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 ส ำนักงำนประกันสังคม ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู ้ใช้บริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคมในกรุงเทพมหำนครเขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ 
และส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดทั ่วประเทศ  เพื ่อน ำผลกำรส ำรวจมำใช้ในกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้อง ในกำร
ให้บริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  โดยด ำเนินกำรเก็บข้อมูล จำกหน่วย
บริกำรส ำนักงำนประกันสังคมในกรุงเทพมหำนครเขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ และส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
ทั่วประเทศ  ซึ่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคมเป็นผู้แจกแบบสอบถำมให้กับ   
ผู้มำใช้บริกำร ระหว่ำงวันที่ ๑ พฤษภำคม – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๔  มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน
ทั้งสิ้น ๑๒,๙๖๔ คน และข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่กองวิจัยและพัฒนำ สังเกตกำรณ์และสัมภำษณ์เชิงลึก     
(In-depth Interview) ณ ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ระหว่ำงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน – ๓๑ สิงหำคม 
๒๕๕๔ จ ำนวน ๖ จังหวัด ๑๐ หน่วยบริกำร 

 ส ำนักงำนประกันสังคม โดยกองวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำร ณ หน่วยให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี ๒๕๕๔ เพ่ือให้หน่วยบริกำรได้ใช้
เป็นแนวทำงประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในปีต่อไป 

 ส ำนักงำนประกันสังคม ขอขอบคุณข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีจ่ำกส ำนักงำนประกันสังคม
จังหวัดและเขตพ้ืนที่ทั่วประเทศ และผู้ตอบแบบสอบถำมทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรส ำรวจ
ดังกล่ำวจนแล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร  

 

 
กองวิจัยและพัฒนำ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ส ำนักงำนประกันสังคม โดยกองวิจัยและพัฒนำ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในกรุงเทพมหำนครเขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ และส ำนักงำนประกันสังคม
จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อน ำผลมำใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำร ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของนำยจ้ำง ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชำชนทั่วไป ในกำรรับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกหน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคมในกรุงเทพมหำนครเขตพื้นที่ ๑-๑๒ และ
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ตอบแบบสอบถำมคือผู้ที ่มำใช้บริกำร โดยมีข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคมเป็นผู้แจกแบบสอบถำม เก็บข้อมูลระหว่ำงวันที่ ๑๘ พฤษภำคม – ๓๐  
มิถุนำยน ๒๕๕๔ มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น ๑๒,๙๖๔ รำย แบ่งเป็น ๖ กลุ่ม คือ 

๑. กลุ่มนำยจ้ำง/ตัวแทน     
๒. กลุ่มผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓     
๓. กลุ่มผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙ 
๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย/ทำยำท/ผู้มีสิทธิ    
๕. กลุ่มผู้รับมอบอ ำนำจ/ผู้รับมอบฉันทะ 
๖. กลุ่มอ่ืนๆ เช่นข้ำรำชกำร/พนักงำนประกันสังคม/นักศึกษำ เป็นต้น 

ส ำหรับกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมใน
ภำพรวม ซึ่งเป็นกำรส ำรวจที่ครอบคลุมกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมจ ำนวน ๗ ด้ำน คือ 

๑. ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
๒. ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 
๓. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
๔. ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
๕. ด้ำนเงินทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 
๖. ด้ำนสิทธิประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) 
๗. ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำร 
พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู ้มำใช้บริกำรส ำนักงำนประกันสังคมในภำพรวมอยู ่ในระดับมำก 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในระบบ ๕ – Point Rating Scale  มีค่ำเท่ำกับ ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ 
เมื่อพิจำรณำแยกเป็น ๒ กองทุนมีผลกำรส ำรวจดังนี้ 
๑. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรส ำหรับงำนกองทุนเงินทดแทน ซึ่งกำรส ำรวจ ได้

เน้นประเด็นคุณภำพกำรให้บริกำรที่ครอบคลุม ๖ ด้ำน คือ 
๑.๑ ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
๑.๒ ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 
๑.๓ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
๑.๔ ด้ำนเงินทดแทน (ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน) 
๑.๕ ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑.๖ ด้ำนควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำรให้บริกำรรำยกระบวนงำน (งำนกองทุนเงินทดแทน) 

 พบว่ำ ผู้มำใช้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนมีผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกด้วยค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจที่ ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ โดยผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรสูงที่สุด
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๕  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ รองลงมำคือด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ ส่วนด้ำนเงินทดแทน (ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน) 
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มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย ๔.๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจประจ ำปี ๒๕๕๔ กับ ปี ๒๕๕๓ พบว่ำ ปี ๒๕๕๔ ระดับควำมพึงพอใจสูงขึ้น (ปี ๒๕๕๓ ผลกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐)  

 ๒. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรส ำหรับงำนกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรงำนกองทุนประกันสังคม ครอบคลุม ๖ ด้ำน คือ  
  ๒.๑ ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร  
  ๒.๒ ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร  
  ๒.๓ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
  ๒.๔ ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
  ๒.๕ ด้ำนสิทธิประโยชน์ (ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม) 
  ๒.๖ ด้ำนควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำรให้บริกำร (กองทุนประกันสังคม) 

พบว่ำ ผู้มำใช้บริกำรงำนกองทุนประกันสังคม มีผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกด้วยค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจที่ค่ำเฉลี่ย ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐  โดยผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร
สูงที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๒  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ รองลงมำคือด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ให้บริกำร ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ ส่วนด้ำนควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
น้อยที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจประจ ำปี 
๒๕๕๔ กับ ปี ๒๕๕๓ พบว่ำ ปี ๒๕๕๔ ระดับควำมพึงพอใจไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อพิจำรณำเป็นแต่ละด้ำน
พบว่ำ ทุกด้ำนมีผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจสูงขึ้น  

๓. กำรส ำรวจควำมไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ซึ่งเป็นกำรส ำรวจควำมไม่พึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร 
ณ หน่วยบริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม พบว่ำ 

 ๓.๑  กองทุนเงินทดแทน 
    ๑) ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร มีผู้ใช้บริกำรไม่พึงพอใจจ ำนวน 
๑๑๙ รำย คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๘ 
    ๒) ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร มีผู้ใช้บริกำรไม่พึงพอใจจ ำนวน ๑๑๙ รำย คิดเป็นร้อยละ 
๓.๑๕ 
    ๓) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีผู้ใช้บริกำรไม่พึงพอใจจ ำนวน ๒๑๗ รำย คิดเป็นร้อยละ 
๔.๘๘ 
    ๔) ด้ำนจร ิยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจร ิตประพฤติม ิชอบ           
มีผู้ใช้บริกำรไม่พึงพอใจจ ำนวน ๑๗๗ รำย คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๘  
    ๕) ด้ำนเงินทดแทน (ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน) มีผู้ใช้บริกำร        
ไม่พึงพอใจจ ำนวน ๑๙๐ รำย คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๘ 
    ๖) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำรให้บริกำร (กองทุนเงินทดแทน) มีผู้ใช้บริกำร    
ไม่พึงพอใจจ ำนวน ๕๘๒ รำย คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๒ 
  ๓.๒ กองทุนประกันสังคม 
    ๑) ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร มีผู้ใช้บริกำรไม่พึงพอใจจ ำนวน 
๓๓๒ รำย คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๐ 
    ๒) ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร มีผู้ใช้บริกำรไม่พึงพอใจจ ำนวน ๓๒๘ รำย คิดเป็นร้อยละ 
๓.๘๕ 
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    ๓) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีผู้ใช้บริกำรไม่พึงพอใจจ ำนวน ๕๐๖ รำย คิดเป็นร้อยละ 
๕.๙๔ 
    ๔) ด ้ำนจร ิยธรรม  ธรรมำภ ิบำล  และกำรป ้องก ันกำรท ุจ ร ิต ประพฤติมิชอบ              
มีผู้ใช้บริกำร ไม่พึงพอใจจ ำนวน ๓๗๑ รำย คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ 
    ๕) ด้ำนสิทธิประโยชน์ (ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม)  มีผู้ใช้บริกำร   
ไม่พึงพอใจจ ำนวน ๒๔๔ รำย คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๖  
    ๖) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำรให้บริกำร (กองทุนประกันสังคม)  มีผู้ใช้บริกำร  
ไม่พึงพอใจจ ำนวน ๗๕ รำย คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘ 

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจำกส ำนักงำนประกันสังคมเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรที่มุ่งเน้นประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ของกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มำใช้บริกำรเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมมำกที่สุด ดังนั ้น เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมสำมำรถตอบสนองต่อผู้มำใช้บริกำรและเพ่ิมควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร ตลอดจนเพื่อเป็น
กำรลดภำระกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนประกันสังคม ควรมีนโยบำยด้ำนกำรให้บริกำรหรือหลักเกณฑ์
กำรให้บริกำรที่ชัดเจน ดังนี้ 

ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนงำนกำรให้บริกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีควำมยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกันตน
และกลุ่มนำยจ้ำงได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมให้มี
ควำมทันสมัย และข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรณีที่มีกำรแจ้งเข้ำ -แจ้งออกของผู้ประกันตนใน
สถำนประกอบกำร และควรรณรงค์กำรน ำส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มำกข้ึน 

ด้ำนบุคลำกร ควรมีกำรพัฒนำและอบรมในเรื่องของควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนกองทุน
ประกันสังคมและงำนกองทุนเงินทดแทนอยู่เสมอ ควรปรับเปลี่ยนบุคลำกรให้เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของแต่ละคนในกำรปฏิบัติงำน และอบรมเจ้ำหน้ำที่ก่อนปฏิบัติงำนใหม่ หรือมอบหมำยงำนในหน้ำที่ใหม่ และ
พัฒนำและปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง เน้นควำมตรงต่อเวลำในกำรท ำงำน มี
ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ควำมซื่อสัตย์สุจริตในอำชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ อดทน อุตสำหะ มีควำมกระตือรือร้น
ในกำรให้บริกำร 

ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จัดท ำแผนผังในกำรให้บริกำรทุกจุดกำรให้บริกำร และระบุ
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำรแต่ละกรณี ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ และบริเวณโดยรอบส ำนักงำน ปรับปรุง 
website ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด อย่ำงต่อเนื่องและมีกำรเปิดช่องทำงแสดงควำมคิดเห็นจำก
ผู้รับบริกำรทำง website ด้วย 

ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ จัดให้มีอำสำสมัครประกันสังคมตำมหมู่บ้ำน อ ำเภอ จังหวัด เพ่ือที่จะได้ท ำ
หน้ำที่ประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนหรือประชำชนได้รับทรำบ ติดป้ำยประชำสัมพันธ์
ที่รถโดยสำรประจ ำทำง เช่น ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น เพ่ือให้ประชำชนรำกหญ้ำที่เข้ำถึงง่ำย ตลอดจน
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินทดแทนและประโยชน์ทดแทนทำงสถำนีวิทยุแห่งประเทศไทย  ผู้น ำกลุ่มอำชีพ 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Internet จดหมำยอิเลกทรอนิกส์ ข้อควำมสั้นผ่ำนโทรศัพท์มือถือ (SMS) Facebook 
หรือกำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครประกันสังคม เพ่ือเป็นตัวแทนของส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือให้สำมำรถปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ
ส ำนักงำนประกันสังคมต่อไป 



 - ง -  

ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำร ควรมีเจ้ำหน้ำที่คัดกรองและตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน พร้อมให้
ค ำแนะน ำผู้มำติดต่อกรณีที่เอกสำรไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และท ำหน้ำที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส ำนักงำน
ประกันสังคมหรืออธิบำยขั้นตอนกำรติดต่อเพ่ือขอรับบริกำรให้ครบถ้วน จัดหำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพมำใช้
ในกำรให้บริกำร 

ปัญหำและอุปสรรค 
๑. เนื่องจำกในช่วงเวลำที่ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของของผู้ใช้บริกำร ณ หน่วยบริกำรของ

ส ำนักงำนประกันสังคมในกรุงเทพมหำนครเขตพื้นที่ ๑-๑๒ และส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ 
เป็นระยะเวลำเดี๋ยวกับที่มีกำรรณรงค์รับสมัครผู้ประกันตนตำมมำตรำ ๔๐ จึงเป็นเหตุให้หน่วยให้บริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคมหลำยแห่งส่งผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจฯ ล่ำช้ำ ตลอดจนควำมร่วมมือในกำรตอบ
แบบส ำรวจของผู้มำใช้บริกำรบำงส่วนไม่ค่อยมีเวลำให้ 

๒. กำรโยกย้ำยสับเปลี่ยนต ำแหน่ง เช่น ประกันสังคมจังหวัด หรือเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ โยกย้ำย
ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกำร หรือไม่มีกำรมอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบใหม่ด ำเนินกำร 

๓. ผู้บริหำร หรือเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยให้บริกำรไม่ให้ควำมส ำคัญ  



สารบัญ 
   
หัวข้อ  หน้า 
 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ก-ข 
บทที่ ๑ ควำมส ำคัญของปัญหำ ๑ 
 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ ๒ 
 ขอบเขตกำรศึกษำ ๒ 
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ๓ 
 นิยำมศัพท์ ๓ 
บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎี  
 แนวคิดเก่ียวกับกำรให้บริกำร ๕ 
 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ๕ 
 แนวคิดเก่ียวกับควำมพึงพอใจ ๘ 
บทที่ ๓ วิธีกำรด ำเนินงำน  
 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำร ๑๓ 
 ข้อมูลและประชำกร ๑๓ 
 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๕ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ๑๕ 
บทที๔่ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริกำร ๑๘ 
 ส่วนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ๒๑ 
 ส่วนที่ ๓ ควำมพึงพอใจของท่ำนต่อกำรประชำสัมพันธ์ของ 

           ส ำนักงำนประกันสังคม 
๒๙ 

 ส่วนที่ ๔ ควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำรให้บริกำร ๓๑ 
 ส่วนที ่๕ ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในภำพรวม ๓๑ 
บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ ๖๕ 
 ข้อเสนอแนะรำยจังหวัด ๗๖ 
 บรรณำนุกรม ๑๕๗ 
 ภำคผนวก  
         



สารบัญตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 
ตารางที่ ๑ จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามเพศ ๑๘ 
ตารางที่ ๒ จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามอายุ ๑๘ 
ตารางที่ ๓ จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามระดับการศึกษา ๑๘ 
ตารางที่ ๔ จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามรายได้ ๑๙ 
ตารางที่ ๕ จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามสถานะ ๑๙ 
ตารางที่ ๖ จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามกองทุน ๒๐ 
ตารางที่ ๗ จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามประเภทงานที่ใช้บริการ ๒๐ 
 กองทุนเงินทดแทน  
ตารางที่ ๘ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจด้านกระบวนงานขั้นตอนและ

ระยะเวลาการให้บริการ 
๒๑ 

ตารางที่ ๙ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ๒๒ 
ตารางที่ ๑๐ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๒๓ 
ตารางที่ ๑๑ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒๔ 

 กองทุนประกันสังคม  
ตารางที่ ๑๒ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจด้านกระบวนงานขั้นตอนและ

ระยะเวลาการให้บริการ 
๒๕ 

ตารางที่ ๑๓ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ๒๖ 
ตารางที ่๑๔ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๒๗ 
ตารางที่ ๑๕ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒๘ 

ตารางที่ ๑๖ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความรู้ความเข้าใจ และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
กองทุนเงินทดแทน 

๒๙ 

ตารางที่ ๑๗ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความรู้ความเข้าใจ และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
กองทุนประกันสังคม 

๓๐ 

ตารางที่ ๑๘ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจต่อระยะเวลาการให้บริการ ๓๑ 
ตารางที่ ๑๙ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม

ของกองทุนเงินทดแทน 
๓๒ 

ตารางที่ ๒๐ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
ของกองทุนประกันสังคม 

๓๓ 

ตารางที่ ๒๑ ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ  
ด้านต่างๆ (กองทุนเงินทดแทน) ของส านักงานประกันสังคม  
จ าแนกตามภาค 

๓๔ 

ตารางที่ ๒๒ ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ   
ด้านต่างๆ (กองทุนเงินทดแทน) จ าแนกตามเขตพ้ืนที่และจังหวดั 

๓๕ 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
ตารางที่ ๒๓ ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้าน

ต่างๆ (กองทุนประกันสังคม) ของส านักงานประกันสังคม 
จ าแนกตามภาค 

๔๐ 

ตารางที่ ๒๔ ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้าน
ต่างๆ (กองทุนประกันสังคม) ของส านักงานประกันสังคม 
จ าแนกตามเขตพ้ืนที่และจังหวดั 

๔๑ 

ตารางที่ ๒๕ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
ของส านักงานประกันสังคม 

๔๖ 

ตารางที่ ๒๖ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมของ
ส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามภาค 

๔๗ 

ตารางที่ ๒๗ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมของ
ส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามเขตพ้ืนที่และจังหวัด 

๔๘ 

ตารางที่ ๒๘ ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม 
ระหว่างปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔ 

๕๒ 

ตารางที่ ๒๙ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ 
ส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ 

๕๗ 

 



สารบัญรูปภาพ 
 

รูปภาพที่  หน้า 
รูปภาพที่ ๑ เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับความพึงพอใจรวม ๕๘ 
รูปภาพที่ ๒ เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับความพึงพอใจของ

นายจ้าง 
๕๙ 

รูปภาพที่ ๓ เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับความพึงพอใจของ
ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ 

๖๐ 

รูปภาพที่ ๔ เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับความพึงพอใจของ
ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ 

๖๑ 

รูปภาพที่ ๕ เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับความพึงพอใจของ  
ผู้มีส่วนได้เสีย/ทายาท/ผู้มีสิทธิ 

๖๒ 

รูปภาพที่ ๖ เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับความพึงพอใจของ
ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับมอบฉันทะ 

๖๓ 

รูปภาพที่ ๗ เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับความพึงพอใจของ
ข้าราชการ/พนักงานประกันสังคม/นักศึกษา 

๖๔ 

 



บทที่ ๑ 
บทน ำ 

๑.  ควำมส ำคัญของปัญหำ    

ส ำนักงำนประกันสังคมมีภำรกิจหลักคือ กำรบริหำรกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยมีหน้ำที่
ให้ควำมคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้ำง/ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรำย เจ็บป่วย ทุพพลภำพ หรือตำย
ที่ไม่เนื่องจำกกำรท ำงำน รวมทั้งกำรคลอดบุตร สงเครำะห์บุตร ชรำภำพ และว่ำงงำน และให้ควำม
คุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำย เจ็บป่วย ทุพพลภำพ หรือตำยเนื่องจำกกำรท ำงำน
ให้แก่นำยจ้ำง   

โครงสร้ำงกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมแบ่งออกเป็นส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 
จ ำนวน ๑๒ เขตพ้ืนที่ ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจ ำนวน ๗๕ จังหวัด ส ำนักงำนประกันสังคมสำขำ
จ ำนวน ๙ สำขำ และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนจังหวัดและภำคจ ำนวน ๕ ศูนย์ (ปัจจุบันเปิดให้บริกำร
แล้ว จ ำนวน ๓ แห่ง คือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนจังหวัดปทุมธำนี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน      
ภำคตะวันออกจังหวัดระยอง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ แห่ง 
กระจำยอยู่ทั่วประเทศ โดยที่แต่ละส ำนักงำนต้องรับผิดชอบดูแลนำยจ้ำงและให้ควำมคุ้มครองหลักประกัน
แก่ลูกจ้ำง ผู้ประกันตน ที่ประสบอันตรำยตำมสถำนกำรณ์ตำมแต่กรณี นอกจำกนี้ ส ำนักงำนประกันสังคม  
ยังต้องด ำเนินพันธกิจในด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำร กำรขยำยสถำนที่กำรให้บริกำร 
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ทดแทนต่ำงๆ ให้แก่นำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกันตนได้รับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรอย่ำงถูกต้อง รวมถึงกำรปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
และปัจจุบันส ำนักงำนประกันสังคม มีนำยจ้ำงที่ติดต่อกับส ำนักงำนอย่ำงน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง จ ำนวน 
๓.๘๙ แสนรำย มีผู้ประกันตนที่ส ำนักงำนให้กำรดูแล ๙.๓๖ ล้ำนคน และจำกข้อมูลสถิติของส ำนักงำน
ในปีพ.ศ.๒๕๕๓ พบว่ำ มีสถิติกำรใช้บริกำรขอรับประโยชน์ทดแทนงำนกองทุนประกันสังคมทั้ง ๗ กรณี สูงถึง 
๒.๕๗ ล้ำนรำย และมีสถิติกำรใช้บริกำรขอรับเงินทดแทนงำนกองทุนเงินทดแทน สูงถึง ๐.๑๕ แสนรำย      
ซึ่งสถิติกำรใช้บริกำรดังกล่ำวมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่ำภำรกิจของส ำนักงำนประกันสังคมที่
ต้องขยำยขอบข่ำยกำรให้บริกำรกับผู้ประกันตนในปริมำณที่มำกขึ้น  และควำมหลำกหลำยในสภำพของ
ผู้รับบริกำรที่เพ่ิมข้ึนย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดับควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรของผู้ประกันตนด้วย
เช่นกัน ส ำนักงำนประกันสังคมจึงตระหนักถึงควำมคำดหวังของลูกจ้ำง ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้เสียที่มำรับ
บริกำรและพยำยำมปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรให้สำมำรถตอบสนองกับควำมต้องกำรของผู้มำรับ
บริกำรมำกท่ีสุด ประกอบกับตำมหลักเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA: Public 
Sector Management Quality Award) เพ่ือให้กำรบริหำรงำนประกันสังคมมีกำรยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำน กำรท ำงำนไปสู่ระดับมำตรฐำนสำกล และเพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงกระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่อง   
อันจะเป็นผลให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจสูงสุดส ำนักงำนต้องให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตลอดจนทรัพยำกรบุคคลขององค์กร ที่ผ่ำนมำส ำนักงำนได้ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีเพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรแก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง  
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นอกจำกนี้ ในปี ๒๕๕๔ กำรด ำเนินกำรทุนหมุนเวียนของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตัวชี้วัด ๓.๑ “ระดับควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ณ ส ำนักงำนประกันสังคมเขต/จังหวัด 

ส ำนักงำนจึงจัดท ำโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมและส ำรวจควำมผำสุกของบุคลำกรส ำนักงำนประกันสังคมเพ่ือน ำข้อมูลที่ได้มำใช้เป็น
เครื่องมือหนึ่งในกำรพัฒนำบุคลำกร กระบวนงำน หน่วยงำน และองค์กร ให้ส ำนักงำนสำมำรถก้ำวไป
ข้ำงหน้ำได้อย่ำงมั่นคงและเข้มแข็งให้สมกับกำรเป็นองค์กรผู้สร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในกำรท ำงำน
ให้แก่ลูกจ้ำงผู้ประกันตนของประเทศอย่ำงยั่งยืนสืบไป 

๒.  วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
๒.๑    เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ณ ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและส ำนักงำน

ประกันสังคมเขตพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
 ๒.๒  เพ่ือศึกษำเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในแต่ละกลุ่มที่มีปัจจัยทำงสังคมที่
แตกต่ำงกัน 

๒.๓  เพ่ือศึกษำแนวทำงพัฒนำกำรบริหำรกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและ
ส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

๒.๔ เพ่ือศึกษำทิศทำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม 

๒.๕ เพ่ือศึกษำปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม 

๓.   ขอบเขตกำรศึกษำ 
  ๓.๑ ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ นำยจ้ำงหรือผู้แทน ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้เสีย/ทำยำท/ผู้มี
สิทธิ ผู้รับมอบอ ำนำจ/ผู้รับมอบฉันทะ ณ ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศและส ำนักงำน
ประกันสังคมเขตพื้นที่ทุกเขต เช่น งำนวินิจฉัยและประโยชน์ทดแทน งำนข้อมูลทะเบียนประวัติ งำน
ตรวจและติดตำมหนี้ งำนกำรเงินและบัญชี เป็นต้น 

  ๓.๒ ระยะเวลำและขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 
  ๑) กองวิจัยและพัฒนำจัดส่งแบบส ำรวจให้ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและส ำนักงำน
ประกันสังคมเขตพ้ืนที่ เพ่ือส ำเนำแบบส ำรวจและเก็บข้อมูลผู้ใช้บริกำร ได้แก่ นำยจ้ำงผู้ประกันตน ผู้มีส่วน
ได้เสีย/ทำยำท/ผู้มีสิทธิ ผู้รับมอบอ ำนำจ/ผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถส่งแบบสอบถำม
คืนให้ส ำนักงำนประกันสังคมทำงไปรษณีย์ หรือผ่ำนส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและส ำนักงำน
ประกันสังคมเขตพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวมส่งกองวิจัยและพัฒนำ ส ำนักงำนประกันสังคม ทั้งนี้จ ำนวน
แบบสอบถำมที่ได้รับกลับคืนจำกแต่ละพ้ืนที่ต้องมีจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำหน่วยงำนละ ๑๕๐ ฉบับ (กองทุน
ประกันสังคมอย่ำงน้อย ๑๕๐ ฉบับ และกองทุนเงินทดแทนอย่ำงน้อย ๕๐ ฉบับ) 
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  ๒) ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด และส ำนักงำนประกันสังคมเขตพื้นที่ ๑-๑๒ 
(ยกเว้นส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ๘) เก็บข้อมูลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรตั้งแต่วันที่ 
๑๘ พฤษภำคม – ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๔  และรวบรวมส่งกองวิจัยและพัฒนำ ส ำนักงำนประกันสังคม 
ภำยในวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๔ 

  ๓) ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่กองวิจัยและพัฒนำเข้ำสังเกตกำรณ์กำรเก็บข้อมูลควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำร ณ หน่วยให้บริกำร และสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ณ สถำนประกอบกำร 
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน – ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๔ 

๔.   ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. ทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และลักษณะกำรมำใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร 
กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ตลอดจนข้อเสนอแนะในด้ำนต่ำงๆ 
 ๒.   ทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค ที่ผู้ใช้บริกำรได้รับจำกกำรใช้บริกำร และน ำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำร
ปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับลักษณะกำรใช้บริกำรและเหมำะสมกับสภำพควำมจริง และ
ลดข้อร้องเรียนให้น้อยลง 
 ๓. ทรำบถึงข้อมูลที่จะน ำมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำและก ำหนดรูปแบบกำรให้บริกำรที่สำมำรถ
รองรับควำมต้องกำรของผู้มำใช้บริกำรได้ 

                
๕.   นิยำมศัพท์ 
 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะด้ำนประกันสังคม 
 “กำรประกันสังคม” หมำยถึง กำรสร้ำงหลักประกันในกำรด ำรงชีวิตในกลุ่มของสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำร 
เพ่ือรับผิดชอบในกำรเฉลี่ยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเจ็บป่วย คลอดบุตร ตำย ทุพพลภำพ สงเครำะห์บุตร 
ชรำภำพ และว่ำงงำน เพื่อให้ได้รับกำรรักษำพยำบำล และมีรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 “ผู้ใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม” หมำยถึง ผู้ที่มำใช้บริกำรจำกส ำนักงำนประกันสังคม ณ 
หน่วยให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครเขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ และส ำนักงำนประกันสังคม
จังหวัดทั่วประเทศ 
 “นำยจ้ำง” หมำยถึง ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนโดยจ่ำยค่ำจ้ำง และหมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมำยให้ท ำงำนแทนนำยจ้ำง ในกรณีที่นำยจ้ำงเป็นนิติบุคคลให้ท ำกำรแทนด้วย 
 “ลูกจ้ำง” หมำยถึง ผู้ซึ่งท ำงำนให้นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำงไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้ำง
ซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับงำนบ้ำนอันมิได้มีกำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 
 “ผู้ประกันตน” หมำยถึง บุคคลซึ่งจ่ำยเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตำม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในกำรศึกษำครั้งนี้จะครอบคลุมถึงผู้ประกันตนตำมมำตรำ ๓๓ และ
มำตรำ ๓๙ 
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 “เงินทดแทน” หมำยถึง เงินที่จ่ำยเป็นค่ำทดแทน ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำฟ้ืนฟูสมรรถภำพในกำรท ำงำน
และค่ำท ำศพ ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 “ประโยชน์ทดแทน” หมำยถึง เงินหรือสิทธิประโยชน์กรณีต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดที่ผู้ประกันตน 
มีสิทธิได้รับเมื่อน ำส่งเงินสมทบครบตำมเงื่อนไข ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พศ. ๒๕๓๓ 
 “ส ำนักงำนประกันสังคม” หมำยถึง  หน่วยงำนรำชกำรสังกัดกระทรวงแรงงำน ซึ่งมีภำรกิจด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  



บทที่ ๒ 
แนวคิด และทฤษฎี  

 การส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม 
(ส านักงานประกันสังคมในกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ และส านักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ) 
มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจ สรุปสาระส าคั  ดังนี้ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 

 ค าว่า “บริการ” ตามค าจ ากัดความของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒) หมายถึง 
ปฏิบัติรับใช้ให้ความสะดวกต่างๆ 

 การบริการ (Service) คือ กระบวนการในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ การบริการ
จึงเป็นสิ่งส าคั ในการประกอบธุรกิจบริการ โดยเข้าถึงในสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและตอบสนองลูกค้า ด้วยบริการที่
เป็นเลิศ 

 ค าว่า “บริการ” ซึ่งตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “service” คือ สิ่งที่สัมผัสแตะต้องได้ยาก และ
เสื่อมสู สภาพไปได้ง่าย บริการจะท าข้ึนทันที และส่งมอบให้ผู้รับบริการทันที หรือเกือบจะทันที การบริการ
หมายถึง การให้ลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ในแบบที่เขาต้องการและในเวลาที่เขาต้องการ 

 ค าว่า “service” สามารถให้ความหมายตามตัวอักษรแต่ละตัว ได้ดังนี้ 
 S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความล าบากยุ่งยาก
ของผู้มารับบริการ 
 E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้มารับบริการอย่างรวดเร็วทันใจ โดยไม่
ต้องให้เอ่ยปากเรียกร้อง 
 R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้มารับบริการ 
 V = Voluntariness manner การให้บริการที่ท าอย่างสมัครใจ เต็มใจท า ไม่ใช่ท างานอย่างเสีย
ไม่ได้ 
 I  = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์การด้วย 
 C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี 
 E = Enthusiasm ตอบสนองผู้มารับบริการอย่างกระตือรือร้น เอาใจจดจ่อ 

Kotler (๒๐๐๓) ให้ค าจ ากัดความค าว่า “การบริการ” หมายถึงการแสดงหรือการกระท าใดๆ ที่
หน่วยงานหนึ่งสามารถเสนอให้กับอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ (intangible) และไม่มี
ผลต่อการเป็นเจ้าของในสิ่งใดๆ โดยอาจจะมีหรือไม่มีความเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ (Physical Product) 
ก็ได้ 

 วีระพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (๒๕๔๕) ให้ค าจ ากัดความค าว่า “การบริการ” หมายถึง กระบวนการหรือ
กระบวนกิจกรรม ในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ หรือผู้ใช้บริการนั้น  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๔๒) ได้กล่าวว่า การจัดการระบบบริการให้มีคุณภาพ จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบ ๗ ประการ ดังนี้ 
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 ๑. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Satisfaction) โดยผู้ให้บริการพยายามกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 ๒. ความคาดหวังของผู้รับบริการ (Expectation) ผู้รับบริการจะคาดหวังที่จะได้รับการบริการ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ให้บริการจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังพ้ืนฐานและส ารวจความคาดหวัง
ของผู้รับบริการเพื่อเสนอบริการที่ตรงกับความคาดหวัง ผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจหากการบริการนั้น
เกินความคาดหวังที่ผู้รับบริการคาดหวังไว้ เป็นที่ยอมรับว่าผู้รับบริการมักจะคาดหวังไว้ว่าจะได้รับการบริการ 
ที่รวดเร็วทันใจ มีประสิทธิภาพและแสดงออกด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ความคาดหวังของผู้รับบริการจะ   
ผันแปรไปตามลักษณะของงานบริการ ผู้ให้บริการจึงควรมีการวิจัยตลาดเกี่ยวกับความต้องการ การรับรู ้ การจูงใจ 
เจตคติ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
 ๓. ความพร้อมในการให้บริการ (Readiness) ประสิทธิภาพของการให้บริการ ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อม
ที่จะให้บริการในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ ภายในเวลาและรูปแบบที่ต้องการด้วยความรวดเร็วทันใจของผู้บริการ  
 ๔. ความมีคุณค่าของการให้บริการ (Value added) การให้บริการที่ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบ
ลูกค้าด้วยความพยายามที่จะให้ลูกค้าพอใจและถูกใจกับบริการที่ได้รับ คุณภาพการให้บริการคุ้มค่าส าหรับ
ผู้รับบริการ 
 ๕. ความสนใจต่อการให้บริการ (Interest) การให้ความสนใจ ความจริงใจต่อลูกค้าทุกระดับและทุก
คนอย่างเท่าเทียมกันนับว่าเป็นเรื่องส าคั ที่สุด ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครก็ตามย่อมต้องการได้รับการบริการที่ดี
ด้วยกันทั้งสิ้น ผู้ให้บริการจึงจ าเป็นต้องให้ความสนใจต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการโดยเสมอภาคกัน 
 ๖. ไมตรีจิตในการให้บริการ (Courtesy) การต้อนรับลูกค้าด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพอ่อนโยน
ของผู้ให้บริการด้วยอัธยาศัยของความเป็นมิตรและบรรยากาศของการให้บริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง จะท าให้
ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความรู้สึกที่ดี ประทับใจต่อบริการนั้น พฤติกรรมการให้บริการที่ดีจึงเป็นคุณสมบัติของ
ผู้ให้บริการ รวมทัง้ต้องรู้จักค้นหาความต้องการของผู้รับบริการและมีจิตส านึกในการให้บริการ 
 ๗. ความมีประสิทธิภาพของการให้บริการ (Efficiency) ความส าเร็จของการบริการข้ึนอยู่กับการ
บริการอย่างมีระบบขั้นตอน แผนการให้บริการและพัฒนากลยุทธ์การบริการเพ่ือให้มีคุณภาพสม่ า เสมอ 
โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการและความประทับใจของผู้รับบริการ น ามาก าหนดเป้าหมายรูปแบบ
การบริการให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 

 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 แนวความคิด ทฤษฏีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปแล้ว ประสิทธิภาพ (efficiency)       
ในการปฏิบัติงานมักจะแยกไม่ออกกับประสิทธิผล (effectiveness) ในการปฏิบัติงานเพราะการปฏิบัติงานนั้น
จะมีประสิทธิภาพไม่ได้ ถ้าหากว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่มีประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติงานจะไม่
บรรลุเป้าหมายหรือวัตลุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ แต่ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิผลก็ไมจา
เป็นว่าการปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพเสมอไป เพราะว่า ความหมายโดยตรงของประสิทธิภาพนั้นมี
ผู้กล่าวไว้หลายท่านด้วยกัน ดังนี้ พีเตอร์สัน และพลาวแมน (Peterson & Plowman อ้างถึงใน    
คฑาวุธ พรหมายน, ๒๕๔๕, หน้า ๙) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านทางธุรกิจ 
ในความหมายอย่างแคบว่าหมายถึง การลดต้นทุนในการผลิต และความหมายอย่างกว้าง  หมายถึงคุณภาพ
ของการมีประสิทธิผล (quality of effectiveness) และความสามารถในการผลิต (competence and 
capability) และในการด าเนินงานทางด้านธุรกิจที่จะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด ก็เพ่ือสามารถผลิตสินค้า 
หรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการที่เหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุดเพ่ือค านึงถึงสถานการณ์และ 
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ข้อผูกพันด้านการเงินที่ มีอยู่ ดังนั้นแนวความคิดของค าว่าประสิทธิภาพในด้านธุรกิจมีองค์ประกอบ ๕ 
ประการ คือ ต้นทุน (cost) คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) และวิธีการ (method) ในการผลิต 
มิลเล็ท (Millet อ้างถึงใน สถิต ค าลาเลี้ยง, ๒๕๔๔, หน้า ๑๓) ได้ให้ทรรศนะเกึ่ยวกับประสิทธิภาพ
(efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์ และได้รับผลก าไรจากการ
ปฏิบัติงานนั้น (human satisfaction and benefit produced) ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
ในการบรกิารให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก 

๑. การให้บริการอย่างเท่าเทียม (equitable service) 
๒. การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา (timely service) 
๓. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) 
๔. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progression service) 

ไซมอน (Simon อ้างถึงใน สถิต ค าลาเลี้ยง, ๒๕๔๔, หน้า ๑๓) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้ว่า  
ถ้าจะพิจารณาว่างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า ( input) กับ
ผลผลิต (output) ที่ได้รับ เพราะฉะนั้นตามทรรศนะนี้จึงหมายถึง ผลผลิตลบด้วยปัจจัยน าเข้าและถ้าเป็น
การบริหารราชการ องค์กรของรัฐก็บวกความพึงพอใจของผู้รับบริการ (satisfaction) เข้าไปด้วยซึ่งอาจ
เขียนเป็นสูตรได้ดังนี ้

E = (O-I) + S โดยที่ 
E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 
0 = Output คือ ผลผลิตหรืองานที่ได้รับออกมา 
I = Input คือ ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากร 
S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ทิพาวสี เมฆสวรรค์ (๒๕๓๘, หน้า ๒) ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมายรวมถึงผลิตภาพ 
และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ท่ีต้องการพิจารณา คือ 

๑. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต (input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากรการบริหาร 
คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอย่างประหยัด คุ้มค่า และ เกิดการสู เสียน้อยที่สุด 

๒. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process) ได้แก่ การท างานที่ถูกด้องได้มาตรฐาน 
รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม 

๓. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพเกิด ประโยชน์ต่อสังคม 
เกดิผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและบริการเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน ธานินทร์ สุทธิกุ ชร, ๒๕๔๓, หน้า ๑๐) ได้เสนอแนวคิดในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐโดยศึกษาการปรับปรุงระบบราชการของต่ างประเทศที่ได้รับ  
การยอมรับว่าประสบความส าเร็จได้ดังนี้ 

๑. ต้องก าหนดแนวทางและเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน หมายถึง มุ่งการท างานที่มี
ประสิทธิผลยึดถือผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน (results) เป็นหลักใน การด าเนินงานโดยมุ่งที่ผลลัพธ์ 
(outcome) โดยมีการประเมินผล และวัดผลส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมสามารถตอบสนองและ   
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผู้มารับบริการ ปรับปรุงโครงสร้าง และระบบงานเพ่ือยุบเลิกงานที่ซ้ าซ้อน    
โดยสร้างสรรค์กระบวนการท างานใหม่ ลดขนาดก าลังคน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายขององค์กรด้านบุคคลากร มีการ
กระจายอ านาจการดัดสินใจจากระดับบนสู่ระดับเจ้าหน้าที่ 
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๒. ระบบการบริหารงานที่จะยึดผลส าเร็จของงาน และผลลัพธ์ขององค์การเป็นหลักส าคั ในการ
ด า เนินการรวมทั้ ง ใช้มาตรการจู ง ใจและให้ รางวัลตอบแทนแก่ องค์กรที่ ประสบความส า เร็ จ 
ธงชัย สันติวงษ์ (๒๕๒๖,หน้า ๑๙๘) นิยามว่าประสิทธิภาพ หมายถึงกิจกรรมทางด้านการบริหารบุคคลที่ได้
เกี่ยวข้องกับวิธีการ ซึ่งหน่วยงานพยายามก าหนดให้ทราบแน่ ชัดว่าพนักงานของตนสามารถปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
สมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, ๒๕๔๕, หน้า ๑๔) ได้กล่าวถึง แนวคิดของ Harring 
Emerson ที่เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการท างานให้มี ประสิทธิภาพในหนังสือ "The Twelve 
Principles of Efficiency" ซึ่งได้รับการยกย่อง และกล่าวขานกันมาก หลัก ๑๒ ประการมีดังนี้ 

๑. ท าความเข้าใจและก าหนดแนวคิดในการท างานให้กระจ่าง 
๒. ใช้หลักสามั ส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 
๓. ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 
๔. รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 
๕. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
๖. การท างานต้องเชื่อถือได้มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียน ไว้เป็นหลักฐาน 
๗. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างทั่วถึง 
๘. งานเสร็จทันเวลา 
๙. ผลงานได้มาตรฐาน 
๑๐. การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
๑๑. ก าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก่สอนงานได้ 
๑๒. ให้บ าเหน็จแก่งานที่ดี 

นอกจากนี้ยังมีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพหรือปั จจัยที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงาน มีนักทฤษฎีหลายท่านได้ศึกษาและสรุป เป็นปัจจัยส าคั  ๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

เบคเกอร์ และ นิวเฮาเซอร์ (Becker&Neuhauser อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, ๒๕๔๕, หน้า ๑๒) 
ได้เสนอตัวแบบจ าลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร (model of organization efficiency) โดยกล่าวว่า
ประสิทธิภาพขององค์การนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ ที่เป็นปัจจัยน าเข้าและ
ผลผลิตขององค์การ คือการบรรลุเป้าหมายแล้วองค์การในฐานะที่เป็นองค์กรในระบบเปิด (open system) 
ยังมีปัจจัยประกอบอีกดังแบบจ าลองในรูปสมมติฐานซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. หากสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์การนั้นมีความซ้ าซ้อนต ่า (low task environment 
complexity) หรือมีความแน่นอน (certain) มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติในการท างานขององค์การ
อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วย่อมจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององค์การมากกว่าองค์การที่มีสภาพแวดล้อม
ในการท างานยุ่งยากและซับซ้อนสูง (high task environment complexity) หรือมีความไม่แน่นอน 
(uncertain) 

๒. การก าหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือเพ่ิมผลการท างานที่มองเห็นได้มีผลท าให้ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นด้วย 

