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บทคัดยอ 
 

รายงานผลสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2564 เกิดจากการสัมภาษณขอมูล

ผูรับบริการของสํานักงานประกันสังคม จํานวนรวมท้ังสิ้น 25,765 ตัวอยาง พบวา (1) ป 2564 สํานักงาน

ประกันสังคม ไดรับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมจากผูรับบริการ รอยละ 85.17 (หมายถึง พึงพอใจ 

มากท่ีสุดและพึงพอใจมาก รวมกันเทากับรอยละ 85.17) จําแนกตามกองทุนประกันสังคม รอยละ 85.02 และ

กองทุนเงินทดแทน รอยละ 90.23 (2) ประเด็นท่ีสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการมากท่ีสุด คือ คุณภาพ

ของการใหบริการ (รอยละ 90.60) และการใหบริการของเจาหนาท่ี (รอยละ 90.26) (3) ประเด็นท่ีสรางความ

พึงพอใจใหกับผูรับบริการนอยท่ีสุด คือ ชองทางสื่อสาร (รอยละ 63.06) (4) ดานการบริการ พบวา มีผูประสบ

ปญหาจากการรับบริการ รอยละ 7.29 ท่ีแสดงออกถึงความไมพึงพอใจ โดยงานบริการท่ีพบปญหามีดังนี้ 

อันดับ 1 สิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 3.60 อันดับ 2 การใหบริการของเจาหนาท่ี รอยละ 2.23 อันดับ 3 

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร รอยละ 2.10 อันดับ 4 กระบวนการและข้ันตอนใหบริการ รอยละ 1.72 และ

อันดับ 5 คุณภาพของการใหบริการ รอยละ 1.40 (5) ดานความรูสึกผูกพันของผูรับบริการท่ีมีตอสํานักงาน

ประกันสังคม พบวา ผูรับบริการมีความรูสึกผูกพันกับสํานักงานประกันสังคมอยูในระดับ “ผูกพันมาก” คิดเปน

รอยละ 82.85  

การรักษาพยาบาล พบวา ผูประกันตนท่ีใชสิทธิเขารับบริการ ณ สถานพยาบาลท่ีเปนคูสัญญาของ

กองทุนประกันสังคมและสถานพยาบาลในความตกลงกองทุนเงินทดแทน มีความพึงพอใจบริการในภาพรวม 

รอยละ 74.63 จําแนกตามกองทุนประกันสังคม รอยละ 74.31 และกองทุนเงินทดแทน รอยละ 83.33 

สําหรับผูรับบริการ ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน พบวา ลูกจางท่ีประสบเหตุจากการทํางาน  

มีความพึงพอใจบริการของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานในภาพรวม รอยละ 95.84 โดยเฉพาะการฟนฟู 

ดานจิตใจและสังคม ไดรับความพึงพอใจในบริการสูงสุด รอยละ 97.16  

จุดแข็งของสํานักงานประกันสังคมมี 2 รายการ ไดแก (1) คุณภาพการใหบริการ (รอยละ 90.60) 

และ (2) บริการของเจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคม (รอยละ 90.26) โดยสรางความพึงพอใจใหผูมาติดตอ 

ไดเปนอยางดีในระดับ “พึงพอใจมากท่ีสุดและพึงพอใจมาก” รวมกันมากกวารอยละ 90 ของผูมาติดตอ

ท้ังหมด  

 



จุดออนของสํานักงานประกันสังคมมี 2 รายการ ตามผลการวิเคราะหปจจัยและความเสี่ยงของ 

ความพึงพอใจ ไดแก (1) จุดออนดานขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ ผูรับบริการแสดงความพึงพอใจเพียง 

รอยละ 86.81 (ไมสูง) แตปจจัยขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ มีคาความยืดหยุนสูง (0.299) หมายความวา 

ผูรับบริการใหความสําคัญกับปจจัยขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ 0.299% เม่ือสํานักงานประกันสังคม

ปรับปรุงการใหขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ ดีข้ึนกวาเดิม 1% จะสงผลใหผูรับบริการแสดงความพึงพอใจ

สํานักงานประกันสังคมในภาพรวม เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.299% (2) จุดออนดานชองทางสื่อสาร เพราะ

ผูรับบริการแสดงความพึงพอใจเพียงรอยละ 63.06 (ต่ํามาก) แตปจจัยชองทางสื่อสาร มีคาความยืดหยุนสูง

(0.199) หมายความวา ผูรับบริการใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางสื่อสาร 0.199% เพราะหากผลลัพธ

ของการสื่อสารผานชองทางตางๆ ดีข้ึนกวาเดิม 1% จะสงผลใหผูรับบริการแสดงความพึงพอใจสํานักงาน

ประกันสังคมในภาพรวมเพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.199% 

ขอเสนอแนะของการวิจัย ใหสํานักงานประกันสังคมหาแนวทางปรับปรุงการสื่อสารกับผูรับบริการ 

ท้ังดานชองทางและรูปแบบของการสื่อสาร การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือใหผลลัพธของ 

การสื่อสารตรงกับความตองการของผูรับบริการ เชน เม่ือผูรับบริการตองการโทรติดตอหนวยบริการ  

จะพบปญหาคูสายไมเพียงพอ ปญหาสายไมวาง ไมมีผูรับสายและรวมถึง Call Center 1506 ท่ีมีผลสํารวจ 

ผลลัพธการสื่อสารผาน Call Center 1506 มีความพึงพอใจเพียงรอยละ 56.94 เท านั้น  สํานักงาน

ประกันสังคมจึงควรพิจารณาแกปญหาคูสายไมเพียงพอ ปญหาท่ีผูรับบริการติดตอหนวยบริการไมได  

ปญหาการบริการผาน Call Center 1506 และปรับวิธีการสื่อสารเชิงรุกมากข้ึน การสรางการรับรูของ

ประชาชน เชน การทําคลิปสั้น หนังสั้น มีเนื้อหาเขาใจงาย ถูกตองและถูกเวลาตามสถานการณตางๆ เผยแพร

ผานสื่อ Online รวมถึงการแกปญหาขอมูลขาวสารเชิงลบ ขาวปลอม ท่ีสงผลตอภาพลักษณของสํานักงาน

ประกันสังคม 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 The Social Security Office Satisfaction Survey Report 2021 is conducted 

based on interviews of Social Security Office service users/customers with a total 

number of 25,765 samples. It was found that (1) in 2021, the Social Security Office 

received an overall satisfaction score from service users at 85.17% (meaning the most 

satisfied and very satisfied combined in total equal to 85.17%). When classified, 

85.02% belonged to the Social Security Fund and 90.23% belonged to the Worker’s 

Compensation Fund. (2) The issues that most satisfied the service users were the 

quality of service (90.60%) and the service provided by staff (90.26%) (3) The issue 

that created the least satisfaction for service users was information channels 

(63.06%). (4) Service-wise, it was found that 7.29% of the service users expressed 

their dissatisfaction. The services that encountered problems, ranking in order, were 

No.1 facilities at 3.60%, No.2 service provided by the staff at 2.23%, No.3 information 

and public relations at 2.10%, No.4 service process and procedures at 1.72%, and 

lastly No.5 the quality of service at 1.40%. (5) Regarding the feeling of service users 

towards the Social Security Office, it was found that the service users felt 

accustomed to the Social Security Office at a high level or at 82.85%. 

 Regarding medical treatment, it was found that the insured persons, who exercised 

their right to receive services at hospitals that are contractual parties to the Social Security Fund 

and at medical facilities within the agreement of the Worker’s Compensation Fund, were satisfied 

with the services at the overall percentage of 74.63%, which 74.31% belonged to Social Security 

Fund and 83.33% to the Compensation Fund.  

 As for service users of the Industrial Rehabilitation Centre, it was found that employees 

who suffered or experienced work-related accidents were satisfied with the service at the overall 

percentage of 95.84, especially the rehabilitation in areas of mental and social matters, receiving 

the highest satisfaction level at the percentage of 97.16. 

 The strengths of the Social Security Office are classified into 2 points which are (1) the 

quality of service (90.60%) and (2) the services of the Social Security Office provided by the staff 



(90.26%) which creates satisfaction to service users or visitors at a high level or to be precise, at a 

level of “most satisfied and very satisfied”, which when combined, more than 90 percent of all 

visitors. 

 Regarding weakness, there are two weak points of the Social Security Office, according 

to the results of the analysis of factors and risks of satisfaction, which are (1) weakness in 

information/public relations which service users showed satisfaction with only 86.81% (not high). 

However, the information/public relations factor has high flexibility (0.299) meaning that the service 

users think highly of the information/public relations factor of 0.299% therefore when the Social 

Security Office improves the provision of information/public relations by 1%, it will affect the 

service users and increase the overall satisfaction of the Social Security Office, from 0.299%.  

