล่ำช้ำ 

 จ ำนวนโต๊ะและเก้ำอ้ีไม่เพียงพอ 

 

14.7 ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการของศูนย์ฟื้นฟู 
ข้อเสนอแนะ : การให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟ้ืนฟู 

 ควรมีเจ้ำหน้ำที่ดูแลส ำหรับผู้ป่วยแต่ละคน 

 ควรให้บริกำรและดูแลผู้ป่วยเป็นอย่ำงดี  
 ควรมีกำรคัดกรองเจ้ำหน้ำที่ก่อนมำท ำงำนในศูนย์ฟ้ืนฟู 
 ควรแจ้งรำยละเอียดในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 
 ควรเพิ่มจ ำนวนบุคลำกรให้เพียงพอต่อผู้รับบริกำร 

ข้อเสนอแนะ : กระบวนการและข้ันตอนให้บริการของศูนย์ฟ้ืนฟู 
 ควรผ่อนปรนกฎระเบียบ 

ข้อเสนอแนะ : สิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์ฟื้นฟู 
 ควรเพ่ิมอำหำรให้เพียงพอ ครบตำมหลักโภชนำกำรอำหำร ปรับปรุงรสชำติให้ดี 

และถูกสุขอนำมัย 

 ควรปรับปรุงสถำนที่ให้มีควำมสะอำด ปรำศจำกยุง และมีจ ำนวนที่นั่งเพียงพอ 
 มีพ้ืนที่ในกำรท ำกิจกรรมกว้ำงขวำง 
 มีรถรับส่งในกำรเดินทำงไปนอกสถำนที่ 
 มีร้ำนค้ำภำยในศูนย์ฟื้นฟู 
 ปรับปรุงห้องพัก ให้มีพ้ืนที่กว้ำงขึ้น ไม่แออัด 

ข้อเสนอแนะ : คุณภาพการให้บริการฟื้นฟูด้านการแพทย์ 
 มีรถเข็นใหม่ที่ทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย 

 พัฒนำกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ในกำรตรวจหำสำรเสพติดให้เชื่อถือได้ 
ข้อเสนอแนะ : คุณภาพของการให้บริการฟื้นฟูด้านอาชีพ 

 ปรับปรุงกิจกรรมให้มีควำมเหมำะสม มีกำรสอบถำมควำมสมัครใจในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

 มีจ ำนวนอุปกรณ์ในกำรฟื้นฟู เพียงพอต่อผู้ป่วย 
 ควรให้บริกำรสอนด้ำนอำชีพเป็นอย่ำงดี 
 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรบ ำบัดฟื้นฟูที่ทันสมัย ใช้งำนง่ำย 

ข้อเสนอแนะ : การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารส านักงานประกันสังคม 
 มีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรที่หลำกหลำยมำกขึ้น 
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บทท่ี 15 
เปรียบเทียบผลย้อนหลัง 

 

เนื่องจากส านักงานประกันสังคม เริ่มด าเนินการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการมาแล้ว 6 ปี 
(2556-2562 /เว้นส ารวจปี 2558) มีผลส ารวจคะแนนของทั้ง 137 หน่วยบริการ น าเสนอตามตารางท่ี 
15.1 โดยพบว่าในแต่ละปีของแต่ละหน่วยบริการจะมีผลคะแนนความพึงพอใจ "เพ่ิมขึ้น" และ/หรือ 
"ลดลง" เกิดขึ้นได้ทั้งแบบทิศทางเดียวกันต่อเนื่อง หรือทิศทางตรงข้ามกันแบบไม่ต่อเนื่อง การ
วิเคราะห์ผลของแต่ละหน่วยบริการจึงท าได้ค่อนข้างยากที่จะบอกว่าหน่วยบริการนั้นๆ ให้บริการเป็น
อย่างไร 

ดังนั้น การน าเสนอผลเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจย้อนหลัง 6 ปีส ารวจในบทนี้ จึงใช้
เทคนิควัดอัตราการเปลี่ยนแปลง (Growth Rate) ของความพึงพอใจรอบ 6 ปี ที่ผู้ใช้บริการของแต่ละ
หน่วยบริการมอบให้ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถบอกทิศทางผลคะแนนในภาพรวม
ของการให้บริการ รอบ 6 ปีที่ผ่านมาว่า หน่วยบริการนั้นๆ ให้บริการเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการใน
ทิศทาง "ดีขึ้น" เมื่อเทียบกับอดีตของตนเอง (เครื่องหมาย +) หรือทิศทาง "ไม่ดีขึ้น" เมื่อเทียบกับอดีต
ของตนเอง (เครื่องหมาย -)  

พบว่า ส านักงานประกันสังคมทั้ง 137 หน่วยบริการ มีหน่วยบริการจ านวน 42 หน่วยที่มีผล
ส ารวจคะแนนความพึงพอใจรอบ 6 ปี  เป็นไปในทิศทางที่  "ไม่ดีขึ้น " ได้แก่  สาขาทุ่ งสง 
(นครศรีธรรมราช) สาขาโนนสูง (นครราชสีมา) สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน) สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) ล าปาง 
สุรินทร์ สาขาเถิน (ล าปาง) สาขาศรีขรภูมิ (สุรินทร์) อุตรดิตถ์ สระบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สาขา
ลอง (แพร่) สุราษฎร์ธานี สาขาเดชอุดม (อุบลราชธานี) ยโสธร สาขาปัว (น่าน) อ านาจเจริญ บึงกาฬ 
แม่ฮ่องสอน สาขาบางเสาธง (สมุทรปราการ) สาขาสอยดาว (จันทบุรี) หนองบัวล าภู สาขาบางพลี 
(สมุทรปราการ) สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) อุทัยธานี สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) สาขาพนมสารคาม 
(ฉะเชิงเทรา) สาขาคลองหลวง (ปทุมธานี) สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) สาขาแม่สอด (ตาก) เลย 
สระแก้ว สาขาวังทอง (พิษณุโลก) สาขาอรัญประเทศ (สระแก้ว) พิจิตร สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด) 
เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ นครพนม สาขาท่ามะกา (กาญจนบุรี) และมุกดาหาร 
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ตารางท่ี 15.1  คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงานประกันสังคมใน 137 หน่วย
บริการ ปี 2556-2562 และทิศทางการเปลี่ยนแปลง 

รายการ 2556 2557 2559 2560 2561 2562 56-62 

ทิศทาง
ของ

ความพึง
พอใจ 

รวมทั้ง 137 หน่วย 4.24 4.15 4.52 4.56 4.251 4.337 0.62 ดีขึ้น 

กรุงเทพมหานคร 4.07 4.05 4.14 4.22 4.226 4.296 0.97 ดีขึ้น 

 กทม. พื้นที่ 1 4.16 4.21 3.94 3.98 4.290 4.390 0.58 ดีขึ้น 

 กทม. พื้นที่ 2 4.13 4.09 4.10 4.41 4.237 4.317 0.93 ดีขึ้น 

 กทม. พื้นที่ 3 4.00 4.07 4.08 4.42 4.240 4.236 1.16 ดีขึ้น 

 กทม. พื้นที่ 4 4.11 4.44 4.16 4.39 4.348 4.307 0.45 ดีขึ้น 

 กทม. พื้นที่ 5 4.03 4.04 3.96 3.98 4.154 4.207 0.61 ดีขึ้น 

 กทม. พื้นที่ 6 4.31 4.09 4.09 4.54 4.156 4.284 0.30 ดีขึ้น 

 กทม. พื้นที่ 7 3.80 4.08 3.84 3.69 4.203 4.335 1.41 ดีขึ้น 

 กทม. พื้นที่ 8 4.18 3.43 4.48 4.16 4.292 4.310 2.04 ดีขึ้น 

 กทม. พื้นที่ 9 4.05 4.27 4.23 4.47 4.164 4.305 0.68 ดีขึ้น 

 กทม. พื้นที่ 10 3.93 4.23 3.71 3.84 4.148 4.263 0.60 ดีขึ้น 

 กทม. พื้นที่ 11 4.13 3.60 4.38 4.34 4.197 4.307 1.78 ดีขึ้น 

 กทม. พื้นที่ 12 3.95 4.10 4.55 4.45 4.267 4.303 1.41 ดีขึ้น 

ปริมณฑล 4.04 4.19 4.39 4.51 4.234 4.304 0.98 ดีขึ้น 

 สมุทรปราการ 4.02 4.25 4.30 4.20 4.187 4.368 0.80 ดีขึ้น 

 สาขาพระประแดง (สมุทรปราการ) 4.08 4.22 4.70 4.29 4.123 4.270 0.35 ดีขึ้น 

 สาขาบางเสาธง (สมุทรปราการ) 4.17 4.47 4.72 4.19 4.291 4.301 -0.10 ไม่ดีขึ้น 

 สาขาบางพล ี(สมุทรปราการ) 4.30 4.32 4.61 4.33 4.129 4.279 -0.39 ไม่ดีขึ้น 

 นนทบุรี 4.27 3.82 4.27 4.73 4.257 4.327 1.34 ดีขึ้น 

 สาขาบางบัวทอง (นนทบุรี) 3.95 4.05 4.47 4.74 4.132 4.329 1.56 ดีขึ้น 

 ปทุมธาน ี 4.06 4.16 4.22 4.65 4.262 4.321 1.19 ดีขึ้น 

 สาขาคลองหลวง (ปทุมธานี) 4.39 4.24 4.45 4.60 4.228 4.303 -0.05 ไม่ดีขึ้น 

 นครปฐม 4.15 4.20 4.47 4.78 4.250 4.225 0.65 ดีขึ้น 

 สาขาสามพราน (นครปฐม) 3.45 4.16 4.39 4.78 4.308 4.277 3.14 ดีขึ้น 

 สมุทรสาคร 3.69 4.18 4.11 4.25 4.296 4.273 1.95 ดีขึ้น 

 สาขากระทุ่มแบน (สมุทรสาคร) 4.00 4.19 3.86 4.36 4.380 4.363 1.45 ดีขึ้น 

ภาคกลาง 4.23 4.09 4.60 4.72 4.242 4.366 0.91 ดีขึ้น 

 อยุธยา 4.19 3.79 4.63 4.74 4.232 4.312 1.50 ดีขึ้น 
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รายการ 2556 2557 2559 2560 2561 2562 56-62 

ทิศทาง
ของ

ความพึง
พอใจ 

 สาขาอุทัย (อยุธยา) 4.32 3.99 4.71 4.76 4.237 4.432 1.03 ดีขึ้น 

 อ่างทอง 4.48 3.95 4.81 4.92 4.198 4.326 0.45 ดีขึ้น 

 ลพบุร ี 4.35 4.22 4.90 4.76 4.202 4.387 0.30 ดีขึ้น 

 สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี)  4.17 4.95 4.70 4.216 4.275 -0.30 ไม่ดีขึ้น 

 สิงห์บุร ี 4.22 4.09 4.99 4.76 4.154 4.387 0.83 ดีขึ้น 

 ชัยนาท 4.48 4.22 4.97 4.92 4.410 4.321 0.22 ดีขึ้น 

 สระบรุ ี 4.41 4.66 4.59 4.85 4.248 4.256 -0.81 ไม่ดีขึ้น 

 สาขาหนองแค (สระบรุี) 4.23 4.63 4.82 4.87 4.223 4.417 0.07 ดีขึ้น 

 ชลบุร ี 4.02 3.99 4.34 4.38 4.137 4.383 1.39 ดีขึ้น 

 สาขาศรรีาชา (ชลบุรี) 4.17 4.16 4.29 4.44 4.232 4.268 0.54 ดีขึ้น 

 ระยอง 4.10 4.26 4.44 4.72 4.216 4.356 0.91 ดีขึ้น 

 สาขาปลวกแดง (ระยอง) 4.09 4.16 4.28 4.41 4.291 4.305 0.94 ดีขึ้น 

 จันทบุรี 4.33 4.24 4.54 4.57 4.175 4.345 0.09 ดีขึ้น 

 สาขาสอยดาว (จันทบุรี)  4.60 4.53 4.80 4.149 4.462 -1.15 ไม่ดีขึ้น 

 ตราด 4.39 3.95 4.69 4.86 4.153 4.412 0.80 ดีขึ้น 

 ฉะเชิงเทรา 4.36 3.71 4.93 4.93 4.213 4.305 1.24 ดีขึ้น 

 สาขาบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 4.30 3.39 4.95 4.50 4.208 4.422 2.12 ดีขึ้น 

 สาขาพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา)   4.71 4.37 4.321 4.454 -1.79 ไม่ดีขึ้น 

 ปราจีนบุร ี 4.31 4.35 4.71 4.90 4.149 4.376 0.17 ดีขึ้น 

 สาขาศรีมหาโพธ ิ(ปราจีนบรุี) 4.29 4.11 4.94 4.88 4.258 4.456 1.01 ดีขึ้น 

 นครนายก 4.55 4.29 4.87 4.95 4.453 4.416 0.23 ดีขึ้น 

 สระแก้ว 4.60 4.51 4.70 4.92 4.273 4.257 -0.97 ไม่ดีขึ้น 

 สาขาอรัญประเทศ (สระแก้ว)   4.62 4.92 4.192 4.279 -3.90 ไม่ดีขึ้น 

 ราชบุร ี 4.09 4.49 3.96 4.71 4.605 4.389 1.26 ดีขึ้น 

 สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) 4.25 4.08 4.44 4.80 4.587 4.441 1.67 ดีขึ้น 

 กาญจนบุร ี 3.99 3.95 4.42 4.92 4.306 4.314 2.01 ดีขึ้น 

 สาขาท่ามะกา (กาญจนบุรี)   4.71 4.81 4.352 4.414 -2.95 ไม่ดีขึ้น 

 สุพรรณบุร ี 3.97 3.64 4.63 4.86 4.296 4.333 2.70 ดีขึ้น 

 สาขาสามชุก (สุพรรณบุรี)  4.02 4.76 4.85 4.233 4.255 0.61 ดีขึ้น 

 สมุทรสงคราม 4.04 4.15 4.58 4.73 4.109 4.381 1.16 ดีขึ้น 

 เพชรบุร ี 4.32 3.67 3.93 4.59 4.166 4.401 1.51 ดีขึ้น 

 สาขาชะอ า (เพชรบุรี)   4.13 4.21 4.144 4.455 2.11 ดีขึ้น 
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รายการ 2556 2557 2559 2560 2561 2562 56-62 

ทิศทาง
ของ

ความพึง
พอใจ 

 ประจวบคีรีขันธ์ 3.79 3.95 4.70 4.23 4.160 4.512 2.35 ดีขึ้น 

 สาขาหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) 3.71 3.78 3.96 4.54 4.091 4.431 2.98 ดีขึ้น 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 4.41 4.27 4.58 4.63 4.295 4.319 -0.01 ไม่ดีขึ้น 

 นครราชสีมา 4.16 4.34 4.68 4.81 4.128 4.301 0.33 ดีขึ้น 

 สาขาปากช่อง (นครราชสีมา) 4.18 4.17 4.62 4.60 4.225 4.349 0.75 ดีขึ้น 

 สาขาโนนสูง (นครราชสีมา)   4.87 4.51 4.159 4.377 -4.01 ไม่ดีขึ้น 

 บุรีรัมย ์ 4.39 4.13 4.70 4.61 4.455 4.257 0.38 ดีขึ้น 

 สาขานางรอง (บุรีรัมย์)  4.02 4.52 4.43 4.346 4.172 0.68 ดีขึ้น 

 สุรินทร ์ 4.55 3.99 4.59 4.69 4.197 4.249 -0.13 ไม่ดีขึ้น 

 สาขาศรีขรภูม ิ(สุรินทร์)   4.83 4.74 4.126 4.412 -4.10 ไม่ดีขึ้น 

 ศรีสะเกษ 4.39 4.20 4.40 4.23 4.174 4.263 -0.41 ไม่ดีขึ้น 

 อุบลราชธาน ี 4.28 4.04 4.24 4.00 4.102 4.240 -0.13 ไม่ดีขึ้น 

 สาขาเดชอุดม (อุบลราชธานี) 4.48 4.44 4.69 4.71 4.427 4.238 -0.47 ไม่ดีขึ้น 

 ยโสธร 4.47 4.63 4.71 4.73 4.404 4.443 -0.31 ไม่ดีขึ้น 

 ชัยภูมิ 4.27 4.33 4.83 4.97 4.282 4.372 0.55 ดีขึ้น 

 อ านาจเจริญ 4.49 4.27 4.64 4.52 4.202 4.213 -0.72 ไม่ดีขึ้น 

 บึงกาฬ 4.42 4.49 4.16 4.82 4.164 4.429 -0.21 ไม่ดีขึ้น 

 หนองบัวล าภ ู 4.58 4.30 4.46 4.98 4.253 4.337 -0.30 ไม่ดีขึ้น 

 ขอนแก่น 4.23 4.25 4.00 4.57 4.194 4.260 0.25 ดีขึ้น 

 สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 4.58 4.21 4.43 4.88 4.457 4.280 0.00 ไม่ดีขึ้น 

 สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น)  4.54 4.71 4.79 4.636 4.393 -0.45 ไม่ดีขึ้น 

 อุดรธาน ี 4.19 3.98 4.55 4.50 4.453 4.417 1.56 ดีขึ้น 

 สาขากุมภวาปี (อุดรธานี) 4.62 4.35 4.34 4.38 4.496 4.287 -0.62 ไม่ดีขึ้น 

 เลย 4.68 4.34 4.63 4.89 4.562 4.270 -0.39 ไม่ดีขึ้น 

 หนองคาย 4.40 4.24 4.71 4.48 4.263 4.388 0.07 ดีขึ้น 

 มหาสารคาม 4.44 4.31 4.69 4.93 4.358 4.381 0.26 ดีขึ้น 

 ร้อยเอ็ด 4.29 4.24 4.37 4.93 4.238 4.278 0.40 ดีขึ้น 

 สาขาโพนทอง (ร้อยเอ็ด)   4.61 4.85 4.251 4.183 -4.23 ไม่ดีขึ้น 

 กาฬสินธุ ์ 4.52 4.41 4.65 4.86 4.260 4.332 -0.45 ไม่ดีขึ้น 

 นครพนม 4.46 4.34 4.63 4.61 4.275 4.292 -0.39 ไม่ดีขึ้น 

 มุกดาหาร 4.41 4.42 4.74 4.80 4.190 4.302 -0.41 ไม่ดีขึ้น 

 สกลนคร 4.46 4.21 4.52 4.26 4.500 4.462 0.38 ดีขึ้น 
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ทิศทาง
ของ

ความพึง
พอใจ 

 สาขาสว่างแดนดิน (สกลนคร)  4.20 4.70 4.73 4.371 4.403 0.58 ดีขึ้น 

ภาคเหนือ 4.36 4.16 4.52 4.67 4.254 4.325 0.32 ดีขึ้น 

 เชียงใหม ่ 4.18 3.97 4.41 4.39 4.163 4.302 0.81 ดีขึ้น 

 สาขาฝาง (เชียงใหม่) 3.96 4.07 5.00 4.43 4.278 4.427 1.69 ดีขึ้น 

 ล าพูน 4.26 4.19 4.99 4.66 4.170 4.414 0.54 ดีขึ้น 

 สาขาบ้านโฮ่ง (ล าพูน)  4.50 4.71 4.78 4.211 4.309 -1.35 ไม่ดีขึ้น 

 ล าปาง 4.38 4.47 4.51 4.67 4.148 4.249 -0.68 ไม่ดีขึ้น 

 สาขาเถิน (ล าปาง)   4.74 4.88 4.139 4.279 -4.72 ไม่ดีขึ้น 

 อุตรดิตถ ์ 4.51 4.57 4.79 4.77 4.362 4.453 -0.33 ไม่ดีขึ้น 

 แพร่ 4.32 4.26 3.88 4.81 4.270 4.383 0.59 ดีขึ้น 

 สาขาลอง (แพร่)   4.78 4.71 4.281 4.390 -3.51 ไม่ดีขึ้น 

 น่าน 4.25 4.15 4.57 4.93 4.165 4.291 0.57 ดีขึ้น 

 สาขาปัว (น่าน)   4.20 4.38 4.174 4.178 -0.64 ไม่ดีขึ้น 

 พะเยา 4.42 4.25 3.92 4.82 4.254 4.343 0.21 ดีขึ้น 

 เชียงราย 4.22 4.05 4.94 4.72 4.170 4.283 0.66 ดีขึ้น 

 แม่ฮ่องสอน 4.63 4.17 4.19 4.84 4.247 4.209 -0.55 ไม่ดีขึ้น 

 นครสวรรค ์ 4.26 4.06 4.61 4.67 4.499 4.402 1.34 ดีขึ้น 

 สาขาตาคลี (นครสวรรค์) 4.56 3.96 4.57 4.70 4.491 4.353 0.64 ดีขึ้น 

 อุทัยธาน ี 4.50 4.24 4.81 4.80 4.250 4.298 -0.24 ไม่ดีขึ้น 

 ก าแพงเพชร 4.35 3.94 4.80 4.74 4.638 4.393 1.55 ดีขึ้น 

 ตาก 4.38 3.81 4.87 4.72 4.174 4.250 0.64 ดีขึ้น 

 สาขาแม่สอด (ตาก)  4.23 4.85 4.72 4.220 4.259 -0.51 ไม่ดีขึ้น 

 สุโขทัย 4.37 4.24 4.15 4.80 4.126 4.321 0.06 ดีขึ้น 

 พิษณุโลก 4.21 3.54 4.24 3.97 4.405 4.325 1.81 ดีขึ้น 

 สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 4.51 4.38 4.66 4.45 4.498 4.423 -0.05 ไม่ดีขึ้น 

 พิจิตร 4.54 4.17 4.78 4.69 4.132 4.276 -0.52 ไม่ดีขึ้น 

 เพชรบูรณ ์ 4.39 4.43 4.20 4.78 4.160 4.392 -0.14 ไม่ดีขึ้น 

 สาขาหลม่สัก (เพชรบูรณ์)   3.92 4.81 4.142 4.269 1.06 ดีขึ้น 

ภาคใต ้ 4.13 4.12 4.59 4.51 4.219 4.383 1.00 ดีขึ้น 

 นครศรีธรรมราช 4.31 4.49 4.34 4.45 4.474 4.411 0.26 ดีขึ้น 

 สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 4.32 4.47 4.42 4.72 4.179 4.278 -0.34 ไม่ดีขึ้น 

 สาขาสิชล (นครศรีธรรมราช)  3.67 4.57 4.45 4.176 4.525 3.24 ดีขึ้น 
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ทิศทาง
ของ

ความพึง
พอใจ 

 กระบี ่ 4.33 4.14 4.69 4.47 4.195 4.264 0.03 ดีขึ้น 

 สาขาคลองท่อม (กระบี่)  3.89 4.77 4.61 4.337 4.328 1.59 ดีขึ้น 

 พังงา 3.94 3.73 4.47 4.58 4.184 4.328 2.23 ดีขึ้น 

 ภูเก็ต 4.06 4.09 4.57 4.59 4.064 4.419 1.15 ดีขึ้น 

 สาขากระทู้ (ภูเกต็) 4.10 4.10 4.57 4.41 4.243 4.424 1.20 ดีขึ้น 

 สุราษฎร์ธาน ี 4.50 4.37 4.56 4.39 4.314 4.394 -0.39 ไม่ดีขึ้น 

 สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) 4.12 4.11 4.69 4.47 4.287 4.285 0.88 ดีขึ้น 

 ระนอง 4.18 3.90 4.79 4.83 4.178 4.283 1.18 ดีขึ้น 

 ชุมพร 4.32 4.32 4.69 4.52 4.137 4.432 0.06 ดีขึ้น 

 สงขลา 4.02 4.24 4.72 4.73 4.256 4.441 1.42 ดีขึ้น 

 สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 4.29 4.38 4.28 4.47 4.332 4.581 0.72 ดีขึ้น 

 สาขาสะเดา (สงขลา) 3.75 4.43 4.76 4.76 4.098 4.287 1.27 ดีขึ้น 

 สตูล 4.13 3.76 4.31 4.18 4.176 4.535 1.83 ดีขึ้น 

 ตรัง 4.15 3.96 4.68 4.24 4.173 4.245 0.65 ดีขึ้น 

 สาขาห้วยยอด (ตรัง)  4.00 4.78 4.24 4.254 4.315 0.74 ดีขึ้น 

 พัทลุง 4.17 3.99 4.49 4.61 4.065 4.317 0.81 ดีขึ้น 

 ปัตตาน ี 4.22 4.22 4.71 4.19 4.089 4.363 0.04 ดีขึ้น 

 ยะลา 3.75 4.00 4.63 4.66 4.130 4.389 2.34 ดีขึ้น 

 นราธิวาส 3.72 4.32 4.62 4.95 4.393 4.558 2.83 ดีขึ้น 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 

 พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีหน่วยบริการรวม 12 หน่วย แยกเป็น 10 หน่วยที่มีทิศทาง
บริการดีขึ้น (100%) 

 พ้ืนที่ปริมณฑล มีหน่วยบริการรวม 12 หน่วย แยกเป็น 9 หน่วยที่มีทิศทางบริการดีขึ้น 
(72.7%) และ 3 หน่วยที่มีทิศทางบริการไม่ดีขึ้น (27.3%) 

 พ้ืนที่ภาคกลาง มีหน่วยบริการรวม 35 หน่วย แยกเป็น 28 หน่วยที่มีทิศทางบริการดีขึ้น 
(80.0%) และ 7 หน่วยที่มีทิศทางบริการไม่ดีขึ้น (20.0%) 

 พ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน่วยบริการรวม 30 หน่วย แยกเป็น 12 หน่วยที่มี
ทิศทางบริการดีข้ึน (40.0%) และ 18 หน่วยที่มีทิศทางบริการไม่ดีขึ้น (20.0%) 
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 พ้ืนทีภ่าคเหนือ มีหน่วยบริการรวม 26 หน่วย แยกเป็น 14 หน่วยที่มีทิศทางบริการดีขึ้น 
(53.8%) และ 12 หน่วยที่มีทิศทางบริการไม่ดีขึ้น (46.2%) 

 พ้ืนทีภ่าคใต้ มีหน่วยบริการรวม 22 หน่วย แยกเป็น 20 หน่วยที่มีทิศทางบริการดีขึ้น 
(90.9%) และ 2 หน่วยที่มีทิศทางบริการไม่ดีขึ้น (9.1%) 

 เมื่อน าผลคะแนนส ารวจรอบ 6 ปี (2556-2562) มาวัดเป็นค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนน เพ่ือดูทิศทางการเปลี่ยนแปลง "ดีขึ้น (+)" "ไม่ดีขึ้น (-)" และคิดเป็นสัดส่วนตามจ านวนหน่วย
บริการ แยกตามภาคต่างๆ พบว่า 

 พ้ืนที่กรุงเทพ (ทิศทางดีขึ้น 100.0% ของพ้ืนที่) 

 ปริมณฑล (ทิศทางดีขึ้น 72.7% ของพ้ืนที่) 

 ภาคกลาง (ทิศทางดีขึ้น 80.0% ของพ้ืนที่) 

 ภาคใต้ (ทิศทางดีขึ้น 90.9% ของพ้ืนที่) จัดเป็นพ้ืนที่ที่มีหน่วยบริการให้บริการโดยรวม
ดีกว่าภาคอ่ืน 

 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศทางดีขึ้น 40.0% ของพ้ืนที)่ (ทิศทางไม่ดีขึ้น 60.0% 
ของพ้ืนที่) 

 ส่วนภาคเหนือ (ทิศทางดีข้ึน 53.8% ของพ้ืนที่) (ทิศทางไม่ดีขึ้น 46.2% ของพ้ืนที่) เป็น
พ้ืนที ่ที่มีหน่วยบริการโดยรวมด้อยสุด 

 
ภาพที่ 15.1 สัดส่วนหน่วยบริการของแต่ละภาคที่มีแนวโน้มการบริการ ดีขึ้น และไม่ดีขึ้น 

 เฉลี่ยในรอบ 6 ปีส ารวจ 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 
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สรุปสิ่งที่ค้นพบ :  

ส านักงานประกันสังคมทั้ง 137 หน่วยบริการ มีหน่วยบริการจ านวน 95 หน่วยที่มีผลส ารวจ
คะแนนความพึงพอใจรอบ 6 ปี เป็นไปในทิศทางท่ี "ดีขึ้น" และมีหน่วยบริการจ านวน 42 หน่วยที่มีผล
ส ารวจคะแนนความพึงพอใจรอบ 6 ปี เป็นไปในทิศทางท่ี "ไม่ดีข้ึน" 

ทิศทางดีขึ้น 
พ้ืนที่กรุงเทพ (ทิศทางดีข้ึน 100.0% ของพ้ืนที)่ 
ปริมณฑล (ทิศทางดีข้ึน 72.7% ของพ้ืนที)่ 
ภาคกลาง (ทิศทางดีข้ึน 80.0% ของพ้ืนที่) 
ภาคใต้ (ทิศทางดีขึ้น 90.9% ของพ้ืนที่) จัดเป็นพื้นที่ที่มีหน่วยบริการให้บริการโดยรวมดีกว่า

ภาคอ่ืน 

ทิศทางไม่ดีขึ้น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศทางดีข้ึน 40.0% ของพ้ืนที่) (ทิศทางไม่ดีข้ึน 60.0% ของพ้ืนที่) 
ภาคเหนือ (ทิศทางดีขึ้น 53.8% ของพ้ืนที่) (ทิศทางไม่ดีขึ้น 46.2% ของพ้ืนที่) เป็นพ้ืนที่ที่มี
หน่วยบริการโดยรวมด้อยสุด 
 

 หมายเหตุ : การที่ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม ปี 
2561 ระดับ 4.251 คะแนน ต่ ากว่า ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงาน
ประกันสังคม ปี 2560 (ระดับ 4.56 คะแนน) ไม่ได้เกิดจากปัจจัยการบริการของส านักงาน
ประกันสังคมในปี 2561 ที่ด้อยกว่า ปี 2560 แต่เกิดจากวิธีปรับรูปแบบการค านวณผลคะแนนความ
พึงพอใจในภาพรวมของปี 2560 และปี 2561 ที่แตกต่างกัน โดย 
 ปี 2560 ผู้วิจัยใช้วิธีสอบถามคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม 
เพียงข้อเดียวว่า “คุณมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการในระดับใด” และให้ผู้ใช้บริการเลือก
ค าตอบ 5 ระดับความรู้สึก ได้แก่ “5 พึงพอใจมากที่สุด” “4 พึงพอใจมาก” “3 พึงพอใจ” “2 ไม่พึง
พอใจมาก” และ “1 ไม่พึงพอใจมากที่สุด” ซึ่งวิธีการสอบถามคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเพียง 
1 ข้อ มีผลคะแนนส ารวจเท่ากับ 4.56 คะแนน เป็นตัวเลขที่ไม่ได้สะท้อนถึงปัจจัยบริการย่อยต่างๆ 
ของส านักงานประกันสังคมทั้งหมด  

ผู้ตอบแบบส ารวจจะค านึงถึงความรู้สึกของตนเองที่มีต่อส านักงานประกันสังคมในเวลานั้น 
และประเมินความรู้สึกในภาพรวมออกมาเป็นตัวเลขรายการเดียว จึงท าให้ตัวเลขผลส ารวจมีความ
คลาดเคลื่อนสูง ไม่สะท้อนความรู้สึกที่มีต่อปัจจัยบริการย่อยทุกรายการได้หมด เนื่องจากผู้ตอบแบบ
ส ารวจต้องให้น้ าหนักความคิดของตนเองว่าจะเลือกให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเอนเอียงไป
ทิศทางใด ระหว่างบริการย่อยรายการที่ชอบมากที่สุด ชอบมาก ชอบปานกลาง ไม่ชอบมาก และไม่
ชอบมากท่ีสุด แต่บริการย่อยของส านักงานประกันสังคมมีหลายรายการและทุกรายการสามารถสร้าง
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ความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากน้อยแตกต่างกันใน 5 ระดับความรู้สึกเช่นกัน ที่อาจถูกละเว้นใน
การน ามารวมให้เป็นความรู้สึกพึงพอใจในภาพรวมดังนั้น ตัวเลขผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม
ของส านักงานประกันสังคมในภาพรวมปี 2560 ระดับ 4.56 จึงมีความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้รวม
ความรู้สึกพึงพอใจในบริการย่อยทุกรายการเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ  

ขณะที่การส ารวจปี 2561 ผู้วิจัยใช้วิธีค านวณคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของ
ส านักงานประกันสังคม ขึ้นมาจากบริการย่อยต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม จ านวน 8 ด้าน 43 
รายการ (ที่รวมถึงความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานประกันสังคม) ได้แก่ ด้าน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1.การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ 2.ความสุภาพ พูดจา
ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3.ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม 5.
ความสุภาพของการแต่งกาย ด้านกระบวนการและขั้นตอนให้บริการ ประกอบด้วย 6.การให้บริการ
ตามล าดับคิว 7.ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ 8.ความรวดเร็วในการให้บริการ 9.การแสดง
แผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ 10.ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ประกอบด้วย 11.ความสะอาดของสถานที่ 12.ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ 
13.ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอ้ีนั่งรอ น้ าดื่ม 14.ความเพียงพอ
ของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ 15.การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์  ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 16.การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก 17.เนื้อหา
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน 18.ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 19.ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับถูกต้องไม่ล้าสมัย 20.มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร ด้านคุณภาพของการ
ให้บริการ ประกอบด้วย 21.มีความเสมอภาคของการให้บริการ 22.การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 23.
การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม 24.การให้บริการมีความโปร่งใส 25.ผู้ใช้บริการได้รับ
ประโยชน์จากการใช้บริการ  ด้านการพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต 
(www.sso.go.th) ประกอบด้วย 26.การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 27.การช าระ
เงินสมทบผ่านระบบ e-Payment 28.การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt 29.ตรวจสอบ
สิทธิการรักษาพยาบาลผ่านระบบ SSO Connect 30.การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงาน
ประกันสังคม (รูปแบบใหม่) ด้านคุณธรรมความโปร่งใส ประกอบด้วย 31.เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย (หลักนิติธรรม) 32.มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป (หลักความมีส่วนร่วม) 33.ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม (หลักนิติ
ธรรม) 34.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (หลักคุณธรรม) 35.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส) 36.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า) 37.เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ (ให้บริการ) เป็นอย่างดี (หลักความรับผิดชอบ) ด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
ต่อไปนี้  38.เว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคม 39.Facebook ของส านักงานประกันสังคม 

http://www.sso.go.th/
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40.Mobile Application 41.ศูนย์บริการข้อมูล Call Center 1506 42.เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร และ 
43.ปฏิทินส านักงานประกันสังคม 

โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม =

 
∑ คะแนนความพึงพอใจทุกบริการย่อย (43 รายการ)

∑ จ านวนค าตอบทุกรายการย่อย
  

 
ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงานประกันสังคมปี 2561 ระดับ 4.251 

จึงเป็นตัวเลขที่สะท้อนความรู้สึกพึงพอใจในทุกบริการย่อย (ไม่ละเว้นบริการใดบริการหนึ่ง) และ
รวมถึงความเชื่อมั่น ที่ผู้ใช้บริการมีต่อส านักงานประกันสังคมในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

การส ารวจในปี 2562 (4.337 คะแนน) ด าเนินการแบบเดียวกับปี 2561 
(4.251 คะแนน) ได้ผลคะแนนปรับตัวในทิศทางเพิ่มขึ้น 

 
ภาพที่ 15.2 ผลส ารวจ ปี 2556-2562 

 
ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2561-2562 

 

จากการเปรียบเทียบทิศทางของคะแนนในรอบ 6 ปีส ารวจ (2556-2562) ตามภาพน าเสนอ 
จะเห็นว่าทิศทางคะแนนความพึงพอใจในบริการส านักงานประกันสังคมอยู่ในทิศเพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี 16 
วิเคราะห์ความสมัพันธ ์

 
แนวคิดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจการให้บริการ เริ่มต้นจากการตั้งค าถาม

ส าคัญที่ว่า "เราจะรู้ได้อย่างไรว่าในความรู้สึกนึกคิดของผู้ใช้บริการประกันสังคม มีบริการประเภท
ใดบ้างที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอย่างแท้จริง และหากส านักงานประกันสังคมสามารถ
ตอบสนองความต้องการ ในบริการดังกล่าวได้จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการรู้สึกพึงพอใจส านักงาน
ประกันสังคมเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด?" เพราะกระบวนการให้บริการล้วนอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการหลายส่วน ซึ่งในข้อเท็จจริงผู้ใช้บริการ ไม่จ าเป็นต้องรู้สึกพึงพอใจบริการระดับที่มากสุดและ
เหมือนกันในทุกส่วน แต่จะมีบริการบางส่วนเท่านั้น ที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญเฉพาะเรื่องอย่าง
แท้จริงและบริการดังกล่าว ส่งผลโดยตรงกับความรู้สึกพึงพอใจส านักงานประกันสังคมในภาพรวม
ระดับท่ี มาก-น้อย ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจการให้บริการ คือ 
ช่วยให้ค้นหาและคัดกรองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจได้อย่างแท้จริง เพ่ือ
น าไปสู่กระบวนการปรับปรุงบริการและวางมาตรการต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการให้ดีที่สุด โดยมีเนื้อหาตามบทวิเคราะห์ทั้งหมด 5 ประการ ได้แก่ 1.การจัดกลุ่มข้อมูล
ส ารวจในเบื้องต้น 2.หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 3.ผลการจัดองค์ประกอบ                
4.การสร้างองค์ประกอบใหม่ 5.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจด้วยสมการถดถอย 

 

16.1 การจัดกลุ่มข้อมูลส ารวจในเบื้องต้น 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

การยิ้มแยม้แจ่มใส เต็มใจในบริการ 
ความสุภาพ พูดจาดี มมีนุษยสมัพนัธ์ดี 
ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม 
ความสุภาพของการแต่งกาย 

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 
การให้บริการตามล าดับคิว 
ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ 
ความรวดเร็วในการให้บริการ 
การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ 
ความถูกต้องและครบถ้วนของบรกิารที่ไดร้ับ 
วันและเวลาเปิดให้ให้บริการ 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
ความสะอาดของสถานท่ี 
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ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี 
ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอ้ีนั่งรอ น้ าดื่ม 
ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ 
การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ 

การประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก 
เนื้อหาข้อมูลข่าวสารทีไ่ด้รับมีความชัดเจน 
ข้อมูลข่าวสารที่ไดร้ับมีประโยชน์ตอ่ผู้ใช้บริการ 
ข้อมูลข่าวสารที่ไดร้ับถูกต้องไม่ล้าสมัย 
มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร 

คุณภาพของการให้บริการ 
มีความเสมอภาคของการให้บริการ 
การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 
การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
การให้บริการมีความโปร่งใส 
ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ 

การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
การช าระเงินสมทบผา่นระบบ e-Payment 
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt 
การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile 
การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม)่ 
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 (บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 

การใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารต่อไปนี้ 
เว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคม 
Facebook ของส านักงานประกันสังคม 
Mobile Application 
ศูนย์บริการข้อมลู Call Center 1506 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานประกันสังคม 
เครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 (ถามเฉพาะผู้ประกันตน ม.40) 
ปฏิทินส านักงานประกันสังคม 
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16.2 หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
เป็นหลักการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีหลายตัวแปร เพ่ือต้องการลดจ านวนตัวแปรลงให้เหลือ

เฉพาะตัวแปร ที่มีนัยส าคัญจริงๆ เท่านั้น เรียกวิธีนี้ว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  
การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ตามโครงการวิจัยนี้ 

มีประโยชน์ส าหรับการใช้จัดกลุ่มปัจจัยให้มาอยู่เป็นหมวดหมู่เดียวกันอย่างถูกต้อง เพราะตัวแปรที่ถูก
จัด ให้มาอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน (หมวดหมู่เดียวกัน) จะมีความสัมพันธ์กันสูง  ส่วนตัวแปรที่ต่าง
องค์ประกอบและสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มีจะถูกตัดทิ้ง ดังนั้น การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) จึงช่วยลดจ านวนตัวแปรลงได้ องค์ประกอบที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้แบบจ าลองจะถือเป็นตัว
แปรใหม่ ท าให้สามารถอธิบายความหมายของแต่ละองค์ประกอบตามความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ  
ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้องค์ประกอบเดียวกันได้ชัดเจนขึ้น จึงสามารถน าไปใช้วางแผนปรับปรุงคุณภาพ
บริการให้ตรงกับบริการที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแม่นย าขึ้น เช่น ปัจจัยบริการ X1 X2 X3 X4 X5 X6 
เมื่อผ่านกระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบ อาจท าให้สามารถจัดกลุ่มปัจจัยบริการชุดใหม่เหลือเพียง 
2 กลุ่ม (หรือที่เรียกว่า 2 องค์ประกอบ) โดยองค์ประกอบแรก อาจประกอบด้วยปัจจัยย่อย (X1 X3 
X4) ส่วนองค์ประกอบที่สองอาจประกอบด้วยปัจจัยย่อย (X2 X5) โดยมีปัจจัยย่อย X6 ไม่สามารถหา
ความสัมพันธ์ได้อย่างมีนัยส าคัญจึงถูกติดทิ้ง 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ครั้งนี้จึงช่วยลดปัจจัยบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสร้างความพึงพอใจออกไปได้ 1 ตัวแปร (X6) และสามารถจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของ
บริการได้เหลือเพียง 2 กลุ่มจึงช่วยให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์มีความแม่นย ามากขึ้น1 

 

16.3 ผลการจัดองค์ประกอบ 
เมื่อน าชุดข้อมูลส ารวจตามตารางที่ 16.1 จากการส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการทั้งหมด 

21,220 รายใน 137 หน่วยบริการ มาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ปรากฏผล
จากการหมุนแกนปัจจัยเพ่ือให้เกิดการจัดองค์ประกอบใหม่ได้ทั้งหมด 8 องค์ประกอบ โดยมีค่า 
Factor Loading น าเสนอตาม (ตารางท่ี 16.2) 

 
 
 
 

                                                           
1 ความส าคัญของการจัดองค์ประกอบใหม่ : เนื่องจากชุดค าถามความพึงพอใจที่นักวิจัยตั้งค าถามในแบบสอบถาม 
เป็นเรื่องของการคาดเดาถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้อง แต่ในข้อเท็จจริง ผู้ใช้บริการจะคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกับ
ส านักงานประกันสังคม ปัจจัยใดเกี่ยวข้อง/ปัจจัยใดไม่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่ไม่มีใครทราบได้ เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบช่วงจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของค าตอบที่สามารถสะท้อนความรู้สึกแท้จริงของผู้ใช้บริการได้อย่างมี
นัยส าคัญ 
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ตารางท่ี 16.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Loading) 
รายการทดสอบ Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

การยิ้มแยม้แจ่มใส เต็มใจในบริการ     0.734 
ความสุภาพ พูดจาด ีมีมนุษยสมัพนัธ์ดี     0.772 
ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ     0.763 
การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม     0.690 
ความสุภาพของการแต่งกาย     0.628 
การให้บริการตามล าดับคิว   0.580   
ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ   0.620   
ความรวดเร็วในการให้บริการ   0.706   
การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ   0.724   
ความถูกต้องและครบถ้วนของบรกิารที่ไดร้ับ   0.729   
วันและเวลาเปิดใหบ้ริการ   0.719   
ความสะอาดของสถานท่ี      
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี      
ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
อาคาร เช่น เก้าอี้นั่งรอ น้ าดื่ม 

   0.696  

ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ    0.768  
การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์    0.802  
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก    0.785  
เนื้อหาข้อมูลข่าวสารทีไ่ด้รับมีความชัดเจน      
ข้อมูลข่าวสารที่ไดร้ับมีประโยชน์ตอ่ผู้ใช้บริการ      
ข้อมูลข่าวสารที่ไดร้ับถูกต้องไม่ล้าสมัย      
มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร      
มีความเสมอภาคของการให้บริการ 0.712     
การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 0.766     
การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม 0.777     
การให้บริการมีความโปร่งใส 0.771     
ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ 0.748     
เว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคม  0.732    
Facebook ของส านักงานประกันสังคม  0.839    
Mobile Application  0.858    
ศูนย์บริการข้อมลู Call Center 1506  0.802    
เจ้าหน้าท่ีส านักงานประกันสังคม  0.755    
เครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40  0.821    
ปฏิทินส านักงานประกันสังคม  0.833    

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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หมายเหตุ ตัวแปรทั้ง 39 ปัจจัย (ตารางที่ 16.1) สามารถน ามาจัดองค์ประกอบใหม่ได้ทั้งหมด (ตารางที่ 16.2) และ
ตรงกับการจัดหมวดค าถามในแบบสอบถามทั้งหมด แสดงว่านักวิจัยสามารถคาดเดาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างแม่นย า  

 ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 2 ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูล
ตัวอย่างได้เท่ากับ 0.964 มีความหมายว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการจัด
กลุ่มองค์ประกอบใหม่ (5 Factor) มีความเหมาะสมกับชุดข้อมูลส ารวจของโครงการวิจัย ดังนั้น จึง
สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบมาท าการศึกษาได้จริง 

 

16.4 การสร้างองค์ประกอบใหม่ 
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่น าเสนอในตารางที่ 16.2 สามารถสรุป ได้ดังนี้ 

 มีองค์ประกอบที่ถูกสร้างข้ึนใหม่ 5 องค์ประกอบ (Factor 1-8)  

 Factor 1 ประกอบด้วยปัจจัยบริการ 5 รายการ ได้แก่ 1.มีความเสมอภาคของการให้บริ
การ 2.การให้บริการถูกต้องครบถ้วน 3.การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม 4.การ
ให้บริการมีความโปร่งใส และ 5.ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ เรียก
องค์ประกอบที่ 1 นี้ว่า ความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการ 

 Factor 2 ประกอบด้วยปัจจัยบริการ 7 รายการ ได้แก่ 1.เว็บไซต์ของส านักงาน
ประกันสังคม 2.Facebook ของส านักงานประกันสังคม 3.Mobile Application 4.
ศูนย์บริการข้อมูล Call Center 1506 5.เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม 6.เครือข่าย
ประกันสังคมมาตรา 40 และ 7.ปฏิทินส านักงานประกันสังคม เรียกองค์ประกอบที่ 2 นี้
ว่า ความพึงพอใจในช่องทางสื่อสาร 

 Factor 3 ประกอบด้วยปัจจัยบริการ 6 รายการ ได้แก่ 1.การให้บริการตามล าดับคิว 2.
ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ 3.ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.การแสดง
แผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ 5.ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ได้รับ 
และ 6.วันและเวลาเปิดให้ให้บริการเรียกองค์ประกอบที่ 3 นี้ว่า ความพึงพอใจใน
กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

 Factor 4 ประกอบด้วยปัจจัยบริการ 4 รายการ ได้แก่ 1.ความเพียงพอของสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในอาคาร เช่น เก้าอ้ีนั่งรอ น้ าดื่ม 2.ความเพียงพอของการจัดเตรียม
เอกสารรับบริการ 3.การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ และ 4.การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก เรียกองค์ประกอบที่ 4 นี้ว่า ความพึงพอใจในอาคาร
สถานที ่

                                                           
2 ถ้าค่า KMO มีค่าน้อย (เข้าสู่ศูนย์) แสดงว่าเทคนิค Factor Analysis ไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ แต่ถ้าค่า KMO 

มีค่ามาก (เข้าใกล้หนึ่ง) แสดงว่าเทคนิค Factor Analysis เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ 
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 Factor 5 ประกอบด้วยปัจจัยบริการ 5 รายการ ได้แก่ 1.การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจใน
บริการ 2.ความสุภาพ พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3.ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
4.การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม และ 5.ความสุภาพของการแต่งกาย เรียก
องค์ประกอบที่ 5 นี้ว่า ความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 

16.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจด้วยสมการถดถอย 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจด้วยสมการถดถอย (Linear Regression 

Analysis) จากชุด ตัวแปรอิสระ ตามองค์ประกอบที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ (Factor 1-5) ร่วมกับตัวแปร
ขนาดของส านักงานประกันสังคมตามภาคต่างๆ กับ ตัวแปรตาม ที่เป็นคะแนนความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่ผู้ใช้บริการมีต่อส านักงานประกันสังคม พบว่า 

 

ตารางท่ี 16.2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจด้วยสมการถดถอย ข้อมูล
ส ารวจปี 2562 

รายการ Coefficients T-test 
(Constant) 0.695 39.31 
ความพึงพอใจการให้บริการของเจา้หน้าท่ี 0.223 13.98* 
ความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการ 0.177 12.15* 
ความพึงพอใจในกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 0.076 4.44* 
ความพึงพอใจในช่องทางสื่อสาร 0.045 5.75* 
ความพึงพอใจในอาคารสถานท่ี -0.061 -4.59* 
ส านักงานประกันสังคมขนาดเล็กในพ้ืนท่ีภาคกลาง -0.028 -5.04* 
ส านักงานประกันสังคมขนาดเล็กในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 0.008 1.46 
ส านักงานประกันสังคมขนาดเล็กในพ้ืนท่ีภาคใต ้ 0.014 2.46* 
ส านักงานประกันสังคมขนาดกลางในพื้นที่กรุงเทพ 0.102 4.29* 
ส านักงานประกันสังคมขนาดกลางในพื้นที่ปริมณฑล -0.023 -3.00* 
ส านักงานประกันสังคมขนาดกลางในพื้นที่ภาคกลาง -0.029 -3.18* 
ส านักงานประกันสังคมขนาดกลางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -0.061 -5.56* 
ส านักงานประกันสังคมขนาดกลางในพื้นที่ภาคเหนือ -0.073 -7.07* 
ส านักงานประกันสังคมขนาดกลางในพื้นที่ภาคใต้ 0.054 5.13* 
ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญใ่นพื้นที่กรุงเทพ 0.023 3.77* 
ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญใ่นพื้นที่ปริมณฑล 0.044 5.42* 
ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญใ่นพื้นที่ภาคกลาง -0.083 -10.53* 
ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญใ่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -0.040 -2.37* 
ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญใ่นพื้นที่ภาคเหนือ -0.078 -4.92* 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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การทดสอบตัวแบบของสมการด้วยค่าสถิติทดสอบ R Square มีค่าเท่ากับ 0.97 หรือ 97% 
หมายความว่า ปัจจัยที่ก าหนดทั้ง 8 องค์ประกอบร่วมกับตัวแปรขนาดของส านักงานประกันสังคม 
ตามภาคต่างๆ สามารถอธิบายความเชื่อมั่นในการประมาณค่าคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมที่
ผู้ใช้บริการ มีต่อส านักงานประกันสังคมได้ถึง 97% 

ประเด็นวิเคราะห์ที่ค้นพบ มีดังนี้ 
 องค์ประกอบ ความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าความยืดหยุ่นต่อการ

เพ่ิมขึ้นของคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 0.223 โดยเชื่อว่า หาก
ส านักงานประกันสังคม สามารถปรับปรุงคุณภาพบริการของเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้น 1% 
จะส่งผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมที่ผู้ใช้บริการมีต่อส านักงานประกันสังคมได้
เพ่ิมข้ึน 0.223% (มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับบริการด้านอ่ืน) ดังนั้น บริการของเจ้าหน้าที่ 
คือกุญแจแห่งความส าเร็จในงานบริการของส านักงานประกันสังคมอย่างชัดเจน 

 องค์ประกอบ ความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการ มีค่าความยืดหยุ่นต่อ
การเพ่ิมขึ้นของคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 0.177 โดยเชื่อว่า หาก
ส านักงานประกันสังคม สามารถปรับปรุงคุณภาพบริการให้ดีขึ้น 1% จะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในภาพรวมที่ผู้ ใช้บริการมีต่อส านักงานประกันสังคมได้เพ่ิมขึ้น 
0.177%  

 องค์ประกอบ ความพึงพอใจในกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าความ
ยืดหยุ่นต่อการเพ่ิมขึ้นของคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 0.076 โดยเชื่อ
ว่า หากส านักงานประกันสังคมสามารถปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการให้ดีขึ้น 1% จะส่งผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมที่ผู้ใช้บริการมีต่อ
ส านักงานประกันสังคมได้เพ่ิมข้ึน 0.076%  

 องค์ประกอบ ความพึงพอใจในช่องทางสื่อสาร มีค่าความยืดหยุ่นต่อการเพ่ิมขึ้น
ของคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 0.045 โดยเชื่อว่า หากส านักงาน
ประกันสังคมสามารถปรับปรุงงานด้านช่องทางสื่อสารให้ดีขึ้น 1% จะส่งผลต่อความ
พึงพอใจในภาพรวมที่ผู้ใช้บริการมีต่อส านักงานประกันสังคมได้เพ่ิมข้ึน 0.045%  

 องค์ประกอบ ความพึงพอใจในอาคารสถานที่ มีค่าความยืดหยุ่นต่อการเพ่ิมข้ึนของ
คะแนน ความพึงพอใจในภาพรวม "ติดลบ -0.061" ดังนั้น จุดอ่อนของส านักงาน
ประกันสังคม ที่ชัดเจน คือ ความสะดวกสบายในอาคารสถานที่ เพราะมีผลท าให้
คะแนนความพึงพอใจ ในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม ลดลงได้ 
หมายเหตุ การวิเคราะห์ผลปี 2561 องค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่
ผ่านการทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับมากกว่า 95% จึงไม่ยืนยันผลลัพธ์ 
แต่ผลวิเคราะห์ปี 2562 มีความชัดเจนขึ้น โดยพบว่า ความพึงพอใจในอาคาร
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สถานที่  มีนัยที่ท า ให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงาน
ประกันสังคมลดลงได้  

 ขนาดของส านักงานประกันสังคม (เล็ก กลาง ใหญ่) จ าแนกตามภาคต่างๆ พบว่า 
(พิจารณาเครื่องหมาย +/- หน้าค่าสัมประสิทธิ์) 

 

ผลวิเคราะห์ ปี 2561  
ภาค ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร ไม่มีหน่วยบริการ + (บวก)* + (บวก)* 
ปริมณฑล ไม่มีหน่วยบริการ + (บวก) + (บวก)* 
ภาคกลาง - (ลบ)* - (ลบ)* - (ลบ)* 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีนัย ไม่มีนัย - (ลบ)* 
ภาคเหนือ ไม่มีนัย ไม่มีนัย - (ลบ)* 
ภาคใต้ + (บวก)* - (ลบ) ไม่มีหน่วยบริการ 

 
ผลวิเคราะห์ ปี 2562 

 ภาค ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ไม่มีหน่วยบริการ + (บวก)* + (บวก)* 
ปริมณฑล ไม่มีหน่วยบริการ - (ลบ) + (บวก)* 
ภาคกลาง - (ลบ)* - (ลบ)* - (ลบ)* 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีนัย - (ลบ) - (ลบ)* 
ภาคเหนือ + (บวก) - (ลบ) - (ลบ)* 
ภาคใต้ + (บวก)* + (บวก) ไม่มีหน่วยบริการ 

 
ประเด็นที่ 1  ส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ทุกขนาดของ

ส านักงาน กลาง ใหญ่) มีแนวโน้มสร้างความพึงพอใจในภาพรวม 
ของการให้บริการที่มีผลท าให้องค์กรได้รับคะแนนความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนได ้อย่างชัดเจนใน 2 ปีส ารวจ (2561-2562) 

ประเด็นที่ 2  ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่พ้ืนที่ปริมณฑล มีแนวโน้มสร้าง
ความ พึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการที่มีผลท าให้องค์กร
ได้รับคะแนนความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นได้อย่างชัดเจนใน 2 ปีส ารวจ 
(2561-2562) 

ประเด็นที่ 3 ส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคกลาง ในทุกขนาดของ
ส านักงาน (เล็ก กลาง ใหญ่) ยังไม่สามารถ (- ลบ) สร้างความพึง
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พอใจในภาพรวม ของการให้บริการที่มีผลท าให้องค์กรได้รับ
คะแนนความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนได้ 
อย่างชัดเจนใน 2 ปีส ารวจ (2561-2562) 

ประเด็นที่ 4 ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ (ยกเว้นกรุงเทพและ
ปริมณฑล) ยังไม่สามารถ (- ลบ) สร้างความพึงพอใจในภาพรวม
ของการให้บริการที่มีผลท าให้องค์กรได้รับคะแนนความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนได้อย่างชัดเจน ใน 2 ปีส ารวจ (2561-2562) 

ประเด็นที่ 5 ส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก ในพ้ืนที่ภาคใต้ มีแนวโน้มสร้าง
ความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการที่มีผลท าให้องค์กร
ได้รับคะแนน ความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นได้อย่างชัดเจนใน 2 ปีส ารวจ 
(2561-2562) 

    

 สรุปสิ่งที่ค้นพบ :  

 จุดแข็ง : 1.บริการของเจ้าหน้าที่ คือ กุญแจแห่งความส าเร็จในงานบริการของส านักงาน
ประกันสังคมอย่างชัดเจนและมีน้ าหนักมากที่สุด 2.ส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(ทุกขนาดของส านักงาน กลาง ใหญ่) 3.ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่พ้ืนที่ปริมณฑล 4.ส านักงาน
ประกันสังคม ขนาดเล็กในพ้ืนที่ภาคใต้ มีแนวโน้มสร้างความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการที่มี
ผลท าให้องค์กรได้รับคะแนนความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นได้อย่างชัดเจนใน 2 ปีส ารวจ (2561-2562) 
 จุดอ่อน : 1.จุดอ่อนของส านักงานประกันสังคมที่ชัดเจน คือ ความสะดวกสบายในอาคาร
สถานที่ เพราะมีผลท าให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงานประกันสังคมลดลงได้ 2.
ส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่ภาคกลางในทุกขนาดของส านักงาน (เล็ก กลาง ใหญ่) และ 3.
ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ (ยกเว้น
กรุงเทพและปริมณฑล) ยังไม่สามารถ (- ลบ) สร้างความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการที่มีผล
ท าให้องค์กรได้รับคะแนนความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนได้อย่างชัดเจนใน 2 ปีส ารวจ (2561-2562) 
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บทท่ี 17 
ทัศนคติของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 
การส ารวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสียส านักงานประกันสังคมด้วยวิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ  เป็นอีกข้ันตอนหนึ่งของการวิจัย เพ่ือรวบรวมประเด็นความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ จากกลุ่มที่
มีความใกล้ชิดกับส านักงานประกันสังคม 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน  2. ผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด และ 3. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในประเด็นความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ 

• การฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาช่องทางหรือรูปแบบการให้บริการหรือร่วมปฏิบัติงานกับส านักงาน
ประกันสังคม 

• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานระหว่างส านักงาน
ประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การให้ค าปรึกษา/แนะน า เพ่ือน าไปพัฒนาการให้บริการแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
หรือผู้มีสิทธิ์ 

• การร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินงานระหว่า ง
ส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานระหว่างส านักงาน
ประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสวงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

• ปัญหาของส านักงานประกันสังคมและแนวทางแก้ไข 

• ประเด็นคุณภาพชีวิตในการท างาน 

• ประเด็นความพึงพอในในงาน 

• ประเด็นความผูกพันต่อองค์กร 
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ตารางท่ี 17.1  ประเด็นส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็นส ารวจความคิดเห็น 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ภายใน 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก 

ผู้บริหาร บุคลากร
ส านักงาน

ประกันสังคม 

คณะกรรมการ ลูกจ้าง 
ผู้ประกันตน 

นายจ้าง 

สถานพยาบาล 
ธนาคาร  

หน่วยบริการอื่น 

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
สื่อมวลชน 

การฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
การพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาช่องทางหรือรูปแบบการให้บริการหรือ    
ร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานประกันสังคม 