๓. ผลการท างานทึ่มองเห็นได้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
๔. หากพิจารณาควบคู่กันไปจะปรากฏว่าการก าหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน และผลการท างาน

ที่สามารถมองเห็นได้จะมีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวตามล าพัง 
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นอกจากนี้ เบ็คเกอร์ และนิวเฮาเซอร์ ยังเชื่ออีกว่าการสามารถมองเห็นผลการท างานขององค์กรได้ 
(visibility consequences) และมีความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพขององค์กร เพราะองค์กรสามารถทดลอง
และเลือกระเบียบการปฏิบัติได้ซึ่งระเบียบการปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

แคทซ์ และคาฮ์น (Katz & Kahn> ๑๙๗๘, pp. ๒๓๒-๒๔๐) ซึ่งเป็นนักทฤษฎีที่ศึกษาองค์กร 
ระบบเปิด (open system) เช่นกันได้ศึกษาในเรื่องปัจจัยที่ส าคั ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กล่าวว่า
ประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบที่ส าคั ของประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค์การ ถ้าจะวัดจากปัจจัยน าเข้า
เปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้ จะท าให้การวัดประสิทธิภาพคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงขององค์กร หมายถึง 
การบรรลุเป้าหมาย (goal-attainment) ขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ 
คือ การฝึกอบรม ประสบการณ์ความผูกพัน ยังมีความส าคั ต่อประสิทธิภาพในองค์กรด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ค าว่า “พอใจ” ตามค าจ ากัดความของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒) หมายถึง สมใจ 
ชอบใจ 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตามค าจ ากัดความของพจนานุกรมทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ หมายถึง 
สภาพของบุคคลที่มีความสุข ความอ่ิมเอมใจ เมื่อความต้องการหรือแรงจูงใจได้รับการตอบสนอง  

 ความพึงพอใจ ตามค าจ ากัดความของพจนานุกรมด้านจิตวิทยา หมายถึง ความรู้สึกขั้นแรกเมื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายเมื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายโดยมีแรงกระตุ้น 

 ความพึงพอใจ ตามทฤษฎีของ Morse หมายถึง สภาพจิตใจที่ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะ
ธรรมชาตขิองมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการนัน้ได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครยีดก็จะ
ลดน้อยลงความพึงพอใจจึงจะเกิดขึ้น และในทางกลับกันหากความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความเครียด
ความไม่พึงพอใจจะเกิดข้ึน  
 ความพึงพอใจ ตามทฤษฎีของ Strauss and Sayless (๑๙๖๐, pp.๑๑๙-๑๒๑) หมายถึง 
ความรู้สึกพอใจในงานที่ท าและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามหน่วยงานหรือองค์กร 

 ความพึงพอใจ ตามทฤษฎีของ Applewhite (๑๙๖๕, p. ๘) หมายถึง ความสุข ความสบายที่ได้รับ
จากการท างาน ความสุขที่ได้รับจากการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและทัศนคติที่ดีต่องาน 

 ความพึงพอใจ ตามทฤษฎีของ Schermerhorn (๑๙๘๔, p. ๒๓๐) เป็นระดับหรือขั้นของความรู้สึก 
ในด้านบวกหรือลบของคนที่มีต่อลักษณะต่างๆ ของงานรวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดระบบงาน และ
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

 Wolman (๑๙๗๓) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นสภาพความรู้สึกของบุคคลที่มีความสุข ความอ่ิม
เอมใจ เมื่อความต้องการหรือแรงจูงใจของตนเองได้รับการตอบสนอง 

 ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงที่สุดของความพึงพอใจ คือ ทฤษฎีจูงใจ (motivation theory) ของ maslow 
(๑๙๗๐, pp. ๘๐-๘๑) หรือที่เรียกว่า ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ (maslow’s general theory of 
human motivation) มาสโลว์ได้ตั้งสมมุติฐานสิ่งจูงใจจากความต้องการของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์มีความ
ต้องการอยู่เสมอ ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป แต่ความต้องการที่ยัง
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ไม่ได้รับการตอบสนองนั้นจะเป็นสิ่งจูงใจแทน และได้แบ่งล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์จากระดับต่ าถึง
ระดับสูง ออกเป็น ๕ ขั้น ดังนี้ 

๑. ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานเพ่ือความอยู่รอด
ของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ 

๒. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (safety needs) ได้แก่ ความต้องการความปลอดภัย
ทางด้านร่างกาย เช่น ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันตรายต่างๆ และความมั่นคงในอาชีพ 

๓. ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (belonging needs) ได้แก่ ความต้องการที่จะเข้าร่วม 
และได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตร และความรักจากเพ่ือนร่วมงาน  

๔. ความต้องการเห็นคุณค่าของตนเอง (esteem needs) ได้แก่ ความต้องการอยากเด่นในสังคม 
เป็นที่ยอมรับ เป็นที่ยกย่องสรรเสริ ของบุคคลอื่น 

๕. ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิดของตนเอง (self - actualization) เป็น
ความต้องการข้ันสูงสุดของมนุษย์ ที่คนส่วนมากอยากจะเป็นอยากจะได้ 

Bass (๑๙๗๗, pp. ๑๔๒ - ๑๔๙) ได้สรุปว่า สิ่งจูงใจซึ่งหน่วยงาน หรือผู้บริหารหน่วยงานใช้เป็น
เครื่องกระตุ้นบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในการท างานไว้ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการตอบแทน เป็นการชดเชยหรือ
เป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานมาแล้วเป็นอย่างดี 

๒. งานนั้นต้องสามารถวางแผน และวัดความส าเร็จได้ โดยใช้ระบบการท างานและการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิผล 

๓. เพ่ือให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจ ภายในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
 ๓.๑ คนท างานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย 
 ๓.๒ งานนั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา 
 ๓.๓ งานนั้นสามารถท าให้ส าเร็จได้ 
 ๓.๔ มีผลงานกลับมาให้ผู้ท าทราบโดยตรง 
ภิ โ  สาธร (๒๕๔๑, หน้า ๓๖๐-๓๖๑) ได้สรุปว่า บุคลากรจะท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ท างานให้โรงงานได้นานๆ หรือไม่เพียงใด อาศัยสิ่งจูงใจหลายชนิดด้วยกัน ที่ส าคั มี ๕ ประการ คือ 
๑. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่น เงินและสิ่งของ 
๒. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส เช่น การให้โอกาสที่จะมีชื่อเสียงดีเด่น มีเกียรติยศ มีอ านาจประจ าตัวมากขึ้น 

และโอกาสได้ต าแหน่งงานสูงขึ้น  
๓. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการท างาน ซึ่งอาศัยวัตถุเป็นหลัก 
๔. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการท างานซึ่งไม่เกี่ยวกับวัตถุ เช่น สภาพของสังคมของครูในโรงเรียน

ช่วยให้โรงเรียนน่าอยู่ ครูรักใคร่ปรองดองกัน ไม่แบ่งกลุ่มแบ่งพวก ครูทุกคนอยู่ในฐานะทัดเทียมกัน ทั้งใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา ครูไม่มีความแตกต่างกันในทุกๆ ด้าน 

๕. การบ ารุงขวั และก าลังใจ และสร้างความรู้สึกให้เกิดกับครูทั้งหลายว่าตนมีส่วนร่วมอย่าง
ส าคั ในการสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ส าคั ต่างๆ ของโรงเรียน 

 ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (อ้างถึงใน สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, ๒๕๔๙) ความพึงพอใจของลูกค้า
มีความเก่ียวโยงกัน ๓ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับตัวสินค้าหรือบริการที่ได้รับ รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายหรือผู้ให้บริการกับตัวสินค้า
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และบริการ โดยความพึงพอใจลูกค้าสามารถวัดได้จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการ
ที่ได้รับกับสิ่งที่ได้จริง หรือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเป็นได้หลายลักษณะ เช่น  
ความสัมพันธ์แบบครั้งคราวหรือเป็นประจ าต่อเนื่อง ความสัมพันธ์อาจเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการชนิดใด
ชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดประกอบกัน ผู้เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้อาจเกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับผู้ขายหรือ  
ผู้ให้บริการโดยตรงเพียง ๒ ฝ่าย หรืออาจมีฝ่ายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงสินค้าและบริการนี้อาจเกี่ยวข้อง
กับเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อตราสินค้าเป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าความพึงพอใจลูกค้ามิได้มีรูปแบบตายตัว  
สามารถเป็นไปได้หลายลักษณะ อาจเกี่ยวข้องกับบุคคลเพียง ๒ คน หรือมากกว่านี้ก็ได้ ลูกค้าอาจมีความพึงพอใจต่ าๆ 
ทั้งๆ ที่สินคา้หรือบริการมีคุณภาพสูง หรือลูกค้าอาจมีความพึงพอใจสูง ทั้งๆ ที่สินค้าหรือบริการมีคุณภาพต่ า 
 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะ
เกิดข้ึนเมื่อความต้องการของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ได้ตั้งความคาดหวังไว้ แต่หากไม่ได้รับการ
ตอบสนองความพึงพอใจจะลดลงถึงข้ันไม่พอใจ 
 การสร้างอิทธิพลต่อผู้รับบริการนอกจากความรู้ ความเข้าใจใน “ความต้องการ” ของผู้รับบริการ 
ความรู้ในกระบวนการทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้รับบริการ ซึ่งได้แก่ การรับรู้ ทัศนคติ  
ความคาดหวัง และความพึงพอใจ จัดเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ต้องท าความเข้าใจด้วย (Engel, Blackwell & 
Mrniard, ๑๙๙๕) 

 Gerson (๑๙๙๓) กล่าวว่า การท าให้เกิดความพึงพอใจนั้น เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ 
เพราะว่าความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคั ท่ีท าให้กิจกรรมสามารถด าเนินต่อไปได้ เนื่องจากถ้าผู้รับบริการเกิด
ความไม่พึงพอใจขึ้นก็อาจจะยุติการท ากิจการนั้นๆ และถึงแม้ว่ากิจการจะมอบบริการที่ดีเลิศให้กับผู้รับบริการ 
แต่ถ้าบริการที่ดีนั้นไม่ได้ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจได้ ก็ถือว่าการด าเนินงานนั้นไม่ประสบความส าเร็จ 
 Rust & Oliver (๑๙๙๔) ได้กล่าวเพ่ิมเติมเก่ียวกับความส าคั ของความพึงพอใจว่า การเข้าใจถึง
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นสิ่งส าคั ในการที่จะท าให้การจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจผู้รับบริการมีผลต่อความทรงจ า
และน าไปสู่การตัดสินใจในอนาคตของผู้รับบริการ ดังนั้น ถ้าสามารถเข้าใจถึงจิตใจของผู้รับบริการว่าปัจจัยใด
จะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจได้ก็จะท าให้ประสบความส าเร็จได้ 

 การวัดความพึงพอใจ 
 การวัดความพึงพอใจเป็นสิ่งจ าเป็นในการพิจารณาจากความรู้สึกพึงพอใจหรืออารมณ์ทางบวกท่ีเกิด
ร่วมกับการแสดงพฤติกรรม ซึ่งปฏิกิริยาทางอารมณ์นั้นไม่จ าเป็นต้องแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคล
หรือสถานการณ์ ซึ่ง แครธวูลและคณะ (Krathwolh et al., ๑๙๖๔ : ๑๓๐ – ๑๓๒ อ้างถึงใน จารุวรรณ พูพะเนียด. 
๒๕๔๒ : ๒๔) กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจพอสรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจประกอบด้วย 

๑. การระบุพฤติกรรมที่บ่งชี้ความพึงพอใจ 
๒. วิธีการบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจอย่างเป็นระบบ 

วิธีการวัดความพึงพอใจ 
เนื่องจากความพึงพอใจเป็นพฤติกรรมภายใน บางครั้งไม่ได้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก 

และพฤติกรรมภายนอกอย่างเดียวอาจมาจากพฤติกรรมภายในที่แตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้พฤติกรรมที่ดี
สามารถล้วงพฤติกรรมภายในให้แสดงเป็นพฤติกรรมภายนอกได้บ้าง การวัดความพึงพอใจจึงอาจใช้การวัดได้
ดังนี้ (Krathwolh et al., ๑๙๖๔ : ๑๓๐ – ๑๓๘ อ้างถึงใน จารุวรรณ พูพะเนียด. ๒๕๔๒ : ๒๖) 
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๑. การให้เขาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ การปฏิบัติ และความพึงพอใจของตนเอง 
โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งประกอบด้วยข้อความอธิบายเรื่องราวแล้วให้ผู้ตรวจสอบกับ
ความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของตนเอง 

 ๑.๒ มาตราส่วนประเมินค่า ประกอบด้วยข้อความอธิบายเรื่องราวหรือคุณลักษณะที่ต้องการวัด 
ให้ผู้ตอบอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าตนเองมีความรู้สึกในระดับใด 

 ๑.๓ แบบจับคู่ โดยการให้ผู้ตอบเลือกค าคุณศัพท์จากรายการ ๓-๔ ค า เขียนบรรยายความรู้สึก
เมื่อท ากิจกรรมร่วมกับรายการของค าคุณศัพท์ที่ต้องการบรรยายปฏิกิริยาทางอารมณ์ท้ังทางบวกและทางลบ 
โดยค าคุณศัพท์ที่เลือกสามารถแสดงออกถึงความพึงพอใจ 

 ๑.๔ โปรเจคทีฟเทคนิค (Projective techniques) สามารถใช้ประโยชน์ในการล้วงการตอบสนอง
ทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดี มี ๓ ส่วน คือ 

  ๑.๔.๑ ส่วนที่ ๑ เป็นการสอบถามปากเปล่าเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ตอบพูดแสดง
ความรู้สึก หรือเรื่องที่ได้รับรูโ้ดยเร็วที่สุด ปฏิกิริยาจากการตอบสนองที่ผู้ตอบพูดออกมาสามารถจะน ามาวิเคราะห์
ความรู้สึกของผู้ตอบได้ 

  ๑.๔.๒ ส่วนที่ ๒ เป็นการสอบถามปากเปล่าเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ตอบเล่าเรื่องจากภาพ 
บรรยายความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ แล้วน ามาวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบได้ 

  ๑.๔.๓ ส่วนที่ ๓ เป็นการเขียนตอบโดยการเติมประโยคให้สมบูรณ์แล้วน าค าตอบไป
วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบได้ 

 ๑.๕ แบบสอบถามปลายเปิด เป็นการเขียนตอบบรรยายความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ แล้วน ามา
วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบได้ 

 ๑.๖ ซีเมนติค ดิฟเฟอเรนเชียล (Semantic differential) ประกอบด้วยค าหรือวลี หรือ
ประโยคที่แทนสิ่งที่ต้องการประเมินแล้วตามด้วยค าคุณศัพท์หลายๆ คู่ ที่อธิบายความหมายหรือลักษณะของ
เรื่องท่ีต้องการประเมิน คู่ของค าคุณศัพท์แต่ละคู่จะประกอบด้วยค าคุณศัพท์ ๒ ค า เช่น สนุกสนาน-น่าเบื่อ  

 ๑.๗ การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่สามารถส ารวจความรู้สึก และความคิดเห็นที่แท้จริงของ   
ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ แต่ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องมีประสบการณ์ อาจใช้การสัมภาษณ์เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล และ
อาจใช้เวลามากน้อยแตกต่างกัน 

 ๑.๘ การอภิปรายเป็นกลุ่ม 
 ๑.๙ การเขียนบรรยายความรู้สึกหรือความคิดเห็น เป็นการให้ผู้ตอบเขียนบรรยายความรู้สึก 

ความคิดเห็น พร้อมเหตุผลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ วิธีการเขียน
บรรยายความรู้สึกเป็นวิธีการที่ดีมาก สามารถวัดความคิดเห็น และความรู้สึกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

 ๑.๑๐ แบบเลือกตอบคงท่ี มีลักษณะคล้ายมาตราส่วนประเมินค่า คือ มีตัวเลือกหนึ่งชุด อาจ
ประกอบไปด้วยตัวเลือก ๔-๕ ตัวเลือก แล้วมีค าถามหลายข้อไว้พิจารณา 

 ๑.๑๑ แบบเลือกตอบ มีลักษณะคล้ายข้อสอบแบบเลือกตอบที่ใช้โดยทั่วไป 
๒. การวัดโดยการให้ผู้อื่นบอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ต้องการวัด โดยการ 
 ๒.๑ สัมภาษณ์ผู้อื่น 
 ๒.๒ การให้ผู้อื่นกรอกแบบสอบถาม 
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๓. การสังเกตบุคคลที่ต้องการวัดในสถานการณ์เฉพาะ เป็นวิธีการตรงในการวดัความสนใจ ความอยากรู้
อยากเห็นแต่ต้องใช้เวลามาก การสังเกตพฤติกรรมอาจท าได้ ๒ แบบ คือ 

 ๓.๑ การสังเกตพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ปกติ เมื่อพบว่าผู้ตอบพฤติกรรมใดตรงตาม
รายการที่ท าการจดบันทึกไว้ 

 ๓.๒ การสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ท่ีก าหนด สามารถสังเกตได้ครั้งละหลายๆ คน 
โดยการจัดสถานการณ์หรือกิจกรรมที่ต้องการสังเกตให้ปฏิบัติ โดยให้ผู้ปฏิบัติมีโอกาสเท่าๆ กับที่จะเลือกท า
กิจกรรมได้อย่างอิสระ 

 



บทที่  ๓ 
วิธีการด าเนินงาน 

 การส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม  
ในกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ (ยกเว้นส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ๘) และส านักงานประกันสังคม
จังหวัดทั่วประเทศ มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
 เพ่ือให้การส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการบรรลุเป้าหมาย ส านักงาน
ประกันสังคม โดยกองวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการ ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑ จัดเตรียมความพร้อมส าหรับการส ารวจ โดยการจัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม แบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่   
ด้านกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการประชาสัมพันธ์ (ทั้ง ๒
กองทุน) และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 
 ขั้นตอนที่ ๒ ส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ หน่วยบริการส านักงานประกันสังคมใน
กรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ (ยกเว้นส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ๘ เนื่องจากพ่ึงเปิดให้ด าเนินการ) 
และส านักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ  
 ขั้นตอนที่ ๓ น าข้อมูลที่ได้รับจากผู้มาใช้บริการ ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม 
มาท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปรผลการวิเคราะห์ 
 ขั้นตอนที่ ๔ จัดพิมพ์ และรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ หน่วยบริการ
ของส านักงานประกันสังคมต่อผู้บริหารส านักงานประกันสังคม  
 ขั้นตอนที่ ๕ เผยแพร่ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ หน่วยบริการของส านักงาน
ประกันสังคมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

 ข้อมูลและประชากร 

 ๑. ข้อมูล  ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรการวิจัย โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  
เป็นแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็น ๕ ส่วน คือ 
  ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เช่น เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  ระดับรายได้ต่อเดือน ประเภทกองทุนที่ใช้บริการ และ
ประเภทงานที่ใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้น าไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือสรุปเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรการวิจัยที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
  ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานประกันสังคม โดยพิจารณาจากปัจจัย
ที่มีผลต่อการสร้างความพึงพอใจทางด้านกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ด้านบุคลากร
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงานประกันสังคม ด้านเงินทดแทน 
(ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน) ด้านสิทธิประโยชน์ (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม) 
และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ต้องการ  
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  ส่วนที่ ๔ ความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการให้บริการของกองทุนเงินทดแทนและกองทุน
ประกันสังคม 
  ส่วนที่ ๕ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานประกันสังคมในภาพรวม 
 ๒. ประชากร  คือ ผู้มาใช้บริการ ณ หน่วยบริการส านักงานประกันสังคมในกรุงเทพมหานคร  
เขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ และส านักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจากสถิติข้อมูลที่ส านักงานประกันสังคม ได้
รวบรวมไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีนายจ้างจ านวน ๓.๘๙ แสนราย และผู้ประกันตนจ านวน ๙.๓๖ ล้านคน และ
จากการที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาเข้าสังเกตการณ์การเก็บข้อมูลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ณ หน่วยให้บริการ และสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) นายจ้างและผู้ประกันตน  
ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในจังหวัดที่มีผลการส ารวจความพึงพอใจ
เพ่ิมขึ้นและลดลง ภูมิภาคละ ๒ – ๓ จังหวัดๆ ละ ๒ – ๓ สถานประกอบการ ผู้ประกันตนแห่งละ ๕ – ๑๐ คน 
 ๓. กลุ่มตัวอย่างประชากร คือ ผู้มาใช้บริการกองทุนเงินทดแทน (การขึ้นทะเบียน การช าระเงิน
สมทบ การขอรับเงินทดแทน การอุทธรณ์ การขอรับเงินสมทบที่ช าระไว้แล้วคืน) และใช้บริการกองทุน
ประกันสังคม (การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ กรณีตาย(เฉพาะค่าท าศพ) 
กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ การขอรับเงินสมทบที่ช าระไว้แล้วคืน) ณ หน่วยให้บริการของส านักงาน
ประกันสังคมในกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ และส านักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อขอรับ
บริการในลักษณะซักถามสัมภาษณ์โดยไม่ค านึงว่าใครเป็นใคร 
 ๔. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๔.๑ ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) ประกอบด้วย เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา สถานภาพการท างาน ระดับรายได้ต่อเดือน ประเภทการขอรับบริการ 
  ๔.๒ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ     
ผู้มาใช้บริการ ประกอบด้วย ตัวแปรย่อยๆ ๘ ประการ คือ 
   ๑)  ด้านกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เช่น การให้บริการตามล าดับ
ก่อนหลัง  มีแผนผังหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว   
ความรวดเร็วในการให้บริการ และความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ เป็นต้น 
   ๒)  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ เช่น ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามได้ ยิ้มแย้มแจ่มใส
เต็มใจให้บริการ ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพที่ดี 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น 
   ๓)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ มีที่นั่งพักคอย มี
บริการน้ าดื่ม วารสาร สิ่งพิมพ์ขณะรอรับบริการ สถานที่สะอาดเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน และมีกล่องรับฟัง
ความคิดเห็นต่อการให้บริการ เป็นต้น 
   ๔)  ด้านเงินทดแทน (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน) เช่น ท่านทราบถึง
เงินทดแทนที่ลูกจ้างมีสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนในภาพรวม  ท่านทราบข้อมูลเงินทดแทนกรณีหยุดพัก
รักษาตัว กรณีสูญเสียอวัยวะ  กรณีทุพพลภาพ  กรณีตายหรือสูญหาย  ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน
กองทุนเงนิทดแทน และการให้บริการของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา เป็นต้น 
   ๕)  ด้านสิทธิประโยชน์ (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม) เช่น ท่าน
ทราบถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมในภาพรวม  ท่านทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย 
กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน ท่านได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานกองทุนประกันสังคม และการประกันสังคมช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้ท่านได้ เป็นต้น 
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   ๖)  ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชน การท างานโปร่งใส
ตรวจสอบได้รวดเร็วและถูกต้อง การให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 
   ๗)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 
     (๑)  กองทุนเงินทดแทน เช่น การขึ้นทะเบียน การช าระเงินสมทบ การขอรับเงิน
ทดแทน การอุทธรณ์ และการขอรับเงินสมทบท่ีช าระไว้แล้วคืน เป็นต้น 
     (๒) กองทุนประกันสังคม เช่น การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร 
ทุพพลภาพ ตาย (เฉพาะค่าท าศพ) สงเคราะห์บุตร ชราภาพ การช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่าน 
Internet และการขอรับเงินสมทบท่ีช าระไว้แล้วคืน เป็นต้น 
 ในการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักงานประกันสังคม 
นอกจากมีการเก็บข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ส านักงานประกันสังคมยังมีการสอบถามความคิดเห็ น
และข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เพ่ิมเติมอีก เช่น จุดเด่นการให้บริการ จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ เป็นต้น 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ข้อมูลที่ท าการเก็บรวบรวมเพื่อท าการวิเคราะห์ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ 
ณ หน่วยบริการส านักงานประกันสังคมในกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ และส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ทั่วประเทศ โดยเริ่มส ารวจตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น ๑๒,๙๖๔ ราย แยกเป็น ๖ กลุ่ม คือ   

๑. กลุ่มนายจ้าง/ตัวแทน   
๒. กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา ๓๓   
๓. กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา ๓๙   
๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย/ทายาท/ผู้มีสิทธิ   
๕. กลุ่มผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับมอบฉันทะ   
๖. กลุ่มอ่ืนๆ เช่น ข้าราชการ/พนักงานประกันสังคม/นักศึกษา 

โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ 
ส านักงานประกันสังคมในกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ และส านักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ 
และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ได้จ านวน ๑๒,๙๖๔ ฉบับ แยกเป็นกองทุนประกันสังคมจ านวน ๘,๕๒๐ ฉบับ 
กองทุนเงินทดแทนจ านวน ๔,๔๔๔ ฉบับ 
 ๒. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 ๓. บันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R และ โปรแกรม SPSS 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาลงรหัสและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R   
โดยแบ่งตามลักษณะของแบบสอบถาม ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ซึ่งมีลักษณะข้อถามเป็นแบบเลือกตอบ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ก. แจกแจงความถี่ของแต่ละตัวเลือกในข้อค าถาม 
ข. ค านวณค่าร้อยละ 
ค. น าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 



 - ๑๖ - 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานประกันสังคม รูปแบบข้อค าถาม
มีลักษณะข้อถามเป็นแบบแสดงระดับของความพึงพอใจ โดยมีการให้คะแนนของข้อค าถามในแต่ละข้อ
และได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ก. แจกแจงความถี่ของแต่ละตัวเลือกในข้อค าถาม 
ข. ค านวณค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อค าถาม 
โดยน าค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อค าถามมาแปลผล ซึ่งใช้การแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 

๒๕๔๕ : ๑๐๐) ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายถึง     ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๐ – ๔.๔๙  หมายถึง      ระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๐ – ๓.๔๙  หมายถึง      ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๕๐ – ๒.๔๙  หมายถึง     ระดับความพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๔๙  หมายถึง     ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ค. น าเสนอข้อมูลในรูปตารางและรูปภาพประกอบความเรียง 



บทที่ ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส ำนักงำนประกันสังคม โดยกองวิจัยและพัฒนำ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี ๒๕๕๔  เกี่ยวกับกำรให้บริกำรงำนกองทุนประกันสังคมและงำนกองทุน
เงินทดแทน เพ่ือศึกษำถึงควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ตลอดจนศึกษำ
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม เพื่อ ให้ได้ข้อมูล   
ที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มำใช้บริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม พัฒนำบุคลำกร กระบวนงำน หน่วยงำน และองค์กร ให้สำมำรถก้ำวไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงมั่นคง
และเข้มแข็งให้สมกับเป็นองค์กรผู้สร้ำงหลักประกันควำมม่ันคงในกำรท ำงำนให้แก่ลูกจ้ำงผู้ประกันตนของประเทศ
อย่ำงยั่งยืนสืบไป  โดยเก็บข้อมูลจำกผู้ใช้บริกำร ณ หน่วยให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมซึ่งประกอบด้วย     
๖ กลุ่ม ดังนี้   

๑. กลุ่มนำยจ้ำง/ตัวแทน  
๒. กลุ่มผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓  
๓. กลุ่มผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙    
๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย/ทำยำท/ผู้มีสิทธิ  
๕. กลุ่มผู้รับมอบอ ำนำจ/ผู้รับมอบฉันทะ และ 
๖. กลุ่มอ่ืน เช่น ข้ำรำชกำร/พนักงำนประกนัสังคม/นักศึกษำฝึกงำน เป็นต้น  

ในกำรด ำเนินกำรกองวิจัยและพัฒนำได้ใช้วิธีแจกแบบสอบถำมที่มีโครงสร้ำงแน่นอน (Structured Questionnaire) 
เพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำใช้วิเครำะห์ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใช้ของผู้ใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม    
ณ หน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคมในกรุงเทพมหำนครเขตพื้นที่ ๑-๑๒ (ยกเว้นส ำนักงำนประกันสังคม
เขตพ้ืนที่ ๘) และส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ๗๕ จังหวัด และส ำนักงำนประกันสังคมสำขำ ๙ สำขำ      
รวมทั้งสิ้น ๙๕ แห่ง เริ่มส ำรวจข้อมูลระหว่ำงวันที่ ๑๘ พฤษภำคม – ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๔ กำรส ำรวจควำม
พึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม แบ่งกำรส ำรวจออกเป็น ๕ ส่วน คือ  

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกันตน  
ส่วนที่ ๒: ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม  
ส่วนที่ ๓: ควำมพึงพอใจต่อกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนประกันสังคม 
ส่วนที่ ๔: ควำมพึงพอใจต่อควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  
ส่วนที่ ๕: ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในภำพรวม  

 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
พบว่ำ ในปี ๒๕๕๐ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่ ๓.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ในปี ๒๕๕๑ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่ 
๓.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๐ ในปี ๒๕๕๒ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่ ๔.๒๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐ ในปี ๒๕๕๓ 
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่ ๔.๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๐ และในปี ๒๕๕๔ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่      คิดเป็น
ร้อยละ  ตำมล ำดับ 

จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู ้ใช้บริกำรจ ำนวน ๑๒,๙๖๔ คน แยกเป็นผู ้ใช้บริกำรงำนกองทุน
ประกันสังคมจ ำนวน ๘,๕๒๐ คน และใช้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนจ ำนวน ๔,๔๔๔ คน พบว่ำผู้ใช้บริกำรงำน
กองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจที่ค่ำเฉลี่ย  ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ และงำนกองทุนเงินทดแทนที่
ค่ำเฉลี่ย ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ อนึ่ง ผลกำรส ำรวจมีรำยละเอียด ดังนี้ 



 - ๑๘ - 

ส่วนที่ ๑:  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ  
 แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ คุณสมบัติของผู้ใช้บริกำร สถำนภำพของผู้มำใช้บริกำร และประเภทกำรรับบริกำร 
 ๑) คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ 

   ตารางท่ี ๑: จ านวน และร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามเพศ 

เพศ 
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชำย ๓,๒๗๖ ๓๘.๓๕ ๒,๐๙๐ ๔๗.๐๓ 
หญิง ๕,๒๓๙ ๖๑.๕๐ ๒,๓๕๔ ๕๒.๙๗ 

ไมร่ะบุ ๑๔ ๐.๑๕ - - 
รวม ๘,๕๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๔,๔๔๔ ๑๐๐.๐๐ 

ตารางท่ี ๒:  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามอายุ 

อายุ (ปี) 
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๓๐ ๒,๙๗๙ ๓๔.๙๖ ๑,๒๔๐ ๒๗.๙๐ 

๓๑ – ๔๐ ๓,๔๘๒ ๔๐.๘๗ ๑,๙๑๐ ๔๒.๙๘ 
๔๑ – ๕๐ ๑,๔๐๙ ๑๖.๕๔ ๙๙๖ ๒๒.๔๑ 

๕๑ ปีขึ้นไป ๖๑๐ ๗.๑๖ ๒๙๘ ๖.๗๑ 
ไม่ตอบ ๔๐ ๐.๔๗ - - 
รวม ๘,๕๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๔,๔๔๔ ๑๐๐.๐๐ 

   ตารางท่ี ๓:  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษำ ๙๖๓ ๑๑.๓๐ ๕๑๒ ๑๑.๕๒ 
มัธยมศึกษำ ๒,๑๓๔ ๒๕.๐๕ ๙๘๗ ๒๒.๒๑ 

ปวช./ปวส./อนุปริญญำ ๒,๓๐๕ ๒๗.๐๕ ๑,๒๔๗ ๒๘.๐๖ 
ปริญญำตรี ๒,๘๕๗ ๓๓.๕๓ ๑,๕๙๖ ๓๕.๙๒ 

สูงกว่ำปริญญำตรี ๒๐๑ ๒.๓๖ ๑๐๑ ๒.๒๗ 
ไม่ตอบ ๖๐ ๐.๗๑ ๑ ๐.๐๒ 
รวม ๘,๕๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๔,๔๔๔ ๑๐๐.๐๐ 

 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๑ – ๓  แสดงให้ทรำบว่ำ ผู้ใช้บริกำรทั้งสองกองทุนส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 
๕๗.๒๔ ของผู้ใช้บริกำรทั้งหมด ส่วนใหญ่ มีอำยุอยู่ระหว่ำง ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๒ รองลงมำคือ 
กลุ่มอำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๓ และผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี   
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๓ รองลงมำคือ ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญำ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๖ 



 - ๑๙ - 

๒) สถานภาพของผู้ใช้บริการ 

   ตารางท่ี ๔:  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามรายได้ 

รายได้ (บาท) 
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๕,๐๐๐ ๑,๔๘๐ ๑๗.๓๗ ๕๘๘ ๑๓.๒๓ 

๕,๐๐๑ – ๗,๕๐๐ ๒,๑๑๕ ๒๔.๘๒ ๙๘๒ ๒๒.๑๐ 
๗,๕๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ๑,๘๙๒ ๒๒.๒๑ ๑.๑๒๕ ๒๕.๓๒ 

๑๐,๐๐๑ – ๑๒,๕๐๐ ๑,๔๘๑ ๑๗.๓๘ ๘๖๑ ๑๙.๓๗ 
๑๒,๕๐๑ – ๑๕,๐๐๐ ๗๑๖ ๘.๔๐ ๔๐๙ ๙.๒๐ 

๑๕,๐๐๐ ขึ้นไป ๗๖๑ ๘.๙๓ ๔๗๙ ๑๐.๗๘ 
ไม่ตอบ ๗๕ ๐.๘๙ - - 
รวม ๘,๕๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๔,๔๔๔ ๑๐๐.๐๐ 

จำกข้อมูลตำรำงที่ ๔ แสดงให้ทรำบว่ำ ผู้ใช้บริกำรกองทุนประกันสังคม ส่วนใหญ่มีระดับรำยได้ระหว่ำง 
๕,๐๐๑ – ๗,๕๐๐ บำทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๒ รองลงมำคือ มีระดับรำยได้ระหว่ำง ๗,๕๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บำท 
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๑  ส่วนกองทุนเงินทดแทน ส่วนใหญ่มีระดับรำยได้ระหว่ำง ๗,๕๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บำท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕.๓๒ รองลงมำคือ มีระดับรำยได้ระหว่ำง ๕,๐๐๑ – ๗,๕๐๐ บำทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๐ 

  ตารางท่ี ๕:  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามสถานะ 

สถานะ 
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นำยจ้ำง / ตัวแทน ๑,๑๓๕ ๑๓.๓๒ ๙๗๔ ๒๑.๙๑ 
ผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓/ลูกจ้ำง ๓,๗๔๑ ๔๓.๙๑ ๒,๔๔๒ ๕๔.๙๕ 
ผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙ ๒,๑๙๘ ๒๕.๘๐ - - 
ผู้มีส่วนได้เสีย / ทำยำท/ ผู้มีสิทธิ ๔๐๔ ๔.๗๔ ๓๗๔ ๘.๔๒ 
ผู้รับมอบอ ำนำจ/ผู้รับมอบฉันทะ ๕๐๓ ๕.๙๐ ๔๕๔ ๑๐.๒๑ 
อ่ืนๆ ๒๙๕ ๓.๔๖ ๑๙๖ ๔.๔๑ 
ไม่ตอบ ๒๔๔ ๒.๘๗ ๔ ๐.๑๐ 

รวม ๘,๕๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๔,๔๔๔ ๑๐๐.๐๐ 

จำกข้อมูลตำรำงที่ ๕ แสดงให้ทรำบว่ำ ผู้ใช้บริกำรกองทุนประกันสังคมส่วนใหญ่มีสถำนะเป็น
ผู้ประกันตน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๑ แบ่งเป็นผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๑ และผู้ประกันตน
มำตรำ ๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๐ รองลงมำคือ นำยจ้ำง/ตัวแทน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๒ ส่วนกองทุนเงินทดแทน
ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้ำง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๕ รองลงมำคือ นำยจ้ำง/ตัวแทน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๑ 



 - ๒๐ - 

๓) การรับบริการ 

   ตารางท่ี ๖:  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามกองทุน 

กองทุน จ านวน (คน) ร้อยละ 
กองทุนประกันสังคม ๘,๕๒๐ ๖๕.๗๒ 
กองทุนเงินทดแทน ๔,๔๔๔ ๓๔.๒๘ 

รวม ๑๒,๙๖๔ ๑๐๐.๐๐ 

                     ตารางท่ี ๗:  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามประเภทงานที่ใช้บริการ 

ประเภทงานบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
งานกองทุนประกันสังคม 
ขึ้นทะเบียน ๘๒๙ ๗.๗๔ 
จ่ำยเงินสมทบ ๑,๘๙๑ ๑๗.๖๘ 
บัตรรับรองสิทธิและประสำนกำรแพทย์ ๘๒๘ ๗.๗๔ 
เร่งรัดหนี้สิน ๙๗ ๐.๙๑ 
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ๒,๐๐๕ ๑๘.๗๔ 
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ๑,๘๔๘ ๑๗.๒๘ 
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภำพ ๑๓๗ ๑.๒๘ 
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตำย ๓๓๗ ๓.๑๕ 
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเครำะห์บุตร ๑,๒๓๑ ๑๑.๕๑ 
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพ ๔๑๘ ๓.๙๑ 
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน ๗๑๓ ๖.๖๗ 
ขอรับเงินสมทบคืน ๓๒๑ ๓.๐๐ 
อุทธรณ์ ๔๒ ๐.๓๙ 

รวม ๑๐,๖๙๗ ๑๐๐.๐๐ 
งานกองทุนเงินทดแทน 
ขึ้นทะเบียน ๖๓๗ ๑๒.๔๑ 
จ่ำยเงินสมทบ ๑,๓๘๘ ๒๗.๐๓ 
เร่งรัดหนี้สิน ๘๙ ๑.๗๓ 
ขอรับเงินทดแทนกรณปีระสบอันตรำยและ
บำดเจ็บเนื่องจำกกำรท ำงำน 

๑,๖๗๒ ๓๒.๕๖ 

ขอรับเงินทดแทนกรณีหยุดพักรักษำตัว ๗๐๙ ๑๓.๘๑ 
ขอรับเงินทดแทนกรณีทุพพลภำพ ๙๕ ๑.๘๕ 
ขอรับเงินทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ๒๔๓ ๔.๗๓ 
ขอรับเงินทดแทนกรณีตำยหรือสูญหำย ๒๗๘ ๕.๔๑ 
อุทธรณ์ ๒๔ ๔.๖๗ 

รวม ๕,๑๓๕ ๑๐๐.๐๐ 



 - ๒๑ - 

 จำกตำรำงที่ ๖ และตำรำงที่ ๗ แสดงให้ทรำบว่ำ ผู้ใช้บริกำรกองทุนประกันสังคมส่วนใหญ่มำใช้บริกำร 
งำนประโยชน์ทดแทนมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๓ โดยขอรับบริกำรเจ็บป่วยมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๔ 
ส่วนกองทุนเงินทดแทนส่วนใหญ่มำใช้บริกำรเกี่ยวกับงำนเงินทดแทนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๓ โดยขอรับ
บริกำรกรณีบำดเจ็บเนื่องจำกกำรท ำงำนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๖  

ส่วนที่ ๒  : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานประกันสังคม 
  กำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม เป็นกำรวัดผลควำมพึงพอใจของ
ผู้มำใช้บริกำร ณ หน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคมในกรุงเทพมหำนครเขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ และส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ  โดยส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม รวม ๗ ด้ำน 
คือ ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร  ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
ด้ำนเงินทดแทน (ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน)  ด้ำนสิทธิประโยชน์ (ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กองทุนประกันสังคม) และด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ แบ่งออกเป็น 
๒ กองทุน รำยละเอียด ดังนี้ 

กองทุนเงินทดแทน 

๑) กระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เป็นกำรวัดควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
ตำมล ำดับก่อนหลัง  มีแผนผัง หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร ควำมคล่องตัว ควำมรวดเร็วในกำร
ให้บริกำร และควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร ผลกำรส ำรวจดังตำรำงที่ ๘ 

ตารางที่  ๘:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละและระดับความพึงพอใจด้านกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อยจน
เกือบไม่
พอใจ 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ไม่ตอบ จ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ  

พึงพอใจ 

๑. ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอน
และระยะเวลำกำรให้บริกำร 
๑.๑ ให้บริกำรตำมล ำดับ
ก่อนหลัง 

 
 

๑,๘๖๒ 
(๔๐.๖๘) 

 
 

๒,๔๔๘ 
(๕๕.๒๒) 

 
 

๑๒๓ 
(๓.๕๒) 

 
 
๗ 

(๐.๒๒) 

 
 
๔ 

(๐.๒๔) 

 
 
๐ 
 

 
 

๔,๔๔๔ 

 
 

๔.๓๙ 
(๘๗.๘๐) 

 
 

มำก 

๑.๒ มี แผนผั ง  หรื อแจ้ ง
ข้อมูล เกี่ ยวกับขั้นตอนกำร
ให้บริกำร 

๑,๔๗๐ 
(๓๓.๐๘) 

๒,๕๙๓ 
(๕๘.๓๕) 

๓๕๑ 
(๗.๙๐) 

๒๔ 
(๐.๕๔) 

๖ 
(๐.๑๓) 

๐ 
 

๔,๔๔๔ ๔.๒๔ 
(๘๔.๘๐) 

มำก 

๑.๓ ขั้นตอนกำรให้บริกำรมี
ควำมคล่องตัว 

๑,๗๑๐ 
(๓๘.๔๘) 

๒,๔๒๗ 
(๕๔.๖๑) 

๒๘๖ 
(๖.๔๔) 

๑๓ 
(๐.๒๙) 

๘ 
(๐.๑๘) 

๐ 
 

๔,๔๔๔ ๔.๓๑ 
(๘๖.๒๐) 

มำก 

๑.๔ ควำมรวดเร็วในกำร
ให้บริกำร 

๑,๘๖๕ 
(๔๑.๙๗) 