(2) weakness of the communication channels because service users showed satisfaction toward 

communication channels at only 63.06% (very low), but the communication channel factor has 

high flexibility (0.199) meaning that the service users think highly of this 0.199% communication 

channel factor because if the results of communication through various channels improved 1%,  

it will affect the service users and increase the overall satisfaction of the Social Security Office, 

from 0.199%. 

 Research Recommendations: The Social Security Office should find ways to improve 

communication with service users both in terms of channels and forms of communication. Also, 

improving public relations when promoting information to meet the needs of the service users, for 

example, when the customers or service users wish to call the office, often encounter problems 

with insufficient lines, busy line problems, or no response including problems from the call center 

1506, with survey results showed satisfaction percentage of only 56.94%. The Social Security Office 

should consider finding a solution for insufficient lines, for hardship in reaching the service unit via 

call center 1506 and adapting to a more proactive communication method. Also, the office should 

create public awareness such as making short video clips or short films with easy-to-understand 

and correct content at the right time in various situations which can be broadcasted or promoted 

through online media, including solving problems of negative and fake news that affect the image 

of the Social Security Office. 



I 

 

สารบัญ 

เนื้อหา หนา 

1 ผลสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของสํานักงานประกันสังคม 2 

2 หนวยบริการท่ีมีผลสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมสูงสุดและไดรับโลรางวัลจํานวน 19 หนวยบริการ ป 2564 3 

3  ผลสํารวจความพึงพอใจในภาพรวม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 5 

4 ผลสํารวจความพึงพอใจบริการ ณ หนวยบริการ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 5 

5 ผลสํารวจความพึงพอใจบริการดานการแพทย กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 6 

6 ผลสํารวจความพึงพอใจบริการผานระบบอินเทอรเน็ต กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 7 

7 ผลสํารวจความพึงพอใจผลลัพธของการสื่อสารกับสํานักงานประกันสังคม กองทุนประกันสังคม 

และกองทุนเงินทดแทน 

7 

8 ผลสํารวจความพึงพอใจบริการผานหนวยบริการอ่ืนของสํานักงานประกันสังคม กองทุนประกันสังคม 

และกองทุนเงินทดแทน 

9 

9 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูประกันตนในสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 9 

10 ผลสํารวจการรับรูสิทธิประโยชนของผูประกันตนในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 10 

11 ผลสํารวจความไมพึงพอใจบริการ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 11 

12 ผลสํารวจความพึงพอใจบริการของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 11 

13 ผลสํารวจความเช่ือมั่นดานคุณธรรมและความโปรงใส กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 12 

14 ผลสํารวจความผูกพันของผูรับบริการ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 12 

15 ผลสํารวจความคาดหวังท่ีผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีตอสํานักงานประกันสังคม 13 

16 ผลสํารวจความคาดหวังท่ีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีตอกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 14 

17 การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของสํานักงานประกันสังคม 14 

18 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนการปรับปรุงใหบริการ 17 

   
 

 

 

 

 

 



II 

 

สารบัญ (ตอ) 

ตาราง หนา 

ตารางท่ี 1 ขนาดตัวอยางสํารวจจริง 2 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในภาพรวมของสํานักงานประกันสังคม จําแนกตามแหลงท่ีมาของผลคะแนน 2 

ตารางท่ี 3 รอยละความพึงพอใจบริการ ณ หนวยบริการ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 3 

ตารางท่ี 4 คะแนนความพึงพอใจบริการทางการแพทยในภาพรวม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 6 

ตารางท่ี 5 รอยละความพึงพอใจผลลัพธการสื่อสารกับสํานักงานประกันสังคมใน 7 ชองทางสื่อสาร  

กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

8 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการชําระเงินประกันสังคมผานหนวยบริการอ่ืน 

ของสํานักงานประกันสังคมและผลสํารวจคะแนนความพึงพอใจบริการของหนวยบริการอ่ืน 

9 

ตารางท่ี 7 รอยละการรับรูสิทธิประโยชนในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 10 

ตารางท่ี 8 รอยละตัวอยางผูรับบริการท่ีพบปญหาในงานบริการ 5 ดาน 11 

ตารางท่ี 9 รอยละความผูกพันของผูรับบริการ จําแนกตามกองทุน 13 

ตารางท่ี 10 ความคาดหวังท่ีผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีตอสํานักงานประกันสังคม 5 ประเด็น 13 

ตารางท่ี 11 รอยละความคาดหวังในภาพรวมท่ีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีตอกองทุนประกันสังคม 

และกองทุนเงินทดแทน 

14 

ตารางท่ี 12 การวิเคราะหความเสี่ยงดานบริการของสํานักงานประกันสังคม 15 

   

ภาพ 
 

ภาพท่ี 1 รอยละความพึงพอใจในภาพรวม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 5 

ภาพท่ี 2 รอยละความพึงพอใจบริการผานระบบอินเทอรเน็ตในภาพรวม 7 

ภาพท่ี 3 รอยละความพึงพอใจผลลัพธของการสื่อสารกับสํานักงานประกันสังคม 7 

ภาพท่ี 4 รอยละความพึงพอใจผลลัพธการสื่อสารกับสํานักงานประกันสังคมใน 7 ชองทางสื่อสาร  

กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

8 

ภาพท่ี 5 ภาพรวมความพึงพอใจในสิทธิประโยชน กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 9 

ภาพท่ี 6 รอยละตัวอยางท่ีพบปญหาในงานบริการ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 11 

ภาพท่ี 7 รอยละความพึงพอใจบริการของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานในภาพรวม 12 

ภาพท่ี 8 รอยละความเช่ือมั่นดานคุณธรรมและความโปรงใส จําแนกตามกองทุน 12 
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บทสรุปผูบริหาร 

 สํานักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักคือ การบริหารกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ    

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน       

พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสํานักงานประกันสังคมมีหนาท่ีใหความคุมครองแกผูประกันตน 

ท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพหรือตายท่ีไมเนื่องจากการทํางาน รวมท้ัง การคลอดบุตร 

สงเคราะหบุตร ชราภาพ วางงาน และใหความคุมครองแกลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ 

ตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง โดยมีหนวยบริการสํานักงานประกันสังคมและหนวย

บริการอ่ืนเปนพันธมิตรรวมใหบริการ 

 สํานักงานประกันสังคมไดตระหนักถึงความสําคัญการพัฒนาองคกร สิ่งสําคัญท่ีจะทําใหองคกร    

พัฒนาได คือ การรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการ

ใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ ดังนั้น สํานักงานประกันสังคมจึงตอง

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเปนประจําทุกป เพ่ือนําผลการสํารวจ   

มาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมในภาพรวม อันนาจะ

สงผลถึงความเชื่อม่ันในหลักประกันความม่ันคงของชีวิตท่ีจะไดรับ เกิดความผูกพันและความประทับใจตอ

สํานักงานประกันสังคม นอกจากนี้การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการยังสามารถใชเปนขอมูลในการ

รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของสํานักงานประกันสังคม และในการรายงานการดําเนินงาน    

ทุนหมุนเวียน ตามตัวชี้วัดดานสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ระบบการประเมินสถานะของหนวยงาน

ภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 และเปนขอมูลสําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส            

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 ขนาดตัวอยางสํารวจจริง โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2564 เทากับ 

25,765 ตัวอยาง จําแนกเปน 5 กลุมไดแก 1. ผูรับบริการ ณ หนวยบริการสํานักงานประกันสังคม (15,877 ตัวอยาง) 

2. ผูรับบริการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน (150 ตัวอยาง) 3. ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (1,827 ตัวอยาง)    

4. ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (60 ตัวอยาง) และ5. ผูรับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลท่ีเปนคูสัญญา

ของกองทุนประกันสังคมและสถานพยาบาลในความตกลงกองทุนเงินทดแทน (7,851 ตัวอยาง) นําเสนอใน

ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ขนาดตัวอยางสํารวจจริง 

ประเภทตัวอยางสํารวจ ขนาดตัวอยางสํารวจไดจริง 

ผูรับบริการ ณ หนวยบริการสํานักงานประกันสังคม 15,877 

ผูรับบริการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 150 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 1,827 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 60 

ผูรับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลท่ีเปนคูสัญญาของกองทุนประกันสังคม 

และสถานพยาบาลในความตกลงกองทุนเงินทดแทน 

7,851 

รวมตัวอยาง 25,765 

1 ผลสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของสาํนักงานประกันสังคม 

ป 2564 สํานักงานประกันสังคม ไดรับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมจากผูรับบริการระดับ 4.14 

คะแนน คิดเปนรอยละความพึงพอใจระดับ 85.17 จําแนกตามแหลงท่ีมาของผลคะแนนดังนี้ (ตารางท่ี 2)  