      

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานระหว่าง
ส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       

การให้ค าปรึกษา/แนะน า เพื่อน าไปพัฒนาการให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง 
ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธ์ิ 

      

การร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินงาน
ระหว่างส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานระหว่าง
ส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      

การเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสวง    
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน       
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ประเด็นส ารวจความคิดเห็น 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ภายใน 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก 

ผู้บริหาร บุคลากร
ส านักงาน

ประกันสังคม 

คณะกรรมการ ลูกจ้าง 
ผู้ประกันตน 

นายจ้าง 

สถานพยาบาล 
ธนาคาร  

หน่วยบริการอื่น 

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
สื่อมวลชน 

ปัญหาของส านักงานประกันสังคมและแนวทางแก้ไข       
ประเด็นคุณภาพชีวิตในการท างาน       
ประเด็นความพึงพอในในงาน       
ประเด็นความผูกพันต่อองค์กร       

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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โดยการน าเสนอความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 กลุ่มตามเนื้อหารายงานบทนี้  
ประกอบด้วย หัวข้อ 17.1 สรุปจ านวนตัวอย่างส ารวจความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 17.2 ทัศนคติ
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 17.3 ทัศนคติผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และ 17.4 ทัศนคติผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก โดยข้อมูลที่ได้มาได้มาจากทั้งการสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม และการเก็บ
ข้อมูล Online สามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

17.1 สรุปจ านวนตัวอย่างส ารวจความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 
ตารางท่ี 17.2  สรุปจ านวนตัวอย่างส ารวจความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

รายการ เป้าหมาย ได้รับจริง หมายเหตุ 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 400 ชุด 647 ชุด  
- ผู้บริหารส านักงานประกันสังคม ได้แก่ เลขาธิการส านักงาน

ประกันสั งคม ,  ที่ปรึกษาด้ านประสิทธิภาพส านักงาน
ประกันสังคม, รองเลขาธิการส านักงานประกันสังคม, ผู้ตรวจ
ราชการกรม, ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และ
ผู้อ านวยการกอง/ส านัก 

5 ชุด 6 ชุด สัมภาษณ ์

- บุคลากรส านั ก งานประกันสั งคม  ได้ แก่  ข้ า ร าชการ , 
ลูกจ้างประจ า, พนักงานราชการ และพนักงานประกันสังคม 

395 ชุด 
ทั่วประเทศ 

641 ชุด 
ทั่วประเทศ 

ใช้
แบบสอบถาม 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มคีวามสัมพันธ์ใกล้ชิด 400 ชุด   
- คณะกรรมการ ได้แก ่คณะกรรมการประกันสังคม และ

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
10 ชุด 12 ชุด สัมภาษณ ์

- ลูกจ้าง (มาตรา 33 และ กองทุนเงินทดแทน) 20 ชุด 22 ชุด  เก็บ Online 
- ผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40) 20 ชุด 16 ชุด  เก็บ Online 
- นายจ้าง 50 ชุด 26 ชุด  เก็บ Online 
- หน่วยบริการอื่น ๆ     
o สถานพยาบาล 100 ชุด 133 ชุด  เก็บ Online 
o ธนาคาร 100 ชุด 100 ชุด  เก็บ Online 
o หน่วยบริการ 100 ชุด 100 ชุด เก็บ Online 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 400 ชุด 408 ชุด  
- หน่วยงานภาครัฐ ได้แก ่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อบต., 

เทศบาลต าบล), หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

250 ชุด 
ทั่วประเทศ 

256 ชุด เก็บ Online 

- ภาคเอกชน ได้แก ่เครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40, สภา
องค์การนายจ้าง, สภาองค์การลูกจ้าง เป็นต้น 

70 ชุด 
ทั่วประเทศ 

70 ชุด เก็บ Online 

- สื่อมวลชน ได้แก ่สื่อมวลชนทางโทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์ 
และสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

80 ชุด 
ทั่วประเทศ 

82 ชุด เก็บ Online 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารส านักงานประกันสังคม ได้แก่ 
เลขาธิการส านักงานประกันสังคม, ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพส านักงานประกันสังคม, รองเลขาธิการ
ส านักงานประกันสังคม, ผู้ตรวจราชการกรม, ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และผู้อ านวยการ
กอง/ส านัก ที่ได้รับการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเชิงคุณภาพจ านวน 6 ราย ได้แก่ 

1. นางสาวอ าพันธ์  ธุววิทย์  รองเลขาธิการส านักงานประกันสังคม 
2. นางพิสมัย  นิธิไพบูลย์  ผู้ตรวจราชการกรม 
3. นายธีระเดช  ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ 
4. นางบุปผา  พันธุ์เพ็ง  ผู้อ านวยการส านักสิทธิประโยชน์ 
5. นายนันทชัย  ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อ านวยการส านักเงินสมทบ 
6. นางสาวมุทิตา  ชูประดิษฐ์  ผู้อ านวยการศูนย์สารนิเทศ 

 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ
ประกันสังคมและที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม และคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทน ได้รับการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเชิงคุณภาพจ านวน 12 ราย ได้แก่ 
 1.  นายสุวิทย์  ศรีเพียร  คณะกรรมการประกันสังคมและท่ีปรึกษา 
 2. นายทวี  ดียิ่ง   คณะกรรมการประกันสังคมและท่ีปรึกษา 
 3. นางสาวอรุณี  ศรีโต  คณะกรรมการประกันสังคมและท่ีปรึกษา 
 4. นายชาตรี  สุวรรณิน  คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม 
 5. นายนาวิน  แสงสันต์  คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม 
 6.  นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม 
  7.  นางกรรณิการ์  งามโสภี  คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม 
  8.  นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม 
  9.  นายเขมาราช  รักศิลป์   คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
 10.  นายพอจ า  อรัณยกานนท์  คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
  11.  นายชโรธร  จตุทิพย์สมพล  คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
  12.  นางพนิดา  หาญกิจรุ่ง   คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 

 

17.2 ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสยีในส่วนของ “บุคลากรส านักงานประกันสังคม” 
“บุคลากรส านักงานประกันสังคม” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

พนักงาน ที่สังกัดส านักงานประกันสังคม ที่ได้รับการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเชิงคุณภาพจ านวน 687
ราย จ าแนกตามรายชื่อหน่วยบริการ แสดงดังตารางที่ 17.3 
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ตารางท่ี 17.3  สรุปจ านวนตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

รายชื่อหน่วยบริการ จ านวนผู้ให้ข้อมลู 
1. ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1  5 
2. ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 0 
3. ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 3  0 
4. ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 4 5 
5. ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 5 0 
6. ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 6 66 
7. ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 7 0 
8. ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 8 10 
9. ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 9 0 
10. ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 10 5 
11. ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 11 5 
12. ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 12 17 
13. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 5 
14. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง 5 
15. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางเสาธง 5 
16. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี 5 
17. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 0 
18. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง 5 
19. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 10 
20. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง 27 
21. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 5 
22. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน 5 
23. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 0 
24. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน 5 
25. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอยุธยา 0 
26. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอยุธยา สาขาอุทัย 0 
27. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง 5 
28. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 1 
29. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 4 
30. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี 0 
31. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท 24 
32. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี 5 
33. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค 5 
34. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุร ี 5 
35. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา 0 
36. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 5 
37. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง 5 
38. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 5 
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39. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว 5 
40. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตราด 5 
41. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 
42. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง 4 
43. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม 5 
44. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี 0 
45. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี สาขาศรีมหาโพธิ  0 
46. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก 0 
47. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 5 
48. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ   7 
49. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 5 
50. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง 5 
51. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี 5 
52. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่ามะกา 0 
53. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 18 
54. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก 5 
55. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 5 
56. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี 5 
57. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอ า 5 
58. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 
59. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 0 
60. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 5 
61. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง 5 
62. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง 6 
63. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 0 
64. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 5 
65. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ 0 
66. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศรีขรภูมิ 4 
67. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ 0 
68. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 0 
69. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 5 
70. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร 5 
71. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ 5 
72. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ 0 
73. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ 18 
74. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล าภู 0 
75. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 4 
76. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 5 
77. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ ่ 4 
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78. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธาน ี 5 
79. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธาน ีสาขากุมภวาป ี 0 
80. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 0 
81. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย 26 
82. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม 5 
83. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 6 
84. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง 0 
85. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ ์ 0 
86. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม 0 
87. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร 0 
88. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 5 
89. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 0 
90. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม ่ 5 
91. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 5 
92. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าพูน 4 
93. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าพูน สาขาบา้นโฮ่ง 5 
94. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าปาง 5 
95. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าปาง สาขาเถิน 9 
96. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดติถ ์ 5 
97. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดแพร ่ 5 
98. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ สาขาลอง 7 
99. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน 0 
100. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน สาขาปัว 8 
101. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 5 
102. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 5 
103. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 
104. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค ์ 5 
105. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคล ี 9 
106. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี 0 
107. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดก าแพงเพชร 5 
108. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก 5 
109. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 15 
110. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 0 
111. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 5 
112. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง 5 
113. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 0 
114. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ ์ 5 
115. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 5 
116. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 
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117. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 0 
118. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล 5 
119. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี ่ 0 
120.  ส านักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม 0 
121. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 5 
122. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 5 
123. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สาขากระทู้ 5 
124. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 
125. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 0 
126. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง 5 
127.ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร 5 
128. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 5 
129. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ ่ 0 
130. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา 5 
131. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสตลู  0 
132. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง 5 
133. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด 5 
134. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 0 
135. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตาน ี 0 
136. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา 4 
137. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส 5 
138. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาคกลาง จังหวัดปทมุธานี 5 
139. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 0 
140. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด    
ขอนแก่น 

5 
141. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 5 
142. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาคตะวันใต้ จังหวัดสงขลา 5 

รวม 687 
 
17.2.1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มบุคลากรส านักงานประกันสังคม 

บุคลากรส านักงานประกันสังคม ที่ให้ข้อมูลมีทั้งหมด 641 คน  โดยส่วนใหญ่อยู่ใน
ต าแหน่งประบุคลากรผู้ปฏิบัติมากท่ีสุด 374 คน อยู่ในช่วงอายุ 40 – 50 ปี และจบการศึกษาสูงสุดใน
ระดับปริญญาตรี (ตารางที่ 17.4) 
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ตารางท่ี 17.4  จ านวนตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มบุคลากรส านักงานประกันสังคม 
คุณลักษณะผู้คอบ ชาย หญิง รวม สัดส่วนผู้ตอบเพศหญิง 

รวมผู้ตอบ 128 513 641 80.03 
ต าแหน่ง     
ข้าราชการ 67 279 346  80.64  
ลูกจ้างประจ า 30 78 108  72.22  
พนักงานราชการ 5 14 19  73.68  
พนักงานประกันสังคม 22 146 168  86.90  
ช่วงอายุ     
   < 30 ปี 8 35 43 81.40 
   30-40 ปี 37 152 189 80.42 
   40-50 ปี 47 197 244 80.74 
   > 50 ปี 31 116 147 78.91 
การศึกษาสูงสุด     
   ต่ ากว่าอนุปรญิญา/ปวส. 11 14 25 56.00 
   อนุปริญญา/ปวส. 15 27 42 64.29 
   ปริญญาตร ี 81 362 443 81.72 
   ปริญญาโทหรือสูงกว่า 21 110 131 83.97 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
17.2.2  ทัศนคติที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานประกันสังคม 
  ผลส ารวจพบว่า บุคลากรส านักงานประกันสังคมมีทัศนคติด้านความพึงพอใจในด้าน

คุณภาพชีวิตในการท างาน 3.738 คะแนน (Top 2 Box 64.06%) โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 48.64 มีความ
พึงพอใจรวมในคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับมาก (ตารางท่ี 17.5)  

เมื่อน ามาจัดอันดับทัศนคติที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน (ตารางที่ 17.5) พบว่า  
บุคลากรมีความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานในหน่วยงานนี้มากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 โดยรองลงมา คือ มี
ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ และมีความพึงพอใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่ง
ในความส าเร็จของหน่วยงาน จากผลการจัดล าดับ 3 อันดับแรก แสดงให้เห็นถึงบุคลากรส านักงาน
ประกันสังคมมีความภาคภูมิใจ และผูกพันต่อหน่วยงาน  

ในขณะที่ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการท างานและนอกเหนือจากการ
ท างานของหน่วยงาน ได้รับคะแนนน้อยที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/มาตรการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้
บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของ
หน่วยงาน แสดงให้ถึงความต้องการของบุคลากรที่ต้องการให้ส านักงานประกันสังคม เข้ามาดูแลใน
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เรื่องการสร้างขวัญ ก าลังใจ แรงจูงใจในการท างาน และการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ข้อมูลของบุคลากรจากผู้บริหาร (ตารางท่ี 17.5) 

 

ตารางท่ี 17.5  คะแนนทัศนคติที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 

คุณภาพชีวิตในการท างาน คะแนน 
อันดับ
คะแนน 

Top 
2 

Box 

ร้อยละ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในการท างาน 3.738  64.06 15.42 48.64 31.20 3.83 0.91 
1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบาย/มาตรการ

สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน
ให้กับบุคลากร  

3.526 12 53.06 8.26 44.79 39.50 6.12 1.32 

2. ความพงึพอใจท่ีมีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมการท างานของหน่วยงาน
ที่เอื้อต่อการท างาน การส่งเสรมิอาชีวอ
นามัย สุขภาพ และความปลอดภยั  

3.593 9 55.35 11.86 43.49 37.56 6.26 0.82 

3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรยากาศการ
ท างานของหน่วยงานท่ีส่งเสริมความ
ผูกพัน  

3.662 7 60.10 11.92 48.18 34.60 4.80 0.50 

4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสัมพันธภาพกับ
บุคลากรในหน่วยงาน การไดร้ับการ
ยอมรับจากผู้ร่วมงาน  

3.896 4 75.25 15.84 59.41 23.27 1.49 - 

5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการ
บริหารงานของผู้บังคับบญัชา  

3.782 5 67.00 14.85 52.15 29.70 2.97 0.33 

6. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสวสัดิการใน
การท างานและนอกเหนือจากการท างาน
ของหน่วยงาน  

3.459 13 48.84 8.58 40.26 41.25 8.25 1.65 

7. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการที่หน่วยงานเปิด
โอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 

3.568 11 54.79 9.74 45.05 39.27 4.13 1.82 

8. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการที่หน่วยงานให้
ความส าคญั ในการสร้างแรงจูงใจและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการ
ท างานและกิจกรรมของหน่วยงาน  

3.591 10 56.34 10.54 45.80 37.23 5.11 1.32 

9. ความพึงพอใจท่ีท่านเป็นส่วนหน่ึงใน
ความส าเร็จของหน่วยงาน  

3.941 3 74.92 20.96 53.96 23.60 1.16 0.33 
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คุณภาพชีวิตในการท างาน คะแนน 
อันดับ
คะแนน 

Top 
2 

Box 

ร้อยละ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

10. ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานอย่างเต็ม
ความรู้ ความสามารถ  

4.091 2 83.03 27.51 55.52 15.82 0.82 0.33 

11. ความพึงพอใจท่ีมีต่อมาตรการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีต่อ
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการ
ท างานของบุคลากร  

3.652 8 59.31 13.01 46.29 35.09 4.12 1.48 

12. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนับสนุนของ    
ผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในงาน  

3.733 6 63.70 16.34 47.36 31.02 3.80 1.49 

13. ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานใน
หน่วยงานนี ้ 

4.102 1 81.02 31.02 50.00 17.66 0.83 0.50 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
เมื่อจ าแนกความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในการท างานตามคุณลักษณะทั่วไป (ภาพที่ 

17.1 และตารางที่ 17.6) พบว่า  
- บุคลากรส านักงานประกันสังคม เพศชายและหญิงมีความพึงพอใจต่อการได้

ท างานในหน่วยงานมากท่ีสุด 
- บุคลากรส านักงานประกันสังคม อายุช่วง 21-40 ปี มีความพึงพอใจต่อการที่ได้

ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถมากท่ีสุด ส่วนบุคลากรที่มีอายุมากกว่า 
40 ปี มีความพึงพอใจต่อการได้ท างานในหน่วยงานมากที่สุด 

- บุคลากรส านักงานประกันสังคม ที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีความ
พึงพอใจต่อการได้ท างานในหน่วยงานมากที่สุด ส่วนบุคลากรที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการที่ได้ท างานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถมากที่สุด 

- บุคลากรส านักงานประกันสังคม ที่ได้ท างานในส านักงานขนาดเล็กและขนาด
กลาง มีความพึงพอใจต่อการที่ได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถมากท่ีสุด 
ส่วนบุคลากรที่ได้ท างานในส านักงานขนาดใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการได้
ท างานในหน่วยงานมากท่ีสุด 

- บุคลากรส านักงานประกันสังคม ในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และ
ภาคเหนือ มีความพึงพอใจต่อการได้ท างานในหน่วยงานมากที่สุด ส่วนบุคลากร
ในพ้ืนที่ปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีความพึงพอใจต่อการ
ที่ได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถมากท่ีสุด 
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ภาพที่ 17.1 คะแนนทัศนคตทิี่มีต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 

 

 
 

4.102 

3.733 

3.652 

4.091 

3.941 

3.591 

3.568 

3.459 

3.782 

3.896 

3.662 

3.593 

3.526 

 3.000  3.200  3.400  3.600  3.800  4.000  4.200

13. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานในหน่วยงานนี้

12. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของ…

11. ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการด าเนินงาน…

10. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานอย่างเต็ม…

9. ความพึงพอใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งใน…

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานให…้

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิด…

6. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการ…

5. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงาน…

4. ความพึงพอใจที่มีต่อสัมพันธภาพกบับุคลากร…

3. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างาน…

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อม…

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/มาตรการสร้าง…

4.081 

3.726 

3.652 

4.073 

3.931 

3.585 

3.582 

3.453 

3.765 

3.899 

3.664 

3.579 

3.530 

4.196 

3.761 

3.655 

4.168 

3.982 

3.619 

3.504 

3.482 

3.858 

3.884 

3.655 

3.655 

3.504 

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000

13. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานในหน่วยงานนี้

12. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของ…

11. ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการด าเนินงานของ…

10. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานอย่างเต็ม…

9. ความพึงพอใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งใน…

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานให้…

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาส…

6. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการ…

5. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงาน…

4. ความพึงพอใจที่มีต่อสัมพันธภาพกบับุคลากร…

3. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานของ…

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการ…

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/มาตรการสร้าง…

ชาย หญิง
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4.107 

3.707 

3.633 

4.093 

3.906 

3.591 

3.564 

3.409 

3.785 

3.919 

3.664 

3.570 

3.497 

4.103 

3.761 

3.685 

4.034 

3.936 

3.583 

3.587 

3.517 

3.803 

3.859 

3.679 

3.609 

3.579 

4.087 

3.709 

3.621 

4.142 

3.967 

3.579 

3.527 

3.410 

3.765 

3.885 

3.630 

3.552 

3.481 

4.150 

3.775 

3.675 

4.179 

3.975 

3.700 

3.650 

3.525 

3.725 

4.075 

3.700 

3.775 

3.525 

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000

13. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานในหน่วยงานนี้

12. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของ
ผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในงาน

11. ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่มีต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงใน…

10. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ

9. ความพึงพอใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จ
ของหน่วยงาน

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานให้
ความส าคัญในการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วน…

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาส
ให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร…

6. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการ
ท างานและนอกเหนือจากการท างานของหน่วยงาน

5. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของ
ผู้บังคับบัญชา

4. ความพึงพอใจที่มีต่อสัมพันธภาพกบับุคลากรใน
หน่วยงาน การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน

3. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานของ
หน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพัน

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการ
ท างานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการท างานการ…

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/มาตรการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร

21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี
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4.032 

3.635 

3.476 

4.071 

3.952 

3.520 

3.504 

3.400 

3.752 

3.880 

3.653 

3.600 

3.468 

4.079 

3.747 

3.669 

4.081 

3.926 

3.591 

3.583 

3.454 

3.776 

3.900 

3.661 

3.570 

3.526 

4.263 

3.816 

3.868 

4.105 

3.974 

3.789 

3.658 

3.649 

3.842 

3.947 

3.684 

3.763 

3.737 

4.652 

3.870 

3.957 

4.348 

4.087 

3.652 

3.478 

3.565 

3.957 

3.826 

3.696 

3.696 

3.478 

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000

13. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานในหน่วยงานนี้

12. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของ
ผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในงาน

11. ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่มีต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงใน…

10. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ

9. ความพึงพอใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จ
ของหน่วยงาน

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานให้
ความส าคัญในการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วน…

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาส
ให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร…

6. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการ
ท างานและนอกเหนือจากการท างานของหน่วยงาน

5. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของ
ผู้บังคับบัญชา

4. ความพึงพอใจที่มีต่อสัมพันธภาพกบับุคลากรใน
หน่วยงาน การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน

3. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานของ
หน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพัน

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการ
ท างานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการท างานการ…

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/มาตรการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร

ต่ ากว่าอนุปริญญา/ปวส. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกว่า
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13. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานในหน่วยงานนี้

12. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของ
ผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในงาน

11. ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่มีต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงใน…

10. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ

9. ความพึงพอใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จ
ของหน่วยงาน

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานให้
ความส าคัญในการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วน…

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาส
ให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร…

6. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการ
ท างานและนอกเหนือจากการท างานของหน่วยงาน

5. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของ
ผู้บังคับบัญชา

4. ความพึงพอใจที่มีต่อสัมพันธภาพกบับุคลากรใน
หน่วยงาน การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน

3. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานของ
หน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพัน

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการ
ท างานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการท างานการ…

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/มาตรการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร

ส านักงานขนาดเล็ก ส านักงานขนาดกลาง ส านักงานขนาดใหญ่
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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13. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานในหน่วยงานนี้

12. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของ
ผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในงาน

11. ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่มีต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงใน…

10. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ

9. ความพึงพอใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จ
ของหน่วยงาน

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานให้
ความส าคัญในการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วน…

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาส
ให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร…

6. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการ
ท างานและนอกเหนือจากการท างานของหน่วยงาน

5. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของ
ผู้บังคับบัญชา

4. ความพึงพอใจที่มีต่อสัมพันธภาพกบับุคลากรใน
หน่วยงาน การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน

3. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานของ
หน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพัน

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการ
ท างานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการท างานการ…

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/มาตรการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
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ตารางท่ี 17.6  คะแนนทัศนคติที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน จ าแนกตามคุณลักษณะ 

รายการ เพศ อาย ุ
ชาย หญิง 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในการท างาน 3.763 3.732 3.802 3.720 3.749 3.727 
1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร  3.504 3.530 3.525 3.481 3.579 3.497 
2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการท างานของหน่วยงานท่ีเอื้อต่อการท างานการ

ส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย  
3.655 3.579 3.775 3.552 3.609 3.570 

3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานท่ีส่งเสริมความผูกพัน  3.655 3.664 3.700 3.630 3.679 3.664 
4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน การไดร้ับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน  3.884 3.899 4.075 3.885 3.859 3.919 
5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา  3.858 3.765 3.725 3.765 3.803 3.785 
6. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสวสัดิการในการท างานและนอกเหนอืจากการท างานของหน่วยงาน  3.482 3.453 3.525 3.410 3.517 3.409 
7. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อ

ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรงุการบริหารงานของหน่วยงาน  
3.504 3.582 3.650 3.527 3.587 3.564 

8. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการที่หน่วยงานให้ความส าคญัในการสร้างแรงจูงใจและ 
   การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการท างานและกิจกรรมของหน่วยงาน  

3.619 3.585 3.700 3.579 3.583 3.591 

9. ความพึงพอใจท่ีท่านเป็นส่วนหน่ึงในความส าเรจ็ของหน่วยงาน  3.982 3.931 3.975 3.967 3.936 3.906 
10. ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  4.168 4.073 4.179 4.142 4.034 4.093 
11. ความพึงพอใจท่ีมีต่อมาตรการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีต่อความก้าวหน้าและความมั่นคง

ในการท างานของบุคลากร  
3.655 3.652 3.675 3.621 3.685 3.633 

12. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีความกา้วหน้าในงาน  3.761 3.726 3.775 3.709 3.761 3.707 
13. ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานในหน่วยงานนี้  4.196 4.081 4.150 4.087 4.103 4.107 
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รายการ 
ระดับการศึกษา ขนาดส านกังาน 

ต่ ากว่า
อนุปริญญ
า/ปวส. 

อนุปริญญา
/ปวส. 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

เล็ก กลาง ใหญ่ 

ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในการท างาน 3.866 3.854 3.736 3.688 3.813 3.706 3.561 
1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร  3.478 3.737 3.526 3.468 3.617 3.506 3.299 
2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการท างานของหน่วยงานท่ีเอื้อต่อการท างานการ

ส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย  
3.696 3.763 3.570 3.600 3.714 3.608 3.272 

3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานท่ีส่งเสริมความผูกพัน  3.696 3.684 3.661 3.653 3.734 3.641 3.490 
4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน การไดร้ับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน  3.826 3.947 3.900 3.880 3.945 3.859 3.789 
5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา  3.957 3.842 3.776 3.752 3.839 3.722 3.667 
6. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสวสัดิการในการท างานและนอกเหนอืจากการท างานของหน่วยงาน  3.565 3.649 3.454 3.400 3.542 3.494 3.224 
7. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อ

ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรงุการบริหารงานของหน่วยงาน  
3.478 3.658 3.583 3.504 3.639 3.519 3.408 

8. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการที่หน่วยงานให้ความส าคญัในการสร้างแรงจูงใจและ 
   การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการท างานและกิจกรรมของหน่วยงาน  

3.652 3.789 3.591 3.520 3.682 3.633 3.333 

9. ความพึงพอใจท่ีท่านเป็นส่วนหน่ึงในความส าเรจ็ของหน่วยงาน  4.087 3.974 3.926 3.952 4.016 3.861 3.789 
10. ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  4.348 4.105 4.081 4.071 4.158 4.076 3.926 
11. ความพึงพอใจท่ีมีต่อมาตรการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีต่อความก้าวหน้าและความมั่นคง

ในการท างานของบุคลากร  
3.957 3.868 3.669 3.476 3.716 3.570 3.534 

12. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีความกา้วหน้าในงาน  3.870 3.816 3.747 3.635 3.815 3.671 3.554 
13. ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานในหน่วยงานนี้  4.652 4.263 4.079 4.032 4.156 4.025 4.007 
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รายการ 
ภูมิภาค 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคใต้ 

ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในการท างาน 3.500 3.692 3.794 3.748 3.897 3.712 
1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร  3.306 3.378 3.594 3.464 3.769 3.472 
2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการท างานของหน่วยงานท่ีเอื้อต่อการท างานการ

ส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย  
3.185 3.467 3.710 3.708 3.664 3.750 

3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานท่ีส่งเสริมความผูกพัน  3.435 3.622 3.640 3.761 3.838 3.597 
4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน การไดร้ับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน  3.731 3.844 3.905 3.965 4.023 3.819 
5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา  3.593 3.844 3.812 3.805 3.916 3.690 
6. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสวสัดิการในการท างานและนอกเหนอืจากการท างานของหน่วยงาน  3.194 3.356 3.562 3.381 3.626 3.542 
7. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร

ในการพัฒนาและปรับปรุงการบรหิารงานของหน่วยงาน  
3.361 3.578 3.616 3.496 3.769 3.528 

8. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการที่หน่วยงานให้ความส าคญัในการสร้างแรงจูงใจและ 
   การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการท างานและกิจกรรมของหน่วยงาน  

3.296 3.489 3.725 3.549 3.740 3.639 

9. ความพึงพอใจท่ีท่านเป็นส่วนหน่ึงในความส าเรจ็ของหน่วยงาน  3.713 3.911 3.986 3.920 4.130 3.901 
10. ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  3.861 4.089 4.094 4.150 4.206 4.127 
11. ความพึงพอใจท่ีมีต่อมาตรการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงใน

การท างานของบุคลากร  
3.435 3.689 3.746 3.619 3.824 3.514 

12. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีความกา้วหน้าในงาน  3.463 3.689 3.820 3.770 3.922 3.597 
13. ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานในหน่วยงานนี้  3.926 4.044 4.108 4.143 4.238 4.083 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตารางท่ี 17.7  คะแนนทัศนคติที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน จ าแนกตามต าแหน่ง 
รายการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน

ประกันสังคม ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในการท างาน 3.735 3.743 3.842 3.730 
1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร  3.482 3.648 3.579 3.521 
2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการท างานของหน่วยงานท่ีเอื้อต่อการท างานการ

ส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย  
3.622 3.583 3.737 3.561 

3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานท่ีส่งเสริมความผูกพัน  3.686 3.611 3.789 3.659 
4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน การไดร้ับการยอมรับจาก

ผู้ร่วมงาน  
3.903 3.861 3.947 3.884 

5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา  3.818 3.759 3.737 3.677 
6. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสวสัดิการในการท างานและนอกเหนอืจากการท างานของ

หน่วยงาน  
3.466 3.481 3.579 3.451 

7. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อ
ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรงุการบริหารงานของหน่วยงาน  

3.626 3.435 3.895 3.512 

8. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการที่หน่วยงานให้ความส าคญัในการสร้างแรงจูงใจและ 
   การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการท างานและกิจกรรมของหน่วยงาน  

3.616 3.611 3.789 3.537 

9. ความพึงพอใจท่ีท่านเป็นส่วนหน่ึงในความส าเรจ็ของหน่วยงาน  3.938 3.981 3.947 3.921 
10. ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  4.070 4.046 4.053 4.140 
11. ความพึงพอใจท่ีมีต่อมาตรการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีต่อความก้าวหน้าและความ

มั่นคงในการท างานของบุคลากร  
3.581 3.796 3.684 3.683 

12. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีความกา้วหน้าในงาน  3.718 3.676 3.789 3.744 
13. ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานในหน่วยงานนี้  4.024 4.167 4.421 4.195 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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17.2.3  ทัศนคติที่มีต่อความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม 
ผลส ารวจ พบว่า บุคลากรส านักงานประกันสังคมมีความพึงพอใจการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรส านักงานประกันสังคมด้วยคะแนน 3.611 (Top 2 Box 57.29%) โดย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.04 มีความพึงพอใจรวมต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับมาก โดยประเด็น
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด 3 ล าดับแรก คือ การให้ค าปรึกษา การ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา การตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และ
การสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพ่ิมเติม พัฒนาความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน  
(ตารางท่ี 17.8) 

 
ตารางท่ี 17.8  ทัศนคติที่มีต่อความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรส านักงาน

ประกันสังคม 

รายการ คะแนน 
อันดับ
คะแนน 

Top 2 
Box 

ร้อยละ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความพึงพอใจการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3.611  57.29 11.24 46.04 36.41 5.22 1.08 

1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบาย
และเป้าหมายการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน  

3.450 14 46.53 6.77 39.77 46.53 5.61 1.32 

2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
จัดสรรอัตราก าลังในการ
ท างานของหน่วยงาน  

3.191 16 35.26 5.11 30.15 46.46 15.32 2.97 

3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  

3.661 8 60.10 10.43 49.67 36.26 2.81 0.83 

4. ความพึงพอใจท่ีมีต่ออิสระใน
การตัดสินใจในงานตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบ  

3.784 4 68.37 11.70 56.67 30.31 0.99 0.33 

5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อแผนการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  

3.476 13 48.93 7.41 41.52 43.49 6.43 1.15 

6. ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน
ในการสนับสนุน บุคลากรให้
ได้รับการอบรมเพิ่มเติม 
พัฒนาความรู้ ความช านาญใน
การปฏิบัติงาน  

3.788 3 66.94 16.94 50.00 28.95 3.13 0.99 
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รายการ คะแนน 
อันดับ
คะแนน 

Top 2 
Box 

ร้อยละ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน
ในการจัดเตรียมและพัฒนา
แหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริม 
เรียนรูห้รือ การพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน  

3.672 7 59.80 12.52 47.28 35.75 3.79 0.66 

8. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคคลากร  

3.621 9 57.45 10.76 46.69 36.92 5.13 0.50 

9. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
บรรยากาศของหน่วยงานท่ี
ส่งเสริมให้บุคลากรมคีวาม
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเอง  

3.597 10 55.76 10.69 45.07 37.99 5.76 0.49 

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
สนับสนุนของหน่วยงานให้
บุคลากรได้น าความรูม้าใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพงานท่ี
รับผิดชอบ  

3.720 5 64.47 11.84 52.63 31.58 3.62 0.33 

11. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

3.719 6 63.98 15.63 48.36 29.44 5.43 1.15 

12. ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
กระบวนการแกไ้ขปัญหา 
และการยุติความขัดแย้งใน
หน่วยงาน  

3.511 11 51.57 9.06 42.50 40.36 6.59 1.48 

13. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้
ค าปรึกษาการช่วยเหลือใน
การปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา  

3.822 1 69.08 17.43 51.64 27.30 2.96 0.66 

14. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ตรวจตดิตามการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชา  

3.813 2 69.08 15.13 53.95 28.29 2.30 0.33 
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รายการ คะแนน 
อันดับ
คะแนน 

Top 2 
Box 

ร้อยละ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

15. ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
กระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรของหน่วยงาน  

3.447 15 47.37 8.39 38.98 43.42 7.40 1.81 

16. ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
กระบวนการพิจารณาความดี
ความชอบบุคลากรของ
หน่วยงาน  

3.510 12 51.82 10.07 41.75 39.60 6.27 2.31 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
เมื่อจ าแนก ความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรส านักงาน

ประกันสังคมตามคุณลักษณะทั่วไป (ภาพท่ี 17.2 และตารางท่ี 17.9) พบว่า  
- บุคลากรส านักงานประกันสังคม เพศชายและหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้

ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชามากที่สุด 
- บุคลากรส านักงานประกันสังคม  อายุช่วง 21-40 ปี มีความพึงพอใจต่อ

หน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพ่ิมเติม พัฒนาความรู้
ความช านาญในการปฏิบัติงานมากที่สุด  

- บุคลากรส านักงานประกันสังคม ที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีความ
พึงพอใจต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด บุคลากรที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชามากที่สุด ส่วนบุคลากรที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรม
เพ่ิมเติม พัฒนาความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานมากที่สุด 

- บุคลากรส านักงานประกันสังคม ที่ได้ท างานในส านักงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่มีความพึงพอใจต่างกัน ในส านักงานขนาดเล็กมีความพึงพอใจ
ต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพ่ิมเติม พัฒนาความรู้
ความช านาญในการปฏิบัติงานมากที่สุด บุคลากรในส านักงานขนาดกลางมี
ความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชามากที่สุด ส่วนบุคลากรในส านักงานขนาดใหญ่ มีความพึงพอใจ
ต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบมากที่สุด 

- บุคลากรส านักงานประกันสังคม ในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อ
อิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบมากที่สุด พ้ืนที่
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ปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา การ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชามากที่สุด พ้ืนที่ภาคกลาง และ
ภาคเหนือ มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการ
อบรมเพ่ิมเติม พัฒนาความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานมากที่สุด ส่วน
ภาคใต้ มีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชามากที่สุด 

 
ภาพที่ 17.2 คะแนนทัศนคตทิี่มีต่อความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร

ส านักงานประกันสังคม 

 

3.510 
3.447 

3.813 
3.822 

3.511 
3.719 
3.720 

3.597 
3.621 

3.672 
3.788 

3.476 
3.784 

3.661 
3.191 

3.450 

 2.500  3.000  3.500  4.000

16. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณา…
15. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุ…

14. ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการ…
13. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ค าปรึกษา การ…

12. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแกไ้ข…
11. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุน…

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของ…
9. ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยากาศของ…

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมูลข่าวสาร…
7. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการ…
6. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการ…

5. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากร…
4. ความพึงพอใจที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจใน…

3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอัตราก าลังใน…

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมาย…
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3.513 

3.436 

3.798 

3.800 

3.502 

3.699 

3.711 

3.584 

3.615 

3.664 

3.792 

3.472 

3.769 

3.640 

3.188 

3.436 

3.496 

3.496 

3.876 

3.920 

3.549 

3.805 

3.761 

3.655 

3.646 

3.708 

3.770 

3.496 

3.850 

3.752 

3.204 

3.513 

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000

16. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดี…

15. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง…

14. ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการ…

13. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ค าปรึกษา การ…

12. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และ…

11. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนบัสนุนงบประมาณ …

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนบัสนุนของหน่วยงาน…

9. ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยากาศของหนว่ยงานที…่

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั…

7. ความพึงพอใจที่มีต่อหนว่ยงานในการจัดเตรียมและ…

6. ความพึงพอใจที่มีต่อหนว่ยงานในการสนับสนนุ…

5. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของ…

4. ความพึงพอใจที่มีต่ออสิระในการตัดสินใจในงานตาม…

3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รบัมอบหมาย

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอตัราก าลังในการ…

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการ…

ชาย หญิง
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3.510 

3.381 

3.823 

3.810 

3.531 

3.694 

3.701 

3.578 

3.575 

3.685 

3.796 

3.476 

3.769 

3.699 

3.197 

3.459 

3.547 

3.481 

3.834 

3.851 

3.523 

3.749 

3.702 

3.587 

3.662 

3.638 

3.745 

3.496 

3.817 

3.651 

3.158 

3.466 

3.470 

3.462 

3.801 

3.817 

3.503 

3.715 

3.774 

3.602 

3.600 

3.710 

3.828 

3.441 

3.773 

3.627 

3.220 

3.425 

3.475 

3.425 

3.700 

3.725 

3.400 

3.650 

3.650 

3.700 

3.641 

3.650 

3.825 

3.525 

3.700 

3.737 

3.225 

3.450 

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000

16. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดี
ความชอบบุคลากรของหน่วยงาน

15. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรของหน่วยงาน

14. ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชา

13. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา

12. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และ
การยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน

11. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนบัสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของหนว่ยงาน

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนบัสนุนของหน่วยงานให้
บุคลากรได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานที…่

9. ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยากาศของหนว่ยงานที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะพัฒนาตนเอง

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั
การพัฒนาบุคคลากร

7. ความพึงพอใจที่มีต่อหนว่ยงานในการจัดเตรียมและ
พัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสรมิ เรียนรู้หรือการพัฒนา…

6. ความพึงพอใจที่มีต่อหนว่ยงานในการสนับสนนุ
บุคลากรให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติม พัฒนาความรู้ความ…

5. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน

4. ความพึงพอใจที่มีต่ออสิระในการตัดสินใจในงานตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบ

3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รบัมอบหมาย

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอตัราก าลังในการ
ท างานของหน่วยงาน

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี
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3.414 

3.328 

3.828 

3.805 

3.500 

3.813 

3.664 

3.492 

3.531 

3.661 

3.836 

3.375 

3.789 

3.535 

3.133 

3.320 

3.514 

3.440 

3.793 

3.833 

3.490 

3.681 

3.714 

3.605 

3.620 

3.660 

3.755 

3.477 

3.764 

3.657 

3.174 

3.457 

3.703 

3.703 

3.865 

3.757 

3.639 

3.730 

3.838 

3.676 

3.784 

3.703 

3.865 

3.622 

3.838 

3.892 

3.378 

3.649 

3.652 

3.826 

4.000 

3.826 

3.739 

3.870 

3.957 

3.913 

3.870 

3.913 

4.000 

3.783 

4.043 

4.043 

3.522 

3.739 

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000

16. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดี
ความชอบบุคลากรของหน่วยงาน

15. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรของหน่วยงาน

14. ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชา

13. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา

12. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และ
การยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน

11. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนบัสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของหนว่ยงาน

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนบัสนุนของหน่วยงานให้
บุคลากรได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานที…่

9. ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยากาศของหนว่ยงานที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะพัฒนาตนเอง

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั
การพัฒนาบุคคลากร

7. ความพึงพอใจที่มีต่อหนว่ยงานในการจัดเตรียมและ
พัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสรมิ เรียนรู้หรือการพัฒนา…

6. ความพึงพอใจที่มีต่อหนว่ยงานในการสนับสนนุ
บุคลากรให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติม พัฒนาความรู้ความ…

5. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน

4. ความพึงพอใจที่มีต่ออสิระในการตัดสินใจในงานตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบ

3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รบัมอบหมาย

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอตัราก าลังในการ
ท างานของหน่วยงาน

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

ต่ ากว่าอนุปริญญา/ปวส. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกว่า
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3.490 

3.291 

3.743 

3.730 

3.311 

3.405 

3.466 

3.412 

3.425 

3.442 

3.527 

3.324 

3.750 

3.633 

3.088 

3.264 

3.367 

3.354 

3.722 

3.823 

3.494 

3.658 

3.696 

3.481 

3.582 

3.595 

3.747 

3.418 

3.759 

3.620 

3.165 

3.443 

3.547 

3.528 

3.858 

3.858 

3.592 

3.853 

3.824 

3.693 

3.704 

3.777 

3.898 

3.547 

3.803 

3.680 

3.237 

3.525 

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000

16. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดี
ความชอบบุคลากรของหน่วยงาน

15. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรของหน่วยงาน

14. ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชา

13. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา

12. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และ
การยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน

11. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนบัสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของหนว่ยงาน

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนบัสนุนของหน่วยงานให้
บุคลากรได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานที…่

9. ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยากาศของหนว่ยงานที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะพัฒนาตนเอง

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั
การพัฒนาบุคคลากร

7. ความพึงพอใจที่มีต่อหนว่ยงานในการจัดเตรียมและ
พัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสรมิ เรียนรู้หรือการพัฒนา…

6. ความพึงพอใจที่มีต่อหนว่ยงานในการสนับสนนุ
บุคลากรให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติม พัฒนาความรู้ความ…

5. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน

4. ความพึงพอใจที่มีต่ออสิระในการตัดสินใจในงานตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบ

3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รบัมอบหมาย

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอตัราก าลังในการ
ท างานของหน่วยงาน

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

ส านักงานขนาดเล็ก ส านักงานขนาดกลาง ส านักงานขนาดใหญ่
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

3.427 

3.347 

3.747 

3.747 

3.427 

3.867 

3.707 

3.453 

3.640 

3.613 

3.827 

3.413 

3.680 

3.653 

3.120 

3.440 

3.588 

3.634 

3.924 

3.931 

3.679 

3.840 

3.893 

3.725 

3.746 

3.786 

3.939 

3.595 

3.855 

3.736 

3.397 

3.623 

3.446 

3.469 

3.788 

3.814 

3.504 

3.788 

3.761 

3.690 

3.575 

3.726 

3.796 

3.434 

3.805 

3.712 

3.106 

3.407 

3.606 

3.489 

3.883 

3.861 

3.647 

3.891 

3.839 

3.679 

3.770 

3.818 

3.898 

3.618 

3.846 

3.650 

3.228 

3.537 

3.372 

3.341 

3.795 

3.932 

3.364 

3.341 

3.591 

3.500 

3.512 

3.558 

3.682 

3.432 

3.750 

3.545 

3.136 

3.409 

3.472 

3.259 

3.667 

3.657 

3.259 

3.333 

3.380 

3.380 

3.361 

3.380 

3.472 

3.259 

3.685 

3.583 

3.056 

3.204 

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000

16. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดี
ความชอบบุคลากรของหน่วยงาน

15. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งต้ังบุคลากร
ของหน่วยงาน

14. ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบญัชา

13. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือใน
การปฏิบัติงานจากผู้บงัคับบญัชา

12. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการ
ยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน

11. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหนว่ยงานให้
บุคลากรได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาคณุภาพงานที่…

9. ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยากาศของหน่วยงานที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคคลากร

7. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและ
พัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อสง่เสริม เรียนรู้หรือการพัฒนา…

6. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากร
ให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติม พัฒนาความรู้ความช านาญใน…

5. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบคุลากรของ
หน่วยงาน

4. ความพึงพอใจที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบ

3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอัตราก าลังในการท างาน
ของหน่วยงาน

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเปา้หมายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
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ตารางท่ี 17.9  คะแนนทัศนคติที่มีต่อความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามคุณลักษณะ 

รายการ เพศ อายุ 
ชาย หญิง 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

 ความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคล  3.656 3.601 3.592 3.611 3.619 3.605 
 1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  3.513 3.436 3.450 3.425 3.466 3.459 
 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอัตราก าลังในการท างานของหน่วยงาน  3.204 3.188 3.225 3.220 3.158 3.197 
 3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  3.752 3.640 3.737 3.627 3.651 3.699 
 4. ความพึงพอใจที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ  3.850 3.769 3.700 3.773 3.817 3.769 
 5. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  3.496 3.472 3.525 3.441 3.496 3.476 
 6. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพ่ิมเติม พัฒนาความรู้ความช านาญในการ

ปฏิบัติงาน  
3.770 3.792 3.825 3.828 3.745 3.796 

 7. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริม เรียนรู้หรือการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน  

3.708 3.664 3.650 3.710 3.638 3.685 

 8. ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากร  3.646 3.615 3.641 3.600 3.662 3.575 
 9. ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยากาศของหน่วยงานท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเอง  3.655 3.584 3.700 3.602 3.587 3.578 
 10. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานท่ีรับผิดชอบ  3.761 3.711 3.650 3.774 3.702 3.701 
 11. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  3.805 3.699 3.650 3.715 3.749 3.694 
 12. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน  3.549 3.502 3.400 3.503 3.523 3.531 
 13. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  3.920 3.800 3.725 3.817 3.851 3.810 
 14. ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  3.876 3.798 3.700 3.801 3.834 3.823 
 15. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน  3.496 3.436 3.425 3.462 3.481 3.381 
 16. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน  3.496 3.513 3.475 3.470 3.547 3.510 
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รายการ 

ระดับการศึกษา ขนาดส านักงาน 
ต่ ากว่า

อนุปริญญา/
ปวส. 

อนุปริญญา 
/ปวส. 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

หรือ 
สูงกว่า 

เล็ก กลาง ใหญ่ 

 ความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคล  3.856 3.728 3.602 3.564 3.683 3.558 3.456 
 1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  3.739 3.649 3.457 3.320 3.525 3.443 3.264 
 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอัตราก าลังในการท างานของหน่วยงาน  3.522 3.378 3.174 3.133 3.237 3.165 3.088 
 3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  4.043 3.892 3.657 3.535 3.680 3.620 3.633 
 4. ความพึงพอใจที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ  4.043 3.838 3.764 3.789 3.803 3.759 3.750 
 5. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  3.783 3.622 3.477 3.375 3.547 3.418 3.324 
 6. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพ่ิมเติม พัฒนาความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน  4.000 3.865 3.755 3.836 3.898 3.747 3.527 
 7. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริม เรียนรู้หรือการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  3.913 3.703 3.660 3.661 3.777 3.595 3.442 
 8. ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากร  3.870 3.784 3.620 3.531 3.704 3.582 3.425 
 9. ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยากาศของหน่วยงานท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเอง  3.913 3.676 3.605 3.492 3.693 3.481 3.412 
 10. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานท่ีรับผิดชอบ  3.957 3.838 3.714 3.664 3.824 3.696 3.466 
 11. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  3.870 3.730 3.681 3.813 3.853 3.658 3.405 
 12. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน  3.739 3.639 3.490 3.500 3.592 3.494 3.311 
 13. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  3.826 3.757 3.833 3.805 3.858 3.823 3.730 
 14. ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  4.000 3.865 3.793 3.828 3.858 3.722 3.743 
 15. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน  3.826 3.703 3.440 3.328 3.528 3.354 3.291 
 16. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน  3.652 3.703 3.514 3.414 3.547 3.367 3.490 
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รายการ 

ภูมิภาค 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค 
กลาง 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

 ความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคล  3.400 3.516 3.704 3.614 3.743 3.569 
 1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  3.204 3.409 3.537 3.407 3.623 3.440 
 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอัตราก าลังในการท างานของหน่วยงาน  3.056 3.136 3.228 3.106 3.397 3.120 
 3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  3.583 3.545 3.650 3.712 3.736 3.653 
 4. ความพึงพอใจที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ  3.685 3.750 3.846 3.805 3.855 3.680 
 5. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  3.259 3.432 3.618 3.434 3.595 3.413 
 6. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพ่ิมเติม พัฒนาความรู้ความช านาญในการ

ปฏิบัติงาน  
3.472 3.682 3.898 3.796 3.939 3.827 

 7. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริม เรียนรู้หรือการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน  

3.380 3.558 3.818 3.726 3.786 3.613 

 8. ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากร  3.361 3.512 3.770 3.575 3.746 3.640 
 9. ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยากาศของหน่วยงานท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเอง  3.380 3.500 3.679 3.690 3.725 3.453 
 10. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานท่ีรับผิดชอบ  3.380 3.591 3.839 3.761 3.893 3.707 
 11. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  3.333 3.341 3.891 3.788 3.840 3.867 
 12. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน  3.259 3.364 3.647 3.504 3.679 3.427 
 13. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  3.657 3.932 3.861 3.814 3.931 3.747 
 14. ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  3.667 3.795 3.883 3.788 3.924 3.747 
 15. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน  3.259 3.341 3.489 3.469 3.634 3.347 
 16. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน  3.472 3.372 3.606 3.446 3.588 3.427 
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รายการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานประกันสังคม 

 ความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคล  3.588 3.650 3.756 3.601 

 1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  3.374 3.598 3.611 3.473 

 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอัตราก าลังในการท างานของหน่วยงาน  3.074 3.430 3.444 3.253 

 3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  3.573 3.776 3.833 3.735 

 4. ความพึงพอใจที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ  3.800 3.748 3.722 3.741 

 5. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  3.432 3.598 3.722 3.452 

 6. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพ่ิมเติม พัฒนาความรู้ความช านาญใน
การปฏิบัติงาน  

3.804 3.682 3.944 3.807 

 7. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริม เรียนรู้หรือการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน  

3.650 3.617 4.056 3.717 

 8. ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากร  3.617 3.698 3.706 3.572 

 9. ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยากาศของหน่วยงานท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเอง  3.566 3.692 3.778 3.572 

 10. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานท่ี
รับผิดชอบ  

3.701 3.729 3.833 3.735 

 11. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  3.777 3.748 3.889 3.584 

 12. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน  3.501 3.462 3.722 3.476 

 13. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  3.853 3.748 3.889 3.735 

 14. ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  3.827 3.766 3.778 3.765 

 15. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน  3.387 3.542 3.611 3.464 

 16. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน  3.475 3.557 3.556 3.533 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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17.2.4  ทัศนคติที่มีต่อความผูกพันของบุคลากรส านักงานประกันสังคม 
 ผลส ารวจ (ตารางที่ 17.10) พบว่า ในภาพรวมบุคลากรส านักงานประกันสังคมมี

ความผูกพัน 3.748 คะแนน (Top 2 Box 60.84%) โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 35.19 มีความผูกพันต่อ
องค์การประกันสังคมในระดับมาก เมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม พบว่า มีความผูกพันในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีคะแนน 3.802 (Top 2 Box 66.66%)  
ด้านการยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ มีคะแนน 3.550 (Top 2 Box 

52.56%) ด้านการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน มีคะแนน 3.894 (Top 2 Box 66.81%) 
ด้านความห่วงใยในอนาคตขององค์การ มีคะแนน 3.903 (Top 2 Box 67.91%) ด้านความต้องการ
ในการด ารงความเป็นสมาชิก มีคะแนน 3.532 (Top 2 Box 47.89%) จากความผูกพันดังกล่าว นั้น 
ส่วนใหญ่สะท้อนมาจากความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมที่ว่า  

“เราจ าเป็นต้องพัฒนางานที่มีคุณภาพเพ่ือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ”  
“เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงานนั้น เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ” 
“หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้เขาเข้าใจ” 
“การมาท างานสาย กลับบ้านก่อนเวลาเป็นเรื่องท่ีไม่ควรปฏิบัติ” 
“พร้อมเสมอที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของ

องค์การ” 
จากผลการส ารวจจะเห็นว่า ทัศนคติของบุคลากรส านักงานประกันสังคม เป็นไป

ในทัศนคติเชิงบวก นั่นหมายถึงบุคลากรมีแนวคิดเชิงบวกต่อหน่วยงาน  
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ตารางท่ี 17.10  ทัศนคติที่มีต่อความผูกพันของบุคลากรส านักงานประกันสังคม 

รายการ คะแนน 
อันดับ
คะแนน 

Top 
2  

Box 

ร้อยละ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

ภาพรวมความผูกพันต่อองค์การ  3.748  60.84 25.65 35.19 29.86 6.86 2.43 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ   3.802  66.66 25.79 40.87 23.92 6.60 2.83 
 1. ความส าเรจ็ขององค์การส่วนหนึ่งมีผล

มาจากการปฏิบัติงานของท่าน   
3.854 12 70.33 17.21 53.11 27.87 1.48 0.33 

 2. หากท่านลาออกจะมีผลกระทบต่อ
องค์การนี้   

2.670 27 15.35 5.45 9.90 43.56 28.38 12.71 

 3. หากมีใครพดูถึงองค์การของท่านในทาง
ที่เสียหาย ท่านจะรูส้ึกไม่สบายใจ   

4.182 7 83.61 37.21 46.39 14.59 0.98 0.82 

 4. ท่านมีความสุขและสนุกกับงานท่ีท า   3.957 11 73.40 24.79 48.60 24.30 2.13 0.16 
 5. หากมผีู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่าน

จะอธิบายสิ่งท่ีถูกต้องให้เขาเข้าใจ   
4.340 3 90.31 44.17 46.14 9.36 0.16 0.16 

การยอมรับเป้าหมาย นโยบายของ
องค์การ   

3.550  52.56 11.53 41.03 39.75 6.24 1.45 

 1. ท่านมีความคดิเห็นสอดคล้องกับ
นโยบายขององค์การ   

3.724 15 62.73 12.32 50.41 34.81 2.30 0.16 

 2. เป้าหมายของการปฏิบตัิงานในองค์การ
สอดคล้องกับแนวคิดของท่าน   

3.626 18 56.51 9.88 46.62 40.20 2.80 0.49 

 3. ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์การ
เป็นการบรหิารงานท่ีเหมาะสมแลว้ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน   

3.545 19 52.87 9.20 43.68 40.56 5.58 0.99 

 4. วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งที่ท่าน
เห็นด้วยและยอมรับ   

3.677 16 59.67 12.95 46.72 36.07 3.61 0.66 

 5. นโยบายและเป้าหมายต่างๆ ของ
องค์การเป็นสิ่งท่ีส าคญั  

3.176 25 31.03 13.30 17.73 47.13 16.91 4.93 

การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน   3.894  66.81 33.17 33.64 24.99 5.84 2.37 
 1. ท่านเต็มใจท่ีจะท างานล่วงเวลาให้กับ

องค์การ แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนท่ีไม่
คุ้มค่า   

4.079 8 78.69 30.16 48.52 20.33 0.98 - 

 2. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเท
ให้กับงานนั้น เพื่อให้งานบรรลุผลส าเรจ็   

4.366 2 92.62 43.93 48.69 7.38 - - 

 3. ท่านพร้อมเสมอท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การ   

4.231 5 86.89 36.39 50.49 12.95 0.16 - 
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รายการ คะแนน 
อันดับ
คะแนน 

Top 
2  

Box 

ร้อยละ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

 4. เมื่อพบอุปสรรคในการท างานท่านก็จะ
พยายามแก้ไขปญัหานั้น  

3.974 10 70.98 38.20 32.79 20.00 6.23 2.79 

 5. งานท่ีคั่งค้างเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องเร่ง
แก้ไข  

3.184 24 34.43 14.43 20.00 42.46 15.74 7.38 

 6. การมาท างานสาย กลับบ้านกอ่นเวลา
เป็นเรื่องที่ไมค่วรปฏิบตั ิ 

4.294 4 79.61 57.73 21.88 14.31 4.28 1.81 

 7. ท่านรู้สึกมีความสุขจากงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  

3.130 26 24.34 11.35 12.99 57.57 13.49 4.61 

ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ   3.903  67.91 31.73 36.18 24.72 5.37 2.01 
 1. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านมคีวามรูส้ึก

ห่วงใยต่อความอยู่รอดและอนาคตของ
องค์การ   

3.726 14 60.10 19.38 40.72 35.14 2.63 2.13 

 2. เมื่อท่านทราบว่าการด าเนินงานของ
องค์การประสบกับปัญหาหรืออุปสรรค
ต่างๆ ท่านให้ความสนใจต่อเหตุการณ์
ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  

3.525 20 52.30 23.03 29.28 29.61 13.32 4.77 

 3. ท่านคิดว่าในการท างานนั้น พนักงาน
ควรค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การ
เป็นส าคญัก่อนนึกถึงประโยชนส์่วนตน   

4.211 6 83.36 38.71 44.65 15.98 0.33 0.33 

 4. ปัญหาต่างๆ ขององค์การ ทุกคนต้อง
ร่วมกันช่วยแก้ไข  

3.637 17 54.52 24.79 29.72 32.68 10.02 2.79 

 5. เราจ าเป็นต้องพัฒนางานท่ีมีคณุภาพ
เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   

4.418 1 89.42 52.89 36.53 10.08 0.50 - 

ความต้องการในการด ารงความเป็น
สมาชกิขององค์การ  

3.532  47.89 23.03 24.87 37.89 10.69 3.52 

 1. ท่านคิดว่าการตัดสินใจของท่านในการ
ท างานท่ีองค์การนี้ เป็นการตัดสินใจท่ี
ถูกต้อง  

3.980 9 67.65 41.22 26.44 23.15 7.55 1.64 

 2. ท่านคิดว่าหากท่านได้โอกาสเปลี่ยนงาน
ไปอยู่องค์การอื่น ท่านจะประสบ
ความส าเร็จและก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าท่ีการงานน้อยกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน   

3.268 23 32.40 15.95 16.45 49.18 15.30 3.13 
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รายการ คะแนน 
อันดับ
คะแนน 

Top 
2  

Box 

ร้อยละ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

 3. ท่านไมต่้องการที่จะเปลี่ยนงานหากมี
โอกาส   

3.309 21 39.27 19.31 19.97 38.78 16.17 5.78 

 4. แม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลีย่นงานไปอยู่
องค์การอื่น และได้รายได้ทีสู่งกว่าแต่
ท่านก็สมัครใจที่จะยังคงท างานอยู่ที่
องค์การนี้ต่อไป   

3.298 22 39.31 13.82 25.49 43.75 10.53 6.41 

 5. ท่านเชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ทีอ่งค์การนี้ 
จะท าให้ท่านมีความสุขในการท างาน 
และรักที่จะท างานอยู่ที่องค์การนี้
ตลอดไป   

3.803 13 60.76 24.79 35.96 34.65 3.94 0.66 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
เมื่อจ าแนก ความผูกพันของบุคลากรส านักงานประกันสังคมตามคุณลักษณะทั่วไป 

(ภาพท่ี 17.3 และตารางท่ี 17.11) พบว่า  
- บุคลากรส านักงานประกันสังคม เพศชายมีการทุ่มเทความพยายามในการ

ปฏิบัติงานมากที่สุด ส่วนหญิงมีความห่วงใยในอนาคตขององค์การมากที่สุด 
- บุคลากรส านักงานประกันสังคม อายุช่วง 21-30 ปี และ 41-50 ปี มีการทุ่มเท

ความพยายามในการปฏิบัติงานมากที่สุด ส่วนบุคลากรที่มีอายุมากกว่า 31-40 
ปี และ 51-60 ปี มีความห่วงใยในอนาคตขององค์การมากที่สุด 

- บุคลากรส านักงานประกันสังคม ที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และ
ปริญญาตรีมี การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ส่วนบุคลากรที่
มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความห่วงใยในอนาคตขององค์การมากท่ีสุด 

- บุคลากรส านักงานประกันสังคม ที่ได้ท างานในส านักงานขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ มี ความห่วงใยในอนาคตขององค์การมากท่ีสุด ส่วนบุคลากรที่ได้ท างานใน
ส านักงานขนาดกลางมีการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 

- บุ คล ากรส า นั ก ง านประกั น สั ง คม ใน พ้ืนที่  ก รุ ง เ ทพมหานคร  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มี ความห่วงใยในอนาคตขององค์การมาก
ที่สุด บุคลากรส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่ปริมณฑล ภาคกลาง และ
ภาคเหนือ มีการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
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ภาพที่ 17.3 คะแนนทัศนคตทิี่มีต่อความผูกพันของบุคลากรส านักงานประกันสังคม 

 

3.532 

3.903 

3.894 

3.550 

3.802 

 3.200  3.400  3.600  3.800  4.000

ความต้องการในการด ารงความเป็นสมาชิก
ขององค์การ

ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ 

การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน 

การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ 

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
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3.803 

3.298 

3.309 

3.268 

3.980 

4.418 

3.637 

4.211 

3.525 

3.726 

3.130 

4.294 

3.184 

3.974 

4.231 

4.366 

4.079 

3.176 

3.677 

3.545 

3.626 

3.724 

4.340 

3.957 

4.182 

2.670 

3.854 

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000

5. ท่านเช่ือมั่นว่าการท างานอยู่ที่องค์การนี้ จะท าให้…

4. แม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น …

3. ท่านไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนงานหากมีโอกาส 

2. ท่านคิดว่าหากท่านได้โอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่…

1. ท่านคิดว่าการตัดสินใจของท่านในการท างานที่…

5. เราจ าเป็นต้องพัฒนางานที่มีคุณภาพเพื่อความพึง…

4. ปัญหาต่างๆ ขององค์การ ทุกคนต้องร่วมกันช่วย…

3. ท่านคิดว่าในการท างานนั้น พนักงานควรค านึงถึง…

2. เมื่อท่านทราบว่าการด าเนินงานขององค์การ…

1. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านมีความรู้สึกห่วงใยต่อ…

7. ท่านรู้สึกมีความสุขจากงานที่ได้รับมอบหมาย

6. การมาท างานสาย กลับบ้านก่อนเวลาเป็นเรื่องที่…

5. งานที่ค่ังค้างเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไข

4. เมื่อพบอุปสรรคในการท างานท่านก็จะพยายาม…

3. ท่านพร้อมเสมอที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการ…

2. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงาน…

1. ท่านเต็มใจที่จะท างานล่วงเวลาให้กับองค์การ …

5. นโยบายและเป้าหมายต่างๆ ขององค์การเป็นสิ่งที่…

4. วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งที่ท่านเห็นด้วยและ…

3. ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์การเป็นการ…

2. เป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์การสอดคล้อง…

1. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายของ…

5. หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบาย…

4. ท่านมีความสุขและสนุกกับงานที่ท า 

3. หากมีใครพูดถึงองค์การของท่านในทางที่เสียหาย …

2. หากท่านลาออกจะมีผลกระทบต่อองค์การนี้ 

1. ความส าเร็จขององค์การส่วนหนึ่งมีผลมาจากการ…
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3.551 

3.906 

3.892 

3.536 

3.795 

3.450 

3.888 

3.905 

3.609 

3.833 

 3.200  3.400  3.600  3.800  4.000

ความต้องการในการด ารงความเป็น
สมาชิกขององค์การ

ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ 

การทุ่มเทความพยายามในการ
ปฏิบัติงาน 

การยอมรับเป้าหมาย นโยบายของ
องค์การ 

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

ชาย

หญิง

3.584 

3.927 

3.873 

3.545 

3.797 

3.525 

3.865 

3.894 

3.551 

3.788 

3.513 

3.932 

3.889 

3.536 

3.810 

3.466 

3.897 

3.993 

3.625 

3.860 

 3.200  3.400  3.600  3.800  4.000  4.200

ความต้องการในการด ารงความเป็นสมาชิก
ขององค์การ

ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ 

การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน 

การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ 

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี
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3.466 

4.076 

4.036 

3.506 

3.785 

3.548 

3.865 

3.867 

3.544 

3.798 

3.516 

3.795 

3.864 

3.642 

3.847 

3.626 

3.805 

3.665 

3.748 

3.896 

 3.000  3.300  3.600  3.900  4.200

ความต้องการในการด ารงความเป็นสมาชิก
ขององค์การ

ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ 

การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน 

การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ 

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
ต่ ากว่าอนุปริญญา/ปวส.