๒,๒๒๔ 
(๕๐.๐๔) 

๓๑๙ 
(๗.๑๘) 

๒๖ 
(๐.๕๘) 

๑๐ 
(๐.๒๓) 

๐ 
 

๔,๔๔๔ ๔.๓๓ 
(๘๖.๖๐) 

มำก 

๑.๕ ควำมครบถ้วนถูกต้อง
ของกำรให้บริกำร 

๑,๗๕๗ 
(๓๙.๕๔) 

๒,๔๑๖ 
(๕๔.๓๗) 

๒๕๐ 
(๕.๖๒) 

๑๓ 
(๐.๒๙) 

๘ 
(๐.๑๘) 

๐ 
 

๔,๔๔๔ ๔.๓๓ 
(๘๖.๖๐) 

มำก 

หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด  



 - ๒๒ - 

จำกข้อมูลตำรำงที่ ๘ แสดงให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ให้บริกำรในภำพรวมในระดับมำก ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องกำร
ให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลังสูงที่สุด ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐ รองลงมำคือ ควำมพึงพอใจเรื่อง 
ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร และควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๓ คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๖๐ อย่ำงไรก็ตำมในภำพรวมด้ำนกระบวนงำนฯ มีผู้ใช้บริกำรไม่พอใจจ ำนวน ๑๑๙ รำย คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๘  

๒) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  เป็นกำรวัดควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรที่มีต่อบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่
ให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม เกี่ยวกับกำรให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมได้  ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจ
ให้บริกำร  ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพและเป็นกันเอง กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยและมีบุคลิกภำพที่ดี ตลอดจน
ควำมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ผลกำรส ำรวจดังตำรำงที่ ๙ 

ตารางท่ี  ๙:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อยจน
เกือบไม่
พอใจ 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ไม่ตอบ จ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ  

พึงพอใจ 

๒. ด้ำนบุคลำกรผู้บริกำร 
๒.๑ ให้ค ำแนะน ำและตอบ
ข้อซักถำมได ้

 
๒,๒๐๘ 
(๔๙.๖๙) 

 
๒,๐๐๗ 
(๔๕.๑๖) 

 
๒๐๘ 

(๔.๖๘) 

 
๑๒ 

(๐.๒๗) 

 
๙ 

(๐.๒๐) 

 
๐ 
 

 
๔,๔๔๔ 

 
๔.๔๐ 

(๘๘.๐๐) 

 
มำก 

๒.๒ ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจ
ให้บริกำร 

๒,๒๙๕ 
(๕๑.๖๔) 

๑,๘๙๔ 
(๔๒.๖๒) 

๒๒๒ 
 (๔.๙๙) 

๑๙ 
(๐.๔๓) 

๑๔ 
(๐.๓๒) 

๐ ๔,๔๔๔ ๔.๔๕ 
(๘๙.๐๐) 

มำก 

๒.๓ ให้บริกำรด้วยควำม
สุภำพเป็นกันเอง 

๒,๒๒๑ 
(๔๙.๙๘) 

๑,๙๗๑ 
(๔๔.๓๕) 

๒๑๗ 
(๔.๘๘) 

๒๘ 
(๐.๖๓) 

๗ 
(๐.๑๖) 

๐ ๔,๔๔๔ ๔.๔๓ 
(๘๘.๖๐) 

มำก 

๒.๔ กำรแต่ งกำยสุภำพ 
เรียบร้อย และมีบุคลิกภำพดี 

๒,๒๒๔ 
(๕๐.๐๕) 

๒,๐๔๐ 
(๔๕.๙๐) 

๑๕๙ 
(๓.๕๘) 

๑๑ 
(๐.๒๔) 

๑๐ 
(๐.๒๓) 

๐ ๔,๔๔๔ ๔.๔๕ 
(๘๙.๐๐) 

มำก 

๒.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ๒,๒๗๓ 
(๕๑.๑๕) 

๑,๙๖๔ 
(๔๔.๑๙) 

๑๗๖ 
(๓.๙๖) 

๒๒ 
(๐.๕๐) 

๘ 
(๐.๑๘) 

๑ 
(๐.๐๒) 

๔,๔๔๓ ๔.๔๖ 
(๘๙.๒๐) 

มำก 

 หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 

    ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๙ แสดงให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรในภำพรวม
ในระดับมำก ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสูงที่สุด 
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐ และมีควำมพึงพอใจเรื่องกำรให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำม 
ได้น้อยที่สุด ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ อย่ำงไรก็ตำมในภำพรวมด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร  
มีผู้ใช้บริกำรไม่พอใจจ ำนวน ๑๔๐ รำย คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๕ 



 - ๒๓ - 

๓) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นกำรวัดผลควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่
ส ำนักงำนประกันสังคมจัดให้ เกี่ยวกับ ป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร  ที่นั่งคอยรับบริ กำร น้ ำดื่ม วำรสำร 
สิ่งพิมพ์ ควำมสะอำดเป็นระเบียบเป็นสัดส่วนของสถำนที่ให้บริกำร ตลอดจนมีกล่องรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำร
ให้บริกำร ผลกำรส ำรวจดังตำรำงที่ ๑๐ 

 ตารางท่ี  ๑๐:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อยจน
เกือบไม่
พอใจ 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ไม่ตอบ จ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ  

พึงพอใจ 

๓.  ด้ ำนสิ่ งอ ำนวยควำม
สะดวก 
๓.๑ มีป้ำยประชำสัมพันธ์
บอกจุดบริกำร 

 
 

๑,๖๗๐ 
(๓๗.๕๘) 

 
 

๒,๓๕๔ 
(๕๒.๙๗) 

 
 

๓๘๙ 
(๘.๗๕) 

 
 

๑๙ 
(๐.๔๓) 

 
 

๑๒ 
(๐.๒๗) 

 
 
๐ 
 

 
 

๔,๔๔๔ 

 
 

๔.๒๗ 
(๘๕.๔๐) 

 
 

มำก 

๓.๒ มีที่นั่งคอย ๑,๘๔๐ 
(๔๑.๔๐) 

๒,๒๙๑ 
(๕๑.๕๕) 

๒๗๐ 
(๖.๐๘) 

๓๒ 
(๐.๗๒) 

๑๐ 
(๐.๒๓) 

๑ 
(๐.๐๒) 

๔,๔๔๓ ๔.๓๓ 
(๘๖.๖๐) 

มำก 

๓.๓ มีบริกำรน้ ำดื่ม วำรสำร 
สิ่งพิมพ์ขณะรอรับบริกำร 

๑,๖๐๒ 
(๓๖.๐๕) 

๒,๔๕๓ 
(๕๕.๒๐) 

๓๓๒ 
(๗.๔๗) 

๔๓ 
(๐.๙๖) 

๑๔ 
(๐.๓๒) 

๐ ๔,๔๔๔ ๔.๒๖ 
(๘๕.๒๐) 

มำก 

๓.๔ สถำนที่ สะอำดเป็น
ระเบียบเป็นสัดส่วน 

๑,๗๐๐ 
(๓๘.๒๕) 

๒,๔๓๓ 
(๕๔.๗๕) 

๒๗๙ 
(๖.๒๘) 

๒๐ 
(๐.๔๕) 

๑๒ 
(๐.๒๗) 

๐ ๔,๔๔๔ ๔.๓๐ 
(๘๖.๐๐) 

มำก 

๓.๕ มีกล่องรับฟั งควำม
คิดเห็นต่อกำรให้บริกำร 

๑,๔๘๒ 
(๓๓.๓๕) 

๒,๕๗๕ 
(๕๗.๙๔) 

๓๓๒ 
(๗.๔๗) 

๓๙ 
(๐.๘๘) 

๑๖ 
(๐.๓๖) 

๐ ๔,๔๔๔ ๔.๒๓ 
(๘๔.๖๐) 

มำก 

 หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๑๐ แสดงให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในภำพรวมใน
ระดับมำก ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐ โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องที่นั่งคอยสูงที่สุด ด้วยค่ำเฉลี่ย 
๔.๓๓   คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ รองลงมำคือ ควำมพึงพอใจเรื่องสถำนที่สะอำดเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน ด้วยค่ำเฉลี่ย 
๔.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ อย่ำงไรก็ตำมในภำพรวมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีผู้ใช้บริกำรไม่พอใจจ ำนวน 
๒๑๗ รำย คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๘ 



 - ๒๔ - 

๔) ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกำรวัดผลของ
ผู้ใช้บริกำร ณ ส ำนักงำนประกันสังคม เกี่ยวกับกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำลและ
กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้รับบริกำร ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ ควำมเท่ำเทียม ทั่วถึงเสมอภำคและยุติธรรม ตลอดจนควำมซื่อสัตย์สุจริต
ของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ผลส ำรวจดังตำรำงที่ ๑๑ 

 ตารางท่ี ๑๑: ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
                            การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อยจน
เกือบไม่
พอใจ 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ไม่ตอบ จ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ  

พึงพอใจ 

๓. ด้ำนจริยธรรม ธรรมำ   
ภิบำล และกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓.๑ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 

 
 
 

๑,๔๐๑ 
(๓๑.๕๒) 

 
 
 

๒,๖๑๖ 
(๕๘.๘๗) 

 
 
 

๓๙๕ 
(๘.๘๙) 

 
 
 

๒๘ 
(๐.๖๓) 

 
 
 
๔ 

(๐.๐๙) 

 
 
 
๐ 
 

 
 
 

๔,๔๔๔ 

 
 
 

๔.๒๑ 
(๘๔.๒๐) 

 
 
 

มำก 

๓.๒ มีช่องทำงรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและ
ประชำชน 

๑,๔๓๔ 
(๓๒.๒๗) 

๒,๕๔๘ 
(๕๗.๓๔) 

๔๒๓ 
(๙.๕๒) 

๓๐ 
(๐.๖๗) 

๙ 
(๐.๒๐) 

๐ 
 

๔,๔๔๔ ๔.๒๑ 
(๘๔.๒๐) 

มำก 

๓.๓ กำรท ำงำนโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้รวดเร็วและ
ถูกต้อง 

๑,๖๐๘ 
(๓๖.๑๘) 

๒,๔๘๐ 
(๕๕.๘๑) 

๓๒๒ 
(๗.๒๕) 

๒๕ 
(๐.๕๖) 

๙ 
(๐.๒๐) 

๐ 
 

๔,๔๔๔ ๔.๒๗ 
(๘๕.๔๐) 

มำก 

๓.๔ กำรให้บริกำรทั่วถึงและ
เสมอภำคเท่ ำ เที ยมและ
ยุติธรรม 

๑,๖๘๑ 
(๓๗.๘๓) 

๒,๔๕๗ 
(๕๕.๒๙) 

๒๖๖ 
(๕.๙๙) 

๒๕ 
(๐.๕๖) 

๑๕ 
(๐.๓๓) 

๐ 
 

๔,๔๔๔ ๔.๓๐ 
(๘๕.๖๐) 

มำก 

๓.๕ เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วย
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

๑,๗๖๘ 
(๓๙.๗๘) 

๒,๔๑๔ 
(๕๔.๓๒) 

๒๓๐ 
(๕.๑๘) 

๑๙ 
(๐.๔๓) 

๑๓ 
(๐.๒๙) 

๐ 
 

๔,๔๔๔ ๔.๓๓ 
(๘๖.๖๐) 

มำก 

 หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๑๑ แสดงให้เห็นว่ำผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และ
กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำพรวมในระดับมำก ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๒๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ 
โดยมีควำมเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตสูงที่สุด ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ 
รองลงมำคือ กำรให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรมด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ อย่ำงไรก็ตำม
ในภำพรวมกำรรับทรำบข้อมูลและกำรใช้บริกำรงำนกองทุนประกันสังคม มีผู้ใช้บริกำรไม่พอใจจ ำนวน ๑๗๗ รำย 
คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๘ 



 - ๒๕ - 

กองทุนประกันสังคม 

๑) ด้านกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เป็นกำรวัดควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
ตำมล ำดับก่อนหลัง  มีแผนผัง หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร ควำมคล่องตัว ควำมรวดเร็วในกำร
ให้บริกำร และควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร ผลกำรส ำรวจดังตำรำงที่ ๑๒ 

ตารางที่  ๑๒: ค่าเฉลี่ย ร้อยละและระดับความพึงพอใจด้านกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อยจน
เกือบไม่
พอใจ 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ไม่ตอบ จ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ  

พึงพอใจ 

๑. ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอน
และระยะเวลำกำรให้บริกำร 
๑.๑ ให้บริกำรตำม ล ำดับ
ก่อนหลัง 

 
 

๓,๔๖๖ 
(๔๐.๖๘) 

 
 

๔,๗๐๕ 
(๕๕.๒๒) 

 
 

๓๐๐ 
(๓.๕๒) 

 
 

๑๙ 
(๐.๒๒) 

 
 

๒๐ 
(๐.๒๔) 

 
 

๑๐ 
(๐.๑๒) 

 
 

๘,๕๑๐ 

 
 

๔.๓๖ 
(๘๗.๒๐) 

 
 

มำก 

๑.๒ มี แผนผั ง  หรื อแจ้ ง
ข้อมูล เกี่ ยวกับขั้นตอนกำร
ให้บริกำร 

๒,๘๔๓ 
(๓๓.๓๗) 

๔,๙๕๔ 
(๕๘.๑๕) 

๖๓๖ 
(๗.๔๖) 

๕๒ 
(๐.๖๑) 

๒๑ 
(๐.๒๕) 

๑๔ 
(๐.๑๖) 

๘,๕๐๖ ๔.๒๓ 
(๘๔.๖๐) 

มำก 

๑.๓ ขั้นตอนกำรให้บริกำรมี
ควำมคล่องตัว 

๓,๓๗๙ 
(๓๙.๖๖) 

๔,๕๑๓ 
(๕๒.๙๗) 

๕๕๑ 
(๖.๔๗) 

๔๔ 
(๐.๕๒) 

๒๒ 
(๐.๒๖) 

๑๑ 
(๐.๑๒) 

๘,๕๑๕ ๔.๓๑ 
(๘๖.๒๐) 

มำก 

๑.๔ ควำมรวดเร็วในกำร
ให้บริกำร 

๓,๕๓๘ 
(๔๑.๕๓) 

๔,๓๐๘ 
(๕๐.๕๖) 

๕๗๙ 
(๖.๘๐) 

๖๔ 
(๐.๗๕) 

๒๖ 
(๐.๓๐) 

๕ 
(๐.๐๖) 

๘,๕๑๕ ๔.๓๒ 
(๘๖.๔๐) 

มำก 

๑.๕ ควำมครบถ้วนถูกต้อง
ของกำรให้บริกำร 

๓,๔๔๕ 
(๔๐.๔๓) 

๔,๕๓๑ 
(๕๓.๑๘) 

๔๗๐ 
(๕.๕๒) 

๔๒ 
(๐.๔๙) 

๒๒ 
(๐.๒๖) 

๑๐ 
(๐.๑๒) 

๘,๕๑๐ ๔.๓๓ 
(๘๖.๖๐) 

มำก 

หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด  

จำกข้อมูลตำรำงที่ ๑๒ แสดงให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำ
กำรให้บริกำรในภำพรวมในระดับมำก ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ โดยมีควำมพึงพอใจเรื่อง      
กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลังสูงที่สุด ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๐ รองลงมำคือ ควำมพึงพอใจเรื่อง
ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ อย่ำงไรก็ตำมในภำพรวม    
ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร มีผู้ใช้บริกำรไม่พอใจจ ำนวน ๓๓๒ รำย คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๐  



 - ๒๖ - 

๒) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  เป็นกำรวัดควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรที่มีต่อบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่
ให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม เกี่ยวกับกำรให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมได้  ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจ
ให้บริกำร  ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพและเป็นกันเอง กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยและมีบุคลิกภำพที่ดี ตลอดจน
ควำมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ผลกำรส ำรวจดังตำรำงที่ ๑๓ 

ตารางท่ี  ๑๓:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อยจน
เกือบไม่
พอใจ 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ไม่ตอบ จ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ  

พึงพอใจ 

๒. ด้ำนบุคลำกรผู้บริกำร 
๒.๑ ให้ค ำแนะน ำและตอบ
ข้อซักถำมได ้

 
๓,๙๖๙ 
(๔๖.๕๘) 

 
๔,๐๖๐ 
(๔๗.๖๕) 

 
๔๒๕ 

(๔.๙๙) 

 
๓๒ 

(๐.๓๘) 

 
๒๗ 

(๐.๓๒) 

 
๗ 

(๐.๐๘) 

 
๘,๕๑๓ 

 
๔.๔๐ 

(๘๘.๐๐) 

 
มำก 

๒.๒ ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจ
ให้บริกำร 

๔,๑๖๓ 
(๔๘.๘๖) 

๓,๗๙๑ 
(๔๔.๕๐) 

๔๗๙ 
 (๕.๖๒) 

๔๗ 
(๐.๕๕) 

๓๒ 
(๐.๓๘) 

๘ 
(๐.๐๙) 

๘,๕๑๒ ๔.๔๑ 
(๘๘.๒๐) 

มำก 

๒.๓ ให้บริกำรด้วยควำม
สุภำพเป็นกันเอง 

๔,๑๒๕ 
(๔๘.๔๒) 

๓,๙๐๙ 
(๔๕.๘๘) 

๔๐๕ 
(๔.๗๕) 

๔๕ 
(๐.๕๓) 

๒๘ 
(๐.๓๓) 

๘ 
(๐.๐๙) 

๘,๕๑๒ ๔.๔๑ 
(๘๘.๒๐) 

มำก 

๒.๔ กำรแต่ งกำยสุภำพ 
เรียบร้อย และมีบุคลิกภำพดี 

๔,๑๒๔ 
(๔๘.๔๐) 

๔,๐๑๑ 
(๔๗.๐๘) 

๓๓๐ 
(๓.๘๗) 

๒๙ 
(๐.๓๔) 

๒๐ 
(๐.๒๔) 

๖ 
(๐.๐๗) 

๘,๕๑๔ ๔.๔๓ 
(๘๘.๖๐) 

มำก 

๒.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ๔,๒๓๔ 
(๔๙.๗๐) 

๓,๗๙๘ 
(๔๔.๕๘) 

๔๑๓ 
(๔.๘๕) 

๓๗ 
(๐.๔๓) 

๓๑ 
(๐.๓๖) 

๗ 
(๐.๐๘) 

๘,๕๑๓ ๔.๔๓ 
(๘๘.๖๐) 

มำก 

 หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 

    ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๑๓ แสดงให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรในภำพรวม
ในระดับมำก ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องกำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยและ  
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสูงที ่ส ุด ด้วยค่ำเฉลี ่ย ๔.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐ และมีควำมพึงพอใจเรื ่องกำรให้
ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมได้น้อยที่สุด ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ อย่ำงไรก็ตำมในภำพรวม
ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร มีผู้ใช้บริกำรไม่พอใจจ ำนวน ๓๒๘ รำย คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕ 



 - ๒๗ - 

๓) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นกำรวัดผลควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่
ส ำนักงำนประกันสังคมจัดให้ เกี่ยวกับ ป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร  ที่นั่งคอยรับบริกำร น้ ำดื่ม วำรสำร 
สิ่งพิมพ์ ควำมสะอำดเป็นระเบียบเป็นสัดส่วนของสถำนที่ให้บริกำร ตลอดจนมีกล่องรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำร
ให้บริกำร ผลกำรส ำรวจดังตำรำงที่ ๑๔ 

 ตารางท่ี  ๑๔:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อยจน
เกือบไม่
พอใจ 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ไม่ตอบ จ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ  

พึงพอใจ 

๓.  ด้ ำนสิ่ งอ ำนวยควำม
สะดวก 
๓.๑ มีป้ำยประชำสัมพันธ์
บอกจุดบริกำร 

 
 

๓,๑๙๓ 
(๓๗.๔๘) 

 
 

๔,๕๗๙ 
(๕๓.๗๔) 

 
 

๖๖๔ 
(๗.๗๙) 

 
 

๔๙ 
(๐.๕๘) 

 
 

๒๙ 
(๐.๓๔) 

 
 
๖ 

(๐.๐๗) 

 
 

๘,๕๑๔ 

 
 

๔.๒๘ 
(๘๕.๖๐) 

 
 

มำก 

๓.๒ มีที่นั่งคอย ๓,๕๐๔ 
(๔๑.๑๓) 

๔,๓๑๘ 
(๕๐.๖๘) 

๖๐๕ 
(๗.๑๐) 

๕๒ 
(๐.๖๑) 

๓๒ 
(๐.๓๗) 

๙ 
(๐.๑๑) 

๘,๕๑๑ ๔.๓๑ 
(๘๖.๒๐) 

มำก 

๓.๓ มีบริกำรน้ ำดื่ม วำรสำร 
สิ่งพิมพ์ขณะรอรับบริกำร 

๒,๙๓๒ 
(๓๔.๔๑) 

๔,๖๘๒ 
(๕๔.๙๕) 

๗๘๑ 
(๙.๑๗) 

๗๙ 
(๐.๙๓) 

๔๐ 
(๐.๔๗) 

๖ 
(๐.๐๗) 

๘,๕๑๔ ๔.๒๒ 
(๘๔.๔๐) 

มำก 

๓.๔ สถำนที่ สะอำดเป็น
ระเบียบเป็นสัดส่วน 

๓,๒๑๖ 
(๓๗.๗๕) 

๔,๕๗๑ 
(๕๓.๖๕) 

๖๑๐ 
(๗.๑๖) 

๗๒ 
(๐.๘๕) 

๔๒ 
(๐.๔๙) 

๙ 
(๐.๑๑) 

๘,๕๑๑ ๔.๒๗ 
(๘๕.๔๐) 

มำก 

๓.๕ มีกล่องรับฟั งควำม
คิดเห็นต่อกำรให้บริกำร 

๒,๘๔๔ 
(๓๓.๓๘) 

๔,๗๙๒ 
(๕๖.๒๔) 

๗๖๑ 
(๘.๙๓) 

๗๒ 
(๐.๘๕) 

๓๙ 
(๐.๔๖) 

๑๒ 
(๐.๑๔) 

๕,๘๐๘ ๔.๒๑ 
(๘๔.๒๐) 

มำก 

 หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๑๔ แสดงให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในภำพรวม  
ในระดับมำก ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๒๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องที่นั่งคอยสูงที่สุด ด้วยค่ำเฉลี่ย 
๔.๓๑  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ รองลงมำคือ ควำมพึงพอใจเรื่องป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร ด้วยค่ำเฉลี่ย 
๔.๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐ อย่ำงไรก็ตำมในภำพรวมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีผู้ใช้บริกำรไม่พอใจจ ำนวน 
๕๐๖ รำย คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๔ 
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๔) ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการวัดผลของ
ผู้ใช้บริกำร ณ ส ำนักงำนประกันสังคม เกี่ยวกับกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำลและ
กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้รับบริกำร ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ ควำมเท่ำเทียม ทั่วถึงเสมอภำคและยุติธรรม ตลอดจนควำมซื่อสัตย์สุจริต
ของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ผลส ำรวจดังตำรำงที่ ๑๕ 

 ตารางท่ี ๑๕: ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
                           การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อยจน
เกือบไม่
พอใจ 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ไม่ตอบ จ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ  

พึงพอใจ 

๓. ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิ
บำล และกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓.๑ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 

 
 
 

๒,๕๔๓ 
(๒๙.๘๕) 

 
 
 

๕,๑๖๒ 
(๖๐.๕๙) 

 
 
 

๗๒๗ 
(๘.๕๓) 

 
 
 

๔๐ 
(๐.๔๗) 

 
 
 

๓๑ 
(๐.๓๖) 

 
 
 

๑๗ 
(๐.๒๐) 

 
 
 

๘,๕๐๓ 

 
 
 

๔.๑๙ 
(๘๓.๘๐) 

 
 
 

มำก 

๓.๒ มีช่องทำงรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและ
ประชำชน 

๒,๖๒๔ 
(๓๐.๘๐) 

๕,๐๓๗ 
(๕๙.๑๒) 

๗๖๗ 
(๙.๐๐) 

๔๕ 
(๐.๕๓) 

๓๗ 
(๐.๔๓) 

๑๐ 
(๐.๑๒) 

๘,๕๑๐ ๔.๑๙ 
(๘๓.๘๐) 

มำก 

๓.๓ กำรท ำงำนโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้รวดเร็วและ
ถูกต้อง 

๓,๐๗๒ 
(๓๖.๐๖) 

๔,๗๘๔ 
(๕๖.๑๕) 

๕๗๓ 
(๖.๗๒) 

๕๐ 
(๐.๕๙) 

๒๙ 
(๐.๓๔) 

๑๒ 
(๐.๑๔) 

๘,๕๐๘ ๔.๒๗ 
(๘๕.๔๐) 

มำก 

๓.๔ กำรให้บริกำรทั่วถึงและ
เสมอภำคเท่ ำ เที ยมและ
ยุติธรรม 

๓,๑๖๖ 
(๓๗.๑๖) 

๔,๗๔๖ 
(๕๕.๗๑) 

๕๑๙ 
(๖.๐๙) 

๕๑ 
(๐.๖๐) 

๓๐ 
(๐.๓๕) 

๘ 
(๐.๐๙) 

๘,๕๑๒ ๔.๒๘ 
(๘๕.๖๐) 

มำก 

๓.๕ เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วย
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

๓,๓๔๑ 
(๓๙.๒๑) 

๔,๖๔๑ 
(๕๔.๔๗) 

๔๗๒ 
(๕.๕๔) 

๓๓ 
(๐.๓๙) 

๒๕ 
(๐.๓๐) 

๘ 
(๐.๐๙) 

๘,๕๑๒ ๔.๓๒ 
(๘๖.๔๐) 

มำก 

 หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๑๕ แสดงให้เห็นว่ำผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และ
กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำพรวมในระดับมำก ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ 
โดยมีควำมเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตสูงที่สุด ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ 
รองลงมำคือ กำรให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรมด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐  อย่ำงไรก็ตำม
ในภำพรวมกำรรับทรำบข้อมูลและกำรใช้บริกำรงำนกองทุนประกันสังคม มีผู้ใช้บริกำรไม่พอใจจ ำนวน ๓๗๑ รำย 
คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ 
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ส่วนที่ ๓: ความพึงพอใจของท่านต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงานประกันสังคม 

๑) ด้านเงินทดแทน (ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน)  เป็นกำร
วัดผลในด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนด้ำนต่ำงๆ เช่น สิทธิที่จะได้รับจำกกองทุนเงินทดแทน
ในภำพรวม สิทธิกรณีหยุดพักรักษำตัว สิทธิกรณีสูญเสียอวัยวะ  สิทธิกรณีทุพพลภำพ  สิทธิกรณีตำยหรือสูญหำย 
ตลอดจนกำรวัดผลควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนกองทุนเงินทดแทน และกำรให้บริกำรของ
สถำนพยำบำล ผลกำรส ำรวจดังตำรำงที่ ๑๖ 

 ตารางที่  ๑๖:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความรู้ความเข้าใจ และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อยจน
เกือบไม่
พอใจ 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ไม่ตอบ จ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ  

พึงพอใจ 

๑. ด้ำนเงินทดแทน (กองทุน
เงินทดแทน) 
๑ . ๑  ท่ ำ น ท ร ำ บ ถึ ง เ งิ น
ทดแทนที่ลูกจ้ำงมีสิทธิจำก
กองทุนเงินทดแทนในเรื่อง
ต่ ำ งๆ เช่น  กรณีประสบ
อันตรำย กรณีหยุดพักรักษำ
ตัว กรณีสูญเสียอวัยวะ กรณี
ทุพพลภำพ กรณีตำยหรือ
สูญหำย เป็นต้น 

 
 

๑,๔๗๒ 
(๓๓.๑๒) 

 
 

๒,๕๙๓ 
(๕๘.๓๕) 

 
 

๓๓๒ 
(๗.๔๗) 

 
 

๓๗ 
(๐.๘๓) 

 
 

๑๐ 
(๐.๒๓) 

 
 
๐ 
 

 
 

๔,๔๔๔ 

 
 

๔.๒๓ 
(๘๔.๖๐) 

 
 

มำก 

๑.๒ รูปแบบกำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกองทุนเงิน
ทดแทน 

๑,๓๑๐ 
(๒๙.๔๘) 

๒,๖๔๗ 
(๕๙.๕๖) 

๔๓๕ 
(๙.๗๙) 

๓๙ 
(๐.๘๘) 

๑๓ 
(๐.๒๙) 

๐ 
 

๔,๔๔๔ ๔.๑๗ 
(๘๓.๔๐) 

มำก 

๑.๓  กำร ให้ บ ริ ก ำ รขอ ง
สถำนพยำบำลที่เข้ำรับกำร
รักษำ 

๑,๒๖๓ 
(๑๙.๘๗) 

๒,๕๘๙ 
(๕๙.๔๖) 

๕๐๑ 
(๑๗.๐๒) 

๖๗ 
(๑.๖๕) 

๒๔ 
(๐.๓๘) 

๐ 
 

๔,๔๔๔ ๔.๑๓ 
(๘๒.๖๐) 

มำก 

 หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

จำกข้อมูลตำรำงที่ ๑๖ แสดงให้เห็นว่ำผู้มำใช้บริกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมพึงพอใจเกี่ยวกับ
กองทุนเงินทดแทนในภำพรวมในระดับมำก ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐ โดยมีควำมพึงพอใจ
เกี่ยวกับกำรรับทรำบข้อมูลเงินทดแทนที่ลูกจ้ำงมีสิทธิจำกกองทุนเงินทดแทนฯ มำกที่สุด ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๒๓ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๔.๖๐ และพึงพอใจกำรกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลที่เข้ำรับกำรรักษำน้อยที่สุด ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๑๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐ อย่ำงไรก็ตำมในภำพรวมกำรรับทรำบข้อมูลและกำรใช้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน  
มีผู้ใช้บริกำรไม่พอใจจ ำนวน ๑๙๐ รำย คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๘ 
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๒) ด้านสิทธิประโยชน์ (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม) เป็นกำรวัดผลควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมด้ำนต่ำงๆ เช่น สิทธิประโยชน์จำกกองทุนประกันสังคมในภำพรวม สิทธิประโยชน์
ทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภำพ ตำย สงเครำะห์บุตร ชรำภำพ และว่ำงงำน รวมถึงควำมพึงพอใจ
รูปแบบกำรรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนกองทุนประกันสังคม และควำมคิดเห็นว่ำกำรประกันสังคมสำมำรถช่วย
บรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้มำใช้บริกำร ผลกำรส ำรวจดังตำรำงที่ ๑๗ 

 ตารางที ่๑๗: ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความรู้ความเข้าใจ และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม 
ความพึงพอใจ พอใจ

มาก 
พอใจ พอใจ

น้อยจน
เกือบไม่
พอใจ 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ไม่ตอบ จ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ  

พึงพอใจ 

๒ .  ด้ ำ น สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ 
(กองทุนประกันสังคม) 
๒ .๑  ท่ ำ นท รำบถึ ง สิ ท ธิ
ป ร ะ โ ย ช น์ จ ำ ก ก อ ง ทุ น
ประกันสังคมในเรื่องต่ำงๆ 
เช่น กรณี เจ็บป่วย  กรณี
คลอดบุตร กรณีทุพพลภำพ 
กรณีตำย กรณีสงเครำะห์
บุตร กรณีชรำภำพ กรณี
ว่ำงงำน เป็นต้น 

 
 

๒,๘๓๑ 
(๓๓.๒๓) 

 
 

๕,๐๒๙ 
(๕๙.๐๓) 

 
 

๕๖๙ 
(๖.๖๘) 

 
 

๔๐ 
(๐.๔๗) 

 
 

๒๗ 
(๐.๓๑) 

 
 

๒๔ 
(๐.๒๘) 

 
 

๘,๔๙๖ 

 
 

๔.๒๔ 
(๘๔.๘๐) 

 
 

มำก 

๒.๒ รูปแบบกำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนกองทุน
ประกันสังคม 

๒,๔๑๐ 
(๒๘.๒๙) 

๕,๒๓๙ 
(๖๑.๔๙) 

๗๖๐ 
(๘.๙๒) 

๖๒ 
(๐.๗๓) 

๒๖ 
(๐.๓๐) 

๒๓ 
(๐.๒๗) 

๘,๔๙๗ ๔.๑๖ 
(๘๓.๒๐) 

มำก 

๒.๓ กำรประกันสังคมช่วย
บรรเทำควำมเดือดร้อนให้
ท่ำนได้ 

๒,๘๖๗ 
(๓๓.๖๕) 

๔,๗๗๕ 
(๕๖.๐๔) 

๗๑๕ 
(๘.๓๙) 

๖๑ 
(๐.๗๒) 

๒๘ 
(๐.๓๓) 

๗๔ 
(๐.๘๗) 

๘,๔๔๖ ๔.๑๙ 
(๘๓.๘๐) 

มำก 

 หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

จำกข้อมูลตำรำงที่ ๑๗ แสดงให้เห็นว่ำผู้มำใช้บริกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมพึงพอใจ และควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจำกกองทุนประกันสังคมในภำพรวมในระดับมำกด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๒๐ คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๐๐ โดยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทดแทนในเรื่องต่ำงๆ สูงสุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๒๔ คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๘๐ และมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบกำรรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนกองทุนประกันสังคมน้อยที่สุด 
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๐ และรู้สึกว่ำกำรประกันสังคมสำมำรถช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนได้
ในระดับมำกเช่นเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำมในภำพรวมกำรรับทรำบข้อมูลและกำรใช้บริกำรงำนกองทุนประกันสังคม   
มีผู้ใช้บริกำรไม่พอใจจ ำนวน ๒๔๔ รำย คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๖  
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ส่วนที่ ๔: ความพึงพอใจต่อระยะเวลาการให้บริการ 
 กำรวัดควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำรให้บริกำรรำยกระบวนงำน เป็นกำรวัดผลควำมพึงพอใจของผู้มำ
ใช้บริกำร ณ หน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคมในกรุงเทพมหำนคร เขตพื้นที ่ ๑-๑๒ และส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ แยกเป็นกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม ผลกำรส ำรวจดังตำรำงที่ ๑๘ 

 ตารางท่ี  ๑๘: ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจต่อระยะเวลาการให้บริการ 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อยจน
เกือบไม่
พอใจ 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ไม่ตอบ จ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ  

พึงพอใจ 

๑. ควำมพึงพอใจต่อควำม
รวดเร็วในกำรบริกำรของ
งำนกองทุนเงินทดแทน 
 

๑,๖๑๕ 
(๓๖.๓๔) 

๒,๕๔๔ 
(๕๗.๒๕) 

๒๕๖ 
(๕.๗๖) 

๒๑ 
(๐.๔๗) 

๘ 
(๐.๑๘) 

๐ ๔,๔๔๔ ๔.๒๙ 
(๘๕.๘๐) 

มำก 

๒. ควำมพึงพอใจต่อควำม
รวดเร็วในกำรบริกำรของ
งำนกองทุนประกันสังคม 

๓,๑๒๒ 
(๓๖.๖๔) 

๔,๘๓๙ 
(๕๖.๘๐) 

๔๕๕ 
(๕.๓๔) 

๔๐ 
(๐.๔๗) 

๓๕ 
(๐.๔๑) 

๒๙ 
(๐.๓๔) 

๘,๔๙๑ ๔.๒๘ 
(๘๕.๖๐) 

มำก 

 หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๒๐ แสดงให้เห็นว่ำ ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำรให้บริกำรของ
กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมในภำพรวมในระดับมำก ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๐ 
และค่ำเฉลี่ย ๔.๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐ ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำมในภำพรวมควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำร
ให้บริกำรของทั้งสองกองทุนยังมีผู้ใช้บริกำรไม่พอใจอยู่ กล่ำวคือ กองทุนเงินทดแทนมีผู้ใช้บริกำรไม่พึงพอใจ
ระยะเวลำกำรให้บริกำร จ ำนวน ๒๙ รำย คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕ และกองทุนประกันสังคมมีผู้ใช้บริกำรไม่พึงพอใจ
ระยะเวลำกำรให้บริกำร จ ำนวน ๗๕ รำย คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘ 
 
ส่วนที่ ๕:  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานประกันสังคมในภาพรวม 
 กำรวัดควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม เป็นกำรส ำรวจผลควำมพึงพอใจของ
ผู้มำใช้บริกำร ณ หน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคมในกรุงเทพมหำนครเขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ และส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจทั้งงำนกองทุนเงินทดแทนและงำนกองทุน-
ประกันสังคม จ ำนวน ๗ ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร  ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร  ด้ำน
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนเงินทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) ด้ำนสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) ด้ำน
จริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และด้ำนควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำ กำร
ให้บริกำรรำยกระบวนงำน โดยมผีลกำรส ำรวจ ดังนี้ 
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๑) ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของกองทุนเงินทดแทน เป็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรของกองทุนเงินทดแทนจ ำนวน ๖ ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ให้บริกำร  ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ด้ำนเงินทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 
ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  และด้ำนควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำ 
กำรให้บริกำรรำยกระบวนงำน มีผลกำรส ำรวจดังตำรำงที่ ๑๙ 

 ตารางที ่๑๙: ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของกองทุนเงินทดแทน 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของ
กองทุนเงินทดแทน 

๔.๓๒ ๘๖.๔๐ มาก 

๑. ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำ 
    กำรให้บริกำร   

๔.๓๒ ๘๖.๔๐ มาก 

๒. ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร   ๔.๔๕ ๘๙.๐๐ มาก 

๓. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ๔.๒๘ ๘๕.๖๐ มาก 
๔. ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำร 
    ป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

๔.๒๖ ๘๕.๒๐ มาก 

๕. ด้ำนเงินทดแทน  
   (กำรประชำสัมพันธ์ กองทุนเงินทดแทน) 
 

๔.๑๘ 

 

๘๓.๖๐ มาก 

๖. ด้ำนควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำร 
     ให้บริกำร 

๔.๒๙ ๘๕.๘๐ มาก 

  หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

จำกข้อมูลตำรำงที่ ๒๑ แสดงให้เห็นว่ำ ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวมของ
กองทุนเงินทดแทนในระดับมำกด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ โดยผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ   
ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรสูงที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๕  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ ทั้งนี้ จะเห็นว่ำผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ
ด้ำนประชำสัมพันธ์น้อยที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย ๔.๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐ 
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๒) ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของกองทุนประกันสังคม เป็นกำรวัดควำมพึงพอใจเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรของกองทุนประกันสังคมจ ำนวน ๖ ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร  
ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนสิทธิประโยชน์ทดแทน (กองทุนประกันสังคม) ด้ำน
จริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  และด้ำนควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำ        
กำรให้บริกำรรำยกระบวนงำน ผลกำรส ำรวจดังตำรำงที่ ๒๐ 

 ตารางที ่๒๐: ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของกองทุนประกันสังคม 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของ
กองทุนประกันสังคม 

๔.๓๑ ๘๖.๒๐ มำก 
 

๑. ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำ 
    กำรให้บริกำร   

๔.๓๑ ๘๖.๒๐ มำก 

๒. ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร   ๔.๔๒ ๘๘.๔๐ มำก 
๓. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ๔.๒๖ ๘๕.๒๐ มำก 
๔. ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำร 
    ป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

๔.๒๕ ๘๕.๐๐ มำก 

๕.ด้ำนสิทธิประโยชน์ 
    (กำรประชำสัมพันธ์กองทุนประกันสังคม) 

๔.๒๐ ๘๔.๐๐  

๖. ด้ำนควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำร 
     ให้บริกำร 

๔.๒๘ ๘๕.๖๐ มำก 

 หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๒๐ แสดงให้เห็นว่ำ ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวมของ
กองทุนประกันสังคมในระดับมำกด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ โดยผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ 
ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรสูงที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๒  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ ทั้งนี้ ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรประชำสัมพันธ์กองทุนประกันสังคมน้อยที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย ๔.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐  
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ตำรำงที่ ๒๑: ค่ำเฉลี่ยและร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ (กองทุนเงินทดแทน) ของส ำนักงำนประกันสังคม จ ำแนกตำมภำค 

               
ส ำนักงำน 

ประกันสังคม 

ด้ำนกระบวนงำน
ขั้นตอนฯ 

ด้ำนบุคลำกร        
ผู้ให้บริกำร 

ด้ำนสิ่งอ ำนวย     
ควำมสะดวก 

ด้ำนจริยธรรมฯ 
ด้ำนเงินทดแทน     

(กำรประชำสัมพันธ์) 
ด้ำนควำมรวดเร็ว 
ในกำรให้บริกำร 

ควำมพึงพอใจรวม 

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 
กรุงเทพมหำนคร 4.13 82.60 4.25 85.00 4.11 82.20 4.09 81.80 4.02 80.40 4.17 83.40 4.18 83.60 
ภำคกลำง 4.35 87.00 4.49 89.80 4.30 86.00 4.30 86.00 4.26 85.20 4.35 87.00 4.39 87.80 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 4.47 89.40 4.57 91.40 4.43 88.60 4.46 89.20 4.29 85.80 4.44 88.80 4.44 88.80 
ภำคเหนือ 4.38 87.60 4.51 90.20 4.33 86.60 4.28 85.60 4.20 84.00 4.32 86.40 4.35 87.00 
ภำคใต ้ 4.15 83.00 4.30 86.00 4.16 83.20 4.11 82.20 4.01 80.20 4.11 82.20 4.15 83.00 

 

 

 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๒๑  แสดงให้เห็นว่ำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ (กองทุนเงินทดแทน) ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุด
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ โดยพบว่ำด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรเป็นด้ำนที่ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ รองลงมำ
ได้แก่ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐ 
  ในขณะที่ภำคใต้มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุด ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ โดยพบว่ำ ด้ำนเงินทดแทน (กำรประชำสัมพันธ์) เป็นด้ำนที่ผู้มำใช้บริกำร      
มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๐๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๐ รองลงมำเป็นด้ำนควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๐ 
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ตารางที่ ๒๒: ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านต่างๆ (กองทุนเงินทดแทน) ของส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามเขตพ้ืนที่และจังหวัด 
  