 1. บริการผานระบบอินเทอรเน็ต    4.01 คะแนน รอยละ (76.17) 

 2. บริการ ณ หนวยบริการ   4.21 คะแนน รอยละ (88.63) 

2.1 การใหบริการของเจาหนาท่ี  4.24 คะแนน รอยละ (90.26) 

2.2 กระบวนการและข้ันตอนใหบริการ 4.22 คะแนน รอยละ (89.26) 

2.3 สิ่งอํานวยความสะดวก  4.17 คะแนน รอยละ (86.20) 

2.4 ขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ  4.16 คะแนน รอยละ (86.81) 

2.5 คุณภาพของการใหบริการ  4.24 คะแนน รอยละ (90.60) 

3. ชองทางสื่อสาร    3.68 คะแนน รอยละ (63.06) 

4. หนวยบริการอ่ืนของสํานักงานประกันสังคม 4.25 คะแนน รอยละ (88.12) 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในภาพรวมของสํานักงานประกันสังคม จําแนกตามแหลงท่ีมาของผลคะแนน 

รายการ 
คะแนน

เฉลี่ย 
รอยละ 

รอยละความพึงพอใจ 5 ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ความพึงพอใจในภาพรวมของสํานักงานประกนัสังคม 4.14 85.17 32.75 52.43 12.19 1.73 0.91 

แหลงท่ีมา 4 ดาน 

  1. บริการผานระบบอินเทอรเน็ต 

 

4.01 

 

76.17 

 

28.38 

 

47.78 

 

20.25 

 

3.58 

 

0.00 

  2. บริการ ณ หนวยบริการ 4.21 88.63 33.79 54.83 9.86 1.22 0.29 
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รายการ 
คะแนน

เฉลี่ย 
รอยละ 

รอยละความพึงพอใจ 5 ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

   - การใหบริการของเจาหนาท่ี 4.24 90.26 34.83 55.42 8.77 0.69 0.28 

   - กระบวนการและข้ันตอนใหบริการ 4.22 89.26 34.63 54.64 9.55 0.96 0.23 

   - สิ่งอํานวยความสะดวก 4.17 86.20 33.11 53.09 11.49 1.95 0.36 

   - ขอมูลขาวสาร/ประชาสมัพันธ 4.16 86.81 31.72 55.09 11.02 1.79 0.38 

   - คุณภาพของการใหบริการ 4.24 90.60 34.67 55.93 8.50 0.69 0.21 

  3. ชองทางสื่อสาร 3.68 63.06 25.36 37.70 24.15 5.53 7.26 

  4. หนวยบริการอ่ืนของสํานักงานประกันสังคม  4.25 88.12 38.13 49.99 10.74 0.82 0.32 

ป 2564 รายการท่ีไดรับคะแนนความพึงพอใจ “สูงสุด” จากผูรับบริการ ไดแก คุณภาพของ 

การใหบริการ (รอยละ 90.60) ท่ีประกอบดวยรายการสํารวจ 5 รายการยอย ไดแก 1. การใหบริการถูกตอง

ครบถวน (รอยละ 90.96) 2. การใหบริการมีความโปรงใส (รอยละ 90.88) 3. ผูรับบริการไดรับประโยชนจาก

การใชบริการ (รอยละ 90.79) 4. มีความเสมอภาคของการใหบริการ (รอยละ 90.69) และ5. การใหบริการอยู

ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (รอยละ 89.70) 

รายการท่ีไดรับคะแนนความพึงพอใจ “นอยสุด” จากผูรับบริการ ไดแก ชองทางสื่อสาร (รอยละ 63.06) 

ท่ีประกอบดวยรายการสํารวจ 7 รายการยอย ไดแก 1. ศูนยบริการขอมูล Call Center 1506 (รอยละ 56.94) 

2. การเผยแพรขอมูลผานหลายชองทาง เชน โทรทัศน วิทยุ YouTube Facebook Line (รอยละ 59.39)    

3. เครือขายประกันสังคมมาตรา 40  (รอยละ 60.35) 4. Facebook ของสํานักงานประกันสังคม  

(รอยละ 61.53) 5. Mobile Application (SSO CONNECT) (รอยละ 62.53) 6. เว็บไซตของสํานักงานประกันสังคม 

(รอยละ 65.09) และ7. เจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคม (รอยละ 73.01) 

2 หนวยบริการท่ีมีผลสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมสูงสุดและไดรับโลรางวัล

จํานวน 19 หนวยบริการ ป 2564  

2.1 หนวยบริการท่ีมีผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมสูงสุด 3 ลําดับแรก (ลําดับท่ี 1, 2, 3)   

แยกตามขนาดของสํานักงานประกันสังคม (เล็ก กลาง ใหญ) จํานวน 9 หนวยบริการ ดังนี้ 

สํานักงานประกันสังคมขนาดเล็ก 

(1) ลําดับ 1 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร   คะแนน 4.63  (98.87) 

(2) ลําดับ 2 สํานักงานประกันสังคมสาขาชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี   คะแนน 4.34  (97.32) 

(3) ลําดับ 3 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ   คะแนน 4.57  (97.21) 
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สํานักงานประกันสังคมขนาดกลาง 

(4) ลําดับ 1 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม   คะแนน 4.31  (97.79) 

(5) ลําดับ 2 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี   คะแนน 4.28  (94.32) 

(6) ลําดับ 3 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี   คะแนน 4.23  (93.41) 

สํานักงานประกันสังคมขนาดใหญ 

(7) ลําดับ 1 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา   คะแนน 4.12  (89.15) 

(8) ลําดับ 2 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม   คะแนน 4.17  (88.86) 

(9) ลําดับ 3 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี   คะแนน 4.06  (87.97) 
 

2.2 ชมเชย คือ ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมสูงสุด 3 ลําดับ (ลําดับท่ี 4, 5 ,6) แยกตาม

ขนาดของสํานักงานประกันสังคม (เล็ก กลาง ใหญ) จํานวน 9 หนวยบริการ ดังนี้ 

สํานักงานประกันสังคมขนาดเล็ก 

(1) ลําดับ 4 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี   คะแนน 4.47  (97.14) 

(2) ลําดับ 5 สํานักงานประกันสังคมสุพรรณบุรี      คะแนน 4.51  (96.71) 

(3) ลําดับ 6 สํานักงานประกันสังคมสาขาชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  คะแนน 4.58  (96.69) 

สํานักงานประกันสังคมขนาดกลาง 

(4) ลําดับ 4 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลําพูน   คะแนน 4.27  (93.01) 

(5) ลําดับ 5 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน   คะแนน 4.21  (91.20) 

(6) ลําดับ 6 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี   คะแนน 4.30  (90.91) 

สํานักงานประกันสังคมขนาดใหญ 

(7) ลําดับ 4 สํานักงานประกันสังคมสาขาบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ คะแนน 4.17  (87.05) 

(8) ลําดับ 5 สํานักงานประกันสังคมสาขาปลวกแดง จังหวัดระยอง คะแนน 4.12  (85.36) 

(9) ลําดับ 6 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ  คะแนน 4.10  (84.28) 
 

2.3 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานท่ีมีผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมสูงสุด จํานวน 1 หนวยบริการ 

คือ 

ลําดับ 1 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 5 (สงขลา)  คะแนน 4.77  (99.42) 
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3 ผลสํารวจความพึงพอใจในภาพรวม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  

 ผลสํารวจพบวา ผูรับบริการกองทุนเงินทดแทน ใหคะแนนความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม 

ในภาพรวม รอยละ 90.23 สูงกวา ผูรับบริการกองทุนประกันสังคม รอยละ 85.02 นําเสนอตามภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 รอยละความพึงพอใจในภาพรวม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

 

4 ผลสํารวจความพึงพอใจบริการ ณ หนวยบริการ กองทุนประกันสังคมและกองทุน

เงินทดแทน  

ผูรับบริการกองทุนเงินทดแทน ใหความพึงพอใจบริการ ณ หนวยบริการ รอยละ 92.65 สูงกวา 

ผูรับบริการกองทุนประกันสังคม รอยละ 88.49 ท้ังนี้พบวา จุดออนภายในของสํานักงานประกันสังคม 

ท่ีชัดเจนสุดสําหรับผูรับบริการกองทุนประกันสังคม คือ ขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ รอยละ 86.64 และ   

สิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 86.00 (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 รอยละความพึงพอใจบริการ ณ หนวยบริการ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