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโทหรือสูงกว่า

3.501 

3.833 

3.830 

3.388 

3.776 

3.543 

3.920 

3.950 

3.549 

3.692 

3.541 

3.926 

3.907 

3.612 

3.835 

 3.000  3.300  3.600  3.900  4.200

ความต้องการในการด ารงความเป็นสมาชิก
ขององค์การ

ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ 

การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน 

การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ 

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

ส านักงานขนาดเล็ก

ส านักงานขนาดกลาง

ส านักงานขนาดใหญ่
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ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
 

 
 
 

 
 

3.554 

3.924 

3.859 

3.546 

3.795 

3.560 

3.969 

3.978 

3.634 

3.869 

3.464 

3.949 

3.901 

3.556 

3.842 

3.607 

3.894 

3.902 

3.631 

3.803 

3.596 

3.787 

3.892 

3.522 

3.661 

3.429 

3.817 

3.799 

3.348 

3.741 

 3.000  3.300  3.600  3.900  4.200

ความต้องการในการด ารงความเป็นสมาชิก
ขององค์การ

ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ 

การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน 

การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ 

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

กรุงเทพมหานคร

ปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ

ภาคใต้
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ตารางท่ี 17.11  คะแนนทัศนคติที่มีต่อความผูกพันของบุคลากรส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามคุณลักษณะ 

รายการ เพศ อายุ 
ชาย หญิง 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

ภาพรวมความผูกพันต่อองค์การ  3.749 3.747 3.784 3.747 3.737 3.755 
 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ   3.833 3.795 3.860 3.810 3.788 3.797 
 1. ความส าเร็จขององค์การส่วนหน่ึงมีผลมาจากการปฏิบัติงานของท่าน   3.956 3.831 3.975 3.892 3.805 3.852 
 2. หากท่านลาออกจะมีผลกระทบต่อองค์การนี้   2.625 2.680 2.650 2.625 2.671 2.730 
 3. หากมีใครพูดถึงองค์การของท่านในทางที่เสียหาย ท่านจะรู้สึกไม่สบายใจ   4.204 4.177 4.250 4.205 4.161 4.168 
 4. ท่านมีความสุขและสนุกกับงานท่ีท า   3.991 3.950 4.025 3.984 3.945 3.926 
 5. หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งท่ีถูกต้องให้เขาเข้าใจ   4.381 4.331 4.400 4.341 4.353 4.302 
 การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ   3.609 3.536 3.625 3.536 3.551 3.545 
 1. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ   3.867 3.692 3.850 3.717 3.729 3.691 
 2. เป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์การสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน   3.658 3.619 3.650 3.649 3.618 3.604 
 3. ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์การเป็นการบริหารงานท่ีเหมาะสมแล้วในสถานการณ์ปัจจุบัน   3.602 3.532 3.575 3.527 3.538 3.570 
 4. วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งท่ีท่านเห็นด้วยและยอมรับ   3.743 3.662 3.675 3.676 3.674 3.685 
 5. นโยบายและเป้าหมายต่างๆ ขององค์การเป็นสิ่งท่ีส าคัญ  3.177 3.175 3.375 3.109 3.195 3.174 
 การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน   3.905 3.892 3.993 3.889 3.894 3.873 
 1. ท่านเต็มใจท่ีจะท างานล่วงเวลาให้กับองค์การ แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนท่ีไม่คุ้มค่า   4.159 4.060 4.150 4.081 4.081 4.054 
 2. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงานน้ัน เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ   4.451 4.346 4.450 4.395 4.373 4.295 
 3. ท่านพร้อมเสมอท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ   4.381 4.197 4.250 4.249 4.254 4.168 
 4. เมื่อพบอุปสรรคในการท างานท่านก็จะพยายามแก้ไขปัญหาน้ัน  3.920 3.986 4.075 3.973 3.970 3.953 
 5. งานท่ีค่ังค้างเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไข  3.124 3.197 3.250 3.119 3.153 3.295 
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รายการ เพศ อายุ 
ชาย หญิง 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

 6. การมาท างานสาย กลับบ้านก่อนเวลาเป็นเรื่องที่ไม่ควรปฏิบัติ  4.152 4.327 4.550 4.319 4.285 4.209 
 7. ท่านรู้สึกมีความสุขจากงานท่ีได้รับมอบหมาย  3.150 3.125 3.225 3.086 3.141 3.141 
 ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ   3.888 3.906 3.897 3.932 3.865 3.927 
 1. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านมีความรู้สึกห่วงใยต่อความอยู่รอดและอนาคตขององค์การ   3.779 3.714 3.585 3.768 3.744 3.685 
 2. เมื่อท่านทราบว่าการด าเนินงานขององค์การประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ท่านให้ความสนใจต่อเหตุการณ์

ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  
3.438 3.544 3.512 3.600 3.415 3.608 

 3. ท่านคิดว่าในการท างานน้ัน พนักงานควรค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน   4.315 4.188 4.225 4.281 4.120 4.264 
 4. ปัญหาต่างๆ ขององค์การ ทุกคนต้องร่วมกันช่วยแก้ไข  3.434 3.683 3.634 3.589 3.637 3.698 
 5. เราจ าเป็นต้องพัฒนางานท่ีมีคุณภาพเพ่ือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   4.478 4.404 4.537 4.426 4.412 4.385 
 ความต้องการในการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ  3.450 3.551 3.466 3.513 3.525 3.584 
 1. ท่านคิดว่าการตัดสินใจของท่านในการท างานท่ีองค์การน้ี เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง  3.850 4.010 3.927 3.957 3.949 4.074 
 2. ท่านคิดว่าหากท่านได้โอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น ท่านจะประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี

การงานน้อยกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน   
3.088 3.309 3.122 3.205 3.288 3.356 

 3. ท่านไม่ต้องการท่ีจะเปลี่ยนงานหากมีโอกาส   3.018 3.375 3.275 3.277 3.326 3.329 
 4. แม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น และได้รายได้ท่ีสูงกว่าแต่ท่านก็สมัครใจท่ีจะยังคงท างานอยู่ท่ี

องค์การน้ีต่อไป   
3.451 3.263 3.244 3.362 3.249 3.309 

 5. ท่านเชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ท่ีองค์การน้ี จะท าให้ท่านมีความสุขในการท างาน และรักท่ีจะท างานอยู่ท่ีองค์การน้ี
ตลอดไป   

3.841 3.794 3.756 3.762 3.812 3.852 
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รายการ 

ระดับการศึกษา ขนาดส านักงาน 
ต่ ากว่า

อนุปริญญา/
ปวส. 

อนุปริญญา 
/ปวส. 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

หรือ 
สูงกว่า 

เล็ก กลาง ใหญ่ 

ภาพรวมความผูกพันต่อองค์การ  3.742 3.742 3.735 3.793 3.775 3.747 3.678 
 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ   3.896 3.847 3.798 3.785 3.835 3.692 3.776 
 1. ความส าเร็จขององค์การส่วนหน่ึงมีผลมาจากการปฏิบัติงานของท่าน   4.043 4.026 3.827 3.857 3.922 3.675 3.776 
 2. หากท่านลาออกจะมีผลกระทบต่อองค์การนี้   2.522 2.421 2.692 2.698 2.675 2.588 2.701 
 3. หากมีใครพูดถึงองค์การของท่านในทางที่เสียหาย ท่านจะรู้สึกไม่สบายใจ   4.261 4.316 4.170 4.167 4.191 4.075 4.218 
 4. ท่านมีความสุขและสนุกกับงานท่ีท า   4.261 4.105 3.948 3.888 4.010 3.861 3.871 
 5. หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งท่ีถูกต้องให้เขาเข้าใจ   4.391 4.368 4.341 4.317 4.373 4.263 4.295 
 การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ   3.748 3.642 3.544 3.506 3.612 3.549 3.388 
 1. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ   3.957 3.789 3.709 3.714 3.812 3.725 3.497 
 2. เป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์การสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน   3.739 3.684 3.629 3.579 3.693 3.595 3.469 
 3. ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์การเป็นการบริหารงานท่ีเหมาะสมแล้วในสถานการณ์ปัจจุบัน   3.826 3.711 3.556 3.408 3.639 3.525 3.313 
 4. วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งท่ีท่านเห็นด้วยและยอมรับ   3.957 3.763 3.686 3.571 3.749 3.650 3.503 
 5. นโยบายและเป้าหมายต่างๆ ขององค์การเป็นสิ่งท่ีส าคัญ  3.261 3.263 3.140 3.254 3.167 3.250 3.158 
 การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน   3.665 3.864 3.867 4.036 3.907 3.950 3.830 
 1. ท่านเต็มใจท่ีจะท างานล่วงเวลาให้กับองค์การ แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนท่ีไม่คุ้มค่า   4.043 4.184 4.057 4.127 4.136 3.963 3.993 
 2. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงานน้ัน เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ   4.435 4.474 4.333 4.429 4.402 4.325 4.293 
 3. ท่านพร้อมเสมอท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ   4.174 4.342 4.194 4.333 4.308 4.113 4.095 
 4. เมื่อพบอุปสรรคในการท างานท่านก็จะพยายามแก้ไขปัญหาน้ัน  3.565 3.737 3.955 4.183 3.958 4.113 3.939 
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รายการ 

ระดับการศึกษา ขนาดส านักงาน 
ต่ ากว่า

อนุปริญญา/
ปวส. 

อนุปริญญา 
/ปวส. 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

หรือ 
สูงกว่า 

เล็ก กลาง ใหญ่ 

 5. งานท่ีค่ังค้างเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไข  2.739 3.105 3.154 3.389 3.146 3.413 3.156 
 6. การมาท างานสาย กลับบ้านก่อนเวลาเป็นเรื่องที่ไม่ควรปฏิบัติ  3.870 4.027 4.265 4.548 4.291 4.500 4.192 
 7. ท่านรู้สึกมีความสุขจากงานท่ีได้รับมอบหมาย  2.826 3.184 3.107 3.246 3.107 3.225 3.138 
 ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ   3.805 3.795 3.865 4.076 3.926 3.920 3.833 
 1. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านมีความรู้สึกห่วงใยต่อความอยู่รอดและอนาคตขององค์การ   4.087 3.632 3.677 3.850 3.812 3.575 3.582 
 2. เมื่อท่านทราบว่าการด าเนินงานขององค์การประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ท่านให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น

อย่างยิ่ง  
3.273 3.026 3.499 3.803 3.497 3.750 3.473 

 3. ท่านคิดว่าในการท างานน้ัน พนักงานควรค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน   4.227 4.342 4.169 4.310 4.276 4.175 4.062 
 4. ปัญหาต่างๆ ขององค์การ ทุกคนต้องร่วมกันช่วยแก้ไข  3.043 3.368 3.620 3.882 3.593 3.763 3.685 
 5. เราจ าเป็นต้องพัฒนางานท่ีมีคุณภาพเพ่ือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   4.391 4.605 4.364 4.548 4.455 4.338 4.366 
 ความต้องการในการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ  3.626 3.516 3.548 3.466 3.541 3.543 3.501 
 1. ท่านคิดว่าการตัดสินใจของท่านในการท างานท่ีองค์การน้ี เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง  3.826 3.763 3.998 4.016 3.969 4.075 3.959 
 2. ท่านคิดว่าหากท่านได้โอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น ท่านจะประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานน้อย

กว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน   
3.130 3.053 3.319 3.189 3.272 3.288 3.248 

 3. ท่านไม่ต้องการท่ีจะเปลี่ยนงานหากมีโอกาส   3.174 3.132 3.342 3.276 3.275 3.400 3.347 
 4. แม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น และได้รายได้ท่ีสูงกว่าแต่ท่านก็สมัครใจท่ีจะยังคงท างานอยู่ท่ีองค์การน้ีต่อไป   3.739 3.632 3.271 3.205 3.363 3.200 3.179 
 5. ท่านเชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ท่ีองค์การน้ี จะท าให้ท่านมีความสุขในการท างาน และรักท่ีจะท างานอยู่ท่ีองค์การน้ีตลอดไป   4.261 4.000 3.808 3.646 3.828 3.750 3.767 
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รายการ 

ภูมิภาค 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค 
กลาง 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

ภาพรวมความผูกพันต่อองค์การ  3.640 3.706 3.777 3.754 3.815 3.745 
 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ   3.741 3.661 3.803 3.842 3.869 3.795 
 1. ความส าเร็จขององค์การส่วนหน่ึงมีผลมาจากการปฏิบัติงานของท่าน   3.729 3.756 3.886 3.860 3.969 3.824 
 2. หากท่านลาออกจะมีผลกระทบต่อองค์การนี้   2.717 2.568 2.547 2.807 2.597 2.811 
 3. หากมีใครพูดถึงองค์การของท่านในทางที่เสียหาย ท่านจะรู้สึกไม่สบายใจ   4.168 3.933 4.279 4.140 4.238 4.135 
 4. ท่านมีความสุขและสนุกกับงานท่ีท า   3.804 3.822 3.950 4.027 4.115 3.892 
 5. หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งท่ีถูกต้องให้เขาเข้าใจ   4.283 4.200 4.343 4.377 4.415 4.311 
 การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ   3.348 3.522 3.631 3.556 3.634 3.546 
 1. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ   3.439 3.733 3.786 3.789 3.829 3.730 
 2. เป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์การสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน   3.439 3.500 3.683 3.693 3.682 3.662 
 3. ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์การเป็นการบริหารงานท่ีเหมาะสมแล้วในสถานการณ์ปัจจุบัน   3.262 3.467 3.650 3.535 3.736 3.486 
 4. วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งท่ีท่านเห็นด้วยและยอมรับ   3.467 3.578 3.800 3.675 3.800 3.595 
 5. นโยบายและเป้าหมายต่างๆ ขององค์การเป็นสิ่งท่ีส าคัญ  3.132 3.333 3.236 3.088 3.123 3.257 
 การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน   3.799 3.892 3.902 3.901 3.978 3.859 
 1. ท่านเต็มใจท่ีจะท างานล่วงเวลาให้กับองค์การ แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนท่ีไม่คุ้มค่า   3.963 3.889 4.129 4.140 4.177 4.000 
 2. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงานน้ัน เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ   4.243 4.311 4.343 4.412 4.485 4.338 
 3. ท่านพร้อมเสมอท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ   4.084 4.089 4.236 4.316 4.323 4.230 
 4. เมื่อพบอุปสรรคในการท างานท่านก็จะพยายามแก้ไขปัญหาน้ัน  3.972 3.978 3.943 3.904 4.038 4.027 
 5. งานท่ีค่ังค้างเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไข  3.112 3.311 3.121 3.246 3.185 3.230 



   

17-49
 

 

 

รายการ 

ภูมิภาค 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
ภาค 
กลาง 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
ใต้ 

 6. การมาท างานสาย กลับบ้านก่อนเวลาเป็นเรื่องที่ไม่ควรปฏิบัติ  4.094 4.422 4.403 4.193 4.392 4.284 
 7. ท่านรู้สึกมีความสุขจากงานท่ีได้รับมอบหมาย  3.123 3.227 3.143 3.096 3.246 2.905 
 ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ   3.817 3.787 3.894 3.949 3.969 3.924 
 1. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านมีความรู้สึกห่วงใยต่อความอยู่รอดและอนาคตขององค์การ   3.575 3.400 3.686 3.886 3.800 3.838 
 2. เมื่อท่านทราบว่าการด าเนินงานขององค์การประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ท่านให้ความสนใจต่อเหตุการณ์

ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  
3.509 3.444 3.583 3.412 3.569 3.581 

 3. ท่านคิดว่าในการท างานน้ัน พนักงานควรค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน   4.038 4.089 4.209 4.316 4.326 4.176 
 4. ปัญหาต่างๆ ขององค์การ ทุกคนต้องร่วมกันช่วยแก้ไข  3.660 3.689 3.571 3.684 3.623 3.649 
 5. เราจ าเป็นต้องพัฒนางานท่ีมีคุณภาพเพ่ือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   4.302 4.311 4.424 4.451 4.535 4.384 
 ความต้องการในการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ  3.429 3.596 3.607 3.464 3.560 3.554 
 1. ท่านคิดว่าการตัดสินใจของท่านในการท างานท่ีองค์การน้ี เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง  3.868 4.067 3.921 3.877 4.162 4.041 
 2. ท่านคิดว่าหากท่านได้โอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น ท่านจะประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการ

งานน้อยกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน   
3.152 3.489 3.314 3.193 3.285 3.297 

 3. ท่านไม่ต้องการท่ีจะเปลี่ยนงานหากมีโอกาส   3.248 3.667 3.410 3.115 3.269 3.351 
 4. แม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น และได้รายได้ท่ีสูงกว่าแต่ท่านก็สมัครใจท่ีจะยังคงท างานอยู่ท่ี

องค์การน้ีต่อไป   
3.162 3.044 3.514 3.298 3.231 3.351 

 5. ท่านเชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ท่ีองค์การน้ี จะท าให้ท่านมีความสุขในการท างาน และรักท่ีจะท างานอยู่ท่ีองค์การน้ี
ตลอดไป   

3.708 3.711 3.871 3.833 3.854 3.730 
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รายการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ 

พนักงานประกนัสังคม 
ภาพรวมความผูกพันต่อองค์การ  3.774 3.659 3.752 3.751 
 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ   3.791 3.798 3.716 3.830 

 1. ความส าเร็จขององค์การส่วนหน่ึงมีผลมาจากการปฏิบัติงานของท่าน   3.842 3.898 3.947 3.837 

 2. หากท่านลาออกจะมีผลกระทบต่อองค์การนี้   2.665 2.682 2.579 2.726 

 3. หากมีใครพูดถึงองค์การของท่านในทางที่เสียหาย ท่านจะรู้สึกไม่สบายใจ   4.194 4.074 4.053 4.199 

 4. ท่านมีความสุขและสนุกกับงานท่ีท า   3.885 4.093 3.895 3.994 

 5. หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งท่ีถูกต้องให้เขาเข้าใจ   4.368 4.231 4.105 4.380 

 การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ   3.531 3.556 3.705 3.545 

 1. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ   3.712 3.769 3.947 3.681 

 2. เป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์การสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน   3.637 3.639 3.684 3.594 

 3. ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์การเป็นการบริหารงานท่ีเหมาะสมแล้วในสถานการณ์ปัจจุบัน   3.488 3.648 3.632 3.560 

 4. วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งท่ีท่านเห็นด้วยและยอมรับ   3.592 3.769 3.789 3.717 

 5. นโยบายและเป้าหมายต่างๆ ขององค์การเป็นสิ่งท่ีส าคัญ  3.229 2.954 3.474 3.170 

 การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน   3.977 3.713 3.842 3.847 

 1. ท่านเต็มใจท่ีจะท างานล่วงเวลาให้กับองค์การ แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนท่ีไม่คุ้มค่า   4.132 4.028 4.105 4.018 

 2. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงานน้ัน เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ   4.384 4.287 4.368 4.386 

 3. ท่านพร้อมเสมอท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ   4.287 4.176 4.158 4.187 

 4. เมื่อพบอุปสรรคในการท างานท่านก็จะพยายามแก้ไขปัญหาน้ัน  4.103 3.611 3.789 3.928 

 5. งานท่ีค่ังค้างเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไข  3.287 3.000 2.947 3.096 
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รายการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ 

พนักงานประกนัสังคม 

 6. การมาท างานสาย กลับบ้านก่อนเวลาเป็นเรื่องที่ไม่ควรปฏิบัติ  4.491 3.870 4.000 4.182 

 7. ท่านรู้สึกมีความสุขจากงานท่ีได้รับมอบหมาย  3.152 3.009 3.526 3.127 

 ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ   4.005 3.695 3.884 3.838 

 1. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านมีความรู้สึกห่วงใยต่อความอยู่รอดและอนาคตขององค์การ   3.695 3.785 3.737 3.749 
 2. เมื่อท่านทราบว่าการด าเนินงานขององค์การประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ท่านให้ความสนใจต่อเหตุการณ์

ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  
3.724 3.123 3.421 3.401 

 3. ท่านคิดว่าในการท างานน้ัน พนักงานควรค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน   4.274 4.123 4.105 4.162 

 4. ปัญหาต่างๆ ขององค์การ ทุกคนต้องร่วมกันช่วยแก้ไข  3.824 3.187 3.526 3.563 

 5. เราจ าเป็นต้องพัฒนางานท่ีมีคุณภาพเพ่ือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   4.515 4.264 4.632 4.317 

 ความต้องการในการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ  3.484 3.510 3.579 3.657 

 1. ท่านคิดว่าการตัดสินใจของท่านในการท างานท่ีองค์การน้ี เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง  4.035 3.879 3.842 3.970 
 2. ท่านคิดว่าหากท่านได้โอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น ท่านจะประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในต าแหน่ง

หน้าท่ีการงานน้อยกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน   
3.294 3.019 3.368 3.371 

 3. ท่านไม่ต้องการท่ีจะเปลี่ยนงานหากมีโอกาส   3.278 3.112 3.263 3.479 
 4. แม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น และได้รายได้ท่ีสูงกว่าแต่ท่านก็สมัครใจท่ีจะยังคงท างานอยู่ท่ี

องค์การน้ีต่อไป   
3.182 3.514 3.474 3.437 

 5. ท่านเชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ท่ีองค์การน้ี จะท าให้ท่านมีความสุขในการท างาน และรักท่ีจะท างานอยู่ท่ีองค์การน้ี
ตลอดไป   

3.628 4.028 3.947 4.030 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 



   

17-52 

17.3 ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุม่ 
 ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในประเด็นต่างๆ ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (ผู้บริหาร, บุคลากรส านักงานประกันสังคม) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
(คณะกรรมการ, ลูกจ้าง, ผู้ประกันตน, นายจ้าง, สถานพยาบาล, ธนาคาร, ไปรษณีย์ และ Counter 
Service) และผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และสื่อมวลชน) 
ได้ผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 

17.3.1  ประเด็นการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ 
ทีมวิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ผู้บริหาร, บุคลากรส านักงาน

ประกันสังคม) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด (คณะกรรมการ, ลูกจ้าง, ผู้ประกันตน, 
นายจ้าง, สถานพยาบาล, ธนาคาร, ไปรษณีย์ และ Counter Service) และผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (หน่วยงานภาครัฐ , ภาคเอกชน และสื่อมวลชน) ในประเด็น จุดอ่อนที่ต้องได้รับการ
ปรับปรุง/เพ่ิมทักษะ/เพ่ิมความรู้/เพ่ิมความเชี่ยวชาญของบุคลากรประกันสังคม และ/หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืนๆ และประเด็นการน าจุดอ่อนมาจัดท าเป็นหลักสูตรอบรม เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน ผลการสัมภาษณ์ พบว่า จุดอ่อนในด้านความรู้ ทักษะ 
และความเชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่คือ เรื่องของงานที่ท าอยู่ ยังมีการขาดความเข้าใจในเนื้องาน เป้าหมาย
ขององค์กร สิทธิประโยชน์ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (ตารางที่ 17.12) 

 
ตารางท่ี 17.12  จุดอ่อนในด้านความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน จ านวน 
ความเข้าในเนื้องาน และเป้าหมายขององค์กร 67 
ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ และกฎหมาย 46 
ความรู้ความเข้าใจในงานด้านอื่น 36 
จิตส านึกในการท างาน การให้บริการ  26 
การพูด มารยาท มนุษย์สมัพันธ์ 24 
ความเชี่ยวชาญในระบบ IT เทคโนโลยี Application 24 
การพูดไม่มีความมั่นใจ การสื่อสารไม่ชัดเจน 14 
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 14 
ความสามัคค ีความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร 14 
ความเชี่ยวชาญในงานท่ีท า 8 
มีปริมาณงานมาก จนท าให้ไม่มเีวลาเพิ่มทักษะ 7 
การพัฒนาเพิ่มพูนความรู ้อย่างสม่ าเสมอ 4 
การรับเจ้าหน้าที่ใหม่ยังไม่ได้มาตรฐาน 3 
การประชาสัมพันธ์องค์กร 3 
ความรวดเร็วในการให้บริการ  3 
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ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน จ านวน 
เจ้าหน้าท่ีขาดความสุขในการท างาน 3 
ความเข้าใจในการเร่งรัดหนี ้ 2 
ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 2 
การตรวจสอบบัญชีกองทุนทดแทนระหว่างงานบัญชีและงานเงินสมทบ 1 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
ผลสรุปจุดอ่อนในด้าน การฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ คะแนน

ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ (เต็ม 10) และแนวทางในการน าจุดอ่อนมาจัดท าเป็นหลักสูตร
อบรม เพ่ือให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน แสดงได้ดังนี้ 

 
(ก) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

- ผู้บริหาร 
คะแนนการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญรวมเฉลี่ย 8.50 

จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุง/เพิ่มทักษะ/เพิ่มความรู้/เพิ่มความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ประกันสังคม และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

 การให้ค าปรึกษาของบุคลากรในด้านที่เชี่ยวชาญ แต่ละคนไม่เหมือนกัน ท าให้เกิดความ
แตกต่างในการให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกันตน / นายจ้าง ซึ่งอาจท าให้เสียผลประโยชน์ได้ 

 พนักงานใหม่เข้ามาซึ่งเป็นการเรียกเข้าท างานตามการสอบของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะท าให้ยังไม่มีประสบการณ์หรือเด็กจบใหม่ท าให้ต้องมีการ
เรียนรู้งาน จึงมีการอบรมที่มากขึ้น และหลังจากนั้นก็จะสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้ใน
ระดับหนึ่ง  จึงเกิดโครงการ “พ่ีสอนน้อง” ในเวลาหลังเลิกงาน แต่โครงการนี้ยังไม่เป็น
นโยบายแบบรูปธรรม เอาไปปฏิบัติเป็นบางพื้นที่บางจังหวัดเท่านั้น 

 ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม พนักงานรุ่นเก่าจะมีความผูกพันกับ
องค์กรมากกว่า เนื่องจากได้สร้างองค์กรร่วมกัน ส่วนพนักงานรุ่นใหม่ขาดความเป็น
เจ้าของร่วม (Ownership) กอปรกับบริบทสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 

การน าจุดอ่อนมาจัดท าเป็นหลักสูตรอบรม เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่
รุ่นอย่างย่ังยืน 

 บุคลากรของส านักงานประกันสังคมควรเน้นการท างานด้านบริการและบุคลากรควรมี
มาตรฐานในการท างาน 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีการเพ่ิมจ านวนพนักงาน ให้สอดคล้องกับการขาดแคลน
บุคลากร จากการที่ได้ลงไปสัมผัสการท างานของบุคลากรประกันสังคมในแต่ละครั้ง จะ
เห็นว่ามีผู้ประกันตนที่มาใช้บริการมีจ านวนมาก และท าให้ผู้ป ระกันตนนั่งรอนาน 
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เนื่องจากก าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย และบางส่วนของหน่วยงานต้องมีการ
ท างานที่รอบคอบมากข้ึน ควรจะมีแนวทางในการเพ่ิมก าลังใจหรือเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ให้
เหมาะสมกับจ านวนปริมาณงาน 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีการอบรมให้ความรู้แบบการปฏิบัติจริง ซึ่งจะสามารถเรียนรู้
งานได้อย่างรวดเร็ว และการอบรมเจ้าหน้าที่ประกันสังคมในแต่ละครั้งควรเป็นการอบรม
แบบกลุ่มเล็ก เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางไม่ต้องเดินทางไกล เจ้าหน้าที่แต่
ละคนที่มาอบรมจะได้ความรู้ที่มากขึ้น และผู้อบรมสามารถสอบถามในข้อที่มีความสงสัย 
และเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ที่ได้จากการอบรม 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ทุกๆ ปี ข้อมูลในการอบรมควรทันสมัย 
เช่น กฎระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือนโยบายของส านักงานประกันสังคม 

 การจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรประกันสังคมในแต่ละครั้ง ต้องตั้งเป้าหมายว่าบุคลากร
จะได้ความรู้ประมาณ 80.00 เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

 ต้องมีนโยบายให้ทุกหน่วยบริการ มีการสอนงานหลังเวลาเลิกงาน ถึงการท างานที่ต้องเจอ
สถานการณ์จริงเพราะจะท าให้เกิดการเรียนรู้การท างาน 

 โครงการพ่ีสอนน้องนั้น สิ่งส าคัญอันดับแรก คือ ต้องสร้างและปลูกฝังให้มีความรัก ความ
ผูกพันกับองค์กรตั้งแต่การอบรมในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อที่เข้ามาปฏิบัติงานแล้ว
จะทุ่มเทให้กับงาน รักและเคารพในองค์กร 

 ส านักงานประกันสังคมในแต่ละจังหวัด แต่ละหน่วยบริการควรมีการจัดโครงการเกี่ยวกับ
จิตอาสาเพ่ือที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในการท างานร่วมกัน และช่วยเหลือกันในเวลางาน 

 ส านักงานประกันสังคมควรสร้างความตระหนักในหน้าที่หลักที่ปฏิบัติอยู่พนักงานควรมี
ความเป็นเจ้าของร่วม มีความรับผิดชอบ รวมถึงมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่
ครอบคลุมหลายๆ ด้าน 

 
- บุคลากรส านักงานประกันสังคม 

คะแนนการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญรวมเฉลี่ย 7.58 
จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุง/เพิ่มทักษะ/เพิ่มความรู้/เพิ่มความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ประกันสังคม และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

 บุคลากรประกันสังคมต้องมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานที่ให้บริการ เช่นความรู้เรื่อง 
ของสิทธิประโยชน์ เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับรวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับประกันสังคม 

 บุคลากรส านักงานประกันสังคมขาดเรื่องทักษะการให้บริการในเวลาท างาน ทักษะการพูด
ความรู้ การพูดจาในการบริการ เช่น พูดจาไม่ไพเราะ บริการผู้มาใช้บริการแบบไม่เต็มใจ 
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 บุคลากรประกันสังคมขาดเรื่องของมารยาททางสังคม ในการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ในการท างาน 

 บุคลากรประกันสังคม พนักงานลูกจ้าง ต้องมีความรู้ความสามารถในการท างาน การ
วินิจฉัยข้อมูลที่มีความสอดคล้องกันมากขึ้น 

 บุคลากรประกันสังคมขาดความเชี่ยวชาญในการท างานตามหน้าที่ของตนเอง เช่น การ
ท างานของบุคลากรประกันสังคมที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตนไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ  

 บุคลากรประกันสังคมควรจะมีความรู้ในเทคโนโลยีในการให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกันตนที่
เข้ามาใช้บริการ  

 บุคลากรประกันสังคมควรจะมีทักษะความรู้ในระบบการท างานในทุกด้านที่จะให้บริการ
กับผู้ประกันตน  

 การท างานของบุคลากรประกันสังคมมีการท างานแบบแบ่งพรรคพวก ไม่สามัคคี  

 บุคลากรประกันสังคมขาดการท างานด้านการบริการที่รวดเร็ว บุคลากรไม่มีความรู้ในด้าน
ที่ให้บริการ และท างานขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ  

 บุคลากรประกันสังคมขาดจิตส านึก การมีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการท างานของ
ตนเอง การท างานจึงไม่มีมาตรฐาน ไม่มีความเป็นมืออาชีพในการท างาน 

 การท างานของบุคลากรประกันสังคมขาดทักษะการประสานงานระหว่างการท างาน
ร่วมกัน จึงไม่มีข้อมูลที่จะส่งต่องานระหว่างกัน 

การน าจุดอ่อนมาจัดท าเป็นหลักสูตรอบรม เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่
รุ่นอย่างย่ังยืน 

 ส านักงานประกันสังคมมีฝ่ายตรวจสอบอยู่แล้ว ต้องปรับปรุงเรื่องของการร้องเรียนให้มี
การร้องเรียนให้น้อยลง 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีหลักสูตรการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เช่น สิทธิ
ประโยชน์ในกรณีต่างๆ ความรู้ เรื่องของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ประกันสังคม  

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการเพ่ิมหลักสูตรทักษะการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและ
สอนเรื่องของการพูด การให้ความรู้ และการเจรจา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการท างาน 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการสร้างและปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรประกันสังคมใน
การเข้ามาปฏิบัติงานตั้งแต่รับเข้าท างาน เพ่ือที่จะได้มีวินัย ความรับผิดชอบเป็นมาตรฐาน
ในการท างาน 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีหลักสูตรการอบรมเรื่องของความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทุกๆ 
ด้านเพื่อบุคลากรทุกคนจะได้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
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 ส านักงานประกันสังคมควรมีการอบรมหลักสูตรเรื่องมารยาททางสังคม จริยธรรม 
คุณธรรมในการท างาน เพ่ือบุคลากรประกันสังคมจะได้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการท างาน
ร่วมกันในองค์กร 

 
(ข) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

- คณะกรรมการ 
คะแนนการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญรวมเฉลี่ย 8.00 

จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุง/เพิ่มทักษะ/เพิ่มความรู้/เพิ่มความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ประกันสังคม และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

 ความช านาญของบุคลากรประกันสังคมแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน ทั้งในด้านทักษะความรู้
ด้านประกันสังคม และด้านการให้บริการ 

 ข้อมูลองค์ความรู้ไม่กระจาย ท าให้บุคลากรส านักงานประกันสังคมมีความรู้ไม่เท่าเทียมกัน 

 ควรจะมีการลดเรื่องของเอกสารและขั้นตอนการติดต่อที่น้อยลง เพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็วในการท างาน 

 บุคลากรทรัพยากรบุคคลต้องมีคุณภาพในการท างาน ต้องมีการวางแผน ในส่วนของการ
อบรมพนักงานที่เข้ามาท างานต้องสร้างจิตส านึกเรื่องของการให้บริการผู้ประกันตน 
พนักงานต้องมีเคารพผู้ประกันตนที่เข้ามาติดต่อบริการให้ได้ความประทับใจ  และควร
จัดสรรงานให้เหมาะสมกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้มีปริมาณงานที่เหมาะสม 

 ส านักงานประกันสังคมต้องมีการจัดระบบการการศึกษา ให้ความรู้ มีการพัฒนาการอบรม
ที่มีรูปแบบใหม่ ไม่ใช่การอบรมแบบท่องจ าหรือการอบรมแบบแจกเอกสารซึ่งผู้ประกันตน
ที่เข้ามาจะไม่ได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละครั้ง 

การน าจุดอ่อนมาจัดท าเป็นหลักสูตรอบรม เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่
รุ่นอย่างย่ังยืน 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีการอบรมอย่างสม่ าเสมอ จัดอบรมรุ่นต่อรุ่น เพ่ือให้เกิดการ
ให้ข้อมูลที่แม่นย า 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีทีมอบรมเป็นทีมเดียวที่มาจากส่วนกลาง โดยจัดอบรมใน
เนื้อหา รูปแบบการอบรม ให้ได้ความรู้แก่ผู้รับอบรมที่เหมือนกันทั่วประเทศ และเชิญ
ตัวแทนของบริษัทเอกชน/หน่วยราชการ ที่ดูแลด้านประกันสังคมเข้ามาร่วมฟังด้วย เพ่ือ
จะได้ความรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน 

 ส านักงานประกันสังคมควรจัดอบรมในพ้ืนที่จังหวัดเล็กๆ ไม่ควรจัดเฉพาะแต่จังหวัดใหญ่ 
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- ลูกจ้าง, ผู้ประกันตน, นายจ้าง 
คะแนนการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญรวมเฉลี่ย 8.16 

จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุง/เพิ่มทักษะ/เพิ่มความรู้/เพิ่มความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ประกันสังคม และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

 บุคลากรประกันสังคมในส่วนด้านการบริการบางคนขาดทักษะความรู้ เช่น ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประกันสังคม เรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในกรณีต่างๆ การช าระเงินสมทบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม กฎระเบียบข้อบังคับในการท าประกันสังคม 

 บุคลากรประกันสังคมที่ให้บริการบางส่วนขาดทักษะการพูด ในการปฏิบัติงานกับ
ผู้ประกันตน เช่น บุคลากรบางคนพูดจาไม่สุภาพ ไม่ไพเราะในการให้บริการ  

 บุคลากรประกันสังคมขาดการท างานที่คล่องตัว รวดเร็วในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการ
บริการของบุคลากรประกันสังคมมีการบริการที่ล่าช้า และมีผู้ใช้บริการรอคิวนาน 

 บุคลากรประกันสังคมในส่วนการบริการ บางสาขา บางจังหวัด ขาดทักษะในการอธิบาย
ท าให้ผู้ประกันตนไม่เข้าใจ 

การน าจุดอ่อนมาจัดท าเป็นหลักสูตรอบรม เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่
รุ่นอย่างย่ังยืน 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีหลักสูตรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับประกันสังคม ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กฎหมายรวมถึงข้อระเบียบต่างๆ ที่
เข้าประกันสังคม เพ่ือทีบุ่คลากรจะได้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือจะน าไปปฏิบัติงาน 

 ส านักงานประกันสังคม ควรมีหลักสูตรอบรม เรื่องทักษะการพูดในการให้บริการ
ผู้ประกันตน 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เช่น การ
ท างานแบบรวดเร็ว  การท างานอย่างคล่องตัว การท างานอย่างถูกต้อง เพ่ือบุคลากร
ประกันสังคมจะได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
- สถานพยาบาล 

คะแนนการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญรวมเฉลี่ย 8.92 
จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุง/เพิ่มทักษะ/เพิ่มความรู้/เพิ่มความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ประกันสังคม และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

 บุคลากรประกันสังคมขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือที่จะเป็นสื่อกลางในการอธิบาย
ให้กับผู้ประกันตน เช่น เรื่องสิทธิประโยชน์ในแต่ละกรณี ขอบเขตของสิทธิ กฎระเบียบ
ข้อบังคับเก่ียวกับประกันสังคม การช าระเงิน และการเบิกจ่าย 
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 บุคลากรประกันสังคมให้บริการแบบไม่เต็มใจในการให้บริการ เช่น ท างานเหมือนผ่านๆ 
ไป ไม่ใส่ใจรายละเอียด ขาดความรอบคอบในการท างาน 

 บุคลากรประกันสังคมท างานแบบล่าช้า และมีการรอคิวใช้บริการนานมากเกินไป 

 บุคลากรประกันสังคมที่คอยให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางโทรศัพท์ พูดจาไม่ไพเราะ และใช้
เวลารอสายนานมาก 

การน าจุดอ่อนมาจัดท าเป็นหลักสูตรอบรม เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่
รุ่นอย่างย่ังยืน 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการอบรมให้ความรู้ เช่น เรื่องสิทธิประโยชน์ในแต่ละกรณี 
ขอบเขตของสิทธิ กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับประกันสังคม การช าระเงินและการ
เบิกจ่ายของประกันสังคม เพ่ือที่บุคลากรประกันสังคมจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีหลักสูตรการอบรมให้กับบุคลากรที่ให้บริการ เช่น เรื่อง
ของทักษะการพูด การอธิบาย และการเจรจา เพ่ือที่บุคลากรจะได้มีทักษะเหล่านี้ในการ
ให้บริการ 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีการสร้างและปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรประกันสังคม ใน
การปฏิบัติงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 
- ธนาคาร ไปรษณีย์ และ Counter Service 

คะแนนการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญรวมเฉลี่ย 8.05 
จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุง/เพิ่มทักษะ/เพิ่มความรู้/เพิ่มความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ประกันสังคม และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

 บุคลากรประกันสังคมควรจะมีทักษะการพูดกับผู้ใช้บริการให้ดีมากขึ้น เช่น การสนทนาที่
สุภาพ การอธิบายให้ความรู้ด้วยน้ าเสียงที่สุภาพ 

 บุคลากรประกันสังคมควรมีทักษะความรู้เกี่ยวกับระบบที่ใช้เทคโนโลยี  เพ่ือที่จะได้ตอบ
ค าถามได้  

 บุคลากรประกันสังคมควรมีทักษะการท างานที่ต้องมีการวางแผน มีการบริการไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

การน าจุดอ่อนมาจัดท าเป็นหลักสูตรอบรม เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่
รุ่นอย่างย่ังยืน 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีหลักสูตรการอบรมทักษะการพูดให้กับบุคลากร เพ่ือที่
บุคลากรมีทักษะการพูดที่ดีแล้วจะได้มีการบริการที่ดีต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 
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 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากร เพ่ือ
บุคลากรประกันสังคมจะได้มีความรู้เพ่ือไปอธิบายให้กับผู้ประกันตนหรือผู้ใช้บริการ 

 ส านักงานประกันสังคม ควรจะมีการอบรมหลักสูตรในการท างานที่มีการวางแผนให้กับ
หัวหน้าแต่ละฝ่าย เพ่ือที่การท างานของแต่ละฝ่ายจะได้ไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากร
ประกันสังคมจะได้รู้ถึงนโยบายในการท างาน  

   
(ค) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   

- หน่วยงานรัฐ   
คะแนนการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญรวมเฉลี่ย 8.56 

จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุง/เพิ่มทักษะ/เพิ่มความรู้/เพิ่มความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ประกันสังคม และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

 ส านักงานประกันสังคมต้องปรับปรุง ในส่วนบุคลากรของส านักงานประกันสังคมในบาง  
จังหวัดที่มีการใช้น้ าเสียงไม่ค่อยดี การบริการของบุคลากรท างานไม่เต็มที่ ในขณะที่  
ผู้ประกันตนเข้าไปติดต่อ เช่น มีการพูดจาไม่ไพเราะ ไม่สุภาพ ท างานเหมือนผ่านไปที  

 บุคลากรประกันสังคมขาดเรื่องขาดการประสานงานระหว่างบุคลากรประกันสังคมเอง  
เนื่องจากผู้ใช้บริการที่เข้ามาสังเกตได้ว่าเป็นการท างานแบบซ้ าๆ โดยที่ไม่ประสานงาน
เรื่อง ของข้อมูลกัน ท าให้เสียเวลาในการติดต่อและใช้เวลานาน  

 บุคลากรประกันสังคมขาดเรื่องทักษะในการตรวจสอบ ขาดเรื่องของความรอบคอบใน 
การท างาน และมีการท างานแบบไม่มีมาตรฐาน จึงท าให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ  

การน าจุดอ่อนมาจัดท าเป็นหลักสูตรอบรม เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่
รุ่นอย่างย่ังยืน  

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีหลักสูตรอบรมเรื่องการท างานของบุคลากรประกันสังคม  
เช่น เรื่องทักษะการพูดการใช้น้ าเสียง  ทักษะการท างาน การบริการของบุคลากร  

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการอบรมการท างานของบุคลากรที่ต้องท างานร่วมกัน 
เพ่ือที่จะมีการประสานงานและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีหลักสูตรอบรม ทักษะการท างานด้านเอกสาร การ
ตรวจสอบต่างๆ เพ่ือที่บุคลากรประกันสังคมจะได้มีความรอบคอบในการท างานและมี
ความละเอียดมากขึ้น 
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- ภาคเอกชน / สื่อมวลชน 
คะแนนการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญรวมเฉลี่ย 9.10 

จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุง/เพิ่มทักษะ/เพิ่มความรู้/เพิ่มความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ประกันสังคม และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

 บุคลากรประกันสังคมขาดความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการท างานของ
ส านักงานประกันสังคม เนื่องจากบุคลากรประกันสังคมบางรายไม่สามารถที่จะอธิบาย
ขั้นตอนกระบวนการ การท างานให้กับผู้ใช้บริการได้ 

 บุคลากรประกันสังคม ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในกรณีต่างๆ 
กฎหมายข้อระเบียบเกี่ยวกับประกันสังคม เพราะไม่สามารถอธิบายให้ผู้ประกันตนได้ 

การน าจุดอ่อนมาจัดท าเป็นหลักสูตรอบรม เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่
รุ่นอย่างย่ังยืน 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการอบรมด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรไม่เข้าใจและไม่สามารถอธิบายให้กับผู้ประกันตนได้ 

 บุคลากรประกันสังคมควรมีการอบรมข้อมูลพื้นฐานของประกันสังคม สิทธิประโยชน์ในแต่
ละกรณ ีกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับประกันสังคม 

 
17.3.2  ประเด็นการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียน าไปใช้ประกอบ  การตัดสินใจในการพัฒนาช่องทางหรือรูปแบบการ
ให้บริการหรือร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานประกันสังคม 
ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรส านักงานประกันสังคม) ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด (คณะกรรมการ, ลูกจ้าง, ผู้ประกันตน, นายจ้าง, 
สถานพยาบาล, ธนาคาร, ไปรษณีย์ และ Counter Service) และผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และสื่อมวลชน) ในประเด็น ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมที่ยังมี
ปัญหาและควรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงมากที่สุด ได้ผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

จากการให้ข้อมูลของผู้บริหารด้าน IT พบว่า ระบบ IT ของส านักงานประกันสังคม
ต้องมีการ outsource เนื่องจากส านักงานประกันสังคมเองไม่ สามารถจ้างพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถตามที่ต้องการทั้งหมดได้เพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้างระบบ ฐานข้อมูลใหม่ และระบบการ
ท างานที่ดูแลฐานข้อมูลต้องมีการด าเนินงานตลอดเวลา ไม่สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาได้เหมือน
พนักงานทั่วไป   

ซึ่งมีการก าหนดการพัฒนาระบบ IT  
1. ระบบโครงสร้าง ต้องมีการ  mainframe และ transform ข้อมูล , ระบบ

ประกันสังคมมีการพัฒนาโดยใช้ AI  เข้ามาช่วยในการท างานที่เป็นงานที่ท าซ้ าๆ   
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2. การใช้ข้อมูลของส านักงานประกันสังคม โดยฐานข้อมูลของประกันสังคมมีการ
ปรับปรุงอัปเดต เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือจัดท าข้อมูลเป็น Big Data น าไปท า Data Analyses ต่อไป 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วาง ยุทธศาสตร์ ฯลฯ ซึ้งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ จ าเป็นต้องมีการ 
transform ข้อมูลก่อน 

3. ระบบ E-self Service การรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันนั้นติดปัญหา
การ mainframe, transform, E-self Service 

4. ในส่วนระบบแอปพลิเคชัน SSO Connect มีเป้าหมายในการที่ให้ทุกคนสามารถ
เข้าใช้งานระบบและสามารถจัดการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด ทั้ง individual, data 
information, service 

5. Roadmap ต่อมาคือ การพัฒนา Data Science โดยการวิเคราะห์พฤติกรรม 
Customer Journey ในการเข้าใช้งานระบบแอปพลิเคชัน และมีการอัปเดตเนื้อหาอยู่ตลอดเวลา
ให้กับผู้ใช้งาน 

6. ส่วนระบบคีออส (Kiosk) ก าลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา หากประสบผลส าเร็จ
จะสามารถลดการจ านวนคนปฏิบัติงานจาก 10 คน เหลือ 2 คน 

ผลการสัมภาษณ์ พบว่า จุดอ่อนส่วนใหญ่คือ ด้านข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยี 
ฐานข้อมูลด้านการช าระเงิน ข้อมูลผู้ประกันตน ที่ขาดการปรับปรุงให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็วต่อการ
ใช้งาน และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหน่วยงานอื่นได้ (ตารางที่ 17.13) 

 
ตารางท่ี 17.13  จุดอ่อนในด้านการพัฒนาฐานข้อมูล 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน จ านวน 
ระบบข้อมลูสารสนเทศทางเทคโนโลย ีควรจะมีการด าเนินงานง่ายและมีความถูกต้องและชัดเจน 59 
ระบบข้อมลูเรื่องของการช าระเงิน การเบิกเงินส ารองจ่ายควรที่จะมกีารปรับปรุง และท าระบบให้ทัน
กับเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ 

32 

ฐานข้อมูล ควรที่จะมีการอัพเดทท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อง่ายต่อการท างานของเจ้าหน้าท่ี 31 
ระบบฐานข้อมลูสามารถตรวจสอบสิทธิต่างๆ ของผู้ประกันตนได้โดยการใช้เทคโนโลยีมาช่วย 30 
ฐานข้อมูลต้องมีความถูกต้องแม่นย า  18 
ฐานข้อมูลสามารถที่จะเช่ือมข้อมลูได้กับทะเบียนราษฎร ์และมีความถูกต้อง 17 
สร้างระบบฐานข้อมูลใหม้ีความเสถียรและมีการอัพเดทและมีความน่าเชื่อถือ 17 
มีข้อมูลของผู้ประกันตนที่เข้าใช้งานสามารถตรวจสอบสิทธิต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้อง 14 
ระบบข้อมลูสามารถเช่ือมโยงข้อมลูกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 8 
ฐานข้อมูลสามารถประชาสมัพันธ์ ข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง และกระจายข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 6 
ระบบฐานข้อมลูต้องเอื้ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการและป้องกันระบบที่ผิดกฎหมายได้ 5 
ระบบฐานข้อมลูเชื่อมกับโรงพยาบาล และเป็นข้อมูลทีม่ีการอัพเดท รวดเร็วและถูกต้องในการใช้งาน 2 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ผลสรุปจุดอ่อนในด้านการพัฒนาฐานข้อมูลได้ดังนี ้
 
(ก) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

- บุคลากรส านักงานประกันสังคม  
คะแนนการพัฒนาฐานข้อมูลรวมเฉลี่ย 7.34 
ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมท่ียังมีปัญหาและควรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงมากที่สุด 

 ระบบฐานข้อมูลของส านักงานประกันสังคมยังขาดรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจน ที่
ผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้างยังไม่เข้าใจจากการอธิบายในเว็บไซต์ 

 ระบบฐานข้อมูลของประกันสังคม ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอัพเดทข้อมูล 
แต่อย่างไรก็ตามฐานข้อมูล ณ ปัจจุบันยังไม่เสถียรเท่าที่ควรยังต้องมีการปรับปรุง ให้มี
ความเสถียร 

 ส านักงานประกันสังคมขาดการกระจายข้อมูลให้กับผู้ประกันตน การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของประกันสังคมไม่ทั่วถึง ควรจะมีการเพ่ิมช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
เช่น มีเพจเฟซบุ๊กที่เป็นทางการ มีไอดีไลน์เพ่ือส่งข้อมูลถึงตัวผู้ประกันตน การท าวีดีโอคลิป
อธิบายให้เกิดความเข้าใจไดง้่าย 

 
(ข) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

- คณะกรรมการ 
คะแนนการพัฒนาฐานข้อมูลรวมเฉลี่ย 7.00 
ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมท่ียังมีปัญหาและควรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงมากที่สุด 

 ระบบฐานข้อมูลมีเนื้อหาเชิงวิชาการ เชิงกฎหมาย ท าให้เข้าใจยากส าหรับผู้ประกันตนใน
บางกลุ่ม 

 ระบบฐานข้อมูลต้องเข้าถึงง่าย และผู้ประกันตนน ามาใช้ได้ทันทีเม่ือต้องการ 
 

- ลูกจ้าง, ผู้ประกันตน, นายจ้าง 
คะแนนการพัฒนาฐานข้อมูลรวมเฉลี่ย 7.93 
ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมท่ียังมีปัญหาและควรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงมากที่สุด 

 ระบบฐานข้อมูลของประกันสังคมมีเนื้อหาข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจน 

 ระบบข้อมูลของประกันสังคมมีความล่าช้า ควรมีการปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลให้มีความ
เป็นปัจจุบันมากขึ้น 

 ระบบการแจ้งเตือนของประกันสังคม มีความล่าช้า และข้อมูลไม่ทั่วถึงผู้ประกันตน 
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 ควรมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ให้มีการกระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน
ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงยาก เช่น ควรจะเพ่ิมช่องทางการกระจายมากข้ึนให้ผู้ประกันตนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

 
- สถานพยาบาล 

คะแนนการพัฒนาฐานข้อมูลรวมเฉลี่ย 8.29 
ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมท่ียังมีปัญหาและควรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงมากที่สุด 

 ฐานข้อมูลของส านักงานประกันสังคม ควรจะมีการพัฒนาเรื่องของระบบให้ดีมากขึ้น 
เนื่องจากระบบมีความล่าช้า และการใช้งานที่ไม่เสถียร 

 การกระจายข้อมูลข่าวสารของส านักงานประกันสังคมไปยังสถานพยาบาลแต่ละพ้ืนที่ไม่
ทั่วถึง และข้อมูลที่ได้รับของสถานพยาบาลไม่ตรงกันท าให้การท างานยุ่งยากมากข้ึน 

 ระบบฐานข้อมูลของส านักงานไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้  

 ระบบฐานข้อมูลที่มีขั้นตอนและกระบวนการ โปรแกรมในการท างาน ควรจะเพ่ิมระบบ
ประมวลผลในการท างานเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 
- ธนาคาร ไปรษณีย์ และ Counter Service 

คะแนนการพัฒนาฐานข้อมูลรวมเฉลี่ย 7.87 
ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมท่ียังมีปัญหาและควรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงมากที่สุด 

 ส านักงานประกันสังคมมีการพัฒนาเรื่องของระบบข้อมูลเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี แต่ส านักงาน
ประกันสังคมยังขาดระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องของรายละเอียดต่างๆ รวมถึงการอัป
เดตต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 

 ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมในโปรแกรมมีขั้นตอนและกระบวนการที่เพ่ิมมากขึ้น ท า
ผู้ประกันตนหรือผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลยาก 

 ระบบฐานข้อมูลในเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการให้ความรู้ มีเนื้อหาที่ไม่
ชัดเจน ขาดการอธิบายรายละเอียด และข้อมูลที่เป็นความรู้ส่วนมากมักจะมีแต่หัวข้อ ควร
เพ่ิมรายละเอียดค าอธิบายให้ชัดเจนมากข้ึน 

 ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ประกันตนและประชาชนอีกจ านวน
หนึ่งที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารยาก เนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ต้องมีการเรียนรู้ใน
ระบบข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ใหม ่
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(ค) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
- หน่วยงานรัฐ 

คะแนนการพัฒนาฐานข้อมูลรวมเฉลี่ย 8.61 
ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมท่ียังมีปัญหาและควรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงมากที่สุด 

 ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความรู้ในเนื้อหา ไม่มีการอธิบายที่ชัดเจน และข้อมูลที่เป็น
ความรู้ไม่ควรมีแต่หัวข้อ ควรจะใส่รายละเอียดอธิบายให้ชัดเจนมากข้ึนส าหรับผู้ประกันตน  