ส ำนักงำน 
ประกันสังคม 

ด้ำนกระบวนงำน       
ขั้นตอนฯ 

ด้ำนบุคลำกร           
ผู้ให้บริกำร 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนจริยธรรมฯ 
ด้ำนเงินทดแทน    

(กำรประชำสัมพันธ์) 
ด้ำนควำมรวดเร็ว 
ในกำรให้บริกำร 

ควำมพึงพอใจรวม 

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 
เขตพื้นท่ี 1 4.07 81.36 4.15 82.96 4.02 80.40 4.06 81.12 3.79 75.73 4.10 82.00 4.22 84.40 

เขตพื้นท่ี 2 4.26 85.12 4.33 86.60 4.32 86.36 4.20 84.00 4.16 83.20 4.31 86.20 4.31 86.20 
เขตพื้นท่ี 3 4.14 82.84 4.07 81.84 4.07 81.32 3.97 79.32 4.06 81.27 4.17 83.40 4.10 82.00 

เขตพื้นท่ี 4 4.07 81.84 4.21 84.12 4.04 80.80 4.10 82.00 4.00 80.00 4.30 86.00 4.23 84.60 
เขตพื้นท่ี 5 3.74 74.80 3.76 75.20 3.82 76.48 3.67 73.44 3.69 73.73 3.74 74.80 3.80 76.00 
เขตพื้นท่ี 6 4.47 89.40 4.62 92.48 4.48 89.68 4.44 88.88 4.31 86.13 4.38 87.60 4.46 89.20 

เขตพื้นท่ี 7 4.38 87.56 4.41 88.28 4.34 86.88 4.28 85.64 4.29 85.87 4.45 89.00 4.37 87.40 
เขตพื้นท่ี 9 4.18 83.60 4.28 85.60 4.25 85.00 4.15 83.00 4.01 80.20 4.13 82.60 4.15 83.00 

เขตพื้นท่ี 10 4.21 84.12 4.40 87.92 4.27 85.32 4.22 84.36 4.02 80.40 4.10 82.00 4.23 84.60 
เขตพื้นท่ี 11 3.98 79.52 4.26 85.12 3.83 76.64 3.99 79.88 4.09 81.73 4.16 83.20 4.06 81.20 

เขตพื้นท่ี 12 3.98 79.60 4.22 84.48 3.73 74.56 3.90 78.08 3.82 76.40 4.02 80.40 4.06 81.20 
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ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
กาญจนบรีุ 4.11 82.16 4.38 87.64 4.18 83.64 4.15 83.04 3.83 76.67 3.98 79.60 4.12 82.40
จันทบรีุ 4.36 87.24 4.45 88.92 4.34 86.84 4.32 86.36 4.19 83.80 4.29 85.80 4.25 85.00
ฉะเชิงเทรา 4.10 81.96 4.34 86.80 4.01 80.28 3.95 79.08 4.22 84.40 4.27 85.40 4.33 86.60
ชลบรีุ 4.11 82.20 4.07 81.40 3.91 78.20 4.05 81.00 4.17 83.33 4.15 83.00 4.30 86.00
ชลบรีุ สาขาศรีราชา 4.03 80.64 4.34 86.80 4.05 80.96 4.05 81.04 3.90 78.00 4.17 83.40 4.21 84.20
ชัยนาท 4.23 84.56 4.39 87.72 4.05 81.08 4.01 80.12 4.20 84.00 4.23 84.60 4.27 85.40
ตราด 4.82 96.40 4.93 98.52 4.85 96.96 4.97 99.36 4.91 98.20 4.93 98.60 4.90 98.00
นครนายก 3.98 79.68 4.20 84.08 3.98 79.60 3.97 79.36 3.99 79.73 4.00 80.00 3.96 79.20
นครปฐม 4.56 91.28 4.70 93.92 4.54 90.72 4.56 91.28 4.42 88.40 4.48 89.60 4.56 91.20
นนทบรีุ 3.58 71.68 3.53 70.56 3.41 68.24 3.35 67.04 3.83 76.67 3.82 76.40 3.94 78.80
ปทมุธานี 4.56 91.12 4.56 91.12 4.55 90.96 4.50 89.92 4.71 84.27 4.84 96.80 4.66 93.20
ประจวบคีรีขันธ์ 4.15 83.04 4.16 83.24 4.17 83.40 4.00 80.00 4.00 80.00 4.14 82.80 4.02 80.40
ปราจีนบรีุ 4.36 87.12 4.61 92.16 4.30 86.08 4.36 87.64 4.18 83.60 4.31 86.20 4.33 86.60
พระนครศรีอยุธยา 4.26 85.12 4.46 89.12 4.28 85.68 4.24 84.80 4.07 81.33 4.30 86.00 4.24 84.80
เพชรบรีุ 4.22 84.32 4.52 80.40 4.25 84.96 4.16 83.28 3.96 79.20 4.16 83.20 4.30 86.00
ระยอง 3.88 77.60 4.45 88.96 3.98 79.68 3.97 79.36 3.85 76.93 3.82 76.40 3.98 79.60
ราชบรีุ 4.73 94.60 4.84 96.80 4.58 91.52 4.69 93.72 4.47 89.47 4.60 92.00 4.63 92.60
ราชบรีุ สาขาบา้นโปง่ 4.44 88.84 4.45 89.04 4.51 90.24 4.45 88.92 4.20 84.07 4.22 84.40 4.39 87.80
ลพบรีุ 4.41 88.28 4.55 90.96 4.53 90.68 4.42 88.48 4.34 86.87 4.42 88.40 4.58 91.60
สมุทรปราการ 4.32 86.32 4.44 88.80 4.21 84.16 4.25 84.96 4.18 83.60 4.44 88.80 4.32 86.40
สมุทรปราการ สาขาบางพลี 4.17 83.32 4.25 85.08 4.11 82.20 4.06 81.16 4.00 79.93 4.20 84.00 4.27 85.40
สมุทรปราการ สาขาพระประแดง 4.36 87.12 4.55 90.96 4.25 84.96 4.24 84.80 4.14 82.80 4.34 86.80 4.38 87.60
สมุทรสงคราม 4.30 85.96 4.38 87.52 4.15 83.04 4.14 82.76 4.11 82.13 4.20 84.00 4.20 84.00
สมุทรสาคร 3.86 77.28 3.89 77.72 3.74 74.80 3.84 76.84 3.74 74.87 3.87 77.40 3.91 78.20
สมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน 4.72 94.40 4.90 97.92 4.55 91.00 4.79 95.72 4.54 90.87 4.73 94.60 4.81 96.20
สระแก้ว 4.82 96.48 4.98 99.56 4.77 95.44 4.76 95.24 4.97 99.40 4.95 99.00 4.98 99.60
สระบรีุ 4.82 96.44 4.86 97.20 4.71 94.20 4.82 96.48 4.69 93.80 4.81 96.20 4.81 96.20
สระบรีุ สาขาหนองแค 4.53 90.68 4.56 91.16 4.67 93.48 4.51 90.20 4.32 86.47 4.35 87.00 4.39 87.80
สิงหบ์รีุ 4.57 91.44 4.83 96.68 4.40 87.96 4.50 89.92 4.34 86.80 4.49 89.80 4.58 91.60
สุพรรณบรีุ 4.88 97.68 4.95 98.96 4.90 98.08 4.88 97.60 4.89 97.73 4.84 96.80 4.88 97.60
อ่างทอง 4.58 91.52 4.55 91.04 4.38 87.68 4.37 87.36 4.39 87.73 4.46 89.20 4.48 89.60

ด้านความรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจรวมส านักงาน
ประกันสังคม

ด้านกระบวนงานขั้นตอนฯ ด้านบคุลากรผู้ใหบ้ริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านจริยธรรมฯ
ด้านเงินทดแทน

(การประชาสัมพนัธ)์
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ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
ขอนแก่น 4.38 87.63 4.33 86.64 4.21 84.16 4.19 83.76 4.21 84.13 4.46 89.20 4.50 90.00
ชัยภมูิ 4.48 89.52 4.47 89.44 4.48 89.60 4.28 85.60 3.81 76.27 4.16 83.20 4.18 83.60
นครพนม 4.53 90.56 4.52 90.32 4.54 90.88 4.53 90.64 4.75 95.07 4.84 96.80 4.68 93.60
นครราชสีมา 4.59 91.88 4.55 91.00 4.59 91.72 4.56 91.12 4.44 88.73 4.56 91.20 4.50 90.00
บรีุรัมย์ 4.40 88.08 4.48 89.60 4.36 87.28 4.45 88.96 4.37 87.47 4.56 91.20 4.50 90.00
มหาสารคาม 4.86 97.20 4.94 98.80 4.81 96.12 4.91 98.28 4.78 95.67 4.85 97.00 4.85 97.00
มุกดาหาร 4.57 91.40 4.66 93.28 4.58 91.52 4.61 92.20 4.09 81.87 4.42 88.40 4.49 89.80
ยโสธร 4.63 92.60 4.66 93.20 4.82 96.48 4.82 96.32 4.69 93.73 4.61 92.20 4.51 90.20
เลย 4.32 86.40 4.73 94.56 4.18 83.68 4.48 89.60 4.04 80.80 4.28 85.60 4.28 85.60
ศรีสะเกษ 4.31 86.24 4.40 87.92 4.46 89.12 4.35 86.96 4.15 83.07 4.16 83.20 4.18 83.60
สกลนคร 4.49 89.88 4.53 90.64 4.48 89.60 4.47 89.44 4.18 83.67 4.28 85.60 4.42 88.40
สุรินทร์ 4.21 84.24 4.38 87.56 4.22 84.32 4.21 84.24 4.04 80.73 4.24 84.80 4.27 85.40
หนองคาย 4.38 87.60 4.53 90.60 4.35 86.92 4.32 86.48 4.14 82.87 4.24 84.80 4.29 85.80
หนองบวัล าภู 4.36 87.12 4.62 92.44 4.25 85.00 4.21 84.24 4.20 84.00 4.24 84.80 4.24 84.80
อ านาจเจริญ 4.47 89.44 4.62 92.44 4.43 88.52 4.36 87.16 4.25 85.07 4.33 86.60 4.45 89.00
อุดรธานี 4.47 89.44 4.66 93.24 4.24 84.80 4.45 89.96 4.33 86.53 4.56 91.20 4.49 89.80
อุบลราชธานี 4.61 92.16 4.65 63.04 4.32 86.40 4.58 94.60 4.50 89.93 4.61 92.20 4.65 93.00

ด้านความรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจรวมส านักงาน
ประกันสังคม

ด้านกระบวนงานขั้นตอนฯ ด้านบคุลากรผู้ใหบ้ริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านจริยธรรมฯ
ด้านเงินทดแทน

(การประชาสัมพนัธ)์

 



 - ๓๘ - 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
ก าแพงเพชร 4.22 84.32 4.34 86.80 4.17 83.44 4.18 83.52 3.93 78.67 4.10 82.00 4.10 82.00
เชียงราย 4.26 85.20 4.37 87.44 4.26 85.20 4.31 86.16 4.17 83.47 4.26 85.20 4.32 86.40
เชียงใหม่ 4.32 86.48 4.58 91.60 4.27 85.40 4.21 84.20 4.12 82.40 4.12 82.40 4.12 82.40
ตาก 4.78 95.52 4.87 97.40 4.99 99.84 4.89 97.76 4.27 85.47 4.87 97.40 4.87 97.40
นครสวรรค์ 4.63 92.52 4.79 95.88 4.40 88.04 4.38 87.60 4.49 89.73 4.59 91.80 4.51 90.20
น่าน 4.59 91.88 4.44 88.80 4.23 84.56 3.71 74.20 4.04 80.87 4.40 88.00 4.40 88.00
พะเยา 4.88 97.38 4.86 97.28 4.73 94.56 4.82 96.32 4.59 91.73 4.86 97.20 4.90 98.00
พจิิตร 4.02 80.40 4.50 90.00 4.18 83.52 4.22 84.48 4.09 81.73 4.14 82.80 4.20 84.00
พษิณุโลก 4.31 86.24 4.48 89.52 4.32 86.40 4.20 84.08 4.13 82.53 3.90 78.00 3.96 79.20
เพชรบรูณ์ 3.92 78.48 4.24 84.84 3.93 78.68 3.97 79.44 3.75 75.07 3.94 78.80 4.02 80.40
แพร่ 4.30 86.00 4.61 92.28 4.28 85.68 4.35 86.92 4.44 88.80 4.43 88.60 4.53 90.60
แม่ฮ่องสอน 4.67 93.44 4.71 94.16 4.62 92.40 4.66 93.28 4.45 88.93 4.42 88.40 4.52 90.40
ล าปาง 4.60 92.00 4.77 95.32 4.34 86.84 4.52 90.48 4.22 84.47 4.54 90.80 4.54 90.80
ล าพนู 4.11 82.20 4.15 83.10 4.00 80.08 4.07 81.36 3.99 79.73 4.10 82.00 4.06 81.20
สุโขทยั 4.67 93.32 4.57 91.44 4.55 90.96 4.14 82.72 4.53 90.60 4.62 92.40 4.56 91.20
อุตรดิตถ์ 3.91 78.16 4.07 81.36 4.03 80.56 3.92 78.40 3.93 78.53 3.78 75.60 3.86 77.20
อุทยัธานี 4.27 85.40 4.36 87.20 4.30 86.00 4.26 85.26 4.22 84.33 4.35 87.00 4.52 90.40

ด้านความรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจรวมส านักงาน
ประกันสังคม

ด้านกระบวนงานขั้นตอนฯ ด้านบคุลากรผู้ใหบ้ริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านจริยธรรมฯ
ด้านเงินทดแทน

(การประชาสัมพนัธ)์

 

  



 - ๓๙ - 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
กระบี่ 3.95 79.04 4.04 80.72 3.76 75.28 3.74 74.76 3.91 78.20 3.96 79.20 3.98 79.60
ชุมพร 4.23 84.56 4.54 90.88 4.23 84.64 4.17 83.36 4.04 80.80 4.12 82.40 4.22 84.40
ตรัง 4.29 85.76 4.55 90.96 4.35 86.96 4.28 85.52 3.99 79.73 4.26 85.20 4.30 86.00
นครศรีธรรมราข 4.20 83.96 4.27 85.36 4.06 81.12 4.22 84.44 4.00 80.00 4.16 83.20 4.12 82.40
นครศรีธรรมราข สาขาทุ่งสง 4.38 87.52 4.62 92.40 4.35 87.08 4.39 87.84 4.04 80.73 4.22 84.40 4.39 87.80
นราธวิาส 4.11 82.24 4.30 85.92 4.14 82.88 4.04 80.72 3.93 78.67 4.04 80.80 4.04 80.80
ปตัตานี 4.23 84.64 4.37 87.32 4.36 87.24 4.23 84.64 4.31 86.20 4.31 86.20 4.31 86.20
พงังา 3.98 79.64 4.11 82.20 3.82 76.44 3.83 76.56 3.80 76.00 3.91 78.20 3.98 79.60
พทัลุง 4.13 82.64 4.12 82.44 4.14 82.72 4.04 89.88 4.03 80.60 4.00 80.00 4.05 81.00
ภเูก็ต 3.97 79.48 4.14 82.88 3.98 77.64 4.03 80.56 3.93 78.53 4.00 80.00 4.13 82.60
ยะลา 4.04 80.84 4.14 82.72 4.15 83.08 4.02 80.48 3.77 75.40 4.03 80.60 4.11 82.20
สงขลา 4.38 87.60 4.29 85.72 4.32 86.48 4.35 86.92 4.37 87.47 4.34 86.80 4.21 84.20
สงขลา สาขาหาดใหญ่ 4.22 84.36 4.46 89.24 4.14 82.84 4.24 84.76 4.07 81.33 4.25 88.00 4.28 85.60
สตูล 4.19 83.76 4.47 89.36 4.19 83.84 4.17 83.36 4.23 84.53 4.28 85.60 4.32 86.40
สุราษฎร์ธานี 4.10 81.92 4.25 85.04 4.34 86.80 4.00 80.08 3.82 76.40 3.90 78.00 3.96 79.20
สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 4.04 80.72 4.19 83.84 4.25 85.04 3.99 79.84 3.98 79.60 3.96 79.20 4.04 80.80

ด้านความรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจรวมส านักงาน
ประกันสังคม

ด้านกระบวนงานขั้นตอนฯ ด้านบคุลากรผู้ใหบ้ริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านจริยธรรมฯ
ด้านเงินทดแทน

(การประชาสัมพนัธ)์

 

จำกข้อมูลตำรำงที่ ๒๒  แสดงให้เห็นว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ (กองทุนเงินทดแทน) จังหวัดสระแก้ว  มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดด้วย
ค่ำเฉลี่ย ๔.๙๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐ รองลงมำได้แก่จังหวัดตรำด และจังหวัดพะเยำ ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐  ส ำหรับผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจใน
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผู้มำใช้บริกำรพึงพอใจกำรให้บริกำรกำรของส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ๖ มำกท่ีสุด ด้วยค่ำเฉลี่ยที่ ๔.๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐ รองลงมำเป็น
ส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ๗ ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๐ และส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ๒ ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ 



 - ๔๐ - 

 
ตารางที่ ๒๓: ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านต่างๆ (กองทุนประกันสังคม) ของส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามภาค 
 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 4.20 84.00 4.28 85.60 4.15 83.00 4.13 82.60 4.02 80.40 4.12 82.40 4.16 83.20
ภาคกลาง 4.28 85.60 4.38 87.60 4.21 84.20 4.23 84.60 4.18 83.60 4.25 85.00 4.26 85.20
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.41 88.20 4.45 89.00 4.36 87.20 4.40 88.00 4.27 85.40 4.35 87.00 4.37 87.40
ภาคเหนือ 4.33 86.60 4.42 88.40 4.28 85.60 4.21 84.20 4.26 85.20 4.34 86.80 4.36 87.20
ภาคใต้ 4.18 83.60 4.33 86.60 4.17 83.40 4.14 82.80 4.09 81.80 4.15 83.00 4.18 83.60

ด้านความรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจรวมส านักงาน
ประกันสังคม

ด้านกระบวนงานขั้นตอนฯ ด้านบคุลากรผู้ใหบ้ริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านจริยธรรมฯ
ด้านประโยชน์ทดแทน 
(การประชาสัมพนัธ)์

 
 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๒๓ แสดงให้เห็นว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ (กองทุนประกันสังคม) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุด
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๐ โดยพบว่ำด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรเป็นด้ำนที่ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ รองลงมำ
ได้แก่ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๐   
 ในขณะที่กรุงเทพมหำนครมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยที่ ๔.๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๐ โดยพบว่ำ ด้ำนประโยชน์ทดแทน (กำรประชำสัมพันธ์)   
เป็นด้ำนที่ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๐๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๐ รองลงมำเป็นด้ำนควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร ที่ค่ำเฉลี่ย ๔.๑๒ คิดเป็นร้อยละ 
๘๒.๔๐ 



 - ๔๑ - 

 

ตารางที่ ๒๔: ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านต่างๆ (กองทุนประกันสังคม) ของส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามเขตพ้ืนที่และจังหวัด 
 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
เขตพื้นที่ 1 4.49 89.80 4.51 90.20 4.43 88.60 4.36 87.20 4.17 83.40 4.39 87.80 4.34 86.80
เขตพื้นที่ 2 4.28 85.60 4.35 87.00 4.30 86.00 4.25 85.00 4.19 83.80 4.30 86.00 4.25 85.00
เขตพื้นที่ 3 3.99 79.80 4.11 82.20 3.96 79.20 3.85 77.00 3.87 77.40 3.95 79.00 4.00 80.00
เขตพื้นที่ 4 4.19 83.80 4.35 87.00 3.96 79.20 4.04 80.80 3.91 78.20 4.12 82.40 4.16 83.20
เขตพื้นที่ 5 3.96 79.20 3.93 78.60 3.98 79.60 3.91 78.20 3.86 77.20 3.79 75.80 3.82 76.40
เขตพื้นที่ 6 4.28 85.60 4.38 87.60 4.36 87.20 4.23 84.60 4.00 80.00 4.24 84.80 4.37 87.40
เขตพื้นที่ 7 4.58 91.60 4.63 92.60 4.52 90.40 4.52 90.40 4.37 87.40 4.52 90.40 4.54 90.80
เขตพื้นที่ 9 4.18 83.60 4.28 85.60 4.25 85.00 4.15 83.00 4.01 80.20 4.13 82.60 4.15 83.00
เขตพื้นที่ 10 4.18 83.60 4.27 85.40 4.16 83.20 4.13 82.60 4.13 82.60 4.10 82.00 4.18 83.60
เขตพื้นที่ 11 4.27 85.40 4.42 88.40 4.19 83.80 4.16 83.20 4.17 83.40 4.27 85.40 4.29 85.80
เขตพื้นที่ 12 3.78 75.60 3.90 78.00 3.53 70.60 3.82 76.40 3.55 71.00 3.50 70.00 3.67 73.40

ความพงึพอใจรวม
ด้านความรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการ

ส านักงาน
ประกันสังคม

ด้านกระบวนงานขั้นตอนฯ ด้านบคุลากรผู้ใหบ้ริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
ด้านประโยชน์ทดแทน 
(การประชาสัมพนัธ)์

ด้านจริยธรรมฯ

 



 - ๔๒ - 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
กาญจนบรีุ 3.91 78.20 4.01 80.20 3.83 76.60 3.88 77.60 3.78 75.60 3.90 78.00 3.90 78.00
จันทบรีุ 4.37 87.40 4.58 91.60 4.30 86.00 4.32 86.40 4.23 84.60 4.41 88.20 4.43 88.60
ฉะเชิงเทรา 4.26 85.20 4.36 87.20 4.18 83.60 4.17 83.40 4.12 82.40 4.26 85.20 4.17 83.40
ชลบรีุ 4.24 84.80 4.26 85.20 4.17 83.40 4.22 84.40 4.25 85.00 4.19 83.80 4.15 83.00
ชลบรีุ สาขาศรีราชา 4.21 84.20 4.48 89.60 4.34 86.80 4.16 83.20 3.97 79.40 4.23 84.60 4.20 84.00
ชัยนาท 4.41 88.20 4.58 91.60 4.50 90.00 4.48 89.60 4.40 88.00 4.38 87.60 4.40 88.00
ตราด 4.83 96.60 4.91 98.20 4.77 95.40 4.82 96.40 4.82 96.40 4.88 97.60 4.89 97.80
นครนายก 3.94 78.80 4.08 81.60 3.97 79.40 3.93 78.60 3.91 78.20 3.89 77.80 3.94 78.80
นครปฐม 4.60 92.00 4.70 94.00 4.24 84.80 4.41 88.20 4.39 87.80 4.53 90.60 4.55 91.00
นนทบรีุ 3.74 74.80 3.69 73.80 3.42 68.40 3.64 72.80 4.02 80.40 3.98 79.60 4.02 80.40
ปทมุธานี 4.16 83.20 4.11 82.20 3.98 79.60 4.15 83.00 4.06 81.20 4.11 82.20 4.16 83.20
ประจวบคีรีขันธ์ 4.09 81.80 4.02 80.40 4.06 81.20 4.02 80.40 4.01 80.20 4.12 82.40 4.03 80.60
ปราจีนบรีุ 4.14 82.80 4.21 84.20 3.93 78.60 4.00 80.00 3.98 79.60 4.13 82.60 3.95 79.00
พระนครศรีอยุธยา 4.37 87.40 4.47 89.40 4.42 88.40 4.33 86.60 4.33 86.60 4.31 86.20 4.30 86.00
เพชรบรีุ 4.40 88.00 4.54 90.80 4.43 88.60 4.41 88.20 4.11 82.20 4.10 82.00 4.17 83.40
ระยอง 4.03 80.60 4.49 89.80 3.70 74.00 3.73 74.60 3.98 79.60 4.05 81.00 4.13 82.60
ราชบรีุ 4.45 89.00 4.58 91.60 4.38 87.60 4.44 88.80 4.20 84.00 4.55 91.00 4.57 91.40
ราชบรีุ สาขาบา้นโปง่ 4.23 84.60 4.25 85.00 4.05 81.00 4.12 82.40 3.62 72.40 4.08 81.60 4.04 80.80
ลพบรีุ 4.36 87.20 4.58 91.60 4.45 89.00 4.42 88.40 4.39 87.80 4.46 89.20 4.47 89.40
สมุทรปราการ 4.01 80.20 4.15 83.00 3.99 79.80 4.00 80.00 4.08 81.60 3.98 79.60 3.95 79.00
สมุทรปราการ สาขาบางพลี 4.16 83.20 4.29 85.80 4.16 83.20 4.12 82.40 4.11 82.20 4.14 82.80 4.14 82.80
สมุทรปราการ สาขาพระประแดง 4.23 84.60 4.34 86.80 4.15 83.00 4.12 82.40 4.07 81.40 4.21 84.20 4.23 84.60
สมุทรสงคราม 4.09 81.80 4.11 82.20 4.12 82.40 4.06 81.20 3.94 78.80 3.91 78.20 4.11 82.20
สมุทรสาคร 3.96 79.20 4.00 80.00 4.04 80.80 3.94 78.80 3.94 78.80 3.95 79.00 3.96 79.20
สมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน 4.89 97.80 4.94 98.80 4.70 94.00 4.83 96.60 4.83 96.60 4.87 97.40 4.92 98.40
สระแก้ว 4.86 97.20 4.86 97.20 4.86 97.20 4.84 96.80 4.91 98.20 4.94 98.80 4.84 96.80
สระบรีุ 4.53 90.60 4.46 89.20 4.42 88.40 4.47 89.40 4.41 88.20 4.38 87.60 4.42 88.40
สระบรีุ สาขาหนองแค 3.76 75.20 3.89 77.80 3.55 71.00 3.81 76.20 3.55 71.00 3.51 70.20 3.67 73.40
สิงหบ์รีุ 4.50 90.00 4.67 93.40 4.49 89.80 4.54 90.80 4.45 89.00 4.54 90.80 4.59 91.80
สุพรรณบรีุ 4.49 89.80 4.54 90.80 4.41 88.20 4.49 89.80 4.47 89.40 4.48 89.60 4.57 91.40
อ่างทอง 4.45 89.00 4.55 91.00 4.43 88.60 4.39 87.80 4.29 85.80 4.29 85.80 4.33 86.60

ด้านความรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจรวมส านักงาน
ประกันสังคม

ด้านกระบวนงานขั้นตอนฯ ด้านบคุลากรผู้ใหบ้ริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านจริยธรรมฯ
ด้านประโยชน์ทดแทน 
(การประชาสัมพนัธ)์
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ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
ขอนแก่น 4.37 87.40 4.53 90.60 4.41 88.20 4.37 87.40 4.16 83.20 4.30 86.00 4.30 86.00
ชัยภมูิ 4.35 87.00 4.42 88.40 4.29 85.80 4.25 85.00 4.11 82.20 4.31 86.20 4.30 86.00
นครพนม 4.50 90.00 4.58 91.60 4.51 90.20 4.51 90.20 4.49 89.80 4.19 83.80 4.14 82.80
นครราชสีมา 4.06 81.20 4.01 80.20 4.13 82.60 3.99 79.80 3.97 79.40 4.00 80.00 4.00 80.00
บรีุรัมย์ 4.18 83.60 4.50 90.00 3.83 76.60 4.24 84.80 4.14 82.80 4.27 85.40 4.35 87.00
มหาสารคาม 4.63 92.60 4.75 95.00 4.54 90.80 4.73 94.60 4.53 90.60 4.28 85.60 4.31 86.20
มุกดาหาร 4.55 91.00 4.66 93.20 4.52 90.40 4.44 88.80 4.32 86.40 4.43 88.60 4.49 89.80
ยโสธร 4.69 93.80 4.70 94.00 4.71 94.20 4.68 93.60 4.64 92.80 4.71 94.20 4.69 93.80
เลย 4.26 85.20 4.79 95.80 3.95 79.00 4.24 84.80 4.29 85.80 4.45 89.00 4.54 90.80
ศรีสะเกษ 4.41 88.20 4.55 91.00 4.41 88.20 4.47 89.40 4.37 87.40 4.42 88.40 4.43 88.60
สกลนคร 4.31 86.20 4.38 87.60 4.34 86.80 4.25 85.00 4.16 83.20 4.22 84.40 4.28 85.60
สุรินทร์ 4.16 83.20 4.30 86.00 4.24 84.80 4.22 84.40 4.22 84.40 4.20 84.00 4.21 84.20
หนองคาย 4.43 88.60 4.50 90.00 4.34 86.80 4.39 87.80 4.01 80.20 4.49 89.80 4.43 88.60
หนองบวัล าภู 4.51 90.20 4.69 93.80 4.53 90.60 4.51 90.20 4.29 85.80 4.38 87.60 4.39 87.80
อ านาจเจริญ 4.41 88.20 4.57 91.40 4.42 88.40 4.41 88.20 4.36 87.20 4.46 89.20 4.43 88.60
อุดรธานี 4.38 87.60 4.54 90.80 4.30 86.00 4.33 86.60 4.23 84.60 4.27 85.40 4.36 87.20
อุบลราชธานี 4.74 94.80 4.58 91.60 4.63 92.60 4.69 93.80 4.36 87.20 4.49 89.80 4.69 93.80

ด้านความรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจรวมส านักงาน
ประกันสังคม

ด้านกระบวนงานขั้นตอนฯ ด้านบคุลากรผู้ใหบ้ริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านจริยธรรมฯ
ด้านประโยชน์ทดแทน 
(การประชาสัมพนัธ)์
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ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
ก าแพงเพชร 3.94 78.80 4.07 81.40 4.07 81.40 4.04 80.80 4.00 80.00 4.05 81.00 4.06 81.20
เชียงราย 4.24 84.80 4.37 87.40 4.09 81.80 4.17 83.40 4.21 84.20 4.24 84.80 4.25 85.00
เชียงใหม่ 4.16 83.20 4.33 86.60 4.03 80.60 4.12 82.40 4.20 84.00 4.19 83.80 4.20 84.00
ตาก 4.35 87.00 4.59 91.80 4.34 86.80 4.34 86.80 4.34 86.80 4.47 89.40 4.51 90.20
นครสวรรค์ 4.37 87.40 4.43 88.60 4.38 87.60 4.25 85.00 4.18 83.60 4.26 85.20 4.29 85.80
น่าน 4.66 93.20 4.39 87.80 4.31 86.20 3.67 73.40 4.33 86.60 4.45 89.00 4.44 88.80
พะเยา 4.37 87.40 4.45 89.00 4.34 86.80 4.26 85.20 4.18 83.60 4.37 87.40 4.32 86.40
พจิิตร 4.34 86.80 4.47 89.40 4.33 86.60 4.34 86.80 4.42 88.40 4.37 87.40 4.53 90.60
พษิณุโลก 4.24 84.80 4.35 87.00 4.21 84.20 4.25 85.00 4.25 85.00 4.29 85.80 4.34 86.80
เพชรบรูณ์ 4.17 83.40 4.22 84.40 4.04 80.80 4.08 81.60 4.08 81.60 4.17 83.40 4.21 84.20
แพร่ 4.29 85.80 4.44 88.80 4.34 86.80 4.26 85.20 4.26 85.20 4.26 85.20 4.33 86.60
แม่ฮ่องสอน 4.65 93.00 4.70 94.00 4.67 93.40 4.66 93.20 4.43 88.60 4.68 93.60 4.65 93.00
ล าปาง 4.40 88.00 4.56 91.20 4.31 86.20 4.35 87.00 4.25 85.00 4.39 87.80 4.37 87.40
ล าพนู 4.18 83.60 4.25 85.00 4.02 80.40 4.06 81.20 4.13 82.60 4.20 84.00 4.20 84.00
สุโขทยั 4.68 93.60 4.61 92.20 4.59 91.80 4.22 84.40 4.66 93.20 4.73 94.60 4.83 96.60
อุตรดิตถ์ 4.07 81.40 4.30 86.00 4.11 82.20 4.07 81.40 4.07 81.40 4.02 80.40 4.06 81.20
อุทยัธานี 4.54 90.80 4.62 92.40 4.52 90.40 4.47 89.40 4.39 87.80 4.60 92.00 4.60 92.00

ด้านความรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจรวมส านักงาน
ประกันสังคม

ด้านกระบวนงานขั้นตอนฯ ด้านบคุลากรผู้ใหบ้ริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านจริยธรรมฯ
ด้านประโยชน์ทดแทน 
(การประชาสัมพนัธ)์
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ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
กระบี่ 3.80 76.00 3.99 79.80 3.62 72.40 3.81 76.20 3.62 72.40 3.62 72.40 3.72 74.40
ชุมพร 4.20 84.00 4.44 88.80 4.14 82.80 4.10 82.00 4.13 82.60 4.13 82.60 4.18 83.60
ตรัง 4.35 87.00 4.55 91.00 4.33 86.60 4.29 85.80 4.08 81.60 4.28 85.60 4.26 85.20
นครศรีธรรมราข 4.19 83.80 4.46 89.20 4.10 82.00 4.20 84.00 4.06 81.20 4.09 81.80 4.15 83.00
นครศรีธรรมราข สาขาทุ่งสง 4.29 85.80 4.44 88.80 4.34 86.80 4.27 85.40 4.22 84.40 4.28 85.60 4.27 85.40
นราธวิาส 4.07 81.40 4.29 85.80 4.23 84.60 4.14 82.80 4.05 81.00 4.13 82.60 4.14 82.80
ปตัตานี 4.44 88.80 4.52 90.40 4.49 89.80 4.35 87.00 4.32 86.40 4.38 87.60 4.53 90.60
พงังา 4.10 82.00 4.13 82.60 4.00 80.00 3.83 76.60 4.13 82.60 4.11 82.20 4.04 80.80
พทัลุง 4.02 80.40 4.22 84.40 4.00 80.00 4.09 81.80 4.15 83.00 4.15 83.00 4.17 83.40
ภเูก็ต 4.05 81.00 4.07 81.40 3.95 79.00 4.00 80.00 3.94 78.80 3.94 78.80 4.00 80.00
ยะลา 4.21 84.20 4.35 87.00 4.28 85.60 4.15 83.00 4.06 81.20 4.26 85.20 4.29 85.80
สงขลา 4.50 90.00 4.54 90.80 4.49 89.80 4.40 88.00 4.30 86.00 4.41 88.20 4.44 88.80
สงขลา สาขาหาดใหญ่ 4.31 86.20 4.41 88.20 4.26 85.20 4.15 83.00 4.04 80.80 4.14 82.80 4.13 82.60
สตูล 4.15 83.00 4.35 87.00 4.22 84.40 4.18 83.60 4.07 81.40 4.13 82.60 4.15 83.00
สุราษฎร์ธานี 4.20 84.00 4.30 86.00 4.30 86.00 4.18 83.60 4.15 83.00 4.22 84.40 4.28 85.60
สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 4.06 81.20 4.20 84.00 4.02 80.40 4.13 82.60 4.08 81.60 4.05 81.00 4.10 82.00

ด้านความรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจรวมส านักงาน
ประกันสังคม

ด้านกระบวนงานขั้นตอนฯ ด้านบคุลากรผู้ใหบ้ริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านจริยธรรมฯ
ด้านประโยชน์ทดแทน 
(การประชาสัมพนัธ)์

 

   จำกข้อมูลตำรำงที่ ๒๔ แสดงให้เห็นว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ (กองทุนประกันสังคม) จังหวัดสมุทรสำคร (สำขำกระทุ่มแบน)  มีค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจสูงสุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๙๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๐ รองลงมำได้แก่จังหวัดตรำด ด้วยคำ่เฉลี่ยที่ ๔.๘๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๐ และจังหวัดสระแก้ว ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๘๔ คิด
เป็นร้อยละ ๙๒.๒๐ ส ำหรับผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผู้มำใช้บริกำรพึงพอใจกำรให้บริกำรกำรของส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ๗ มำกที่สุด       
ด้วยคำ่เฉลี่ยที่ ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ รองลงมำเป็นส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ๖ ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๐ และส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ๑ 
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ 
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๓)   ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม เป็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมจ ำนวน ๗ ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ให้บริกำร  ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนเงินทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) ด้ำนสิทธิ
ประโยชน์ทดแทน(กองทุนประกันสังคม) ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  และด้ำนควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำรให้บริกำร (งำนกองทุนเงินทดแทน และงำนกองทุนประกันสังคม)    
ผลกำรส ำรวจดังตำรำงที่ ๒๔ 

 ตารางท่ี  ๒๕:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 
                             ของส านักงานประกันสังคม 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
ของส านักงานประกันสังคม 

๔.๓๒ ๘๖.๔๐ มาก 

  

 ตารางท่ี  ๒๖:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมของ 
                              ส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามภาค 

ส านักงาน 
ประกันสังคม 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 
กรุงเทพมหำนคร ๔.๑๗ ๘๓.๔๐ มำก 
ภำคกลำง ๔.๓๓ ๘๖.๖๐ มำก 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.๔๑ ๘๘.๒๐ มำก 
ภำคเหนือ ๔.๓๖ ๘๗.๒๐ มำก 
ภำคใต้ ๔.๑๗ ๘๓.๔๐ มำก 
 หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๒๕ - ๒๖ แสดงให้เห็นว่ำ ผู ้มำใช ้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร         
ในภำพรวมของส ำนักงำนประกันสังคมในระดับมำก ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ เมื่อจ ำแนกเป็น
รำยภำคจะเห็นว่ำ ผู้มำใช้บริกำรของภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม
ของส ำนักงำนประกันสังคมสูงที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๐ รองลงมำคือ ภำคเหนือด้วยค่ำเฉลี่ย 
๔.๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๐ ส่วนกรุงเทพมหำนคร และภำคใต้ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 
ในภำพรวมน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย ๔.๑๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐ 
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ตารางที่  ๒๗:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมของ 
                   ส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามเขตพื้นที่ และจังหวัด 
 

ส ำนักงำนประกันสังคม 
ควำมพึงพอใจรวม 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

เขตพ้ืนที่ ๑ 4.28 85.60 มำก 
เขตพ้ืนที่ ๒ 4.28 85.60 มำก 
เขตพ้ืนที่ ๓ 4.05 81.00 มำก 
เขตพ้ืนที่ ๔ 4.20 84.00 มำก 
เขตพ้ืนที่ ๕ 3.81 76.20 มำก 
เขตพ้ืนที่ ๖ 4.42 88.40 มำก 
เขตพ้ืนที่ ๗ 4.46 89.20 มำก 
เขตพ้ืนที่ ๙ 4.15 83.00 มำก 
เขตพ้ืนที่ ๑๐ 4.21 84.20 มำก 
เขตพ้ืนที่ ๑๑ 4.18 83.60 มำก 
เขตพ้ืนที่ ๑๒ 3.87 77.40 มำก 

รวมกรุงเทพมหำนคร 4.17 83.40 มำก 
 



 - ๔๘ - 

ตารางที่  ๒๗:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมของ 
          ส านักงานประกนัสังคม จ าแนกตามเขตพื้นที่ และจังหวัด (ต่อ) 
 

ส ำนักงำนประกันสังคม 
ควำมพึงพอใจรวม 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

กำญจนบุร ี 4.01 80.20 มำก 

จันทบุร ี 4.34 86.80 มำก 

ฉะเชิงเทรำ 4.25 85.00 มำก 

ชลบุร ี 4.23 84.60 มำก 

ชลบุร ีสำขำศรีรำชำ 4.21 84.20 มำก 

ชัยนำท 4.34 86.80 มำก 

ตรำด 4.90 98.00 มำกท่ีสุด 

นครนำยก 3.95 79.00 มำก 

นครปฐม 4.56 91.20 มำกที่สุด 

นนทบุรี 3.98 79.60 มำก 

ปทุมธำน ี 4.41 88.20 มำก 

ประจวบฯ 4.03 80.60 มำก 

ปรำจีนบุร ี 4.14 82.80 มำก 

พระนครศรีอยุธยำ 4.27 85.40 มำก 

เพชรบุร ี 4.24 84.80 มำก 

ระยอง 4.06 81.20 มำก 

รำชบุร ี 4.60 92.00 มำกที่สุด 

รำชบุร ีสำขำบ้ำนโป่ง 4.22 84.40 มำก 

ลพบุร ี 4.53 90.60 มำกที่สุด 

สมุทรปรำกำร 4.14 82.80 มำก 

สมุทรปรำกำร สำขำบำงพล ี 4.21 84.20 มำก 

สมุทรปรำกำร สำขำพระประแดง 4.31 86.20 มำก 

สมุทรสงครำม 4.16 83.20 มำก 

สมุทรสำคร 3.94 78.80 มำก 

สมุทรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 4.87 97.40 มำกที่สุด 

สระแก้ว 4.91 98.20 มำกที่สุด 

สระบรุ ี 4.62 92.40 มำกที่สุด 

สระบรุ ีสำขำหนองแค 4.03 80.60 มำก 

สิงห์บุร ี 4.59 91.80 มำกที่สุด 

สุพรรณบุร ี 4.73 94.60 มำกที่สุด 

อ่ำงทอง 4.41 88.20 มำก 

รวมภำคกลำง 4.33 84.80 มำก 



 - ๔๙ - 

 
ตารางที่  ๒๗:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมของ 
          ส านักงานประกนัสังคม จ าแนกตามเขตพื้นที่ และจังหวัด (ต่อ) 
 

ส ำนักงำนประกันสังคม 
ควำมพึงพอใจรวม 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