รายการ รวม 

กองทุน 

กองทุน

ประกันสังคม 

กองทุน      

เงินทดแทน 

ความพึงพอใจภาพรวม การใหบริการ ณ หนวยบริการ 88.63 88.49 92.65 

ภาพรวมการใหบริการของเจาหนาที ่ 90.26 90.16 93.07 

   การยิ้มแยมแจมใส เต็มใจในบริการ 89.56 89.44 93.31 

   ความสุภาพ พูดจาดี มีมนษุยสัมพันธดี  90.16 90.06 92.91 

   ความกระตือรือรนในการใหบริการ 89.65 89.54 93.11 

   การใหคําแนะนําและตอบขอซักถาม 90.09 90.01 92.52 

   ความสุภาพของการแตงกาย 91.81 91.76 93.50 

ภาพรวมกระบวนการและขัน้ตอนใหบริการ 89.26 89.15 92.72 

   การใหบริการเปนไปตามลําดับคิว 90.62 90.51 93.90 

   ขั้นตอนการใหบริการมีความสะดวก 89.57 89.47 92.52 

   การใหบริการมีความรวดเร็ว 88.28 88.14 92.72 

   มีความชัดเจนของแผนผัง/ขอมูลขั้นตอนการบริการ 88.20 88.06 92.32 

   การใหบริการมีความถกูตองและครบถวน 89.64 89.56 92.13 

85.17 85.02

90.23

ภาพรวม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
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รายการ รวม 

กองทุน 

กองทุน

ประกันสังคม 

กองทุน      

เงินทดแทน 

ภาพรวมสิ่งอํานวยความสะดวก 86.20 86.00 92.20 

   อาคารสถานที่สํานักงาน สะอาด/เรียบรอย 88.52 88.37 93.31 

   มีมาตรการรักษาความปลอดภยั/การแพรระบาดของโรค 88.41 88.26 93.11 

   มีความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวกภายในอาคาร เชน เกาอี้นั่งรอ น้าํด่ืม 84.61 84.37 91.73 

   ความเพียงพอของการจัดเตรียมเอกสารรับบริการ 87.00 86.83 92.13 

   มกีารใหบริการพื้นที่จอดรถและเจาหนาที่อํานวยความสะดวก 82.43 82.16 90.75 

ภาพรวมขอมูลขาวสาร/ประชาสมัพันธ 86.81 86.64 92.13 

   การเขาถึงขอมูลขาวสารทําไดโดยสะดวก 86.41 86.20 92.91 

   เนื้อหาขอมูลขาวสารที่ไดรับมีความชดัเจน 86.82 86.64 92.32 

   ขอมูลขาวสารที่ไดรับมีประโยชนตอผูรับบริการ 87.77 87.63 92.13 

   ขอมูลขาวสารที่ไดรับถูกตองไมลาสมัย 86.60 86.44 91.54 

   มีความหลากหลายของชองทางส่ือสาร รับขาวสาร 86.44 86.26 91.73 

ภาพรวมคุณภาพของการใหบริการ 90.60 90.52 93.11 

   มีความเสมอภาคของการใหบริการ 90.69 90.62 92.91 

   การใหบริการถูกตองครบถวน 90.96 90.88 93.31 

   การใหบริการอยูในระยะเวลาที่เหมาะสม 89.70 89.61 92.52 

   การใหบริการมีความโปรงใส 90.88 90.80 93.31 

   ผูรับบริการไดรับประโยชนจากการใชบริการ 90.79 90.70 93.50 

 

5 ผลสํารวจความพึงพอใจบริการดานการแพทย กองทุนประกันสังคมและกองทุน

เงินทดแทน 

• กองทุนประกันสังคม มีความพึงพอใจบริการทางการแพทย รอยละ 74.31  

• กองทุนเงินทดแทน มีความพึงพอใจบริการทางการแพทย รอยละ 83.33  

ตารางท่ี 4 คะแนนความพึงพอใจบริการทางการแพทยในภาพรวม กองทุนประกันสังคมและกองทุน      

เงินทดแทน 

รายการ คะแนนเฉลีย่  รอยละ 

 รอยละความพึงพอใจ 5 ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

รวม 4.02 74.63 30.72 43.91 22.57 2.35 0.45 

  กองทุนประกันสังคม 4.01 74.31 30.10 44.21 22.84 2.40 0.45 

  กองทุนเงินทดแทน 4.29 83.33 47.83 35.51 15.22 1.09 0.36 
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6 ผลสํารวจความพึงพอใจบริการผานระบบอินเทอรเน็ต กองทุนประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน 

ผลสํารวจ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจบริการผานระบบอินเทอรเน็ตในภาพรวม รอยละ 76.17 

ท้ังนี้ เม่ือจําแนกตามกองทุน พบวา ผูรับบริการกองทุนประกันสังคม มีความพึงพอใจบริการผานระบบ

อินเทอรเน็ต รอยละ 76.21 มากกวา ผูรับบริการกองทุนเงินทดแทน (มีความพึงพอใจบริการผานระบบ

อินเทอรเน็ต รอยละ 72.16) ภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 รอยละความพึงพอใจบริการผานระบบอินเทอรเน็ตในภาพรวม 

 

7 ผลสํารวจความพึงพอใจผลลัพธของการสื่อสารกับสํานักงานประกันสังคม  

กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

ผูรับบริการกองทุนประกันสังคม พึงพอใจผลลัพธของการสื่อสารกับสํานักงานประกันสังคม     

คอนขางตํ่า รอยละ 62.72 และผูรับบริการกองทุนเงินทดแทน พึงพอใจผลลัพธของการสื่อสารกับสํานักงาน

ประกันสังคมคอนขางต่ําเชนกัน รอยละ 75.24 นําเสนอตามภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 รอยละความพึงพอใจผลลัพธของการส่ือสารกับสํานักงานประกันสังคม 

 

เม่ือจําแนกตามรายการ พบวา ผู รับบริการกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน                

มีความพึงพอใจผลลัพธของการสื่อสารสูงสุดในชองทางเจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคม รอยละ 73.01 และมี

ความพึงพอใจผลลัพธของการสื่อสารนอยสุดในชองทางศูนยบริการขอมูล Call Center 1506 รอยละ 56.94  

ภาพท่ี 4 และตารางท่ี 5 ชองทางศูนยบรกิารขอมูล Call Center 1506 ควรไดรับการปรับปรุงแกไข เนื่องจาก

เปนระบบสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีกับผูรับบริการ แตเจาหนาท่ี Call Center 1506 ไมสามารถสรางความ 

พึงพอใจในผลลัพธของการสื่อสารใหกับผูรับบริการได โดยมีผลคะแนนความพึงพอใจต่ําท่ีสุด 

76.17 76.21
72.16

ภาพรวม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

63.06 62.72 75.24

รวม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
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ภาพท่ี 4 รอยละความพึงพอใจผลลัพธการส่ือสารกับสํานักงานประกันสังคมใน 7 ชองทางส่ือสาร กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน    

 

ตารางท่ี 5 รอยละความพึงพอใจผลลัพธการส่ือสารกับสํานักงานประกันสังคมใน 7 ชองทางส่ือสาร กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน      

รายการ 

ผลลพัธของ

การสื่อสาร

ในภาพรวม 

เว็บไซตของ

สํานักงาน

ประกันสังคม 

Facebook 

ของสํานักงาน

ประกันสังคม 

Mobile 

Application 

(SSO 

CONNECT) 

ศูนยบริการ

ขอมูล Call 

Center 1506 

เจาหนาท่ี

สํานักงาน

ประกันสังคม 

เครือขาย

ประกันสังคม

มาตรา 40 

การเผยแพรขอมลู

ผานหลายชองทาง 

เชน โทรทัศน วิทยุ 

YouTube 

Facebook Line 

รวม 63.06 65.09 61.53 62.53 56.94 73.01 60.35 59.39 

   กองทุนประกันสังคม 75.24 73.90 75.86 76.14 75.37 78.98 75.10 71.06 

   กองทุนเงินทดแทน 62.72 64.85 61.12 62.14 56.40 72.86 59.91 59.07 

 

56.94 73.01

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

รวม

กองทุนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน
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8 ผลสํารวจความพึงพอใจบริการผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคม 

กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

ขอมูลจากผูรับบริการ พบวา กลุมตัวอยางเคยใชบริการชําระเงินประกันสังคมผานหนวยบริการอ่ืน

ของสํานักงานประกันสังคม มีสัดสวนรอยละ 38.37 และจํานวนนี้แสดงออกถึงความพึงพอใจบริการท่ีไดรับ 

อยูท่ีรอยละ 88.12 จําแนกเปนกองทุนประกันสังคม รอยละ 88.05 และกองทุนเงินทดแทน  รอยละ 90.80  

(ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการชําระเงินประกันสังคมผานหนวยบริการอ่ืน 