 ส านักงานประกันสังคมมีระบบฐานข้อมูลที่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี  ผลส่งให้
ผู้ประกันตนส่วนมากติดตามข้อมูลสารสนเทศในรายละเอียดต่างๆ ไม่ทัน เนื่องจาก
ฐานข้อมูลบางตัวเป็นโปรแกรมที่ยาก และมีขั้นตอนที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้ประกันตนส่วนใหญ่
มักจะเข้าไม่ถึงระบบฐานข้อมูลในเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีการกระจายข้อมูลข่าวสาร  และเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกันตนหรือผู้ใช้บริการทั่วถึงมากขึ้น เพ่ือที่จะได้รับทราบข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็ว 

 ส านักงานประกันสังคมควรพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีระบบฐานข้อมูลที่ เชื่อมต่อกันระหว่างประกันสังคม 
โรงพยาบาลในเครือประกันสังคม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ให้แก่ผู้มาใช้บริการในการเบิกค่าชดเชย ค่ารักษาพยาบาล 

 ส านักงานประกันสังคมควรปรับปรุงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางช่องทางเว็บไซต์ ให้มี
ประสิทธิภาพ มีรายละเอียดที่ครอบคลุม และการเพ่ิมของการอัปเดทตข้อมูลผ่านระบบ 
เช่น มีการเปลี่ยนสิทธิผ่านแอปพิเคชั่น การแจ้งเตือนข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก และไอดีไลน์ 
และสามารถท่ีจะโต้ตอบในการถามตอบได ้

 
- ภาคเอกชน / สื่อมวลชน 

คะแนนการพัฒนาฐานข้อมูลรวมเฉลี่ย 7.05 
ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมท่ียังมีปัญหาและควรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงมากที่สุด 

 ระบบฐานข้อมูลของส านักงานประกันสังคมไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ ระบบของข้อมูลมี
ความล่าช้า และไม่เสถียร 

 ส านักงานประกันสังคมขาดการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ท า
ให้มีผู้ประกันตนที่ไม่เคยใช้บริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไม่ทราบข้อมูล 
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 ระบบฐานข้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชั่นของส านักงานประกันสังคม ไม่มีการจัดหมวดหมู่ 
ข้อมูลให้เป็นระเบียบ และแอปพลิเคชั่นของประกันสังคมไม่มีช่องการโต้ตอบค าถาม
ระหว่างบุคลากรและผู้ใช้บริการ 

 ระบบฐานข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์มีเพียงแต่ผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จึงจะสามารถ
ใช้งานได้ ส าหรับผู้ที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนั้น การที่มีระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ท าให้การกระจายข้อมูลไม่ทั่วถึง 

  
17.3.3  ประเด็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน

ระหว่างส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ผู้บริหาร , บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด (คณะกรรมการ, ลูกจ้าง, ผู้ประกันตน, 
นายจ้าง, สถานพยาบาล, ธนาคาร, ไปรษณีย์ และ Counter Service) และผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และสื่อมวลชน) ในประเด็น แนวทางการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ ผลการสัมภาษณ์ พบว่า สามารถสร้างแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือได้ ดังนี้ 

 
(ก) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

- ผู้บริหาร 
คะแนนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมเฉลี่ย 8.00 

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

 ต้องปรับปรุงเรื่องของการตรวจสอบสิทธิที่ผ่านระบบที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกลุ่มคน
ที่สามารถท าได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องยังคงใช้ระบบตรวจสอบผ่านบุคคลอยู่ เพราะยังมีกลุ่ม
อีกกลุ่มที่อยู่ในมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ไม่สามารถท าได้ เพราะเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ไม่
ทันเรื่องของเทคโนโลยี 

 การท างานระหว่างส านักงานประกันสังคมกับโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพราะ
จะมีการท าคู่สัญญาร่วมกันในการให้บริการผู้ประกันตน และจะมีข้อตกลง กฎระเบียบ
ต่างๆ 

 โรงพยาบาลในเครือส านักงานประกันสังคมนั้น ทางส านักงานประกันสังคมจะมีแพทย์ 
หัวหน้าพยาบาล ร่วมกับหน่วยปฏิบัติเข้าไปตรวจสอบโรงพยาบาลทุกๆ ปี และจะมีการ
รายงานเสนอที่ประชุม ถ้าสถานพยาบาลแห่งใดไม่ได้ท าตามข้อตกลงทางส านักงาน
ประกันสังคมจะมีการลดโควตาผู้ประกันตนที่รักษาลง   

 ส านักงานประกันสังคมควรมีการสร้างเครือข่ายที่มีการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้น 
เพราะจะได้มีการขยายการให้บริการแก่ผู้ประกันตน เพราะผู้ประกันตนมีจ านวนมาก 
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- บุคลากรส านักงานประกันสังคม 
คะแนนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมเฉลี่ย 7.70 

 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

 การท างานร่วมกันของบุคลากรประกันสังคมควรจะมีการปรับปรุงเรื่องของการท างาน
ร่วมกันให้มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

 บุคลากรประกันสังคมควรจะให้ความส าคัญในการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน และมีการ
บริการให้กับผู้ใช้บริการอย่างมีมาตรฐาน เนื่องจากมีการร้องเรียนบ่อยครั้ง 

 
(ข) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

- คณะกรรมการ 
คะแนนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมเฉลี่ย 7.12 

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

 ส านักงานประกันสังคมควรเจรจาให้เครือข่ายสถานพยาบาลจัดพ้ืนที่หรือช่องทางเฉพาะ
กลุ่มผู้รับบริการรักษาเฉพาะผู้ประกันตน 

 ส านักงานประกันสังคมต้องหาแนวทางที่ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้สถานพยาบาลให้บริการ
รักษาแก่ผู้ประกันตนเทียบเท่ากับผู้รักษาพยาบาลประเภทอ่ืน 

 ส านักงานประกันสังคมควรเพิ่มค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย  

 ส านักงานประกันสังคมควรขยายฐานอัตราเงินสมทบสูงสุดเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน ามาเ พ่ิมค่า
รักษาพยาบาลเหมาจ่าย  

 ส านักงานประกันสังคมควรเจรจาการจ่ายยาส าหรับผู้ป่วยบางโรค เช่น โรคความดัน ที่ไม่
จ าเป็นต้องตรวจ แต่ต้องกินยาประจ า ควรจ่ายยาให้ทานในระยะเวลาที่นานขึ้น  

 ส านักงานประกันสังคมควรเจรจาสถานพยาบาลในกรณีที่มีผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 
แต่นายจ้างไม่ส่ง/ส่งน้อย เมื่อผู้ประกันตนมารักษา ควรให้การรักษาโดยทันที  

 ส านักงานประกันสังคมไม่ควรน าระบบการให้รางวัลจากการดูจากข้อร้องเรียน แต่หากจะ
มีควรดูจากการขอย้าย/เปลี่ยนโรงพยาบาลของผู้ประกันตน 

 
- ลูกจ้าง, ผู้ประกันตน, นายจ้าง 

คะแนนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมเฉลี่ย 7.51 
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการบูรณาการกับหน่วยงานหลายภาคส่วนมากขึ้น มีการ
ท างานกับเครือข่ายให้มากขึ้น 
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 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการจัดอบรมให้ความรู้ ที่มีการอัพเดตให้มากขึ้น เนื่องจาก
ปัจจุบันส านักงานประกันสังคมไม่เข้าถึงผู้ประกันตนมากเท่าท่ีควร 

 
- สถานพยาบาล 

คะแนนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมเฉลี่ย 7.62 
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

 ส านักงานประกันสังคม ควรจะมีการเข้ามาจัดอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากร เนื่องจาก
ระบบการบริการของประกันสังคมมีการพัฒนามากขึ้น เช่น การท างานผ่านระบบ
เทคโนโลยี การให้ความรู้พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับประกันสังคมเป็นตน 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการประสานงานร่วมกับทางสถานพยาบาลมากขึ้นในการ
ท างานร่วมกันเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ  

 
- ธนาคาร ไปรษณีย์ และ Counter Service 

คะแนนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมเฉลี่ย 8.10 
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการอบรมให้ความรู้ให้กับธนาคาร ในการใช้งานระบบ
บริการทางเทคโนโลยี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเป็นการอัพเดตขั้นตอน และกระบวนการ
ท างาน 

   
(ค) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

- หน่วยงานรัฐ 
คะแนนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมเฉลี่ย 8.00 

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ
ผู้ประกันตนได้ทราบอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เนื่องจากมีการแจ้งข่าวสารช้าอาจท าให้
ผู้ประกันตนได้ถูกตัดสิทธิได ้

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการเข้ามาจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนที่ท างานใน
หน่วยงานภาครัฐ ให้ได้ทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง และเป็นข้อมูลที่มีการอัพเดต  
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- ภาคเอกชน / สื่อมวลชน 
คะแนนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมเฉลี่ย 8.09 

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

 ส านักงานประกันสังคมมีการเข้ามาจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนที่ท างานในตาม
หน่วยงานที่เข้าร่วมในการประกันตน เนื่องจากผู้ประกันตนจะได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
และเป็นข้อมูลที่มีการอัพเดต 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะมีการประสานงานร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้นใน
เรื่องของกฎระเบียบต่างๆ กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกันในแต่ละมาตรา เพ่ือจะได้มีความ
เข้าใจที่ตรงกัน 

 
17.3.4  ประเด็นการให้ค าปรึกษา/แนะน า เพื่อน าไปพัฒนาการให้บริการแก่ นายจ้าง 

ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์ 
   ได้ท าการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด (คณะกรรมการ, 
ลูกจ้าง, ผู้ประกันตน, นายจ้าง, สถานพยาบาล, ธนาคาร, ไปรษณีย์ และ Counter Service) และผู้มี
ส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และสื่อมวลชน) ในประเด็น ความ
ต้องการได้รับค าปรึกษา/แนะน า จากส านักงานประกันสังคม ได้ผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

(ก) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
- คณะกรรมการ 

คะแนนการให้ค าปรึกษา/แนะน ารวมเฉลี่ย 7.00 
ความต้องการได้รับค าปรึกษา/แนะน า จากส านักงานประกันสังคม 

 เครือข่ายในส านักงานประกันสังคม เช่น สถานประกอบการ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลซึ่ง
สามารถเป็นตัวแทนของส านักงานประกันสังคมได้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่บุคคลของบริษัท/หน่วยงาน  

 ผู้ประกันตนสามารถขอค าปรึกษา/แนะน า/ร้องเรียนผ่าน call center 1506 และ
ส านักงานประกันสังคมทุกพ้ืนที่ รวมถึงร้องเรียนผ่านเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรกับส านักงาน
ประกันสังคม ในโครงการ 3 ประสาน โดยการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้สื่อมวลชนใน
การเป็นกระบอกเสียง ส่งข่าวให้กับประชาชน โดยสื่อมวลชนควรเข้าใจในระบบ
ประกันสังคม สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในสิทธิประกันสังคม มีความเต็มใจในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงมีการประชุมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ในแต่ละภาค ทุก
ปี ทุกภาค 
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 สายด่วน 1506 ซึ่งปัจจุบันใช้ Outsource ในกรณีที่บุคลากร Outsource ให้ค าปรึกษา
ไม่ได้ ควรสามารถโอนให้บุคลากรที่เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาได้ทันที 

 สายด่วน 1506 ควรเพิ่มข้ันตอนการกรองก่อน ว่าผู้ประกันตนต้องการข้อมูล ปรึกษา หรือ
ร้องเรียนเรื่องอะไร เพ่ือจะได้พูดคุยกับบุคลากร 1506 ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ 
โดยตรง 

 การโทรไปปรึกษาที่ส านักงานประกันสังคมแต่ละหน่วยบริการ ต้องมีสายกลางเพ่ือกรอง
เรื่อง แล้วโอนต่อให้บุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านนั้นตอบ 

 สามารถให้ข้อมูลค าปรึกษา/แนะน าตลอด 24 ชั่วโมง ที่ทันทีและรวดเร็ว 
 
- ลูกจ้าง, ผู้ประกันตน, นายจ้าง 

คะแนนการให้ค าปรึกษา/แนะน ารวมเฉลี่ย 7.52 
ความต้องการได้รับค าปรึกษา/แนะน า จากส านักงานประกันสังคม 

 ส านักงานประกันสังคมควรพัฒนาการให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องสิทธิประโยชน์ในแต่ละ
กรณีกฎหมายในแต่ละมาตรา กฎระเบียบในการท าประกันสังคม 

 ส านักงานประกันสังคมควรพัฒนาการให้ค าปรึกษาแนะน าช่องทางการรับช าระบริการเงิน
สมทบของส านักงานประกันสังคม 

 ส านักงานประกันสังคมควรพัฒนาการให้ค าปรึกษาแนะน ากระบวนการขั้นตอนเกี่ยวกับ
การติดต่อประกันสังคมในแต่ละครั้ง เนื่องจากการติดต่อใช้เวลานาน  จึงควรมีความรู้ใน
กระบวนการและข้ันตอนที่ละเอียดชัดเจน 

 ส านักงานประกันสังคมควรพัฒนาการให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องการเบิกจ่ายในกรณีการ
รักษาพยาบาล 

 
- สถานพยาบาล 

คะแนนการให้ค าปรึกษา/แนะน ารวมเฉลี่ย 7.10 
ความต้องการได้รับค าปรึกษา/แนะน า จากส านักงานประกันสังคม 

 ควรมีค าแนะน าเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประกันสังคม เช่น เรื่องสิทธิประโยชน์ 
กฎหมายในแต่ละมาตรา และรวมไปถึงเรื่องของกฎระเบียบเกี่ยวกับประกันสังคม 

 ควรมีค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการติดต่อประกันสังคมในแต่ละเรื่อง 
เนื่องจากผู้ใช้บริการจ านวนมากทางสถานพยาบาลจะได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ที่ท างาน
เกี่ยวข้องกัน 
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- ธนาคาร ไปรษณีย์ และ Counter Service 
คะแนนการให้ค าปรึกษา/แนะน ารวมเฉลี่ย 7.00 

ความต้องการได้รับค าปรึกษา/แนะน า จากส านักงานประกันสังคม 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประกันสังคม เช่น เรื่องสิทธิประโยชน์ กฎหมายในแต่ละมาตรา
ที่ใช้ประกันตน และรวมไปถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับประกันสังคม 

 ขั้นตอนและกระบวนการในการจ่ายเงินสมทบที่ผู้ใช้บริการเข้ามาติดต่อ เช่น การจ่ายเงิน
ผ่านระบบ การช าระเงินที่ เคาน์เตอร์ธนาคาร อยากให้ทางประกันสังคมอธิบาย
รายละเอียดที่ชัดเจน เพ่ือการท างานของธนาคารได้คล่องตัวขึ้น 

   
(ข) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

- หน่วยงานรัฐ 
คะแนนการให้ค าปรึกษา/แนะน ารวมเฉลี่ย  7.00 

ความต้องการได้รับค าปรึกษา/แนะน า จากส านักงานประกันสังคม  

 สิทธิประโยชน์ในแต่ละกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับ เนื่องจากผู้ประกันตนที่อยู่ภายใต้ภาครัฐ  
บางคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม เนื่องจากการกระจายข้อมูลของประกันสังคมไม่
ทั่วถึง  

 รายละเอียดเรื่องของการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนของหน่วยงานภาครัฐ  ควรมี
รายละเอียดยอดเงินสมทบที่จ่ายไป รวมถึงที่มาในการค านวณ   

 ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใช้งานเกี่ยวข้องกับประกันสังคม เนื่องจากการสอนที่
ผ่านมาไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน 

 
- ภาคเอกชน/สื่อมวลชน 

คะแนนการให้ค าปรึกษา/แนะน ารวมเฉลี่ย 7.30 
ความต้องการได้รับค าปรึกษา/แนะน า จากส านักงานประกันสังคม 

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประกันสังคม เช่น เรื่องของสิทธิประโยชน์ในแต่ละกรณี คือ 
รักษาพยาบาล ทุพลภาพ  เจ็บป่วย ว่างงาน สงเคราะห์บุตร เกษียณอายุ เป็นต้น รวมไป
ถึงกฎระเบียบ และกฎหมายแต่ละมาตรา 

 ขั้นตอนและกระบวนการในการช าระเงินออนไลน์ของการจ่ายเงินสมทบ 

 การท าประกันสังคม มีประโยชน์อย่างไร 
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17.3.5  ประเด็นการร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานระหว่างส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรส านักงานประกันสังคม) และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด  (คณะกรรมการ , ลูกจ้าง, ผู้ประกันตน , นายจ้าง , 
สถานพยาบาล, ธนาคาร, ไปรษณีย์ และ Counter Service) ในประเด็น นวัตกรรมบริการที่ต้องการ
ให้ส านักงานประกันสังคมน ามาให้บริการ ผลการสัมภาษณ์ พบว่า จุดอ่อนในด้านคิดค้นนวัตกรรม 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินงาน ส่วนใหญ่คือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยอ านวย
ความสะดวกในการใช้บริการทั้งผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น ในการช าระเงิน การ
ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ (ตารางท่ี 17.14) 

 
ตารางท่ี 17.14  จุดอ่อนในด้านการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ

ด าเนินงาน 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน จ านวน 

การพัฒนาเรื่องของแอปพลิเคชันในการช าระเงิน การตรวจสอบสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเรื่องของ
ประกันสังคมเพื่อลดขั้นตอนการท างานและการเข้ามาติดต่อทีส่ านักงาน 

99 

การพฒันาเรื่องของแอปพลิเคชันและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาท างานด้านการบริการ เพื่อลดเรื่องของ
การท างานด้วยเจ้าหน้าท่ีลง 

32 

การพัฒนาเรื่องของการช าระเงิน ผ่านระบบธนาคาร ผ่าน ATM หรือช าระผ่าน Internet banking 
เพื่อเป็นการเอื้ออ านวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการ 

31 

ระบบออนไลน์ผ่านเทคโนโลยตี่างๆ ทีเ่ข้าใช้งานง่ายสะดวก และรวดเร็วต่อการท างาน 14 
ควรมีเทคโนโลยี ขั้นตอน กระบวนการ อุปกรณ์ ในรูปแบบท่ีหลากหลายในการปฏิบัติงาน  12 
การพัฒนาเรื่องของการประชาสัมพันธ์ และการกระจายข้อมลูข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยการใช้สื่อ
เทคโนโลยี มาเป็นตัวกระจาย  

11 

การพัฒนาเทคโนโลยรีะบบข้อมลูต่างๆ ที่สามารถให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและข้อมลู
นั้นมีการอัพเดทเป็นปัจจุบัน 

9 

เทคโนโลยีในการท างานเรื่องของการถามตอบข้อสงสัย เพื่อลดปัญหาเรื่องของการเข้ามาติดต่อ
สอบถาม 

7 

เทคโนโลยีที่เช่ือมต่อกับองค์กรอื่น เพื่อประสานงานเรื่องของข้อมูล เช่น ทะเบียนราษฎร์ เพื่อการ
ท างานท่ีรวดเร็วและเป็นข้อมลูที่อัพเดทและถูกต้อง 

6 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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  สามารถสรุปผลสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 

(ก) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
- บุคลากรส านักงานประกันสังคม 

คะแนนนวัตกรรมบริการรวมเฉลี่ย 8.84 
 นวัตกรรมบริการที่ต้องการให้ส านักงานประกันสังคมน ามาให้บริการ 

 ส านักงานประกันสังคมควรน านวัตกรรมบริการที่อ านวยความสะดวกให้แต่ละงานท างาน
ได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนต่างๆ และถูกต้องแม่นย าขึ้น  

 ส านักงานประกันสังคมควรมีการท าโปรแกรมการค านวณในการจ่ายเงินสมทบ เพ่ือที่จะ
ผู้ประกันตนสามารถท าได้เองและทราบข้อมูลล่วงหน้า 

 ส านักงานประกันสังคมควรพัฒนา Application : SSO connect ให้มีความเสถียร 
 

(ข) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
- คณะกรรมการ 

คะแนนนวัตกรรมบริการรวมเฉลี่ย 6.00 
นวัตกรรมบริการที่ต้องการให้ส านักงานประกันสังคมน ามาให้บริการ 

 ส านักงานประกันสังคมควรน ารูปแบบของการน านวัตกรรมมาให้บริการของโรงพยาบาล
มหาราชเชียงใหม่มาใช้  

 ส านักงานประกันสังคม ควรมีนวัตกรรมช่วยดูแลผู้ประกันตนตลอดเวลา เช่น นวัตกรรม
การติดตามผู้ป่วย เมื่อถึงเวลานัด ผู้ป่วยอาจไม่จ าเป็นต้องมาที่สถานพยาบาล เมื่อถึงเวลา
นัดอาจมีการวิดีโอคอล เพ่ือดูอาการ มีการสั่งยาให้ผู้ป่วย และส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้านทันที 

 
- ลูกจ้าง, ผู้ประกันตน, นายจ้าง 

นวัตกรรมบริการที่ต้องการให้ส านักงานประกันสังคมน ามาให้บริการ 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีระบบการกระจายข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกันตนและ
ประชาชนทั่วไปให้รับทราบอย่างทั่วถึงมากขึ้น เนื่องจากระบบการประชาสัมพันธ์ของ
ประกันสังคมเข้าถึงประชาชนช้า 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีการบริการที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากส านักงานประกันสังคมมีการบริการในส่วนให้ความรู้นั้นไม่เข้าใจและเสียเวลาที่มี
การถามซ้ าๆ หลายๆ ครั้ง ดังนั้น บุคลากรประกันสังคมต้องมีความรู้ให้มากขึ้น 
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- สถานพยาบาล 
นวัตกรรมบริการที่ต้องการให้ส านักงานประกันสังคมน ามาให้บริการ 

 ควรมีการติดต่อกันผ่านช่องทางไลน์กลุ่มเพ่ือหารือค่ารักษากรณี 72 ชั่วโมง เช่น การเชิญ
แต่ละโรงพยาบาลเข้าร่วมและมีที่ปรึกษาพิจารณาเพ่ือการท างานร่วมกัน 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีการจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาบริการด้านของ
ข้อมูลผู้ประกันตนต่อผู้ใช้บริการ ให้มีระบบการใช้งานที่มีความเสถียรและไม่ขัดข้อง 

 ส านักงานประกันสังคมควรจะใส่ใจเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น และมีการใช้
สื่อออนไลน์ในการท างานให้ เพราะจะเป็นตัวกลางในการกระจายข่าวสารได้ดี เพ่ือที่
ผู้ประกันตนสามารถรับทราบได้เร็ว เนื่องจากปัจจุบันรับทราบข้อมูลข่าสารที่ช้า 

 
- ธนาคาร ไปรษณีย์ และ Counter Service 

นวัตกรรมบริการที่ต้องการให้ส านักงานประกันสังคมน ามาให้บริการ 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีการพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาปรับปรุงระบบการท างาน
ต่างๆ รวมถึงแอปพลิเคชั่นในการท างาน มีระบบที่ส านักงานประกันสังคมสามารถถาม
ตอบข้อมูลได้ตลอด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการลดการมาติดต่อที่ส านักงาน 

 ส านักงานประกันสังคมควรมีโปรแกรมการค านวณในการจ่ายเงินสมทบเพ่ือที่จะ
ผู้ประกันตนสามารถท าได้เองและทราบข้อมูลล่วงหน้า 

 ส านักงานประกันควรจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น และมีการใช้สื่อออนไลน์ในการ
ท างาน เพราะจะเป็นตัวกลางในการกระจายข่าวสารได้ดี เพ่ือที่ผู้ประกันตนสามารถ
รบัทราบได้เร็ว เช่น ไอดีไลน์ เพจเฟซบุก๊ และช่องทางยูทูปท าเป็นวิดีโอในการสื่อโฆษณา 

 ส านักงานประกันสังคมควรเน้นเรื่องของการสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรประกันสังคมทุก
คนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความใส่ใจในการท างานมากข้ึน โดยเน้นการบริการที่ดีต่อ
ผู้ที่เข้ามาติดต่อ 

  
17.3.6  ประเด็นการเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ

การแสวงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
  ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ผู้บริหาร) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด (คณะกรรมการ) ในประเด็น แนวทางการเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสวงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการท างานของ
ส านักงานประกันสังคม ผลการสัมภาษณ์ พบว่า จุดอ่อนในด้านการเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี ส่วน
ใหญ่คือ เรื่องของการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์เรื่องสวัสดิการให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน เพ่ือได้รับ
ประโยชน์สูงสุด การท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบความช่วยเหลือ ให้เป็นรูปธรรม  



   

17-74 

การปรับปรุงเรื่องการบริการและเพ่ิมช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น  รวมถึงการ
ด าเนินการตามหลักธรรมภิบาล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน(ตารางที่ 17.15) 

 
ตารางท่ี 17.15  จุดอ่อนในด้านการเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน จ านวน 
คุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์เรื่องสวัสดิการให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อได้รับประโยชน์สูงสุด 69 
การท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบความช่วยเหลือ ให้เป็นรูปธรรม 42 
การปรับปรุงเรื่องการบริการและเพิ่มช่องทางการติดต่อประชาสัมพนัธ์เพ่ิมมากข้ึน 26 
การด าเนินการตามหลักธรรมภิบาล เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน 18 
การปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และมีความโปร่งใสในการท างาน 15 
ความมั่นคง เพื่อเป็นหลักประกันให้กับนายจ้างผู้ประกันตนใหม้ีความเช่ือมั่นมากขึ้น 14 
การจัดอบรมเจ้าหน้าท่ี เพื่อสร้างจติส านึกในการท างาน 11 
การบริหารเงินกองทุนอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 6 
ช่องทางรับทราบปัญหาและปรับปรุงแก้ไขให้กับผู้ประกันตน 4 
การบริการอย่างเท่าเทียม ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อ 3 
การสนับสนุนส่งเสรมิเรื่องของการมีงานท าให้กับกลุ่มผูสู้งอายุและคนพิการ 3 
การปรับปรุงเรื่องของนโยบาย เพือ่การท างานท่ีบรรลเุป้าหมาย 3 
การให้ความรู้แก่นายจ้าง ผู้ประกนัตน และประชาชนท่ัวไป 2 
การปรับปรุงเรื่องของการตรวจสอบสิทธิโรงพยาบาล และการเปลี่ยนสิทธิผ่านแอปพลเิคชั่น 2 
การร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการท างานร่วมกัน 2 
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือกับการถ่ายทอดความรู ้ 2 
การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าสู่ระบบประกันสังคม 1 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
  สามารถสรุปผลสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

(ก) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
- ผู้บริหาร 

คะแนนการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสวงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมรวมเฉลี่ย 

8.00 

แนวทางการเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสวงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

 การบริหารงานไม่มีปัญหาใดๆ ขึ้นอยู่กับมุมมองของประชาชนที่มองเข้ามามากกว่า การ
ให้บริการกับผู้ประกันตนมีความราบรื่น และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้บริหาร
ระดับสูงในการให้ความส าคัญกับผู้ประกันตนให้มากที่สุด เพ่ือให้ประชาชนในสังคมได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งควรมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการก าหนดทิศทางการ
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ด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม โดยน าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในปัจจุบันภาครัฐ
มักมีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม ซึ่งในบางเรื่องไม่
สามารถปฏิบัติได้ จึงควรมีการรับฟังความเห็นและก าหนดแนวทางร่วมกัน 

 
(ข) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

- คณะกรรมการ 
คะแนนการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสวงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมรวมเฉลี่ย 
6.75 

แนวทางการเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสวงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

 ส านักงานประกันสังคมควรสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ชัดเจน ไม่ควรอยู่ในลักษณะการ
สนับสนุนเงินทุน หรือสิ่งของ หรืออยู่เบื้องหลังการปฏิบัติ ท าให้เกิดการรับรู้จากสังคมน้อย 
ควรด าเนินการเองในรูปแบบเดียวกันและชัดเจนในการท า CSR ทั่วประเทศ  

 ส านักงานประกันสังคมควรด าเนินกิจกรรม CSR ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ประกันสังคม เช่น 
ความปลอดภัย อุบัติเหตุ สุขภาพ ฯลฯ 
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17.4   ความเชื่อมโยงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพัน (แผนภูมิต้นไม้) 
ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพัน นี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเพ่ิม

ประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูล & เครือข่าย และด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษา, นวัตกรรม & แนวทางก ากับดูแล กล่าวคือ 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
จากการส ารวจข้อมูล พบว่า ความเชื่อมั่นที่มีต่อบทบาทการท าหน้าที่ของหน่วยงานในด้าน

ต่างๆ ส่งผลให้เกิดความผูกพัน โดยการสร้างความเชื่อมั่นนี้ มาจากความพึงพอใจในบริการของ
ส านักงานประกันสังคมและคุณธรรมของหน่วยงาน และส าหรับความพึงพอใจในบริการต่าง ๆ มาจาก
การที่ผู้ประกันตนได้รับการบริการที่ดี เช่น มีการบริการอย่างสุภาพ เป็นมิตร รวดเร็ว มีเทคโนโลยีใน
การให้บริการ มีความรอบคอบ งานมีคุณภาพ นั้น ช่วยส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในบริการ และส่งผล
ไปยังความเชื่อมั่นที่มีต่อบทบาทการท าหน้าที่ของหน่วยงานในด้านต่างๆ อันก่อให้เกิดความผูกพันต่อ
ส านักงานประกันสังคม 

ส่วนในด้านคุณธรรม พบว่า การท างานโดยไม่มีการทุจริต มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีความ
เสมอภาค สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมนั้น ส่งผลให้เห็นภาพความมีคุณธรรม
ของหน่วยงาน และสร้างความเชื่อม่ันที่มีต่อบทบาทการท าหน้าที่ของหน่วยงานในด้านต่างๆ ส่งผลให้
เกิดความผูกพัน เช่นกัน 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล & เครือข่าย  
ปัจจัยเชื่อมโยงไปสู่ความผูกพัน มาจาก 1. การพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล

สารสนเทศส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาช่องทางหรือรูปแบบ
การให้บริการ หรือร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานประกันสังคม และ 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานระหว่างส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย 

ด้านการพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาช่องทางหรือรูปแบบการให้บริการ หรือร่วมปฏิบัติงานกับ
ส านักงานประกันสังคม โดยในด้านนี้ นั้น การพัฒนาจะต้องสร้างให้มีการพัฒนาด้านเนื้อหาข้อมูล มี
การประมวลผลที่รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ข้อมูลสามารถกระจายไปทั่วถึง ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ชัดเจน 
มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

ส่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานระหว่างส านักงาน
ประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั้น จะต้องมีการด าเนินการบูรณาการกับหน่วยงานหลายส่วน 
การสร้างเครือข่ายการท างาน และการประสานงานกับสถานพยาบาล 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษา, นวัตกรรม & แนวทางก ากับดูแล 

ความผูกพัน มาจาก 3 ปัจจัย คือ 1. การให้ค าปรึกษา/แนะน า เพ่ือน าไปพัฒนาการให้บริการ
แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์  2. การร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการด าเนินงานระหว่างส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 3. การ
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เสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสวงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

ในการให้ค าปรึกษา/แนะน า เพ่ือน าไปพัฒนาการให้บริการแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
หรือผู้มีสิทธิ์ นั้น จะต้องมีการให้ค าแนะน าความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานประกันสังคม ค าแนะน าใน
กระบวนการและขั้นตอนในการติดต่อประกันสังคม กระบวนการในการจ่ายเงินสมทบ และค าแนะน า
ในสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

การร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินงานระหว่าง
ส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั้น จะต้องมีการสร้างนวัตกรรมในการบริการเพ่ือ
อ านวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ นวัตกรรมในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกันตนที่
รวดเร็วเป็นปัจจุบัน แอปพลิเคชั่นในการท างาน นวัตกรรมในเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การช่วยดูแล
ผู้ประกันตนในสถานพยาบาล รวมถึงระบบที่ส านักงานประกันสังคมสามารถถามตอบข้อมูลได้ตลอด 

การเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสวงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน นั้น จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายใน
การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน สร้างการบริหารงานโดยให้ความส าคัญกับผู้ประกันตนมากท่ีสุด ให้
เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตน สร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ และควรด าเนิน
กิจกรรม CSR ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ประกันสังคม 
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ภาพที่ 17.4 ภาพเชื่อมโยงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพัน 

 
 
 

ความ 
พึงพอใจใน

บริการ  

อบรมให้ความรู้ในสิทธิประโยชน์ กฎระเบียบ 

มีทักษะการอธิบาย/เจรจา 

การประสานงานภายในหน่วยงาน 

คุณภาพของงาน ความรอบคอบในการท างาน 

การบริการที่ดี สภุาพ เป็นมิตร 

การบริการที่รวดเร็ว 

มีการวางแผน มีการบริการไปในทิศทางเดียวกัน 

การพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บรกิาร 

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

คุณธรรม  

ความผูกพัน  

ความเชื่อมั่นที่

มีต่อบทบาท

การท าหน้าที่

ของหน่วยงาน

ในด้านต่างๆ 

การไม่ทุจริต ความซื่อสัตย ์ ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
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เชื่อมโยงไปสู่
ความผูกพัน  

การพัฒนา
ฐานข้อมูล เพื่อเป็น

แหล่งข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

น าไปใช้
ประกอบการ

ตัดสินใจในการ
พัฒนาช่องทางหรือ

รูปแบบการ
ให้บริการ หรือร่วม

ปฏิบัติงานกับ
ส านักงาน

ประกันสังคม 

การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน
ระหว่างส านักงาน
ประกันสังคมกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เนื้อหาข้อมูลในฐานข้อมลูต้องชัดเจน 

มีระบบประมวลผลที่รวดเร็ว 

ระบบข้อมลูเป็นปัจจุบัน 

ข้อมูลกระจายทั่วถึงผู้ประกันตนกลุ่ม
ต่างๆ 

ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่าย 
 จัดกลุ่มข้อมลูชัดเจน 

มีค าอธิบายข้อมูลที่ชัดเจน 

มีการเชื่อมข้อมลูระหว่างหน่วยงานท่ี
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล 

การบูรณาการกับ
หน่วยงานหลายส่วน 

สร้างเครือข่ายการท างาน 

สร้างการประสานงานกับ
สถานพยาบาล 

เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมลู & เครือข่าย 
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มีการใหค้ าแนะน าความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับงานประกันสังคม 

การให้ค าปรึกษา                     
/แนะน า เพื่อน าไป
พัฒนาการให้บริการแก่ 
นายจ้าง ลูกจ้าง 
ผู้ประกันตนหรือผู้มสีิทธ์ิ  

การร่วมกันคดิค้น
นวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับขดี
ความสามารถในการ
ด าเนินงานระหว่าง

ส านักงาน
ประกันสังคมกับผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสีย  

มีค าแนะน าในกระบวนการและ
ขั้นตอนในการติดต่อประกันสังคม 

มีค าแนะน าในกระบวนการใน
การจ่ายเงินสมทบ 

มีค าแนะน าในสิทธิประโยชน์
ต่างๆ  

นวัตกรรมในการบริการ 

นวัตกรรมในการตรวจสอบข้อมลูของ
ผู้ประกันตนท่ีรวดเร็วเป็นปจัจุบัน 

แอปพลิเคชั่นในการท างาน
ที่อ านวยความสะดวก 

นวัตกรรมในเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

นวัตกรรมช่วยดูแลผู้ประกันตนใน
สถานพยาบาล  

มีระบบทีส่ านักงานประกันสังคม
สามารถถามตอบข้อมลูได้ตลอด 

เชื่อมโยงไปสู่
ความผูกพัน  

การเสริมสร้างแนวทาง 
ปฏิบัติที่ดีเกีย่วกับการก ากับดูแลกจิการที่ดีและ

การแสวงความรับผดิชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน 

มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายใน
การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 

สร้างแนวทางปฏิบัติท่ีดี ท่ี
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 

บริหารงานโดยให้ความส าคัญกับ
ผู้ประกันตนมากที่สุด 

ควรด าเนินกิจกรรม CSR ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี
ประกันสังคม  

เพ่ิมประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษา,  
นวัตกรรม & แนวทางก ากับดูแล 
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17.5   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการปรับปรุงระบบงานและการให้บริการของส านักงานประกันสังคม 
1. ส านักงานประกันสังคมควรจะออกจากระบบการท างานภายใต้ระบบรัฐ ควรจะเป็น

องค์กรอิสระหรือไหมองค์กรมหาชน เพราะผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนนั้นจะได้รับสิทิประโยชน์
ที่ดีและคุ้มค่า ไม่ควรที่จะเป็นองค์กรที่เก็บเงินของผู้ประกันส ารองไว้ 

2. ส านักงานประกันสังคมต้องพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของกองทุน เพราะการ
บริหารงาน ณ ปัจจุบันไม่กล้าที่จะน าเงินที่เป็นกองทุนออกมาใช้ จึงเกิดเรื่องของความไม่ยุติธรรมต่อ
ผู้ประกันตน 

3. ในมุมมองของคนภายนอก จะเห็นว่าประชาชนไม่ค่อยเข้าใจในระบบงานบริการของ
ส านักงานประกันสังคมและการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม เนื่องจากประชาชนมองว่า
ส านักงานประกันสังคมมีการประชาสัมพันธ์น้อย ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน จึงควรมี
การปรับปรุงแพทเทิร์นของส านักงานประกันสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ โดยมีการ
ปรับปรุงส านักงานให้มีเอกลักษณ์ให้ประชาชนสามารถจดจ าได้ชัดเจน เหมือนกับองค์กรอ่ืนๆ เช่น 
ธนาคารกสิกรไทย จะมีตัวอาคารหรือป้ายที่มีสีเขียวชัดเจน ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณ และการ
บริหารงานของผู้บริหารระดับสูงด้วย เนื่องจากส านักงานประกันสังคมมีการปรับ เปลี่ยนผู้บริหาร
บ่อยครั้ง และมีระยะเวลาในการบริหารที่สั้นเกินไป จึงท าให้งานไม่เกิดความต่อเนื่องกัน 

4. จากปัญหาเรื่อง ประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว ควรมีการก าหนด พระราชบัญญัติ
แรงงานต่างด้าวขึ้น หรือมีข้อก าหนดในการด าเนินการเกี่ยวกับแงงานต่างด้าว ในการให้จ่ายเงินสบทบ
น้อยกว่าและรับสิทธิน้อย กว่าผู้ประกันตนที่เป็นคนไทย ในกรณีว่างงาน ไม่มีควรได้รับสิทธิ์ รวมถึง
สิทธิการลาคลอดบุตร ควรกลับไปคลอดบุตรที่ประเทศถิ่นที่อยู่เดิม ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขปรับปรุง
ปัญหานี้ จะเป็นภาระต่อสังคมไทยในอนาคต และเกิดผลกระทบในระยะยาว 
 5.  แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสาร  

1) ในด้านชุมชน ประชาชนทั่วไป การแก้ปัญหาเรื่องการรับรู้ข่าวสารนั้น เสนอแนะให้
สร้างเครือข่ายผู้ประกันตน ตั้งกลุ่มผู้น าชุมชน โดยอาจเป็นกลุ่มเครือข่ายที่มีอยู่แล้วของหน่วยงานอ่ืน 
และส านักงานประกันสังคมเข้าร่วมกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชน ผู้ประกันตน 

2) ในด้านสถานประกอบการ การแก้ปัญหาเรื่องการรับรู้ข่าวสาร  ควรมีการ
ประสานงานกับสถานประกอบการ เพ่ือให้มีตัวแทนที่เป็นพนักงาน เช่น ฝ่ายธุรการ โดยส านักงาน
ประกันสังคมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายสถานประกอบการ ส่งข้อมูลข่าวสาร 

3) การแก้ปัญหาเรื่องการรับรู้ข่าวสาร ควรมีการพัฒนาระบบ it นวัตกรรม เช่น ระบบ 
ai  ให้สามารถตอบค าถามส านักงานประกันสังคมต่างๆ ได้ 

4) ควรพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล call center ให้ได้รับความนิยมในการใช้งานสื่อสารกับ
ส านักงานประกันสังคม 
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5) ในด้านผู้ใช้บริการเครือข่ายมาตรา 40 การแก้ปัญหาเรื่องการรับรู้ข่าวสารนั้น ควร
เพ่ิมบทบาทเครือข่ายมาตรา 40 ให้มีความรู้งานประกันสังคมมากขึ้น และให้เครือข่าย มาตรา 40 
สามารถแจ้งข้าวสารของลูกจ้างมาตราอ่ืนๆ ได้ด้วย 

6) ในส่วนรูปแบบสาระของข่าวสารที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตน
มาตราต่างๆ เสนอให้ทางส านักงานประกันสังคมท าสรุปสถิติ การวิเคราะห์ประเด็นความสนใจของ
ลูกค้าย้อนหลัง 5 ปี เพ่ือมาสังเคราะห์ความต้องการ และส านักงานประกันสังคมน าข้อมูลที่ได้รับมา
กระจ่ายต่อให้เครือข่ายที่ส านักงานประกันสังคมมีอยู่ เพ่ือให้มีความรู้ ในรูปแบบที่ ลูกค้ามาตราต่างๆ 
ต้องการ 

7) ในด้านสถานพยาบาลต่างๆ ควรสร้างจุดประชาสัมพันธ์งานส านักงานประกันสังคม
ในแหล่งสถานพยาบาลต่างๆ เพ่ือให้ผู้ประกันตนที่เข้ามาใช้บริการ สามารถสอบถามข้อมูลสิทธิ
ประโยชน์ด้านส านักงานประกันสังคมของตนเองได้สะดวกขึ้น ในสถานพยาบาล 

8) ควรพัฒนา application ของส านักงานประกันสังคมให้มีความสะดวกใช้งานมากข้ึน 
โดยข้อเสนอนี้ ผู้มีส่วนได้เสียภายในของส านักงานประกันสังคมให้ข้อมูลว่า application ของ
ส านักงานประกันสังคมยังใช้งานไม่ได้ มีฟังก์ชั่นที่ไม่สะดวก โดยยกตัวอย่าง application ของกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ มาเปรียบเทียบให้ดูว่าใช้งานง่ายกว่า เป็นต้น ดังนั้น เราอาจต้องทบทวน 
app ของส านักงานประกันสังคมว่ามีจุดบกพร่องเรื่องใดบ้าง
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บทท่ี 18 
จุดแข็ง จุดอ่อน ของส ำนักงำนประกันสังคม 

 
จากผลการส ารวจในบทที่ผ่านมา ทีมวิจัยได้น าข้อมูลมาสังเคราะห์สะท้อนให้เห็นจุดแข็ง

จุดอ่อนของส านักงานประกันสังคม ได้ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 18.1  สรุปจ ำนวนจุดแข็งจุดอ่อนที่ค้นพบ 

บทท่ี 
จ ำนวนประเด็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
บทที่ 4 ความพึงพอใจในภาพรวม  2  2 
บทที่ 5 ความพึงพอใจในบริการ 3 3 
บทที่ 6 การรับรู้และความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทน 1 3 
บทที่ 7 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารประกันสังคม 1 3 
บทที่ 8 ความต้องการและความคาดหวัง 1 4 
บทที่ 9 ความเช่ือมั่นท่ีมีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส 1 3 
บทที่ 10 ความผูกพันของผู้ใช้บริการ 2 3 
บทที่ 11 ความพึงพอใจในบริการของเครือข่ายพันธมิตร - 2 
บทที่ 12 ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ - 1 
บทที่ 13 การพัฒนาการให้บริการและนวัตกรรมบริการ - 1 
บทที่ 14 บริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 3 
บทที่ 15 เปรียบเทียบผลย้อนหลัง 1 - 
บทที่ 16 วิเคราะห์ความสมัพันธ์ 5 2 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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ตำรำงท่ี 18.2  ประเด็นส ำรวจที่ค้นพบและจุดแข็ง จุดอ่อน ของส ำนักงำนประกันสังคม 
ประเด็นที่ค้นพบ จุดแข็ง จุดอ่อน 
บทท่ี 4 ควำมพึงพอใจในภำพรวม   
ส านักงานประกันสังคมขนาดเล็กได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการมากที่สุด  

ส านักงานประกันสังคมขนาดเล็ก ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่ 

ขนาด (จ านวน) ของผู้ประกันตนที่เหมาะสมต่อหน่วยบริการ 
อาจส่งผลต่อคุณภาพงานบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการได้  

- จุดการให้บริการ / หน่วยบริการ / จ านวนเจ้าหน้าที่ยังไม่
เพียงพอไม่ครอบคลุมในบางพื้นที่  

กลุ่มผู้ใช้บริการที่ตอบแบบส ารวจ ทุกคุณลักษณะไม่ว่าจะแบ่ง
ข้อมูลตาม เพศ ช่วงอายุ  หรือตามขนาดของส านักงาน
ประกันสังคม ให้คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อส านักงาน
ประกันสังคมในภาพรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลส ารวจในปี 
2561 

ผู้ใช้บริการทุกลักษณะมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น - 

บทท่ี 5 ควำมพึงพอใจในบริกำร   
ผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคมมีความพึงพอใจต่อการ
บริการในด้านท่ี 6 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง  

การให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้า
มาช่วยอ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการได้อย่างดี 

- 

บริการที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ บริการด้านที่ 4 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

- ส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
เรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ตรงกับความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
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ประเด็นที่ค้นพบ จุดแข็ง จุดอ่อน 
สะดวก ข้อมูลข่าวสารยังมีความไม่ชัดเจน ผู้ใช้บริการอาจไม่ได้
รับประโยชน์จากข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่มีความ
หลากหลาย 

ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจในบริการของส านักงาน
ประกันสังคม ปี 2562 พบว่า ไม่มีบริการใดที่คะแนนน้อยกว่า 
4.000 คะแนน 

ส านักงานประกันสังคมมีมาตรฐานการให้บริการในระดับดี 
และมีพัฒนาการให้บริการดีขึ้น 

- 

ขนาด (จ านวน) ของผู้ประกันตนที่เหมาะสมต่อหน่วยบริการ
อาจส่งผลต่อคุณภาพงานบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการได้ 

- มาตรฐานการให้บริการของแต่ละหน่วยบริการไม่เหมือนกัน  

บริการในด้านที่ได้คะแนนต่ ากว่า 4.300 คะแนน ส่วนใหญ่
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ บริการเกี่ยวกับการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร  ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ประโยชน์ของ
ข้อมูล การแสดงป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ การได้รับ
ประโยชน์จากการใช้บริการ  การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูล
ขั้นตอนการบริการ 

- การให้บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ 
เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ประโยชน์ของข้อมูล การแสดง
ป้ายแนะน าบริการ/ประชาสัมพันธ์ การได้รับประโยชน์จาก
การใช้บริการ การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการบริการ 

บริการที่ได้รับคะแนนมากกว่า 4.5000 คะแนน คือ บริการ
ด้านการช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment การพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt การใช้บริการผ่าน SSO 
Connect Mobile การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การส่งข้อมูล

ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นระบบที่สามารถอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการพัฒนา
ระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานประกันสังคมเป็นอย่างมาก 

- 
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เงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการใช้งานระบบสมาชิก
เว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บริการเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี 
บทที่ 6 กำรรับรู้และควำมพึงพอใจในสิทธิประโยชน์
ทดแทน 

  

ผู้ประกันตนควรรับรู้ว่าตนเองมีสิทธิประกันสังคมประเภทใด 
แต่กลับพบว่า สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมมีสัดส่วน
ของผู้ที่ตอบว่ารับรู้สิทธิเบื้องต้นที่ร้อยละ 75-90 โดยประมาณ 

ผู้ประกันตนส่วนใหญ่รับรู้สิทธิประโยชน์เบื้องต้น ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยังไม่ ดีพอหรือไม่ เต็ม
ประสิทธิภาพ และยังไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกันตน 

ผู้ใช้บริการหรือผู้ประกันตน ให้ความส าคัญกับเรื่อง "งำนและ
ควำมมั่นคงในชีวิต" มำกที่สุด  

- ส านักงานประกันสังคมยังไม่ให้ความส าคัญกับเรื่อง เป้าหมาย
ของผู้ประกันตนซึ่งก็คือ “งานและความมั่นคงในชีวิต” ในการ
น ามาก าหนดแนวนโยบาย 

ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันมีความคาดหวัง ต่อหลักประกันที่
แตกต่างกัน 

- ส านักงานประกันสังคมยังไม่มีการศึกษาถึงอายุของผู้ใช้บริการ
ในแต่ละช่วงวัยกับความคาดหวังต่อหลักประกัน/สิทธิ
ประโยชน์ท่ีต้องการ 

บทท่ี 7 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรประกันสังคม   
ผู้ประกันตน (กลุ่มตัวอย่าง 21 ,220 คน) ส่วนใหญ่  มี
ประสบการณ์ในการใช้บริการผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ส านักงานประกันสังคมร้อยละ 68.2 

- จุดอ่อน ส าคัญในช่องทางสื่อสารส านักงานประกันสังคม ไม่ใช่
เรื่องการมีช่องทางสื่อสาร ที่เพียงพอหรือไม่ แต่เป็นเรื่อง
ประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสารที่มี เนื้อหาสาระตรงความ
ต้องการของผู้ประกันตน แต่ด้วยข้อจ ากัดทางกายภาพของ



   

18-5
 

 

 

ประเด็นที่ค้นพบ จุดแข็ง จุดอ่อน 
ผู้ประกันตนเอง เช่น การกระจายตัวของถิ่นที่อยู่อาศัย ภูมิ
หลังทางการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน อายุ และความ
ต้องการรับรู้ข้อมูลประกันสังคมที่ต่างกันออกไป ท าให้
ส านักงานประกันสังคมไม่สามารถท าให้ผู้ประกันตนที่มีความ
หลากหลายขนาดนี้ รับรู้ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง  

ผลส า รวจระหว่ า งศูนย์ บริ กา ร  Call Center 1506 กับ
เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม พบว่า ผู้ประกันตนนิยม
สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมมากกว่า (83.3%) 
และเจ้าหน้าท่ีก็สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ (65.8%) 
ได้ดีกว่าศูนย์บริการ Call Center 1506 (40.4%) 

- 1. ขาดประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระตรงความ
ต้องการของผู้ประกันตน  

2. ผู้ใช้บริการยังไม่นิยมสื่อสารกับส านักงานประสังคมผ่าน
ศูนย์บริการ Call Center 1506  

3 .  Call Center 1506 ยั ง เ ป็ น ช่ อ งท า ง สื่ อ ส า ร ที่ ยั ง มี
ประสิทธิภาพไม่ดีพอ 

ประสิทธิภาพการให้ข้อมูลข่าวสารของ Call Center 1506 
อยู่ที่ระดับการยอมรับ 40.4% ซึ่งน้อยมากและใกล้เคียงกับ
การสื่อสาร Online ช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook (43.8%)  

- 1. ส านักงานประกันสังคมยังไม่มีการสร้างภาพลักษณ์ การ
จดจ า  การตอบสนองของผู้ ประกั นที่ ร วด เ ร็ ว เมื่ อ
ผู้ประกันตนต้องการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

2. ส านักงานประกันสังคมมีการสร้างระบบการเข้าถึงข่าวสาร
ดังกล่าวไม่เต็มประสิทธิภาพที่จะ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ประกันตนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

3. ส านักงานประกันสังคม ยังไม่มีแนวทางการพัฒนาระบบ
บริการ Call Center 1506 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่าง
แท้จริง 
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4. ส านักงานประกันสังคม ไม่มีความชัดเจนในแนวการ

ตรวจสอบและวัดความรู้ การท างานของเจ้าหน้าที่ Call 
Center 1506 และต่อเนื่อง 

5. ส านักงานประกันสังคมยังไม่มีการตั้งเป้าหมาย การ
ให้บริการของศูนย์บริการ Call Center 1506 ที่ชัดเจน 

6. ส านักงานประกันสังคมไม่มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์บริการ Call Center 1506 และ
ต่อเนื่อง 

7. ส านักงานประกันสังคมยังไม่มีแนวคิดสร้างเครือข่ายข้อมูล
ข่าวสารประกันสังคมท่ีเข้มแข็ง 

ช่องทางติ ดต่ อสื่ อสารของส านั กงานประกันสั งคมที่
ผู้ประกันตนให้ความส าคัญและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ 
เจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรของส ำนักงำนประกันสังคม 

ช่องทางการสื่อสารที่ เป็นกลไกที่มีความส าคัญที่สุดใน
กระบวนการให้บริการและสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับ
หน่วยงาน และผู้ประกันตนพึงพอใจในช่องทางสื่อสารจาก
เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรส านักงานประกันสังคมมากที่สุด 

- 

บทท่ี 8 ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง   
ผู้ประกันตนให้ความคาดหวังต่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อ
เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายในจ านวนท่ีสูงกว่าสิทธิประโยชน์
ด้านอื่น  

ส านักงานประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน
ครอบคลุมในทุกเรื่อง 

ส านักงานประกันสังคมควรให้สิทธิประโยชน์ด้านการเจ็บป่วย
หรือประสบอันตรายในจ านวนท่ีสูงกว่าสิทธิประโยชน์ด้านอื่น 

ผู้ใช้บริการคาดหวังสูงในกระบวนการและขั้นตอนการท างาน
ของส านักงานประกันสังคมให้มีความรวดเร็วมากขึ้น การเพิ่ม

- ส านักงานประกันสังคมยังพัฒนาในการให้บริการยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ  
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ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นและทั่วถึง 
ต้องการให้เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความสุภาพ 
เต็มใจให้บริการ ให้ความส าคัญและกระตือรือร้นในการ
ช่วยเหลือผู้รับบริการ ในด้านสถานที่ควรมีความพร้อม เช่น มี
ที่จอดรถเพียงพอ มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงาน มี
น้ าดื่มสะอาดให้บริการ และสถานที่สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
ในด้ านสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสั งคม สิ่ งที่
ผู้ใช้บริการคาดหวังคือการเพิ่มวงเงินในสิทธิกรณีเจ็บป่วย/
ประสบอันตราย ชราภาพ และทันตกรรม ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ
ต่อชีวิตของผู้ประกันตนที่มีความเสี่ยงจากการท างาน และ
ความต้องการมีหลักประกันให้กับชีวิตในช่วงชราภาพ 

- ส านักงานประกันสังคมยังให้สิทธิประโยชน์จากกองทุน
ประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนไม่ตรงกับท่ีผู้ใช้บริการคาดหวัง 

ผู้ ใ ช้บริการกองทุนเ งินทดแทนให้ความส าคัญกับสิทธิ
ประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย และคาดหวังให้มีการ
เพิ่มเงินทดแทนและเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับผู้ประกันตน 

- ส านักงานประกันสังคมยังให้สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงิน
ทดแทนแก่ผู้ประกันตนไม่ตรงกับท่ีผู้ใช้บริการคาดหวัง 

บทท่ี 9 ควำมเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและควำมโปร่งใส   
ผลส ารวจปี 2562 ผู้ประกันตนให้คะแนนความเช่ือมั่นใน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานประกันสังคม ลดลง 
จากผลส ารวจปี 2561 ขณะที่ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจ
ในบริการของส านักงานประกันสังคมในภาพรวม คะแนน

- ความเช่ือมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสที่ผู้ประกันตนมีต่อ
บทบาทการท าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม เป็นประเด็น
ที่มีความอ่อนไหวต่อส านักงานประกันสังคมอย่างมาก 
ส านักงานประกันสังคมควรเน้นสื่อสารกับ ผู้ประกันตนเรื่อง 
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เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ตีความได้ว่า ประเด็นควำมเชื่อมั่นใน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส เป็นเร่ืองที่อ่อนไหวแยกต่ำง
ออกไปจำกควำมรู้สึกพึงพอใจในบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม  

ความโปร่งใสขององค์กร เพื่อเสริมสร้างความ เข้าใจและ
ภาพลักษณ์องค์กร 
 

ผู้ประกันตนมีความเช่ือมั่นด้านการรับฟังความคิดเห็น การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และการบริการอย่างทั่วถึงเสมอภาคต่ า
กว่าด้านอื่นๆ เปรียบเสมือนเป็นจุดอ่อนของส านักงาน
ประกันสังคมที่ยังคงมีอยู่ในด้านความเช่ือมั่นที่มีต่อ "กำรรับ
ฟังควำมคิดเห็น กำรเผยแพร่ข้อมูล และควำมเสมอภำค" 
(ค่าคะแนนน้อยกว่า 4.000) 

- ผู้ประกันตนมีความเช่ือมั่นด้านการรับฟังความคิดเห็น การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และการบริการอย่างทั่วถึงเสมอภาคต่ า
กว่าด้านอื่นๆ 

ส านักงานประกันสังคมควรเพิ่มแนวทางสร้างความเช่ือมั่น
เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน การ
ให้บริการของส านักงานประกันสังคมกับกลุ่มผู้ประกันตนที่มี
อายุมากกว่า 60 ปี กลุ่มนายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ รวมถึง
ผู้ประกันตนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งนี้ควรเน้น
สื่ อสาร ไปที่ ส านั กงานประกันสั งคมขนาดใหญ่  พื้ นที่
กรุงเทพมหานคร และภาคเหนือ 

- ส านักงานประกันสังคมมีแนวทางน้อยในการสร้างความ
เช่ือมั่นเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
การให้บริการของส านักงานประกันสังคมกับกลุ่มผู้ประกันตน
ที่ตรงกลุ่ม 

ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม ปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองด้วยความโปร่งใส ปราศจากการเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้ประกันตน  

เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วย
ความโปร่งใส ปราศจากการ เรียกรับผลประโยชน์จาก
ผู้ประกันตน 
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ประเด็นที่ค้นพบ จุดแข็ง จุดอ่อน 
บทท่ี 10 ควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร   
ความผูกพันทางวาจา เรื่ อง หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับ
ส านักงานประกันสังคมและท่านมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ท่าน
จะช่วยอธิบายข้อมูลให้ทราบ (ปี 2561 ระดับ 3.484 คะแนน 
ปี 2562 ระดับ 3.650 คะแนน) และหากมีผู้รับทราบข้อมูล
ส านักงานประกันสังคมที่คลาดเคลื่อนและท่านทราบข้อมูลที่
ถูกต้อง ท่านจะช่วยช้ีแจงข้อมูลที่ถูกต้อง (ปี 2561 ระดับ 
3.497 คะแนน ปี 2562 ระดับ 3.706 คะแนน) มีผลส ารวจ
คะแนนน้อยกว่าความผูกพันทางกายและใจ  

ความผูกพันทางกายและใจของประกันตน ความผูกพันทางวาจาของผู้ประกันตน 

Key Word ส ำคัญของส ำนักงำนประกันสังคมประกอบด้วย 
“กำรสร้ำงนวัตกรรมบริกำร” 
“ควำมสะดวกของกำรท ำธุรกรรม” 
“กำรสร้ำงเครือข่ำยประกันสังคม” (เชิงรุก) 
“Call Center 1506” (เชิงรับ) 
“ควำมเชื่อมั่นที่มีต่อส ำนักงำนประกันสังคม” 
“ควำมโปร่งใสของส ำนักงำนประกันสังคม” 

- ส านักงานประกันสังคมยังไม่มี Key Word ส าคัญ เพื่อใช้ใน
การพัฒนาการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการ (ทั้งผลส ารวจปี 2561 และปี 
2562) คือ ผู้ประกันตนที่มีความรู้สึกผูกพันกับส านักงาน
ประกันสังคมระดับผูกพันมาก มีแนวโน้มพึงพอใจในสิทธิ
ประโยชน์ทดแทนด้านต่างๆ ของกองทุนประกันสังคมและ

ผู้ประกันตนที่มีความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคม
ระดับผูกพันมาก มีแนวโน้มพึงพอใจมากในสิทธิประโยชน์
ทดแทนด้านต่างๆ ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน 