กำฬสินธุ ์ ขนำดตัวอย่ำงไมเ่พียงพอ 

ขอนแก่น 4.40 88.00 มำก 

ชัยภูม ิ 4.24 84.80 มำก 

นครพนม 4.41 88.20 มำก 

นครรำชสมีำ 4.25 85.00 มำก 

บุรีรัมย ์ 4.43 88.60 มำก 

มหำสำรคำม 4.58 91.60 มำกที่สุด 

มุกดำหำร 4.49 89.80 มำก 

ยโสธร 4.60 92.00 มำกที่สุด 

ร้อยเอ็ด ไม่ส่งแบบส ำรวจฯ 
เลย 4.41 88.20 มำก 

ศรีสะเกษ 4.31 86.20 มำก 

สกลนคร 4.35 87.00 มำก 

สุรินทร ์ 4.24 84.80 มำก 

หนองคำย 4.36 87.20 มำก 

หนองบัวล ำภ ู 4.32 86.40 มำก 

อ ำนำจเจรญิ 4.44 88.80 มำก 

อุดรธำน ี 4.43 88.60 มำก 

อุบลรำชธำน ี 4.67 93.40 มำกที่สุด 

รวมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.41 88.20 มำก 

 
 หมายเหตุ 
 ๑.  จังหวัดกำฬสินธุ์ส่งแบบส ำรวจกองทุนประกันสังคม จ ำนวน ๒๙ ฉบับ ท ำให้ขนำดตัวอย่ำงไม่เพียงพอ 
 ๒.  จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ส่งแบบส ำรวจฯ



 - ๕๐ - 

ตารางที่  ๒๗:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมของ 
          ส านักงานประกนัสังคม จ าแนกตามเขตพื้นที่ และจังหวัด (ต่อ) 
 

ส ำนักงำนประกันสังคม 
ควำมพึงพอใจรวม 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

ก ำแพงเพชร 4.08 81.60 มำก 

เชียงรำย 4.29 85.80 มำก 

เชียงใหม่ 4.16 83.20 มำก 

ตำก 4.69 93.80 มำกที่สุด 

นครสวรรค ์ 4.40 88.00 มำก 

น่ำน 4.42 88.40 มำก 

พะเยำ 4.61 92.20 มำกที่สุด 

พิจิตร 4.37 87.40 มำก 

พิษณุโลก 4.15 83.00 มำก 

เพชรบูรณ ์ 4.12 82.40 มำก 

แพร่ 4.43 88.60 มำก 

แม่ฮ่องสอน 4.59 91.80 มำกที่สุด 

ล ำปำง 4.46 89.20 มำก 

ล ำพูน 4.13 82.60 มำก 

สุโขทัย 4.70 94.00 มำกที่สุด 

อุตรดิตถ ์ 3.93 78.60 มำก 

อุทัยธำนี 4.56 91.20 มำกที่สุด 

รวมภำคเหนือ 4.36 87.20 มำก 



 - ๕๑ - 

ตารางที่  ๒๗:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมของ 
       ส านักงานประกันสังคม จ าแนกตามเขตพื้นที่ และจังหวัด (ต่อ) 
 

ส ำนักงำนประกันสังคม 
ควำมพึงพอใจรวม 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

กระบี ่ 3.85 77.00 มำก 

ชุมพร 4.20 84.00 มำก 

ตรัง 4.28 85.60 มำก 

นครศรีธรรมรำช 4.14 82.80 มำก 

นครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 4.33 86.60 มำก 

นรำธิวำส 4.09 81.80 มำก 

ปัตตำน ี 4.42 88.40 มำก 

พังงำ 4.01 80.20 มำก 

พัทลุง 4.11 82.20 มำก 

ภูเก็ต 4.07 81.40 มำก 

ยะลำ 4.20 84.00 มำก 

ระนอง ไม่ส่งแบบส ำรวจฯ 
สงขลำ 4.33 86.60 มำก 

สงขลำ สำขำหำดใหญ ่ 4.21 84.20 มำก 

สตูล 4.24 84.80 มำก 

สุรำษฎร์ธำน ี 4.12 82.40 มำก 

สุรำษฎร์ธำน ีสำชำเกำะสมุย 4.07 81.40 มำก 

รวมภำคใต ้ 4.17 83.40 มำก 
 
  หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 

   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 

   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๒๗ แสดงให้เห็นว่ำ ผู้มำใช้บริกำรในภำพรวมของส ำนักงำนประกันสังคม จังหวัด
สระแก้ว มีค่ำควำมพึงพอใจสูงที่สุดในระดับมำกที่สุด ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๙๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๐ รองลงมำเป็น
จงัหวัดตรำด ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐  จังหวัดสมุทรสำคร (สำขำกระทุ่มแบน) ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๘๗ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐ ตำมล ำดับ ในกำรนี้ มีส ำนักงำนประกันสังคมจ ำนวน  ๒ จังหวัดไม่ส่งแบบส ำรวจ คือ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และจังหวัดระนอง และส ำนักงำนประกันสังคมจ ำนวน ๑ จังหวัด ขนำดตัวอย่ำงไม่เพียงพอ คือ จังหวัด
กำฬสินธุ์ 



 - ๕๒ - 

ตารางที่  ๒๘:  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการเปลี่ยนแปลงของระดับความพึงพอใจ 
  ของผู้ใช้บริการในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม ระหว่างปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔  
 

ส ำนักงำนประกันสังคม 
ควำมพึงพอใจรวม  

ปี ๒๕๕๓ 
ควำมพึงพอใจรวม  

ปี ๒๕๕๔ กำรเปลีย่นแปลง 
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

เขตพื้นท่ี 1 4.13 82.60 4.28 85.60 เพิ่มขึ้น 
เขตพื้นท่ี 2 4.30 86.00 4.28 85.60 ลดลง 

เขตพื้นท่ี 3 4.20 84.00 4.05 81.00 ลดลง 
เขตพื้นท่ี 4 4.29 85.80 4.20 84.00 ลดลง 

เขตพื้นท่ี 5 4.27 85.40 3.81 76.20 ลดลง 
เขตพื้นท่ี 6 3.72 74.40 4.42 88.40 เพิ่มขึ้น 
เขตพื้นท่ี 7 4.41 88.20 4.46 89.20 เพิ่มขึ้น 

เขตพื้นท่ี 9 4.06 81.20 4.15 83.00 เพิ่มขึ้น 
เขตพื้นท่ี 10 4.21 84.20 4.21 84.20 คงที ่

เขตพื้นท่ี 11 3.90 78.00 4.18 83.60 เพิ่มขึ้น 
เขตพื้นท่ี 12 3.54 70.80 3.87 77.40 เพิ่มขึ้น 

รวมกรุงเทพมหำนคร 4.09 81.80 4.17 83.40 เพิ่มขึ้น 
 



 - ๕๓ - 

ตารางที่  ๒๘:  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการเปลี่ยนแปลงของระดับความพึงพอใจ 
         ของผู้ใช้บริการในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม ระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ปี ๒๕๕๓ (ต่อ) 
 

ส ำนักงำนประกันสังคม 
ควำมพึงพอใจรวม 

ปี ๒๕๕๓ 
ควำมพึงพอใจรวม 

ปี ๒๕๕๔ ควำมเปลีย่นแปลง 
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

กำญจนบุร ี 4.46 89.20 4.01 80.20 ลดลง 
จันทบุร ี 4.43 88.60 4.34 86.80 ลดลง 

ฉะเชิงเทรำ 4.27 85.40 4.25 85.00 ลดลง 

ชลบุร ี 4.18 83.60 4.23 84.60 เพิ่มขึ้น 

ชลบุร ีสำขำศรีรำชำ 3.55 71.00 4.21 84.20 เพิ่มขึ้น 

ชัยนำท 4.28 85.60 4.34 86.80 เพิ่มขึ้น 

ตรำด 4.46 89.20 4.90 98.00 เพิ่มขึ้น 

นครนำยก 4.35 87.00 3.95 79.00 ลดลง 

นครปฐม 4.44 88.80 4.56 91.20 เพิ่มขึ้น 

นนทบุรี 3.83 76.60 3.98 79.60 เพิ่มขึ้น 

ปทุมธำน ี 4.37 87.40 4.41 88.20 เพิ่มขึ้น 

ประจวบฯ 4.52 90.40 4.03 80.60 ลดลง 

ปรำจีนบุร ี 4.26 85.20 4.14 82.80 ลดลง 

พระนครศรีอยุธยำ 4.38 87.60 4.27 85.40 ลดลง 

เพชรบุร ี 3.96 79.20 4.24 84.80 เพิ่มขึ้น 

ระยอง 3.87 77.40 4.06 81.20 เพิ่มขึ้น 

รำชบุร ี 3.85 77.00 4.60 92.00 เพิ่มขึ้น 

รำชบุร ีสำขำบ้ำนโป่ง 4.27 85.40 4.22 84.40 ลดลง 

ลพบุร ี 4.40 88.00 4.53 90.60 เพิ่มขึ้น 

สมุทรปรำกำร 3.91 78.20 4.14 82.80 เพิ่มขึ้น 

สมุทรปรำกำร สำขำบำงพล ี 4.15 83.00 4.21 84.20 เพิ่มขึ้น 

สมุทรปรำกำร สำขำพระประแดง 4.28 85.60 4.31 86.20 เพิ่มขึ้น 

สมุทรสงครำม 4.45 89.00 4.16 83.20 ลดลง 

สมุทรสำคร 4.30 86.00 3.94 78.80 ลดลง 

สมุทรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 4.51 90.20 4.87 97.40 เพิ่มขึ้น 
สระแก้ว 4.85 97.00 4.91 98.20 เพิ่มขึ้น 
สระบรุ ี 3.66 73.20 4.62 92.40 เพิ่มขึ้น 

สระบรุ ีสำขำหนองแค 4.12 82.40 4.03 80.60 ลดลง 
สิงห์บุร ี 4.54 90.80 4.59 91.80 เพิ่มขึ้น 

สุพรรณบุร ี 4.34 86.80 4.73 94.60 เพิ่มขึ้น 
อ่ำงทอง 4.52 90.40 4.41 88.20 ลดลง 

รวมภำคกลำง 4.24 84.80 4.33 84.80 เพิ่มขึ้น 



 - ๕๔ - 

 
ตารางที่  ๒๘:  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการเปลี่ยนแปลงของระดับความพึงพอใจ 
          ของผู้ใช้บริการในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม ระหว่างปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔ (ต่อ) 
 

ส ำนักงำนประกันสังคม 
ควำมพึงพอใจรวม 

ปี ๒๕๕๓ 
ควำมพึงพอใจรวม 

ปี ๒๕๕๔ ควำมเปลีย่นแปลง 
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

กำฬสินธุ ์ 3.93 78.60 ขนำดตัวอย่ำงไมเ่พียงพอ - 
ขอนแก่น 4.45 89.00 4.40 88.00 ลดลง 
ชัยภูม ิ 4.32 86.40 4.24 84.80 ลดลง 

นครพนม 4.69 93.80 4.41 88.20 ลดลง 
นครรำชสมีำ 4.52 90.40 4.25 85.00 ลดลง 

บุรีรัมย ์ 4.54 90.80 4.43 88.60 ลดลง 
มหำสำรคำม 4.02 80.40 4.58 91.60 เพิ่มขึ้น 
มุกดำหำร 4.59 91.80 4.49 89.80 ลดลง 

ยโสธร 4.50 90.00 4.60 92.00 เพิ่มขึน้ 
ร้อยเอ็ด 4.54 90.80 ไม่ส่งแบบส ำรวจฯ - 

เลย 3.57 71.40 4.41 88.20 เพิ่มขึ้น 
ศรีสะเกษ 4.51 90.20 4.31 86.20 ลดลง 

สกลนคร 4.28 85.60 4.35 87.00 เพิ่มขึ้น 
สุรินทร ์ 3.82 76.40 4.24 84.80 เพิ่มขึ้น 
หนองคำย 4.41 88.20 4.36 87.20 ลดลง 

หนองบัวล ำภ ู 4.06 81.20 4.32 86.40 เพิ่มขึ้น 
อ ำนำจเจรญิ 4.52 90.40 4.44 88.80 ลดลง 

อุดรธำน ี 4.24 84.80 4.43 88.60 เพิ่มขึ้น 
อุบลรำชธำน ี 4.27 85.40 4.67 93.40 เพิ่มขึ้น 
รวมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.30 86.00 4.41 88.20 เพิ่มขึ้น 



 - ๕๕ - 

ตารางที่  ๒๘:  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการเปลี่ยนแปลงของระดับความพึงพอใจ 
         ของผู้ใช้บริการในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม ระหว่างปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔ (ต่อ) 
 

ส ำนักงำนประกันสังคม 
ควำมพึงพอใจรวม 

ปี ๒๕๕๓ 
ควำมพึงพอใจรวม 

ปี ๒๕๕๔ ควำมเปลีย่นแปลง 
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

ก ำแพงเพชร 3.75 75.00 4.08 81.60 เพิ่มขึ้น 
เชียงรำย 4.38 87.60 4.29 85.80 ลดลง 

เชียงใหม ่ 3.47 69.40 4.16 83.20 เพิ่มขึ้น 
ตำก 4.22 84.40 4.69 93.80 เพิ่มขึ้น 

นครสวรรค ์ 4.35 87.00 4.40 88.00 เพิ่มขึ้น 
น่ำน 4.17 83.40 4.42 88.40 เพิ่มขึ้น 
พะเยำ 4.66 93.20 4.61 92.20 ลดลง 

พิจิตร 4.60 92.00 4.37 87.40 ลดลง 
พิษณุโลก 4.27 85.40 4.15 83.00 ลดลง 

เพชรบูรณ ์ 3.75 75.00 4.12 82.40 เพิ่มขึ้น 
แพร่ 4.42 88.40 4.43 88.60 เพิ่มขึ้น 
แม่ฮ่องสอน 4.58 91.60 4.59 91.80 เพิ่มขึ้น 

ล ำปำง 3.60 72.00 4.46 89.20 เพิ่มขึ้น 
ล ำพูน 4.39 87.80 4.13 82.60 ลดลง 

สุโขทัย 4.75 95.00 4.70 94.00 ลดลง 
อุตรดิตถ ์ 4.67 93.40 3.93 78.60 ลดลง 

อุทัยธำน ี 4.30 86.00 4.56 91.20 เพิ่มขึ้น 
รวมภำคเหนือ 4.25 85.00 4.36 87.20 เพิ่มขึ้น 



 - ๕๖ - 

ตารางที่  ๒๘:  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการเปลี่ยนแปลงของระดับความพึงพอใจ 
          ของผู้ใช้บริการในภาพรวมของส านักงานประกันสังคม ระหว่างปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔ (ต่อ) 
 

ส ำนักงำนประกันสังคม 
ควำมพึงพอใจรวม 

ปี ๒๕๕๓ 
ควำมพึงพอใจรวม 

ปี ๒๕๕๔ ควำมเปลีย่นแปลง 
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

กระบี ่ 4.37 87.40 3.85 77.00 ลดลง 
ชุมพร 4.26 85.20 4.20 84.00 ลดลง 

ตรัง 4.36 87.20 4.28 85.60 ลดลง 
นครศรีธรรมรำช 3.80 76.00 4.14 82.80 เพิ่มขึ้น 

นครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 4.28 85.60 4.33 86.60 เพิ่มขึ้น 
นรำธิวำส 4.13 82.60 4.09 81.80 ลดลง 
ปัตตำน ี 4.62 92.40 4.42 88.40 ลดลง 

พังงำ 3.90 78.00 4.01 80.20 เพิ่มขึ้น 
พัทลุง 3.81 76.20 4.11 82.20 เพิ่มขึ้น 

ภูเก็ต 3.87 77.40 4.07 81.40 เพิ่มขึ้น 
ยะลำ 4.33 86.60 4.20 84.00 ลดลง 
ระนอง 4.58 91.60 ไม่ส่งแบบส ำรวจ - 

สงขลำ 4.15 83.00 4.33 86.60 เพิ่มขึ้น 
สงขลำ สำขำหำดใหญ ่ 3.75 75.00 4.21 84.20 เพิ่มขึ้น 

สตูล 4.24 84.80 4.24 84.80 คงที ่
สุรำษฎร์ธำน ี 4.03 80.60 4.12 82.40 เพิ่มขึ้น 

สุรำษฎร์ธำน ีสำชำเกำะสมุย 4.05 81.00 4.07 81.40 เพิ่มขึ้น 
รวมภำคใต ้ 4.15 83.00 3.92 78.44 เพิ่มขึ้น 

 

 จำกข้อมูลตำรำงที่ ๒๘ แสดงให้เห็นว่ำ ผู้มำใช้บริกำรในภำพรวมของส ำนักงำนประกันสังคม มีผล
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจเพ่ิมขึ้นทุกภำค และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยจังหวัดพบว่ำ ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
และส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ จ ำนวน ๕๒ แห่ง มีผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
๕๖.๕๒  และมีส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดและส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ จ ำนวน ๓๘ แห่ง มีผลกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจลดลง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๐ แสดงให้เห็นว่ำ หน่วยให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม
ส่วนใหญ่สำมำรถให้บริกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจให้ผู้มำใช้บริกำรไดเ้พ่ิมขึ้น 
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 ๔) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานประกันสังคมในภาพรวม 
(๑) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของส านักงานประกันสังคมตามกลุ่มผู้มาใช้บริการ 

  เมื่อน ำข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมมำศึกษำเปรียบเทียบ สรุป
ผลได้ดังตำรำงที่ ๒๖  

 ตารางที่  ๒๙:  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของส านักงานประกันสังคม  
   จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ 

กลุ่มผู้มาใช้บริการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
นำยจ้ำง / ตัวแทน ๔.๓๔ ๘๖.๘๐ มำก 
ผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓ ๔.๓๐ ๘๖.๐๐ มำก 
ผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙ ๔.๒๘ ๘๕.๖๐ มำก 
ผู้มีส่วนได้เสีย / ทำยำท / ผู้มีสิทธิ ๔.๔๑ ๘๘.๒๐ มำก 
ผู้รับมอบอ ำนำจ / ผู้รับมอบฉันทะ ๔.๓๒ ๘๖.๔๐ มำก 
ข้ำรำชกำร/พนักงำนประกันสังคม/
นักศึกษำ 

๔.๓๕ ๘๗.๐๐ มำก 

 หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 

 จำกข้อมูลตำรำงที ่ ๒๖ แสดงให้เห็นว่ำ เมื ่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู ้มำใช้บริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม จะเห็นว่ำ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย/ทำยำท/ผู้มีสิทธิ เป็นกลุ่มที่มีควำมพึงพอใจสูงที่สุดในระดับมำก
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๐ รองลงมำคือ กลุ่มข้ำรำชกำร/พนักงำนประกันสังคม/นักศึกษำ        
ที่ค่ำเฉลี ่ย ๔.๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐ และกลุ ่มผู ้รับมอบอ ำนำจ/ผู้รับมอบฉันทะ ที ่ค่ำเฉลี ่ย ๔.๓๒     
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐ 
 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรกลุ่มนำยจ้ำง/ตัวแทน และกลุ่มผู้ประกันตน 
จะเห็นว่ำ กลุ่มนำยจ้ำง/ตัวแทน และกลุ่มผู้ประกันตน มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม
ใกล้เคียงกัน คือ กลุ่มนำยจ้ำง/ตัวแทน มีควำมพึงพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ กลุ่มผู้ประกันตน
มำตรำ ๓๓ และ กลุ่มผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙ มีค่ำควำมพึงพอใจที่ค่ำเฉลี่ย ๔.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ และ   
ที่ค่ำเฉลี่ย ๔.๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐ ตำมล ำดับ 
 นอกจำกนี้ เมื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรกลุ่มผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓ และ       
กลุ่มผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙ พบว่ำ กลุ่มผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓ จะมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม    
ของส ำนักงำนประกันสังคมสูงกว่ำกลุ่มผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙ เล็กน้อย 



 - ๕๘ - 

 

(๒) เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความพึงพอใจรวม 
   ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ได้มีกำรก ำหนดปัจจัยต่ำงๆ     
ที่เกี่ยวข้องจ ำนวน ๘ ปัจจัย คือ ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร  
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้ำนเงินทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) ด้ำนสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำร   
งำนกองทุนเงินทดแทน และงำนกองทุนประกันสังคม สรุปผลได้ดังรูปภำพที่ ๑ 

 รูปภาพที่ ๑: เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับความพึงพอใจรวม 

4.32

4.44

4.27 4.26

4.18 4.20

4.29 4.28
4.32

4.05
4.10
4.15
4.20
4.25
4.30
4.35
4.40
4.45
4.50

รูปภาพที่ ๑ เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยต่างๆกับความพึงพอใจรวม

     

 

 จำกรูปภำพที่ ๑ แสดงให้เห็นว่ำควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมระหว่ำง
ปัจจัยต่ำงๆ กับควำมพึงพอใจรวม พบว่ำ ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรสูงที่สุดด้วย
ค่ำเฉลี ่ย ๔.๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ รองลงมำเป็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๒      
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐  

86.40 88.80 
85.40 

85.20 83.60 84.00 

85.80 
85.60 

86.40 



 - ๕๙ - 

(๓) เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความพึงพอใจของนายจ้าง 
  ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ได้มีกำรส ำรวจควำมพึง

พอใจของนำยจ้ำงโดยกำรก ำหนดปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจ ำนวน ๘ ปัจจัย คือ ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำน เงินทดแทน (กองทุนเงิน
ทดแทน) ด้ำนสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน และงำนกองทุนประกันสังคม สรุปผลได้  
ดังรูปภำพที่ ๒ 

 

รูปภาพที่ ๒ : เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับความพึงพอใจของนายจ้าง 

 
จำกรูปภำพที่ ๒ แสดงให้เห็นว่ำควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มำใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมกับ

ปัจจัยต่ำงๆ พบว่ำ ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรสูงที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๕ คิดเป็นร้อยละ 
๘๙.๐๐ รองลงมำเป็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรด้วยค่ำเฉลี่ย  ๔.๓๓  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ 

86.60 
89.00 

84.80 84.80 
84.20 84.00 

86.40 
85.80 86.80 
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(๔) เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ 
  ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ได้มีกำรส ำรวจควำมพึง

พอใจของผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓ โดยกำรก ำหนดปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจ ำนวน ๘ ปัจจัย คือ ด้ำนกระบวนงำน
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู ้ให้บริกำร ด้ำนสิ ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนจริยธรรม       
ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้ำนเงินทดแทน (กองทุนเงินทดแทน)  
ด้ำนสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน และงำนกองทุน
ประกันสังคม สรุปผลได้ดังรูปภำพที่ ๓ 

รูปภาพที่ ๓: เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ  กับความพึงพอใจของผู้ประกนัตนมาตรา ๓๓ 

 

จำกรูปภำพที่ ๓ แสดงให้เห็นว่ำควำมพึงพอใจของผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓ ที่มำใช้บริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมกับปัจจัยต่ำงๆ พบว่ำ ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรสูงที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย  
๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ รองลงมำเป็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร  
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ 

86.20 
88.40 85.20 

85.00 
83.60 83.40 

86.00 85.20 86.00 



 - ๖๑ - 

(๕) เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ 
  ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ได้มีกำรส ำรวจควำม พึง

พอใจของผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙ โดยกำรก ำหนดปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจ ำนวน ๘ ปัจจัย คือ ด้ำนกระบวนงำน
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนจริยธรรม 
ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้ำนเงินทดแทน (กองทุนเงินทดแทน)  
ด้ำนสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน และงำนกองทุน
ประกันสังคม สรุปผลได้ดังรูปภำพที่ ๔ 

 รูปภาพที่ ๔: เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ  กับความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ 

 

 จำกรูปภำพที่ ๔ แสดงให้เห็นว่ำควำมพึงพอใจของผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙ ที่มำใช้บริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมกับปัจจัยต่ำงๆ พบว่ำ ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรสูงที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย 
๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ รองลงมำเป็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๐ 

85.80 
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85.20 
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 - ๖๒ - 

(๖) เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยต่าง  ๆกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย/ทายาท/ผู้มีสิทธิ 
  ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

ผู้มีส่วนได้เสีย/ทำยำท/ผู้มีสิทธิ โดยกำรก ำหนดปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจ ำนวน ๘ ปัจจัย คือ ด้ำนกระบวนงำน
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนจริยธรรม 
ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้ำนเงินทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) ด้ำนสิทธิประโยชน์ 
(กองทุนประกันสังคม) ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน และงำนกองทุนประกันสังคม สรุปผลได้ 
ดังรูปภำพที่ ๕ 

รูปภาพที่ ๕ : เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ  กับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย/ทายาท/ผู้มีสิทธิ 

 
 
จำกรูปภำพที่ ๕ แสดงให้เห็นว่ำควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย/ทำยำท/ผู้มีสิทธิ ที่มำใช้บริกำรของ

ส ำนักงำนประกันสังคมกับปัจจัยต่ำงๆ พบว่ำ ผู ้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรสูงที่สุด   
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ รองลงมำเป็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำ
กำรให้บริกำรด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ 

88.00 

89.00 

86.80 
86.00 

83.60 
86.00 85.80 

88.00 
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 - ๖๓ - 

(๗) เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยต่าง  ๆกับความพึงพอใจของผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับมอบฉันทะ 
  ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

ผู้รับมอบอ ำนำจ/ผู้รับมอบฉันทะ โดยกำรก ำหนดปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจ ำนวน ๘ ปัจจัย คือ ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอน
และระยะเวลำกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนเงินทดแทน (กองทุน เงิน
ทดแทน) ด้ำนสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน และงำนกองทุนประกันสังคม     
สรุปผลได้ดังรูปภำพที่ ๖ 

รูปภาพที่ ๖: เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ  กับความพึงพอใจของผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับมอบฉันทะ 

 

จำกรูปภำพที่ ๖ แสดงให้เห็นว่ำควำมพึงพอใจของผู้รับมอบอ ำนำจ/ผู้รับมอบฉันทะ ที่มำใช้บริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคมกับปัจจัยต่ำงๆ พบว่ำ ผู ้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรสูงที่สุด  
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐ รองลงมำเป็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำ
กำรให้บริกำรด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ 

86.60 
89.40 

84.80 
85.20 

83.60 
83.80 85.60 

85.40 
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 - ๖๔ - 

(๘) เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความพึงพอใจของข้าราชการ/
พนักงานประกันสังคม/  นักศึกษา 

  ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำร/พนักงำนประกันสังคม/นักศึกษำ โดยกำรก ำหนดปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจ ำนวน ๘ ปัจจัย คือ      
ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้ำนเงินทดแทน (กองทุนเงินทดแทน) 
ด้ำนสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน และงำนกองทุน
ประกันสังคม สรุปผลได้ดังรูปภำพที่ ๗ 

รูปภาพที่ ๗: เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยด้านต่าง  ๆกับความพึงพอใจของข้าราชการ/พนักงาน
ประกันสงัคม/นักศึกษา 

 

จำกรูปภำพที่ ๗ แสดงให้เห็นว่ำควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำร/พนักงำนประกันสังคม/นักศึกษำ ที่มำใช้
บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมกับปัจจัยต่ำงๆ พบว่ำ ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร     
สูงที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐ รองลงมำเป็นควำมพึงพอใจด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และ
กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๐ 
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บทที่ ๕ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 สรุป 
ส ำนักงำนประกันสังคม โดยกองวิจัยและพัฒนำ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อ

กำรให้บริกำรของหน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคมในกรุงเทพมหำนครเขตพ้ืนที่  ๑-๑๒ และส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือน ำผลมำใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำร ให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของนำยจ้ำง ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชำชนทั่วไป ในกำรรับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง โดยด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกหน่วยบริกำรส ำนักงำนประกันสังคมในกรุงเทพมหำนครเขตพ้ืนที่ ๑-๑๒ 
และส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ตอบแบบสอบถำมคือผู้ที่มำใช้บริกำร โดยมีข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคมเป็นผู้แจกแบบสอบถำม เก็บข้อมูลระหว่ำงวันที่ ๑๘ พฤษภำคม – ๓๐ 
มิถุนำยน ๒๕๕๔ มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น ๑๒,๙๖๔ รำย (กองทุนประกันสังคมจ ำนวน ๘,๕๒๐ รำย กองทุน
เงินทดแทนจ ำนวน ๔,๔๔๔ รำย) แบ่งเป็น ๗ กลุ่ม คือ 

๑. กลุ่มนำยจ้ำง/ตัวแทน      จ ำนวน ๒,๑๐๙  รำย 
๒. กลุ่มผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓     จ ำนวน ๖,๑๘๓ รำย 
๓. กลุ่มผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙     จ ำนวน ๒,๑๙๘ รำย 
๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย/ทำยำท/ผู้มีสิทธิ          จ ำนวน ๗๗๘ รำย 
๕. กลุ่มผู้รับมอบอ ำนำจ/ผู้รับมอบฉันทะ    จ ำนวน ๙๕๗ รำย 
๖. กลุ่มอ่ืนๆ เช่นข้ำรำชกำร/พนักงำนประกันสังคม/นักศึกษำ เป็นต้น   จ ำนวน ๔๙๑ รำย 

 ๗. ไม่ตอบว่ำอยู่ในกลุ่มใด จ ำนวน ๒๔๘ รำย 
ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมประจ ำปี ๒๕๕๔ สรุปได้ 
ดังนี้ 
 ๑. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการส านักงานประกันสังคมในภาพรวม ซึ่งเป็นกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรทั้งสองกองทุน ครอบคลุม ๗ ด้ำน คือ  
  ๑. ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร   
  ๒. ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร   
  ๓. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
  ๔. ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ๕. ด้ำนเงินทดแทน (ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน) 
  ๖. ด้ำนสิทธิประโยชน์(ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม) 
  ๗. ด้ำนควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำรให้บริกำร (งำนกองทุนเงินทดแทน และ งำนกองทุน
ประกันสังคม)  
 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรส ำนักงำนประกันสังคมในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจในระบบ ๕ – Point Rating Scale  มีค่ำเท่ำกับ ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐  

 ๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการส านักงานประกันสังคมส าหรับงานกองทุนเงิน
ทดแทน ซึ่งเป็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน ครอบคลุม ๖ ด้ำน คือ  
  ๑. ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร  
  ๒ ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร  
  ๓. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
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  ๔. ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ๕. ด้ำนเงินทดแทน (ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน) 
  ๖. ด้ำนควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำรให้บริกำร (งำนกองทุนเงินทดแทน)  
 พบว่ำ ผู้มำใช้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนมีผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกด้วยค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจที่ ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ โดยผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรสูงที่สุด 
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๕  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ รองลงมำคือด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ ส่วนด้ำนเงินทดแทน (ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน) มี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดที่ค่ำเฉลี่ย ๔.๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจประจ ำปี ๒๕๕๔ กับ ปี ๒๕๕๓ พบว่ำ ปี ๒๕๕๔ ระดับควำมพึงพอใจสูงขึ้น (ปี ๒๕๕๓ ผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐)  

 ๓. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการส านักงานประกันสังคมส าหรับงานกองทุนประกันสังคม  
ซึ่งเป็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรงำนกองทุนประกันสังคม ครอบคลุม ๖ ด้ำน คือ  
  ๑. ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร  
  ๒. ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร  
  ๓. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
  ๔. ด้ำนสิทธิประโยชน์ (ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม)  
  ๕. ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ๖. ด้ำนควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำกำรให้บริกำรรำยกระบวนงำน (กองทุนประกันสังคม) 
 พบว่ำ ผู้มำใช้บริกำรงำนกองทุนประกันสังคม มีผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกด้วยค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจทีค่่ำเฉลี่ย ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐  โดยผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร
สูงที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๒  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ รองลงมำคือด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ให้บริกำร ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ ส่วนด้ำนควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
น้อยที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจประจ ำปี 
๒๕๕๔ กับ ปี ๒๕๕๓ พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อพิจำรณำเป็นแต่ละด้ำนพบว่ำ
ทุกด้ำนมผีลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจสูงขึ้น 
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จำกกำรเปรียบเทียบผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนและงำนกองทุน
ประกันสังคม พบว่ำ มีควำมพึงพอใจใกล้เคียงกัน โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ให้บริกำร และด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรค่อนข้ำงสูง ขณะเดียวกันทั้งสองกองทุนมีผลควำมพึงพอใจเกี่ยวกับควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนสูงขึ้น กล่ำวคือ ในปี ๒๕๕๓ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กองทุนทั้งสองกองทุนมีค่ำเฉลี่ยน้อยกว่ำ ๔ แต่ในปี ๒๕๕๔ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม มีระดับควำมพึงพอใจที่ค่ำเฉลี่ย ๔.๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐ และ 
ที่ค่ำเฉลี่ย ๔.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ ตำมล ำดับ ซึ่งระดับควำมพึงพอใจดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำผู้มำใช้บริกำร
ของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนทั้งสองกองทุนเพ่ิมมำกข้ึน  

 ๔. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปัจจัยต่างๆกับความพึงพอใจรวม กำรส ำรวจควำมพึง
พอใจผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ได้มีกำรก ำหนดปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจ ำนวน ๗ ปัจจัย คือ  
 ๑. ด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร  
 ๒. ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร  
 ๓. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
 ๔. ด้ำนเงินทดแทน (กองทุนเงินทดแทน)  
 ๕. ด้ำนสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม)  
 ๖. ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๗. ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำรรำยกระบวนงำนงำนกองทุนเงินทดแทนและงำนกองทุนประกันสังคม  
พบว่ำ ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรสูงที่สุดด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ 
รองลงมำเป็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๔๐  

 ๕. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างกลุ่มผู้มาใช้บริการกับความพึงพอใจรวม กำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคม ได้มีกำรก ำหนดกลุ่มผู้มำใช้บริกำรเป็น ๖ กลุ่ม คือ  
  ๑. กลุ่มนำยจ้ำง/ตัวแทน  
  ๒. กลุ่มผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓  
  ๓. กลุ่มผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙  
  ๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย/ทำยำท/ผู้มีสิทธิ    
  ๕. กลุ่มผู้รับมอบอ ำนำจ/ผู้รับมอบฉันทะ  
  ๖. กลุ่มอ่ืนๆ เช่นข้ำรำชกำร / พนักงำนประกันสังคม / นักศึกษำ เป็นต้น  
พบว่ำ ควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย /ทำยำท/ผู้มีสิทธิ เป็นกลุ่มที่มีควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรสูงที่สุด
ด้วยค่ำเฉลี่ย ๔.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๐ 

  ๖. หน่วยให้บริการที่มีผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมตั้งแต่ร้อยละ ๘๕.๐๐ ขึ้นไป 
ประกอบด้วย 
  ๑. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว   ร้อยละ ๙๘.๒๐ 
  ๒. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรำด   ร้อยละ ๙๘.๐๐ 
  ๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสำคร (สำขำกระทุ่มแบน) ร้อยละ ๙๗.๔๐ 
  ๔. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี  ร้อยละ ๙๔.๖๐ 
  ๕. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย   ร้อยละ ๙๔.๐๐ 
  ๖. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก   ร้อยละ  ๙๓.๘๐ 
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  ๗. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี  ร้อยละ ๙๓.๔๐ 
  ๘. ส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ๗   ร้อยละ ๙๒.๒๐ 
  ๙. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ   ร้อยละ ๙๒.๒๐ 
  ๑๐. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี   ร้อยละ ๙๒.๒๐ 
  ๑๑. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี   ร้อยละ ๙๒.๐๐ 
  ๑๒. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยโสธร   ร้อยละ ๙๒.๐๐ 
  ๑๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร้อยละ ๙๑.๘๐ 
  ๑๔. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี   รอ้ยละ ๙๑.๘๐ 
  ๑๕. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมหำสำรคำม  ร้อยละ ๙๑.๖๐ 
  ๑๖. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม  ร้อยละ ๙๑.๒๐ 
  ๑๗. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี   ร้อยละ ๙๑.๒๐ 
  ๑๘. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี   ร้อยละ ๙๐.๖๐ 
  ๑๙. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมุกดำหำร  ร้อยละ ๘๙.๘๐ 
  ๒๐. ส ำนักงำนประกันสังคมล ำปำง    ร้อยละ ๘๙.๒๐ 
  ๒๑. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ ำนำจเจริญ  ร้อยละ  ๘๘.๘๐ 
  ๒๒. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์   ร้อยละ ๘๘.๖๐ 
  ๒๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่   ร้อยละ ๘๘.๖๐ 
  ๒๔. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุดรธำนี   ร้อยละ ๘๘.๖๐ 
  ๒๕. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเขตพ้ืนที่ ๖  ร้อยละ ๘๘.๔๐ 
  ๒๖. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน   ร้อยละ ๘๘.๔๐ 
  ๒๗. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปัตตำนี   ร้อยละ ๘๘.๔๐ 
  ๒๘. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครพนม  ร้อยละ ๘๘.๒๐ 
  ๒๙. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี  ร้อยละ ๘๘.๒๐ 
  ๓๐. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย   ร้อยละ ๘๘.๒๐ 
  ๓๑. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง   ร้อยละ ๘๘.๒๐ 
  ๓๒. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น  ร้อยละ  ๘๘.๐๐ 
  ๓๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์  รอ้ยละ ๘๘.๐๐ 
  ๓๔. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจิตร   ร้อยละ ๘๗.๔๐ 
  ๓๕. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย  ร้อยละ ๘๗.๒๐ 
  ๓๖. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร  ร้อยละ ๘๗.๐๐ 
  ๓๗. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี   ร้อยละ ๘๖.๘๐ 
  ๓๘. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยนำท   ร้อยละ ๘๖.๘๐ 
  ๓๙. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำข (สำขำทุ่งสง) ร้อยละ ๘๖.๖๐ 
  ๔๐. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ   ร้อยละ ๘๖.๖๐ 
  ๔๑. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล ำภู  ร้อยละ ๘๖.๔๐  
  ๔๒. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ  ร้อยละ ๘๖.๒๐ 
  ๔๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร (สำขำพระประแดง)  ร้อยละ ๘๖.๒๐ 
  ๔๔. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย   ร้อยละ ๘๕.๘๐ 
  ๔๕. ส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ๑   ร้อยละ ๘๕.๖๐ 
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  ๔๖. ส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ๒   ร้อยละ ๘๕.๖๐ 
  ๔๗. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง   ร้อยละ ๘๕.๖๐ 
  ๔๘. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ร้อยละ ๘๕.๔๐ 
  ๔๙. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ  ร้อยละ ๘๕.๐๐ 
  ๕๐. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ  ร้อยละ ๘๕.๐๐ 
  
 ข้อเสนอแนะ 

 สืบเนื่องจำกปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ของส ำนักงำนประกันสังคม ส่งผลกระทบต่อระบบและ
รูปแบบกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมค่อนข้ำงมำก ประกอบกับผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มำใช้
บริกำรส ำนักงำนประกันสังคมได้สะท้อนถึงควำมต้องกำรและปัญหำที่ส่งผลถึงระบบและรูปแบบกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคมพอสมควร ดังนั้น เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมสำมำรถ
ตอบสนองต่อผู้มำใช้บริกำรและเพิ่มควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร ตลอดจนเพื่อเป็นกำรลดภำระกำรท ำงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ กองวิจัยและพัฒนำได้รวบรวมข้อเสนอแนะกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรในแต่ละด้ำนซึ่ง
ได้จำกกำรส ำรวจในครั้งนี้ ดังนี้ 

 ด้านกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 เพ่ิมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนประกันสังคมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรเปิดวีดิทัศน์  ซีดี

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของส ำนักงำนประกันสังคมให้ผู้มำติดต่อชม  และลดเอกสำรประกอบกำร
ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีท่ีสำมำรถตรวจสอบจำกข้อมูลรำชกำรได้ เป็นต้น 

 ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนงำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
ให้มีควำมยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกันตนและกลุ่มนำยจ้ำงได้รวดเร็วขึ้ น เป็น
ต้น 

 เพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรให้มำกขึ้น เช่น ให้บริกำรผ่ำนธนำคำร สถำนพยำบำล ศูนย์บริกำรร่วม ร้ำน
สะดวกซื้อ เคำน์เตอร์เซอร์วิส และประชำสัมพันธ์ให้ใช้ช่องทำงนั้นๆ เพ่ือลดจ ำนวนผู้ที่มำใช้บริกำร 
ณ ส ำนักงำน 

 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันสังคมให้มีควำมทันสมัย และข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรณีที่มีกำรแจ้งเข้ำ-แจ้งออกของผู้ประกันตนในสถำนประกอบกำร 
และควรรณรงค์กำรน ำส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มำกข้ึน 

 เพ่ิมจุดคัดกรองและประชำสัมพันธ์โดยมีเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก 
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนควำมคืบหน้ำแต่ละงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 มีกำรให้บริกำรแก่พระภิกษุ สตรีมีครรภ์ คนพิกำร และคนชรำก่อน โดยติดป้ำยประกำศให้ชัดเจน 
 ปรับปรุงระบบกำรท ำงำนให้ยืดหยุ่นและเหมำะสมกับพ้ืนที ่
 ด ำเนินกำรลงโทษตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด หำกมีกำรกระท ำควำมผิดในทุกกรณี ทั้งในเรื่องกำร

ขึ้นทะเบียน กำรยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์-เงินทดแทน  กำรส่งเงินสมทบ กำรแจ้งเปลี่ยนแปลง
ข้อเท็จจริง และกำรแจ้งเข้ำ-แจ้งออกของผู้ประกันตน 

 เพ่ิมเครือข่ำยกำรให้บริกำตำมอ ำเภอต่ำงๆ 
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 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
 จัดเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพ่ือให้ค ำแนะน ำ ผู้มำรับบริกำร 
 จัดให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรแก่เจ้ำหน้ำที ่
 พัฒนำให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ เช่น โครงกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: km) กำร

น ำปัญหำมำพูดคุยในฝ่ำย/งำน เพ่ือหำทำงแก้ไข และเสนอแนะวิธีที่เหมำะสม และสำมำรถปฏิบัติงำน
แทนกันได ้

 จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมอย่ำงสม่ ำเสมอตำมโครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งจำกส ำนักงำนประกันสังคมและหน่วยงำนอื่น (ภำครัฐและเอกชน) ที่เกี่ยวกับงำนบริกำร 
งำนประชำสัมพันธ์ 

 จัดประชุมซักซ้อมเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์เพ่ือท ำควำมเข้ำใจและน ำปัญหำที่พบมำหำแนวทำง แก้ไข
และปรับปรุง 

 กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติหรือเพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีๆ ใด จะต้องมีกำรอบรมให้ควำมรู้
และซักซ้อมกำรปฏิบัติงำนก่อนล่วงหน้ำ เพรำะบำงครั้งผู้มำขอรับบริกำรได้รับทรำบข้อมูลก่อน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 

 กำรชมเชยเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมดีควำมชอบในที่ประชุมและให้รำงวัลเพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจในกำร
ท ำงำน 

 ปรับเปลี่ยนบุคลำกรให้เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของแต่ละคนในกำรปฏิบัติงำน และอบรม
เจ้ำหน้ำที่ก่อนปฏิบัติงำนใหม่ หรือมอบหมำยงำนในหน้ำที่ใหม่ 

 พัฒนำและปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง เน้นควำมตรงต่อเวลำในกำร
ท ำงำน มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ควำมซื่อสัตย์สุจริตในอำชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ อดทน อุตสำหะ มี
ควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร 

 สร้ำงควำมสำมัคคีในองค์กร เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของเจ้ำหน้ำที่ 
 วิเครำะห์อัตรำก ำลังที่เหมำะสม โดยจัดสรรงำนในควำมรับผิดชอบให้แก่ข้ำรำชกำร และ พนักงำน

อย่ำงเหมำะสม 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 จัดท ำแผนผังในกำรให้บริกำรทุกจุดกำรให้บริกำร และระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำรแต่ละ

กรณ ี
 ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ และบริเวณโดยรอบส ำนักงำน 
 ปรับปรุงจุดบริกำรให้เป็นสัดส่วน เพ่ือสะดวกในกำรติดต่อ 
 จัดให้มีศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ศูนย์สืบค้นข้อมูลทำง Internet   
 จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ที่สำมำรถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ 
 จัดให้มีทำงลำดส ำหรับผู้พิกำร 
 จัดท ำป้ำยแนะน ำว่ำเจ้ำหน้ำที่แต่ละคนท ำหน้ำที่ให้บริกำรเรื่องอะไร 
 ปรับปรุง website ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด อย่ำงต่อเนื่องและมีกำรเปิดช่องทำงแสดง

ควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรทำง website ด้วย 
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 เพิ ่มช ่องทำงในกำรร้องเร ียนให้แก่ผู ้ร ับบริกำร เช่น ผ่ำนโทรศัพท์ จดหมำย หรือเข้ำพบ
ผู้บังคับบัญชำโดยตรง 

 จัดน้ ำดื่ม โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ตู้โทรศัพท์สำธำรณะไว้บริกำร 
 ปรับปรุงสถำนที่ท ำงำนให้เหมำะสมกับอำคำรส ำนักงำน หรือสภำพกำรให้บริกำร 
 ปรับปรุงสภำพและควำมสะอำดของห้องน้ ำ 

 ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เนื่องจำกลักษณะงำนของ
ส ำนักงำนประกันสังคม เกี่ยวข้องกับบุคคลหลำยฝ่ำย เช่น นำยจ้ำง ผู้ประกันตน ลูกจ้ำง รัฐบำล สถำนพยำบำล 
ตลอดจนประชำชนทั่วไป เป็นต้น ทั้งในรูปของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทำงกำรเงิน ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบมิให้เกิดขึ้น ส ำนักงำนประกันสังคมควรจะด ำเนินกำร ดังนี้ 

 ในกรณีเกี่ยวกับกำรรับ-กำรจ่ำยเงิน จะต้องมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เข้มแข็ง  
 ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล กำรที่จะเปิดเผยข้อมูลจะต้องอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร

ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 เพ่ิมระบบกำรตรวจสอบกำรให้บริกำรทั้งระบบกำรท ำงำนโดยประชำชนผู้รับบริกำร กำรติดตำม

ตรวจสอบกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนกำรประเมินกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่จำกผู้ปฏิบัติงำน
ด้วยกัน และ   ผู้มำใช้บริกำร  

 ศึกษำเปรียบเทียบกับหน่วยงำนอื่นที่ให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำรแก่ประชำชน หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่มี
ลักษณะกำรให้บริกำรใกล้เคียงกับส ำนักงำนประกันสังคม 

 น ำระบบเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร 
 เปิดโอกำสให้ผู้มำใช้บริกำรและประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
 ปรับปรุงระบบกฎหมำย หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ด้านเงินทดแทน (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน) และด้านสิทธิประโยชน์
ทดแทน (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม) เนื่องจำกผลกำรส ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กองทุนเงินทดแทน พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและปรับ
ทัศนคติของผู้ประกันตน ส ำนักงำนประกันสังคมควรจะด ำเนินกำร ดังนี้ 

 จัดประชุมให้ควำมรู้อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินทดแทนและประโยชน์ทดแทนทำงสถำนีวิทยุแห่งประเทศไทย ผู้น ำกลุ่ม

อำชีพ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Internet จดหมำยอิเลกทรอนิกส์ ข้อควำมสั้นผ่ำนโทรศัพท์มือถือ 
(SMS) Facebook   

 จัดให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับส ำนักงำนประกันสังคม (ท้ังสองกองทุน) ณ สถำนประกอบกำ 
 ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของทำงประกันสังคมส่งไปให้ผู้ใช้บริกำรกำรที่ท ำงำน หรือที่บ้ำน เพ่ือควำม

เข้ำใจชองผู้ใช้บริกำรจะได้รับผลประโยชน์อย่ำงเต็มที่ 
 แจ้งข่ำวสำรให้สถำนประกอบกำรทรำบเสมอ 
 จัดแถลงข่ำวส ำคัญผ่ำนทำงสื่อมวลชน โทรทัศน์ท้องถิ่น เป็นประจ ำทุกเดือน หรือทุกครั้งที่มีกำรจัด

กิจกรรม 
 ในกำรอบรมให้ควำมรู้นำยจ้ำงและออกหน่วยเคลื่อนที่ มีกำรสอดแทรกควำมรู้และเปรียบเทียบสิทธิ

ประโยชน์ระหว่ำง ๒ กองทุน (กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน) 



 

 

- ๗๒ - 

 จัดท ำหนังสือชี้แจง ประกำศ แจ้งให้นำยจ้ำงและผู้ประกันตนทรำบข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่มีกำร
ปรับเปลี่ยน 

 จัดกำรควำมรู้งำนประโยชน์ทดแทนกับงำนทะเบียนและบัตร มีคู่มือกำรปฏิบัติ  แบบฟอร์มกำร
ขอรับสิทธิประโยชน์ฯ เพ่ือให้บริกำรทุกอ ำเภอ 

 ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์แจกให้ผู้ประกันตน 
 จัดให้มีอำสำสมัครประกันสังคมตำมหมู่บ้ำน อ ำเภอ จังหวัด เพ่ือที่จะได้ท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์  

เกี่ยวกับประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนหรือประชำชนได้รับทรำบ 
 ผลักดันให้กำรประกันสังคมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรกำรศึกษำตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

เป็นต้นไป  
 ส่งวำรสำรให้ทุกเดือน และส่งให้ผู้ประกันตนโดยตรง 
 ติดรถเมล์ เพ่ือให้ประชำชนรำกหญ้ำที่เข้ำถึงง่ำย 
 บริเวณสถำนที่รำชกำร โดยเฉพำะโรงพยำบำล 
 ทำงโทรทัศน์ เป็นรูปแบบข่ำวรำยกำรมีกำรอธิบำยและผลประโยชน์ของผู้ประกันตน 
 รำยละเอียดในกำรน ำเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ 
 ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ออกประชำสัมพันธ์ตำมสถำนที่ท ำงำน  
 ป้ำยต่ำงๆ 
 CD บอกสิทธิประโยชน์ 
 เพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลให้ง่ำยขึ้น (Internet) 
 แจกเป็นเอกสำร 

ด้านความพึงพอใจต่อระยะเวลาการให้บริการ (กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม 
ส ำนักงำนประกันสังคมควรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 ก ำหนดระยะเวลำในกำรให้บริกำรรำยกระบวนงำนให้ชัดเจนทั้งสองกองทุน และติดประกำศให้ทรำบ
อย่ำงชัดเจนทุกกระบวนงำน 

 มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแล หรือสอบถำมผู้มำใช้บริกำร กรณีที่เห็นว่ำมีกำรนั่งรอนำน เพ่ือเป็นกำรลดแรง
สะท้อนจำกผู้มำใช้บริกำร และเพื่อชี้แจงให้ทรำบว่ำขณะนี้เจ้ำหน้ำที่ได้ด ำเนินกำรถึง ขั้นตอนใด
แล้ว 

 จัดหำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ มำใช้ในกำรให้บริกำร  
 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ และจัดเก็บข้อมูลเป็นปัจจุบัน และให้สำมำรถสนองตอบ

และรองรับปริมำณงำนที่เพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี  
 พัฒนำระบบเทคโนโลยี ให้สำมำรถลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนได้ เช่น พัฒนำระบบให้สำมำรถ

ตรวจสอบข้อมูลได้ทัน เมื่อมีกำรบันทึกหมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ที่มำใช้บริกำร โดย
ที่เจ้ำหน้ำที่ไม่ต้องไปที่หน้ำตรวจสอบ 

 จัดเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรและสถำนที่ส ำหรับให้บริกำร ให้เหมำะสมกับปริมำณงำน 
 มีเจ้ำหน้ำที่คัดกรองและตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน พร้อมให้ค ำแนะน ำผู้มำติดต่อกรณีที่

เอกสำรไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และท ำหน้ำที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส ำนักงำนประกันสังคมหรือ
อธิบำยขั้นตอนกำรติดต่อเพ่ือขอรับบริกำรให้ครบถ้วน 
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 ลดกำรท ำงำนในเรื่องเอกสำรต่ำงๆ หรือปรับปรุงแบบฟอร์มกำรขอรับบริกำรให้สะดวกกว่ำที่เป็นอยู่ 
 ขยำยกำรให้บริกำรผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อ 

 

 จุดเด่นการให้บริการ 
 มีเจ้ำหน้ำที่คอยอธิบำยรำยละเอียด 
 พูดเพรำะ ยิ้มแย้ม  
 เจ้ำหน้ำที่แต่ละท่ำนมีควำมกระตือรือร้น ปฏิบัติงำนได้คล่องแคล่วว่องไว ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 มีกำรตรวจทำนเอกสำรก่อนเพื่อควำมถูกต้อง 
 ใบระบบคิวในกำรให้บริกำร 
 มีจุดประชำสัมพันธ์ที่ชัดเจน และมีกำรประชำสัมพันธ์ ตำมข้ันตอนและระเบียบรวดเร็ว 
 กำรแยกประเภทกำรขอรับบริกำร 
 พนักงำนให้บริกำรเป็นกันเอง มีข้ันตอนในกำรบริกำรคล่องตัว 
 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 มีแผนผังกำรให้บริกำรบอกให้ทรำบว่ำจะติดต่อเจ้ำหน้ำที่อย่ำงไร 
 มีกำรยืดหยุ่นให้กับผู้มำใช้บริกำร 
 มีกำรสอบถำมให้ควำมช่วยเหลือว่ำติดต่อในด้ำนใด 
 ในระหว่ำงรอรับบริกำรมีเอกสำร หนังสือ ไว้บริกำร 
 เจ้ำหน้ำที่กำรจ่ำยเงิน/รับเงิน จังหวัดตรัง ให้บริกำรรวดเร็วดี 
 มีกำรจัดอบรมและบรรยำยเกี่ยวกับควำมรู้ต่ำงๆ ให้ทรำบอยู่บ่อยๆ 
 มีวิทยำกรที่อธิบำยได้ดี มีควำมเป็นกันเอง 
 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตอบข้อซักถำมได้ชัดเจน เข้ำใจง่ำย 
 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ต้องกำรพนักงำนชื่อ อภิเชษฐ์  บริกำรด้วยควำมเต็มใจ และโปร่งใส 
 เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง ถำมสิ่งไหนที่ไม่เข้ำใจ สำมำรถให้ค ำแนะน ำได้ 
 มีกำรแบ่งแยกกรณีกำรให้บริกำรชัดเจน ในแต่ละชั้น 
 มีป้ำยบอกชัดเจนแต่ละชั้นที่ติดต่อเก่ียวกับเรื่องอะไรหรือแผนที่ที่มำตรฐำน 
 มีบุคลำกรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนข้อมูล (กรอกแบบฟอร์ม) ให้ค ำแนะน ำ 
 มีระบบกำรตรวจสอบข้อมูลที่ดี มีควำมคล่องตัว 
 เขตพ้ืนที่ ๗ พนักงำนให้บริกำรเป็นกันเองทุกคน โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่รับเอกสำรช่อง 22, 23 (ชั้น 3)  
 มีบุคลำกรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนข้อมูล (กรอกแบบฟอร์ม) ให้ค ำแนะน ำ 
 จังหวัดน่ำน เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งสิทธิต่ำงๆ ที่ผู้มำรับบริกำรควรทรำบ 
 ฯลฯ 



 

 

- ๗๔ - 

จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ 
 ไม่มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนทรำบโดยตรง 
 กรณียื่นขออุทธรณ์เงินทดแทน ไม่มีกำรแจ้งให้ทรำบขั้นตอนและระยะเวลำในกำรแจ้งควำมคืบหน้ำ

ให้เจ้ำของเรื่องทรำบ 
 ที่จอดรถน้อยไม่ค่อยสะดวก 
 กำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอโดยเฉพำะกลุ่มท่ีมีควำมรู้น้อย 
 กรณีท่ีติดต่อเรื่องเดิมซ้ ำ มีกำรตรวจสอบเอกสำรซ้ ำซ้อน ควรมีข้อมูลที่ตรวจสอบไว้อยู่แล้ว 
 บำงแห่งเก้ำอ้ีในจุดสอบตรวจข้อมูลผู้ประกันตนทำงคอมพิวเตอร์มีน้อยเกินไป 
 กำรตรวจสอบข้อมูลทำงโทรศัพท์ยำก (โทรไม่ค่อยติด หรือติดแต่รับช้ำ) 
 บำงแห่งเก้ำอ้ีนั่งรอไม่เพียงพอ และควรจัดแยกให้สำมำรถเข้ำไปนั่งรอได้ 
 บำงแห่งสถำนที่คับแคบ ห้องน้ ำน้อย ป้ำยบอกเลขคิวไม่ชัดเจน แสงสว่ำงบริเวณกรอกเอกสำรไม่พอ 

และไม่มีกำรด ำเนินกำรข้ันเด็ดขำดกรณีนำยจ้ำงค้ำงช ำระเงินสมทบ 
 พนักงำนบำงคนพูดจำ ให้บริกำรไม่ค่อยดี ไม่ยิ้มแย้ม พูดจำเสียงดัง 
 กำรให้บริกำรของโรงพยำบำลไม่ดี ช้ำ  
 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรยุ่งยำก ไม่เบ็ดเสร็จในชั้นเดียว (ตรวจสอบข้อมูล และจ่ำยเงิน จุดให้บริกำร

อยู่แยกชั้นกัน)  ระบบกำรให้บริกำรช้ำ (คอมพิวเตอร์) 
 บำงแห่งเปิดให้บริกำรไม่ตรงเวลำ กำรตอบรับหรือยินดีต้อนรับต่อกำรเข้ำรับบริกำรครั้งแรกหรือ

ก้ำวแรกเข้ำรับบริกำรไม่ดี 
 เรื่องสิทธิผู้ประกันตนตรวจสอบจำก internet ไม่ตรงกับข้อมูลของส ำนักงำนประกันสังคม 
 เอกสำรประกอบกำรเรียกเก็บค่ำรักษำมำกเกินไป 
 เจ้ำหน้ำที่บำงคนท ำหน้ำไม่พอใจเวลำสอบถำมข้อมูล 
 กำรชี้แจงของเจ้ำหน้ำที่ไม่ตรงกัน/เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนดุลยพินิจไม่เหมือนกัน 
 กรณีมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ เมื่อสอบถำมเจ้ำหน้ำที่จะแจ้งว่ำให้รอข้อสั่งกำรจำกส ำนักงำนใหญ่

ก่อน 
 กำรติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์ต้องเดินทำงมำติดต่อ ณ ส ำนักงำนประกันสังคมหลำยรอบ 

(ผู้ประกันตนต้องประสำนกับนำยจ้ำงเอง) 
 กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลในระบบประกันสังคม 
 สิทธิประโยชน์หรือค่ำทดแทนที่ได้รับ 
 กำรติดต่อทำงโทรศัพท์ไม่สะดวก (สำยไม่ว่ำง บำงครั้งไม่มีเจ้ำหน้ำที่รับสำย) 
 ผลตอบแทนน้อย ควรมีกำรก ำหนดผลตอบแทนเป็นช่วงปี เช่น ๕, ๑๐ ปี จ่ำยผลตอบแทนคล้ำย

ประกัน 
 ข่ำวสำรเกี่ยวกับสิทธิที่ควรรู้ยังเผยแพร่ไม่ดีเท่ำท่ีควร 
 ฯลฯ 

  



 

 

- ๗๕ - 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 
 ปรับปรุงสถำนที่จอดรถยนต์ 
 ปรับปรุงลักษณะกำรประชำสัมพันธ์ (เอกสำรประกอบกำรประชำสัมพันธ์) และควรมีกำรแจ้ง

ข่ำวสำรให้ผู้ประกันตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบบ่อยๆ หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้ำนต่ำงๆ 
 ควรจัดให้มีจุดประชำสัมพันธ์ จุดบริกำรแนะน ำส่วนงำนต่ำงๆ 
 เพ่ิมสำขำให้มำกข้ึน 
 ควรดูแลสถำนพยำบำลที่ถูกร้องเรียนบ่อยๆ ให้ปรับปรุงหรือมีมำตรกำรที่ลงโทษมำกกว่ำที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน 
 ควรมีเจ้ำหน้ำที่มำคอยแนะน ำตำมจุดบริกำรต่ำงๆ ของส ำนักงำนประกันสังคม 
 ควรเพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับแบบประโยชน์ทดแทนเพ่ือชี้แจงแนะน ำผู้มำติดต่อเพรำะผู้ประกันตน

ส่วนใหญ่ไม่ทรำบ 
 กรณีทันตกรรม ควรมีกำรเพ่ิมสิทธิในกำรเบิกได้มำกกว่ำปีละ ๒ รำยกำร 
 เจ้ำหน้ำที่ ณ จุดสอบถำมข้อมูลควรมีควำมรู้ที่ครอบคลุมชัดเจน และมีจ ำนวนที่มำกพอ เพ่ือที่ผู้ที่มำ

ติดต่อจะได้ไม่ต้องไปสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบแต่ละเรื่อง 
 ควรมีกำรแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ผู้มำติดต่อทรำบอย่ำงรวดเร็ว  
 ควรตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลผู้ประกันตน (แจ้งเข้ำ แจ้งออก) กับเอกสำรที่นำยจ้ำงยื่นให้ถู กต้อง 

(มีกำรทวงให้นำยจ้ำงแจ้งลำออก ทั้งท่ีนำยจ้ำงที่ส่งเอกสำรกำรแจ้งลำออกของผู้ประกันตนแล้ว) 
 ควรมีกำรให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคมทุกคนทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

เพ่ือที่จะได้ตอบค ำถำมได้ชัดเจนและตอบไปในแนวทำงเดียวกัน 
 ควรมีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้ประกันตนทรำบโดยตรง 
 เพ่ิมสิทธิประโยชน์ 
 เพ่ิมบุคลำกรในส่วนที่มีผู้ใช้บริกำรให้เหมำะสม 
 ควำมรวดเร็วในเรื่องจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล 
 จัดเจ้ำหน้ำที่เพ่ิมในช่วงเวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ท ำให้คิวรอน้อยลง 
 เขตพ้ืนที่ ๒ ต้องกำรให้เพ่ิมพนักงำนตรงบัตรคิวชั้น ๒ เนื่องจำกมีท่ำนเดี่ยวต้องบริกำรพำไปแนะน ำ

ลูกค้ำ ท ำให้คิวอื่นต้องรอ (แต่ก็ไม่นำน แต่อยำกให้เพิ่ม) 
 เขตพ้ืนที่ ๕ ให้พนักงำนมีควำมพร้อมในกำรท ำงำนมำกกว่ำนี้ ควรจะพร้อมที่จะท ำงำน เมื่อถึงเวลำ 

ไม่ใช่ให้นั่งรอ นั่งมองว่ำเมื่อไหรพวกท่ำนจะพร้อม 
 ฯลฯ 

************************************************



 

 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดเขตพ้ืนที่ 1 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง 
2. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
3. ถำมสิ่งไหนที่ไม่เข้ำใจ สำมำรถให้ค ำแนะน ำได้ 
4. รวดเร็ว 
5. พูดจำสุภำพเรียบร้อย 
 

1. พนักงำนควรให้ค ำปรึกษำที่ชัดเจนและข้อมูล
ครบถ้วน 

2. เคำน์เตอร์จ่ำยเงินสมทบน้อยเกินไป 
3. ข่ำวสำรเกี่ยวกับสิทธิที่ควรรู้ยังเผยแพร่ไม่ดีเท่ำที่ควร 
4. ขั้นตอนเยอะเกินไป ไม่รอบรัด เสียเวลำเกินไป 
5. สิทธิประโยชน์บำงตัวจ่ำยค่ำรักษำให้น้อย ควรเพิ่ม

เงินให้มำก เช่น ท ำฟัน สงเครำะห์บุตร 

1. เพ่ิมเคำน์เตอร์จ่ำยเงินสมทบ 
2. เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ควรได้รับเพิ่มขึ้น 
3. สถำนพยำบำลที่ใช้สิทธิ กำรบริกำรยังไม่ค่อยดี  
4. ควำมสะดวกและรวดเร็ว 
5. มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมและ

ทั่วถงึ 
    

 



 

 

- ๗๗ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน เขตพ้ืนที่ 2 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรรวดเร็ว 
2. บริกำรทันใจ 
3. พูดจำไพเรำะ 
4. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
5. สะดวก 
6. ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน 
7. เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลเข้ำใจ 
8. ท ำงำนเป็นระบบ 
9. มีหมำยเลขเรียก 
10.มีหนังสือพิมพ์ วำรสำรให้อ่ำน 
11.ไม่มีพักเที่ยง ไม่เสียเวลำ 
12.พนักงำนชื่ออภิเชษฐ์ บริกำรด้วยควำมเต็มใจ และ

โปร่งใส 
13.บริกำรดีตั้งแต่เข้ำจนออก 
14.ดีพร้อมบริกำรเป็นเลิศ 

1. ส่วนที่ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรน้อย ซึ่งบำงโต๊ะ
เจ้ำหน้ำที่ค่อนข้ำงว่ำง 

2. ไม่มีมนษุย์สัมพันธ์ทั่วไป 
3. ผลตอบแทนน้อย ควรมีกำรก ำหนดผลตอบแทนเป็น

ช่วงปี เช่น 5, 10 ปี จ่ำยผลตอบแทนคล้ำยประกัน 
4. ช่วงกลำงวัน 12.00 น. จุดประโยชน์มีเจ้ำหน้ำที่ 2 

ช่อง 
5. มีระยะให้บริกำรนำนเกินไป 
6. พนักงำนไม่ยิ้มแย้ม 
7. ช่องทำงกำรรับทรำบสิทธิประโยชน์น้อย 
8. จุดประชำสัมพันธ์บริกำรน้อย 
9. ไม่ทรำบสิทธิประโยชน์บำงประกำร 

1. เพ่ิมบุคลำกรในส่วนที่มีผู้ใช้บริกำรให้เหมำะสม 
2. ปรับปรุงกำรแนะน ำข้อมูลให้ผู้ประกันตน 
3. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ส ำหรับผู้ประกันตน 
4. ควำมรวดเร็วในเรื่องจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล 
5. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
6. ค ำแนะน ำที่ดีต่อผู้ประกันตน 
7. กำรให้บริกำรด้ำนสุภำพ เช่น กำรจ่ำยยำ 
8.สิทธิประโยชน์ เช่น กำรกู้ซ้ือบ้ำน หรือบ ำนำญชรำภำพ 
9.เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ เพรำะยังมีคนไม่ทรำบ

ข้อมูลอีกมำก หรือไม่กล้ำเข้ำมำท่ีประกันสังคม เช่น 
ผู้ใช้แรงงำน ผู้มีรำยได้น้อย  

10.ควรมีฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
11.จัดเจ้ำหน้ำที่เพ่ิมในช่วงเวลำ 12.00 – 13.00 น.  
12.เพ่ิมพนักงำนตรงบัตรคิวชั้น 2 เนื่องจำกมีท่ำนเดียว

ต้องบริกำรพำไปแนะน ำลูกค้ำ ท ำให้คิวอื่นต้องรอ 
(แต่ก็ไม่นำน แต่อยำกให้เพ่ิม) 

13.ปรับปรุงป้ำยบอกทำงเข้ำส ำนักงำนฯ (มองไม่ค่อย
เห็นทำงเลี้ยวเข้ำส ำนักงำนประกันสังคม) 

14.ปรับปรุงวิธีกำรให้บริกำร ให้สำมำรถท ำธุรกรรมผ่ำน
ทำงระบบออนไลน์ได้ 

15.สร้ำงองค์กรอบอุ่น (ยิ้มแย้ม ทักทำย ดูแล ใกล้ชิด) 
 

 



 

 

- ๗๘ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดเขตพ้ืนที่ 3 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดี 
2. ให้ค ำแนะน ำที่ดี 
3. มีกำรแบ่งแยกกรณีกำรให้บริกำรชัดเจน ในแต่ละชั้น 
4. เป็นกันเอง 
5. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
6. มีกำรเอำใจใส่ผู้มำใช้บริกำร 
7. บริกำรรวดเร็ว 
8. ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องในกำรให้บริกำร (ไม่มีกำร
หยุดพักกลำงวัน) 

1. รอคิวนำน 
2. ช้ำ 
3. ข้อมูลไม่ชัดเจน 
4. ระบบคอมพิวเตอร์ในกำรตรวจสอบข้อมูลช้ำ 
5.  โทรสอบถำมข้อมูล เจ้ำหน้ำที่บำงรำยพูดจำแย่มำก 

1. ต้องกำรให้แต่ละชั้นมีเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับตอบค ำถำม 
และอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้มำติดต่อโดยตรง 

2. เมื่อผู้มำรับบริกำรมำก ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่ 
3. ระบบอิเล็กทรอนิคส์ต่ำงๆ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ใน

กำรตรวจสอบข้อมูลช้ำมำกเป็นบำงครั้ง 
4. คุณภำพกำรให้บริกำรของโรงพยำบำล 
5. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
6. กำรติดต่อส ำนักงำนฯ ติดต่อยำกมำก 
7. ควรแจ้งให้ผู้ประกันตนทุกคนได้ทรำบถึงผลประโยชน์

ต่ำงๆ ที่ประกันสังคมได้เพ่ิมจำกเดิม เช่น วงเงินใน
เรื่องกำรรักษำพยำบำล 

8. ต้องกำรให้รับงำนที่อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบ 
(นอกเขต) โดยไม่มีเงื่อนไข  

 
 



 

 

- ๗๙ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดเขตพ้ืนที่ 4  

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. รวดเร็ว 
2. เป็นกันเอง 
3. มีที่นั่งคอย 
4. พนักงำนตั้งใจท ำงำน 
5. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
6. ช่วยเหลือได้ทุกเมื่อ 
7. ใช้ค ำพูดเข้ำใจง่ำย 
8. บริกำรดี 
9. ให้กำรต้อนรับดี 
10.เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมกระจ่ำงเก่ียวกับข้อมูลที่ไม่เคย

ทรำบ 
11.ตอบข้อซักถำมด้วยควำมเต็มใจ 
12.บริกำรด้วยควำมเต็มใจ 
13.มีป้ำยบอกชัดเจนแต่ละชั้นที่ติดต่อเกี่ยวกับเรื่อง

อะไรหรือแผนที่ที่มำตรฐำน 
14.แยกเป็นสัดส่วนของแต่ละฝ่ำยชัดเจน 
15.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
16.มีบุคลำกรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนข้อมูล (กรอก

แบบฟอร์ม) ให้ค ำแนะน ำ 
17.มีกำรตอบรับข้อมูลอย่ำงรวดเร็ว 
 

1. ไม่เต็มใจให้บริกำร 
2. พูดจำไม่สุภำพ 
3. บริกำรช้ำ 
4. ผู้ให้บริกำรน้อย รอคิวนำน 
5. พนักงำนไม่ยิ้มแย้ม โดยเฉพำะฝ่ำยกำรเงิน รู้สึกจะ

วำงกล้ำมมำกเสมือนตัวเองเป็นใหญ่ พอใจจ่ำยเงินก็
จ่ำยไม่พอใจก็จะมีกำรต่อว่ำผู้ประกันตน หน้ำตำไม่
ยิ้มแย้ม หยำบคำยเป็นอย่ำงมำกและเหมือน
พนักงำนไม่ค่อยจะคุยกัน  

6. ให้ควำมรู้น้อยมำกไม่ค่อนยิ้มแย้มเลย ส ำหรับ
พนักงำนไม่ทรำบมีควำมรู้เท่ำกันหรือไม่ ตอบค ำถำม
ในเรื่องเดียวกันต่ำงกัน 

7. สถำนที่ยังไม่เป็นระเบียบ 
8. โรงพยำบำลที่รับประกันสังคมมีน้อย 
9. ควำมเอำใจใส่ของโรงพยำบำลที่ประกันสังคม

แตกต่ำงกันกับโรงพยำบำลเอกชนที่เสียเงินเอง  

1. สถำนที่จอดรถ 
2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
3. สถำนที่คับแคบ  
4. เพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีค่ำรักษำพยำบำล 



 

 

- ๘๐ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดเขตพ้ืนที่ 5 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. สะดวก รวดเร็ว 
2. พนักงำนตอบข้อซักถำมได้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 
3. รับเรื่องไว กระชับขั้นตอนต่ำงๆ มำกขึ้น 
5. เจ้ำหน้ำที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
6. กำรแจ้งประกันตน เข้ำ – ออก สะดวกรวดเร็ว เช่น 

ข้อมูล ทำง Internet 
7. บริกำรดี 
8. สื่อสำรข้อมูลที่สำมำรถสื่อออกมำให้เข้ำใจได้ 
9. บริกำรได้โดยทั่วทุกคน 
10.มีกำรใช้บัตรคิว 
11.มีป้ำยบอกตำมจุดบริกำร 
12.ตอบข้อซักถำมได้เวลำโทรปรึกษำ 
13.สำมำรถใช้สิทธิได้หลำยรูปแบบ 
14.มีกำรช่วยเหลือที่ต่อเนื่อง 
15.ให้ควำมใส่ใจผู้ใช้บริกำร 
16.บริกำรยำรักษำพยำบำลที่ดี ทัดเทียมผู้ป่วยรักษำ

ทั่วไป 
17.ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจจริง เห็นใจผู้ใช้บริกำร 
18.สิทธิประโยชน์ดี 

1. เจ้ำหน้ำที่ประกันสังคมเวลำโทรถำมข้อมูลที่บริษัท 
พูดจำแย่มำก ถึงแม้ว่ำข้อมูลของบริษัทไม่ถูกต้องก็
ควรพูดกันดีๆ 

2. เจ้ำหน้ำที่ประกันสังคมส่วนใหญ่ให้บริกำรแย่มำกๆ 
3. บริกำรไม่สุภำพ 
4. สถำนพยำบำลที่ไปรักษำให้ตัวยำที่ไม่ดี 
5. ช่องกำรรับบริกำรน้อย บำงครั้งต้องนั่งรอคิวนำน 

(จ่ำยเงินสมทบ) ในช่วงเข้ำ พนักงำนบำงท่ำนยัง
แต่งหน้ำ กินหมูปิ้ง คุยเรื่องครอบครัว + ละคร  

6. จุดกดบัตรคิว พนักงำนหน้ำงอมำก (จริงๆ) (แจ้งเข้ำ
ออกผู้ประกันตน) 

7. เอกสำรที่ส่งไปตอบกลับช้ำ 
8. บัตรรับรองสิทธิได้ช้ำ ต้องตำมเรื่องอยู่เป็นระยะ 
9. ขั้นตอนกำรด ำเนินค่อนข้ำงช้ำ 
10.กำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเครือข่ำยประกันสังคม 
11.ไม่มีรำยละเอียดที่แน่นอนของคลินิกในเครือข่ำย

โรงพยำบำลที่เข้ำร่วมในระบบประกันสังคม 
12.ติดต่อทำงโทรศัพท์ยำก 
13.มีกำรแบ่งแยกส ำหรับคนไข้เสียเงินกับประกันสังคม

ตรวจแค่ถำมต้องกำรแค่นั้นจบ ไม่ละเอียดเลย 
14.บริกำรช้ำ 
15.บำงสถำนที่พูดจำไม่ไพเรำะ 
16.เวลำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ไม่พอใจใครเหมือนงำนเยอะ

1. ต้องกำรให้มีหน่วยที่สำมำรถให้ข้อมูลและตอบข้อ
สงสัยได้ถูกเรื่อง (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 

2. ปรับปรุงระยะเวลำในกำรให้บริกำรให้เร็วขึ้น  
3. ปรับมำตรฐำนกำรรักษำพยำบำลให้เท่ำเทียมกับผู้ที่

ไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม 
4. ให้พนักงำนมีควำมพร้อมในกำรท ำงำนมำกกว่ำนี้ ควร

จะพร้อมที่จะท ำงำน เมื่อถึงเวลำ ไม่ใช่ให้นั่งรอ นั่ง
มองว่ำเมื่อไหรพวกท่ำนจะพร้อม 

6. อยำกให้ท ำเรื่องเก่ียวกับบัตรประกันสังคมของ
พนักงำนเร็ว 

7. กรณีท่ีเบิกกองทุนเงินทดแทนผ่ำตัดเนื่องจำกเกิด
อุบัติเหตุใช้เวลำนำนมำก 

8. ยกระดับกำรให้บริกำร / ยำเวชภัณฑ์ / เพรำะ
ปัจจุบันแตกต่ำงกับบุคคลทั่วๆ ไปมำก  

9. อยำกให้เพ่ิมสิทธิประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ ให้มำกข้ึน 
10.อยำกให้มีมำตรฐำนในกำรก ำหนดประเภทค่ำจ้ำง

ส ำหรับหักเงินสมทบประกันสังคมที่ชัดเจนและ
ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบทันที 

11.ต้องกำรทรำบข้อมูลในกำรรักษำ และพนักงำนมีสิทธิ
ตรวจสุภำพประจ ำปี 

12.ขอให้เจ้ำหน้ำที่มีหน้ำตำยิ้มแย้มแจ่มใสให้มำก ให้มี
จิตใจพร้อมที่จะตอบค ำถำมผู้ใช้บริกำร 

13.ควรมีกำรใหบ้ริกำรที่รวดเร็ว 



 

 

- ๘๑ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
ไม่พร้อมจะตอบ 

17.กำรโหลดข้อมูลที่ล่ำช้ำ(กรณีให้บริกำรทำง website) 
18.บำงครั้งเวลำเจ้ำหน้ำที่ตรวจเอกสำรไม่ละเอียด     

ท ำให้ต้องรอนำน (มอบฉันทะ) 
19.สิทธิทุกอย่ำงค่อนข้ำงมีข้อจ ำกัด บำงทีไม่สำมำรถ

ตอบโจทย์ของผู้ท ำงำนได้ 
20.ไม่มีกำรแจ้งตอบกลับสิทธิหรือจ ำนวนเงินหรือกำรส่ง

เงินสมทบไปที่ผู้ประกันตนเพ่ือหลีกเลี่ยงกับกรณี
นำยจ้ำงไม่จ่ำยเงินสมทบ 

21.ผู้ประกันตนตำมโรงพยำบำลมีเยอะมำกใช้เวลำใน
กำรรอนำนเกินไป 

22.กำรให้ข้อมูลของ Call Center 1506 ให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วนชัดเจน 

23.บุคลำกรขำดควำมรู้ (บำงท่ำน) ในกำรให้ข้อมูลต้อง
ถำม (กองประสำนกำรแพทย์)  

24.ควำมไม่เหมำะสมของพนักงำนตรงเคำน์เตอร์เขต
พ้ืนที่ 5 (ที่เป็นทอมใส่หูฟังโทรศัพท์/เคี้ยวหมำกฝรั่ง 
คุยกับลูกค้ำ) 

25.พนักงำนรับโทรศัพท์ 0 24768787 ต่อ 0 พูดจำแย่มำก 
ใส่อำรมณ์ เสียงแข็ง (หลำยรอบและไม่ใช่ครั้งเดียว) 

25.ควำมล่ำช้ำของบำงแผนก เช่น ด้ำนเอกสำรแจ้งเข้ำ 
บัตรรับรองสิทธิจะได้รับล่ำช้ำมำก  

26.ด้ำนกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ทำงโรงพยำบำลส่ง
แพทย์ลงตรวจในส่งของผู้ประกันตน แบบไม่มี

14.ควรมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ 
15.เพ่ิมโรงพยำบำลประกันสังคม 
16.ปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ให้

ครอบคลุม / รวดเร็ว 
17.ควรพูดจำที่ไพเรำะ 
18.กองทุนเงินทดแทน อุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน บำงครั้ง

กว่ำจะเบิกค่ำทดแทนได้ต้องแก้เอกสำรหลำยรอบท ำ
ให้เสียเวลำในกำรท ำงำน อยำกให้มีควำมรัดกุมและ
ชัดเจนในกำรแก้ไขควำมบกพร่องของเอกสำรเบิกใน
ครั้งเดียวจะได้ไม่ต้องไปหลำยรอบ 

19.ควรมีจุดประชำสัมพันธ์ในกำรให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ กับ
ผู้ใช้บริกำร  



 

 

- ๘๒ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
มำตรฐำน (โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์บำงแค) ให้บอก
อำกำรแต่ไม่มีกำรตรวจอย่ำงละเอียด 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดเขตพ้ืนที่ 6 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. รวดเร็วดี 
2. เป็นกันเอง 
3. มีรอยยิ้ม 
4. เจ้ำหน้ำที่ใจดี 
5. สำมำรถตอบค ำถำมได้อย่ำงชัดเจน 
6. บริกำรประทับใจ (ช่อง 16) 
7. ตอบข้อซักถำมได้ดี 
8. รวดเร็ว 
9. เต็มใจให้บริกำร 
10.มีเจ้ำหน้ำที่แนะน ำประชำสัมพันธ์ 
11.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
12.บริกำรฉับไว 
13.สะอำด 
14.เป็นระเบียบ 
15.เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี 
16.ตอบค ำถำมได้โดยไม่แสดงอำกำรหรือซักสีหน้ำ 

1. สถำนที่ตั้งไม่ค่อยอ ำนวยควำมสะดวก 
 

1. ควรจะอยู่ชั้นเดียวกัน 
2. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ให้ครบทุกช่องไม่ว่ำจะเป็นช่วงพัก 
3. ประชำสัมพันธ์ควรมี 2 คน 
4. เวลำเปลี่ยนสถำนที่บริกำรรบกวนประชำสัมพันธ์ให้

ทรำบด้วย 
5. ประกันสังคมและกระทรวงแรงงำนควรอยู่ด้วยกัน  

 



 

 

- ๘๓ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดเขตพ้ืนที่ 7 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ 
2. สะดวก รวดเร็ว 
3. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง แนะน ำให้ควำมรู้ดีมำก 
4. มีควำมเป็นกลำงในกำรให้บริกำร 
5. มีจุดประชำสัมพันธ์เด่นชัด 
6. บริกำรดี 
7. กำรแต่งกำยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำม 
8. บริกำรตำมขั้นตอน 
9. กำรรอคิวไม่นำนในกำรยื่นเอกสำร 
10.ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค 
11.มีระบบที่มีสัดส่วน 
12.ไม่มีพักเที่ยง 
13.ให้ค ำปรึกษำตรงตำมวัตถุประสงค์ 
14.เจ้ำหน้ำที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
15.บริกำรด้วยควำมประทับใจ 
16.ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดดี 
17.ขั้นตอนกำรให้บริกำรชัดเจน 
18.ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกฝ่ำยที่จุดเดียว 
19.ตอบข้อซักถำมได้ทุกแผนก 
20.จัดสถำนที่เป็นสัดส่วนง่ำยต่อกำรติดต่อประสำนงำน 
21.พนักงำนให้บริกำรเป็นกันเองทุกคน โดยเฉพำะ

เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำรช่อง 22, 23 (ชั้น 3)  
22.รวดเร็ว, ทันใจ, ใช้เวลำในกำรติดต่อไม่นำน 

1. บำงครั้งมีข้อสงสัยแล้วต้องกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ 
แต่ไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่เท่ำไรนัก 

2. อยำกให้เปิดลิฟต์เพ่ือผู้สูงอำยุ มำผู้มำติดต่อ 
3. ไม่มีตู้ ATM 
4. ข้อมูลข่ำวสำรบำงอย่ำงล่ำช้ำ ควรมีกำรแจ้งกำร

เปลี่ยนแปลงให้สถำนประกอบกำรทรำบ  
5. ควรเปิดลิฟต์ให้ผู้ประกันตนเดินขึ้นบันใด 3 ชั้นไม่ไหว 
6. ไม่มีเครื่องถ่ำยเอกสำร 
7. สถำนที่เด็กเล่นค่อนข้ำงวุ่นวำย 
8. รอรับเงินใช้เวลำนำน 
9. คนใช้บริกำรเยอะ ล่ำช้ำ 
10.ไม่แยกส่วนบริกำรผู้ประกันตนกับเสียเงิน 
11.รอนำน 
12.ระบบ Online ล่ำช้ำ 
13.ช่องกำรช ำระเงินน้อย 
14.เอกสำร วำรสำร หนังสือพิมพ์ หรือวำรสำรของ

ส ำนักงำนประกันสังคมมีน้อย ห้องน้ ำผู้มำติดต่อไม่
ชัดเจน น่ำจะมีบริกำรให้มำก  

15.เสียงเพลงดัง ฟังเจ้ำหน้ำที่ไม่รู้เรื่อง 
16.เข้ำรับกำรรักษำรอนำน สถำนที่ให้บริกำรมีน้อย มี