ของสํานักงานประกันสังคมและผลสํารวจคะแนนความพึงพอใจบริการของหนวยบริการอ่ืน 

รายการ 

จํานวนตัวอยาง รอยละของ 

ผูท่ีเคยใช

บริการ 

ความพึงพอใจ 

เคย ไมเคย รวม คะแนน

เฉลี่ย 

รอยละ 

รวม 6,092 9,785 15,877 38.37 4.25 88.12 

กองทุน 
      

   กองทุนประกันสังคม 5,929 9,440 15,369 38.58 4.25 88.05 

   กองทุนเงินทดแทน 163 345 508 32.09 4.26 90.80 

 

9 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูประกันตนในสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน 

ในภาพรวม ผูประกันตนมีความพึงพอใจสิทธิประโยชนท่ีตนเองไดรับ รอยละ 71.82 เม่ือจําแนกตาม

ประเภทกองทุน ผูรับบริการมีความพึงพอใจสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม รอยละ 71.85 และ

ผูรับบริการมีความพึงพอใจสิทธิประโยชนกองทุนเงินทดแทน รอยละ 71.70 (ภาพท่ี 5) 

ภาพท่ี 5 ภาพรวมความพึงพอใจในสิทธิประโยชน กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

 

71.82 71.85 

71.70 

สิทธิประโยชนในภาพรวมท้ัง 2 กองทุน สิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชนกองทุนเงินทดแทน
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10 ผลสํารวจการรับรูสิทธิประโยชนของผูประกันตนในกองทุนประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน 

การรับรูสิทธิประโยชนของผูประกันตน พบวา กองทุนประกันสังคม มีการรับรูในสิทธิประโยชน 

ดานการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย มากท่ีสุด รอยละ 79.61 รองลงมาคือ การรับรูสิทธิประโยชนดาน    

ชราภาพ รอยละ 77.44 และสิทธิประโยชนดานเสียชีวิต รอยละ 77.14 ตามลําดับ  

กองทุนเงินทดแทน พบวา รับรูสิทธิประโยชน “ไมมาก” ในทุกสิทธิประโยชนของกองทุนเงินทดแทน 

สังเกตไดจากคารอยละท่ีไมเกิน 38.00 เชน การประสบอันตรายหรือเจ็บปวย (คารักษาพยาบาล/ 

เงินทดแทนกรณีหยุดงาน) รับรูรอยละ 37.21 การเสียชีวิต/สูญหาย รอยละ 36.51 และทุพพลภาพ รอยละ 

36.39 ท้ังนี้ สํานักงานประกันสังคมควรหาแนวทางเพ่ิมการรับรู ประชาสัมพันธใหผูประกันตนไดรับทราบถึง

สิทธิประโยชนของตนเองในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมตามชวงอายุ (Generation) ของผูประกันตน 

แตละกลุม (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 รอยละการรับรูสิทธิประโยชนในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

การรับรูสิทธิประโยชน 
รวม กองทุน

ประกันสังคม 

กองทุนเงิน

ทดแทน 

สิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม 
   

   ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 79.61 79.61  

   บริการทันตกรรม ประเภทใชบริการผานสถานพยาบาล/คลินิก 

   ในความตกลงโดยไมตองสํารองจาย 

53.90 53.90  

   บริการทันตกรรม ประเภทใชบริการสํารองจายแลวนํามาเบิก 53.56 53.56  

   เงินทดแทนการขาดรายไดกรณีเจ็บปวยและคารักษาพยาบาล 

   กรณีไมไดเขาโรงพยาบาลตามบัตรประกันสังคม 

35.18 35.18  

   คลอดบุตร 52.52 52.52  

   ทุพพลภาพ 76.34 76.34  

   เสียชวีิต 77.14 77.14  

   เงินสงเคราะหบุตร 77.12 77.12  

   ชราภาพ 77.44 77.44  

   วางงาน 35.26 35.26  

สิทธิประโยชนกองทุนเงินทดแทน 
 

(เฉพาะ 

มาตรา 33) 

ลูกจางกองทุน

เงินทดแทน 

   ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย (คารักษาพยาบาล/เงินทดแทนกรณีหยุดงาน) 37.21 35.30 95.08 

   ทุพพลภาพ 36.39 34.48 94.29 

   สูญเสียอวยัวะ/สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 36.37 34.47 93.90 

   เสียชวีิต/สูญหาย 36.51 34.62 93.90 
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11 ผลสํารวจความไมพึงพอใจบริการ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

ผูรับบริการกองทุนประกันสังคม รอยละ 7.40 พบปญหาในงานบริการ (รวม 5 ดาน) มากกวา

ผูรับบริการกองทุนเงินทดแทน รอยละ 3.94 โดยเฉพาะปญหาเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก (ผูรับบริการกองทุน

ประกันสังคม พบปญหารอยละ 3.64) มากท่ีสุด นําเสนอตามภาพท่ี 6 และตารางท่ี 8 

ภาพท่ี 6 รอยละตัวอยางท่ีพบปญหาในงานบริการ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

 

ตารางท่ี 8 รอยละตัวอยางผูรับบริการท่ีพบปญหาในงานบริการ 5 ดาน 

รายการ 

รอยละ

ตัวอยางท่ี

พบปญหา 

การ

ใหบริการ

ของ

เจาหนาท่ี 

กระบวนการ

และข้ันตอน

ใหบริการ 

สิ่งอํานวย

ความ

สะดวก 

การ

ประชาสมัพันธ

ขอมูลขาวสาร 

คุณภาพ

ของการ

ใหบริการ 

รวม 7.29 2.23 1.72 3.60 2.10 1.40 

   กองทุนประกันสังคม 7.40 2.28 1.75 3.64 2.13 1.44 

   กองทุนเงินทดแทน 3.94 0.79 0.79 2.36 1.18 0.20 

 

12 ผลสํารวจความพึงพอใจบริการของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 

 ผลสํารวจพบวา ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ไดรับความพึงพอใจในภาพรวมจากผูรับบริการ รอยละ 

95.84 โดยบริการฟนฟูดานจิตใจและสังคมไดรับความพึงพอใจ มากท่ีสุด รอยละ 97.16 รองลงมา คือ บริการ

ฟนฟูดานการแพทย รอยละ 96.48 และบริการฟนฟูดานอาชีพ รอยละ 95.83 (ภาพท่ี 7)    

 

7.29 7.40

3.943.60 3.64

2.36

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

รวม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

รอยละตัวอยางที่พบปญหา

การใหบริการของเจาหนาที่

กระบวนการและขั้นตอนใหบริการ

ส่ิงอํานวยความสะดวก

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

คุณภาพของการใหบริการ
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ภาพท่ี 7 รอยละความพึงพอใจบริการของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานในภาพรวม 

 

13 ผลสํารวจความเช่ือมั่นดานคุณธรรมและความโปรงใส กองทุนประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน 

ผลสํารวจความเชื่อม่ันในภาพรวมดานคุณธรรมและความโปรงใส พบวา กองทุนเงินทดแทน  

รอยละ 87.64 ไดรับความเชื่อม่ัน มากกวา กองทุนประกันสังคม รอยละ 85.15 (ภาพท่ี 8) 

ภาพท่ี 8 รอยละความเช่ือม่ันดานคุณธรรมและความโปรงใส จําแนกตามกองทุน 

 

14 ผลสํารวจความผูกพันของผูรับบริการ กองทุนประกันสังคมและกองทุน 

เงินทดแทน 

ผูรับบริการมีความผูกพันตอสํานักงานประกันสังคม “มาก” โดยมีคารอยละ 82.85 และเม่ือจําแนก

ตามประเภทความผูกพัน พบวา ผูรับบริการกองทุนประกันสังคม มีความผูกพันทางกาย กับสํานักงาน

ประกันสังคมมากท่ีสุด รอยละ 83.78 ผูรับบริการกองทุนเงินทดแทน มีความผูกพันทางกาย กับสํานักงาน

ประกันสังคมมากท่ีสุดเชนกัน รอยละ 86.02 (ความผูกพันทางกาย ไดแก 1. ในระยะสั้นนี้ แมทานมีสิทธิออก

95.84

97.16

96.48

95.83

95.17

94.67

ภาพรวมความพึงพอใจในบริการของศูนยฟนฟู

บริการฟนฟูฯ ดานจิตใจและสังคม

บริการฟนฟูฯ ดานการแพทย

บริการฟนฟูฯ ดานอาชีพ

สิ่งอํานวยความสะดวก

การใหบริการของเจาหนาท่ี

85.15
87.64

85.27
88.3

85.03
86.98

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

คุณธรรมและความโปรงใส คุณธรรม ความโปรงใส
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จากการเปนผูประกันตนแตทานยังตองการเปนผูประกันตนตอไป และ 2. ในระยะยาวทานตองการเปน

ผูประกันตนกับสํานักงานประกันสังคมตลอดไป) (ตารางท่ี 9) 