- 
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ประเด็นที่ค้นพบ จุดแข็ง จุดอ่อน 
กองทุนเงินทดแทน มำกกว่ำ ผู้ประกันตนที่มีความรู้สึกผูกพัน
กับส านักงานประกันสังคม ระดับผูกพันปานกลางและน้อย 
ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในบริการกับ
ความผูกพันของผู้ ใช้บริการทั้ง 2 ปีส ารวจสอดคล้องกัน 
กล่าวคือ ความพึงพอใจในบริการไม่ได้แปรผันโดยตรงกับ
ระดับความรู้สึกผูกพันของผู้ประกันตนอย่างมีนัยส าคัญ ความ
ผูกพันของผู้ใช้บริการ มีส่วนท าให้คะแนนความพึงพอใจใน
บริการของส านักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
แต่กลับพบความชัดเจนที่มากกว่า กล่าวคือ ความเช่ือมั่นใน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานประกันสังคม มี
นัยส าคัญต่อความรู้สึกผูกพันกับส านักงานประกันสังคมของ
ผู้ประกันตน 
“ควำมเชื่อมั่นในคุณธรรมและควำมโปร่งใสที่ผู้ประกันตนมี
ต่อบทบำทกำรท ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคม เป็น
ประเด็นที่มีควำมอ่อนไหวต่อส ำนักงำนประกันสังคมอย่ำง
มำก และส่งผลต่อกำรเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ ำนวน
ผู้ประกันตนที่มีควำมผูกพันมำกได้” 

- ส านักงานประกันสังคมยังไม่ชัดเจนในการสร้างความเช่ือมั่น
ในคุณธรรมและความโปร่งใสซึ่งมีนัยส าคัญต่อความรู้สึกผูกพนั
กับส านักงานประกันสังคมของผู้ประกันตน  

บทท่ี 11 ควำมพึงพอใจในบริกำรของเครือข่ำยพันธมิตร   
ผู้ประกันตนที่ยังไม่ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตรและไม่เคยใช้
บริการยังคงมีปรากฏอยู่จากผลการส ารวจในปีน้ี โดยส่วนใหญ่

- ผู้ ป ระกั นตนที่ มี กา รศึ กษาประถมศึกษาหรื อต่ ากว่ า 
ผู้ประกันตนในพื้นที่ภาคกลาง ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 
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ประเด็นที่ค้นพบ จุดแข็ง จุดอ่อน 
เป็นผู้ประกันตนที่มีการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
ผู้ประกันตนในพื้นที่ภาคกลาง ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 
และผู้ประกันตน มาตรา 40 ซึ่งส านักงานประกันสังคมควร
เน้นการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกันตนเหล่านี้ ให้สามารถได้
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนพึงจะได้รับต่อไป 

และผู้ประกันตน มาตรา 40 บางส่วนยังไม่ทราบว่ามีเครือข่าย
พันธมิตรและไม่เคยใช้บริการ 

ผู้ประกันตนพึงพอใจน้อยที่สุดในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งในเครือข่ายรักษาพยาบาลและในเครือข่ายทันต 
กรรม ซึ่งส านักงานประกันสังคมควรเร่งน าไปพิจารณาปรับกล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้ประกันตนมากขึ้น 

- ผู้ประกันตนพึงพอใจน้อยที่สุดในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งในเครือข่ายรักษาพยาบาลและในเครือข่ายทันต 
กรรม 

บทท่ี 12 ควำมไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำร   
ผลส ารวจในปี 2562 มีคะแนนความไม่พึงพอใจน้อยกว่า 
(ดีกว่า) (-3.229 คะแนน) ผลส ารวจในปี 2561 (-3.312 
คะแนน) โดยผู้ประกันตนที่พบปัญหามีคะแนนความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่ า
กว่าการบริการด้านอ่ืน  

- ผู้ประกันตนที่พบปัญหาการให้บริการมีคะแนนความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่ า
กว่าการบริการด้านอ่ืน 

บทท่ี 13 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรและนวัตกรรมบริกำร   
จากการสังเคราะห์สิ่งที่ท าให้ผู้ใช้บริการในหน่วยงานอื่นๆ นั้น 
พบว่า สิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการได้ มี

- ส านักงานประกันสังคมมีการพัฒนาการให้บริการและ
นวัตกรรมบริการแก่บุคลากรในหน่วยบริการ สถานที่ของ
หน่วยบริการ และระบบการให้บริการน้อย 
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ประเด็นที่ค้นพบ จุดแข็ง จุดอ่อน 
องค์ประกอบส าคัญมากจากบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ 
สถานท่ีของหน่วยงาน และระบบการให้บริการ 
บทท่ี 14 บริกำรของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค   
ผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูมักจะให้ความส าคัญกับคุณภาพของการ
ให้บริการโดยเฉพาะในการบริการเพื่อฟื้นฟูอาชีพให้กับ
ผู้ประกันตน เพื่อให้สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพสร้าง
รายได้เลี้ยงตัวเองต่อไปได้ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่มีให้บริการในศูนย์ฟื้นฟู รวมถึงการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วย ส่วนจุดอ่อนที่ศูนย์ฟื้นฟูควร
พัฒนาและปรับปรุง คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ส านักงานประกันสังคม 

- 1. ผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูให้ความส าคัญกับคุณภาพของการ
ให้บริการโดยเฉพาะในการบริการเพื่อฟื้นฟูอาชีพให้กับ
ผู้ประกันตน สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีให้บริการ และการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

2. ศูนย์ฟื้นฟูมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารส านักงาน
ประกันสังคมน้อย 

 

ความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคมในปี 
2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เล็กน้อย โดยทุกพ้ืนท่ีมีความผูกพัน
มากในด้าน “ความปรารถนาให้ประชาชนคนไทย เป็น
ผู้ประกันตนกับส านักงานประกันสังคม เพื่อให้คนไทยมีความ
มั่นคงในชีวิตและส านักงานประกันสังคมเป็นองค์กรที่
เข้มแข็ง” และมีความผูกพันน้อยในด้าน “หากมีผู้สอบถาม
เกี่ยวกับส านักงานประกันสังคมและท่านมีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าว ท่านจะช่วยอธิบายข้อมูลให้ทราบ” โดยผู้ใช้บริการ
ศูนย์ฟื้นฟูมีความผูกพันกับส านักงานประกันสังคมมากกว่าปีที่

ผู้ประกันตนมีความผูกพันมากในด้าน “ความปรารถนาให้
ประชาชนคนไทย เป็นผู้ประกันตนกับส านักงานประกันสังคม 
เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงในชีวิตและส านักงานประกันสังคม
เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง” 

ผู้ประกันตนมีความผูกพันน้อยในด้าน “หากมีผู้สอบถาม
เกี่ยวกับส านักงานประกันสังคมและท่านมีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าว ท่านจะช่วยอธิบายข้อมูลให้ทราบ” 
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ประเด็นที่ค้นพบ จุดแข็ง จุดอ่อน 
ผ่านมา และมีคะแนนความผูกพันมากกว่าความผูกพันจาก
ผู้ใช้บริการในส านักงานประกันสังคม 137 หน่วย 
ผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟู มีความต้องการและความคาดหวังใน
สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยมากที่สุดทั้งใน
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเ งินทดแทน ส่วนสิทธิ
ประโยชน์ที่มีความคาดหวังต่ าคือ สิทธิประโยชน์สงเคราะห์
บุตร นอกจากนี้ผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูยังมีความคาดหวังในสิทธิ
ประโยชน์ทุพพลภาพด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง และศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานประกันสังคมสามารถตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูได้ 

- 

จากคะแนนความพึงพอใจ พบว่า สิ่งที่ศูนย์ฟื้นฟูควรพัฒนาคือ 
สิ่ งอ านวยความสะดวกของสถานพยาบาล และการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคลินิก 

- ศูนย์ฟื้นฟูควรพัฒนาคือ สิ่ งอ านวยความสะดวกของ
สถานพยาบาล และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
คลินิก 

บทท่ี 15 เปรียบเทียบผลย้อนหลัง   
ส านักงานประกันสังคมทั้ง 137 หน่วยบริการ มีหน่วยบริการ
จ านวน 95 หน่วยที่มีผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจรอบ 6 ปี 
เป็นไปในทิศทางที่ "ดีขึ้น" และมีหน่วยบริการจ านวน 42 
หน่วยที่มีผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจรอบ 6 ปี เป็นไปใน
ทิศทางที่ "ไม่ดีขึ้น" 

ส านักงานประกันสังคมส่วนใหญ่มีผลส ารวจคะแนนความพึง
พอใจรอบ 6 ปี เป็นไปในทิศทางที่ "ดีขึ้น" 

- 
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ประเด็นที่ค้นพบ จุดแข็ง จุดอ่อน 
บทท่ี 16 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์   
องค์ประกอบ ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มี
ค่าความยืดหยุ่นต่อการเพิ่มขึ้นของคะแนนความพึงพอใจใน
ภาพรวมเท่ากับ 0.223 โดยเช่ือว่า หากส านักงานประกันสังคม 
สามารถปรับปรุงคุณภาพบริการของเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้น 1% จะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมที่ผู้ใช้บริการมีต่อส านักงาน
ประกันสังคมได้เพิ่มขึ้น 0.223% (มากที่สุดเมื่อเทียบกับ
บริการด้านอื่น) ดังนั้น บริการของเจ้าหน้าที่ คือกุญแจแห่ง
ความส าเร็จในงานบริการของส านักงานประกันสังคมอย่าง
ชัดเจน 

บริการของเจ้าหน้าที่ คือกุญแจแห่งความส าเร็จในงานบริการ
ของส านักงานประกันสังคมอย่างชัดเจน 

- 

องค์ประกอบ ควำมพึงพอใจในคุณภำพของกำรให้บริกำร มี
ค่าความยืดหยุ่นต่อการเพิ่มขึ้นของคะแนนความพึงพอใจใน
ภาพรวมเท่ากับ 0.177 โดยเช่ือว่า หากส านักงานประกันสังคม 
สามารถปรับปรุงคุณภาพบริการให้ดีขึ้น 1% จะส่งผลต่อความ
พึงพอใจในภาพรวมที่ผู้ใช้บริการมีต่อส านักงานประกันสังคม
ได้เพิ่มขึ้น 0.177%  

ส านักงานประกันสังคมมีการปรับปรุงคุณภาพบริการดขีึ้น - 

องค์ประกอบ ควำมพึงพอใจในกระบวนกำรและขั้นตอนกำร
ให้บริกำร มีค่าความยืดหยุ่นต่อการเพิ่มขึ้นของคะแนนความ
พึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 0.076 โดยเช่ือว่า หากส านักงาน
ประกันสังคมสามารถปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการ

ส านักงานประกันสังคมมีการปรับปรุงกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการดีขึ้น 

- 
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ประเด็นที่ค้นพบ จุดแข็ง จุดอ่อน 
ให้บริการให้ดีขึ้น 1% จะส่งผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมที่
ผู้ใช้บริการมีต่อส านักงานประกันสังคมได้เพิ่มขึ้น 0.076%  
องค์ประกอบ ควำมพึงพอใจในช่องทำงสื่อสำร มีค่าความ
ยืดหยุ่นต่อการเพิ่มขึ้นของคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม
เท่ากับ 0.045 โดยเช่ือว่า หากส านักงานประกันสังคมสามารถ
ปรับปรุงงานด้านช่องทางสื่อสารให้ดีขึ้น 1% จะส่งผลต่อความ
พึงพอใจในภาพรวมที่ผู้ใช้บริการมีต่อส านักงานประกันสังคม
ได้เพิ่มขึ้น 0.045%  

ส านักงานประกันสังคมมีการปรับปรุงงานด้านช่องทางสื่อสาร
ดีขึ้น 

- 

องค์ประกอบ ควำมพึงพอใจในอำคำรสถำนที่ มีค่าความ
ยืดหยุ่นต่อการเพิ่มขึ้นของคะแนน ความพึงพอใจในภาพรวม 
"ติดลบ -0.061" ดังนั้น จุดอ่อนของส านักงานประกันสังคม ที่
ชัดเจน คือ ควำมสะดวกสบำยในอำคำรสถำนที่ เพราะมีผล
ท าให้คะแนนความพึงพอใจ ในภาพรวมของส านักงาน
ประกันสังคม ลดลงได้ 

- ส านักงานประกันสังคมต้องมีการพัฒนาความสะดวกสบายใน
อาคารสถานท่ี 

ข้อค้นพบ  : 1 .บริ การของ เจ้ าหน้ าที่  คือ  กุญแจแห่ ง
ความส าเร็จในงานบริการของส านักงานประกันสังคมอย่าง
ชัดเจนและมีน้ าหนักมากที่สุด 2.ส านักงานประกันสังคมใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ทุกขนาดของส านักงาน กลาง ใหญ่) 3.
ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่พื้นท่ีปริมณฑล 4.ส านักงาน
ประกันสังคม ขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ มีแนวโน้มสร้างความ

1. บริการของเจ้าหน้าที่ คือ กุญแจแห่งความส าเร็จในงาน
บริการของส านักงานประกันสังคมอย่างชัดเจนและมี
น้ าหนักมากที่สุด  

2. ส านักงานประกันสังคมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (ทุกขนาด
ของส านักงาน กลาง ใหญ่) มีแนวโน้มความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
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ประเด็นที่ค้นพบ จุดแข็ง จุดอ่อน 
พึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการที่มีผลท าให้องค์กรได้รับ
คะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนใน 2 ปีส ารวจ 
(2561-2562) 
 

3. ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่พื้นที่ปริมณฑล มี
แนวโน้มความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

4. ส านักงานประกันสังคม ขนาดเล็กในพ้ืนท่ีภาคใต้ มีแนวโน้ม
สร้างความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการที่มีผลท า
ให้องค์กรได้รับคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน
ใน 2 ปีส ารวจ (2561-2562) 

ข้อค้นพบ : 1. ความสะดวกสบายในอาคารสถานท่ี มีผลท าให้
คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม
ลดลงได้ 2.ส านักงานประกันสังคมในพื้นที่ภาคกลางในทุก
ขนาดของส านักงาน (เล็ก กลาง ใหญ่) และ 3.ส านักงาน
ป ร ะ กั น สั ง ค ม ข น า ด ใ ห ญ่ ใ น พื้ น ที่ ภ า ค ก ล า ง  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ (ยกเว้นกรุงเทพและ
ปริมณฑล) ยังไม่สำมำรถ (- ลบ) สร้างความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการให้บริการที่มีผลท าให้องค์กรได้รับคะแนน
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนใน 2 ปีส ารวจ (2561-
2562) 

 1. จุดอ่อนของส านักงานประกันสังคมที่ชัดเจน คือ ความ
สะดวกสบายในอาคารสถานที่ เพราะมีผลท าให้คะแนน
ความพึงพอใจในภาพรวมของส านักงานประกันสังคมลดลง
ได้  

2. ส านักงานประกันสังคมในพื้นที่ภาคกลางในทุกขนาดของ
ส านักงาน (เล็ก กลาง ใหญ่) แนวโน้มความพึงพอใจลดลง
และไม่เปลี่ยนแปลง 

3. ส านักงานประกันสังคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ (ยกเว้นกรุงเทพและ
ปริมณฑล) ยังไม่สำมำรถ (- ลบ) สร้างความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการให้บริการที่มีผลท าให้องค์กรได้รับคะแนน
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนใน 2 ปีส ารวจ (2561-
2562) 

ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม ปี 2562 
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บทท่ี 19 
ประเด็นระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดท าแผนมาตรการ 

ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการสร้างนวัตกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ทีมวิจัยได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาจัดท าท าแผนมาตรการใน
การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ เข้าร่วมจากส านักงาน
ประกันสังคมส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมจ านวน 288 ราย (ภาพท่ี 19.1)  
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ภาพที่ 19.1 การระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
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ในการระดมความคิดเห็นดังกล่าว มีประเด็นที่น ามาใช้ในการรวบรวมความคิดเห็น 10 
ประเด็น ดังนี้ 

1. มาตรา 33 
2. มาตรา 39 
3. มาตรา 40 
4. การเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทน มาตรา 33 39 40 
5. การท าตลาดหาลูกค้า มาตรา 40 
6. ความรู้และความสามารถในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
7. เครือข่ายทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล 
8. เครือข่ายพันธมิตรการรับเงิน-จ่ายเงินประกันสังคม 
9. การไม่รู้สิทธิ ไม่รู้ข้อมูลของผู้ประกันตน 
10. ข้อร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
ผลการรวบรวมประเด็นความคิดเห็นสามารถสังเคราะห์ออกมาได้ดังนี้ 
   

19.1 สรุปประเด็นระดมความคิดเห็นเร่ืองที่ 1 มาตรา 33 
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในมาตรา 33 คือ 

 นายจ้างหักเงินลูกจ้างแล้วแต่ไม่น าส่ง 

 นายจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงไม่น าส่ง 

 นายจ้างจ่ายเงินสมทบต่ ากว่าค่าจ้างจริง 

 นายจ้างไม่เข้าใจนิยามค่าจ้าง 

 นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
o ไม่รู้กฎหมาย 
o หลีกเลี่ยงกฎหมาย 
o เจตนาท าผิดกฎหมาย 

 นายจ้างมอบอ านาจให้กับส านักงานบัญชีด าเนินการแทน 
o ส านักงานบัญชีไม่น าเงินมาช าระ (จงใจหลีกเลี่ยง) 
o ส านักงานบัญชีไม่แจ้งข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (จงใจหลีกเลี่ยง) 
o ส านักงานบัญชีน าบุคคลภายนอกมาแจ้งเข้าสถานประกอบการ (จงใจหลีกเลี่ยง) 

 นายจ้างไม่แจ้งแบบเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงให้เป็นปัจจุบัน ท าให้ยากต่อการติดตาม 
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ผลการระดมความคิดเห็น พบว่า มาตรา 33 มีข้อดี คือ 
- ผู้ประกันได้รับความคลุมครองดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์หลายกรณี เป็นเงินช่วยเหลือใน

ยามที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ว่างงาน ชรา
ภาพ  

- ผู้ประกันตนในมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบน้อย และได้รับสิทธิประโยชน์จ านวนมาก 
- ประกันสังคมเป็นสวัสดิการที่รัฐ นายจ้าง ผู้ประกันตน ร่วมกันสมทบเพ่ือให้เกิดความ

มั่นคงในชีวิตให้กับผู้ประกันตน 
ส าหรับปัญหาที่ยังคงพบอยู่นั้น มแีนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 19.1  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของมาตรา 33  
ปัญหา  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไข  

 นายจ้างหักเงินลูกจ้าง
แล้วแต่ไม่น าส่ง 

- นายจ้างไม่รู้เรื่องของกฎหมาย ไม่เข้าใจ อย่าง
ถูกต้อง จึงท าการน าส่งเงินขาดไปในแต่ละ
เดือน 

- ส านักงานประกันสังคมต้องมี
ก า ร ถ่ า ยทอดค วาม รู้ ใ ห้ กั บ
นายจ้าง อย่างต่อเนื่อง  

 นายจ้างขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินจึงไม่น าส่ง 

- เกิดจากสถานประกอบการในแต่ละที่มีเงินไม่ 
พอในการหมุนเวียน มีผลกระทบจากเรื่อง
ของเศรษฐกิจไม่ดี 

- มีเง่ือนไขในการจ่ายที่สามารถ
แบ่งเบาภาระการจ่ายให้กับ 
นายจ้างและสถานประกอบการ 

 นายจ้างจ่ายเงินสมทบต่ า
กว่าค่าจ้างจริง 

- ประกันสังคมไม่มีการตรวจสอบที่เข้มงวดและ 
ระบบท่ีเสถียรในการตรวจสอบ 

- ส านักงานประกันสังคมต้องมี
การก าหนดเรื่องของการจ่ายเงิน
ส ม ท บ  ข อ ง ค่ า จ้ า ง ใ ห้ เ ป็ น
มาตรฐานและเข้มงวดเรื่องของ
การตรวจสอบมากขึ้น 

 นายจ้างไมเ่ข้าใจนิยาม
ค่าจ้าง 

- นายจ้างไม่รู้ เรื่องกฎหมาย ไม่เข้าใจอย่าง
ถูกต้อง เรื่องของนิยามค่าจ้าง รวมถึงผู้ปฏิบัติ
ที่ตีค านิยามค่าจ้างที่ไม่ไปในทางแนวเดียวกัน
ต้องอาศัยผู้ที่รอบรู้ถาม แม้แต่นักกฎหมาย
ยังให้ความเห็นท่ีแตกต่างกัน 

- ส านักงานประกันสังคมต้องมี
การอธิบายให้ความรู้กับนายจ้าง 
และสถานประกอบการ  

 นายจ้างไม่ปฏิบัตติาม
กฎหมาย 

- ขั้นตอนการด าเนินการตามข้อกฎหมายกับ
นายจ้าง มีระยะเวลาช้าท าให้การแก้ปัญหาไม่
ทันเวลา  

- ส านักงานประกันสังคมต้องมี
บทลงโทษที่ชัดเจนและเห็นเป็น
รูปธรรม 

 นายจ้างไม่แจ้งแบบ 
เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงให้
เป็นปัจจุบัน ท าให้ยากต่อ
การติดตาม 

- นายจ้าง สถานประกอบการไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับของ
ส านักงานประกันสังคม 

- ส านักงานประกันสังคมต้องต้อง
อธิบายกฎระเบียบและข้อมูล
ข่ าวสารที่ เ ป็ นความรู้ ให้ กั บ
นายจ้างสถานประกอบการให้
เข้าใจมากข้ึน 

ที่มา : จากการระดมความคิดเห็นในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 
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นวัตกรรมที่ควรน ามาใช้ คือ  
- การช าระเงินผ่าน Application 
- การช าระเงินผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร 
- สร้างระบบอัจฉริยะ เพ่ือวิเคราะห์เรื่องพฤติกรรมการจ่ายเงินของนายจ้างและสถาน

ประกอบการ 
- สร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Network ให้มากขึ้น เพ่ือนายจ้างจะ

ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
 

19.2 สรุปประเด็นระดมความคิดเห็นเร่ืองที่ 2 มาตรา 39 
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในมาตรา 39 คือ 

 ผู้ประกันตนไม่ทราบว่าเป็นยอดช าระของเดือนใด 

 ผู้ประกันตนไม่ส่งเงินสมทบตามก าหนด 
ผลการระดมความคิดเห็น พบว่า มาตรา 39 มีข้อดี คือ 

- ผู้ประกันตนในมาตรา 39 ได้รับสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ถึงจะไม่ได้ท างานใน
ระบบ และได้รับสิทธิประโยชน์ 

- ผู้ประกันตนในมาตรา 39 มีการจ่ายเงินสมทบที่น้อยกว่า  
- ผู้ประกันตนในมาตรา 39 เป็นการประกันตนแบบสมัครใจ ไม่มีการบังคับจาก

ส านักงานประกันสังคม 
ส าหรับปัญหาที่ยังคงพบอยู่นั้น มีแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 19.2  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของมาตรา 39 
ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 

 ผู้ประกันตนไม่ทราบว่าเป็นยอด
ช าระของเดือนใด  

- ผู้ประกันตนประกอบอาชีพ 
อิสระ จึงไม่มีนายจ้างบอกถึง 
ข้อมูลเรื่องของการช าระเงิน  

- ค ว ร มี ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ผ่ า น
โทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ประกันตน
ทราบจ านวนเงินท่ีต้องช าระ 

 ผู้ประกันตนไม่ส่งเงินสมทบตาม
ก าหนด  

- เกิดจากผู้ประกันตนท างานใน
สายอาชีพอิสระและมีหลาย
หลายอาชีพ และมีรายได้ที่ไม่
แน่นอน ไม่มั่ นคง  จึ งท า ให้
ผู้ประกันตนบางรายมียอดค้าง
ช าระ  

- ส านักงานประกันสังคมควรมี
การอธิบายเง่ือนไขตั้งแต่การ
สมัคร เพื่อที่ให้ผู้ประกันตนได้
ทราบข้อมูลก่อน 

- ควรมีระบบการจ่ายเงินโดยหัก
ผ่านทางบัญชีธนาคาร เพื่อที่
ป้องกันเรื่องของการขาดส่งเงิน
สมทบ  

ที่มา : จากการระดมความคิดเห็นในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 
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นวัตกรรมที่ควรน ามาใช้ คือ  
- การจ่ายเงินผ่าน Application หรือ บัตรเครดิต หรือจ่ายผ่านพร้อมเพย์ 
- สร้างแอปพลิเคชั่น SSO Connect ให้มกีารแจ้งเตือนว่าขาดส่งเงินสมทบเดือนใด 
- เพ่ิมเรื่องช่องทางการตรวจสอบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคาร ให้สามารถ

ตรวจสอบยอดค้างช าระและสามารถช าระยอดค้างได้ 
- มีระบบการแจ้ง SMS ทางโทรศัพท์มือถือให้ผู้ประกันตนทราบว่าขาดส่งเงินสมทบ

ตั้งแต่ 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน 
 

19.3 สรุปประเด็นระดมความคิดเห็นเร่ืองที่ 3 มาตรา 40 
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในมาตรา 40 คือ 

 ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนมาตรา 40 แล้วแต่ไม่จ่ายเงิน  

 สถานที่จ่ายเงินห่างไกล  
ผลการระดมความคิดเห็น พบว่า มาตรา 40 มีข้อดี คือ  

- ผู้ประกันตนในมาตรา 40 สมัครง่าย สะดวกสบายในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
และมีช่องทางสมัครหลายช่องทาง ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน  

- ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครอง ดูแลสวัสดิการสังคม แก่ผู้ประกอบ อาชีพ
อิสระให้มีความม่ันคงในการด ารงชีวิต  

- การประตนในมาตรา 40 เป็นการเปิดโอกาสให้กับระดับชาวบ้านในการสมัคร เพ่ือเป็น
การส่งเสริมการออมเนื่องจากส านักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานของภาครัฐซึ่งไม่
แสวงหาก าไรจากประชาชน 

ส าหรับปัญหาที่ยังคงพบอยู่นั้น มีแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 19.3  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของมาตรา 40 
ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 

 ประชาชนท่ีขึ้นทะเบียนมาตรา 
40 แล้วแต่ไม่จ่ายเงิน 

- ผู้ประกันตน มาตรา 40 เป็น
ผู้ประกันตน ระดับชาวบ้าน
และมีการประกอบอาชีพอิสระ 
ท าให้บางครั้งอาจจะไม่มีรายได้ 
จึงขาดการส่งเงินสมทบ 

- ควรมีการก าหนดเง่ือนไขการส่ง
เงินสมทบเพื่อที่ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 จะส่งเงินสมทบได้
ตรงเวลา 

 สถานท่ีจ่ายเงินห่างไกล - ผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็น
ผู้ประกันตนระดับชาวบ้านจึงไม่
รู้เรื่องของนวัตกรรมการบริการ
ในการช าระเงิน 

- ควรเพิ่มช่องทางการช าระเงิน
ผ่านตู้  ATM ผ่านเคาน์ เตอร์
เซอร์วิส หรือผ่านหน่วยงาน
ท้องถิ่น เพื่อความสะดวก 

ที่มา : จากการระดมความคิดเห็นในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562  
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นวัตกรรมที่ควรน ามาใช้ คือ  
- การจ่ายเงินผ่าน Application  
- การจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต หรือจ่ายผ่านพร้อมเพย์ 
- เพ่ิมจุดจ่ายเงินให้มีความหลากหลาย สะดวกคล่องตัวให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เช่น 

การจ่ายเงินผ่าน ตู้ ATM ธนาคาร สร้าง APP หรือ QR code scan เพ่ือช าระเงิน และ
การช าระเงินผ่านหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ส าหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 

 

19.4 สรุปประเด็นระดมความคิดเห็นเรื่องที่ 4 การเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทน มาตรา 
33 39 40 
จากปัญหาที่เกิดขึ้น คือ 

 เอกสารมีมากและซ้ าซ้อน เช่น ผู้มีสิทธิ 5 คนในครอบครัวเดียวกัน ต้องใช้เอกสาร 5 
ชุด 

 องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เนื้อหามีมากท าให้ไม่สามารถอธิบายได้ครบถ้วน 

 ปริมาณการขอรับประโยชน์มีจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถให้บริการได้ทัน 

 ปัญหาการยื่นขอรับประโยชน์ของแรงงานต่างด้าว 
ผลการระดมความคิดเห็น พบว่า เรื่องนี้มีข้อดี คือ 

- ส านักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานที่ ให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง สถาน
ประกอบการ มีการพัฒนาระบบเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวก ส านักงานประกันสังคม
ควรพัฒนาระบบการท างานให้มีความเสถียรภาพมากข้ึน และลดขั้นตอนในการท างาน
กับเอกสารให้น้อยลง 

- มีการพัฒนา ขั้นตอน รูปแบบการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ทันสมัย เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกันตนที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการมาขอรับบริการ 

- ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตราที่ผู้ประกันตน
เป็น ลดความเหลื่อมล้ า จ่ายมากได้รับสิทธิประโยชน์มาก จ่ายน้อยได้รับสิทธิประโยชน์
น้อย 

- การมีเอกสารที่ครบถ้วนท าให้ผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ซ้ าซ้อน 
และผิดพลาด หากน านวัตกรรมด้านการพัฒนาทางระบบมาใช้จะสามารถลดได้ 
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ส าหรับปัญหาที่ยังคงพบอยู่นั้น มีแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 19.4  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทน 
มาตรา 33 39 40 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 

 เอกสารมีมากและซ้ าซ้อน  - เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ขอ ง
ส านักงานประกันสังคมมีความ
ยุ่งยากจึงเกิดความล่าช้าส าหรับ
ผู้มาติดต่อ 

- ควรเพิ่มการท างานผ่านระบบ
ให้มากขึ้ น  เพื่ อลด เอกสาร 
ความซ้ าซ้อน และ เป็นการ
บันทึกข้อมูลของผู้ประกันตน  

 องค์ความรู้ของเจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงพอ เนื้อหามีมากท าให้ไม่
สามารถอธิบายได้ครบถ้วน 

- เจ้าหน้าที่ประกันสังคมบางราย
ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมก่อนที่
จะบริการให้กับผู้ประกันตน 

- ส านักงานประกันสังคมต้องมี
การคัดสรรบุคคลากรเพื่อมา
ท างานให้มีประสิทธิภาพ และมี
การอบรมให้ความรู้และเข้าใจ
ในเรื่องของหน้าท่ีที่ต้องปฏิบัติ 

 ปริมาณการขอรับประโยชน์มี
จ านวนมาก ท าให้ไมส่ามารถ
ให้บริการได้ทัน 

- ขาดการท างานที่เป็นระบบ จึง
เกิดการท างานท่ีล่าช้า 

- เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่ปฏิบัติ
หน้าที่ต้องมีการล าดับเรื่องของ
ความส าคัญและมี การวา ง
แผนการท างานให้เป็นระบบ
และขั้นตอนมากขึ้น 

ที่มา : จากการระดมความคิดเห็นในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 
 

นวัตกรรมที่ควรน ามาใช้ คือ  
- มีนวัตกรรมเรื่อง IT มาพัฒนาระบบในการท างาน 
- พัฒนาเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของการท างานผ่านระบบ

เทคโนโลยี เพ่ือที่จะลดการท างานทางด้านเอกสารให้น้อยลง 
- มีการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการจ่ายประโยชน์ทดแทนง่ายๆ ให้กับผู้ประกันตน 

ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถดึงข้อมูลจากฐานทะเบียน
ราษฎร์ได้โดยตรง เช่น การเบิกประโยชน์ทดแทน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร 

 
19.5 สรุปประเด็นระดมความคิดเห็นเร่ืองที่ 5 การท าตลาดหาลูกค้า มาตรา 40 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น คือ 

 ข้อมูลเป้าหมายที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ 

 การท าตลาดผ่านเครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40 
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 ประชาชนมีรายได้น้อย และมีภาระส่งเบี้ยประกันกับกลุ่มอ่ืน จึงไม่สนใจท า
ประกันสังคม มาตรา 40 

 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่รู้ข้อดีของการท ามาตรา 40 อย่างแท้จริง 
ผลการระดมความคิดเห็น พบว่า เรื่องนี้มีข้อดี คือ 

- ส านักงานประกันสังคมมีการท าตลาดผ่านเครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40 และได้เพ่ิม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์และท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

- เจ้าหน้าที่ประกันสังคมสามารถท างานและเข้าถึงผู้ประกันตนระดับชาวบ้านและ
แรงงานนอกระบบมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีหลักประกันและความคุ้มครอง 

ส าหรับปัญหาที่ยังคงพบอยู่นั้น มีแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 19.5  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของการท าตลาดหาลูกค้า มาตรา 40 
ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 

 ข้อมูลเป้าหมายที่ได้รับจาก
ส่วนกลาง ไมต่รงกับ
ข้อเท็จจริงในพื้นที ่

- ส านักงานประกันสังคมไม่มีการ
ประสานงานกับเขตพื้นที่ จึงท า
ให้ฐานข้อมูลไม่ต้องกัน 

- เ จ้ า ห น้ า ที่ ส่ ว น ก ล า ง แ ล ะ
เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ข ต พื้ น ที่  ค ว ร
ประสานงานเรื่องฐานข้อมูล
เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เท็จจริงและ
ตรงกัน 

 การท าตลาดผา่นเครือข่าย
ผู้ประกันตนมาตรา 40 

- เจ้าหน้าที่ประกันสังคมบางราย
ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่อง
ของระบบการท างาน จึงท าให้
การท าตลาดยากข้ึน 

- เจ้าหน้าที่ประกันสังคมควรมี
การเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างาน  

 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
ประชาชนไมรู่้ข้อดีของการ
ท ามาตรา 40 อย่างแท้จริง 

- ขาดการสื่อสารให้ประชาชน
ท ร า บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร 
รายละเอียดของมาตรา 40 

- ส านักงานประกันสังคมควรมี
การเพิ่มเรื่องของช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ การกระจาย
ข่าวสารให้ท่ัวถึง 

ที่มา : จากการระดมความคิดเห็นในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 
 

นวัตกรรมที่ควรน ามาใช้ คือ  
- ส านักงานประกันสังคมควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง  
- ส านักงานประกันสังคมเพ่ิมนวัตกรรมสื่อการกระจายข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ ให้

หลากหลาย เช่น ผ่านตัวแทนชุมชนหมู่บ้านด้วยเสียงตามสาย ผ่านหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นส าหรับประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล  

 



   

19-11 

19.6 สรุปประเด็นระดมความคิดเห็นเรื่องที่ 6 ความรู้และความสามารถในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
จากปัญหาที่เกิดขึ้น คือ 

 ไม่มีจิตบริการ  

 เจ้าหน้าที่รู้เฉพาะงานในหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง 

 เจ้าหน้าที่มีอายุมากขึ้น ท างานช้าลง ไม่พัฒนาปรับปรุงความสามารถตนเอง 

 มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ท าให้ความรอบรู้ในงานยังไม่เชี่ยวชาญ 

 ท างานประจ าที่แห่งนั้นนาน จนขาดแรงกระตุ้นในการพัฒนาการท างาน 
ผลการระดมความคิดเห็น พบว่า เรื่องนี้มีข้อดี คือ 

- ส านักงานประกันสังคมมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีให้มาท างานแทน
เจ้าหน้าที่เพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ 

- ส านักงานประกันสังคมมีการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร โดยมีการบริการยิ้มแย้ม
แจ่มใส รักเต็มใจบริการกับผู้ประกันตน 

- เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากขึ้น ไม่ยึดติดกับการท างานเดิม ๆ รู้จัก
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ การรู้จักการท างานเป็นทีม
มากขึ้น 

ส าหรับปัญหาที่ยังคงพบอยู่นั้น มีแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 19.6  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของความรู้และความสามารถในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 

 ไม่มีจติบริการ  - ขาดการ กระตุ้ น และสร้ า ง
จิ ตส านึ ก ให้ เ จ้ าหน้ าที่ มี จิ ต
บริการ มีใจรักงานบริการ  

- ฝ่ายบุคคลของประกันสังคม 
ควรมีการปลูกฝังเจ้าหน้าที่  
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อกระตุ้น 
เตือนให้เจ้าหน้าที่รู้และปฏิบัติ
ตาม เรื่ อ งของการมี จิ ต ใจที่
บริการ  

 เจ้าหน้าท่ีรูเ้ฉพาะงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบของตนเอง  

- เจ้าหน้าที่ประกันสังคมขาด 
องค์ความรู้ในการท างานอย่าง
หลากหลาย  

- ส านักงานประกันสังคมควรมี
การอบรม สัมมนา ให้ความรู้  
กับ เจ้ าหน้ าที่ประกันสั งคม 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ที่
หลากหลาย สามารถท างาน
แทนผู้อื่นได้เมื่อจ าเป็น และมี
ประสิทธิภาพ  
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ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 

 เจ้าหน้าท่ีมีอายมุากขึ้น ท างาน 
ช้าลง ไม่พัฒนาปรับปรุง 
ความสามารถตนเอง  

- เจ้ าหน้าที่ที่ท างานโดยขาด
ประสิทธิภาพ ไม่ ได้ รับการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การท างาน 

- ส านักงานประกันสังคมควรมี
ปฏิบัติหน้าท่ีกับบุคคลากรอย่าง
เท่าเทียม ให้ความส าคัญกับ
เ จ้ า หน้ าที่ ที่ ยั ง ท า ง าน ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพโดยกระตุ้นและ
จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือใน
การท างาน 

 มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
ท าให้ความรอบรู้ในงานยังไม่
เชี่ยวชาญ  

- ปริมาณงานมี เพิ่ มขึ้ น  และ
เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอกับปริมาณ
งาน จึงเกิดการโยกย้ายและท า
ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ม่ มี ค ว า ม
เชีย่วชาญในงานใหม่  

- ส านักงานประกันสังคมควรองค์
ค ว า ม รู้ ใ ห้ กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่
โดยเฉพาะในงานที่ เกี่ยวข้อง 
และจัดสรรการท างานของ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ ห้ ต ร ง กั บ
ความสามารถ รวมถึงบริหาร
ก าลังคนให้เพียงพอกับปริมาณ
งาน 

ที่มา : จากการระดมความคิดเห็นในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 
 

นวัตกรรมที่ควรน ามาใช้ คือ  
- ควรมีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการท างาน  
- ส านักงานประกันสังคมใช้เทคโนโลยีมาช่วยงานด้านบริการเพ่ือที่จะมีการบริการที่

รวดเร็ว และไม่ล่าช้ากับผู้ประกันตนและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 
 

19.7 สรุปประเด็นระดมความคิดเห็น เรื่องที่  7 เครือข่ายทางการแพทย์  การ
รักษาพยาบาล 
จากปัญหาที่เกิดขึ้น คือ 

 การประสานและให้ข้อมูลระหว่างส านักงานประกันสังคมกับเครือข่ายทางการแพทย์ 

 ความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาพยาบาล 

 ความไม่พึงพอใจการให้บริการ 

 สิทธิการรักษาพยาบาลไม่เท่าเทียมกัน เกิดการเปรียบเทียบการรักษาพยาบาล (3 
สิทธิ) 

ผลการระดมความคิดเห็น พบว่า เรื่องนี้มีข้อดี คือ 
- สร้างการเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างสถานพยาบาลกับผู้ประกันตนและ

ส านักงานประกันสังคม ท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทุกฝ่าย มองวิธีการจัดการของ
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สถานพยาบาล และประกันสังคมในแง่บวก สามารถติดต่อกับฝ่ายที่เก่ียวข้องได้สะดวก 
รวดเร็ว มีความใกล้ชิดกันมากข้ึน และสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว 

- ผู้ประกันตนในแต่ละมาตรามีสิทธิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรับรอง
สิทธิ์ / โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับสิทธิ
คุ้มครองจากประกันสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงในชีวิตกับผู้ประกันตน 

- มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์เพ่ือเป็นการน าไปสู่การปฏิบั ติ
ที่ถูกต้อง 

- การให้บริการทางการแพทย์เป็นสิ่งส าคัญของส านักงานประกันสังคม ผู้ประกันตนที่ไม่
สบายร่างกาย จิตใจก็เจ็บป่วย มีความทุกข์อยู่แล้ว จึงคาดหวังทั้งการรักษาจากแพทย์
ให้หายจากโรคและการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีจิต
ให้บริการ การบริการที่สะดวก รวดเร็ว 

- การได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี  ก็จะเชื่อมโยงถึงความศรัทธาต่อส านักงาน
ประกันสังคมในการให้ความคุ้มครองที่ดีแก่ผู้ประกันตนด้วย 

ส าหรับปัญหาที่ยังคงพบอยู่นั้น มีแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 19.7  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของเครือข่ายทางการแพทย์ การ
รักษาพยาบาล 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 

 การประสานและให้ข้อมลู
ระหว่างส านักงานประกันสังคม
กับเครือข่ายทางการแพทย ์

- ส านักงานประกันสังคมขาดการ
ประสานงาน จึงท าให้ไม่มีการ
ปรับปรุงข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง และครบถ้วน 

- เครือข่ายทางการแพทย์และ
ส านักงานประกันสังคม ควรมี
การประสานงานและปรั บ
ฐานข้อมูลให้ตรงและเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

 ความไมเ่ชื่อมั่นในคุณภาพการ
รักษาพยาบาล 

- การบริการของโรงพยาบาลและ 
สถานพยาบาลบางแห่งที่อยู่ใน
เครือไม่มีมาตรฐานในการรักษา
และการบริการ 

- ค ว ร มี ม า ต ร ก า ร ใ ห้ กั บ
โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่
อยู่ ในเครือข่าย ให้มีบริการ
อย่างมีมาตรฐาน ให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพในการรักษา 

 ความไม่พึงพอใจการให้บริการ - กา รบริ ก า ร ขอ ง เ จ้ า หน้ า ที่
โ รงพยาบาลมีการพูดจาไม่
ไพเราะ บริการการรักษาไม่
ประทับใจจึงเกิดการไม่พึงพอใจ
จากผู้ประกันตน 

- ประกันสังคมต้องสร้างเง่ือนไข
ในการรับโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลที่ เข้ามาเป็น
เครือข่ายการรักษา เพื่อที่จะได้
เป็นมาตรฐานการบริการที่ดี 

ที่มา : จากการระดมความคิดเห็นในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 



   

19-14 

นวัตกรรมที่ควรน ามาใช้ คือ  
- นวัตกรรมฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับโรงพยาบาล สถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลผู้ประกันตนเพื่อที่สามารถตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
- นวัตกรรมด้านการบริการเรื่องการสื่อสารตรงกัน รวดเร็ว สร้างความเข้าใจระหว่าง

ส านักงานประกันสังคมหรือเครือข่ายทางการแพทย์ ช่วยเพิ่มช่องทางในการส่งสาร-รับ
สารระหว่างกัน  

 

19.8 สรุปประเด็นระดมความคิดเห็นเร่ืองที่ 8 เครือข่ายพันธมิตรการรับเงิน-จ่ายเงิน
ประกันสังคม 
จากปัญหาที่เกิดขึ้น คือ 

 ธนาคารพาณิชย์ ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เจ้าหน้าที่เครือข่ายเหล่านี้ขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรับช าระเงินระบบ E-payment  

ผลการระดมความคิดเห็น พบว่า เรื่องนี้มีข้อดี คือ 
- มีการลดภาระให้กับผู้ประกันตนที่เข้าไปติดต่อที่ส านักงาน โดยมีการอ านวยความ

สะดวกผ่าน ธนาคารพาณิชย์ ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 
- ท าให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมต้องเพ่ิมความพยายามในการประสานงานกับเครือข่าย

เพ่ือเข้าใจระเบียบและเน้นพันธมิตรอย่างยั่งยืน 
ส าหรับปัญหาที่ยังคงพบอยู่นั้น มีแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 19.8  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของเครือข่ายพันธมิตรการรับเงิน-
จ่ายเงินประกันสังคม  

ปัญหา  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไข  

 ธนาคารพาณิชย ์ไปรษณีย์ 
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ เจ้าหนา้ที่ 
เครือข่ายเหล่านี้ขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว 
ปฏิบัติการรับช าระเงินระบบ E-
payment  

- เครือข่ายพันธมิตรการรับเงิน-
จ่ายเงิน ไม่มคีวามรู้เกี่ยวกับงาน
ด้านประกันสังคม  

- ส านักงานประกันสังคมควรมี
การจั ดอบรม ให้ ความรู้ กั บ
หน่ วย งานที่ เ ป็ น เ ครื อข่ า ย 
เกี่ยวกับการปฏิบัติการรับช าระ
เงินระบบ E-payment ต่างๆ  

ที่มา : จากการระดมความคิดเห็นในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 
  
 
 
 
 



   

19-15 

นวัตกรรมที่ควรน ามาใช้ คือ  
- นวัตกรรมเรื่องของฐานข้อมูลผู้ประกันตนที่ทางหน่วยงาน ธนาคารพาณิชย์ ไปรษณีย์ 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างสะดวกและ
มีการ อัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบัน  

 

19.9 สรุปประเด็นระดมความคิดเห็น เรื่องที่  9 การไม่รู้สิทธิ  ไม่รู้ข้อมูลของ
ผู้ประกันตน 
จากปัญหาที่เกิดขึ้น คือ 

 ฐานข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึง 

 การเข้าไมถ่ึงข้อมูลข่าวสาร (การส่งและการรับเงินสมทบ) 

 พฤติกรรมของผู้ประกันตนแต่ละบุคคลที่มีความสนใจต่างกัน 

 การส่งข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วนไม่ท่ัวถึง 

 การรับข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน 
ผลการระดมความคิดเห็น พบว่า เรื่องนี้มีข้อดี คือ 

- ส านักงานประกันสังคมได้พัฒนาการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ส านักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลในสื่อต่างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

- นวัตกรรมด้านแอพพลิเคชั่นสามารถตอบโจทย์ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มี
ข่าวสารข้อมูลที่ครบถ้วน สามารถทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วย 

ส าหรับปัญหาที่ยังคงพบอยู่นั้น มีแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 19.9  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของการไม่รู้สิทธิ ไม่รู้ข้อมูลของ
ผู้ประกันตน 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 

 ฐานข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ 
ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึง 

- ผู้ประกันตนมีความหลากหลาย
ในด้านอาชีพ การศึกษา จึงท า
ให้เกิดปัญหาเรื่องของการรับรู้
ข่ าวสารที่ ไม่ เท่ ากันและไม่
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ 

- ส านักงานประกันสังคมต้องน า
เรื่องนี้มาศึกษาว่าผู้ประกันตน
ในส่วนที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
หรือที่ไม่รับรู้เรื่องสื่อนั้น จะมี
วิธีการไหนได้บ้างที่ท าให้ได้รับ
ข้อมูล เช่น การกระจายข้อมูล
ข่าวสารผ่านตัวแทนชุมชนโดย
การประกาศเสียงตามสาย หรือ



   

19-16 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 
มีการเข้าไปให้ความรู้ตามชุมชน
ที่ห่างไกล 

 การเข้า ไม่ถึ งข้อมูลข่าวสาร 
(การส่งและการรับเงินสมทบ) 

- ผู้ประกันที่ไม่สามารถเข้าถึงคือ
ผู้ประกันตนที่ไม่มีความรู้เรื่อง
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- ส านักงานประกันสังคมต้องมี
เครื่องมือประชาสัมพันธ์เพื่อ
สื่อสารให้ผู้ประกันตนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจการใช้งาน
เกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 พฤติกรรมของผู้ประกันตนแต่
ละบุคคลทีม่ีความสนใจต่างกัน 

- ผู้ ป ระกั นตนมี หลายหลาย
รูปแบบจึงมีความสนใจในแต่ละ
เรื่องไม่เท่ากัน 

- ส านักงานประกันต้องท าสื่อใน
การประชาสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจให้
ผู้ ป ร ะ กั น ต น เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ข่าวสารได้และมีความเข้าใจกับ
ข้อมูลที่เผยแพร่ 

 การส่งข้อมูลข่าวสารไม่ครบถว้น
ไม่ทั่วถึง 

- ข้อมูลที่กระจายออกไปไม่ถึง
ผู้ประกันตนบางกลุ่ม 

- ส านักงานประกันสังคมควร
วางแผนกระจายข้อมูลข่าวสาร
ให้ครอบคลุม และเข้าถึงผู้ที่ยัง
ไม่ได้รับข่าวสาร 

 ก า ร รั บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ไ ม่
ครบถ้วน 

- ผู้ประกันตนบางรายไม่ให้ความ
สนใจ 

- ส านักงานประกันสังคมต้องมี
การท าสื่อในการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงได้และ
เป็นสื่อท่ีน่าสนใจ น่าดึงดูด และ
เข้าใจง่ายมากกว่าเดิม 

ที่มา : จากการระดมความคิดเห็นในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 
 

นวัตกรรมที่ควรน ามาใช้ คือ  
- ส านักงานประกันสังคมควรมีใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยในการกระจายข้อมูลข่าวสาร 

เช่น การท า LINE กลุ่มเฉพาะเจาะจง, LINE ชี้แจงนายจ้าง, ท าคลิปวิดีโอในการให้
ความรู้ที่มีภาษาเข้าใจง่าย 

- มีการกระจายความรู้ประกันสังคมสู่สถานศึกษา ชุมชน ต าบล หมู่บ้าน เพ่ือให้
ประชาชนอยู่ในระบบประกันสังคมมีสิทธิในการประกันตน 

 
 
 
 



   

19-17 

19.10 สรุปประเด็นระดมความคิดเห็นเรื่องที่ 10 ข้อร้องเรียน และช่องทางการ
ร้องเรียน 
จากปัญหาที่เกิดขึ้น คือ 

 ปัจจัยภายใน 
o ประสิทธิผลของการร้องเรียนผ่านสายด่วน 1506 (ซึ่งเป็น Outsource) 
o เจ้าหน้าที่ประกันสังคมขาดความรู้และจิตส านึกในการให้บริการ 
o นโยบายของผู้บริหารภายในหน่วยงานไม่ชัดเจน 
o การสื่อสารภายในองค์กรไม่ชัดเจน 

 ปัจจัยภายนอก 
o หน่วยงานพันธมิตร เช่น โรงพยาบาล ไม่มีองค์ความรู้งานบริการประกันสังคม

อย่างแท้จริง 
ผลการระดมความคิดเห็น พบว่า เรื่องนี้มีข้อดี คือ 

- การพัฒนาประสิทธิภาพของสายด่วน 1506 ท าให้ผู้ประกันตนเข้าถึงประกันสังคมได้ดี
ขึ้น และเป็นกาให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

- การร้องเรียน หากมีการร้องเรียนในสิ่งที่ถูกต้องที่จะเป็นมาตรการหนึ่งในการก ากับ
ดูแลการท างานของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่น ามาปรับปรุงแก้ไขในการท างาน 

- ท าให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริการของเจ้าหน้าที่ทั้งด้านจิตส านึก ความรู้
เกี่ยวกับงาน และการให้บริการของหน่วยงานพันธมิตร เพ่ือเน้นข้อมูลในการพัฒนา
บุคคลากรและประสานการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานพันธมิตรในการปรับปรุงการ
บริการเพื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส าหรับปัญหาที่ยังคงพบอยู่นั้น มีแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 19.10  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของข้อร้องเรียน และช่องทางการ
ร้องเรียน 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 

 ปัจจัยภายใน   
o ประสิทธิผลของการ

ร้องเรียนผ่านสายด่วน 
1506 (ซึ่งเป็น Outsource) 

- การสื่อสารของเจ้าหน้าท่ี 1506 - เจ้าหน้าที่ 1506 ต้องมีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ป ร ะ กั น สั ง ค ม ใ น ทุ ก ด้ า น
เ พื่ อ ที่ จ ะ ไ ด้ อ ธิ บ า ย ใ ห้
ผู้ ป ร ะ กั น ต น ที่ โ ท ร เ ข้ า ม า
สอบถามได้อย่างถูกต้อง 



   

19-18 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 
o เจ้าหน้าท่ีประกันสังคมขาด

ความรู้และจิตส านึกในการ
ให้บริการ 

- เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
จากฝ่ายบุคคล และไม่มีความ
พร้อมในการท างาน 

- ฝ่ายบุคคลของประกันสังคม
ต้องมีการจัดอบรม สัมมนา
เพื่ อ ให้ความรู้ แก่ เจ้ าหน้าที่
ก่อนท่ีจะปฏิบัตติิงาน  

o นโยบายของผู้บริหารภายใน
หน่วยงานไม่ชัดเจน 

- ผู้ปฎิบัติไม่เข้าใจในแนวทางการ
บริหารงานของผู้บริหาร 

- ควรสร้างความเข้ าใจให้กับ
ผู้ปฎิบัติถึงแนวทาง นโยบายใน
การบริหารงาน 

o การสื่อสารภายในองค์กรไม่
ชัดเจน 

- เจ้าหน้าที่ประกันสังคมบางราย
ยังคงมีอคติต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่
มีความสามัคคีและไม่ร่วมมือ
กันในการท างาน 

- องค์กรต้องสร้างจิตส านึกให้
เ จ้ า ห น้ า ที่ มี ค ว า ม ส า มั ค คี  
ท างานร่วมกันเป็นทีมได้ จะได้
มีการประสานงานเพื่อที่การ
ปฏิบัตงิานออกมาได้มีคุณภาพ 

 ปัจจัยภายนอก   

o หน่วยงานพันธมิตร เช่น 
โรงพยาบาล ไม่มีองค์ความรู้
งานบริการประกันสังคม
อย่างแท้จริง 

- ส านักงานประกันสังคมไม่มี
มาตรการเด็ดขาดกับหน่วยงาน
พันธมิตร 

- ส านักงานประกันสังคมต้องมี
บ ทล ง โ ทษที่ ชั ด เ จ น ให้ กั บ
หน่วยงานพันธ์มิตรที่ท าผิด
เง่ือนไข และส่งผลให้เกิดการ
ร้องเรียน 

ที่มา : จากการระดมความคิดเห็นในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 
 

นวัตกรรมที่ควรน ามาใช้ คือ  
- มีการพัฒนาบุคลากรของประกันสังคม โดยการจัดอบรมใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยในการ

ให้ความรู้เพื่อมีความเข้าใจไปในมาตรฐานเดียวกัน 
- การพัฒนาและปรับปรุงเรื่องของระบบ AI เช่น เรื่องการถามตอบผ่าน แชท อีเมล์ และ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการที่ดี 
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สรุปข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 
ข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมประชมุ ในวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 

ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร นัน้ สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากนกัวิจยั 
ได้ ดงันี ้

ประเด็น มาตรา 33 
 1. ส านักงานประกันสังคมควรที่จะมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนายจ้าง อย่างต่อเนื่อง
ในรายละเอียดเกี่ยวกับ มาตรา 33 โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง 
รวมถึงรายละเอียดของ มาตรา 33 เพ่ือให้นายจ้าง สถานประกอบการต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจมาก
ขึ้น และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
 2. ส านักงานประกันสังคมควรมีการตรวจสอบการจ่ายเงินสมทบให้เป็นมาตรฐานและ
เข้มงวดเรื่องของการตรวจสอบมากขึ้น 

ประเด็น มาตรา 39 
 1. ส านักงานประกันสังคมควรมีการแจ้งเตือนการช าระเงินผ่านทางโทรศัพท์ หรือใช้
ระบบการจ่ายเงินโดยหักผ่านทางบัญชีธนาคาร 
 2. ส านักงานประกันสังคมควรมีการอธิบายรายละเอียดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะสมัครได้ทราบ
ข้อมูลและท าความเข้าใจ 

ประเด็น มาตรา 40 
 1. ส านักงานประกันสังคมควรมีการก าหนดเงื่อนไขการส่งเงินสมทบเพ่ือที่ผู้ประกันตน 
มาตรา 40 จะส่งเงินสมทบได้ตรงเวลา 
 2. ส านักงานประกันสังคมควรเพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่านตู้ ATM ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส หรือผ่านหน่วยงานท้องถิ่น เพ่ือความสะดวก 

ประเด็น การเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทน มาตรา 33 39 40 
 1. ส านักงานประกันสังคมควรมีการท างานผ่านระบบให้มากขึ้น เพ่ือลดเอกสาร ความ
ซ้ าซ้อน และเป็นการบันทึกข้อมูลของผู้ประกันตน 
 2. ส านักงานประกันสังคมควรคัดสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพร้อม
มีความเข้าใจ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบและขั้นตอน 

ประเด็น การท าตลาดหาลูกค้า มาตรา 40 
 1. ส านักงานประกันสังคมควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทั่วถึง ให้
ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ  

ประเด็น การเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทน ความรู้และความสามารถในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 
 1. ฝ่ายบุคคลของประกันสังคม ควรมีการปลูกฝังเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือกระตุ้น 
เตือนให้เจ้าหน้าที่รู้และปฏิบัติตามเรื่องของการมีจิตใจที่บริการ 
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 2. ส านักงานประกันสังคมควรมีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้  กับเจ้าหน้าที่
ประกันสังคม อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ที่หลากหลาย สามารถท างานแทนผู้อื่นได้เมื่อจ าเป็น และ
มีประสิทธิภาพ 
 3.  ส านักงานประกันสังคมควรมีปฏิบัติหน้าที่กับบุคคลากรอย่างเท่าเทียม ให้
ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ที่ยังท างานไม่มีประสิทธิภาพโดยกระตุ้นและจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะฝีมือใน
การท างาน 

ประเด็น การเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทน เครือข่ายทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล 
 1. ส านักงานประกันสังคมและเครือข่ายทางการแพทย์ควรมีการประสานงานและปรับ
ฐานข้อมูลให้ตรงและเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 2. ควรมีมาตรการให้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย ให้มีบริการอย่าง
มีมาตรฐาน ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในการรักษา 

ประเด็น การเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทน เครือข่ายพันธมิตรการรับเงิน -จ่ายเงิน
ประกันสังคม 
 1. ส านักงานประกันสังคมควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย 
เกี่ยวกับการปฏิบัติการรับช าระเงินระบบ E-payment ต่างๆ 

ประเด็น การเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทน การไม่รู้สิทธิ ไม่รู้ข้อมูลของผู้ประกันตน 
 1. ส านักงานประกันสังคมควรศึกษาว่าผู้ประกันตนในส่วนที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือ
ที่ไม่รับรู้เรื่องสื่อนั้น จะมีวิธีการไหนได้บ้างที่ท าให้ได้รับข้อมูล เช่น การกระจายข้อมูลข่าวสารผ่าน
ตัวแทนชุมชนโดยการประกาศเสียงตามสาย หรือมีการเข้าไปให้ความรู้ตามชุมชนที่ห่างไกล 
 2. ส านักงานประกันสังคมควรมีเครื่องมือประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสารให้ผู้ประกันตน
ได้รับความรู้ความเข้าใจการใช้งานเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ส านักงานประกันสังคมควรมีการท าสื่อในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงได้
และเป็นสื่อท่ีน่าสนใจ น่าดึงดูด และเข้าใจง่ายมากกว่าเดิม 

ประเด็น ข้อร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
 1. ส านักงานประกันสังคมควรพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ 1506 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประกันสังคมในทุกด้านเพื่อที่จะได้อธิบายให้ผู้ประกันตนที่โทรเข้ามาสอบถามได้อย่างถูกต้อง 
 
 

 

 