กำรปฏิเสธกำรรักษำ 
17.ควำมล่ำช้ำในกำรให้บริกำร โดยเฉพำะกรณีมีปัญหำ

กำรเข้ำรักษำพยำบำล 

1. ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรให้เพียงพอกับควำม
ต้องกำรของผู้ประกันตน 

2. ต้องกำรให้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำง Social 
Network บ้ำง Facebook, Twister  

3. ควรจัดให้มีตู้ ATM และเครื่องถ่ำยเอกสำรไว้บริกำร
จะได้ไม่ต้องออกไปด้ำนนอกส ำนักงำน 

4. เพ่ิมช่องบริกำรจ่ำยเงินให้มำก 
5. ควรแยกแผนกเพ่ือให้บริกำรรวดเร็ว 
6. เพ่ิมจดุน้ ำดื่ม เพ่ิมห้องน้ ำ เพ่ิมเก้ำอ้ีส ำหรับนั่งรอ 
7. เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์สำมำรถให้ข้อมูลได้อย่ำง

ถูกต้อง 
8.ช่วงพักควรมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรครบทุกจุด 
9.สถำนทีจ่อดรถ 
10.ผู้ประกันตนที่มำติดต่อเองไม่ควรกรอกแบบควรใช้

บัตรประกันสังคมดึงประวัติมำใช้ได้เลย 
11.ควรได้รับกำรรักษำเหมือนผู้จ่ำยเงินรักษำพยำบำล

ปกติ ไม่ควรแยกประเภท  
12.ลดขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรติดต่อให้น้อยลง 
13.เพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรเพ่ือควำมสะดวก 
14.ให้ทำงส ำนักงำนประกันสังคมให้เจ้ำหน้ำที่โทรศัพท์

เพ่ือติดจ่อกับนำยจ้ำงได้ 
15.แผนที่ใน website ควรจัดท ำให้ละเอียด 
16.ป้ำยบอกทำงที่จะเข้ำไปตำมส ำนักงำนต่ำงๆ ควรมีให้



 

 

- ๘๔ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
ระบบงำนมีคุณภำพ   มำกและชัดเจนกว่ำที่เป็นอยู่ 



 

 

- ๘๕ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดเขตพ้ืนที่ 8 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. สะดวก รวดเร็ว 
 

 1. พ้ืนที่ไหนก็สำมำรถข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนได้ ไม่
จ ำเป็นก ำหนดพื้นที่ 

2. สำมำรถขึ้นทะเบียนขอเบิกค่ำใช้จ่ำยท ำฟันได้มำกข้ึน 
3. พร้อมที่ไหนก็ข้ึนที่นั้น 
4. พนักงำนท ำงำน 2 แห่ง ประกันสังคมแจ้งออกควรมี

ข่ำวสำรชี้แจงให้ไปยืนยันกำรเป็นพนักงำน  
 



 

 

- ๘๖ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดเขตพ้ืนที่ 9 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง 
2. มีบัตรคิวชัดเจน 
3. ควำมสะอำดเรียบร้อย เป็นระเบียบ 
4. ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 
5. บริกำรเร็ว เป็นมิตร ซื่อสัตย์ 
6. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเมื่อซักถำม ให้ข้อมูลดี 
7. เต็มใจให้บริกำร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
8. มีค ำแนะน ำ และช่องทำงสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมม่ันใจ

แก่ผู้ประกันตน 
9. ให้ควำมส ำคัญกับผู้ประกันตนทั่วถึง 
10.ชัดเจนในด้ำนเอกสำร 
11. สถำนที่บริกำรแยกเป็นสัดส่วนดี 
 

1. ชั้น 1 รอคอยนำน เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนไม่คล่องตัว 
เชื่องช้ำ ไม่กระฉับกระเฉ่ง กระบวนกำรท ำงำน
ค่อยเป็นค่อยไป ไม่สนใจคิวที่รอ 

2. สถำนที่จอดรถ 
4. รอคิวนำน จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ไม่พอกับกำรให้บริกำร 
5. ล่ำช้ำ 
6. ไม่ยิ้มแย้ม 
7. หน้ำบึ้ง 
8. ด้ำนข่ำวประชำสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนเท่ำที่ควร 
9. ขึ้นทะเบียนนำยจ้ำงไม่ได้รับควำมสะดวก 
10.เบื่อเวลำไปหำหมอ ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรรอ

คิว และคนค่อนข้ำงเยอะมำกๆ 
 

1. ได้รับเงินสดคืนทันที โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้กำรโอนผ่ำน
ธนำคำร 

2.  โรงพยำบำลเอกชนที่เข้ำช่วย ไม่ควรให้เอำเปรียบ
ผู้ป่วยโดยมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมอยู่เสมอ (ตัวอย่ำง เล่น
กีฬำและลื่นล้มข้อเท้ำแพลงไปเกษมรำษฎร์ (ท่ีใช้สิทธิ) 
ถึง 2 ครั้ง ไม่ได้รับกำรใส่เฝือก พอบอกว่ำจะใช้สิทธิ
ประกันอุบัติเหตุ (ที่ท ำไว้กับบริษัทเอกชน) รีบใส่เฝือก
ให้โดยคิดว่ำใส่เฝือก 5,000 บำท นัดครั้งต่อไปเพ่ือดู
เฝือก (จับเฉยๆ ไม่ได้ผ่ำเฝือกออกดู) ค่ำจับเฝือกคิด
อีก 500 บำท เป็นต้น) 

3. โรงพยำบำลของรัฐไม่รับผู้ประกันตนเพ่ิม ท ำให้ต้องใช้
บริกำรโรงพยำบำลเอกชน (โดยเฉพำะโรงพยำบำล
เกษมรำษฎร์ไม่ดีเลย) 

4. ไม่ควรก ำหนดโรงพยำบำลที่ต้องใช้สิทธิควรใช้ที่ใดก็ได้ 
(ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรทุกแห่ง) 

5. ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับงำนส่งเงินสมทบให้ทันสมัยขึ้น 
6. กำรบริกำรทำง Internet ต้องดูเอกสำรอีกครั้ง  
7. ควรปรับปรุงทีน่ั่งเจ้ำหน้ำที่บำงท่ำน หำวิธีคัดสรร 

เจ้ำหน้ำที่ท่ีมี Service mind  
8. เพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร   
9. ค ำบำงค ำที่เขียนไว้คนที่มีควำมรู้น้อยอ่ำนแล้วไม่

เข้ำใจ 
10.ปรับปรุงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์ 



 

 

- ๘๗ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
11.เพ่ิมที่นั่งรอ 
12.ปรับปรุงกำรให้บริกำรให้จบในจุดเดียว  
13.ให้มีควำมรวดเร็ว 
14.ควรปรับปรุงกำรรับช ำระเงินสมทบ 
15.อยำกให้มีกำรจ่ำยเงินทำงโรงพยำบำล รวดเร็วเต็ม

อัตรำ เพ่ือทำงโรงพยำบำลจะไม่รีรอ และลด
ประสิทธิภำพในกำรรักษำให้กับผู้ประกันตน 

16.เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้มำกกว่ำบัตรทอง 



 

 

- ๘๘ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดเขตพ้ืนที่ 10 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. เจ้ำหน้ำที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
2. สถำนที่กำรให้บริกำรกว้ำงขวำง 
3. มีที่จอดรถ 
4. ให้บริกำรรวดเร็ว 
5. มีควำมเป็นกันเอง 
6. สุภำพ 
7. มีควำมพร้อมให้บริกำร 
8. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถชี้แจงในข้อที่สงสัยได้ 
9. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
10.บริกำรดี 
11.ควำมว่องไว 
12.ทุกครั้งที่มำรับบริกำรก็ได้รับกำรบริกำรจำก

ส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 10 เป็นอย่ำงดีทุก
กรณี 

13.มีควำมคล่องตัว 
14.ตอบข้อซักถำมได้ดี 
15.กำรตัดสินใจของกำรท ำงำนดี 

1. จุดให้บริกำรน้อยไป  
2. กำรเกิดสิทธิที่ต้องแจ้งส ำนักงำนประกันสังคม 

ภำยใน 30 วัน กรณีเจ็บหนักยังไม่สำมำรถออกจำก
โรงพยำบำลมำแจ้งสิทธิได้ อำจท ำให้เสียสิทธิได้ 

 

1. เพ่ิมจุดบริกำร  
2. อยำกให้รักษำได้ทุกโรงพยำบำล 
3. คุณภำพสถำนพยำบำลควรให้ควำมส ำคัญกับผู้ป่วยที่

ใช้สิทธิ คุณภำพต้องดีกว่ำ 
4. ควรดูแลประชำชน 
5. อยำกให้ผู้สูงอำยุไม่ต้องจ่ำยเงินสมทบ 
6. ให้ผู้สูงอำยุใช้บริกำรที่ไม่ยุ่งยำก เลือกรักษำใน

โรงพยำบำลที่ดี 
7. ให้ประชำสัมพันธ์ด้ำนสิทธิต่ำงๆ ของประกันสังคมให้

มำกขึ้น 
8. ควรเพิ่มกำรแจ้งข่ำวให้ผู้ประกันตนทรำบ 

 



 

 

- ๘๙ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน เขตพ้ืนที่ 11 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
๑. มีจุดประชำสัมพันธ์ 
๒. พนักงำนแต่ละแผนกให้ค ำแนะน ำดี 
๓. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
๔. บริกำรดี 
๕. รวดเร็ว 
๖. ให้ควำมรู้ได้ชัดเจนและใจดี 
๗. เป็นกันเอง 
๘. ตอบข้อซักถำมได้ดี 
๙. เจ้ำหน้ำที่เต็มใจให้บริกำร 
๑๐.เป็นขั้นตอนดี 
๑๑.กำรสื่อสำรเข้ำใจง่ำย 
๑๒.เป็นระเบียบเรียบร้อยดี 
๑๓.ประชำสัมพันธ์ดี 
๑๔.ป้ำยบอกช่องให้บริกำรที่ชัดเจน 
๑๕.มีบัตรคิว 
๑๖.พูดจำสุภำพ 
๑๗.มีที่นั่งพักรอ 
๑๘.สะดวก 
๑๙.อ ำนวยควำมสะดวกดี 
๒๐.ให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
๒๑.สถำนที่สะอำด 
๒๒.เวลำที่รวดเร็ว 
๒๓.แต่งกำยเรียบร้อย 

๑. เจ้ำหน้ำที่บำงท่ำนให้บริกำรไม่ค่อยดี 
๒. กรณียื่นเรื่องตรวจสอบนิติสัมพันธ์ช้ำมำก 
๓. สถำนที่จอดรถ 
๔. เอกสำรเยอะ 
๕. เจ้ำหน้ำที่น้อย ต้องใช้เวลำในกำรรอนำน 
๖. ทำงข้ัน-ลง ของส ำนักงำนฯ 
๗.  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกขณะรอรับบริกำร ควรมี

โทรทัศน์เพ่ือให้ผู้รับบริกำรเพลิดเพลินระหว่ำงนั่งรอ 
๘.  ตรวจสอบข้อมูลช้ำ 
๙.  ห้องน้ ำไม่ค่อยสะอำด 
๑๐.เวลำโทรมำสอบถำม โทรไม่ค่อยติด รับช้ำ โอนสำย

แล้วไม่มีผู้รับสำย 

๑. ต้องกำรรับข้อมูลข่ำวสำรที่ทันต่อเหตุกำรณ์ 
๒. ต้องกำรให้ขึ้นทะเบียนนำยจ้ำงได้ทุกเขต 
๓. เบิกจ่ำยให้เหมือนประกันเอกชน 
๔. สถำนที่จอดรถ 
๕. ค่ำเลี้ยงดูบุตรของแม่ 
๖. Call Center ควรมีควำมรู้ในกำรตอบข้อซักถำมของ

ผู้ประกันตน เช่น กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลฉุกเฉิน 
ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็นต้น 

๗. กำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลกำรเจ็บป่วยจำก
อุบัติเหตุควรรวดเร็ว 

๘. ท ำงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทุกเขต 
 



 

 

- ๙๐ - 

 



 

 

- ๙๑ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดกำญจนบุรี 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. พนักงำนมีควำมเป็นกันอง 
2. พนักงำนบริกำรและให้ค ำแนะน ำในกำรบริกำร 
3. พนักงำนให้กำรต้อนรับและตอบข้อซักถำม 
4. พนักงำนบริกำรทุกท่ำนเป็นกันเอง 
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
6. เป็นกันเองกับทุกคนที่มำใช้บริกำร 
7. รวดเร็ว 
8. บริกำรทันใจ 
9. ให้ค ำปรึกษำท่ีดีมำก 
10.ยิ้มแย้มแจ่มใส 
11.ให้กำรบริกำรที่ดี 
12.พนักงำนมีควำมสุภำพ 
13.ให้ควำมเข้ำใจขั้นตอน 
14.มีกำรเข้ำคิวที่ถูกต้อง 
15.บริกำรดี 
16.ระบบดีง่ำยต่อกำรติดต่อ 
17.ให้ค ำแนะน ำดีทุกจุด 
18.มีควำมสุภำพอ่อนโยน 
19.บริกำรเท่ำเทียม ยุติธรรม 
20.มีควำมเสมอภำค 

1. กำรประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคมน้อย 
2. กำรรักษำพยำบำล 

1. เมื่อเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยำบำลแต่นอนห้องพิเศษ
ไม่ได้ต้องจ่ำยเงินเอง  

2. บัตรทองไม่ต้องส ำรองจ่ำย แต่ประกันสังคมต้อง
ส ำรองจ่ำย เดือดร้อนคนไม่มีเงิน 

3. ให้มีข่ำวสำรมำกข้ึน 
4. เปิดให้บริกำรในวันเสำร์ – อำทิตย์ 
5. ติดป้ำยให้ตัวใหญ่และชัดเจน 
 

 



 

 

- ๙๒ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดจันทบุรี 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี มีควำมเป็นกันเอง 
2. อธิบำย ข้อซักถำมได้ละเอียดดี ให้ค ำแนะน ำที่ดี 
3. ให้ข้อมูลได้ดี ครบถ้วน ตรงประเด็น 
4. กำรให้บริกำรที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำย 
5. มีระบบกำรตรวจสอบข้อมูลที่ดี มีควำมคล่องตัว 
6. สถำนที่มีสัดส่วนชัดเจน สะดวก 
7. มีกำรกดบัตรคิว 
8. เจ้ำหน้ำที่สนใจผู้มำใช้บริกำร พูดจำสุภำพ 
9. มีกำรแนะน ำขั้นตอนในส่วนต่ำงๆ ดี 
10.ให้ควำมเข้ำใจดี 
11.มำติดต่อครั้งนี้ประทับใจมำก เจ้ำหน้ำที่เข้ำมำ

ให้บริกำรดีมำก 
12.ได้รับควำมรวดเร็วในด้ำนเอกสำร 
13.ท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีข้ันตอนที่เหมำะสม 
14.มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกดี 
15.บริกำรดี เป็นขั้นตอน 
16.โปร่งใส สำมำรถสอบถำมได้ 
17.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
18.มีควำมเต็มใจกำรตอบข้อซักถำม 
19.ให้กำรต้อนรับดี 
 

1. ล่ำช้ำ 
2. รำยละเอียดซับซ้อนเกินไป ท ำให้ต้องเสียเวลำหลำย

ครั้ง ทั้งท่ีเนื่องจำกกำรไม่ประชำสัมพันธ์ ท ำให้กำร
บริกำรกับประกันสังคมให้ออกเอกสำรให้ครบถ้วน 
ท ำให้ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียเวลำ ฉุกเฉินเกินไป 

3. สถำนที่จอดรถ 
4. ติดต่อทำงโทรศัพท์ค่อนข้ำงติดต่อยำกมำก ไม่ได้

ควำมอ ำนวยสะดวกเท่ำที่ควร 
5. กรณีท่ีผู้มำติดต่อมีปัญหำกำรเดินขั้นลงบันได /      

ผู้ที่มำติดต่อหลังผ่ำตัด 
6. เกี่ยวกับรำยละเอียดด้ำนข้อมูล 
7. ห้องน้ ำไม่เพียงพอ (ยังไม่ได้ซ่อม) 
8. กำรต้อนรับและค ำแนะน ำ 

1. ควรมีป้ำยบอกจุดประสงค์ท่ีมำติดต่อ  
3. ระยะเวลำในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีควรจะใช้เวลำไม่

เกิน 2 วันท ำกำร 
4. สถำนที่จอดรถ 
5. เก้ำอ้ี รถเข็น คนแก่ คนพิกำร หรือลิฟต์เพ่ือให้ขึ้นมำ

ข้ำงบนได้สะดวก 
6. สถำนที่ควรกว้ำงขวำงให้มำก 
8. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุน

ประกันสังคม 
9. ควำมเป็นมำตรฐำนของประกันสังคม 
10.ควรมีกำรให้ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ประกันตน เช่น กรณี

จ่ำยเงินทดแทนมีอะไรบ้ำง  
11.สิทธิในกำรคลอดหรือผ่ำตัดแยกจำกกันจะดีกว่ำกำร

เหมำจ่ำย 
12.กำรให้บริกำรดีทุกอย่ำงแต่หน่วยงำนประกันสังคม

สำขำใหญ่ควรมีค่ำตอบแทนมำกกว่ำนี้ และกรณีฝำก
ครรภ์น่ำจะจ่ำยให้หมด ให้มำจ ำนวนเท่ำนี้ ค่ำ
โรงพยำบำล ค่ำผ่ำตัด ก็ไม่เพียงพอ สงสำรคนที่จะมี
บุตรในอนำคต 

13.ควรปรับปรุงห้องสุขำเพรำะปัจจุบันมีแรงงำนต่ำงด้ำว
ค่อนข้ำงมำก 

 



 

 

- ๙๓ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. ให้ค ำแนะน ำท่ีดี 
2. บริกำรรวดเร็ว 
3. ให้ข้อมูลครบถ้วน 
4. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
5. พูดจำสุภำพ 
6. เจ้ำหน้ำที่ไม่เรื่องมำก 
7. กำรท ำงำนเป็นขั้นตอน 
8. เป็นกันเอง 
9. มีกำรต้อนรับดี 

1. ในหลักกำรประกันสังคม ค่ำรักษำพยำบำล ด้ำนกำร
ถอนฟัน อุดฟัน ทันตกรรมต่ำงๆ ให้สิทธิค่ำ
รักษำพยำบำลน้อยเกินไป ไม่เหมำะสมกับค่ำใช้จ่ำย
ที่ต้องเสีย 

2. กำรให้ยำรักษำโรคเป็นแค่ตัวยำที่อ่อนเงิน กำรตรวจ
รักษำตำมแค่อำกำรแล้วจ่ำยยำไม่ได้ตรวจ 

3. เวลำไปรับบริกำรใช้สิทธิประกันสังคม บำงครั้งก็จะ
ได้ยำที่ไม่มีคุณภำพ 

1. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ควรจะให้ทั่วถึง เช่น ตำม
อ ำเภอ ตำมหมู่บ้ำนที่ห่ำงไกลควำมเจริญ 

2. กรณีบุตรล ำดับที่ 3 – 5 น่ำจะใช้สิทธิเหมือนกับ
ล ำดับที่ 1 - 2 

 



 

 

- ๙๔ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดฉะเชิงเทรำ (สำขำบำงปะกง) 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
2. พูดจำไพเรำะ 
3. กำรบริกำรเป็นกันเอง 
4. บริกำรโดยไม่แบ่งแยกลักษณะของผู้ประกันตน 
5. แบ่งสถำนที่ชัดเจน เป็นสัดส่วน 
6. สะดวก 
7. ให้ค ำแนะน ำด ี
8. รวดเร็ว 
9. บรรยำกำศดี 
10.มีกองทุนหลำยกองทุนที่ผู้ประกันตนสำมำรถใช้สิทธิ

ได ้
11.ท ำงำนด ี
12.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
13.ให้ข้อมูลครบถ้วน (เข้ำใจง่ำย) 
14.ให้ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิ์ 
15.มีควำมชัดเจน 
16.บริกำรตำมบัตรคิว 
17.มีโต๊ะประชำสัมพันธ์คอยแนะน ำ 
18.หลำยช่องทำงให้บริกำรที่ชัดเจน 

1. กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลแบ่งแยก
ประเภทบริกำร และยำแยกชัดเจน ระหว่ำง
ประกันสังคมกับจ่ำยเงินเอง (เกรดดีกับเกรดไม่ดี) 

2. เดินเรื่องช้ำ 

1. ปรับปรุงป้ำยด้ำนหน้ำส ำนักงำนประกันสังคมให้สูง
พอมองเห็นได้ชัดเจนจำกถนน 

2. เพ่ิมโต๊ะส ำหรับกรอกเอกสำร 
3. ควรมีเอกสำรแผ่นพับให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
4. เพ่ือวำรสำรประจ ำเดือนให้เพียงพอกับควำมต้องกำร 
5. กำรให้บริกำรของโรงพยำบำลไม่ควรแบ่งแยกยำที่

จ่ำยให้ระหว่ำง VIP กับประกันสังคม 
6. เพ่ิมเงินบ ำเหน็จให้กับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช้สิทธิ

ประกันสังคมในกรณีต่ำงๆ เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร 
ท ำฟัน เป็นต้น 

7. เพ่ิมจุดบริกำร 



 

 

- ๙๕ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดชลบุร ี

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรรวดเร็ว 
2. พ้ืนที่สะอำด 
3. มีสถำนที่และป้ำยชี้บ่งอย่ำงชัดเจน 
4. จุดประชำสัมพันธ์พูดเพรำะ 
5. ให้ค ำปรึกษำเข้ำใจง่ำย 
6. พนักงำนสุภำพ 
7. บริกำรดี 
8. สถำนที่ดี บุคลำกรพร้อม 
9. เป็นระเบียบเรียบร้อย 
10.ให้บริกำรตำมคิวก่อน – หลัง 
11.พูดจำดี มีสัมมำคำรวะ 
12.ให้ค ำแนะน ำดี 
13.ยิ้มแย้มแจ่มใส 
14.เจ้ำหน้ำที่มีควำมชัดเจนมำก 
 

1. ที่จอดรถส ำหรับผู้มำติดต่อน้อย 
2. เจ้ำหน้ำที่บำงรำยขำดมนุษย์สัมพันธ์ 
3. กำรติดต่อทำงโทรศัพท์ไม่สะดวก บำงครั้งโทรเข้ำมำ

สอบถำมโทรฯ ติดยำกมำก บำงที่โทรฯ แล้วโอนสำย
ก็หำยไป 

4. เรื่องสทิธิประโยชน์กำรเก็บเงิน 
5. ค่ำรักษำพยำบำลและขอรับผลประโยชน์ของฝ่ำย

ชำยและหญิง 
6. สถำนที่คับแคบ 
7. ไม่มีน้ ำดื่ม  
8. ห้องน้ ำสกปรกมำก เหม็นมำกๆ เวลำมำนั่งคอยใช้

บริกำร อยำกจะเข้ำห้องน้ ำไม่กล้ำเข้ำ เพรำะสกปรก
มำกอยำกให้ปรับปรุงก่อน เห็นใจผู้มำใช้บริกำร 

9. พนักงำนบำงคนก็เอำแต่คุยโทรศัพท์ส่วนตัว มีคนมำ
ติดต่อก็ยังถือโทรศัพท์คุยอยู่ 

10. ที่รองรับขยะ ควรปรับปรุงให้ดี เพรำะปัจจุบันถังขยะ
ของเจ้ำหน้ำที่ยังไม่เหมำะสม 

11. พ้ืนที่ส ำนักงำนก็ควรให้แม่บ้ำนถูและท ำควำมสะอำด 
12. พนักงำนบำงคนพูดจำไม่ดี  
13. พนักงำนบำงคนบริกำรไม่ดี  
14. พนักงำนบำงคนไม่สนใจผู้มำใช้บริกำร 
 
 

1. ปรับปรุงสถำนที่จอดรถ 
2. สถำนที่ควรปรับปรุงให้มีขนำดใหญ่ เพื่อรองรับกำร

ขยำยตัวของผู้ประกันตน  
3. ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ (กรณีว่ำงงำน) 
4. ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรน ำเงินสมทบแต่ละเดือน

ว่ำไปท ำอะไรบ้ำง 
5. ในกรณีเกดิเจ็บป่วย เสียชีวิต จะได้รับกำรช่วยเหลือ

อย่ำงไร 
6. เพ่ิมที่นั่งรอ 
7. มีวำรสำรให้ผู้มำติดต่อได้อ่ำน 
8. เพ่ิมเจ้ำหน้ำที่บริกำรเฉพำะแต่ละแผนก 
9. ควรมีเจ้ำหน้ำที่มำแนะน ำกำรกรอเอกสำรต่ำงๆ 

เพรำะบำงคนมีควำมรู้น้อย กรอกเอกสำรไม่ถูก เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวก และรวดเร็วขั้น 

10. ควรมีระเบียบ 
11. ควรบริกำรน้ ำดื่มให้ดีขึ้นกว่ำปัจจุบัน 
 



 

 

- ๙๖ - 

 



 

 

- ๙๗ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดชลบุรี (สำขำศรีรำชำ) 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรรวดเร็ว 
2. บริเวณเป็นสัดส่วน 
3. ค ำแนะน ำของพนักงำน 
4. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
5. พนักงำนพูดจำไพเรำะ 
6. ไม่ต้องรอคิวนำน 
7. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง 
8. สะดวก 
9. ให้ค ำแนะน ำดี 
10.รวดเร็วว่องไวในกำรบริกำร 
11.บริกำรดี 
12.มีข้ันตอนกำรรับผลประโยชน์ 
13.มีเครือข่ำยกำรรักษำพยำบำลหลำยที่ 
14.มีควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิตได้ระดับหนึ่ง 

1. ข้อมูลบำงเรื่อง ไม่มีเป็นลำยลักษณ์อักษร  บำงครั้ง
พนักงำนต้องอธิบำยประชำชนจึงจะรู้เรื่องและเข้ำใจ 

2. รอนำน 
3. ทีก่รอกเอกสำรน้อยเกินไป 
4. กำรเบิกบำงครั้งล่ำช้ำ 
5. โทรศัพท์สอบถำมติดต่อยำกมำก 
6. จัดอบรมน้อย ไม่ทรำบถึงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง  
 

1. กำรออกเอกสำรติดตำมเรื่อง มักสวนทำงกับข้อมูล
จริง 

2. มีกำรออกบัตรรับรองสิทธิซ้ ำกัน (พนักงำนให้รับมำ
กว่ำ 1 ใบ) 

3.  ควรเปิดช่องทำงกำรบริกำรให้มำกกว่ำเดิมในเวลำ
เร่งด่วน 

4. เพ่ิมควำมรวดเร็ว 
5. เพ่ิมจุดยืนรอกำรกรอกเอกสำรเพื่อให้บริกำรจะได้ไม่

ยืนรอคิวเขียน 
6. ควรเปิดเวลำท ำกำรให้เร็ว 
7. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้มำก 
8. บำงคนมำติดต่อไม่รู้ว่ำอยู่ชั้นใดของอำคำร 
9. ควรลดขั้นตอนกำรท ำงำนเป็นบริกำรเสร็จสิ้นในจุด

เดียว 
10. กำรเบิกทันตกรรม ท ำไมต้องเบิกถึง 2 ครั้ง เมื่อให้

รังสีแล้วท ำไมไม่จ่ำยครั้งเดียว เพื่อจะให้ลดปัญหำ 
 



 

 

- ๙๘ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดชัยนำท 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
2. สุภำพ 
3. มีควำมรวดเร็ว มีควำมเข้ำใจ 
4. พนักงำนให้ค ำปรึกษำดี เพรำะบำงอย่ำงไม่เข้ำใจ 
5. ไม่ทรำบเรื่องบริกำรสำมำรถสอบถำมได ้

1. ล่ำช้ำ 
2. เวลำไปใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยำบำลบริกำรไม่

ค่อยดี 

1. เพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 

 



 

 

- ๙๙ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดตรำด 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. รวดเร็ว 
2. พนักงำนตอบข้อซักถำมให้ค ำปรึกษำได้ครบถ้วน 
3. พนักงำนให้บริกำรตำมคิว 
4. พูดจำสภำพ 
5. บริกำรดี 
6. พนักงำนยิ้มแย้มแจ่มใส 
7. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง 

1. กำรเข้ำถึงในกำรรับข้อมูล 
2. ต้องส ำรองจ่ำยเงินค่ำทันตกรรม 
3.  จัดประชุม ชั้น 2 ไม่มีบุคลำกรต้อนรับด้ำนล่ำง 
4.  สถำนที่คับแคบพอสมควร ถ้ำมีผู้มำใช้บริกำร รู้สึกอึด

อัดไม่รู้จะไปนั่งรอตรงไหน 

1. สถำนที่จอดรถไม่สะดวก 
2. ควรเพิ่มสิทธิตรวจสุภำพผู้ประกันตนประจ ำปี 1 ครั้ง 
3. เพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม 
4. สิทธิกำรได้รับกำรรักษำพยำบำล หรือ คุณภำพและ

จ ำนวนของยำที่ได้รับ   
5. แพทย์คนเดียวกัน คนไข้คนเดียวกัน แต่ไปรักษำท่ี

โรงพยำบำลไม่ดีขึ้น แต่ไปคลีนิคกำรจ่ำยยำและรักษำ
จะแตกต่ำงกัน คือคลีนิคจะให้ยำที่ระเอียดต่อกำร
รักษำลักษณะของอำกำร 

 
 



 

 

- ๑๐๐ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดนครนำยก 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดี 
2. สุภำพ 
3. ให้ค ำแนะน ำในเรื่องต่ำงๆ ได้ดี 
4. สะดวก 
5. รวดเร็ว 
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
7. มีบัตรคิว 
8. ไม่มีพักเท่ียง 
9. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
10.ต้อนรับอย่ำงดี 

1. มีควำมล่ำช้ำ 
2. ควรประชำสัมพันธ์รำยละเอียดต่ำงๆ 
3. ระยะเวลำที่อนุมัติจ่ำยเงินทดแทนกรณีว่ำงงำน     

ช้ำมำก 
4. กำรรักษำตำมโรงพยำบำลของรัฐ ยำที่จ่ำยมำตัวยำ

ไม่เหมือนยำของระบบอื่น 
5. มีกำรรักษำกำรดูแลคนไข้ไม่เหมือนพวกข้ำรำชกำร 

หรือจ่ำยตรง 
6. สถำนที่คับแคบ 
 

1. อยำกให้เสนอข้อมูลแบบฟอร์มที่แจกให้ผู้เข้ำร่วมฟัง
ค ำบรรยำย จะได้เข้ำใจง่ำย 

2. โทรปรึกษำได้ตลอด 
3. แจ้งข้อผิดพลำดเวลำส่งแบบ 
4. กำรประชำสัมพันธ์ กฎต่ำงๆ ของกำรให้ประกันสังคม

ให้มำก 
5. เอกสำรควรมีเนื้อหำที่ละเอียด 
6. พิธีกรควรอธิบำยหัวข้อแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน 
7. อยำกให้มีกำรรักษำพยำบำลนอกเหนือจำก

โรงพยำบำลที่เลือกของรัฐ – เอกชน ให้เพ่ิมรักษำ
โรงพยำบำล มำเป็นกำรรักษำตำมคลินิกได้ 

8. ในเขตเทศบำลควรมีประกำศข้อมูลหลักด้ำนสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ประกันตน ทำงเสียงตำมสำยให้
ผู้ประกันตนทรำบเบื้องต้น 

9.  เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม 
 



 

 

- ๑๐๑ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดนครปฐม 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. รวดเร็ว 
2. มีกำรแบ่งเป็นสัดส่วน 
3. ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
4. เป็นกันเอง 
5. บริกำรดี 
6. มีระบบ 
7. ตอบข้อสงสัยได้กระจ่ำย ถูกต้อง 
8. มีกำรตรวจรับจัดกำรเอกสำรที่ดี 
9. ให้บริกำรรวดเร็วในกำรรับเงินค่ำทดแทน 
10.เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำสิทธิประโยชน์ได้ชัดเจน 
11.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน 
12.ขั้นตอนผู้รับมอบอ ำนำจไม่ยุ่งยำก 
13.ให้บริกำรดุจญำติมิตร 
14.จัดเจ้ำหน้ำที่ตำมจุดต่ำงๆ 
15.ระยะเวลำในกำรรอคอยไม่นำน 
16.เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 
17.ให้ค ำแนะน ำได้ชัดเจน 
18.กำรจัดล ำดับก่อน-หลัง 

1. พูดไม่สุภำพ 
2. กำรบันทึกข้อมูลล่ำช้ำ 
3. เอกสำรตกหล่น 
4. ที่จอดรถน้อย 
5. ห้องน้ ำสกปรก น่ำกลัว ไม่น่ำใช้บริกำร 
6. กำรรอบัตรคิว 
7. แอร์ร้อนมำก (ยิ่งตอนเที่ยงปิดท ำไมร้อนสุดๆ) 
8. ช่องทำงกำรให้บริกำร ณ จุดประชำสัมพันธ์ควร

จัดท ำเป็นช่องบริกำรแยกออกจำกกันให้ชัดเจนเพื่อ
เรียงล ำดับกำรให้บริกำรก่อน-หลัง 

 

1. เพ่ิมคู่สำยโทรศัพท์ เพรำะโทรติดยำกสำยไม่ว่ำง 
2. ควรมีสถำนที่จอดรถ  
3. ต้องกำรป้ำยประชำสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน 
4. ต้องกำรให้มีประชำสัมพันธ์ตนที่คอยแนะน ำผู้มำใช้

บริกำรอยู่หน้ำประตู 
5.  ควรจัดให้มีช่องบริกำรตรงเคำน์เตอร์ ไม่ใช่ให้รุมแบบ

ใครดีใครได้ ควรใช้เชือกก้ันให้เหมือนกับ            
โรงภำพยนตร์ 

 



 

 

- ๑๐๒ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดปรำจีนบุรี 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. รวดเร็ว 
2. จัดระบบเป็นสัดส่วนดี 
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
4. สุภำพ 
5. มีควำมเป็นกันเอง 
6. มีอัธยำศัยดี 
7. ให้ค ำแนะน ำที่ดี และอธิบำยเข้ำใจได้ง่ำย 
8. ท ำงำนเป็นขั้นตอน 
9. มีบัตรคิว 
10.ทันใจ 
11.สบำย 
12.บริกำรดี 
13.สอบถำมข้อมูลมีควำมชัดเจน 
14.มีกำรแนะน ำดี 
15.จุดประชำสัมพันธ์ให้บริกำรได้ดี 
16.เจ้ำหน้ำที่ตำมจุดต่ำงๆ ให้บริกำรดีมำก 
17.สุภำพเรียบร้อย มำรยำทในกำรบริกำรดี 
18.ให้ข้อมูลครบถ้วน 
19.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
20.พูดจำไพเรำะ 
21.เต็มใจให้บริกำร 

1. โทรศัพท์ส ำนักงำนติดยำกมำก หำกโทรติดแล้วไม่มี
คนรับสำย 

2. ควำมล่ำช้ำ 
3. อธิบำยไม่เข้ำใจ 
4. สถำนที่คับแคบ 

1. ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ยิ้มรับผู้มำใช้บริกำรทุกคนไม่ควร
เลือกปฏิบัติคนจน – คนรวย 

2. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกองทุนประกันสังคมเพ่ิมมำกข้ึน 
เพรำะบำงครั้งต้องรอนำน 

3. อยำกให้ประชำสัมพันธ์ในเรื่องข่ำวสำร 
4. ควรอธิบำยขั้นตอนกำรรับบริกำรให้ละเอียด 
5. ต้องกำรให้มีสำขำย่อย ในพ้ืนที่ที่มีโรงงำน

อุตสำหกรรม เช่น อ ำเภอกบินทร์บุรี เพ่ือควำม
สะดวกในกำรติดต่องำน 

 

 



 

 

- ๑๐๓ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดเพชรบุรี 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง 
2. เจ้ำหน้ำที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
3. รวดเร็ว และถูกต้อง 
4. ให้ค ำแนะน ำที่ดี 
5. ให้ข้อมูลครบถ้วน 
6. ตอบค ำถำมชัดเจน 
7. มีกำรทักทำยที่สุภำพเรียบร้อย 
8. จุดรับบริกำรเพียงพอ 
9. ระบบกำรรักษำมีควำมรวดเร็วและกำรให้บริกำรทำง

กำรแพทย์ดี 
10.ยิ้มแย้ม ต้อนรับผู้คนทุกสำขำอำชีพ ไม่นึกรังเกียจ

คนธรรมดำ ให้บริกำรอย่ำงเสมอภำค 
11.บริกำรดี เอำใจใส่ 
12.พูดจำสุภำพ 
13.สะดวก 
14.มีอัธยำศัยดี 
15.รวดเร็ว  
16.สุภำพ 
17.ถูกต้อง แม่นย ำ มีควำมชัดเจน 
18.มีป้ำยบอกช่องรับบริกำร 
19.บริกำรดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ต้อนรับดี 
20.ให้ค ำแนะน ำที่ดี 
23.ให้บริกำรควำมยินดี 

1. เจ้ำหน้ำที่บำงคนให้ค ำแนะน ำดี 
2. ไม่มีสื่อโทรทัศน์ให้ชมขณะนั่งรอ 
3. กำรยิ้มแย้มและนิสัยส่วนบุคคล 
4. กำรอบรมนำยจ้ำง ไม่อธิบำยต่อลูกจ้ำง 

1. ควรปรับปรุงด้ำนบริกำร (ค ำพูด)  
2. เจ้ำหน้ำที่ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ 
3. ควรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ด้ำนบริกำร 
4. ควรใช้ค ำว่ำ สวัสดีค่ะ / ครับ บำงคนหน้ำบึ้ง 
5. ควรยิ้มแย้มแจ่มใส แยกแยะให้ถูกว่ำเรื่องส่วนตัวหรือ

เรื่องงำน 
6. ควรเพ่ิมสำขำย่อย เพรำะเดินทำงไกล ล ำบำก 
7. ควรค ำนึงถึงปัญหำของประชำชน 
8. กำรรักษำพยำบำลในกำรใช้สิทธิประกันสังคมควร

แตกต่ำงกับสิทธิบัตรทอง 



 

 

- ๑๐๔ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดระยอง 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. เจ้ำหน้ำทีมีอัธยำศัยดี 
2. ประชำสัมพันธ์ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรจัดเอกสำร

ในกำรยื่นแต่ละครั้งเป็นอย่ำงดี 
3. เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนได้แบ่งแยกระบบกำรท ำงำน

ได้อย่ำงมีระเบียบดี 
4. บริกำรรวดเร็ว 
5. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง 
6. สะดวก 

1. ระยะเวลำล่ำช้ำ 
2. ควำมล่ำช้ำในกำรเบิกใช้เวลำนำนเกินไป 
3. ไม่มีที่จอดรถ 
4. ห้องน้ ำ 
5. กำรให้บริกำร 
    

1. ควรมีป้ำยบอกเอกสำรที่ต้องใช้ 
2. ป้ำยเลขช่องควรจะเด่นกว่ำนี้ 
3. สถำนที่จอดรถ 
4. ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรมำกกว่ำนี้ 
5. ปรับปรุงควำมสะอำดของห้องน้ ำ 
6. เพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  
 

 



 

 

- ๑๐๕ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดรำชบุร ี

จุดเด่นของกำรใหบ้ริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. แนะน ำให้ค ำปรึกษำในกำรประชำสัมพันธ์ดี 
2. พูดจำสุภำพ อัธยำศัยดี 
3. บริกำรเป็นกันเอง รวดเร็ว ประทับใจ 
4. แบ่งแผนกชัดเจน ป้ำยอธิบำยชัดเจน 
5. ติดต่อสอบถำมได้รับควำมสะดวก 
6. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร 
7. ระบบคิวติดต่อที่ชัดเจน 
8. กำรให้บริกำรเป็นกันเอง 
9. ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมได้ 
10.ด้ำนกำรรักษำครอบคลุมดีและได้รับกำรบริกำรดี 
11.ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 
12.กำรให้ค ำแนะน ำในกำรเตรียมเอกสำร 
13.เจ้ำหน้ำที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นกำรบริกำรที่น่ำน

ประทับใจมีรอยยิ้มกับประชำชน 
14.ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ 
15.สำมำรถให้ข้อมูลให้กับผู้มำติดต่อได้เป็นอย่ำงดี 
16.รวดเร็วในกำรตั้งเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล 
 

1. กำรเบิกจ่ำยยำค่ำรักษำไม่สะดวก (อยำกได้ที่สะดวก
รวดเร็วหรือหำทำงอ่ืนต่อกำรส ำรองจ่ำย) 

2. กำรประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่ำวสำรไม่ทันสมัย 
3. กำรรับเรื่องกำรข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนมีควำมล่ำช้ำ 
4. พนักงำนบำงคนพูดจำไม่ค่อยดี  
5. ไม่ชัดเจนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่สมควรได้รับ 

อย่ำงหนึ่งมำกอย่ำงหนึ่งน้อย 
6. ไม่อธิบำยระบบกำรให้บริกำรประชำชน ในกรณีที่

บำงทำ่นไม่ทรำบถึงข้ันตอน 
 

1. สิทธิประโยชน์ที่แน่ชัด 
2. กำรแจ้งเข้ำแจ้งออกทุกครั้ง น่ำจะสรุปเป็นรำย 3 

เดือนแทน (เนื่องจำกลูกจ้ำงสมัยนี้เข้ำมำท ำงำน  ไม่
นำนก็ออก) 

3. ให้มีเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์คอยติดต่อสอบถำม  
4. ให้มีเอกสำร แผ่นพับให้ผู้มำติดต่อกับส ำนักงำน

ประกันสังคมได้อ่ำนสิทธิประโยชน์ของตนเอง 
5. ส่งข้อมูลข่ำวสำรผ่ำน SMS 
6. เพ่ิมที่นั่งรอ 
7. บอกสิทธิประโยชน์ให้ทั่วถึงผู้ประกันตนระดับผู้ใช้

แรงงำน 
8. ต้องกำรให้ขยำยและเพ่ิมสิทธิกำรรักษำในบำงกรณี

มำกขึ้น เช่น เรื่องท ำฟัน ต้องกำรให้ขยำยขอบเขต
มำกขึ้น 

9. ควำมโปร่งใสในกำรน ำเงินของผู้ประกันตนไปใช้ใน
กรณีต่ำงๆ ที่มีควำมเก่ียวข้องกับผู้ประกันตน 

10. ต้องมีค่ำตอบแทนสูงกว่ำบัตรทอง 
11. ต้องดีกว่ำบัตรทอง 
12. ต้องชัดเจนมำกกว่ำบัตรทอง 
13.ประกันสังคมควรมีสิทธิเท่ำถึงบริกำรที่ดีกว่ำและมี

ควำมชัดเจนมำกกว่ำ  
 



 

 

- ๑๐๖ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่บริกำรด้วยควำม

ประทับใจ  
2. ให้ค ำแนะน ำท่ีดีแก่ผู้ซักถำม 
3. มีป้ำยบอกช่องบริกำรชัดเจน 
4. พนักงำยยิ้มแย้มแจ่มใส 
5. รวดเร็ว 
6. สะดวก 
7. บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง 
8. บริกำรเป็นกันเอง 

1. ล่ำช้ำ 1. สถำนที่จอดรถ 
2. เพ่ิมสถำนที่นั่งรอ 

 



 

 

- ๑๐๗ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดลพบุรี 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
2. เป็นกันเอง 
3. รวดเร็วดี 
4. สอบถำมให้ควำมคิดเห็นดี 
5. ท ำงำนสะดวก รวดเร็ว 
6. บริกำรประทับใจ 
7. พูดจำไพเรำะ 
8. ชี้แจงชัดเจนเรื่องเจ็บป่วย 
9. สถำนที่สะอำด  
10.ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว 
11.ให้ค ำแนะน ำที่ดี 
12.บริกำรดี 
13.สะดวก 
14.สะอำด 
15.บรรยำกำศดี 
16.จุดประชำสัมพันธ์ พูดจำไพเรำะ แนะน ำดี 
17.ข้อมูลครบถ้วนในกำรแจ้งสิทธิ ท ำให้รู้สึกเข้ำใจใน

สิทธิของตน 
18.บริกำรอย่ำงทั่วถึง 
 

1. จุดบริกำร (ช่อง 3) พูดจำไม่ไพเรำะ เรื่องเบิก
เจ็บป่วยค่ำรักษำพยำบำล 

2. สถำนที่บริกำรแคบเกินไป 
3. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมีจ ำกัด    

1. เพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ในเรื่องของข้อมูล 
2. เพ่ิมปำกกำ 
3. เพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
4. ควรปรับปรุงด้ำนพ้ืนที่รอให้บริกำรควรกว้ำง 
5. ขยำยเวลำกำรให้บริกำร 
6. ควรเปิดบริกำรตั้งแต่ เวลำ 07.30 – 16.00น. 