ตารางท่ี 9 รอยละความผูกพันของผูรับบริการ จําแนกตามกองทุน 

รายการ รวม 
กองทุน

ประกันสังคม 

กองทุน 

เงินทดแทน 

ความผูกพันท่ีมีตอสํานักงานประกันสังคมในภาพรวม 82.85 82.77 84.93 

   ความผูกพันทางกาย 83.87 83.78 86.02 

   ความผูกพันทางวาจา 81.38 81.26 84.04 

   ความผูกพันทางใจ 83.31 83.25 84.73 

15 ผลสํารวจความคาดหวังท่ีผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีตอสาํนักงานประกันสังคม 

ผู มีสวนไดสวนเสียภายใน ครอบคลุมกลุมบุคลากรของสํานักงานประกันสังคมทุกกลุม ไดแก 

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานประกันสังคม 

ผลสํารวจความคาดหวังใน 5 ประเด็น พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียภายในแสดงความคาดหวังตอ

สํานักงานประกันสังคม มากท่ีสุด 3 ประเด็น ไดแก 1. ความคาดหวังตอลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (รอยละ 83.54) 

2. ความคาดหวังตอความกาวหนาในอาชีพ (รอยละ 76.70) และ 3. ความคาดหวังตอผูบังคับบัญชาและระบบ

คุณธรรมของหนวยงาน (รอยละ 76.17) (ตารางท่ี 10) 

ตารางท่ี 10 ความคาดหวังท่ีผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีตอสํานักงานประกันสังคม 5 ประเด็น 

รายการ คะแนนเฉลีย่ รอยละ 

ภาพรวมทุกประเด็น 4.04 76.79 

 ความคาดหวังตอการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร 4.01 73.47 

 ความคาดหวังตอลักษณะงานท่ีปฏิบัติ                                 (คาดหวังอันดับ 1) 4.14 83.54 

 ความคาดหวังตอความกาวหนาในอาชีพ                              (คาดหวังอันดับ 2) 4.03 76.70 

 ความคาดหวังตอผูบังคับบัญชาและระบบคณุธรรมของหนวยงาน (คาดหวังอันดับ 3) 4.03 76.17 

 ความคาดหวังตอสภาพแวดลอมในการทํางานและสวัสดิการของหนวยงาน 3.99 74.08 
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16 ผลสํารวจความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอกองทุนประกันสังคม

และกองทุนเงินทดแทน 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ครอบคลุมกลุม 7 กลุม ไดแก 1. ลูกจาง/ผูประกันตน 2. นายจาง

ของผูประกันตน 3. สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมหรือสถานพยาบาลในความตกลงกองทุนเงิน

ทดแทน 4. ธนาคารในความตกลงของสํานักงานประกันสังคม 5. หนวยบริการภาคเอกชนในความตกลงของ

สํานักงานประกันสังคม 6. หนวยงานภาครัฐ และ 7. สือ่มวลชน 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก มีความคาดหวังตอกองทุนประกันสังคม รอยละ 69.23 และกองทุน 

เงินทดแทน รอยละ 56.25 ซ่ึงเปนระดับความคาดหวังท่ีไมสูงมาก (ตารางท่ี 11) 

ตารางท่ี 11 รอยละความคาดหวังในภาพรวมท่ีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีตอกองทุนประกันสังคมและ 

กองทุนเงินทดแทน 

รายการ 

ความคาดหวังในภาพรวมของผูมสีวนไดสวนเสียภายนอก 

คะแนนเฉลีย่ รอยละ 
รอยละความคาดหวัง 5 ระดับ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ภาพรวม  4.00 72.08 36.25 35.83 20.83 5.42 1.67 

  กองทุนประกันสังคม 3.97 69.23 38.46 30.77 22.60 5.29 2.88 

  กองทุนเงินทดแทน 4.06 56.25 50.00 6.25 43.75 0.00 0.00 

 

17 การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของสาํนักงานประกันสังคม 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรง (ไดผลลัพธเปนคาความยืดหยุน) เม่ือนํามาเทียบกับ 

ผลสํารวจคะแนนความพึงพอใจในบริการตามคารอยละ ชวยสะทอนปจจัยเสี่ยงดานบริการของสํานักงาน

ประกันสังคม นําเสนอตามตารางท่ี 12 พบวา 

• การใหบริการของเจาหนาท่ี เปนจุดแข็งของสํานักงานประกันสังคม เพราะมีผลสํารวจ

คะแนนความพึงพอใจ รอยละ 90.26 (ระดับสูง) และปจจัยการใหบริการของเจาหนาท่ี  

มีคาความยืดหยุนสูงเชนกัน (0.617) หมายความวา ผูรับบริการใหความสําคัญกับคุณภาพ

การใหบริการของเจาหนาท่ี (หากการใหบริการของเจาหนาท่ี ดีข้ึนกวาเดิม 1% จะสงผลให

ผูรับบริการแสดงความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคมในภาพรวม เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.617%) 

ดังนั้น การใหบริการของเจาหนาท่ี เปนจุดแข็งของสํานักงานประกันสังคม 
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• สิ่งอํานวยความสะดวก เปนเรื่องท่ียังไมมีความสําคัญใหตองเรงแกไข เพราะผลคะแนน   

ความพึงพอใจไมสงู (86.20) และคาความยืดหยุนนอย (0.034) 

หมายเหตุ : คุณภาพของการใหบริการ มีความพึงพอใจสูงสุด รอยละ 90.60 จึงนับเปน 

จุดแข็งของสํานักงานประกันสังคมเชนกัน แตคุณภาพของการใหบริการ ไมผานการทดสอบความสัมพันธ    

เชิงเสนตรง จึงไมกลาวถึงในท่ีนี้ 

 

ปจจัยสะทอนความเส่ียง มี 2 รายการ ไดแก 

• ขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ เปนจุดออนของสํานักงานประกันสังคม เพราะมีผลสํารวจ

คะแนนความพึงพอใจ รอยละ 86.81 (ไมสูง) แตปจจัยขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ  

มีคาความยืดหยุนสูง (0.299) หมายความวา ผูรับบริการใหความสําคัญกับขอมูลขาวสาร/

ประชาสัมพันธ หากการใหขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ ดีข้ึนกวาเดิม 1% จะสงผลให

ผูรับบริการแสดงความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคมในภาพรวม เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.299%

ดังนั้น ขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ เปนจุดออนของสํานักงานประกันสังคม เปนความเส่ียง

ท่ีสํานักงานประกันสังคมตองเรงปรับปรุง 

• ชองทางสื่อสาร เปนจุดออนของสํานักงานประกันสังคม เพราะมีผลสํารวจคะแนน 

ความพึงพอใจ รอยละ 63.06 (นอยมาก) แตปจจัยชองทางสื่อสาร มีคาความยืดหยุนสูง 

(0.199) หมายความวา ผูรับบริการใหความสําคัญกับชองทางสื่อสาร หากชองทางสื่อสาร 

(ผลลัพธของการสื่อสาร) ดีข้ึนกวาเดิม 1% จะสงผลใหผูรับบริการแสดงความพึงพอใจ

สํานักงานประกันสังคมในภาพรวม เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.199% ดังนั้น ผลลัพธในชองทาง

สื่อสาร เปนจุดออนของสํานักงานประกันสังคม เปนความเส่ียงท่ีสํานักงานประกันสังคม

ตองเรงปรับปรุง 

 ตารางท่ี 12 การวิเคราะหความเส่ียงดานบริการของสํานักงานประกันสังคม    

ผลวิเคราะห 
คาความ

ยืดหยุน 
รอยละ ความหมายของความสัมพันธ 

1 การใหบริการของเจาหนาท่ี 0.617 

(มาก) 

90.26 คาความยืดหยุนมาก (0.617)  

และผลคะแนนความพึงพอใจสูง (90.26) 

การใหบริการของเจาหนาท่ี 

เปนจุดแข็งของสํานักงานประกันสงัคม 
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ผลวิเคราะห 
คาความ

ยืดหยุน 
รอยละ ความหมายของความสัมพันธ 

2 ขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ  0.299 

(มาก) 

86.81 คาความยืดหยุนมาก (0.299)  

และผลคะแนนความพึงพอใจไมสงู (86.81) 

ขอมูลขาวสาร/ประชาสมัพันธ 

เปนจุดออนของสํานักงานประกันสังคม  

ตองเรงแกไข * ปจจัยเสี่ยง 

3 ชองทางสื่อสาร  0.199 

(มาก) 

66.53 คาความยืดหยุนมาก (0.199)  

และผลคะแนนความพึงพอใจไมสงู (66.53) 

ชองทางสื่อสาร 

เปนจุดออนของสํานักงานประกันสังคม  

ตองเรงแกไข * ปจจัยเสี่ยง 

สิ่งอํานวยความสะดวก 0.034 

(นอย) 