 



   

19-21 

19.11 ข้อเสนอแนะการจัดท าแผนมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ และ
การสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
จากผลส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการส านักงานประกันสังคมในปี 2562 และผลจากการ

ระดมความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ประกันสังคมทั้ง 142 หน่วยบริการ (ส านักงานประกันสังคม 137 หน่วย
บริการและศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ศูนย์) ทีมนักวิจัยได้น าข้อมูลมาประมวลและได้
บทสรุปข้อเสนอแนะการจัดท าแผนมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการสร้าง
นวัตกรรมที่เก่ียวข้อง ทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านที่ 2 ความเหลื่อมล้ าของการบริการ 
ด้านที่ 3 ความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใส 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ใน 3 

ด้านดังกล่าว ดังนี้ 
 

ด้านที่ 1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
จุดอ่อน - บริการดา้นการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการน้อยที่สดุ 

2 ปีต่อเนื่อง 
- ส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารได้ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
- ผู้ใช้บริการยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก  
- ข้อมูลข่าวสารยังมีความไม่ชัดเจน  
- ผู้ใช้บริการอาจไมไ่ด้รับประโยชนต์่อข้อมูล  
- การเผยแพร่ข้อมลูยังไมม่ีความหลากหลาย 
- ขาดประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระตรงความต้องการของผู้ประกันตน 

แนวทางเสริมจุดแข็งและลดจุดออ่น  - ควรมุ่งเน้นไปในเรื่องการมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตน เช่น 
การสร้างสโลแกน 
“มีปัญหาประกันสังคมโทร 1506 ตอบจบทุกเร่ือง” 

- ส านักงานประกันสังคม ต้องมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการ 
Call Center 1506 ให้มีประสิทธิภาพสูงสดุอย่างแท้จริง เพื่อท าให้
ผู้ประกันตนยอมรับและเกิดความนิยมใช้มากที่สุด กล่าวคือ 
ผู้ประกันตนทุกคนในชีวิตประจ าวัน ไม่จ าเป็นต้องรู้เรื่องงาน
ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของตนเอง แต่เมื่อใดก็ตามที่
ผู้ประกันตนต้องการจะรับรู้ สิ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรก คือ 1506 
และ ระบบ Call Center 1506 ตอ้งมีสามารถตอบโจทย์ความต้อง
ของผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น 
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- ส านักงานประกันสังคม ควรสร้างแนวการตรวจสอบและวัดความรู้ 
การท างานของเจ้าหน้าที่ Call Center 1506 อย่างต่อเนื่อง เช่น 
การสุ่มโทรหา Call Center 1506 และสอบถามปัญหา สร้างโจทย์
ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหา เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการท างานของ 
Call Center 1506 ได้ดีที่สุด 

- การน าแนวคิดสร้างเครือข่ายประกันสังคมที่เข้มแข็งเข้ามาเสริม
บทบาทการท างานของเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่มีอยู่จ ากัด โดย
เพิ่มตัวแทน/ผู้ดูแล/ให้ค าปรึกษา/สร้างเครือข่ายที่ได้รับ ใบอนุญาต
จากส านักงานประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี การน าแนวคิดให้
สถานประกอบการ มีพนักงานที่มีบทบาทเป็นตัวแทนส านักงาน
ประกันสังคมอยู่ภายในสถานประกอบการนั้นๆ เพื่อให้บุคคล
เหล่านี้ท าหน้าท่ีสื่อสารกับผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึงและมีเนื้อหาที่
ถูกต้อง โดยมีส านักงานประกันสังคมท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ส่ง
ข่าวสารผ่านตัวแทนเหล่านี้ 

 
ด้านที่ 2 ความเหลื่อมล  าของการบริการ 
จุดอ่อน - ขนาด (จ านวน) ของผู้ประกันตนท่ีเหมาะสมต่อหน่วยบริการอาจส่งผลต่อคณุภาพงานบริการที่

สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได ้
แนวทางเสริมจุดแข็งและลดจุดออ่น  - วิธี ลดความเหลื่ อมล้ าของการบริการระหว่ างส านักงาน

ประกันสังคมภาคต่างๆ ที่ดีสุด คือ การที่ส านักงานประกันสังคม
ออกนโยบายให้ทุกหน่วยบริการต้องผ่านมาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) เพราะโดยข้อก าหนดของ GECC การที่ศูนย์
ราชการใดๆ จะได้รับใบรับรองจะต้องปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ให้ถึงระดับข้อก าหนด ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับให้ส านักงาน
ประกันสังคมท้ัง 137 หน่วยบริการ ยกระดับคุณภาพงานบริการให้
เท่าเทียมกัน 

 
ด้านที่ 3 ความเชื่อม่ันในคุณธรรมและความโปร่งใส 
จุดอ่อน - ผลส ารวจปี 2562 ผู้ประกันตนให้คะแนนความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน

ประกันสังคม ลดลง และส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ านวนผู้ประกันตนท่ีมีความผูกพันมาก
ได้ แม้ผลส ารวจช้ีว่าในทางปฏิบัติ “ไม่มี” เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมเรียกรับผลประโยชน์ก็
ตาม 

แนวทางเสริมจุดแข็งและลดจุดออ่น  - ในภาพใหญ่ขององค์กร ส านักงานประกันสังคมควรเน้นสื่อสารกับ
ผู้ประกันตนเรื่อง ความโปร่งใสขององค์กร เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจและภาพลักษณ์องค์กรเพราะความเช่ือมั่นในคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสที่ผู้ประกันตนมีต่อบทบาทการท าหน้าที่ของ
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ส านักงานประกันสังคม เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวต่อ
ส านักงานประกันสังคมอย่างมาก 

- ส านักงานประกันสังคมควรเพิ่มแนวทางสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน การให้บริการของ
ส านักงานประกันสังคมกับกลุ่มผู้ประกันตนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 
กลุ่มนายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ รวมถึงผู้ประกันตนที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งนี้ควรเน้นสื่อสารไปที่ส านักงาน
ประกันสังคมขนาดใหญ่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาคเหนือ 

 

19.12 ข้อเสนอแนะการพัฒนางานบริการประกันสังคม และการส ารวจความพึงพอใจ
ส านักงานประกันสังคม ปี 2563 
เรื่องที่ 1 : สมควรให้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประกันสังคมผ่าน

เครือข่ายทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล ตามสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศที่อยู่ในความตกลง
ของส านักงานประกันสังคม โดยท าการส ารวจ ณ สถานพยาบาลนั้นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการให้บริการ ความเสมอภาคของการให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ส านักงาน
ประกันสังคมใช้เป็นข้อมูล น าเสนอต่อสถานพยาบาลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพงานบริการที่ส่งผลต่อ
ความรู้สึกของผู้ประกันตน ขณะใช้สิทธิประกันสังคมผ่านเครือข่ายทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลนั้นๆ และส านักงานประกันสังคมใช้เป็นข้อมูลก าหนดมาตรการให้สถานพยาบาล
ปรับปรุงคุณภาพงานบริการต่อไป 

หลักการและเหตุผล : จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มในประเด็นเกี่ยวข้อง
กับการให้บริการเครือข่ายทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล ให้ข้อคิดเห็นว่า บริการเครือข่ายทาง
การแพทย์ การรักษาพยาบาล ยังไม่ดีพอ ผู้ประกันตนเอง ยังรู้สึกถึงความแตกต่างในงานบริการเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเข้ารักษาที่ไม่ใช้สิทธิประกันสังคม ประกอบกับผลส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ประกันตนที่มีต่อบริการเครือข่ายทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล ในปี 2562 ผ่านการใช้สิทธิ
ประกันสังคม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจบริการเครือข่ายทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล 
อยู่ที่ 3.821 คะแนน (น้อยกว่าความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มีต่อส านักงานประกันสังคม 4.337 
คะแนน โดยตัวเลข 4.337 คะแนน ไม่ได้น าผลคะแนนความพึงพอใจบริการเครือข่ายทางการแพทย์ 
การรักษาพยาบาล เข้ามาร่วมค านวณด้วย) ซึ่งหากน าผลส ารวจความพึงพอใจบริการเครือข่ายทาง
การแพทย์ การรักษาพยาบาล นับเป็นส่วนหนึ่งบริการในภาพรวมส านักงานประกันสังคม จะส่งผลให้
ส านักงานประกันสังคมไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด ดังนั้น งานบริการเครือข่ายทางการแพทย์ การ
รักษาพยาบาล จึงถือเป็นจุดอ่อนในงานบริการประกันสังคมอย่างชัดเจน 

แต่ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจบริการเครือข่ายทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล ในปี 
2562 (3.821 คะแนน) ครั้งนี้ ไม่ได้ก าหนดรายละเอียด จ านวนตัวอย่างผู้ใช้บริการเครือข่ายทาง
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การแพทย์ที่ชัดเจนและเท่าเทียมกันในทุกๆ สถานพยาบาล ไม่ได้ก าหนดจ านวนสถานพยาบาลที่ต้อง
ส ารวจอย่างชัดเจน โดยการส ารวจในปี 2562 ใช้วิธีสุ่มสอบถามผู้ประกันตนที่มีประสบการณ์ใช้บริการ
เครือข่ายทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล ณ สถานที่ส ารวจต่างๆ เช่น ในส านักงานประกันสังคม ใน
สถานที่ท างานของผู้ประกันตน โดยไม่ได้เข้าไปส ารวจความพึงพอใจบริการเครือข่ายทางการแพทย์ 
การรักษาพยาบาล ณ หน่วยบริการทางการแพทย์อย่างเป็นระบบตามหลักสถิติ จึงท าให้ผลคะแนน 
3.821 ไม่สามารถน าไปใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพงานบริการทางการแพทย์ การรักษาพยาบาลในระดับ
รายสถานพยาบาลได้จริง ทีมนักวิจัยจึงเสนอให้ ปี 2563 สมควรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการประกันสังคมผ่านเครือข่ายทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล ตามสถานพยาบาลต่างๆ ทั่ว
ประเทศอย่างมีระบบและอ้างอิงทางหลักสถิติได้ และส านักงานประกันสังคมใช้ข้อมูลผลส ารวจนี้ 
ก าหนดเป็นกติกาควบคุมให้สถานพยาบาลต้องได้รับผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ประกันตนผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดต่อไป  

 
เรื่องที่ 2 : สมควรให้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของการใช้บริการ Call Center 1506 

โดยสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์เคยติดต่องานประกันสังคมผ่านระบบ Call Center 1506 เช่น ใน
รอบ 6 เดือนก่อนส ารวจความพึงพอใจ 

หลักการและเหตุผล  : บริการที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด (2 ปีส ารวจ) คือ การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สะท้อนข้อเท็จจริงว่าส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ข้อมูลข่าวสารยังมีความไม่ชัดเจน ผู้ใช้บริการ
อาจไม่ได้รับประโยชน์ต่อข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่มีความหลากหลาย ดังนั้น การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายการท างานต่อไป 

แต่ด้วยข้อเท็จจริงในงานบริการส านักงานประกันสังคมที่มีฐานผู้ประกันตนจ านวนมาก 
โอกาสที่จะท าให้ผู้ประกันตนรับรู้ข่าวสารงานประกันสังคมอย่างทั่วถึงและตรงความต้องการในทุก
กลุ่มจึงเป็นเรื่องยาก (ท าไม่ได้) แนวทางปฏิบัติเหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องต้องท าให้ผู้ประกันตนรับรู้
ข่าวสารอย่างทั่วถึง แต่ควรมุ่งเน้นไปในเรื่องการมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตน 

Key word ส าคัญจึงอยู่ที่การท าให้ Call Center 1506 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่
ผู้ประกันตนจะติดต่อและรับข้อมูลประกันสังคม 

ส านักงานประกันสังคม ต้องมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการ Call Center 1506 ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง เพ่ือท าให้ผู้ประกันตนยอมรับและเกิดความนิยมใช้มากที่สุด กล่าวคือ 
ผู้ประกันตนทุกคนในชีวิตประจ าวัน ไม่จ าเป็นต้องรู้เรื่องงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของตนเอง 
แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ประกันตนต้องการจะรับรู้ สิ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรก คือ 1506 และ ระบบ Call 
Center 1506 ต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องของผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น 
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ส านักงานประกันสังคม ควรสร้างแนวการตรวจสอบและวัดความรู้ การท างานของเจ้าหน้าที่ 
Call Center 1506 อย่างต่อเนื่อง เช่น การสุ่มโทรหา Call Center 1506 และสอบถามปัญหา สร้าง
โจทย์ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท างานของ Call Center 1506 ได้ดีท่ีสุด 

แนวทางสร้างตัวชี้วัด เช่น 1.สถิติร้องเรียนศูนย์บริการ Call Center 1506 ต้องเท่ากับศูนย์ 
2.การสุ่มตรวจสอบความรู้ ทักษะการตอบสนอง/การสนทนา/มารยาท การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ของเจ้าหน้าที่ Call Center 1506 ต้องผ่านเกรดสูงสุดของตัวชี้วัด 3.รวมถึงท าการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์บริการ Call Center 1506 อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  

 
เรื่องที่ 3 : ส่งเสริมให้ส านักงานประกันสังคมทั้ง 137 หน่วยบริการ เข้าระบบศูนย์ราชการ

สะดวก (GECC) 
หลักการและเหตุผล : กฎ กติกา ระเบียบปฏิบัติที่ถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานการให้บริการ

ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ผ่านมุมมองที่ส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านสถานที่ ต้องเข้าถึงง่าย และ
สะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน 2.ด้านบุคลากร ต้องมีจิตบริการ 
(Service Mind) การบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3.ด้านงานที่ให้บริการ ต้องสนอบตอบความ
ต้องการขั้นตอนการขอรับบริการของประชาชนไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความง่ายต่อเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการ 4.ด้านอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ตามภารกิจโดยทุกๆ ด้าน ต้องมีมาตรฐานในการบริการ
ประชาชน 

ซึ่งหากส านักงานประกันสังคมทั้ง 137 หน่วยบริการ มีมาตรการการให้บริการตามแบบศูนย์
ราชการสะดวก จะช่วยท าให้งานบริการประกันสังคมมีระบบ แบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ 

 
เรื่องที่ 4 : ส่งเสริมให้ส านักงานประกันสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรในเรื่องคุณธรรม

และความโปร่งใส เพ่ือเพ่ิมโอกาสการขยายฐานผู้ประกันตนที่มีความผูกพันกับส านักงานประกันสังคม
ให้มากขึ้น 

หลักการและเหตุผล : ข้อบ่งชี้จากผลส ารวจ พบว่า คะแนนความพึงพอใจการให้บริการด้าน
ต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม ไม่ได้แปรผันโดยตรงกับระดับความรู้สึกผูกพันของผู้ประกันตน 
สะท้อนว่า การที่ผู้ใช้บริการของส านักงานประกันสังคมจะรู้สึกพึงพอใจในบริการระดับมากน้อย
เพียงใด เป็นผลโดยตรงจากคุณภาพงานบริการ แต่กลับพบว่า ความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงานประกันสังคม มีอิทธิพลต่อผู้ประกันตนที่มีความรู้สึกผูกพันกับส านักงาน
ประกันสังคมระดับผูกพันมาก ดังนั้นเชื่อว่า การเสริมสร้างภาพลักษณ์เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ให้กับหน่วยงาน จะช่วยเพ่ิมโอกาสให้ส านักงานประกันสังคม สามารถขยายฐานผู้ประกันตนที่มี
ความรู้สึก "ผูกพันมาก" ให้เพ่ิมจ านวนขึ้น 

ความส าคัญการพัฒนางานบริการของส านักงานประกันสังคม จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
ภาพลักษณ์องค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเช่นกัน 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
เรื่องที่ 1 แนวทางการวัด การวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องการเชื่อม่ันที่มีต่อคุณธรรมและความ

โปร่งใสของส านักงานประกันสังคม 
จากเดิมที่ ได้มีการวัดความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน

ประกันสังคม โดยพิจารณาจากหลักนิติธรรม หลักความมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย (หลักนิติธรรม)  
2.  มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป (หลักความมีส่วนร่วม)  
3.  ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม (หลักนิติธรรม)  
4.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (หลักคุณธรรม)  
5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส)  
6. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ (หลักความ

คุ้มค่า)  
7. เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ) เป็นอย่างดี (หลักความ

รับผิดชอบ) 
ทีมวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าในการวัดความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใสควรเพ่ิม

รายละเอียดให้สอดคล้อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ที่ได้จัดท าโดย ศูนย์ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 
เมื่อพิจารณาจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ที่ได้จัดท าโดย ศูนย์ประเมินคุณธรรมและ
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ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ แล้วจะเห็นได้ว่า ควรท าการส ารวจเพ่ิมเติมในเรื่องของความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม 
ดังนี้  

1. การบริหารงานในหน่วยงาน 
2. การใช้อ านาจของบุคลากรผู้ให้บริการ 
3. การบริหารจัดการการใช้ทรัพย์สินในหน่วยงาน 
4. การแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงาน 
5. คุณภาพการด าเนินงานให้กับผู้ใช้บริการ 
6. ประสิทธิภาพการสื่อสารในหน่วยงาน 

 ซึ่งทั้ง 6 ด้านนี้ จะเป็นด้านที่มีผู้ใช้บริการสามารถให้ข้อมูลได้ และนอกจากนี้ ในการสอบถาม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีการสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานประกันสังคม ด้วยเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

ผ1-1 

ภาคผนวก 1 
แบบสอบถาม 

 
1. แบบสอบถามผู้ประกันตน 
 

 

แบบสอบถามชุดที่ 1 
โครงการส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกนัสังคม ปี 2562 

โดย ศูนย์วิจยัและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
รหัสหน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม     วันท่ีส ารวจ ..............................  

 

   ช่ือพนักงานส ารวจ.......................................................เบอร์โทร............................ 
สถานที่ส ารวจข้อมลูภาคสนาม   1.ภายในหน่วยบริการส านักงานประกันสังคม  2.ภายนอกหน่วยบริการ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ใช้บริการ (ถามทุกคน) 
ข้อ 1.1 ช่ือ/นามสกุล.................................................................. อาย.ุ.................... ปี  1.ชาย  2.หญิง 
ข้อ 1.2 สถานท่ีท างาน.............................................................................. เบอร์ตดิต่อท่าน..................................... 
ข้อ 1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด  
  1.ประถมศึกษา/ต่ ากว่า  2.มัธยมศึกษาตอนต้น  3.มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
  4.อนุปริญญา/ปวส.  5.ปริญญาตร ี   6.ปริญญาโท/สูงกว่า  
  7.อื่นๆ................................................................................................................................... 
ข้อ 1.4 สถานภาพการท างาน 

 1.ลูกจ้างเอกชน (ค่าจ้างรายวัน)   2.ลูกจ้างเอกชน (ค่าจ้างรายเดือน)   
 3.พนักงาน/ลูกจ้าง หน่วยงานรัฐ    4.นายจ้าง/เจ้าของกิจการ (มลีูกน้อง)  
 5.ค้าขาย/ประกอบอาชีพอิสระ    6.รับจ้างทั่วไป 
 7.ว่างงาน (ก าลังหางานท า)  
 8.ไม่ได้ท างานและไม่พร้อมทีจ่ะท างาน (อยู่นอกก าลังแรงงาน) เช่นพ่อบ้าน/แม่บ้าน  

ข้อ 1.5 รายได้ส่วนตัว.............................. บาท/เดือน  
* กรณีผูต้อบระบรุายได้ที่มิใช่ต่อเดือน ให้สอบถามว่าโดยเฉลี่ยมรีายได้เดือนละเท่าใด 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการประกันสงัคม (ถามทุกคน) 
ข้อ 2.1 ท่านเป็นผู้ประกันตนกับส านักงานประกันสังคมมาแล้วก่ีปี ..................................ปี (  จ าไม่ได้) 
ข้อ 2.2 สถานะของการใช้บริการส านักงานประกันสังคม 
 1.นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง  2.ผู้ประกันตน มาตรา 33  3.ผู้ประกันตน มาตรา 39 
 4.ผู้ประกันตน มาตรา 40    5.ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน)  
 6.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ทายาท/ผู้มีสิทธิ   7.ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ประกันตน/ลูกจ้าง 

ข้อ 2.3 ท่านเคยติดต่อขอรับบริการกับส านักงานประกันสังคมเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.งานขอรับเงินประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม)  
 2.งานขอรับเงินทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 
 3.งานทะเบียนและประสานการแพทย ์  4.งานการเงินและบัญชี   
 5.งานตรวจสอบและติดตามหนี้/งานเงินสมทบ    

 รายละเอียดเพิ่มเตมิของการตดิตอ่......................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3 ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อบริการส านักงานประกนัสังคมในภาพรวม (ถามทุกคน) 
ข้อ 3.1 ท่านรู้สึกพึงพอใจการให้บริการของส านักงานประกันสังคมในภาพรวม (ความรู้สึกแรก) ระดับใด 
  5.พึงพอใจมากท่ีสุด  4.พึงพอใจมาก    3.พึงพอใจปานกลาง  

 2.พึงพอใจน้อย    1.พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
ตอนที่ 4 ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อบริการภายในหน่วยบริการส านักงานประกันสังคม 
ถามเฉพาะผู้ใช้บริการที่เคยเข้ามาติดต่อขอรับบริการภายในหน่วยบริการส านักงานประกันสังคม  
(จากประสบการณ์ตรงท่ีได้รับบริการ)  

ประเภทบริการภายในหน่วยบริการ 
ระดับความรู้สึกพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

การให้บริการของเจ้าหน้าที่      
ข้อ 4.1 การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในบริการ      
ข้อ 4.2 ความสุภาพ พูดจาดี มมีนษุยสัมพันธ์ด ี      
ข้อ 4.3 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ      
ข้อ 4.4 การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม      
ข้อ 4.5 ความสุภาพของการแต่งกาย      
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ      
ข้อ 4.6 การให้บริการตามล าดับควิ      
ข้อ 4.7 ความสะดวกของขั้นตอนการให้บริการ      
ข้อ 4.8 ความรวดเร็วในการให้บรกิาร      
ข้อ 4.9 การแสดงแผนผัง/แจ้งข้อมูลขั้นตอนการ
บริการ 

     
ข้อ 4.10 ความถูกต้องและครบถ้วนของบริการที่ไดร้ับ      
ข้อ 4.11 วันและเวลาเปิดให้บริการ      



    

ผ1-3 

ประเภทบริการภายในหน่วยบริการ 
ระดับความรู้สึกพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

สิ่งอ านวยความสะดวก      
ข้อ 4.12 ความสะอาดของสถานท่ี      
ข้อ 4.13 ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของสถานท่ี      
ข้อ 4.14 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
ภายในอาคาร เช่น เก้าอี้นั่งรอ น้ าดื่ม      

ข้อ 4.15 ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับ
บริการ 

     
ข้อ 4.16 การแสดงป้ายแนะน าบรกิาร/ประชาสมัพันธ์      
การประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร      
ข้อ 4.17 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าได้โดยสะดวก      
ข้อ 4.18 เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน      
ข้อ 4.19 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับมีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริการ 

     
ข้อ 4.20 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับถูกต้องไม่ล้าสมยั      
ข้อ 4.21 มีความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร      
คุณภาพของการให้บริการ      
ข้อ 4.22 มีความเสมอภาคของการให้บริการ      
ข้อ 4.23 การให้บริการถูกต้องครบถ้วน      
ข้อ 4.24 การให้บริการอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม      
ข้อ 4.25 การให้บริการมีความโปรง่ใส      
ข้อ 4.26 ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ      
 
ข้อ 4.27 การมาใช้บริการภายในหน่วยบริการแห่งนี้ ท่านให้ความส าคัญกับบริการเรื่องใดมากที่สุด 3 อันดับแรก 
บริการของเจ้าหน้าท่ี  อันดับ ................... 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ อันดับ ................... 
สิ่งอ านวยความสะดวก  อันดับ ................... 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อันดับ ................... 
คุณภาพการให้บริการ  อันดับ ................... 
 
ข้อ 4.27 ข้อคิดเห็นเร่ืองวันเวลาเปิดให้บริการ ท่านต้องการให้หน่วยบริการส านักงานประกันสังคม เปิดท าการใน
วันและเวลาใดเพิ่มเติม 

 1.ต้องการให้ ขยายเวลาเปิดเป็นเวลา.........................  
 2.ต้องการให้ ขยายเวลาปดิเปน็เวลา.......................... 
 3.ต้องการให้ เปิดบริการวันเสาร ์    
 4.ต้องการให้ เปิดบริการวันอาทิตย ์
 5.ไม่ต้องการเพ่ิม /ให้เป็นวันและเวลาเช่นเดมิ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น) 
 

หน่วยบรกิารแห่งนี้ ควรปรับปรุงบริการภายในส านกังาน 
เร่ืองอะไรบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 



    

ผ1-4 

ตอนที่ 5 ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อบริการของส านักงานประกันสังคม 

บริการของส านักงานประกันสังคม 
มีประสบการณ์ใช้บริการ - ระดับความรู้สึก

พึงพอใจ 
ไม่มี

ประสบการณ์ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต       
A : ถามเฉพาะ นายจ้าง 
A ข้อ 5.1 การขึ้นทะเบียนผู้ประกนัตน/การส่งข้อมูลเงิน

สมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
      

A ข้อ 5.2 การช าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment       
B : ถามเฉพาะ นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 39, 40 
B ข้อ 5.3 การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt  

      

C : ถามเฉพาะ นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 
40 

C ข้อ 5.4 การใช้บริการผ่าน SSO Connect Mobile 

      

C ข้อ 5.5 การใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต ์
 ส านักงานประกันสังคม (รูปแบบใหม่) 

      

D : ถามเฉพาะ ผู้ประกันตนมาตรา 40 
D 5.6 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40  
   (บริการผ่านเคาน์เตอรเ์ซอร์วสิ) 

      

การใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารต่อไปนี้       
ข้อ 5.7 เว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคม       
ข้อ 5.8 Facebook ของส านักงานประกันสังคม       
ข้อ 5.9 Mobile Application       
ข้อ 5.10 ศูนย์บริการข้อมูล Call Center 1506       
ข้อ 5.11 เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม       
ข้อ 5.12 เครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40  
            (ถามเฉพาะผู้ประกันตน ม.40) 

      

ข้อ 5.13 ปฏิทินส านักงานประกันสังคม       
 

ข้อ 5.14 ส าหรับผู้ที่เคยใช้บริการ และตอบความพึงพอใจระดับ “ปานกลาง” หรือ “น้อย” หรือ “นอ้ยท่ีสุด” 
ส านักงานประกันสังคม ควรปรับปรุงบริการในข้อน้ันอย่างไร เพื่อให้ท่านมีความรูส้ึกพึงพอใจมากข้ึนกว่าเดิม 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 5.15 ส าหรับผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ : การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 ท่านคิดว่า มีความจ าเป็นหรือไม่ ที่ส านักงานประกันสังคม มีบริการด้านนี ้
  1.มีความจ าเป็น   

 2.ไม่มีความจ าเป็น เพราะ..................................................................................................... 
ข้อ 5.16 ส าหรับผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ : การใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสาร 
 ท่านคิดว่า มีความจ าเป็นหรือไม่ ที่ส านักงานประกันสังคม มีบริการด้านนี ้
  1.มีความจ าเป็น   

 2.ไม่มีความจ าเป็น เพราะ..................................................................................................... 



    

ผ1-5 

ตอนที่ 6 การรับรู้สิทธิประโยชนท์ดแทน "กองทุนประกันสังคม" และความรู้สึกพึงพอใจในสิทธิประโยชน์
ทดแทน (ถามทุกคน) 
ท่านรู้หรือไม่ว่า ท่านมีสิทธิประโยชน์ทดแทนในรายการใดบ้างและทา่นรู้สึกพึงพอใจเพียงใดกับการมสีทิธิประโยชน์
ทดแทน 

สิทธิประโยชน์ทดแทน (กองทุน
ประกันสังคม) 

รับรู้ 
กรณี "รับรู้" ระดับความรู้สึกพึงพอใจ 

ไม่
รับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ข้อ 6.1 เจ็บป่วย/ประสบอันตราย (มาตรา 
33,39,40)        

ข้อ 6.2 บริการทันตกรรม ประเภทใช้
บริการส ารองจ่าย แล้วน ามาเบิก 
(มาตรา 33,39) 

       

ข้อ 6.3 บริการทันตกรรม ประเภทใช้
บริการผ่านสถานพยาบาล/คลินิกใน
ความตกลงโดยไม่ต้องส ารองจ่าย 
(มาตรา 33,39)  

       

ข้อ 6.4 ทุพพลภาพ (มาตรา 33,39,40)        
ข้อ 6.5 คลอดบุตร (มาตรา 33,39)        
ข้อ 6.6 สงเคราะห์บุตร (มาตรา 33,39,40)        
ข้อ 6.7 ชราภาพ (มาตรา 33,39,40)        
ข้อ 6.8 เสียชีวิต (มาตรา 33,39,40)        
ข้อ 6.9 ว่างงาน (มาตรา 33)        
 
ข้อ 6.10 สิทธิประโยชน์ทดแทนต่อไปนี้ ท่านให้ความส าคญักับสิทธิใดมากที่สุด 3 อันดับแรก 
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย อันดับ ................... 
บริการทันตกรรม  อันดับ ................... 
ทุพพลภาพ  อันดับ ................... 
คลอดบุตร  อันดับ ................... 
สงเคราะห์บุตร  อันดับ ................... 
ชราภาพ   อันดับ ................... 
เสียชีวิต   อันดับ ................... 
ว่างงาน   อันดับ ................... 
 
 
 
 
 

ควรปรับปรุง สิทธิประโยชน์ทดแทนอย่างไร ยกตัวอย่าง 
……………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………… 

กรุณาประเมินตนเอง : ท่าน มีความรู ้ในสิทธิประโยชน์ทดแทน ดีเพียงใด  
 รู้มากท่ีสุด     รู้มาก     รู้ปานกลาง    

 รู้น้อย   รู้น้อยที่สดุ 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 



    

ผ1-6 

ตอนที่ 7 การรับรู้สิทธิประโยชนท์ดแทน "กองทุนเงินทดแทน" และความรู้สึกพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทน 
 (ถามนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 และลูกจ้างกองทุนเงินทดแทน) 
ท่านรู้หรือไม่ว่า ท่านมีสิทธิประโยชน์ทดแทนในรายการใดบ้างและทา่นรู้สึกพึงพอใจเพียงใดกับการมสีทิธิประโยชน์
ทดแทน 

สิทธิประโยชน์ทดแทน  
(กองทุนเงินทดแทน) 

รับรู้ 
กรณี "รับรู้" ระดับความรู้สึกพึงพอใจ 

ไม่รับรู้ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ข้อ 7.1 เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 
(ค่ารักษาพยาบาล/เงิน
ทดแทนกรณีหยุดงาน) 

       

ข้อ 7.2 เสียชีวิต/สญูหาย        
ข้อ 7.3 ทุพพลภาพ        
ข้อ 7.4 สูญเสียอวัยวะ/สญูเสีย  
          สมรรถภาพของอวัยวะ        

 
ข้อ 7.5 สิทธิประโยชน์ทดแทนต่อไปนี้ ท่านให้ความส าคญักับสิทธิใดมากที่สุด 3 อันดับแรก 
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย อันดับ ................... 
เสียชีวิต/สญูหาย  อันดับ ................... 
ทุพพลภาพ  อันดับ ................... 
สูญเสียอวัยวะ/สญูเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 
อันดับ ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรปรับปรุง สิทธิประโยชน์ทดแทนอย่างไร ยกตัวอย่าง 
……………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 

 

กรุณาประเมินตนเอง : ท่าน มีความรู ้ในสิทธิประโยชน์ทดแทน ดีเพียงใด  

 รู้มากท่ีสุด   รู้มาก   รู้ปานกลาง   รู้น้อย  รู้น้อยที่สุด 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 



    

ผ1-7 

ตอนที่ 8 ความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของส านกังานประกันสังคม (ถามทุกคน) 

คุณธรรมและความโปร่งใส 
ระดับความเชื่อมั่น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ข้อ 8.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้

โดยง่าย (หลักนิติธรรม)       

ข้อ 8.2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป (หลักความมสี่วนร่วม)       

ข้อ 8.3 ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม 
(หลักนิติธรรม)       

ข้อ 8.4 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย ์สุจริต 
(หลักคุณธรรม)       

ข้อ 8.5 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา 
สามารถตรวจสอบได ้(หลักความโปร่งใส)       

ข้อ 8.6 เจ้าหน้าท่ีมีความรู ้ความสามารถ ความช านาญ
เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ (หลักความ
คุ้มค่า)  

     

ข้อ 8.7 เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ 
(ให้บริการ) เป็นอย่างด ี(หลักความรับผดิชอบ)       

 
ข้อ 8.8 ในระยะเวลาหนึ่งปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของส านกังานประกันสังคมท่ีท่านตดิต่อ รอ้งขอให้จ่ายเงิน 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อแลกกับการปฏิบัติ การอนุมัติ หรอืให้ทรัพย์สินหรือไม่ 
  1.ไม่ม ี   2.มี    3.ไม่แน่ใจ /ไม่แสดงความคิดเห็น 
 
ตอนที่ 9 ความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม (ถามทุกคน) 

ความผูกพันของผู้ใช้บริการ 
ระดับการอยากมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ข้อ 9.1 หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับ สปส. และท่านมี

ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ท่านจะช่วยอธิบาย
ข้อมูลให้ทราบ 

     

ข้อ 9.2 หากมีผู้รับทราบข้อมลู สปส. ท่ีคลาดเคลื่อน
และท่านทราบข้อมลูที่ถูกต้อง ท่านจะช่วย
ช้ีแจงข้อมูลที่ถูกต้อง 

     

ข้อ 9.3 แม้ท่านมีสิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน แต่
ท่านยังต้องการเป็นผู้ประกันตนตอ่ไป      

ข้อ 9.4 ท่านต้องการเป็นผู้ประกันตนกับ สปส. 
ตลอดไปในระยะยาว       



    

ผ1-8 

ความผูกพันของผู้ใช้บริการ 
ระดับการอยากมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ข้อ 9.5 ท่านพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับ สปส. เพื่อ 

สปส. จะน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบริการให้
ดียิ่งขึ้น 

     

ข้อ 9.6 ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทย เป็น
ผู้ประกันตนกับ สปส. เพื่อให้คนไทยมีความ
มั่นคงในชีวิตและ สปส. เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

     

 
ข้อ 9.7 ส าหรับผู้ที่ตอบการอยากมีส่วนร่วมระดับ “น้อย” หรือ “น้อยที่สุด”  
 ช่วยให้เหตุผลเพิ่มเติม ถึงสาเหตทุี่อยากมีส่วนร่วมกบัส านักงานประดันสังคม “น้อย” หรือ “น้อยที่สุด”  
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 10 ปัญหาของการให้บริการและความรู้สึกไม่พึงพอใจที่มีต่อบริการส านักงานประกนัสังคม (ถามทุกคน) 

ปัญหาของการบริการ 

พบปัญหา
หรือไม่ 

กรณี "พบปัญหา" ระดับความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

ไม่พบ พบ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ข้อ 10.1 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี        
ข้อ 10.2 กระบวนการและขั้นตอน

ให้บริการ        

ข้อ 10.3 สิ่งอ านวยความสะดวก        
ข้อ 10.4 การประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร        
ข้อ 10.5 ศูนย์บริการข้อมูล 1506        
ข้อ 10.6 การโทรศัพท์มายังส านักงาน        
ข้อ 10.7 คุณภาพของการให้บริการ        

 

ข้อ 10.8 กรณีพบปัญหาในข้อ 10.1-10.7 กรุณายกตัวอย่างปัญหา 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
ข้อ 10.9 ท่านมีความไม่พึงพอใจการให้บริการของส านักงานประกันสังคมเรื่องใดเพ่ิมเติม 
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 10.10 ท่านเคย ร้องเรียน การให้บริการส านักงานประกันสังคมหรือไม่ และผลลัพธ์เป็นอย่างไร 
   1.ไม่เคยร้องเรียน 
   2.เคยร้องเรียน เรื่อง............................................................................................................................ 
  ผลลัพธ์  1.ได้รับการแก้ไขแลว้เสร็จ  2.อยู่ระหว่างด าเนินการ  3.ไม่ได้รับการแก้ไข 
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ตอนที่ 11 เครือข่ายพันธมิตรในงานบริการของส านักงานประกันสังคม (ถามทกุคน) 
ข้อ 11.1 ท่านเคยใช้บริการเครือข่ายพันธมิตรในงานบริการของส านกังานประกันสังคมที่ใดบ้าง  

(ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาก่อนวันสมัภาษณ์) 
  1. เคยใช้บริการ ผ่านเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล ได้แก่  
   1.สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนประกันสังคม     
   2.สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน  
   3.คลินิกโรคจากการท างาน  

ท่านรู้สึกพึงพอใจการให้บริการเพยีงใด ระบุช่ือสถานพยาบาล/คลินกิ ที่ต้องการประเมิน............... 

การบริการของเครือข่ายด้านการ
รักษาพยาบาล 

ระดับความรู้สึกพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การให้บริการของเจา้หน้าท่ีสถานพยาบาล      
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของ
สถานพยาบาล      

สิ่งอ านวยความสะดวกของสถานพยาบาล      
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
สถานพยาบาล      

คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์      
เครือข่ายดา้นการรักษาพยาบาล ที่ท่านไปใช้บริการ ควรปรับปรุงบริการ เรื่องอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………… 

  4.คลินิกให้บริการด้านทันตกรรม (ไม่ต้องส ารองจ่าย) ระบุช่ือ........................................................ 
  ท่านรู้สึกพึงพอใจบริการของ คลินกิให้บริการด้านทันตกรรม (ไมต่้องส ารองจ่าย) เพียงใด 

คลินิกให้บริการด้านทันตกรรม 
ระดับความรู้สึกพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การให้บริการของเจา้หน้าท่ีคลินิก      
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของคลินิก      
สิ่งอ านวยความสะดวกของคลินิก      
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคลินิก      
คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์      

คลินิกให้บริการด้านทันตกรรม (ไม่ต้องส ารองจ่าย) ท่ีท่านไปใช้บริการ ควรปรับปรุงบริการ เรื่องอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
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  2. เคยใช้บริการ ผ่านเครือข่ายด้านการช าระเงินประกันสังคม 
 1.ธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงินประกันสังคม 
 2.บริษัท ไปรษณยี์ไทย จ ากดั   3.บริษัท เคาน์เตอรเ์ซอร์วสิ จ ากัด (7-eleven) 
 4.บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพารท์เมนท์ สโตร์ จ ากัด (CenPay)   
 5.บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด   
 6.บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด (โลตสั)   
 7.บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (ตู้บญุเติม)  
ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อส านักงานประกันสังคมในการเพิ่มช่องทางอ านวยความสะดวกช าระเงินประกันสงัคม 
ผ่านเครือข่ายพันมิตรเหล่านี้ เพียงใด  
 5.พึงพอใจมากท่ีสุด   4.พึงพอใจมาก    3.พึงพอใจปานกลาง  
 2.พึงพอใจน้อย    1.พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 3.ทราบว่ามเีครือข่ายพันธมติรแต่ไม่เคยใช้บริการ 
 4.ไม่ทราบว่ามีเครือข่ายพันธมิตร 
 
ข้อ 11.2 ท่านต้องการให้ส านักงานประกันสังคม เปิดช่องทางบริการผ่านเครือข่ายพันธมติรเรื่องใดเพิม่เติม  
  1. มี เรื่อง............................................................................................................................................  

 2.ไม่ม ี
 
ตอนที่ 12 การพัฒนาการให้บริการและนวัตกรรมบริการ (ถามทกุคน) 
ข้อ 12.1 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ในเรื่องนวัตกรรมบริการที่อยากให้ส านักงานประกันสังคม น ามาใช้บริการ 
  1.มีนวัตกรรมบริการ คือ....................................................................................................................  

 2.ไม่มีความเห็น 
ข้อ 12.2 จากประสบการณ์ในการติดต่อส่วนราชการของท่าน มีส่วนราชการใดให้บริการเป็นท่ีประทับใจแก่ท่าน  
 ส่วนราชการที่มีบริการเป็นที่ประทับใจ คือ ..............................................................   

กรุณาบอกรายละเอียดดังกล่าว เพื่อส านักงานประกันสังคมจะน ามาปรับใช้ต่อไป 
.............................................................................................................................................. 

 
ตอนที่ 13 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน (ถามทกุคน) 
ข้อ 13.1 ท่านรู้หรือไม่ว่า ส านักงานประกันสังคมมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ท าหน้าที่ให้บริการฟืน้ฟูสมรรถภาพ
แก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างานและผู้ประกันตนทุพพลภาพ 
  1.ทราบ    2.ไม่ทราบ 
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2. แบบสอบถามผู้ใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 
 

 

แบบสอบถามชุดที่ 2 
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาค 

โครงการส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกนัสังคม ปี 2562 
โดย ศูนย์วิจยัและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
รหัสศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาค      วันท่ีส ารวจ ............................ 

   

ช่ือพนักงานส ารวจ....................................................เบอรโ์ทร................................ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ใช้บริการศนูย์ฟื้นฟู 
ข้อ 1.1 ช่ือ/นามสกุล....................................................................... อายุ..................... ป ี 1.ชาย  2.หญิง 
ข้อ 1.2 ระดับการศึกษาสูงสุด  
  1.ประถมศึกษา/ต่ ากว่า  2.มัธยมศึกษาตอนต้น  3.มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
  4.อนุปริญญา/ปวส.  5.ปริญญาตร ี   6.ปริญญาโท/สูงกว่า  
  7.อื่นๆ.................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการประกันตนและการใช้บริการศูนย์ฟ้ืนฟู 
ข้อ 2.1 ท่านเป็นผู้ประกันตนกับส านักงานประกันสังคมมาแล้วก่ีปี ..................................ปี (  จ าไม่ได้) 
ข้อ 2.2 สถานะของการใช้บริการส านักงานประกันสังคม 
  1.ผู้ประกันตน มาตรา 33   2.ผู้ประกันตน มาตรา 39   

 3.ลูกจ้าง (กองทุนเงินทดแทน)  
ข้อ 2.3 ท่านใช้บริการกับศูนย์ฟื้นฟูมาแล้วกี่ปี ..................................ปี (  จ าไม่ได้) 
ข้อ 2.4 สถานะของการมาใช้บริการที่ศูนย์ฟื้นฟู 
  1.ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการท างาน   2.ผู้ประกันตนทุพพลภาพ 
ข้อ 2.5 ท่านได้รับบริการฟื้นฟูดา้นใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1.การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์    2.การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  

 3.การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจติใจและสังคม 
ข้อ 2.6 ปัจจุบันท่าน พักอาศัยภายในศูนย์ฟ้ืนฟู หรือ ภายนอกศูนยฟ์ื้นฟู 
  1.ภายในศูนย์ฟื้นฟู   2.ภายนอกศูนย์ฟ้ืนฟู 
 
ตอนที่ 3 ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อบริการส านักงานประกนัสังคมและศูนย์ฟ้ืนฟูในภาพรวม 
ข้อ 3.1 ท่านรู้สึกพึงพอใจการให้บริการของส านักงานประกันสังคมในภาพรวม (ความรู้สึกแรก) ระดับใด 

 5.พึงพอใจมากท่ีสุด  4.พึงพอใจมาก   3.พึงพอใจปานกลาง  
 2.พึงพอใจน้อย    1.พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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ข้อ 3.2 ท่านรู้สึกพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูในภาพรวม (ความรู้สึกแรก) ระดับใด 
  5.พึงพอใจมากท่ีสุด   4.พึงพอใจมาก   3.พึงพอใจปานกลาง  

 2.พึงพอใจน้อย    1.พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
ตอนที่ 4 ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อบริการของศูนย์ฟื้นฟูคนงานประจ าภาค 
กรุณาประเมินความรู้สึกท่ีมตี่อการให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูคนงานประจ าภาค จากประสบการณต์รงทีท่่านได้ตดิต่อ
ขอรับบริการ 

ประเภทบริการ 
ระดับความรู้สึกพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

การให้บริการของเจา้หน้าท่ีศูนย์ฟืน้ฟู      
ข้อเสนอแนะ : การให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟู ในระหว่างที่ท่านเคยใช้บริการ  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของศูนย์ฟื้นฟู      
ข้อเสนอแนะ : กระบวนการและขัน้ตอนให้บริการของศูนย์ฟื้นฟ ูในระหว่างที่ท่านเคยใช้บริการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนยฟ์ื้นฟู      
ข้อเสนอแนะ : สิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์ฟ้ืนฟู ในระหว่างที่ท่านเคยใช้บริการ  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
คุณภาพของการให้บริการฟื้นฟูด้านการแพทย์      
ข้อเสนอแนะ : คุณภาพของการให้บริการฟื้นฟูด้านการแพทย ์ในระหว่างที่ท่านเคยใช้บริการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
คุณภาพของการให้บริการฟื้นฟูด้านอาชีพ      
ข้อเสนอแนะ : คุณภาพของการให้บริการฟื้นฟูด้านอาชีพ ในระหว่างที่ท่านเคยใช้บริการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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ประเภทบริการ 
ระดับความรู้สึกพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

คุณภาพของการให้บริการฟื้นฟูด้านจิตใจและสังคม 
เช่น การให้ค าปรึกษาของนักจิตวทิยา นักสังคม 
ประจ าศูนย ์

     

ข้อเสนอแนะ : คุณภาพของการให้บริการฟื้นฟูด้านจิตใจและสังคม ในระหว่างที่ท่านเคยใช้บริการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารส านักงาน
ประกันสังคม 

     
ข้อเสนอแนะ : การประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารส านักงานประกันสังคม ในระหว่างที่ท่านเคยใช้บริการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 5 การรับรู้สิทธิประโยชนท์ดแทน "กองทุนประกันสังคม" และความรู้สึกพึงพอใจในสิทธิประโยชน์
ทดแทน 
ท่านรู้หรือไม่ว่า ท่านมีสิทธิประโยชน์ทดแทนในรายการใดบ้างและทา่นรู้สึกพึงพอใจเพียงใดกับการมสีทิธิประโยชน์
ทดแทน 

สิทธิประโยชน์ทดแทน (กองทุน
ประกันสังคม) 

รับรู้ 
กรณี "รับรู้" ระดับความรู้สึกพึงพอใจ 

ไม่รับรู้ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ข้อ 5.1 เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 
(มาตรา 33,39,40)        

ข้อ 5.2 บริการทันตกรรม ประเภทใช้
บริการส ารองจ่าย แล้วน ามา
เบิก (มาตรา 33,39) 

       

ข้อ 5.3 บริการทันตกรรม ประเภทใช้
บริการผ่านสถานพยาบาล/
คลินิกในความตกลง โดยไม่
ต้องส ารองจ่าย (มาตรา 
33,39)  

       

ข้อ 5.4 ทุพพลภาพ (มาตรา 
33,39,40)        

ข้อ 5.5 คลอดบุตร (มาตรา 33,39)        
ข้อ 5.6 สงเคราะห์บุตร (มาตรา 

33,39,40)        



    

ผ1-14 

สิทธิประโยชน์ทดแทน (กองทุน
ประกันสังคม) 

รับรู้ 
กรณี "รับรู้" ระดับความรู้สึกพึงพอใจ 

ไม่รับรู้ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ข้อ 5.7 ชราภาพ (มาตรา 33,39,40)        
ข้อ 5.8 เสียชีวิต (มาตรา 33,39,40)        
ข้อ 5.9 ว่างงาน (มาตรา 33)        
 
ข้อ 5.10 สิทธิประโยชน์ทดแทนต่อไปนี้ ท่านให้ความส าคญักับสิทธิใดมากที่สุด 3 อันดับแรก 
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย อันดับ ................... 
บริการทันตกรรม  อันดับ ................... 
ทุพพลภาพ  อันดับ ................... 
คลอดบุตร  อันดับ ................... 
สงเคราะห์บุตร  อันดับ ................... 
ชราภาพ   อันดับ ................... 
เสียชีวิต   อันดับ ................... 
ว่างงาน   อันดับ ................... 
 
ตอนที่ 6 การรับรู้สิทธิประโยชนท์ดแทน "กองทุนเงินทดแทน" และความรู้สึกพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ทดแทน 
ท่านรู้หรือไม่ว่า ท่านมีสิทธิประโยชน์ทดแทนในรายการใดบ้างและทา่นรู้สึกพึงพอใจเพียงใดกับการมสีทิธิประโยชน์
ทดแทน 

สิทธิประโยชน์ทดแทน  
(กองทุนเงินทดแทน) 

รับรู้ 
กรณี "รับรู้" ระดับความรู้สึกพึงพอใจ 

ไม่รับรู้ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ข้อ 6.1 เจ็บป่วย/ประสบอันตราย (ค่า
รักษาพยาบาล/เงินทดแทน
กรณีหยดุงาน) 

       

ข้อ 6.2 เสียชีวิต/สญูหาย        
ข้อ 6.3 ทุพพลภาพ        
ข้อ 6.4 สูญเสียอวัยวะ/สญูเสีย 
          สมรรถภาพของอวัยวะ        

 
ข้อ 6.5 สิทธิประโยชน์ทดแทนต่อไปนี้ ท่านให้ความส าคญักับสิทธิใดมากที่สุด 3 อันดับแรก 
เจ็บป่วย/ประสบอันตราย อันดับ ................... 
เสียชีวิต/สญูหาย  อันดับ ................... 
ทุพพลภาพ  อันดับ ................... 
สูญเสียอวัยวะ/สญูเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 
อันดับ ................... 
 
 

ควรปรับปรุง สิทธิประโยชน์ทดแทนอย่างไร ยกตัวอย่าง 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 

 

กรุณาประเมินตนเอง : ท่าน มีความรู ้ในสิทธิประโยชน์ทดแทน ดีเพียงใด  

 รู้มากท่ีสุด  รู้มาก  รู้ปานกลาง  รู้น้อย  รู้น้อยที่สดุ 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

ควรปรับปรุง สิทธิประโยชน์ทดแทนอย่างไร ยกตัวอย่าง 
……………………………………………..………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..…………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………..………………………………………………………………………………… 

 

กรุณาประเมินตนเอง : ท่าน มีความรู ้ในสิทธิประโยชน์ทดแทน ดีเพียงใด  

 รู้มากท่ีสุด   รู้มาก  รู้ปานกลาง  รู้น้อย  รู้น้อยที่สุด 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 7 ความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของส านกังานประกันสังคม 

คุณธรรมและความโปร่งใส 
ระดับความเชื่อมั่น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ข้อ 7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย 

(หลักนิติธรรม)  
     

ข้อ 7.2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป (หลักความมีส่วนร่วม)       

ข้อ 7.3 ให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม 
(หลักนิติธรรม)  

     
ข้อ 7.4 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย ์สุจริต (หลัก

คุณธรรม)  
     

ข้อ 7.5 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได ้(หลักความโปร่งใส)       

ข้อ 7.6 เจ้าหน้าท่ีมีความรู ้ความสามารถ ความช านาญ 
เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ (หลักความคุ้มค่า)       

ข้อ 7.7 เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ 
(ให้บริการ) เป็นอย่างด ี(หลักความรับผดิชอบ)       

 
ข้อ 7.8 ในระยะเวลาหนึ่งปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของส านกังานประกันสังคมท่ีท่านตดิต่อ รอ้งขอให้จ่ายเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อแลกกับการปฏิบัติ การอนุมัติ หรือให้ทรัพยส์ินหรือไม่ 
   1.ไม่ม ี   2.มี    3.ไม่แน่ใจ /ไม่แสดงความคิดเห็น 
 
ตอนที่ 8 ความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักงานประกันสังคม 

ความผูกพันของผู้ใช้บริการ 
ระดับการอยากมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ข้อ 8.1 หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับ สปส. และท่านมีความรู้

ในเรื่องดังกล่าว ท่านจะช่วยอธิบายข้อมูลให้ทราบ      

ข้อ 8.2 หากมีผู้รับทราบข้อมลู สปส. ท่ีคลาดเคลื่อน และ
ท่านทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ท่านจะช่วยช้ีแจงข้อมูล
ที่ถูกต้อง 

     

ข้อ 8.3 แม้ท่านมีสิทธิออกจากการเป็นผู้ประกันตน แต่ท่าน
ยังต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อไป      

ข้อ 8.4 ท่านต้องการเป็นผู้ประกันตนกับ สปส. ตลอดไปใน
ระยะยาว  

     
ข้อ 8.5 ท่านพร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะกับ สปส. เพื่อ 

สปส. จะน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งข้ึน 

     

ข้อ 8.6 ท่านปรารถนาให้ประชาชนคนไทย เป็น
ผู้ประกันตนกับ สปส. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคง
ในชีวิตและ สปส. เป็นองค์กรที่เขม้แข็ง 
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ข้อ 8.7 ส าหรับผู้ที่ตอบการอยากมีส่วนร่วมระดับ “น้อย” หรือ “น้อยที่สุด”  
 ช่วยให้เหตุผลเพิ่มเติม ถึงสาเหตทุี่อยากมีส่วนร่วมกบัส านักงานประดันสังคม “น้อย” หรือ “น้อยที่สุด”  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 9 ปัญหาของการให้บริการและความรู้สึกไม่พึงพอใจที่มีต่อบริการของศูนย์ฟื้นฟูคนงานประจ าภาค 

ปัญหาของการบริการ 
พบปัญหา
หรือไม่ 

กรณี "พบปัญหา" ระดับความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

ไม่พบ พบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ข้อ 9.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่        
ข้อ 9.2 กระบวนการและขั้นตอน

ให้บริการ        

ข้อ 9.3 สิ่งอ านวยความสะดวก        
ข้อ 9.4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร        

ข้อ 9.5 ศูนย์บริการข้อมูล 1506        
ข้อ 9.6 การโทรศัพท์มายังส านักงาน        
ข้อ 9.7 คุณภาพของการให้บริการ        
 
ข้อ 9.8 กรณีพบปัญหาในข้อ 9.1-9.7 กรุณายกตัวอย่างปัญหา
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 9.9 ท่านมีความไม่พึงพอใจการให้บริการของศูนย์ฟ้ืนฟูคนงานประจ าภาคเรื่องใดเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 10 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส านักงานประกันสงัคม 
ข้อ 10.1 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับส านักงานประกันสังคมผ่านช่องทางใดบ้างและพึงพอใจระดับใด 

ช่องทางติดต่อสื่อสาร 
เคย
ได้รับ 

กรณี "เคยได้รับ" ระดับความรู้สึกพึงพอใจ ไม่เคย
ได้รับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ข้อ 10.1 เว็บไซต์ของส านักงาน
ประกันสังคม        

ข้อ 10.2 Facebook ของส านักงาน
ประกันสังคม        

ข้อ 10.3 Mobile Application        
ข้อ 10.4 ศูนย์บริการข้อมูล Call 

Center 1506        
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ช่องทางติดต่อสื่อสาร 
เคย
ได้รับ 

กรณี "เคยได้รับ" ระดับความรู้สึกพึงพอใจ ไม่เคย
ได้รับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ข้อ 10.5 เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ประกันสังคม        

ข้อ 10.6 เครือข่ายประกันสังคมมาตรา 
40 (ถามเฉพาะผู้ประกันตน
มาตรา 40) 

       

ข้อ 10.7 ปฏิทินส านักงาน
ประกันสังคม        

 
ตอนที่ 11 เครือข่ายพันธมิตรในงานบริการของส านักงานประกันสังคม 
ข้อ 11.1 ท่านเคยใช้บริการเครือข่ายพันธมิตรในงานบริการของส านกังานประกันสังคมที่ใดบ้าง 
  1. เคยใช้บริการ ผ่านเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล ได้แก ่
  1.สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนประกันสังคม     
  2.สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน  
  3.คลินิกโรคจากการท างาน  
 ท่านรู้สึกพึงพอใจการให้บริการเพยีงใด ระบุช่ือสถานพยาบาล/คลินกิ ที่ต้องการประเมิน........................ 

การบริการของเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล 
ระดับความรู้สึกพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การให้บริการของเจา้หน้าท่ีสถานพยาบาล      
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของ
สถานพยาบาล      

สิ่งอ านวยความสะดวกของสถานพยาบาล      
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
สถานพยาบาล      

คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์      
เครือข่ายดา้นการรักษาพยาบาล ที่ท่านไปใช้บริการ ควรปรับปรุงบริการ เรื่องอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
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  4.คลินิกให้บริการด้านทันตกรรม (ไม่ต้องส ารองจ่าย) ระบุชื่อ............................................................ 
  ท่านรู้สึกพึงพอใจบริการของ คลนิิกให้บริการด้านทันตกรรม (ไมต่อ้งส ารองจ่าย) เพียงใด 

คลินิกให้บริการด้านทันตกรรม 
ระดับความรู้สึกพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การให้บริการของเจา้หน้าท่ีคลินิก      
กระบวนการและขั้นตอนให้บริการของคลินิก      
สิ่งอ านวยความสะดวกของคลินิก      
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคลินิก      
คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์      

 คลินิกให้บริการด้านทันตกรรม (ไม่ต้องส ารองจ่าย) ท่ีท่านไปใช้บริการ ควรปรับปรุงบริการ เรื่องอะไรบ้าง 
 …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 
ตอนที่ 12 การพัฒนาการให้บริการและนวัตกรรมบริการ 
ข้อ 12.1 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ในเรื่องนวัตกรรมบริการที่อยากให้ส านักงานประกันสังคม น ามาใช้บริการ 

 1.มีนวัตกรรมบริการ คือ....................................................................................................................  
 2.ไม่มีความเห็น 

 
ตอนที่ 13 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบริการ 
ข้อ 13.1 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาคแห่งนี้ ควรปรับปรงุการให้บริการเรื่องใดเป็นพิเศษ 
  1.ควรปรบัปรุง เรื่อง....................................................................................................................  

 2.ไม่มีความเห็น 
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3. แบบสอบถามกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กรณี ผู้บริหาร 
 

ค าถามสัมภาษณ์กลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน “ผู้บริหาร”  

ผู้บริหารส านักงานประกันสังคม ได้แก่  
เลขาธิการส านักงานประกันสังคม, ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพส านักงานประกันสังคม, รองเลขาธิการส านักงาน

ประกันสังคม, ผู้ตรวจราชการกรม, ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง และผู้อ านวยการกอง/ส านัก 

 
 
หัวข้อสัมภาษณ์ ก. การฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 1. ในภาพรวมทั้งองค์การ ท่านมองว่าเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องได้รับ การปรับปรุง/

เพิ่มทักษะ/เพิ่มความรู้/เพิ่มความเช่ียวชาญ ในเรื่องใดบ้าง (ให้ท่านกล่าวถึงเรื่องที่ส าคัญและ อยู่ในใจของ
ท่านมากที่สุด)  

ข้อ 2. จากจุดอ่อนที่ท่านกล่าวถึงในข้อ 1 ทางส านักงานประกันสังคมมีแนวทางลดจุดอ่อนอย่างไร และท่านเห็นว่า
การด าเนินงานที่ผ่านมาประสบความส าเร็จหรือไม่ กรุณาประเมินเป็นระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่าน
ให้ก่ีคะแนน) /และหากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจึงประเมินคะแนนในระดับต่ า) 

ข้อ 3. จากจุดอ่อนและแนวทางแก้ไขที่ท่านยกตัวอย่างมาในข้อ 2 มีความจ าเป็นหรือไม่ที่ส านักงานประกันสังคม 
ต้องน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรอบรม เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น อย่างยั่งยืน 

ข้อ 4. ท่านประเมินว่า เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม มีความผูกพันกับองค์การระดับใด (มากที่สุด  มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด) และหลักสูตรอบรมที่ส านักงานประกันสังคมมีอยู่ (เท่าที่ท่านทราบ) ได้มีแนวทาง
เสริมสร้างความผูกพันของเจ้าหน้าท่ีหรือไม่ 

ข้อ 5. ความผูกพันท่ีท่านปรารถนาให้เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมมีต่อองค์การเป็นความผูกพันรูปแบบใด 
ข้อ 6. ส านักงานประกันสังคมมีนโยบายเกี่ยวกับการให้ความรู้งานประกันสังคมเพื่อสนับสนุนงานบริการกับกลุ่ม

เครือข่ายพันธมิตรอย่างไรบ้าง 
ข้อ 7. ท่านประเมินว่า เครือข่ายพันธมิตร มีความผูกพันกับส านักงานประกันสังคมระดับใด (มากที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อยที่สุด) และหลักสูตรอบรมที่ส านักงานประกันสังคมมีอยู่ (เท่าที่ท่านทราบ) ได้มีแนวทาง
เสริมสร้างความผูกพันของเครือข่ายพันธมิตรหรือไม่ 

 
หัวข้อสัมภาษณ์ ข. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานระหว่างส านักงาน
ประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 1. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ส านักงานประกันสังคมสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ได้เป็นไปตามแผนงาน

หรือไม่ กรุณาประเมินเป็นระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้กี่คะแนน) /และหากคะแนน ต่ ากว่า 6 
ท าไมท่านจึงประเมินคะแนนในระดับต่ า) 

ข้อ 2. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท่ีท่านคาดหวังจะให้เกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร 
ข้อ 3. ผลส ารวจปี 2561 พบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความผูกพันทาง “วาจา” กับส านักงานประกันสังคมน้อย

ที่สุด (4. 064 คะแนน) เมื่อเทียบกับความผูกพันทาง “กายและใจ” โดยทาง “วาจา” หมายถึง การอยากมี
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ส่วนร่วมในการช่วยอธิบายข้อมูล ช้ีแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริงของส านักงานประกันสังคม ให้ผู้อื่นทราบ ตามที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลที่แท้จริง /ท่านมองปรากฏการณ์เร่ืองนี้อย่างไร  

ข้อ 3. แนวทางเสริมสร้างความผูกพันระหว่างส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะกลุ่มอย่างไร 

 กรณีกลุ่มเครือข่ายรักษาพยาบาล 

 กรณีกลุ่มตัวแทนรับช าระค่าบริการ (เงินประกันสังคม) 
 
หัวข้อสัมภาษณ์ ค. การเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสวง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ข้อ 1. ที่ผ่านมา ส านักงานประกันสังคมวางบทบาทตนเองต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสวง ความ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร 
ข้อ 2. อะไรเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท าให้ส านักงานประกันสังคมบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
ข้อ 3. การก ากับดูแลกิจการที่ดีในอุดมคติของท่านเป็นอย่างไร 
ข้อ 4. บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ท่านมุ่งหวังให้ส านักงานประกันสังคมด าเนินงานเช่นเรื่อง

อะไรบ้าง 
ข้อ 5. จากประสบการณ์ของท่านในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ท่านคิดว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ รวมถึงบทบาทความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีส านักงานประกันสังคมด าเนินการ นับปัจจัยที่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ เกิดความผูกพันกับส านักงานประกันสังคมได้ดีเพียงใด กรุณาประเมินเป็น ระดับคะแนน (คะแนน
เต็ม 10 ท่านให้กี่คะแนน) /และหากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจึงประเมินคะแนน ในระดับต่ า)  

 
หัวข้อสัมภาษณ์ ง. ประเด็นปัญหาของส านักงานประกันสังคมและแนวทางแก้ไข  
ประเด็นปัญหา 1  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจภาระงานท่ีรับผิดชอบท้ังของตนเองและส่วนงานอื่น การเกิด

ช่องว่างระหว่างส่วนงานที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถท างานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ /
เจ้าหน้าที่มีอายุมากขึ้น ท างานช้าลงไม่พัฒนาปรับปรุงความสามารถตนเอง มีการโยกย้าย
เจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง ท าให้ความรอบรู้ ในงานยังไม่เช่ียวชาญ 

ประเด็นปัญหา 2  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ผู้ประกันตนไม่ได้รับข่าวสารอย่างเพียงพอ เนื้อหา
ข่าวสารเข้าใจยาก การน าเสนอข่าวสารเป็นลักษณะหว่านแหขาดความชัดเจนในการแบ่งกลุ่ม
เป้าหมาย 

ประเด็นปัญหา 3  ผู้ใช้บริการขาดความรู้และใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานประกันสังคมไม่เป็น  
ผู้ใช้บริการยังนิยมมาใช้บริการที่หน่วยบริการ ท าให้เกิดภาระงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ประเด็นปัญหา 4  เจ้าหน้าที่ (ธนาคารพาณิชย์ ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ขาดความเข้าใจงานประกันสังคมอ
ย่างแท้จริงเพราะถือว่าไม่ใช่งานหลักของตนเอง  ท าให้การบริการงานประกันสังคมผ่าน
เครือข่ายพันธมิตร ขาดประสิทธิภาพและผู้ประกันตนไม่เชื่อมั่น 

ประเด็นปัญหา 5  ปัญหาบริการผ่านเครือข่ายทางการแพทย์ ผู้ประกันตนไม่ได้รับบริการตามที่คาดหวัง คุณภาพ
ยาที่ใช้ในการรักษาไม่ดี การใช้เวลารอคอยนาน ไม่แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกันตน 
ส านักงานประกันสังคมไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลในการขอเอกสารเพิ่มเติม 
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สะท้อนถึงความไม่พร้อมของสภานพยาบาลในการให้บริการผู้ประกันตนในระดับของการรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย 

ประเด็นปัญหา 6  ปัญหาของนายจ้าง นายจ้างหักเงินลูกจ้างแต่ไม่น าส่ง นายจ้างจ่ายเงินสมทบต่ ากว่าค่าจ้างจริง
นายจ้างไม่เข้าใจนิยามค่าจ้าง 

 
ข้อ 1. จากประเด็นปัญหาส าคัญทั้ง 6 เรื่อง เรื่องใดเป็นปัญหาที่แก้ไขยากที่สุด 
ข้อ 2. จากประเด็นปัญหาส าคัญทั้ง 6 เรื่อง เรื่องใดส่งผลกระทบต่อส านักงานประกันสังคมมากที่สุด 
ข้อ 3. จากประเด็นปัญหาส าคัญทั้ง 6 เรื่อง เรื่องใดควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก 
ข้อ 4. ทางออกของปัญหา ต้องท าอย่างไร 
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4. แบบสอบถามกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กรณี บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม 

 

 
แบบสอบถามผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ส าหรับ บุคลากรส านกังานประกนัสังคม  

ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
พนักงานประกันสังคม 

ภายใต้ โครงการส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกันสังคม  
ปี 2562 

โดย ศูนย์วิจยัและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วันท่ีตอบ .............................. 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อ 1 ช่ือผู้ตอบ ......................................................................................................... 
 ต าแหน่ง ......................................................................................................... 
 เบอร์โทร ......................................................................................................... 
ข้อ 2 สถานท่ีท างาน ................................................................................................  
 เขต ..................................................อ าเภอ ...................................................  
 จังหวัด ....................................................... 
ข้อ 3 ระดับในต าแหน่งงาน 

 1. ระดับหัวหน้า (ประกันสังคมจังหวัด หรือ ผู้จดัการ)  
 2. ระดับรอง หรือ หัวหน้าแผนก 
 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบตั ิ   
 4. ลูกจ้าง  
 5. อ่ืนๆ ระบุ.................................................................. 

ข้อ 4 ท่านอยู่ในกลุ่มงานใด ……………………………………………………………………………………………………. 
ข้อ 5 เพศ 

 1. ชาย  2. หญิง 
ข้อ 6 อายุ (ปี) ………………………………………………………… 
ข้อ 7 ท่านท างานท่ีส านักงานประกันสังคมมาแล้วก่ีปี (อายุงาน) ……………………… ปี 
ข้อ 8 ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน 

 1. ต่ ากว่าอนุปริญญา/ปวส.  2. อนุปริญญา/ปวส. 
 3. ปริญญาตร ี    4. ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

ข้อ 9 ระดับเงินเดือนในปัจจุบัน ……………………………………………… บาท 
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ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่อง
เดียว  

ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างานให้กับบุคลากร  

     

2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการท างานของหน่วยงานท่ี
เอื้อต่อการท างานการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความ
ปลอดภัย  

     

3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานท่ีส่งเสริม
ความผูกพัน  

     

4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน การไดร้ับ
การยอมรับจากผูร้่วมงาน  

     

5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา       
6. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสวสัดิการในการท างานและ

นอกเหนือจากการท างานของหน่วยงาน  
     

7. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอ
ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารงานของหน่วยงาน  

     

8. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการที่หน่วยงานให้ความส าคญัในการสร้าง
แรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการท างานและกิจกรรม
ของหน่วยงาน  

     

9. ความพึงพอใจท่ีท่านเป็นส่วนหน่ึงในความส าเรจ็ของหน่วยงาน       
10. ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ       
11. ความพึงพอใจท่ีมีต่อมาตรการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีต่อ

ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานของบุคลากร  
     

12. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มี
ความก้าวหน้าในงาน  

     

13. ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานในหน่วยงานนี้       
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในงาน  
ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว  

ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

3.1 ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบายและเป้าหมายการบรหิารทรัพยากรบุคคล

ของหน่วยงาน  
     

2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสรรอัตราก าลังในการท างานของหน่วยงาน       
3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย       
4. ความพึงพอใจท่ีมีต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความ

รับผิดชอบ  
     

5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อแผนการพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน       
6. ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการ 

อบรมเพิ่มเติม พัฒนาความรู้ความช านาญในการปฏิบตัิงาน  
     

7. ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูล 
เพื่อส่งเสริม เรียนรู้หรือการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  

     

8. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการไดร้ับขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคคลากร  

     

9. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการบรรยากาศของหน่วยงานท่ีส่งเสรมิให้บุคลากร 
มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง  

     

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรไดน้ า
ความรู้ มาใช้ในการพัฒนาคณุภาพงานท่ีรับผิดชอบ  

     

11. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

     

12. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการยตุิความ
ขัดแย้ง ในหน่วยงาน  

     

13. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบตัิงาน 
จากผู้บังคับบัญชา  

     

14. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา  

     

15. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน       
16. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากร 

ของหน่วยงาน  
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ตอนที่ 4 ความผูกพันต่อองค์การ  
ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความและท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว  

ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

4.1 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ       
1. ความส าเร็จขององค์การส่วนหนึ่งมีผลมาจากการปฏิบัติงานของท่าน       
2. หากท่านลาออกจะไม่มผีลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นต่อองค์การนี ้      
3. หากมีใครพูดถึงองค์การของท่านในทางที่เสียหาย ท่านจะรู้สึกไมส่บาย

ใจ  
     

4. ท่านมีความสุขและสนุกกับงานที่ท า       
5. หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้เขา

เข้าใจ  
     

4.2 การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ       
1. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ       
2. เป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์การสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน       
3. ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์การเป็นการบริหารงานท่ีเหมาะสม

แล้วในสถานการณ์ปัจจุบัน  
     

4. วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งท่ีท่านเห็นด้วยและยอมรับ       
5. นโยบายและเป้าหมายตา่งๆ ขององค์การเป็นสิ่งท่ีเลื่อนลอย       
4.3 การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน       
1. ท่านเต็มใจท่ีจะท างานล่วงเวลาให้กับองค์การ แม้ว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนท่ีไม่คุ้มค่า  
     

2. เมื่อไดร้ับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงานนั้น เพื่อให้งาน
บรรลผุลส าเร็จ  

     

3. ท่านพร้อมเสมอท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบตัิงานเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การ  

     

4. เมื่อพบอุปสรรคในการท างานท่านก็จะยกเลิกการท างานนั้นๆ       
5. งานท่ีคั่งค้างเป็นเรื่องธรรมดาทีทุ่กๆ คนต้องมีกัน       
6. การมาท างานสาย กลับบ้านก่อนเวลาเป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ท ากัน       
7. ท่านรู้สึกว่าท่านไดร้ับมอบหมายงานมากเกินไป       
4.4 ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ       
1. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านมีความรู้สึกห่วงใยต่อความอยู่รอดและ

อนาคต ขององค์การ  
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ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

2. เมื่อท่านทราบว่าการด าเนินงานขององค์การประสบกับปัญหาหรอื
อุปสรรคต่างๆ ท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่าง
ใด  

     

3. ท่านคิดว่าในการท างานนั้น พนักงานควรค านึงถึงผลประโยชน์ของ
องค์การเป็นส าคญัก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน  

     

4. ปัญหาต่างๆ ขององค์การ ฝ่ายบริหารต้องเป็นผู้แกไ้ขเท่าน้ัน  บุคลากร
อื่นไม่สามารถช่วยแกไ้ขได ้

     

5. เราจ าเป็นต้องพัฒนางานท่ีมีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ       
4.5 ความต้องการในการด ารงความเป็นสมาชกิขององค์การ      
1. ท่านคิดว่าการตัดสินใจของท่านในการท างานท่ีองค์การนี้ เป็นการ

ตัดสินใจทีผ่ิดพลาด  
     

2. ท่านคิดว่าหากท่านไดโ้อกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น ท่านจะ
ประสบความส าเรจ็และกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานมากกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

     

3. ท่านพร้อมท่ีจะเปลีย่นงานทันทีหากมีโอกาส       
4. แม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น และไดร้ายไดท้ี่สูง

กว่า แต่ท่านก็สมัครใจที่จะยังคงท างานอยู่ที่องค์การนี้ต่อไป  
     

5. ท่านเชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ที่องค์การนี้ จะท าให้ท่านมีความสุขในการ
ท างาน และรักที่จะท างานอยู่ที่องค์การนี้ตลอดไป  

     

 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ก. การฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ 
ในภาพรวมทั้งองค์การ ท่านมองว่าเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุง/เพิ่ม
ทักษะ/เพิ่มความรู้/เพิ่มความเช่ียวชาญ ในเรื่องใดบ้าง (ให้ท่านกล่าวถึงเรื่องที่ส าคัญและอยู่ในใจของท่านมากที่สุด) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จากจุดอ่อนดังกล่าวตามข้อข้างตน้ มีความจ าเป็นหรือไม่ที่ส านักงานประกันสังคม ต้องน ามาจัดท าเปน็หลักสตูร
อบรม เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสูรุ่่นอย่างยั่งยืน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข. การเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสวงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ที่ผ่านมา ส านักงานประกันสังคมวางบทบาทตนเองต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรบัผิดชอบต่อ
สังคมอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อะไรเป็นปัจจัยส าคัญทีสุ่ดที่จะท าให้ส านักงานประกันสังคมบรรลเุปา้หมายดังกล่าว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ค. การพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการพัฒนาช่องทางหรือรูปแบบการให้บริการหรือร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานประกันสังคม 
ระบบฐานข้อมลูประกันสังคม เรื่องใดท่ีท่านเห็นว่ายังมีปัญหาและควรไดร้ับการพัฒนา/ปรับปรุงมากที่สุด 
ท่านคาดหวังให้ระบบฐานข้อมลูประกันสังคมเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ง. การร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินงานระหว่างส านักงานประกันสังคม 
นวัตกรรมบริการที่ท่านต้องการใหส้ านักงานประกันสังคมน ามาใช้บรกิาร เป็นนวัตกรรมบริการอย่างไรบ้าง เน้น
ตอบสนองผู้ใช้บริการเรื่องอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

%%%%%%%%%%%% 
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5. แบบสอบถามกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใกล้ชิด กรณ ีคณะกรรมการ 
 

ค าถามสัมภาษณ์กลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

“คณะกรรมการ” 
คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการประกันสังคม และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 

 
 
หัวข้อสัมภาษณ์ ก. การฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 1. ในภาพรวมทั้งองค์การ ท่านมองว่าเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องได้รับ การปรับปรุง/

เพิ่มทักษะ/เพิ่มความรู้/เพิ่มความเช่ียวชาญ ในเรื่องใดบ้าง (ให้ท่านกล่าวถึงเรื่องที่ส าคัญและ อยู่ในใจของ
ท่านมากที่สุด)  

ข้อ 2. จากจุดอ่อนที่ท่านกล่าวถึงในข้อ 1 ทางส านักงานประกันสังคมมีแนวทางลดจุดอ่อนอย่างไร  และท่านเห็นว่า
การด าเนินงานท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จหรือไม่ กรุณาประเมินเป็นระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้
กี่คะแนน)/และหากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจึงประเมินคะแนนในระดับต่ า) 

ข้อ 3. จากจุดอ่อนและแนวทางแก้ไขที่ท่านยกตัวอย่างมาในข้อ 2 มีความจ าเป็นหรือไม่ที่ส านักงานประกันสังคม 
ต้องน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรอบรม เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น อย่างยั่งยืน 

ข้อ 4. ท่านประเมินว่า เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม มีความผูกพันกับองค์การระดับใด (มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด) และหลักสูตรอบรมที่ส านักงานประกันสังคมมีอยู่ (เท่าที่ท่านทราบ)  ได้มีแนวทาง
เสริมสร้างความผูกพันของเจ้าหน้าท่ีหรือไม่ 

ข้อ 5. ความผูกพันท่ีท่านปรารถนาให้เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมมีต่อองค์การเป็นความผูกพันรูปแบบใด 
ข้อ 6. ส านักงานประกันสังคมมีนโยบายเกี่ยวกับการให้ความรู้งานประกันสังคมเพื่อสนับสนุนงานบริการกับกลุ่ม

เครือข่ายพันธมิตรอย่างไรบ้าง 
ข้อ 7. ท่านประเมินว่า เครือข่ายพันธมิตร มีความผูกพันกับส านักงานประกันสังคมระดับใด (มากที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อยที่สุด) และหลักสูตรอบรมที่ส านักงานประกันสังคมมีอยู่ (เท่าที่ท่านทราบ)  ได้มีแนวทาง
เสริมสร้างความผูกพันของเครือข่ายพันธมิตรหรือไม่ 

 
หัวข้อสัมภาษณ์ ข. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานระหว่างส านักงาน
ประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 1. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ส านักงานประกันสังคมสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ได้เป็นไปตามแผนงาน

หรือไม่ กรุณาประเมินเป็นระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้กี่คะแนน)/และหากคะแนน ต่ ากว่า 6 
ท าไมท่านจึงประเมินคะแนนในระดับต่ า) 

ข้อ 2. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท่ีท่านคาดหวังจะให้เกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร 
ข้อ 3. ผลส ารวจปี 2561 พบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความผูกพันทาง “วาจา” กับส านักงานประกันสังคมน้อย

ที่สุด (4.064 คะแนน) เมื่อเทียบกับความผูกพันทาง “กายและใจ” โดยทาง “วาจา” หมายถึง การอยากมี
ส่วนร่วมในการช่วยอธิบายข้อมูล ช้ีแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริงของส านักงานประกันสังคม ให้ผู้อื่นทราบ ตามที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลที่แท้จริง/ท่านมองปรากฏการณ์เร่ืองนี้อย่างไร  
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ข้อ 4. แนวทางเสริมสร้างความผูกพันระหว่างส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ควรมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะกลุ่มอย่างไร 

 กรณีกลุ่มเครือข่ายรักษาพยาบาล 

 กรณีกลุ่มตัวแทนรับช าระค่าบริการ (เงินประกันสังคม) 
 
หัวข้อสัมภาษณ์ ค. การเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสวง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ข้อ 1. ที่ผ่านมา ส านักงานประกันสังคมวางบทบาทตนเองต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสวง  ความ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร 
ข้อ 2. อะไรเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท าให้ส านักงานประกันสังคมบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
ข้อ 3. การก ากับดูแลกิจการที่ดีในอุดมคติของท่านเป็นอย่างไร 
ข้อ 4. บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ท่านมุ่งหวังให้ส านักงานประกันสังคมด าเนินงานเช่นเรื่อง

อะไรบ้าง 
ข้อ 5. จากประสบการณ์ของท่านในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ท่านคิดว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ รวมถึงบทบาทความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีส านักงานประกันสังคมด าเนินการ นับปัจจัยที่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ เกิดความผูกพันกับส านักงานประกันสังคมได้ดีเพียงใด กรุณาประเมินเป็น ระดับคะแนน (คะแนน
เต็ม 10 ท่านให้กี่คะแนน)/และหากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจึงประเมินคะแนน ในระดับต่ า)  

 
หัวข้อสัมภาษณ์ ง. การพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  น าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาช่องทางหรือรูปแบบการให้บริการหรือร่วมปฏิบัติงานกับส านักงาน
ประกันสังคม 
ข้อ 1. ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมในเวลานี้ ถือว่าเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด กรุณาประเมินเป็น

ระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้ก่ีคะแนน)/และหากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่าน จึงประเมินคะแนนใน
ระดับต่ า) 

ข้อ 2. ระบบฐานข้อมูลประกันสังคม เรื่องใดท่ีท่านเห็นว่ายังมีปัญหาและควรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงมากที่สุด 
ข้อ 3. ท่านคาดหวังให้ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า 
 
หัวข้อสัมภาษณ์ จ. การให้ค าปรึกษา/แนะน า เพ่ือน าไปพัฒนาการให้บริการแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
หรือผู้มีสิทธิ ์
ข้อ 1. ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ทางส านักงานปนระกันสังคม เน้นการให้ค าปรึกษา/แนะน า แก่กลุ่มนายจ้าง ลูกจ้าง 

ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธ์ิ เรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่/และส านักงานประกันสังคมด าเนินการ ในรูปแบบใด เช่น 
ออกหน่วยเยี่ยม หรือ จัดฝึกอบรม หรือ ตามแต่ที่ผู้ใช้บริการจะเข้ามาติดต่อขอค าปรึกษา 

ข้อ 2. นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์ มีความต้องการให้ส านักงานประกันสังคม  ให้ค าปรึกษา/แนะน า 
เรื่องใดมากที่สุด 

ข้อ 3. จากประสบการณ์ของท่าน “นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธ์ิ” มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องใดน้อยที่สุด 
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ข้อ 4. ส านักงานประกันสังคมสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธ์ิ ใน
เรื่องการให้ค าแนะน า/ปรึกษา ได้ดีเพียงใด กรุณาประเมินตนเองเป็นระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้
กี่คะแนน)/และหากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจึงประเมินคะแนนในระดับต่ า) 

ข้อ 5. ท่านคิดว่า ส านักงานประกันสังคมสามารถท าให้ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์  เกิดความผูกพัน
กับส านักงานประกันสังคมผ่านการให้ค าแนะน า/ปรึกษา ได้หรือไม่ กรุณาประเมินเป็น ระดับคะแนน 
(คะแนนเต็ม 10 ท่านให้ก่ีคะแนน)/และหากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจึงประเมินคะแนน ในระดับต่ า) 

 
หัวข้อสัมภาษณ์ ฉ. การร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินงานระหว่าง
ส านักงานประกันสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 1. นวัตกรรมบริการที่ท่านต้องการให้ส านักงานประกันสังคมน ามาใช้บริการ เป็นนวัตกรรมบริการอย่างไรบ้าง 

เน้นตอบสนองผู้ใช้บริการเรื่องอะไร 
 
หัวข้อสัมภาษณ์ ช. ประเด็นปัญหาของส านักงานประกันสังคมและแนวทางแก้ไข  
ประเด็นปัญหา 1  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจภาระงานท่ีรับผิดชอบท้ังของตนเองและส่วนงานอื่น การเกิด

ช่องว่างระหว่างส่วนงานที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถท างานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ/
เจ้าหน้าที่มีอายุมากขึ้น ท างานช้าลงไม่พัฒนาปรับปรุงความสามารถตนเอง มีการโยกย้าย
เจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง ท าให้ความรอบรู้ในงานยังไม่เช่ียวชาญ 

ประเด็นปัญหา 2  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ผู้ประกันตนไม่ได้รับข่าวสารอย่างเพียงพอ เนื้อหา
ข่าวสารเข้าใจยาก การน าเสนอข่าวสารเป็นลักษณะหว่านแหขาดความชัดเจนในการแบ่งกลุ่ม
เป้าหมาย 

ประเด็นปัญหา 3  ผู้ใช้บริการขาดความรู้และใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานประกันสังคม ไม่เป็น 
ประเด็นปัญหา 4  เจ้าหน้าที่ (ธนาคารพาณิชย์ ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ขาดความเข้าใจงานประกันสังคม

อย่างแท้จริงเพราะถือว่าไม่ใช่งานหลักของตนเอง 
ประเด็นปัญหา 5  ปัญหาบริการผ่านเครือข่ายทางการแพทย์ ผู้ประกันตนไม่ได้รับบริการตามที่คาดหวัง คุณภาพ

ยาที่ใช้ในการรักษาไม่ดี การใช้เวลารอคอยนาน ไม่แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกันตน 
ส านักงานประกันสังคมไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลในการขอเอกสารเพิ่มเติม 
สะท้อนถึงความไม่พร้อมของสภานพยาบาลในการให้บริการผู้ประกันตนในระดับของการรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย 

ประเด็นปัญหา 6  ปัญหาของนายจ้าง นายจ้างหักเงินลูกจ้างแต่ไม่น าส่ง นายจ้างจ่ายเงินสมทบต่ ากว่าค่าจ้างจริง
นายจ้างไม่เข้าใจนิยามค่าจ้าง 

 
ข้อ 1. จากประเด็นปัญหาส าคัญทั้ง 6 เรื่อง เรื่องใดเป็นปัญหาที่แก้ไขยากที่สุด 
ข้อ 2. จากประเด็นปัญหาส าคัญทั้ง 6 เรื่อง เรื่องใดส่งผลกระทบต่อส านักงานประกันสังคมมากที่สุด 
ข้อ 3. จากประเด็นปัญหาส าคัญทั้ง 6 เรื่อง เรื่องใดควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก 
ข้อ 4. ทางออกของปัญหา ต้องท าอย่างไร 
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6. แบบสอบถามกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใกล้ชิด กรณ ีลูกจ้าง ผู้ประกันตน 
นายจ้าง (แบบสอบถามออนไลน์) 

 

 

 
แบบสอบถามผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

ส าหรับ “ลูกจ้าง ผู้ประกันตน นายจ้าง” 
ภายใต้ โครงการส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกันสังคม  

ปี 2562 
โดย ศูนย์วิจยัและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วันท่ีตอบ .............................. 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อ 1 ช่ือผู้ตอบ ......................................................................................................... 
 ต าแหน่ง ......................................................................................................... 
 เบอร์โทร ......................................................................................................... 
ข้อ 2 สถานท่ีท างาน ................................................................................................  
 เขต ..................................................อ าเภอ ...................................................  
 จังหวัด ....................................................... 
ข้อ 3 สถานะของท่าน  
  1. ลูกจ้าง มาตรา 33 
  2. ลูกจ้าง มาตรา 39 
  3. ลูกจ้าง มาตรา 40 
  4. ลูกจ้าง กองทุนเงินทดแทน 
  5. นายจ้าง  
  6. ผู้ประกันตน มาตรา 33 
  7. ผู้ประกันตน มาตรา 39 
  8. ผู้ประกันตน มาตรา 40 
  9. ผู้ประกันตน กองทุนเงินทดแทน 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็น 
ก. การฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 4 ท่านคิดว่าจ าเป็นมากน้อยเพียงใดที่ส านักงานประกันสังคมต้องให้ความรู้งานประกันสังคมเพื่อสนับสนุน
งานบริการให้แก่ท่าน ส่วนงานของท่าน เครือข่ายพันธมิตรของส านกังานประกันสังคม กรุณาประเมินเป็นระดับ
คะแนน (คะแนนเตม็ 10 ท่านให้ก่ีคะแนน) .............................................................. คะแนน  
หากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจงึประเมินคะแนนในระดับต่ ากว่า 6 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 5 ส านักงานประกันสังคม เคย ให้ความรู้งานประกันสังคมเพื่อสนับสนนุงานบริการให้แก่ท่าน ส่วนงานของ
ท่าน เครือข่ายพันธมิตรของส านักงานประกันสังคมหรือไม ่

 1. เคย   2. ไมเ่คย 
ข้อ 6 ท่าน เคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากส านักงานประกันสังคมหรือไม่ 

 1. เคย   2. ไมเ่คย 
กรณีที่ท่าน เคย ได้รบัการถ่ายทอดความรูจ้ากส านักงานประกันสังคม ความรู้ที่ได้รับตรงกับความต้องการ
ของท่านหรือไม ่
 1. ตรงกับความต้องการ  2. ไม่ตรงกับความต้องการ 

ข้อ 7 กรณีที่ท่าน เคย ได้รบัการถ่ายทอดความรูจ้ากส านักงานประกันสังคม ท่านเกิดความรู้สึกผูกพันกับ
ส านักงานประกันสังคมมากข้ึนหรอืไม ่

 1. มากข้ึน   2. เท่าเดิม   3. ลดลง 
กรณีที่ท่านมีความผูกพันลดลงเพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………… 
ข้อ 8 กรณีที่ท่าน ไม่เคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้กับส านักงานประกันสงัคม ท่านต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้
หรือไม ่

 1. ต้องการ   2. ไม่ต้องการ 
ข้อ 9 กรณีที่ท่าน ไม่เคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสังคมต้องท า
อย่างไรท่านถึงจะมโีอกาสเข้าร่วม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อ 10 ท่านต้องการให้ส านักงานประกันสงัคม ถ่ายทอดความรูเ้รื่องอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานระหว่างส านักงานประกนัสังคมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 11 ท่านคิดว่าจ าเป็นมากน้อยเพียงใดที่ส านักงานประกันสังคม ต้องมีเครือข่ายความร่วมมือในงานบริการ
ประกันสังคม กรุณาประเมินเป็นระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้กี่คะแนน)  
.............................................................. คะแนน  
หากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจึงประเมินคะแนนในระดับต่ ากว่า 6 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 12 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท่ีท่านคาดหวังจะให้เกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 13 แนวทางเสริมสร้างความผูกพันระหว่างส านักงานประกันสังคมกับท่าน ส่วนงานของท่าน เครือข่าย
พันธมิตร ควรมีลักษณะพิเศษเฉพาะกลุ่มอย่างไร ในกรณีกลุ่มเครือข่ายรักษาพยาบาล 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 14 แนวทางเสริมสร้างความผูกพันระหว่างส านักงานประกันสังคมกับท่าน ส่วนงานของท่าน เครือข่าย
พันธมิตร ควรมีลักษณะพิเศษเฉพาะกลุ่มอย่างไร ในกรณีกลุ่มตัวแทนรับช าระค่าบริการ (เงินประกันสังคม) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ค. การพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการพัฒนาช่องทางหรือรูปแบบการให้บริการหรือร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานประกันสังคม 
ข้อ 15 ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมในเวลานี้ ถือว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด กรุณาประเมิน
เป็นระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้ก่ีคะแนน) 
.............................................................. คะแนน 
หากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่าน จึงประเมินคะแนนในระดับต่ ากว่า 6 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 16 ระบบฐานข้อมูลประกันสังคม เรื่องใดท่ีท่านเห็นว่ายังมีปัญหาและควรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงมากท่ีสุด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 17 ท่านคาดหวังให้ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ง. การให้ค าปรึกษา/แนะน า เพ่ือน าไปพัฒนาการให้บริการแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์ 
ข้อ 18 ถ้าท่านต้องการไดร้ับค าปรึกษา/แนะน า จากส านักงานประกันสังคม ทานคิดว่าจะสามารถเข้าถึงช่องทาง
ค าปรึกษา/แนะน าได้ยาก/ง่าย เพยีงใด 

 1. เข้าถึงได้ง่ายที่สุด  2. เข้าถึงได้ง่าย   3. เข้าถึงได้ปกต ิ 
 4. เข้าถึงได้ยาก   5. เข้าถึงได้ยากท่ีสุด 

ข้อ 19 จากข้อข้างต้น เพราะเหตุใดท่านจึงรู้สึกเช่นนั้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 20 กรณีที่ท่าน เคยได้รับค าปรึกษา/แนะน า จากส านักงานประกันสังคม ท่านได้รับประโยชน์จากค าปรึกษา/
แนะน า เพียงใด กรุณาประเมินเป็นระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้ก่ีคะแนน) 
.............................................................. คะแนน 
หากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่าน จึงประเมินคะแนนในระดับต่ ากว่า 6 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 21 นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธ์ิ มีความต้องการให้ส านักงานประกันสังคม ให้ค าปรึกษา/แนะน า 
เรื่องใดมากที่สุด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 22 จากประสบการณ์ของท่าน “นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธ์ิ” มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องใดน้อย
ที่สุด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 23 ท่านคิดว่า ส านักงานประกันสังคมสามารถท าให้ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์ เกิดความ
ผูกพันกับส านักงานประกันสังคมผ่านการให้ค าแนะน า/ปรึกษา ได้หรือไม่ กรุณาประเมินเป็น ระดับคะแนน (คะแนน
เต็ม 10 ท่านให้กี่คะแนน) 
.............................................................. คะแนน 
หากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่าน จึงประเมินคะแนนในระดับต่ ากว่า 6 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
จ. การร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินงานระหว่างส านักงานประกันสังคม
กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 24 นวัตกรรมบริการที่ท่านต้องการให้ส านักงานประกันสังคมน ามาใช้บริการ เป็นนวัตกรรมบริการอย่างไรบ้าง 
เน้นตอบสนองผู้ใช้บริการเรื่องอะไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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7. แบบสอบถามกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใกล้ชิด กรณ ีบุคคลอื่น (แบบสอบถาม
ออนไลน์) 

 

 
แบบสอบถามผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด  

ได้แก่ “สถานพยาบาล ธนาคาร  
หน่วยบริการที่มิใช่ส านักงานประกันสังคม” 

ภายใต้ โครงการส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกันสังคม ปี 
2562 

โดย ศูนย์วิจยัและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

 

วันท่ีตอบ .............................. 
ประเภทหน่วยงานของท่าน  

 1. สถานพยาบาล 
 2. ธนาคาร 
 3. หน่วยบริการที่มิใช่ส านักงานประกันสังคม  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อ 1 ช่ือผู้ตอบ ......................................................................................................... 
 ต าแหน่ง ......................................................................................................... 
 เบอร์โทร ......................................................................................................... 
ข้อ 2 สถานท่ีท างาน ................................................................................................  
 เขต ..................................................อ าเภอ ...................................................  
 จังหวัด ....................................................... 
ข้อ 3 ท่านท างานในหน่วยงานนี้มากี่ปี …………………………………… (ปี) 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็น 
ก. การฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 4 ท่านคิดว่าจ าเป็นมากน้อยเพียงใดที่ส านักงานประกันสังคมต้องให้ความรู้งานประกันสังคมเพื่อสนับสนุน
งานบริการให้แก่ท่าน ส่วนงานของท่าน เครือข่ายพันธมิตรของส านักงานประกันสังคม กรุณาประเมินเป็นระดับ  
คะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้ก่ีคะแนน)  
.............................................................. คะแนน  
หากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจงึประเมินคะแนนในระดับต่ ากว่า 6 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ข้อ 5 ส านักงานประกันสังคม เคย ให้ความรู้งานประกันสังคมเพื่อสนับสนนุงานบริการให้แก่ท่าน ส่วนงานของ
ท่าน เครือข่ายพันธมิตรของส านักงานประกันสังคมหรือไม ่

 1. เคย  2. ไม่เคย 
ข้อ 6 ท่าน เคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากส านักงานประกันสังคมหรือไม่ 

 1. เคย  2. ไม่เคย 
ข้อ 7 กรณีที่ท่าน เคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากส านักงานประกันสังคม ความรู้ที่ได้รับตรงกับความต้องการ
ของท่านหรือไม่ 

 1. ตรงกับความต้องการ  2. ไม่ตรงกับความต้องการ 
ข้อ 8 กรณีที่ท่าน เคย ได้รับการถ่ายทอดความรูจ้ากส านักงานประกันสังคม ท่านเกิดความรู้สึกผูกพันกับ
ส านักงานประกันสังคมมากข้ึนหรอืไม ่

 1. มากข้ึน   2. เท่าเดิม   3. ลดลง 
กรณีที่ท่านมีความผูกพันลดลงเพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 9 กรณีที่ท่าน ไม่เคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้กับส านักงานประกันสังคม ท่านต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้
หรือไม่ 

 1. ต้องการ  2. ไม่ต้องการ 
ข้อ 10 กรณีที่ท่าน ไม่เคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสังคมต้องท า
อย่างไรท่านถึงจะมโีอกาสเข้าร่วม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
ข้อ 11 ท่านต้องการให้ส านักงานประกันสงัคม ถ่ายทอดความรูเ้รื่องอะไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ข. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานระหว่างส านักงานประกนัสังคมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 12 ท่านคิดว่าจ าเป็นมากน้อยเพียงใดที่ส านักงานประกันสังคม ต้องมีเครือข่ายความร่วมมือในงานบริการ
ประกันสังคม กรุณาประเมินเป็นระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้กี่คะแนน) 
.............................................................. คะแนน  
หากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจงึประเมินคะแนนในระดับต่ ากว่า 6 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ข้อ 13 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท่ีท่านคาดหวังจะให้เกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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ข้อ 14 แนวทางเสริมสร้างความผูกพันระหว่างส านักงานประกันสังคมกับท่าน ส่วนงานของท่าน เครือข่าย
พันธมิตร ควรมีลักษณะพิเศษเฉพาะกลุ่มอย่างไร ในกรณีกลุ่มเครือข่ายรักษาพยาบาล 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
ข้อ 15 แนวทางเสริมสร้างความผูกพันระหว่างส านักงานประกันสังคมกับท่าน ส่วนงานของท่าน เครือข่าย
พันธมิตร ควรมีลักษณะพิเศษเฉพาะกลุ่มอย่างไร ในกรณีกลุ่มตัวแทนรับช าระค่าบริการ (เงินประกันสังคม) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
ค. การพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการพัฒนาช่องทางหรือรูปแบบการให้บริการหรือร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานประกันสังคม 
ข้อ 16 ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมในเวลานี้ ถือว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด กรุณาประเมิน
เป็นระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้กี่คะแนน) 
.............................................................. คะแนน  
หากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจึงประเมินคะแนนในระดับต่ ากว่า 6 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 17 ระบบฐานข้อมูลประกันสังคม เรื่องใดท่ีท่านเห็นว่ายังมีปัญหาและควรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงมากท่ีสุด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
ข้อ 18 ท่านคาดหวังให้ระบบฐานข้อมลูประกันสังคมเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ง. การให้ค าปรึกษา/แนะน า เพ่ือน าไปพัฒนาการให้บริการแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ ์
ข้อ 19 ถ้าท่านต้องการได้รับค าปรึกษา/แนะน า จากส านักงานประกันสังคม ท่านคิดว่าจะสามารถเข้าถึงช่องทาง
ค าปรึกษา/แนะน าได้ยาก/ง่าย เพียงใด 

 1. เข้าถึงได้ง่ายที่สุด  2. เข้าถึงได้ง่าย   3. เข้าถึงได้ปกต ิ 
 4. เข้าถึงได้ยาก   5. เข้าถึงได้ยากท่ีสุด 

ข้อ 20 จากข้อข้างต้น เพราะเหตุใดท่านจงึรู้สึกเช่นนั้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
ข้อ 21 กรณีที่ท่าน เคยได้รับค าปรึกษา/แนะน า จากส านักงานประกันสังคม ท่านได้รับประโยชน์จากค าปรึกษา/
แนะน า เพียงใด กรุณาประเมินเป็นระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้กี่คะแนน) 
.............................................................. คะแนน 
หากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่าน จึงประเมินคะแนนในระดับต่ ากว่า 6 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ข้อ 22 นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธ์ิ มีความต้องการให้ส านักงานประกันสังคม ให้ค าปรึกษา/แนะน า 
เรื่องใดมากที่สุด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
ข้อ 23 จากประสบการณ์ของท่าน “นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธ์ิ” มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องใดน้อย
ที่สุด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 24  ท่านคิดว่า ส านักงานประกันสังคมสามารถท าให้ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์ เกิดควา ม
ผูกพันกับส านักงานประกันสังคมผ่านการให้ค าแนะน า/ปรึกษา ได้หรือไม่ กรุณาประเมินเป็น ระดับคะแนน (คะแนน
เต็ม 10 ท่านให้กี่คะแนน) 
.............................................................. คะแนน 
หากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่าน จึงประเมินคะแนนในระดับต่ ากว่า 6 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
จ. การร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินงานระหว่างส านักงานประกันสังคม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 25 นวัตกรรมบริการที่ท่านต้องการให้ส านักงานประกันสังคมน ามาใช้บริการ เป็นนวัตกรรมบริการอย่างไรบ้าง 
เน้นตอบสนองผู้ใช้บริการเรื่องอะไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
%%%%%%%%%%%% 
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8. แบบสอบถามกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสอบถามออนไลน)์ 
 

 

 
แบบสอบถามผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ได้แก่ “หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน” 
ภายใต้ โครงการส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกันสังคม  

ปี 2562 
โดย ศูนย์วิจยัและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วันท่ีตอบ .............................. 
ข้อ 1 ประเภทหน่วยงานของท่าน  

 1. หน่วยงานภาครัฐ     2. หน่วยงานภาคเอกชน 
 3. สื่อมวลชน 

ข้อ 2 กรณีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท่านสังกัดที่ใด 
 1. อบต.      2. เทศบาล    
 3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน   4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 5. อื่นๆ ระบุ .............................................. 

ข้อ 3 กรณีหน่วยงานภาคเอกชน เป็นหน่วยงานประเภทใด 
 1. เครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40   2. สภาองค์การนายจ้าง   
 3. สภาองค์การลูกจา้ง   4. อื่นๆ ระบุ .............................................. 

ข้อ 4 กรณสีื่อมวลชน หน่วยงานท่านเปน็หน่วยงานประเภทใด 
 1. โทรทัศน์      2. วิทยุ   
 3. หนังสือพิมพ์    4. สื่อออนไลน ์
 5. อื่นๆ ระบุ .............................................. 

ข้อ 5 ช่ือหน่วยงาน  ................................................................................... 
ข้อ 6 จังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน ................................................................................... 
ข้อ 7 ช่ือ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 
ข้อ 8 ต าแหน่งของท่านในหน่วยงาน ................................................................................... 
 
ก. การฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 9 ท่านคิดว่าจ าเป็นมากน้อยเพียงใดที่ส านักงานประกันสังคมต้องให้ความรู้งานประกันสังคม เพื่อสนับสนุน
งานบริการให้แก่ท่าน ส่วนงานของท่าน เครือข่ายพันธมิตรของส านักงานประกันสังคม กรุณาประเมินเป็นระดับ
คะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้กี่คะแนน)  
.............................................................. คะแนน  
หากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจงึประเมินคะแนนในระดับต่ ากว่า 6 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ข้อ 10 ส านักงานประกันสังคม เคย ให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคมเพื่อสนับสนุนงานบริการให้แก่ท่าน ส่วน
งานของท่าน หรือเครือข่ายพันธมิตรของส านักงานประกันสังคมหรือไม่  
  1. เคย  2. ไม่เคย 
ข้อ 11 ท่าน เคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากส านักงานประกันสังคมหรือไม่ 

 1. เคย  2. ไม่เคย 
ข้อ 12 กรณีที่ท่าน เคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากส านักงานประกันสังคม ความรู้ที่ได้รับตรงกับความต้องการ
ของท่านหรือไม่ 

 1. ตรงกับความต้องการ  2. ไม่ตรงกับความต้องการ 
ข้อ 13 กรณีที่ท่าน เคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากส านักงานประกันสังคม ท่านเกิดความรู้สึกผูกพันกับ
ส านักงานประกันสังคมมากขึ้นหรือไม่ 

 1. มากขึ้น   2. เท่าเดิม   3. ลดลง 
กรณีที่ท่านมีความผูกพันลดลงเพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 14 กรณีที่ท่าน ไม่เคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้กับส านักงานประกันสังคม ท่านต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้
หรือไม่ 

 1. ต้องการ  2. ไม่ต้องการ 
ข้อ 15 กรณีที่ท่าน ไม่เคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากส านักงานประกันสังคม ท่านต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้
หรือไม่ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
ข้อ 16 กรณีที่ท่าน ไม่เคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสังคมต้องท า
อย่างไรท่านถึงจะมีโอกาสเข้าร่วม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
ข้อ 17 ท่านต้องการให้ส านักงานประกันสังคม ถ่ายทอดความรู้เรื่องอะไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ข. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานระหว่างส านักงานประกนัสังคมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 18 ท่านคิดว่าจ าเป็นมากน้อยเพียงใดที่ส านักงานประกันสังคม ต้องมีเครือข่ายความร่วมมือในงานบริการ
ประกันสังคม กรุณาประเมินเป็นระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้กี่คะแนน) 
.............................................................. คะแนน  
หากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจึงประเมินคะแนนในระดับต่ ากว่า 6 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ข้อ 19 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท่ีท่านคาดหวังจะให้เกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
ค. การพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการพัฒนาช่องทางหรือรูปแบบการให้บริการหรือร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานประกันสังคม 
ข้อ 20 ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมในเวลานี้ ถือว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด กรุณาประเมิน
เป็นระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 10 ท่านให้กี่คะแนน) 
.............................................................. คะแนน  
หากคะแนนต่ ากว่า 6 ท าไมท่านจึงประเมินคะแนนในระดับต่ ากว่า 6 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 21 ระบบฐานข้อมูลประกันสังคม เรื่องใดท่ีท่านเห็นว่ายังมีปัญหาและควรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงมากท่ีสุด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
ข้อ 22 ท่านคาดหวังให้ระบบฐานข้อมูลประกันสังคมเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ง. การร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินงานระหว่างส านักงานประกันสังคม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 23 นวัตกรรมบริการที่ท่านต้องการให้ส านักงานประกันสังคมน ามาใช้บริการ เป็นนวัตกรรมบริการอย่างไรบ้าง 
เน้นตอบสนองผู้ใช้บริการเรื่องอะไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
จ. การมีส่วนร่วมกับส านักงานประกันสังคม 
ข้อ 24 ท่านรู้จักส านักงานประกันสังคมหรือไม่ 
  1. รู้จัก  2. ไม่รู้จัก 
ข้อ 25 ภาพลักษณ์ของส านักงานประกันสังคมในมุมมองของท่านเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 26 ท่านคิดว่างานของท่านมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับส านักงานประกันสังคมหรือไม่ 
  1. มีส่วนเกี่ยวข้อง  2. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 หากมีส่วนเกี่ยวข้อง การด าเนินงานของส านักงานประกันสังคมมีส่วนช่วยสนับสนุนหรือมีปัญหาอุปสรรค

ต่องานของท่านหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ข้อ 27 ท่านเคยรับรู้ข่าวสารงานของส านักงานประกันสังคมหรือไม่ 
  1. เคย  2. ไม่เคย 
หากเคยรับรู้ข่าวสารของส านักงานประกันสังคม ท่านรับรู้จากแหล่ง/ช่องทางใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 28 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมหรือไม่ 
  1. มี   2. ไม่มี 
ข้อ 29 ข่าวสารที่ท่านได้รับมีความชัดเจน สื่อสารเข้าใจง่าย ครอบคลุม หรือไม่ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 30 หากท่านเคยรับรู้ข่าวสารของส านักงานประกันสังคม ท่านคิดว่าควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 31 หากท่านไม่เคยรับรู้ข่าวสารของส านักงานประกันสังคม ท่านต้องการรับรู้ข่าวสารงานของส านักงาน
ประกันสังคมหรือไม่ 
  1. ต้องการรับรู้ข่าวสาร  2. ไม่ต้องการรับรู้ข่าวสาร 

หากท่านไม่เคยรับรู้ข่าวสารของส านักงานประกันสังคม ท่านต้องให้ส านักงานประกันสังคมสื่อสารช่องทางใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
หากท่านไม่เคยรับรู้ข่าวสารของส านักงานประกันสังคม ท่านต้องให้ส านักงานประกันสังคมสื่อสารเรื่องใดบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ข้อ 32 ท่านมีข้อเสนอแนะต่องานของส านักงานประกันสังคมอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

%%%%%%%%%%%% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

ผ2-1 

ภาคผนวก 2 
การจัดอันดับคะแนนของหน่วยบริการ 

 

ตารางท่ี ผ2-1  การจัดอันดับหน่วยบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้คะแนนความพึงพอใจ 
มากสุดไปน้อยสุด จ าแนกตามบริการ 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ความพึงพอใจ
ในภาพรวม 

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1 4.390 93.64 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 7 4.335 86.69 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 2 4.317 88.55 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 8 4.310 88.95 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 4 4.307 92.51 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 11 4.307 89.14 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 9 4.305 86.12 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 12 4.303 89.52 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 6 4.284 94.58 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 10 4.263 81.86 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 3 4.236 86.12 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 5 4.207 86.33 12 

ความพึงพอใจ
ในบริการที่
ส านักงาน 

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1 4.361 93.33 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 7 4.297 85.66 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 12 4.291 88.70 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 2 4.285 87.98 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 4 4.285 91.97 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 11 4.275 88.48 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 9 4.274 85.25 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 8 4.273 88.14 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 6 4.252 94.21 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 10 4.235 80.67 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 3 4.191 84.96 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 5 4.162 85.33 12 

การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1 4.498 95.98 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 7 4.442 90.35 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 8 4.363 93.27 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 4 4.358 91.33 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 12 4.342 91.79 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 2 4.329 92.90 6 



    

ผ2-2 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 9 4.306 88.00 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 3 4.296 84.30 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 11 4.291 90.83 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 10 4.277 82.22 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 6 4.214 94.75 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 5 4.184 87.60 12 

กระบวนการ
และขัน้ตอน
ให้บริการ 

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 6 4.524 95.79 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1 4.503 97.04 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 9 4.441 92.42 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 8 4.399 92.40 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 12 4.358 89.83 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 11 4.357 87.50 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 10 4.342 83.75 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 2 4.331 92.08 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 7 4.296 86.60 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 4 4.295 93.51 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 3 4.289 84.92 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 5 4.122 83.00 12 

สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 7 4.354 88.74 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 2 4.334 86.97 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 9 4.324 87.90 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 5 4.322 92.00 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 10 4.321 84.04 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 11 4.310 93.33 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1 4.302 93.14 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 12 4.277 89.00 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 4 4.263 94.57 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 8 4.222 85.80 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 6 4.209 95.86 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 3 4.195 90.70 12 

การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 11 4.202 84.48 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 12 4.197 81.40 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 7 4.176 76.68 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 8 4.173 80.50 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 4 4.163 87.65 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 6 4.151 89.39 6 



    

ผ2-3 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 2 4.142 77.73 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1 4.135 86.39 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 10 4.133 69.39 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 5 4.072 78.00 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 3 3.974 76.30 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 9 3.974 66.70 11 

คุณภาพของ
การให้บริการ 

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 4 4.346 92.46 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1 4.341 93.37 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 9 4.290 89.80 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 2 4.282 89.39 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 12 4.264 91.26 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 7 4.215 85.73 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 11 4.198 86.46 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 8 4.183 87.90 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 3 4.180 88.60 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 5 4.117 86.50 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 6 4.109 94.93 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 10 4.080 83.33 12 

การพัฒนา
รูปแบบการ

ให้บริการผ่าน
ระบบ

อินเทอร์เน็ต 

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 8 4.782 99.09 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 7 4.769 98.72 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 5 4.769 98.83 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1 4.769 97.43 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 3 4.755 99.16 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 6 4.728 99.73 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 11 4.688 96.90 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 2 4.679 95.30 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 9 4.659 96.34 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 10 4.603 96.25 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 4 4.576 98.52 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 12 4.466 99.56 12 

การใช้บริการ
ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆ 

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1 4.278 80.58 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 2 4.276 76.95 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 9 4.269 78.07 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 11 4.260 80.76 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 8 4.252 73.32 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 12 4.242 78.01 6 



    

ผ2-4 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 6 4.233 91.39 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 7 4.225 77.33 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 4 4.159 70.54 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 3 4.146 71.43 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 10 4.084 69.47 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 5 3.927 58.93 12 

ความเชื่อมั่น
ในคุณธรรม
และความ
โปร่งใส 

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 6 4.202 93.71 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 7 4.122 86.28 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1 3.942 87.32 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 12 3.909 85.98 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 2 3.895 81.16 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 9 3.888 80.54 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 11 3.880 78.21 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 8 3.869 88.21 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 10 3.844 76.14 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 5 3.787 75.57 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 4 3.605 62.77 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 3 3.571 60.34 12 

ที่มำ : จำกกำรระดมควำมคิดเห็นในวันท่ี 12 ธันวำคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

ผ2-5 

ตารางท่ี ผ2-2  การจัดอันดับหน่วยบริการในพื้นที่ปริมณฑล ที่ได้คะแนนความพึงพอใจ มากสุด
ไปน้อยสุด จ าแนกตามบริการ 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ความพึงพอใจ
ในภาพรวม 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร 4.368 91.14 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 4.363 95.74 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 4.329 88.45 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 4.327 86.11 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี 4.321 88.33 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี สำขำคลองหลวง 4.303 82.72 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงเสำธง 4.301 87.80 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงพลี 4.279 84.11 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน 4.277 84.41 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร 4.273 91.03 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำพระประแดง 4.270 88.24 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 4.225 82.96 12 

ความพึงพอใจ
ในบริการที่
ส านักงาน 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร 4.352 90.71 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 4.347 95.61 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 4.296 85.10 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี 4.296 87.64 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 4.294 87.51 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงเสำธง 4.273 86.79 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี สำขำคลองหลวง 4.257 81.13 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงพลี 4.253 83.09 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน 4.245 83.07 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร 4.241 90.58 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำพระประแดง 4.234 87.35 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 4.206 82.01 12 

การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี สำขำคลองหลวง 4.447 88.00 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงพลี 4.361 84.57 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงเสำธง 4.360 90.59 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร 4.357 90.80 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 4.347 92.89 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำพระประแดง 4.345 98.71 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 4.288 96.94 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน 4.260 84.88 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร 4.256 91.36 9 
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บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 4.253 82.94 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี 4.185 87.17 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 4.111 80.21 12 

กระบวนการ
และขัน้ตอน
ให้บริการ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร 4.405 92.75 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงเสำธง 4.375 91.76 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 4.365 94.41 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 4.344 86.84 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำพระประแดง 4.310 94.01 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี 4.309 88.58 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน 4.303 85.81 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 4.294 88.25 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงพลี 4.222 82.75 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี สำขำคลองหลวง 4.217 79.88 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร 4.200 91.54 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 4.189 83.33 12 

สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 4.421 90.03 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี 4.399 93.40 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 4.364 96.47 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 4.335 90.12 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงเสำธง 4.306 90.71 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร 4.263 92.76 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำพระประแดง 4.262 90.47 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงพลี 4.262 87.90 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี สำขำคลองหลวง 4.259 81.93 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน 4.229 84.36 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร 4.219 90.60 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 4.205 82.82 12 

การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร 4.411 83.90 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 4.294 79.49 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 4.261 92.35 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี 4.217 80.00 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงพลี 4.208 76.60 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี สำขำคลองหลวง 4.200 75.07 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 4.181 74.94 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 4.176 76.14 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร 4.137 81.41 9 
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บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน 4.112 73.49 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงเสำธง 4.042 70.71 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำพระประแดง 3.947 58.00 12 

คุณภาพของ
การให้บริการ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 4.457 98.11 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี 4.366 88.89 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร 4.358 95.10 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร 4.357 95.71 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 4.316 90.00 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน 4.310 86.35 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 4.299 88.62 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำพระประแดง 4.288 94.24 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงเสำธง 4.262 89.18 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงพลี 4.220 83.70 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 4.205 85.76 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี สำขำคลองหลวง 4.169 81.04 12 

การพัฒนา
รูปแบบการ

ให้บริการผ่าน
ระบบ

อินเทอร์เน็ต 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 4.732 99.24 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี สำขำคลองหลวง 4.717 97.07 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำพระประแดง 4.707 98.96 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 4.671 97.45 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร 4.663 96.58 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน 4.657 100.00 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงเสำธง 4.642 100.00 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี 4.610 95.86 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงพลี 4.584 95.84 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 4.567 97.58 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร 4.558 96.12 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 4.470 94.87 12 

การใช้บริการ
ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 4.381 78.28 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 4.378 87.64 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร 4.374 87.44 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงเสำธง 4.295 91.63 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 4.254 83.43 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี สำขำคลองหลวง 4.207 71.93 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำพระประแดง 4.181 80.42 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี 4.170 78.49 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน 4.139 77.56 9 
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บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงพลี 4.100 69.65 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร 3.924 66.03 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 3.359 46.74 12 

ความเชื่อมั่น
ในคุณธรรม
และความ
โปร่งใส 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี 4.109 84.07 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร 4.069 87.75 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี สำขำคลองหลวง 4.057 79.65 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 4.031 80.48 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำพระประแดง 3.975 95.51 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 3.970 84.09 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน 3.866 78.47 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 3.847 80.54 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงเสำธง 3.806 80.59 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร 3.800 76.64 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร สำขำบำงพลี 3.694 67.95 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 3.682 71.83 12 

ที่มำ : จำกกำรระดมควำมคิดเห็นในวันท่ี 12 ธันวำคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

ผ2-9 

ตารางท่ี ผ2-3  การจัดอันดับหน่วยบริการในพื้นที่ภาคกลาง ที่ได้คะแนนความพึงพอใจ มากสุด
ไปน้อยสุด จ าแนกตามบริการ 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ความพึงพอใจ
ในภาพรวม 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 4.512 97.18 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สำขำสอยดำว 4.462 92.02 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธ ิ 4.456 97.13 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สำขำชะอ ำ 4.455 91.81 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 4.454 92.92 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 4.441 93.16 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย 4.432 94.47 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน 4.431 90.52 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 4.422 90.39 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สำขำหนองแค 4.417 90.37 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก 4.416 95.83 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 4.414 91.40 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรำด 4.412 97.51 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุร ี 4.401 88.87 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี 4.389 91.27 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุร ี 4.387 94.70 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 4.387 90.95 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 4.383 84.99 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสงครำม 4.381 98.94 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุร ี 4.376 84.22 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง 4.356 89.24 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 4.345 92.28 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุร ี 4.333 87.87 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง 4.326 91.80 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยนำท 4.321 86.59 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุร ี 4.314 91.86 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 4.312 86.72 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง สำขำปลวกแดง 4.305 87.96 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4.305 85.87 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 4.279 86.50 30 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำขำชัยบำดำล 4.275 84.77 31 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ 4.268 85.53 32 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 4.257 89.11 33 



    

ผ2-10 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุร ี 4.256 86.55 34 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 4.255 87.14 35 