86.20 คาความยืดหยุนนอย (0.034)  

และผลคะแนนความพึงพอใจไมสงู (86.20) 

สิ่งอํานวยความสะดวก 

เปนเรื่องท่ียังไมมีความสําคัญใหตองเรงแกไข 

สอดคลองกับผลสรุปขอมูลความพึงพอใจผลลัพธของการส่ือสารท่ีไดบงช้ีวา  

เรื่องท่ี 1 เม่ือพิจาณาผลสํารวจความพึงพอใจผลลัพธของการสื่อสารกับสํานักงานประกันสังคมของ

ผูรับบริการในหลายมิติ เชน ประเภทกองทุน ประเภทผูประกันตน ประเภทการรับบริการ ตามขนาดของ

สํานักงานประกันสังคม ตามภาค และตามชวงอายุของผูรับบริการ พบวา ผูรับบริการทุกคุณลักษณะพึงพอใจ

ผลลัพธของการสื่อสารกับสํานักงานประกันสังคมคอนขางนอยในทุกกรณี ดังนั้นจึงช้ีชัดวาการส่ือสารกับ

สํานักงานประกันสังคม นับเปนจุดออนภายในของสํานักงานประกันสังคม  

เรื่องท่ี 2 ชองทางท่ีมีผลสํารวจคะแนนความพึงพอใจนอยสุด คือ ศูนยบริการขอมูล Call Center 1506 

(รอยละ 56.94) และชองทางท่ีมีผลสํารวจคะแนนความพึงพอใจสูงสุด คือ เจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคม 

(รอยละ 73.01) ซ่ึงกรณีชองทางศูนยบริการขอมูล Call Center 1506 ควรไดรับการปรับปรุงแกไข เนื่องจาก

เปนระบบสื่อสารระหวางเจาหนาท่ี กับผูรับบริการ แต เจาหนาท่ี  Call Center 1506 ไมสามารถสราง        

ความพึงพอใจในผลลัพธของการสื่อสารใหกับผูรับบริการได โดยมีผลคะแนนความพึงพอใจต่ําท่ีสุด 

ปญหาเบื้องตนของการสื่อสารกับสํานักงานประกันสังคม คือ การโทรศัพทติดตอกับสํานักงาน

ประกันสังคมผานเบอรโทรสํานักงาน ติดตอไดยาก คูสายไมวาง ไมมีเจาหนาท่ีรับโทรศัพท การถูกตัดสายท้ิง 

และกรณีสื่อสารผานโปรแกรมสนทนา Line Facebook ของหนวยบริการ พบปญหาการตอบขอคําถามลาชา
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และไมตอบคําถาม เปนปญหาใหญของหนวยบริการของสํานักงานประกันสังคม และกรณีผูรับบริการติดตอ

สอบถามผาน Call Center 1506 ผลลัพธท่ีไดก็ไมสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการไดมากเทาท่ีควร (รอยละ 

56.94 ตามผลสํารวจ)  

แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี การทําธุรกรรมตางๆ ผานระบบ Online การพัฒนาฐานขอมูล 

BigData การพัฒนาแพลตฟอรม Application ของสํานักงานประกันสังคม คือประเด็นสําคัญสําหรับ 

การพัฒนางานบริการของสํานักงานประกันสังคมในอนาคต รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ดานการสื่อสาร ไมวาจะเปนเจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคมทุกหนวยบริการ ลูกจางชั่วคราว และผูรับจาง

(Out Source) ตองไดรับการอบรม มีความรูรอบดาน สามารถเขาถึงขอมูลประกันสังคมระดับบุคคลของ

ผูรับบริการได และสํานักงานประกันสังคมจัดใหมีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธประจําหนวยบริการ การยกระดับ

บริการผาน Call Center 1506 ให เจาหนาท่ีสามารถตอบขอคําถามเชิงลึกของผูรับบริการไดทุกกรณี  

เปนแนวทางแกปญหาสําคัญ 

 

18 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนการปรับปรุงใหบริการ 

 18.1 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนการปรับปรุงใหบริการ หรือมาตรการในการพัฒนาแกไขปญหา

กระบวนการทํางานในเชิงรุกของสํานักงานประกันสังคม 

การเพ่ิมอุปกรณส่ือสารใหเพียงพอ 

 1. ใหหนวยบริการใชโทรศัพทมือถือ เปนชองทางติดตอสื่อสารเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู โดยเลือกใชบริการ 

เปนระบบเติมเงินแทนบริการระบบรายเดือน โดยเบอรใหมนี้ มีไวเพ่ือรับสายเขาเทานั้น จึงไมตองเสีย

คาบริการรายเดือน หนวยบริการลงทุนซ้ือเครื่องใหมในราคาท่ีเหมาะสมและลงทะเบียนซิมเปนระบบเติมเงิน 

2. เพ่ิมจํานวนโทรศัพทใหเพียงพอตอความตองการใชงานจริง  

3. ขอดีของการใชโทรศัพทมือถือแทนการเพ่ิมคูสาย คือ โทรศัพทมือถือจะบันทึกเบอรโทรเขาทุกสายไว         

ทําใหรูวามีเบอรใดโทรเขามาติดตอสํานักงานประกันสังคมบาง และหากเจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคม

ตองการทํางานเชิงรุก ก็สามารถเลือกท่ีจะโทรกลับไปยังหมายเลขดังกลาวไดเชนกัน 

4. นอกจากนี้ เบอรโทรดังกลาว เม่ือลงโปรแกรม Line การติดตอกับเจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคม        

ผาน Line Call ก็ทําไดเชนกัน 

5. การเผยแพรเบอรโทรสํานักงาน (มือถือ) ใน Facebook ของแตละหนวยบริการและในเว็บไซตของ 

สํานักงานประกันสังคม จําเปนตองทํา 

6. ขอเสนอแนะตามขอ 1 ถึง 5 นักวิจัยเห็นวา ควรดําเนินการใหเหมือนกันท้ัง 137 หนวยบริการ 

7. การแกปญหาสื่อสารผาน Call Center 1506 นับวาจําเปนเชนกัน เพราะศูนยขอมูล Call Center 1506 
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เปนดานแรกท่ีจะชวยลดภาระงานใหกับเจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคมท้ัง 137 หนวยบริการไดมาก  

หากเจาหนาท่ี Call Center 1506 สามารถตอบสนองขอมูลในสิ่งท่ีผูประกันตนตองการจะทราบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ       

 

การรับรูความพึงพอใจของผูรับบริการในแตละวัน  

สํานักงานประกันสังคมจัดทํากลองวัดความพึงพอใจ 5 ระดับความรูสึกข้ึนมาใชเองได ดวยกลองกระดาษ หรือ

กลองพลาสติกมาดัดแปลงเปนชองรับเหรียญ 5 ชอง แนวคิดคือ จัดทําเหรียญพลาสติกข้ึนมาใหมีสีท่ีแตกตาง

กันตามจํานวนเคานเตอรท่ีใหบริการ เชน 3 เคานเตอร ก็มีเหรียญ 3 สีตัวแทนของแตละเคานเตอร เพ่ือใช

แยกแยะจํานวนเหรียญท่ีถูกหยอดลงในชองของกลองวัดความพึงพอใจ 5 ระดับวาเจาหนาท่ีเคานเตอรทานใด

ตามสีตัวแทน ไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการตามแตละชองพึงพอใจมากนอยอยางไร ท้ังนี้ เม่ือผูรับบริการ

ใชบริการแลวเสร็จ เจาหนาท่ีผูใหบริการ ก็มอบเหรียญตามสีตัวแทนตนเอง และบอกใหผูรับบริการนํามา

หยอนลงกลองกอนกลับ  

 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลของผูประกันตน 

หากผูประกันตน สามารถเขาถึงขอมูลสิทธิประโยชน เขาถึงขอมูลการรับบริการดานประกันสังคมของตนเอง 

ไดอยางละเอียดครบถวนท้ังกอนและหลังใชสิทธิ จะชวยลดชองวางความไมพึงพอใจของผูประกันตนท่ีมีตอ

สํานักงานประกันสังคม อันเนื่องจากการไมรูสิทธิของตนเองตามกฎระเบียบท่ีมีอยู 

ในอนาคต คาดหวังให ระบบฐานขอมูลของสํานักงานประกันสังคมจะสามารถเชื่อมโยงกับสวนราชการอ่ืนๆ 

และของโรงพยาบาลท้ังระบบ ใหทุกหนวยงานสามารถมาใชขอมูลรวมกัน มีการเชื่อมโยงขอมูลของผูรับบริการ

จากทุกหนวยงานเขาดวยกัน รวมถึงการเชื่อมโยงกับธุรกรรมของเอกชนท่ีจําเปน เชน ธนาคาร เม่ือมี        

การใชบริการหรือติดตอธุรกรรมหนวยงานใดก็ตาม ขอมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ หากทําให

เกิดข้ึนไดจริงจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานและเปนประโยชนตอตัวผูรับบริการเปน 

อยางมาก เพราะสามารถชวยลดข้ันตอน กระบวนการและการดําเนินงานของแตละสวนราชการลงได ชวยลด

ความซํ้าซอนของงาน สงผลใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน  

ลดการเขาไมถึงขอมูลท่ีแทจริงภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับ   
 

การสรางการรับรู 

1. การสรางการรับรู เปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีสํานักงานประกันสังคมตองผลิตสื่อ เพ่ือทําการสื่อสารใหผูประกันตน

ท้ังระบบ รับรู  เขาใจ ในรูปแบบของสื่อท่ีหลากหลายและหลายชองทาง ให เหมาะสมกับบุคคลตาม 

Generation ตามกลุมอาชีพตางๆ 
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2. สํานักงานประกันสังคม ควรทําวิจัยเพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมของผูประกันตน จําแนกตามกลุมเปาหมาย 

เพ่ือใหทราบถึงจุดเดน จุดดอย รูปแบบการรับรู ชองทางการเขาถึงกลุมคนเหลานี้ สิ่งท่ีพวกเขาสนใจ นํามาใช

เปนขอมูลพ้ืนฐานในการผลิตสื่อ 

3. สํานักงานประกันสังคม จัดหามืออาชีพดานการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ ชองทาง รูปแบบคอนเทนต ท่ีตรง

กับกลุมเปาหมาย โดยอิงกับขอมูลผลวิจัยในขอ 2  

4. สํานักงานประกันสังคม จัดใหมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของขอ 3 เชน จํานวนขอรองเรียนท่ีลดลงในเรื่อง            

ท่ีเก่ียวของกับการถูกตัดสิทธิของผูยื่นขอรับสิทธิ และจํานวนผูประกันตนตามมาตรา 39 และตามมาตรา 40  

ท่ียังคงจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมอยางตอเนื่อง และการสุมวัดความรู ความเขาใจของผูประกันตน

ท่ีมีตอสิทธิประโยชนของตนเอง เปนตน   

 

กระบวนการสรางความผูกพันในระยะยาว 

1. หนวยบริการ เปนดานหนาท่ีมีโอกาสพบเจอกับผูรับบริการมากท่ีสุด ซ่ึงนอกจากการใหบริการท่ีดี          

ของเจาหนาท่ี การดูแลสถานท่ีใหสะอาด มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูมาติดตอ เปนตนแลว สิ่งท่ีหนวยบริการ

ตองใหความสําคัญ ซ่ึงถือเปนรายละเอียดในงานบริการ คือ การบริการท่ีเสมอภาคและเทาเทียม การรับฟง

ปญหาและคอยชวยเหลือผูรับบริการอยางเต็มความสามารถท่ีหนวยบริการจะทําได หรือกลาวไดวา           

การใหบริการอยางเต็มท่ี เต็มความสามารถ ใสใจในรายละเอียดของงานบริการ เปนปจจัยชวยสงเสริมให

ผูรับบริการเกิดความผูกพันกับสํานักงานประกันสังคมในระยะยาวไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

2. สํานักงานประกันสังคม หาแนวทางสรางความเชื่อม่ันใหกับผูประกันตนในประเด็น คุณธรรมของการบริการ 

โดยเฉพาะหัวขอ สํานักงานประกันสังคมจะดูแลและรักษาสิทธิประโยชนของผูประกันตนอยางดียิ่ง  

เปนรูปแบบการสื่อสารหนึ่งท่ีทําควบคูไปกับวิธีการสื่อสาร เพ่ือทําใหผูประกันตน รับรู เขาใจ และเชื่อม่ัน 

ในสิทธิประโยชนของตนเองอยางเต็มท่ี จนผูประกันตนเกิดความผูกพันกับสํานักงานประกันสังคมเปนผลลัพธ 

ท่ีคาดหวังได   
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18.2 ขอคิดเห็นรวมกันในท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใตโครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงาน

ประกันสังคม ป 2564 ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference ระบบ ZOOM)  

ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคมทุกทานท่ีไดนํามาถายทอดในท่ีประชุม ลวนเปน

ความคิดเห็นท่ีเกิดจากประสบการณจริงในหนาท่ีการทํางาน จึงถือเปนขอคิดเห็นท่ีทรงคุณคา เปนขอคิดเห็น

เชิงคุณภาพท่ีมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการอยางชัดเจน จึงเห็นควรอยางย่ิงท่ี คณะผูบริหารของสํานักงาน

ประกันสังคม จะนําขอคิดเห็นเหลานี้มากล่ันกรองกําหนดเปนนโยบาย นําไปสูการปฏิบัติตอไป เชน      

• กําหนดนโยบาย การบริการพ้ืนฐานของเจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคม  

1. ให ทุกหนวยบริการ มีจุดประชาสัมพันธและมี เจ าหนา ท่ีประจําจุดตลอดเวลา             

โดยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธและรวมถึงเจาหนาท่ีทุกทานในสํานักงาน ตองแตงกายสุภาพ 

เรียบรอย มีความเปนเอกลักษณของสํานักงานประกันสังคมในทิศทางเดียวกันทุกวัน    

หนวยบริการในแตละภูมิภาคจัดชุดประจําภาคใหเจาหนาท่ีใสอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

2. ใหทุกหนวยบริการ ปลูกจิตสํานึกในงานบริการใหเจาหนาท่ีทุกทาน การสรางเอกลักษณ

ของงานบริการ เจาหนาท่ีทุกหนวยบริการ กลาวคําทักทายผูมาติดตอดวยคําวา สวัสดี    

ยกมือไหว ย้ิม สบตาทุกครั้งกับผูมารับบริการทุกครั้งและทุกคน 

• กําหนดนโยบายดานอาคาร/สถานท่ี  

1. ปรับปรุงอาคารสํานักงานของทุกหนวยบริการใหมีรูปแบบ สีสรร สัญลักษณ โลโก ท่ีสื่อถึง

การเปนสํานักงานประกันสังคมอยางชัดเจน ท้ัง 137 หนวยบริการ  

2. ใหทุกหนวยบริการ พิจารณาปรับภูมิทัศนของสํานักงานใหดูสะอาด รมรื่น สบายตา       

โดยการเพ่ิมมุมพักผอนหยอนใจ มุมบริการ กาแฟ น้ําดื่ม การจัดอาคารสถานท่ีใหสะอาด 

และหากหนวยบริการใด มีพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร ก็ใหปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกตนไม สราง

บรรยากาศท่ีรมรื่น เปนจุดสัมผัสแรกท่ีผูมารับบริการจะรับรูได ตามความเหมาะสมของ     

แตละหนวยบริการ (การเพ่ิมพ้ืนท่ีพักผอนใหผูมาติดตอขณะรอรับบริการท่ีแสดงถึงความใสใจ

ของสํานักงานประกันสังคม เชน หองให คุณแมลูกออนใหนมบุตร อุปกรณ พ้ืนฐาน 

ทางการแพทย เชน เครื่องวัดความดัน เครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องวัดอุณหภูมิรายกาย เปนตน) 
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• พิจารณาปรับการประชาสัมพันธส่ือสารเชิงรุกกับผูประกันตน  

1. สํานักงานประกันสังคม พิจารณาปรับวิธีการสื่อสารเชิงรุกมากข้ึน การสรางการรับรู      

ของประชาชน เชน การทําคลิปสั้น หนังสั้น มีเนื้อหาเขาใจงาย ถูกตองและถูกเวลาตามสถานการณตางๆ 

เผยแพรผานสื่อ Online  

2. สํานักงานประกันสังคม พิจารณาทําชอง YouTube ของสํานักงานประกันสังคม        

เพ่ือเสนอขอมูล สรางเนื้อหาของรายการท่ีมีความนาสนใจ เชน ยกกรณี ปญหาท่ีผูประกันตนประสบ

และสํานักงานประกันสังคม แกปญหาตางๆ ทําใหผูประกันตนเกิดความหวัง ความประทับใจ เปนท่ีพ่ึง

ยามผูประกันตนเผชิญปญหาและนํามาประชาสัมพันธผลลัพธท่ีสํานักงานประกันสังคมทําสําเร็จ 

ใหประชาชนรับทราบ 

3. สํานักงานประกันสังคม พิจารณาจัดตั้งทีมงานตรวจสอบ จับประเด็นปญหาของขอมูล

ขาวสารท่ีเปนเชิงลบ ขาวปลอม แลวนํามาแกปญหา  
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