ความพึงพอใจ
ในบริการที่
ส านักงาน 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 4.516 97.03 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธ ิ 4.448 97.17 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สำขำสอยดำว 4.442 91.35 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สำขำชะอ ำ 4.440 91.25 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 4.437 92.50 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 4.430 92.99 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน 4.427 89.95 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย 4.409 94.28 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 4.408 89.86 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 4.402 91.02 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก 4.397 95.63 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สำขำหนองแค 4.393 89.64 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรำด 4.393 97.34 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 4.381 90.34 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุร ี 4.377 88.28 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสงครำม 4.376 98.87 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุร ี 4.376 94.54 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี 4.370 90.93 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุร ี 4.364 83.27 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 4.357 83.81 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง 4.334 88.69 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 4.327 91.68 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง 4.314 91.47 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุร ี 4.314 87.03 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุร ี 4.296 91.57 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยนำท 4.290 85.47 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง สำขำปลวกแดง 4.289 87.13 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 4.287 85.74 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4.278 85.08 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 4.261 85.60 30 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำขำชัยบำดำล 4.253 83.84 31 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ 4.243 84.52 32 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 4.225 86.13 33 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุร ี 4.225 85.88 34 
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บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 4.223 88.38 35 

การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธ ิ 4.601 98.43 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สำขำชะอ ำ 4.600 94.86 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 4.561 98.29 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สำขำสอยดำว 4.554 96.00 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน 4.536 92.59 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรำด 4.521 98.71 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยนำท 4.487 89.29 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย 4.484 97.34 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 4.473 91.29 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 4.459 92.00 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 4.423 92.71 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก 4.411 96.29 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 4.405 89.80 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุร ี 4.396 87.00 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุร ี 4.394 96.79 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 4.393 91.86 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 4.389 86.90 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสงครำม 4.387 98.57 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 4.386 94.86 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 4.382 90.84 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4.382 90.46 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 4.380 90.80 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สำขำหนองแค 4.370 88.86 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุร ี 4.349 85.00 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุร ี 4.341 86.86 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุร ี 4.327 91.43 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง 4.301 95.14 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง สำขำปลวกแดง 4.294 88.70 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำขำชัยบำดำล 4.280 84.49 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 4.274 90.57 30 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง 4.260 87.85 31 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ 4.250 87.60 32 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 4.194 84.29 33 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุร ี 4.108 81.53 34 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี 4.059 88.43 35 
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บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
กระบวนการ
และขัน้ตอน
ให้บริการ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธ ิ 4.575 97.62 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 4.519 97.86 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี 4.506 95.12 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน 4.476 91.72 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 4.469 93.61 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสงครำม 4.468 99.29 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 4.463 92.47 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรำด 4.456 98.33 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สำขำสอยดำว 4.455 93.57 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 4.452 94.93 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย 4.448 94.99 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 4.445 92.74 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 4.442 92.38 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 4.426 91.07 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก 4.418 97.38 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 4.408 95.24 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุร ี 4.406 96.95 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 4.404 88.83 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง 4.403 91.57 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุร ี 4.388 85.95 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สำขำหนองแค 4.370 91.19 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สำขำชะอ ำ 4.356 91.52 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง 4.343 92.14 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุร ี 4.343 94.52 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4.338 87.55 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุร ี 4.324 88.10 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ 4.323 88.17 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุร ี 4.298 87.86 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 4.267 85.37 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง สำขำปลวกแดง 4.243 87.50 30 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำขำชัยบำดำล 4.237 84.54 31 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 4.227 87.62 32 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 4.214 88.33 33 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุร ี 4.185 85.29 34 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยนำท 4.146 84.17 35 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธ ิ 4.534 96.86 1 
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บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
สิ่งอ านวยความ

สะดวก 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 4.529 95.00 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สำขำสอยดำว 4.519 92.71 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สำขำชะอ ำ 4.514 93.43 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี 4.497 96.57 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 4.493 92.43 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 4.479 93.57 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุร ี 4.464 93.74 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สำขำหนองแค 4.461 92.14 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุร ี 4.456 90.71 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน 4.455 92.74 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 4.449 92.00 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก 4.444 96.71 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุร ี 4.440 88.57 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสงครำม 4.433 99.43 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 4.417 92.43 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 4.416 91.29 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 4.405 92.17 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรำด 4.397 96.43 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 4.369 93.86 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง 4.357 92.57 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยนำท 4.349 88.00 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 4.345 92.89 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย 4.343 91.89 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง 4.332 88.17 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุร ี 4.331 94.00 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุร ี 4.331 91.00 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุร ี 4.324 94.24 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำขำชัยบำดำล 4.319 87.97 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4.275 87.88 30 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง สำขำปลวกแดง 4.268 86.90 31 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ 4.257 87.40 32 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 4.234 90.71 33 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 4.104 81.22 34 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 4.046 83.14 35 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 4.464 96.43 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สำขำชะอ ำ 4.409 86.70 2 
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บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
การ

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 4.380 83.84 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี 4.376 84.43 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุร ี 4.361 84.86 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย 4.330 91.41 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สำขำหนองแค 4.316 84.29 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 4.314 86.52 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน 4.304 84.59 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 4.296 88.29 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง 4.294 82.69 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก 4.289 92.00 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 4.277 83.86 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 4.274 80.00 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุร ี 4.270 88.70 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุร ี 4.256 77.29 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 4.249 84.58 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง สำขำปลวกแดง 4.249 79.88 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสงครำม 4.247 98.00 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธ ิ 4.243 95.00 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สำขำสอยดำว 4.240 79.86 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุร ี 4.236 79.41 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุร ี 4.221 70.43 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง 4.216 83.71 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 4.194 68.20 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรำด 4.163 93.71 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุร ี 4.156 84.43 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ 4.129 72.80 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 4.126 76.29 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำขำชัยบำดำล 4.113 72.46 30 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 4.111 76.71 31 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 4.107 79.00 32 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 4.096 78.71 33 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4.049 71.06 34 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยนำท 3.993 68.86 35 

คุณภาพของ
การให้บริการ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 4.578 98.22 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 4.559 98.86 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 4.523 94.57 3 
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บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยนำท 4.504 97.29 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สำขำหนองแค 4.450 91.43 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 4.443 94.57 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สำขำสอยดำว 4.440 94.14 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย 4.431 95.63 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก 4.417 95.42 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรำด 4.413 99.29 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุร ี 4.404 92.81 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง สำขำปลวกแดง 4.399 92.60 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 4.388 91.20 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 4.387 92.41 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี 4.384 89.29 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุร ี 4.371 83.86 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง 4.369 92.58 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน 4.354 87.76 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง 4.350 93.67 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุร ี 4.349 92.00 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 4.339 82.10 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุร ี 4.337 96.03 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สำขำชะอ ำ 4.336 89.71 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4.336 87.99 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสงครำม 4.324 99.00 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำขำชัยบำดำล 4.322 89.57 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุร ี 4.316 92.86 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 4.305 87.88 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 4.300 96.14 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 4.300 93.57 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุร ี 4.278 89.06 31 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธ ิ 4.263 97.86 32 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ 4.240 85.93 33 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 4.221 87.86 34 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 4.203 85.14 35 

การพัฒนา
รูปแบบการ

ให้บริการผ่าน

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุร ี 4.755 97.99 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สำขำหนองแค 4.738 100.00 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 4.704 98.64 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 4.698 99.54 4 
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บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ระบบ

อินเทอร์เน็ต 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สำขำสอยดำว 4.691 100.00 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 4.691 98.85 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรำด 4.681 100.00 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สำขำชะอ ำ 4.676 100.00 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยนำท 4.672 99.36 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย 4.668 96.46 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี 4.651 95.72 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 4.647 100.00 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุร ี 4.646 94.75 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก 4.640 98.21 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4.626 95.76 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 4.619 98.17 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 4.618 97.99 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุร ี 4.610 100.00 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง 4.609 95.78 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 4.596 97.04 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ 4.583 98.08 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุร ี 4.580 96.33 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 4.576 100.00 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธ ิ 4.565 96.54 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 4.565 95.41 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำขำชัยบำดำล 4.559 96.69 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุร ี 4.551 97.66 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุร ี 4.535 96.88 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน 4.509 100.00 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง สำขำปลวกแดง 4.502 97.49 30 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 4.481 96.52 31 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 4.466 99.68 32 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสงครำม 4.466 100.00 33 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง 4.464 95.90 34 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 4.420 100.00 35 

การใช้บริการ
ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 4.634 96.60 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 4.616 99.33 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 4.570 90.68 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก 4.546 94.20 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุร ี 4.543 89.06 5 



    

ผ2-17 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สำขำสอยดำว 4.529 91.96 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 4.524 84.46 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสงครำม 4.510 99.62 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สำขำชะอ ำ 4.483 94.28 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรำด 4.445 99.20 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธ ิ 4.440 89.74 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน 4.420 86.51 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 4.417 82.81 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 4.372 86.75 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 4.359 79.07 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 4.340 81.81 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยนำท 4.330 84.88 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง 4.307 76.35 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง 4.304 82.21 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สำขำหนองแค 4.268 87.49 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง สำขำปลวกแดง 4.264 79.98 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย 4.254 77.34 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุร ี 4.253 82.84 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 4.234 77.43 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุร ี 4.208 83.22 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4.207 80.35 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุร ี 4.198 80.04 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 4.161 80.39 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ 4.133 82.78 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุร ี 4.108 73.10 30 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 4.080 74.25 31 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำขำชัยบำดำล 4.072 74.63 32 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุร ี 4.056 67.53 33 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี 4.043 65.51 34 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 4.040 66.20 35 

ความเชื่อมั่นใน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 4.405 94.74 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 4.402 97.55 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก 4.339 94.99 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 4.292 89.67 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สำขำชะอ ำ 4.289 91.00 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 4.201 91.82 6 



    

ผ2-18 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำอุทัย 4.181 93.03 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุร ี 4.166 83.03 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สำขำหนองแค 4.144 88.57 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 4.103 90.30 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 4.088 87.33 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4.077 86.36 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน 4.049 79.77 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุร ี 4.043 83.59 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรสงครำม 4.034 95.41 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 4.022 83.87 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สำขำสอยดำว 4.008 85.71 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 4.005 84.18 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง 3.999 86.06 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 3.996 82.55 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรำด 3.952 90.51 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง สำขำปลวกแดง 3.943 79.80 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง 3.936 88.37 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุร ี 3.933 78.92 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำขำชัยบำดำล 3.906 78.88 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุร ี 3.881 85.41 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุร ี 3.847 73.52 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 3.834 72.44 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี สำขำศรีมหำโพธ ิ 3.815 81.53 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ 3.787 79.00 30 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี 3.670 66.39 31 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยนำท 3.666 66.63 32 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุร ี 3.619 56.63 33 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 3.576 60.29 34 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 3.551 55.14 35 

 
 
 

 



    

ผ2-19 

ตารางท่ี ผ2-4  การจัดอันดับหน่วยบริการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้คะแนนความพึง
พอใจ มากสุดไปน้อยสุด จ าแนกตามบริการ 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ความพึงพอใจ
ในภาพรวม 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 4.462 97.69 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยโสธร 4.443 95.73 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบึงกำฬ 4.429 96.32 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี 4.417 89.04 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ สำขำศีขรภูม ิ 4.412 90.42 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน 4.403 95.76 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ ่ 4.393 87.28 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย 4.388 92.92 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมหำสำรคำม 4.381 93.19 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำโนนสูง 4.377 92.33 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยภูม ิ 4.372 92.06 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำปำกช่อง 4.349 90.08 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล ำภ ู 4.337 90.36 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำฬสินธุ์ 4.332 98.59 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมุกดำหำร 4.302 88.45 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ 4.301 86.32 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครพนม 4.292 86.29 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี สำขำกุมภวำป ี 4.287 92.86 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำชุมแพ 4.280 81.01 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 4.278 87.90 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย 4.270 86.44 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดศรสีะเกษ 4.263 83.80 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 4.260 84.51 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย ์ 4.257 88.25 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ 4.249 95.94 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำน ี 4.240 82.39 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 4.238 85.67 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ ำนำจเจรญิ 4.213 82.65 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 4.183 83.08 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย์ สำขำนำงรอง 4.172 83.36 30 

ความพึงพอใจ
ในบริการที่
ส านักงาน 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 4.447 97.55 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยโสธร 4.429 95.56 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบึงกำฬ 4.421 96.10 3 



    

ผ2-20 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี 4.409 88.34 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน 4.393 95.55 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ ่ 4.393 87.17 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ สำขำศีขรภูมิ 4.391 89.78 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย 4.376 92.43 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมหำสำรคำม 4.371 92.77 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำโนนสูง 4.363 91.89 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยภูม ิ 4.361 91.64 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำปำกช่อง 4.343 89.83 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำฬสินธุ์ 4.329 98.52 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล ำภ ู 4.323 89.77 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมุกดำหำร 4.291 87.95 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ 4.275 85.29 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครพนม 4.266 85.69 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำชุมแพ 4.254 79.87 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 4.254 87.34 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี สำขำกุมภวำป ี 4.247 92.59 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย 4.238 85.60 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ 4.232 95.89 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดศรสีะเกษ 4.231 82.88 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย ์ 4.225 87.44 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 4.223 83.55 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 4.219 84.73 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำน ี 4.203 81.47 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ ำนำจเจรญิ 4.202 82.09 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย์ สำขำนำงรอง 4.154 82.34 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 4.150 82.05 30 

การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมหำสำรคำม 4.481 97.43 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 4.460 97.14 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน 4.449 96.14 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยโสธร 4.418 95.91 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ สำขำศีขรภูมิ 4.411 90.86 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบึงกำฬ 4.411 95.14 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย 4.406 95.43 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยภูม ิ 4.403 95.14 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำปำกช่อง 4.379 94.28 9 



    

ผ2-21 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครพนม 4.362 90.99 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 4.348 89.78 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ ่ 4.344 87.14 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย 4.329 89.86 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำชุมแพ 4.295 82.52 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำฬสินธุ์ 4.293 98.43 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมุกดำหำร 4.293 89.81 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี สำขำกุมภวำป ี 4.290 93.90 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำโนนสูง 4.287 91.43 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 4.260 88.00 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย ์ 4.258 87.55 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 4.256 82.35 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี 4.251 87.71 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ 4.230 86.88 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 4.226 87.00 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ ำนำจเจรญิ 4.203 81.71 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย์ สำขำนำงรอง 4.166 80.57 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ 4.155 95.11 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล ำภ ู 4.153 85.12 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำน ี 4.087 75.88 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดศรสีะเกษ 4.063 75.57 30 

กระบวนการ
และขัน้ตอน
ให้บริการ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี 4.479 90.31 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยภูม ิ 4.466 94.40 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมหำสำรคำม 4.458 96.79 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยโสธร 4.440 96.84 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ ่ 4.419 90.36 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ สำขำศีขรภูมิ 4.394 90.24 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบึงกำฬ 4.390 96.43 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมุกดำหำร 4.389 92.62 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน 4.379 95.71 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 4.367 97.38 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำโนนสูง 4.365 92.26 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำฬสินธุ์ 4.364 98.33 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำปำกช่อง 4.362 91.88 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ 4.359 87.14 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 4.343 89.22 15 



    

ผ2-22 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล ำภ ู 4.343 91.67 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย 4.315 90.00 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครพนม 4.311 86.73 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดศรสีะเกษ 4.302 85.95 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำชุมแพ 4.299 84.64 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 4.299 87.62 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย ์ 4.276 88.69 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ 4.275 97.24 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำน ี 4.258 85.88 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 4.242 87.14 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ ำนำจเจรญิ 4.229 82.38 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย 4.229 86.31 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี สำขำกุมภวำป ี 4.177 91.67 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย์ สำขำนำงรอง 4.117 84.76 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 4.102 81.98 30 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี 4.520 91.11 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ สำขำศีขรภูมิ 4.493 92.71 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ ่ 4.490 90.00 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบึงกำฬ 4.463 96.71 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยโสธร 4.457 96.35 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 4.436 97.14 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย 4.394 93.86 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำโนนสูง 4.393 94.41 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดศรสีะเกษ 4.390 91.71 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน 4.367 96.29 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำชุมแพ 4.343 82.57 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมุกดำหำร 4.322 89.54 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยภูม ิ 4.315 90.97 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ ำนำจเจรญิ 4.307 89.00 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำปำกช่อง 4.298 88.54 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ 4.286 95.97 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล ำภ ู 4.283 89.99 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ 4.282 85.14 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมหำสำรคำม 4.281 88.71 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำฬสินธุ์ 4.273 97.71 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 4.254 88.59 21 



    

ผ2-23 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำน ี 4.231 84.47 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี สำขำกุมภวำป ี 4.229 92.68 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย์ สำขำนำงรอง 4.229 86.86 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 4.224 85.86 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย 4.216 85.29 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 4.196 89.86 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครพนม 4.178 87.50 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย ์ 4.169 85.86 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 4.045 78.41 30 

การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ ่ 4.517 85.29 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบึงกำฬ 4.439 95.43 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 4.416 96.71 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยโสธร 4.397 92.35 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล ำภ ู 4.371 87.86 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย 4.355 88.84 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมหำสำรคำม 4.344 90.29 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน 4.343 92.86 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี 4.336 80.78 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำโนนสูง 4.324 87.14 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำฬสินธุ์ 4.310 98.71 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ สำขำศีขรภูมิ 4.260 82.29 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 4.234 81.14 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ 4.221 79.78 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำชุมแพ 4.220 71.96 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ 4.220 94.93 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี สำขำกุมภวำป ี 4.202 88.54 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำปำกช่อง 4.190 79.54 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย ์ 4.163 80.00 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย 4.159 77.29 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยภูม ิ 4.154 80.57 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ ำนำจเจรญิ 4.137 75.86 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดศรสีะเกษ 4.136 76.00 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครพนม 4.120 73.91 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 4.117 74.14 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำน ี 4.112 71.14 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมุกดำหำร 4.079 75.57 27 



    

ผ2-24 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 4.044 70.94 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย์ สำขำนำงรอง 4.014 70.57 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 3.978 72.46 30 

คุณภาพของ
การให้บริการ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 4.574 99.43 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำปำกช่อง 4.484 94.55 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล ำภ ู 4.459 93.86 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำโนนสูง 4.447 94.14 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี 4.446 91.37 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยภูม ิ 4.446 96.57 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน 4.433 96.71 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยโสธร 4.432 96.06 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย 4.420 94.53 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบึงกำฬ 4.410 96.71 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ สำขำศีขรภูมิ 4.399 92.71 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำฬสินธุ์ 4.397 99.43 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครพนม 4.353 89.09 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมุกดำหำร 4.351 91.29 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี สำขำกุมภวำป ี 4.349 96.34 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำน ี 4.315 89.06 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 4.285 87.59 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 4.281 89.00 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมหำสำรคำม 4.271 89.86 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 4.270 90.00 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ 4.265 87.14 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย 4.263 89.14 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย ์ 4.251 94.86 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย์ สำขำนำงรอง 4.251 88.43 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดศรสีะเกษ 4.251 84.57 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ 4.216 95.94 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 4.195 85.53 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ ่ 4.187 82.40 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ ำนำจเจรญิ 4.129 81.43 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำชุมแพ 4.103 76.68 30 

การพัฒนา
รูปแบบการ
ให้บริการผ่าน

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำน ี 4.774 95.72 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ สำขำศีขรภูมิ 4.717 100.00 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 4.709 99.13 3 



    

ผ2-25 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ระบบ
อินเทอร์เน็ต 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย 4.694 97.86 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 4.693 95.88 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 4.684 100.00 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครพนม 4.683 95.48 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี สำขำกุมภวำป ี 4.681 95.63 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย ์ 4.666 98.62 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดศรสีะเกษ 4.650 94.56 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยโสธร 4.642 98.37 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ 4.613 98.74 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 4.596 95.36 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำชุมแพ 4.584 94.10 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำโนนสูง 4.578 98.83 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยภูม ิ 4.570 99.52 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล ำภ ู 4.564 100.00 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบึงกำฬ 4.563 100.00 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย 4.545 99.30 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมหำสำรคำม 4.540 100.00 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี 4.523 98.32 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน 4.517 98.88 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ 4.504 96.34 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 4.496 98.58 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมุกดำหำร 4.456 95.44 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำปำกช่อง 4.420 93.07 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย์ สำขำนำงรอง 4.410 96.33 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ ่ 4.380 87.83 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ ำนำจเจรญิ 4.359 89.64 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำฬสินธุ์ 4.354 99.41 30 

การใช้บริการ
ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบึงกำฬ 4.721 99.65 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี 4.718 97.20 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ สำขำศีขรภูมิ 4.699 99.03 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 4.658 99.76 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน 4.596 98.10 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมหำสำรคำม 4.518 97.75 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 4.494 97.14 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยภูม ิ 4.470 94.07 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำโนนสูง 4.425 95.17 9 



    

ผ2-26 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยโสธร 4.422 84.06 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำฬสินธุ์ 4.399 98.46 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล ำภ ู 4.375 90.90 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย 4.365 90.20 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี สำขำกุมภวำป ี 4.269 68.60 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำปำกช่อง 4.239 76.69 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครพนม 4.235 77.52 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย 4.235 76.40 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 4.228 76.91 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 4.188 72.26 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำชุมแพ 4.179 70.20 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ 4.138 78.10 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 4.137 70.93 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมุกดำหำร 4.136 75.95 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย์ สำขำนำงรอง 4.136 79.02 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย ์ 4.134 67.67 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ 4.083 72.33 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดศรสีะเกษ 4.068 64.25 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ ำนำจเจรญิ 4.060 66.95 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำน ี 3.962 63.10 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ ่ 3.297 38.83 30 

ความเชื่อมั่นใน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 4.440 99.59 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สำขำสว่ำงแดนดิน 4.373 98.47 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบึงกำฬ 4.372 98.06 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล ำภ ู 4.360 99.39 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยโสธร 4.271 91.14 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย 4.206 89.49 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำปำกช่อง 4.206 94.48 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ สำขำโนนสูง 4.137 87.31 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำฬสินธุ์ 4.105 98.47 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ สำขำศีขรภูมิ 4.104 86.39 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมหำสำรคำม 4.104 90.07 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 4.095 86.75 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสมีำ 4.059 85.50 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี 4.053 84.74 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมุกดำหำร 4.050 87.04 15 



    

ผ2-27 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย ์ 4.034 92.30 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยภูม ิ 4.024 90.92 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย 3.985 82.65 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอดุรธำนี สำขำกุมภวำป ี 3.974 88.65 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครพนม 3.939 79.53 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรนิทร์ 3.923 91.71 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำน ี 3.917 78.99 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 3.915 81.25 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 3.868 80.31 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ ำนำจเจรญิ 3.834 72.88 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำชุมแพ 3.831 75.84 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำขำบ้ำนไผ ่ 3.825 75.23 27 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 3.758 74.39 28 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบรุรีัมย์ สำขำนำงรอง 3.720 71.02 29 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดศรสีะเกษ 3.581 61.70 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

ผ2-28 

ตารางท่ี ผ2-5  การจัดอันดับหน่วยบริการในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้คะแนนความพึงพอใจ มากสุด
ไปน้อยสุด จ าแนกตามบริการ 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ความพึงพอใจ
ในภาพรวม 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอตุรดิตถ ์ 4.453 93.04 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง 4.427 94.38 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำขำวังทอง 4.423 89.75 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน 4.414 92.23 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค ์ 4.402 95.12 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดก ำแพงเพชร 4.393 85.67 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ ์ 4.392 90.24 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ สำขำลอง 4.390 94.69 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ 4.383 93.78 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี 4.353 89.97 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ 4.343 93.08 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 4.325 88.27 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 4.321 92.31 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 4.309 88.66 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 4.302 84.96 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี 4.298 91.49 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน 4.291 89.50 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย 4.283 87.38 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน 4.279 84.17 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจติร 4.276 84.07 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 4.269 91.18 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก สำขำแม่สอด 4.259 83.56 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก 4.250 84.79 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง 4.249 81.28 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแมฮ่่องสอน 4.209 85.68 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน สำขำปัว 4.178 89.45 26 

ความพึงพอใจ
ในบริการที่
ส านักงาน 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอตุรดิตถ ์ 4.456 92.66 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง 4.420 94.09 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำขำวังทอง 4.411 89.25 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน 4.402 91.70 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค ์ 4.383 94.80 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ สำขำลอง 4.377 94.40 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ ์ 4.374 89.74 7 



    

ผ2-29 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดก ำแพงเพชร 4.372 84.77 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ 4.368 93.43 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี 4.333 89.33 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ 4.321 92.67 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 4.312 87.58 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 4.298 91.90 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 4.289 84.23 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน 4.275 88.98 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี 4.273 91.26 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 4.268 87.80 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน 4.268 83.32 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย 4.261 86.71 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 4.257 90.77 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจติร 4.240 82.91 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง 4.232 80.34 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก สำขำแม่สอด 4.226 82.28 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก 4.209 83.49 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแมฮ่่องสอน 4.184 84.95 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน สำขำปัว 4.162 89.24 26 

การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอตุรดิตถ ์ 4.480 94.60 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 4.471 96.29 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำขำวังทอง 4.464 91.33 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง 4.423 97.00 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี 4.422 96.69 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดก ำแพงเพชร 4.405 85.53 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ สำขำลอง 4.400 96.71 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน 4.398 93.65 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค ์ 4.347 96.00 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ ์ 4.331 91.47 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจติร 4.325 87.77 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี 4.316 90.56 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 4.316 87.60 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 4.313 93.57 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน 4.303 86.29 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ 4.295 94.31 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ 4.291 93.14 17 



    

ผ2-30 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน 4.286 91.30 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง 4.268 83.88 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 4.254 85.43 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน สำขำปัว 4.251 91.53 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 4.246 94.43 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย 4.213 87.53 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแมฮ่่องสอน 4.213 82.14 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก สำขำแม่สอด 4.207 80.00 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก 4.177 80.71 26 

กระบวนการ
และขัน้ตอน
ให้บริการ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน 4.510 94.90 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอตุรดิตถ ์ 4.494 92.70 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ 4.476 94.39 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำขำวังทอง 4.446 91.37 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ สำขำลอง 4.438 96.43 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ ์ 4.433 92.64 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง 4.424 96.67 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค ์ 4.412 95.71 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดก ำแพงเพชร 4.399 85.36 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 4.390 94.17 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 4.375 90.95 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 4.343 86.58 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน 4.329 90.46 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย 4.310 89.88 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจติร 4.300 87.86 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 4.299 90.71 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 4.288 92.62 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน 4.287 85.48 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี 4.286 90.35 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี 4.266 91.61 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ 4.258 93.33 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแมฮ่่องสอน 4.240 85.48 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง 4.234 80.98 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก สำขำแม่สอด 4.226 82.74 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก 4.207 82.62 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน สำขำปัว 4.190 91.73 26 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ 4.540 98.00 1 



    

ผ2-31 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอตุรดิตถ ์ 4.523 94.45 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดก ำแพงเพชร 4.500 91.71 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง 4.473 94.29 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำขำวังทอง 4.448 89.91 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ ์ 4.446 91.75 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน 4.408 92.12 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 4.386 92.29 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย 4.368 92.10 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 4.361 89.39 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก 4.353 93.57 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 4.351 93.71 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน 4.349 92.88 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค ์ 4.345 95.57 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี 4.340 89.70 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก สำขำแม่สอด 4.339 91.29 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน 4.294 84.14 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ สำขำลอง 4.279 91.71 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ 4.269 93.76 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี 4.260 93.38 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจติร 4.254 83.29 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง 4.254 81.53 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 4.244 88.57 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแมฮ่่องสอน 4.229 91.57 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 4.193 85.86 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน สำขำปัว 4.110 88.74 26 

การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค ์ 4.357 89.29 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน 4.347 85.88 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำขำวังทอง 4.335 83.17 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ สำขำลอง 4.320 89.29 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง 4.303 86.57 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดก ำแพงเพชร 4.300 80.14 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ 4.299 86.29 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอตุรดิตถ ์ 4.280 86.72 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี 4.275 82.83 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ 4.243 87.68 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ ์ 4.225 77.79 11 



    

ผ2-32 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 4.213 79.57 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 4.177 85.57 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 4.171 83.71 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน 4.170 76.29 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก สำขำแม่สอด 4.133 74.14 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจติร 4.130 75.57 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี 4.129 81.44 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง 4.096 70.12 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 4.088 69.10 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย 4.084 73.18 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน 4.078 78.41 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 4.070 75.71 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก 4.063 74.14 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแมฮ่่องสอน 4.053 75.43 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน สำขำปัว 4.033 81.93 26 

คุณภาพของ
การให้บริการ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอตุรดิตถ ์ 4.496 94.85 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง 4.479 95.43 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ 4.476 96.43 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี 4.456 92.99 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค ์ 4.447 97.29 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ สำขำลอง 4.434 97.43 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ ์ 4.425 94.52 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำขำวังทอง 4.354 90.07 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน 4.324 91.29 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน 4.323 91.59 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 4.323 88.00 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 4.321 89.00 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย 4.321 90.24 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 4.310 93.00 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง 4.305 85.06 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 4.300 89.86 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ 4.293 92.90 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี 4.288 93.09 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน 4.281 84.00 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 4.258 93.13 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดก ำแพงเพชร 4.250 81.00 21 



    

ผ2-33 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก 4.246 86.57 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก สำขำแม่สอด 4.226 83.14 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน สำขำปัว 4.218 91.68 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจติร 4.181 79.14 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแมฮ่่องสอน 4.173 90.00 26 

การพัฒนา
รูปแบบการ
ให้บริการผ่าน
ระบบ
อินเทอร์เน็ต 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 4.849 99.67 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 4.757 100.00 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจติร 4.718 98.10 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก 4.718 99.69 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ 4.715 100.00 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ ์ 4.706 99.02 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค ์ 4.700 100.00 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก สำขำแม่สอด 4.658 99.01 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดก ำแพงเพชร 4.653 96.50 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำขำวังทอง 4.633 98.62 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี 4.627 94.93 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ 4.623 99.56 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย 4.599 97.37 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี 4.598 98.60 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน 4.595 99.70 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ สำขำลอง 4.587 98.70 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง 4.557 99.53 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 4.536 99.57 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน 4.532 97.84 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 4.532 97.47 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแมฮ่่องสอน 4.513 94.38 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง 4.511 95.47 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน 4.493 99.52 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 4.468 99.01 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน สำขำปัว 4.409 92.66 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอตุรดิตถ ์ 4.395 99.14 26 

การใช้บริการ
ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำขำวังทอง 4.468 89.66 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอตุรดิตถ ์ 4.462 94.00 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน 4.460 95.96 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง 4.435 91.38 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค ์ 4.393 83.42 5 



    

ผ2-34 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 4.377 97.10 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ 4.336 79.66 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ ์ 4.321 83.26 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี 4.308 81.56 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 4.307 87.38 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ 4.306 81.66 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน 4.230 78.07 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี 4.216 73.88 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ สำขำลอง 4.190 75.89 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 4.179 73.28 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย 4.170 76.39 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 4.169 84.21 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน 4.155 83.47 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 4.153 74.97 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจติร 4.149 68.52 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง 4.135 78.87 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดก ำแพงเพชร 4.089 66.89 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก สำขำแม่สอด 4.056 67.26 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก 4.006 63.87 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแมฮ่่องสอน 3.951 63.22 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน สำขำปัว 3.502 59.18 26 

ความเชื่อมั่นใน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำขำวังทอง 4.340 92.65 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง 4.315 94.90 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค ์ 4.252 96.02 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ ์ 4.234 91.92 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ 4.196 93.37 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี 4.178 90.39 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอตุรดิตถ ์ 4.156 90.79 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่ สำขำลอง 4.101 91.30 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 4.063 90.71 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง 4.053 90.08 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน 4.033 86.32 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 4.008 85.82 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน สำขำปัว 3.967 87.82 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 3.965 85.31 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน 3.930 80.31 15 



    

ผ2-35 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี 3.916 84.15 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย 3.905 80.22 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 3.871 78.54 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ 3.863 82.24 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแมฮ่่องสอน 3.808 73.78 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 3.679 68.67 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก สำขำแม่สอด 3.609 62.24 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจติร 3.571 65.91 23 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำพูน 3.563 64.62 24 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก 3.542 60.80 25 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดก ำแพงเพชร 3.442 58.25 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

ผ2-36 

ตารางท่ี ผ2-6  การจัดอันดับหน่วยบริการในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้คะแนนความพึงพอใจ มากสุดไป
น้อยสุด จ าแนกตามบริการ 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ความพึงพอใจ
ในภาพรวม 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำหำดใหญ่ 4.581 94.51 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนรำธิวำส 4.558 95.96 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสตลู 4.535 93.87 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 4.525 96.69 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ 4.441 94.48 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชุมพร 4.432 95.22 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ สำขำกระทู้ 4.424 93.97 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ 4.419 95.53 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 4.411 91.37 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี 4.394 91.64 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ 4.389 93.78 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปตัตำน ี 4.363 94.46 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ 4.328 88.13 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สำขำคลองท่อม 4.328 89.16 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 4.317 88.06 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง สำขำห้วยยอด 4.315 85.22 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ 4.287 88.29 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 4.285 90.22 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระนอง 4.283 86.24 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 4.278 86.79 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 4.264 89.66 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง 4.245 83.39 22 

ความพึงพอใจ
ในบริการที่
ส านักงาน 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำหำดใหญ่ 4.574 94.15 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนรำธิวำส 4.541 95.71 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 4.521 96.45 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสตลู 4.518 93.49 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ 4.430 94.15 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชุมพร 4.415 94.97 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ สำขำกระทู้ 4.415 93.57 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ 4.399 95.27 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 4.394 90.74 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี 4.377 91.18 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ 4.370 93.43 11 



    

ผ2-37 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปตัตำน ี 4.343 94.12 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ 4.301 87.20 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สำขำคลองท่อม 4.293 88.46 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 4.293 87.31 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง สำขำห้วยยอด 4.288 83.99 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ 4.274 87.50 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 4.266 89.67 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 4.256 85.77 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระนอง 4.253 85.49 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 4.252 89.04 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง 4.224 82.47 22 

การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 4.646 94.84 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำหำดใหญ่ 4.590 96.05 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนรำธิวำส 4.576 95.71 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสตลู 4.517 94.32 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ 4.499 95.14 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปตัตำน ี 4.454 95.14 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ 4.445 93.98 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชุมพร 4.437 97.43 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 4.431 92.29 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ 4.419 94.29 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี 4.376 92.12 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สำขำคลองท่อม 4.361 88.57 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ 4.356 90.00 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง สำขำห้วยยอด 4.340 88.43 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 4.329 91.08 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 4.290 86.71 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระนอง 4.279 85.98 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ สำขำกระทู้ 4.247 90.71 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง 4.219 84.71 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 4.191 84.57 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 4.189 84.57 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ 4.187 83.14 22 

กระบวนการ
และขัน้ตอน
ให้บริการ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำหำดใหญ่ 4.595 96.00 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนรำธิวำส 4.555 96.79 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 4.549 97.14 3 



    

ผ2-38 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสตลู 4.531 95.13 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ 4.530 97.51 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ สำขำกระทู้ 4.481 95.12 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 4.448 92.62 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปตัตำน ี 4.425 95.48 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชุมพร 4.424 96.19 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ 4.408 95.48 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ 4.404 94.29 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี 4.395 91.96 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ 4.380 92.62 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 4.336 89.29 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 4.290 87.26 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 4.287 91.79 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ 4.277 88.33 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง สำขำห้วยยอด 4.276 84.17 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สำขำคลองท่อม 4.258 88.33 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 4.245 89.21 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระนอง 4.235 86.55 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง 4.206 78.93 22 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสตลู 4.553 96.47 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนรำธิวำส 4.534 95.43 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำหำดใหญ่ 4.529 93.41 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 4.524 98.57 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ 4.487 95.94 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ สำขำกระทู้ 4.465 95.28 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชุมพร 4.447 96.57 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ 4.431 95.29 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ 4.387 90.00 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 4.371 93.57 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี 4.371 92.24 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ 4.364 94.66 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 4.360 89.29 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ 4.333 86.43 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปตัตำน ี 4.333 95.71 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 4.314 91.08 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง สำขำห้วยยอด 4.306 86.04 17 



    

ผ2-39 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 4.287 91.86 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระนอง 4.286 90.14 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สำขำคลองท่อม 4.247 89.00 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง 4.226 78.43 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 4.177 81.40 22 

การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำหำดใหญ่ 4.479 87.90 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนรำธิวำส 4.461 93.43 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ สำขำกระทู้ 4.449 92.56 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 4.427 93.00 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสตลู 4.423 86.19 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี 4.409 84.24 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ 4.387 89.71 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชุมพร 4.294 88.86 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 4.284 85.86 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สำขำคลองท่อม 4.266 84.86 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ 4.258 93.42 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 4.230 86.14 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 4.229 82.29 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ 4.223 85.97 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระนอง 4.223 78.29 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 4.196 81.52 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปตัตำน ี 4.193 89.00 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ 4.184 83.43 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง สำขำห้วยยอด 4.170 74.71 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 4.164 82.45 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ 4.137 75.43 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง 3.990 71.71 22 

คุณภาพของ
การให้บริการ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำหำดใหญ่ 4.669 97.01 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนรำธิวำส 4.577 97.00 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสตลู 4.566 95.02 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง 4.483 99.29 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชุมพร 4.473 95.57 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 4.450 98.56 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 4.437 93.29 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ 4.431 96.29 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ สำขำกระทู้ 4.421 93.86 9 



    

ผ2-40 

บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ 4.397 96.02 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 4.364 91.37 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ 4.350 92.00 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง สำขำห้วยยอด 4.348 86.62 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สำขำคลองท่อม 4.341 91.57 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 4.333 93.57 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี 4.331 95.18 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปตัตำน ี 4.293 95.00 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 4.283 86.71 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ 4.280 95.34 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ 4.266 90.86 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระนอง 4.249 86.29 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 4.207 91.37 22 

การพัฒนา
รูปแบบการ
ให้บริการผ่าน
ระบบ
อินเทอร์เน็ต 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สำขำคลองท่อม 4.813 99.25 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนรำธิวำส 4.806 99.61 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสตลู 4.791 100.00 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ 4.757 100.00 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระนอง 4.713 96.90 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำหำดใหญ่ 4.698 100.00 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชุมพร 4.690 99.13 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี 4.683 99.61 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ 4.664 98.64 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ 4.658 100.00 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 4.655 98.50 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปตัตำน ี 4.630 98.89 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ 4.629 99.60 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง สำขำห้วยยอด 4.627 99.39 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 4.620 100.00 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 4.608 99.65 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 4.595 100.00 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง 4.560 97.22 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ สำขำกระทู้ 4.544 100.00 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 4.530 98.99 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ 4.455 99.63 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 4.433 99.18 22 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนรำธิวำส 4.719 93.18 1 
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บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
การใช้บริการ
ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำหำดใหญ่ 4.652 93.83 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสตลู 4.648 91.77 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปตัตำน ี 4.643 90.63 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 4.545 100.00 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชุมพร 4.543 94.12 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ 4.538 96.37 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ 4.445 91.63 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี 4.376 93.16 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ สำขำกระทู้ 4.351 90.11 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ 4.350 86.66 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 4.323 86.08 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 4.268 88.37 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ 4.216 82.61 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 4.167 84.93 15 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 4.161 85.15 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง 4.137 70.29 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ 4.128 88.00 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง สำขำห้วยยอด 4.126 73.26 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระนอง 4.092 70.47 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 4.024 67.11 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สำขำคลองท่อม 3.934 63.15 22 

ความเชื่อมั่นใน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 4.539 99.90 1 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนรำธิวำส 4.523 97.60 2 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสตลู 4.488 92.24 3 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำหำดใหญ่ 4.471 91.18 4 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ 4.363 93.16 5 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ 4.323 97.53 6 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ 4.243 93.76 7 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชุมพร 4.177 92.65 8 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเกต็ สำขำกระทู้ 4.162 91.54 9 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 4.110 87.35 10 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปตัตำน ี 4.097 93.98 11 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 4.089 86.81 12 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ 4.030 100.00 13 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ 4.016 86.22 14 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี 4.013 85.80 15 
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บริการ หน่วยบริการ คะแนน Top 2 Box อันดับ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง สำขำห้วยยอด 3.989 83.27 16 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สำขำคลองท่อม 3.903 82.77 17 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระนอง 3.848 73.77 18 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 3.808 76.84 19 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 3.664 70.28 20 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 3.528 57.83 21 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง 3.350 56.43 22 
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ภาคผนวก 3 
วิธีแปลงผลคะแนนเป็นร้อยละ 

 

ร้อยละความพึงพอใจของผลส ารวจในรายงานฉบับนี้ นักวิจัยใช้ “ร้อยละของ Top 2 
Box  ที่ค านวณจากข้อมูลดิบของผลส ารวจจริง” โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ
โดยตรงจ านวนรวม 21,220 ตัวอย่าง ทั้งนี้ top 2 box หมายถึง สัดส่วนของผู้ใช้บริการระดับพึง
พอใจมากสุด และพึงพอใจมาก ต่อความพึงพอใจทั้งหมด ประกอบด้วย ความพึงพอใจ 5 ระดับ 
ได้แก่ พึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

  
 แต่ส าหรับกรณีที่ หากไม่มีตัวเลขร้อยละของผลส ารวจ เราอาจใช้สูตรแปลงผลคะแนน
เป็นร้อยละได้ ดังการน าเสนอในภาคผนวกนี้ แต่ผลแปลงคะแนนตามสูตรดังกล่าว จะไม่ตรงกับร้อย
ละของ Top 2 Box ที่นักวิจัยใช้อย่างชัดเจน สูตรการแปลผลคะแนนนี้จะได้ตัวเลขเพียงคร่าวๆ ที่
พอจะใกล้เคียงการหาร้อยละจากข้อมูลดิบมากที่สุด 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 

 การแปลงผลคะแนนกรณีที่ไม่มีข้อมูลจากการส ารวจ 
 ในการแปลงผลคะแนนเป็นร้อยละ กรณีที่งานหน่วยงานไม่มีข้อมูลจากการส ารวจ สามารถ
แปลงผลคะแนนเป็นร้อยละได้ ดังตัวอย่างในบทความของ รศ.วัฒนา สุนทรธัย เรื่อง “วัดความ                      
พึงพอใจอย่างไรจึงจะตอบค าถาม สกอ. ได้” จากส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (2552) มีรายละเอียดว่า 
 การวัดค่าเชิงจิตวิทยา ในการวัดยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถวัดค่าได้อย่างละเอียดเหมือนกับ
การวัดค่าเชิงปริมาณโดยทั่วไป ในการวัดค่าเชิงจิตวิทยาต้องใช้วิธีการประมาณค่าจากความรู้ของ
ผู้ตอบเป็นรายคน เรียกว่า มาตราประมาณค่า (Rating scale) โดยมาตราประมาณค่าที่ใช้ในระยะ
ต้นๆ มี 11 ระดับคือ จากค่า 0 ถึง 10 เมื่อ 0 แทน ความไม่มีหรือน้อยที่สุด 10 แทน มีครบถ้วนหรือ
มากที่สุด ซึ่งมีความละเอียดเทียบค่ากับมาตราอันตรภาค (Interval Scale) โดยกึ่งกลางหรือมัธยฐาน 
(Median) คือ 5 แต่ไม่ควรใช้ค่าจาก 1 ถึง 10 (ซึ่งมีค่ากึ่งกลางคือ 5.5) เพราะอาจท าให้ผู้ที่ไม่เข้าใจ
วิชาสถิติพอเข้าใจว่า ค่ากึ่งกลางของ 1-10 คือ 5 ซึ่งอาจจะท าให้ผลการประเมินค่ามีอคติได้ ต่อมานัก
ประเมินผล ได้ค้นพบว่า ผลการวัดค่าในมาตราประมาณค่า 11 ระดับมี ความสัมพันธ์อย่างสูงกับผล
การวัดค่าในมาตราประมาณค่า 9, 7 และ 5 ระดับ จึงสามารถใช้แทนกันได้ ดังนั้น นักวิจัยทาง
สังคมศาสตร์จึงนิยมใช้มาตราประมาณค่า 5 ระดับ ในการวัดค่าเชิงจิตวิทยา เรียกว่า มาตราลิเคิร์ท 
(Likert Scale) โดยก าหนดหมายเลขและค าอธิบาย ดังนี ้
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 1 = น้อยที่สุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง  4 = มาก  5 = มากที่สุด 
 ส่วนมาตราวัดค่าแบบมีทิศทาง หมายถึง เมื่อค านวณค่าเฉลี่ยออกมาแล้ว สามารถระบุได้ว่า 
ค่าดังกล่าวอยู่ในทิศทางใด ระหว่างทิศทางที่แสดงทัศนคติด้านบวก หรือทัศนคติด้านลบ (เช่น มี
หรือไม่มคีวามพึงพอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย)  
 ตัวอย่างการวัดความพึงพอใจที่มีจ านวนระดับเป็นเลขคู่ 
 ชนิด 2 ระดับ 1 = ไม่พึงพอใจ      2 = พึงพอใจ 
 ชนิด 4 ระดับ 1 = ไม่พึงพอใจมาก 2 = ไม่พึงพอใจ  3 = พึงพอใจ  4 = พึงพอใจมาก 

 ชนิด 6 ระดับ 1 = ไม่พึงพอใจมาก   2 = ไม่พึงพอใจ  3 = ค่อนข้างไม่พึงพอใจ 
   4 = ค่อนข้างพึงพอใจ 5 = พึงพอใจ     6 = พึงพอใจมาก 

การวัดค่าชนิด 2 ระดับ จ านวนที่ตอบหมายเลข 1 คือ กลุ่มที่ไม่พอใจ (ทัศนคติด้านลบ) และ
จ านวนที่ตอบหมายเลข 2 คือ กลุ่มที่พอใจ (ทัศนคติด้านบวก) ในท านองเดียวกัน การวัดค่าชนิด 4 
ระดับ จ านวนที่ตอบหมายเลข 1-2 คือ กลุ่มที่ไม่พอใจ และจ านวนที่ตอบหมายเลข 3-4 คือ กลุ่มที่
พอใจและการวัดค่าชนิด 6 ระดับ จ านวนที่ตอบหมายเลข 1– 2-3 คือ กลุ่มที่ไม่พอใจ และจ านวนที่
ตอบหมายเลข 4-5-6 คือ กลุ่มที่พอใจ 

 
 ตัวอย่างการวัดความพึงพอใจที่มีจ านวนระดับเป็นเลขคี่ 
 ชนิด 3 ระดับ 1 = ไม่พึงพอใจ      2 = เฉยๆ     3 = พึงพอใจ 
 ชนิด 5 ระดับ 1 = ไม่พึงพอใจมาก  2 = ไม่พึงพอใจ  3 = เฉยๆ 
   4 = พึงพอใจ      5 = พึงพอใจมาก 
 ชนิด 7 ระดับ 1 = ไม่พึงพอใจมาก  2 = ไม่พึงพอใจ 3 = ค่อนข้างไม่พึงพอใจ 
   4 = เฉยๆ    5 = ค่อนข้างพึงพอใจ   6 = พึงพอใจ   7 = พึงพอใจมาก 

การวัดค่าชนิด 3 ระดับ จ านวนที่ตอบหมายเลข 1 คือ กลุ่มที่ไม่พอใจ และจ านวนที่ตอบ
หมายเลข 3 คือ กลุ่มที่พึงพอใจ ในท านองเดียวกัน การวัดค่าชนิด 5 ระดับ จ านวนที่ตอบหมายเลข 
1-2 คือ กลุ่มที่ไม่พอใจ และจ านวนที่ตอบหมายเลข 4-5 คือ กลุ่มที่พอใจ และการวัดค่าชนิด 7 ระดับ 
จ านวนที่ตอบหมายเลข 1-2-3 คือ กลุ่มที่ไม่พอใจ และจ านวนที่ตอบหมายเลข 5-6-7 คือ กลุ่มที่พอใจ 
 การเรียงหมายเลขอาจเรียงจากน้อยไปมาก เช่น แบบวัดชนิด 3 ระดับ ถ้าเรียงตามหมายเลข
จะได้ 1=ไม่พึงพอใจ  2=เฉยๆ  3=พึงพอใจ หรือเรียงจากมากไปน้อยก็ได้ เช่น 3=พึงพอใจ 2=เฉยๆ 
1=ไม่พึงพอใจ แต่ไม่ควรใช้หมายเลขด้านต่ าไปจับคู่กับทัศนคติด้านบวก เช่น 1= พึงพอใจ 2 = เฉยๆ 
3 = ไม่พึงพอใจ เพราะอาจจะท าให้ผู้ตอบบางคนสับสนเกี่ยวกับหมายเลขกับค าคุณศัพท์ที่ใช้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ค าตอบมีความคลาดเคลื่อนได้ มาตรวัดค่าชนิดระดับเลขคี่ เมื่อค านวณค่าเฉลี่ยออกมาและ
ค่าเฉลี่ยตกอยู่บริเวณกึ่งกลาง (เฉยๆ) จะไม่สามารถระบุได้ว่าผลสรุปอยู่ในทิศทางบวกหรือลบ 
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 การใช้ชนิดระดับเลขคู่หรือเลขคี่  
 ระหว่างระดับเลขคู่และเลขคี่ ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า ชนิดใดดีกว่ากัน หลักในการ
น าไปใช้จึงควรขึ้นอยู่กับความเชื่อ หรือวัตถุประสงค์ของการวัด ถ้าผู้วิจัยต้องการให้ผู้ตอบเลือกทาง
หนึ่งระหว่างทัศนคติทางบวกและลบ และเชื่อว่าผู้ตอบทุกคนมีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุทิศทางได้ก็ใช้
ระดับชนิดคู่ แต่ถ้าเชื่อว่า ผู้ตอบบางคนอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะระบุทิศทางได้ก็ใช้ระดับชนิดคี่ 
 การค านวณและแปลผล 
 การค านวณผลแบบวัดทั้งสองชนิด สามารถค านวณได้ทั้งค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ 
(Percent) โดยการตัดสินใจผลการค านวณจากค่าเฉลี่ย อาจใช้เกณฑ์ Ordinal หรือ เกณฑ์ Interval 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ในการตัดสินใจผลการค านวณ โดยสรุปจากร้อยละ ควรใช้ค าที่สื่อว่าร้อยละมาจาก
ระดับใดบ้าง เช่น ชนิด 5 ระดับ อาจใช้ค าดังนี้ “ผู้ตอบมีความพึงพอใจเรื่อง.....ในระดับมาก/มาก
ที่สุด ร้อยละ……”เป็นต้น 

ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพของสมศ./สกอ. และการเลือกใช้ชนิดของแบบวัด 
 การประเมินคุณภาพของ สมศ. ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจคือ “ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอน” ได้ก าหนดอย่างชัดเจนให้ใช้การวัดค่าชนิด 5 ระดับ พร้อมด้วย
ก าหนดเกณฑ์ตัดสินใจมาให้ ส่วนการประเมินคุณภาพของ สกอ. คือ “ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ” โดยมีเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 65-ร้อยละ 74 ร้อยละ 75-ร้อยละ 84 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 
 

สกอ. ไม่ได้ก าหนดว่าให้ใช้การวัดค่าชนิดใด ดังนั้น ผู้ประเมินจะต้องเลือกชนิดของแบบวัดที่
สามารถตอบค าถามนี้ โดยถ้าเลือกแบบวัดชนิด 4 ระดับ ค่าร้อยละก็ค านวณจากการน าความถี่ใน
ระดับ 3-4 มารวมกัน หรือ ถ้าเลือกแบบวัดชนิด 5 ระดับ ค่าร้อยละก็ค านวณจากการน าความถี่ใน
ระดับ 4-5 มารวมกัน ในกรณีที่ผู้ประเมินไม่ได้วางแผนการค านวณค่าร้อยละมาตั้งแต่ต้น และค่าที่
ค านวณไว้คือ ค่าเฉลี่ย และมีประเด็นว่า เราสามารถเทียบค่าเฉลี่ยเป็นค่าร้อยละได้หรือไม่ 

การเทียบค่าจากค่าเฉลี่ยเป็นค่าร้อยละ หากต้องการเทียบค่าเฉลี่ยที่ค านวณจากแบบวัด
ชนิด 5 ระดับ เป็นค่าร้อยละ ช่วงของ 5 ระดับคือ หมายเลข 1-5 ช่วงของร้อยละคือหมายเลข 0-100 
ผลการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ คือ 5 เทียบได้เท่ากับ 100 ดังนั้น 1 จึงเทียบได้เท่ากับ 20 นั่นคือ จาก 
1 ถึง 5 เมื่อเทียบบัญญัติไตรยางศ์แล้วจะได้ค่า 20 ถึง 100 ... ส่วนตัวเลขที่ต่ ากว่า 20 หายไปไหน 
(ภาพที่ 1) 
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ส่วนที่หายไป         

ภาพที ่ผ3-1 ผลการเทียบบญัญัติไตรยางศ์จากคา่ 1-5 เป็นค่าร้อยละ 

 
การที่ค่าร้อยละหายไป 20 นั้น เป็นเพราะจุดเริ่มต้นของค าตอบชนิดห้าระดับคือ 1 ซึ่งเมื่อ

ค านวณค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามแล้วจะมีค่าไม่ ต่ ากว่า 1 เช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์เป็นค่าร้อยละแล้วจึงมีค่าไม่ต่ ากว่า 20 แสดงว่า การเทียบค่าจากมาตรวัดชนิด 1-5 
เป็นค่าร้อยละจะได้ค่าร้อยละที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงควรปรับค่าจากระบบ 1-5 เป็นระบบ 0-4 
เพื่อให้มีจุดเริ่มต้นที่ 0 เหมือนกัน  

การปรับค่าจาก 1-5 เป็น 0-4 เพื่อค านวณค่าร้อยละ เมื่อปรับค่าจากระบบ 1-5 เป็น 0-4 
และเทียบบัญญัติไตรยางศ์แล้ว จะได้ค่าดังภาพ (ภาพที่ 2) 
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ภาพที ่ผ3-2 ผลการเทียบบญัญัติไตรยางศ์จากคา่ 0-4 เป็นค่าร้อยละ 
 
 แสดงว่า ค่าร้อยละได้กลับคืนมาแล้ว ส่วนการเทียบจากค่าเฉลี่ยเป็นค่าร้อยละ ว่ามีความ
ถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

โปรดสังเกตว่า การค านวณค่าเฉลี่ย ได้รวมทุกค่าตั้งแต่ค่าที่แสดงความไม่พึงพอใจมากจนถึง
พึงพอใจมาก แสดงว่า ค่าร้อยละที่เป็นผลมาจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์นั้น ได้รวมค่าของคนที่
ตอบ “ไม่พึงพอใจ” รวมอยู่ด้วย ดังนั้น ค่าร้อยละที่เป็นผลมาจากการเทียบจากค่าเฉลี่ยดังกล่าวจึง
น่าจะสูงกว่าความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 1 และ 2 ประกอบกันแล้ว ค่าร้อย
ละที่เป็นผลมาจากการเทียบจากระบบ 0-4 น่าจะใกล้เคียงกับความพึงพอใจที่แท้จริงมากกว่าค่าร้อย
ละที่เป็นผลมาจากการเทียบจากระบบ 1-5 

จากทฤษฏีทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการค านวณค่าเฉลี่ย ระบุว่า เมื่อบวกหรือลบข้อมูลรายค่า
ด้วยค่าคงตัว (Constant) ใดๆ ค่าเฉลี่ยใหม่จะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเดิมและบวกหรือลบค่าคงตัวตัวนั้น 

100 

100 



    

ผ3-5 

ดังนั้น ค่าร้อยละที่เป็นผลมาจากระบบ 1-5 เมื่อปรับค่าเป็นระบบ 0-4 (ลบแต่ละค่าด้วย 1) แล้วเทียบ
เป็นค่าร้อยละจะมีค่าเท่ากับ “25 (ค่าเฉลี่ย - 1) %” จึงเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 

 
 
 
ตัวอย่าง 
 พิจารณาผลการค านวณค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละจากข้อมูลในภาพที่ 3 

รายการ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1 ไม่พึงพอใจมาก 2 6.7 6.7 6.7 
2 ไม่พึงพอใจ 3 10.0 10.0 16.7 
3 เฉยๆ 7 23.3 23.3 40.0 
4 พึงพอใจ 7 23.3 23.3 63.3 
5 พึงพอใจมาก 11 36.7 36.7 100.0 
รวม 30 100.0 100.0  

ภาพที ่ผ3-3 ข้อมูลประกอบตัวอย่างการค านวณ 
 

ความพึงพอใจ:  ค่าเฉลี่ย = 
2(1) 3(2) 7(3) 7(4) 11(5)

2+3+7+7+11
 = 3.77 

 

o ค่าร้อยละจริง (Top 2 Box) = 23.3% + 36.7% = 60.0% 
o ค่าร้อยละที่ค านวณจากค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบจากระบบ 1-5 = 75.4% 
o ค่าร้อยละที่ค านวณจากค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบจากระบบ 0-4 = 25 (ค่าเฉลี่ย -1)% 

     = 25 (3.77-1)% 
     = 69.3% 

จากตัวอย่างนี้ แสดงว่า ค่าร้อยละที่ค านวณจากค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบจากระบบ 0-4 (69.3%) มี
ค่าใกล้เคียงกับค่าร้อยละจริง (60.0%) มากกว่าค่าร้อยละที่ค านวณจากค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบจากระบบ 
1-5 (75.4%) สรุปได้ว่า การค านวณค่าร้อยละของความพึงพอใจที่ถูกต้อง ให้ค านวณจาก
แบบสอบถามโดยตรง เพราะการค านวณโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์จากค่าเฉลี่ยจะท าให้ค่าที่
ค านวณได้สูงกว่าความเป็นจริง แต่ถ้าจ าเป็นต้องค านวณจากค่าเฉลี่ยดังกล่าวแล้ว จะต้องเลือกใช้สูตร
ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้ค่าที่ค านวณได้ไม่สูงกว่าความเป็นจริงมากเกินไป ในกรณีค านวณค่า
ร้อยละจากค่าเฉลี่ยในระบบ 1-5 ให้ใช้สูตรต่อไปนี้ ค่าร้อยละโดยประมาณ = 25 (ค่าเฉลี่ย - 1) % 
หากมีการประเมินหลายโครงการ/กิจกรรม สามารถให้คะแนนตามค่าเฉลี่ยจากมาตรวัดค่าชนิด 5 
ระดับได้ ซึ่งถ้าหากมีหลายโครงการ/กิจกรรมแล้วจะต้องค านวณภาพรวมแบบถ่วงน้ าหนัก  
 

ค่าร้อยละที่เป็นผลมาจากการปรับระบบ 1-5 เป็นระบบ 0-4 คือ 25 (ค่าเฉลี่ย -1)% 

 