 



 

 

- ๑๐๘ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสมุทรปรำกำร 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. พูดจำสุภำพ 
2. เป็นกันเอง 
3. รวดเร็ว 
4. สุภำพเรียบร้อย 
5. ให้ค ำแนะน ำดี 
6. สะดวก 
7. พนักงำนมีอัธยำศัยดี 
8. ไม่เรื่องมำก เอกสำรไม่ยำก 
9. บริกำรดี 
10.เจ้ำหน้ำที่เยอะท ำให้บริกำรด้วยควำมฉับไว 
11.ยิ้มแย้มแจ่มใส 
12.พูดจำเข้ำใจง่ำย 
13.มีกำรแนะน ำที่ดีให้กับผู้ใช้บริกำรที่ไม่เคยมำใช้

บริกำร 
14.เป็นสัดส่วนดี 
 

1. ผู้ใช้บริกำรเยอะ เลยท ำให้ไม่ที่นั่ง 
2. กำรให้ค ำแนะน ำข้อมูลข่ำวสำร 
3. สถำนที่จอดรถ 
4. ล่ำช้ำ 

1. เครื่องถ่ำยเอกสำร  
2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
3. เพ่ิมโต๊ะกรอกเอกสำร 

 



 

 

- ๑๐๙ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสมุทรปรำกำร (สำขำบำงพลี) 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรรวดเร็ว 
2. บริกำรตำมล ำดับ 
3. บริกำรดี 
4. สถำนที่สะอำด 
5. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
6. พูดจำสุภำพ 
7. เจ้ำหน้ำที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
8. สอบถำมข้อมูลได้ทุกเรื่อง 
9. พนักงำนมีอัธยำศัยดี 
10.ห้องน้ ำสะอำด 
11.สะดวก 
12.พนักงำนสุภำพเรียบร้อย 
13.มีควำมชัดเจน  
14.อธิบำยเข้ำใจได้ง่ำย 
15.เป็นกันเอง 
16.เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมสะดวกในกำรกรอกเอกสำร 
17.บุคลำกรมีควำมพร้อม 
18.ให้ควำมช่วยเหลือดี 
19.คล่องดี 
20.ไม่รอนนำน 
21.ให้ค ำแนะน ำดี 
22.มีควำมเป็นระเบียบ 

1. พนักงำนให้บริกำรหน้ำบูด 
2. ห้องน้ ำ 
3. แมลงวันเยอะ 
4. รอนำน 
5. กำรเตรียมเอกสำร ควำมไม่รู้ไม่เข้ำใจในกำรเตรียม

เอกสำรยื่นสิทธิต่ำงๆ 

1. ต้องกำรให้ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน 
2. เบิกค่ำรักษำ เช่น ทันตกรรม เพ่ิมต่อปี 
3. ไปตรวจโรงพยำบำลที่ใช้สิทธิประกันสังคมบ่อยๆ  
4. มีช่องทำงกำรเตรียมตัว เตรียมเอกสำรต่ำงๆให้กับ

ผู้ประกันตนทรำบ 
5. ไม่มีปำกกำให้ใช้บริกำร 
6. ห้องน้ ำด้ำนล่ำงไม่มี (ชำย) 
 
 



 

 

- ๑๑๐ - 

 



 

 

- ๑๑๑ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสมุทรปรำกำร (สำขำพระประแดง) 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. สุภำพ 
2. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
3. บริกำรรวดเร็ว 
4. สำมำรถดูข้อมูลจำก Internet  
5. โทรสอบถำมได้ 
6. รวดเร็วในกำรบริกำร 
7. พูดจำดี 
8. ให้ค ำแนะน ำดี 
9. มีจุดประชำสัมพันธ์ 
10.มีทำงขึ้นมีป้ำยบอกชัดเจน 
11.เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเต็มใจในกำรตอบข้อซักถำม 
12.เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส  
13.พนักงำนมีควำมเอำใจใส่ต่อประชำชน 
14.พนักงำนให้ควำมสะดวกแก่ประชำชน 
15.มีกำรจัดระบบคิว 
16.มีกำรทักทำยดี 

1. เอกสำรที่พิมพ์จำก Internet ควรเป็นเอกสำรที่
มำตรฐำนสำมำรถใช้ได้จริง 

2. กำรโทรสอบถำมสำยไม่ว่ำง โทรนำน 
3. รำยละเอียดต่ำงๆ ในกำบริกำร 
4. ไม่มีป้ำยแจ้งขั้นตอน 
5. ไม่มีแผ่นพับแจ้งวิธียื่นเอกสำร 
6. กำรแจ้งเอกสำรที่ต้องใช้ไม่ชัดเจน 
7. กำรให้บริกำรของโรงพยำบำล 
8. คุรณภำพกำรให้บริกำร 
9. ด้ำนกำรแพทย์ 

1. ควรมีกำรให้บริกำรผ่ำน Internet ครบวงจร 
2. เพ่ิมบุคลำกรด้ำนกำรสอบถำมสำยด่วน  
3. ควรมีป้ำยแจ้งขั้นตอนยื่นเอกสำร 
4. แผ่นพับแจ้งเอกสำรที่ต้องใช้ให้ชัดเจน 
5. ด้ำนกำรแพทย์ 
6. กำรบริกำร 
7. คุณภำพกำรให้บริกำร 
8. สถำนที่จอดรถ 
 
 



 

 

- ๑๑๒ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสมุทรสำคร 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรรวดเร็ว 
2. อธิบำยเข้ำใจง่ำย 
3. มีควำมครบถ้วน 
4. แบ่งงำนเป็นสัดส่วน 
5. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
6. สถำนที่สะอำด 
7. เป็นกันเอง 
8. พนักงำนแต่งกำยเรียบร้อย 
9. พูดจำทักทำยอย่ำงสุภำพ 
10.ให้ค ำแนะน ำที่เหมำะสม 
11.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
12.บริกำรดี 
13.กำรประชำสัมพันธ์ดี 
14.พนักงำนนั่งเป็นจุดๆ 

1. ต้องรอกำรรักษำนำนเกินไป 
2. ล่ำช้ำ  
3. สิทธิประโยชน์ในกำรรักษำ 
4. ใช้เอกสำรเยอะ  
5. ควรมีกำรรักษำแบบฉุกเฉินได้ทุกที่ ไม่จ ำกัดจ ำนวน

ครั้ง 
7. ไม่ควรส ำรองเงินจ่ำยก่อนล่วงหน้ำแล้วมำเบิกทีหลัง 

เช่น ถอนฟัน 
8. สถำนที่ไม่พึงอ ำนวย 
9. ป้ำยสัญลักษณ์ไม่ชัดเจน 
10. สิทธิประโยชน์ในกำรรักษำโรคน้อยกว่ำบัตรทอง ทั้ง

ที่บัตรทองไม่เสียค่ำใช้จ่ำย สำมำรถรักษำโรคได้เยอะ
กว่ำประกันสังคม ทั้งที่ประกันสังคมต้องจ่ำยทุกเดือน 

11. กำรตรวจรักษำทำงกำรแพทย์สรุปผลเร็วเกินไป 
12. จ่ำยยำน้อยมำก 
13. กำรเรียกเก็บเงินประกัน / เดือน ที่มีกำรหักมำกไป 

ซึ่งบำงครั้งกำรใช้สิทธิรักษำน้อยกว่ำเงินที่จ่ำยไป 
14. สถำนที่คับแคบ 
15. ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์น้อย 
16. กำรดูแลรักษำ 
17. หน้ำตำไม่ค่อยยิ้มแย้ม 
18. บำงครั้งพูดโดยใช้ศัพท์รำชกำร เฉพำะศัพท์ของ

ประกันสังคม บำงอย่ำงไม่ค่อยเข้ำใจ         

1. ต้องเอำใจใส่ต่อผู้มำรับบริกำรให้มำก  
2. ให้บริกำรที่ครอบคลุมมำกกว่ำนี้ 
3. เพ่ิมหมอ และพยำบำลในกำรรักษำพยำบำล 
4. ผู้ประกันตนต้องเสียเงินเข้ำระบบประกันสังคมแล้ว 

ควรมีกำรรักษำให้ครอบคลุม 
5. ขยำยสถำนที่ให้บริกำร 
6. แจ้งสิทธิประโยชน์กำรรักษำพยำบำลให้ชัดเจน 
7. กำรตรวจวินิจฉัยโรคควรตรวจให้ละเอียด 
8. ถ้ำเป็นไปได้ควรเพ่ิมสถำนที่บริกำรพยำบำลให้

ครอบคลุมมำกกว่ำ 1 โรงพยำบำลที่เลือกไว้ 
9. กำรดูแลรักษำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ 
10.ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
11.ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ทำงด้ำนสิทธิประโยชน์ที่จะ

ได้รับ 
12.พูดให้เข้ำใจ หน้ำตำยิ้มแย้ม 



 

 

- ๑๑๓ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสมุทรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. รวดเร็ว 
2. สะดวกสบำย 
3. ให้บริกำรเป็นกันเอง 
4. รับเงินรวดเร็วดี 
5. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
6. กำรบริกำรเป็นมิตร 
7. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง 
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
9. ให้ควำมรู้แก่คนที่มำติดต่อดี 
10.มีอัธยำศัยดี 
11.สะดวก 
12.บริกำรดี 
13.มีควำมสุภำพ 
14.ให้ค ำแนะน ำดี 
15.ควำมสะอำด 
16.ให้ค ำปรึกษำดี 

1. ตอนจ่ำยเงินค่อนข้ำงช้ำ 
2. คิวยำว      

1. ให้มีกำรแจกใบปลิวเพ่ือกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยให้
มำก 

2. กำรขอคืนเงินกรณีท ำงำน 2 ที่ ควรจะเร็ว (ประมำณ 
1 ½ +- เดือน) หลังจำกขอ ปัจจุบันน่ำจะเร็วเหมือน
สรรพำกร   

3. ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงำน 
4. ตู้ ATM 
5. ถ่ำยเอกสำรฟรี  
 

 



 

 

- ๑๑๔ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสระแก้ว 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. เป็นกันเอง 
2. รวดเร็ว ทันใจ ไม่รอนำน 

1. เจ้ำหน้ำที่ท ำเรื่องเก่ียวกับกำรรับโทรศัพท์ต้องท ำ
พร้อมกัน เวลำมำติดต่อมีโทรศัพท์มำต้องให้ข้อมูล
คนที่โทรมำก่อน คนมำติดต่อที่ส ำนักงำนก็นั่งรอ
จนกว่ำจะตอบข้อมูลทำงโทรศัพท์เสร็จก่อน      

ไม่มี 
 

 



 

 

- ๑๑๕ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสระบุรี 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. พูดจำไพเรำะ 
2. บริกำรดี 
3. มีอัธยำศัย 
4. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
5. แต่งกำยเรียบร้อย 
6. ส ำนักงำนประกันสังคมให้บริกำรเป็นที่พอใจ 

1. อธิบำยสิทธิประโยชน์พูดจำแข็งไป      1. สถำนที่จอดรถ 
2. สถำนที่คับแคบ 
3. บัตรรับรองสิทธิควรจะครอบคลุมตัวยำให้มำก 
4. ควรเพิ่มค่ำท ำศพให้มำกขึ้นกว่ำเดิม เพรำะไม่เคยใช้

สิทธิในกำรรักษำบัตรรับรองสิทธิเลย 
5. เพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ในส่วนกำรให้บริกำรแต่ละสิทธิ 
6. แผนกกำรเงิน ควรเพ่ิมเจ้ำหน้ำที่จ่ำยเงิน  
7. เพ่ิมค่ำรักษำพยำบำล และสวัสดิกำรอื่นๆ ให้เทียม

เท่ำใกล้เคียงกับกำรประกันสุขภำพกับบริษัทประกัน
ชีวิตเอกชน 

 



 

 

- ๑๑๖ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสระบุรี (สำขำหนองแค) 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. สำมำรถเลือกสถำนพยำบำลได้ 
2. รักษำได้ไม่จ ำกัดวงเงิน 
3. มีจุดบริกำรหลำยแห่ง 
4. พูดจำสุภำพ 
5. อธิบำยให้เข้ำใจได้ดี 
6. กำรให้ค ำแนะน ำ – ตอบข้อซักถำม 
7. บริกำรด้วยควำมเป็นกันเอง 
8. ป้ำยบอกต ำแหน่งต่ำงๆ 
9. กำรประชำสัมพันธ์อยู่ด้ำนหน้ำส ำนักงำนฯ 
10.บริกำรรวดเร็ว 
11.ได้ค ำอธิบำยที่ชัดเจน 
12.สะดวก 

1. พนักงำนบำงครั้งเวลำสอบถำมให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน 
และเหมือนไม่ค่อยอยำกให้บริกำร 

2. บุคลิกภำพของเจ้ำหน้ำที่บำงท่ำนขณะปฏิบัติหน้ำที่ 
3. ควำมเป็นระเบียบบนโต๊ะท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่บำง

ท่ำน 
4. ป้ำยค ำแนะน ำต่ำงๆ  
5.  ควำมสะอำด      

1. ควรมีสถำนทีก่ำรต้อนรับ 
2. พนักงำนควรปรับปรุงในเวลำที่ให้บริกำรให้มีควำม

ชัดเจนและเวลำที่สอบถำมข้อมูลต่ำงๆ 
3. พนักงำนควรจะพูดจำไพเรำะและหน้ำตำมไม่งอใน

บำงครั้ง 
4. ยกเลิกเงินสมทบส่วนของค่ำรักษำพยำบำล 
5. ระบบโทรศัพท์ควรมีหลำยหมำยเลข 
6. ควรมีกำรตรวจเช็คควำมสมบูรณ์ของระบบและแก้ไข

ระบบตอบ-รับทำงโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ  
7. กำรตอบข้อสอบถำมควรใช้วำจำที่สุภำพ 
8. กำรท ำงำนบริกำรให้ควรเลือกคนที่มีอัธยำศัยดี ยิ้ม

แย้ม ต่อผู้รับบริกำร 
9. “ประกันสังคม สำขำหนองแคแทบจะไม่มีข้อเด่นใน

กำรให้บริกำรเลย” 
10.ขอให้จัดสรรพนักงำนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีไว้บริกำร

ด้ำนกำรต้อนรับ 
11.อย่ำเลือกบริกำรเฉพำะรำยบุคคล เช่น ชำวนำ 

ชำวบ้ำน กับ ผู้ดีหรือข้ำรำชกำร 
12.ส่งพนักงำน (สำขำหนองแค) ไปอบรมด้ำนมำรยำท 



 

 

- ๑๑๗ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสิงห์บุรี 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส บริกำรด้วยควำมสุภำพ 
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บริกำรรวดเร็วทันใจ 
3. มีจุดโต๊ะเวลำสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ ดี 
4. ให้ค ำแนะน ำที่ดี เต็มใจให้บริกำร 
5. บริกำรรวดเร็วอยู่ในขั้นดีไม่เล่นพรรคเล่นพวก 
6. รวดเร็ว ทันใจ 
7. สอบถำมข้อมูลได้ทุกจุดหำกไม่ทรำบก็พยำยำมหำให้ 
8. จัดสถำนที่แยกตำมงำน 
9. เจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่เป็นอย่ำงดี พูดจำไพเรำะ 
10.เจ้ำหน้ำที่ช่วยกรอกข้อมูล 
11.อธิบำยชัดเจนเข้ำใจง่ำย 
12.เมื่อมีกำรสอบถำมข้อมูล ทำงประกันสังคมตอบดี

และมีควำมสุภำพดี เมื่อไม่เข้ำใจอะไร ทำง
ประกันสังคมแนะน ำดี 

13.กำรติดต่อมำทำงประกันสังคมเป็นกันเองกันทุก
ระดับชั้นและให้ข้อมูลดี 

14.ให้บริกำรดี รวดเร็วและมีกำรแนะน ำในกำรใช้
บริกำรที่ดี 

15.ปฏิบัติงำนอย่ำงยุติธรรม ให้ควำมเสมอภำค 
16.สะดวก 
 

1. โต๊ะต้อนรับผู้มำติดต่องำนต่ำงๆ ธรรมดำเกินไป 
2. ป้ำยของหน่วยงำนจุดต่ำงๆ มองไม่เห็น 
3. จุดอ่ำนที่วำงหนังสือพิมพ์ / วำรสำรไม่ดีเลย 
4. ระเบียบระดับผู้บริหำรชั้นสูงออกระเบียบและเปรียบ

ผู้ท ำประกันมำกเกินไป ไม่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงำน ควร
ให้สิทธิโอกำสผู้เอำประกันในกำรรับเงินคืนให้ดีกว่ำ
ปัจจุบัน 

5. มีควำมวุ่นวำย 
6. พนักงำนน้อย 
7. ควรจะเข้ำรับบริกำรได้ทุกโรงพยำบำลไม่ต้องเลือก

โรงพยำบำล    

1. ป้ำยต้อนรับสอบถำมข้อมูลควรมีป้ำยตั้งโต๊ะใหญ่กว่ำ
ที่เป็น ควรเป็นโซฟำและโต๊ะควรจัดเป็นลอบบี้ 

2. ป้ำยของหน่วยงำนกำรท ำงำนจุดต่ำงๆ ควรเด่น
มำกกว่ำนี้ 

3. ควรมีบัตรคิวแบบอัตโนมัติ 
4. ต้องกำรให้ส่งเอกสำรเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสิทธิ

ประโยชน์ 
5. เพ่ิมภูมิทัศน์ที่เน้นควำมสดชื่น และสะอำด 
6. จัดสัมมนำประชุมบ้ำงส ำหรับผู้เอำประกันตน 
7. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 
8. ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ทุกกรณี 
9. ถ้ำมีควำมเป็นไปได้กรณีส ำรองจ่ำยน่ำจะน ำหลักฐำน

ในกำรเบิกไปที่ธนำคำรได้เลย 
10.ควรเปิดตอนพักเที่ยง 
11.ควรให้ยำรักษำที่ดีมีคุณภำพเหมือนจ่ำยเงินเอง 
 

 



 

 

- ๑๑๘ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดอยุธยำ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรรวดเร็ว 
2. พูดจำสุภำพ  
3. มีกำรท ำงำนในเวลำตอนพักเที่ยง 
4. ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมได้ดี 
5. มีควำมเป็นระเบียบ 
6. มีป้ำยบอกจุดต่ำง ๆ ชัดเจน 
7. พนักงำนด้ำนประชำสัมพันธ์มีหลำยคน จึงท ำให้กำร

ตรวจสอบเอกสำรมีควำมรวดเร็ว 
8. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
9. ให้ข้อมูลชัดเจน 
10.กำรแนะน ำที่ดี และถูกต้อง 
11.บริกำรด้วยควำมสุภำพ 
12.ที่นั่งรอกำรให้บริกำรมีเยอะ 
13.กำรให้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ตลอดเวลำ 
14.มีควำมคล่องตัว และรวดเร็ว 
15.เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง 
16.จัดล ำดับก่อนหลัง 

1.  คนเยอะที่นั่งไม่เพียงพอ 
2. ขั้นตอนของระบบรำชกำรอำจจะมีมำกจนท ำให้กำร

รับค่ำตอบแทนล่ำช้ำ 
3. ประชำชนที่มำรับบริกำรส่วนมำกเป็นผู้เดือดร้อน 

อำจต้องพิจำรณำตัดข้ันตอนหรือรูปแบบบำงกรณี 
4. ขอให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับงำน และเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน

มีควำมรู้เข้ำใจตรงกัน 
5. สถำนที่ไม่โล่งโปร่ง คับแคบ 
6. ไม่มีหนังสือให้อ่ำนในช่วงที่รอรับบริกำร 
7. ยังช้ำในบำงจุดเฉพำะตอนผู้ใช้บริกำรเยอะ 
8. โทรศัพทติ์ดต่อยำกมำก 
9. ที่นั่งรอคับแคบ 

1. ควรมีเครื่องถ่ำยเอกสำร 
2. เรื่องโทรศัพท์ โทรภำยนอกเข้ำมำ กด 4  กด 0 ไม่มี

ผู้รับสำย ช่วยเช็ดเบอร์ด้วยว่ำเสียหรือไม่มีคนใช้ 
3. อำจต้องมีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรพิจำรณำหรือ

ตัดสินใจให้เร็วขึ้น จะเป็นผลดีต่อผู้รับบริกำร 
4. โทรศัพท์สำยนอกติดต่อยำกมำกช่วยปรับปรุงให้ด้วย 
5. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ กรณีที่ผู้ใช้บริกำรมำก 

จ ำนวนผู้ใช้บริกำรจะมีกำรยืนนำน  
6. ควรจะมีกระดำษโน้ตไว้ประจ ำโต๊ะของเจ้ำหน้ำที่ 

เพ่ือที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถจดสิ่งที่จ ำเป็นได้ 
7. ในกำรใช้บริกำรแต่ละครั้ง เจ้ำหน้ำที่ควรจะมีอะไร

เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ลูกอม ฯลฯ ไว้ส ำหรับผู้ใช้บริกำร
ในกำรติดต่อ ประสำนงำนแต่ละครั้ง 

8. อยำกให้บริกำรดี ๆ แบบนี้ตลอดไป 
9. ควรจัดโต๊ะให้ห่ำงกว่ำนี้ 
10.เพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ในบำงจุดให้มำกขึ้น 
11.ควรให้มีโทรทัศน์หลำยจอหน่อย 
 

 



 

 

- ๑๑๙ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดอ่ำงทอง 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. พนักงำนพูดจำเพรำะ  
2. รวดเร็ว คล่องตัว   
3. มีบัตรคิว   
4. ง่ำยต่อกำรขอค ำแนะน ำ  
5. มีเอกสำรแจกดี  
6. ให้บริกำรดีมำก    
7. มีจุดบริกำรประชำสัมพันธ์ที่ดี   
8. สถำนที่เป็นสัดส่วน 
9. มีป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำรที่ชัดเจนง่ำยต่อ

กำรติดต่อ 
10.ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ค ำแนะน ำดี 
11.ให้ค ำแนะน ำดีและสำมำรถซักถำมได้จนเข้ำใจ 
12.มีกำรประชำสัมพันธ์ดี ให้ควำมเข้ำใจต่อผู้มำใช้

บริกำร 
13.มีบุคลำกรให้ควำมสะดวกตรงตำมควำมต้องกำร 
14.รวดเร็ว บกพร่องรีบชี้แจงให้เข้ำใจและแก้ไขได้

ทันเวลำ 
15.สอบถำมได้ตลอดเวลำ 
16.พนักงำนมีจ ำนวนเพียงพอต่อผู้มำรับบริกำร  
17.กำรแต่งกำยเรียบร้อย 
18.ให้ค ำแนะน ำที่ดีเมื่อมำติดต่องำนประกันสังคมและ

ให้ค ำปรึกษำท่ีดี 
19.บุคลำกรสุภำพเรียบร้อย  

1. ไม่มีน้ ำดื่ม   
2. คลินิกจ่ำยยำคุณภำพไม่ดี และพูดจำไม่ดี   
3. พนักงำนให้ค ำแนะน ำไม่ดี 
4. กำรบริกำรไม่ดี 
5. เวลำมำเบิกเงินชดเชยกรณีต่ำงๆ ต้องรอนำน  
6. ไปหำหมอที่โรงพยำบำล ปวดหัว ตัวร้อน ต้องรอ

คอยหมอนำนมำก ตรวจแล้วจ่ำยยำพำรำมำกิน  
7. มีเคำน์เตอร์จ่ำยเงินน้อยเกินไป 
8. ที่จอดรถไม่สะดวก 
9. รูปแบบตัวอย่ำงไม่เพียงพอ 
10. ไม่มีค ำแนะน ำ และกำรกรอกรำยละเอียด 
11. รอคอยนำน    

1. ที่จอดรถควรมีหลังคำกันแดด    
2. เพ่ิมจุดน้ ำดื่ม   
3. เวลำไปรักษำที่โรงพยำบำลควรมีหมอตรวจเฉพำะ

ทำงให้ด้วย หรือส่งต่อให้ได้ 
4. เมื่อเกิดกรณีเจ็บป่วยต่ำงจังหวัด ไม่ควรเสียเงินก่อน

แล้วน ำมำเบิกท่ีหลัง ควรมีระบบออนไลน์ข้อมูลถึงกัน
ไม่มีกรณีใด ๆ  

5. พนักงำนควรให้ควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำงๆ 
6. สีหน้ำของพนักงำนบริกำร 
7. กำรพูดจำ สีหน้ำกำรแสดงออก และน้ ำเสียงค ำพูดที่

ให้บริกำร 
8. กำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ 
9. ควรเพิ่มบุคลำกรให้มำกข้ึน 
10.ควรเพิ่มจุดรอคอยให้มีมำกกว่ำนี้ 
 



 

 

- ๑๒๐ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
20.พนักงำนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดขอนแก่น 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. ให้ค ำแนะน ำดี เมื่อโทรมำสอบถำมภำยหลัง 
2. บริกำรดี รวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส 
3. ให้ค ำปรึกษำด ีและควำมรู้เรื่องต่ำงๆ ดี 
4. ช่วยบรรเทำควำมเดือนร้อน 
5. บริกำรดีทุกแผนก 
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
7. ให้บริกำรทำงข้อมูลดี ครบถ้วน 
8. หมำยเลขโต๊ะท ำงำน 
9. พนักงำนให้ควำมกระจ่ำงในข้อที่สงสัย 
10.กำรสอบถำมรำยละเอียดมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย 
11.มีกำรจัดคิว ให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง 
12.ควำมสะดวกสบำยต่อกำรให้บริกำร 
13.มีป้ำยบอกจุดส ำหรับติดต่อ 
14.ให้ควำมรู้เกี่ยวกับประกันสังคมดี 
15.กำรให้บริกำรรวดเร็วทันใจ 
16.กำรล ำดับขั้นตอน และจุดบริกำรมีควำมชัดเจนดี 
17.ควำมมีระเบียบวินัย 
18.ให้ค ำแนะน ำด้วยควำมเต็มใจ 
19.อุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนครบถ้วนทันสมัย 
20. มีประชำสัมพันธ์คอยแนะน ำ 

1. สถำนที่จอดรถ 
2. คิดดอกเบี้ยในกำรจ่ำยเงินช้ำ  
3. กำรเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ยังไม่ทั่วถึง 
4. ล่ำช้ำ 
5. รอนำน 
6. รูปแบบกำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่แต่ละคนดูแล้วไม่

เรียบร้อย    

1. ควรเริ่มให้บริกำรตั้งแต่ 8.00 น. 
2. แก้ไขท่ีสลับซับซ้อนเพียงขั้นตอนส ำคัญ 
3. กำรให้บริกำรตอนเช้ำเจ้ำหน้ำที่ควรมำก่อนเวลำ

ท ำงำน เพรำะกว่ำจะภำระตัวเองแต่ละคนเสร็จกว่ำ
จะให้บริกำรก็เกินเวลำที่เปิดบริกำรแล้ว   

4. สถำนที่จอดรถ 
5. สถำนที่คับแคบ น่ำจะมีพ้ืนที่และเป็นสัดส่วน 
6. เพ่ิมควำมรวดเร็ว 
7. บุคลำกรควรยิ้มแย้มแจ่มใส และพูดชัดเจน 
8. ที่นั่งรอ 
9. ควรมีรูปแบบกำรแต่งกำยมำปฏิบัติงำนให้เหมือนกัน

ดูสุภำพและเรียบร้อย 



 

 

- ๑๒๑ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
21.เป็นระเบียบเรียบร้อยดี 
22.เจ้ำหน้ำที่มีอัธยำศัยดี 
23.สุภำพ 
 



 

 

- ๑๒๒ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดชัยภูม ิ

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. มีป้ำยบอกให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง 
2. มีป้ำยบอกจุดบริกำร 
3. พูดจำไพเรำะ ให้ค ำแนะน ำดี  มีอัธยำศัยดี 
4. บริกำรเป็นกันเอง รวดเร็วทันใจ มีควำมสะดวก 
5. ติดต่อสอบถำมดี ง่ำยต่อกำรยื่นเอกสำร 
6. ส่วนกำรใช้สิทธิประกันสังคมได้รับกำรบริกำรที่ดีกว่ำ 
เนื่องจำกส่งเงินสมทบเปรียบเสมือนจ่ำยเงิน 
7. มีจุดบริกำรในกำรนั่งกรอกเอกสำรท ำให้สะดวก 
8. มีกำรแนะน ำเรื่องเอกสำรที่เข้ำใจได้ง่ำย 
9. พูดจำมีมำรยำท 
10.บริกำรรวดเร็ว 
11.มีประชำสัมพันธ์ให้ค ำแนะน ำในกำรให้บริกำรใน
เรื่องต่ำงๆ 
12.รับฟังปัญหำของผู้มำติดต่อให้เข้ำใจและตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนมีกำรชี้แจงหรืออธิบำยให้กับผู้มำติดต่อ 
13.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รู้ถึงปัญหำได้รวดเร็ว 
14. มีกำรบริกำรน้ ำดื่ม ที่นั่งรอที่ไม่แออัด 
15.ควำมเป็นระบบ ระเบียบในกำรเข้ำรับบริกำร 
16.มีควำมพร้อมในกำรท ำงำน 
17.สถำนที่สะอำด 
18.มีโต๊ะประชำสัมพันธ์บอกรำยละเอียดได้ดีให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ 

1. มีบำงท่ำนพูดจำที่เกือบจะใส่อำรมณ์ 
2. เครื่องถ่ำยเอกสำร 
3. พ้ืนที่นั่งรอกว้ำงขวำงขึ้น 
4. ประกันสังคมควรขยำยควำมคุ้มครองทุกโรค โดยไม่

จ ำกัด เพรำะไม่มีใครยำกเจ็บป่วย หำกเจ็บป่วยใน
โรคนี้ไม่คุ้มครองคนป่วยยำกจนหรือรำยได้น้อย 

5. โต๊ะที่ให้กรอกเอกสำรไม่พอส ำหรับหรอกเอกสำร 
6. มีพนักงำนบำงคนพูดจำไม่ค่อยสุภำพกับประชำชน 
7. พูดจำไมเ่พำะ 
8. ค่ำรักษำแต่ละครั้งผู้ประกันตนต้องจ่ำยเพ่ิม 

เนื่องจำกประกันสังคมให้ค่ำรักษำน้อย 
9. เจ้ำหน้ำที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
10. ป้ำยบอกขั้นตอนน้อย 
11. ควำมล่ำช้ำ 
12. เวลำเงินไม่เข้ำ (เงินทดแทน) ไม่รับโทรศัพท์    

1. ให้มีจุดรับข่ำวสำรในโรงงำนส ำหรับพนักงำนในบริษัท  
2. ควรตรวจสอบคุณภำพกำรให้บริกำรโรงพยำบำลของ

รัฐ  
3. ควรมีตัวอย่ำงในกำรกรอกเอกสำรต่ำงๆ ที่เห็นเด่นชัด 

(ติดไว้ที่โต๊ะกรอกเอกสำร) 
4. รับฟังปัญหำของผู้มำติดต่อให้เข้ำใจและตรวจสอบ

ข้อมูลก่อนมีกำรชี้แจงหรืออธิบำยให้กับผู้มำติดต่อ 
5. ยำควรให้ยำมีคุณภำพ 
6. กำรตรวจวินิจฉัยโรคด้วยแพทย์ที่มีคุณภำพ (เช่น ถ้ำ

ต้องกำรให้มีคูภำพให้ไปตรวจที่คลินิก) 
7. ปรับปรุงพนักงำนให้มีหน้ำตำยินดีต้อนรับในกำร

ให้บริกำร 
8. เพ่ิมสิทธิกำรรักษำในโรงพยำบำลเอกชนจังหวัดชัยภูมิ 
9. ควรให้เปิดโอกำสให้กู้ยืมเงินจำกส ำนักงำน

ประกันสังคมได้ 
10.ควรมีป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำรที่ชัดเจนง่ำย

ต่อกำรติดต่อ 
11.ควรมีสื่อที่จะบอกให้บุคคลอื่นที่ไม่สำมำรถอ่ำน

หนังสือได้จะรับสื่อได้โดยเข้ำใจ อำจจะมี
ภำพประกอบ หรือรูปภำพกิจกรรม สถิติกำรเบิกหรือ
จ่ำยในแต่ละเรื่อง 

12.ควรจะมีสื่อที่จะบอกให้ทรำบถึงควำมรู้เรื่อง
ประกันสังคมทำง TV เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 



 

 

- ๑๒๓ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดนครพนม 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรให้ค ำแนะน ำดี 
2. พนักงำนต้อนรับดี 
3. ระบบกำรท ำงำนดี 
4. รวดเร็ว 

1. ด้ำนกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำล 1. รักษำพยำบำลได้ทุกๆ โรงพยำบำล 
  

 



 

 

- ๑๒๔ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดบุรีรัมย์ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
3. บริกำรดี 
4. มีล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำร 
5. กำรให้ค ำแนะน ำที่ดี 
6. ท ำงำนเป็นระบบ 
7. เป็นกันเอง 
8. จุดประชำสัมพันธ์ดี 
9. เป็นไปตำมกฎระเบียบ 
10.อธิบำยดี 
11.สถำนที่หำง่ำย 
 

1. สถำนที่คับแคบ 
2. ได้รับข่ำวสำรไม่ทั่วถึง 
3. กำรติดต่อไม่ชัดเจน                               

1. เพ่ิมที่นั่งรอ  
2. ปรับปรุงเรื่องสถำนที่บริกำร 
3. สถำนที่จอดรถ 
4. ต้องกำรให้รวดเร็วและชัดเจน 

 



 

 

- ๑๒๕ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดมหำสำรคำม 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดี 
2. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง 
3. พูดจำสุภำพเรียบร้อย 
4. กำรแต่งกำยสุภำพ 
5. กำรแนะน ำต่ำงๆ 
6. มีป้ำยบริกำรเด่นชัด 
7. ดูแลเอำใจใส่ 
8. เข้ำถึงจุดที่ต้องกำร 
9. ควำมรวดเร็ว 
10.รวดเร็วทันใจ 
11.มีเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำท่ัวถึง ทั้งที่ส ำนักงำน
ประกันสังคมประจ ำแต่ละจังหวัด และมีเจ้ำหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำด้ำนประกันสุขภำพ ประจ ำโรงพยำบำล ท ำ
ให้ตอบข้อสงสัยต่ำงๆ ได้ดีและรับบริกำรได้รวดเร็ว 
เข้ำใจในกำรใช้สิทธิต่ำงๆ ได้ครอบคลุม 
12.ยิ้มแย้มแจ่มใส 
13.กำรให้ค ำอธิบำยในขั้นตอนกำรมำติดต่อชัดเจน 
14.เป็นระบบดี 
 

1. ที่นั่งคอย 
2. สถำนที่ติดต่ออยู่ไกล 
3. บำงจุดอำจมีกำรซักถำมที่ล่ำช้ำบ้ำง 
4. เจ้ำหน้ำทีช่่องหมำยเลข 7 พูดจำไม่เพรำะ 
5.  สถำนที่คับแคบ                           

1. ควรปรับปรุงเจ้ำหน้ำที่ช่องหมำยเลข 7 ให้พูดจำให้
เหมำะสมขึ้น 

2. ควรมีประชำสัมพันธ์โดยเฉพำะ  
 

 



 

 

- ๑๒๖ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดมุกดำหำร 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดีเป็นกันเอง มีน้ ำใจ ใส่ใจผู้ประกันตนดี 
2. สำมำรถตอบปัญหำที่ข้องใจได้ดี 
3. สำมำรถตอบข้อมูลและอธิบำยได้เป็นอย่ำงดี 
4. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
5. ติดตำมผู้ประกันตนดี 
6. ส่งข่ำวสำรเกี่ยวกับผู้ประกันตนให้ทรำบ 
7. ทรำบที่อยู่และติดต่อได้รวดเร็ว 
8. พนักงำนพูดจำไพเรำะ 
9. ให้ค ำแนะน ำดี 
10.สะดวก รวดเร็ว 
11.เจ้ำหน้ำที่สุภำพเรียบร้อย 
12.สถำนที่สะอำด สะดวกในกำรให้บริกำร 
13.สำมำรถรู้สิทธิกำรรักษำพยำบำล รวดเร็ว และเป็น

กำรประกันชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่น่ำสนใจ 
14.สถำนที่ติดต่อได้สะดวก 
15.กำรให้บริกำรดี 
16.เอำใจใส่ผู้มำติดต่อดี 
17.ให้ข้อมูลครบถ้วน 
18.รวดเร็วดี 
19.บรรยำกำศให้ควำมอบอุ่น 
20.ชัดเจนในเรื่องข้อมูล 
21.กำรต้อนรับสุภำพเรียบร้อย 
22.ควำมสุภำพและควำมเต็มใจให้บริกำรของพนักงำน 

1. สถำนที่จอดรถ 
2. กำรตรวจสอบข้อมูล 
3. จุดสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม 
4. เอกสำรเยอะ เขียนมำก 
5. สถำนที่จอดรถเล็ก โดยเฉพำะรถใหญ่ 
6. ไม่มีที่บังแดดและฝน 
7.  ป้ำยบอกทำงมำส ำนักงำนฯ ไม่ชัดเจน 
8.  สอบถำมให้ข้อมูลไม่ครบ 

1. ปรับปรุงสถำนทีใ่ห้กว้ำงและเพียงพอ  
2. ยอดเงินสมทบกรณีต่ำงๆ 
3. สำมำรถตรวจสอบประวัติกำรส่งเงินสมทบได้รวดเร็ว 
4. ควรขยำยสิทธิกำรรักษำพยำบำลให้ครอบคลุมและ

หลำกหลำย 
5. ปรับปรุงป้ำยบอกทำงมำติดต่อส ำนักงำนให้ชัดเจน  
6. ระบุสถำนที่ที่จอดรถส ำหรับผู้มำติดต่อ 
7. อยำกให้ส่งใบรับรองสิทธิรักษำพยำบำลไปถึงที่พัก

อำศัยของผู้ประกันตน 
8. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน 
9. ต้องกำรเอกสำรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงำน

ในกำรจ่ำยเงินสมทบ ระบบรำยวัน 
10.แนะน ำรำยละเอียดสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม

ให้ครบถ้วน 
11.อยำกให้พนักงำนแนะน ำไว้บริกำรด้ำนหน้ำประตู 1 

ท่ำน 
 



 

 

- ๑๒๗ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
23.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดยโสธร 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรรวดเร็ว 
2. ได้รับข้อแนะน ำในกำรบริกำรที่ดี 
3. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
4. สะดวก 
5. มีอัธยำศัยที่ดี 
 

1. ผู้ประกันตนไม่ทรำบสิทธิของผู้ประกันตนเท่ำที่ควร                                               1. สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ  
2. อยำกให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทั้งหมดของผู้ประกันตน 

 



 

 

- ๑๒๘ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดศรีสะเกษ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. ได้รับสิทธิประโยชน์มำกมำยหลำยกรณี 
2. จ่ำยเงินรวดเร็ว (ช ำระเงินสมทบ) 
3. ในกำรบริกำรมีระบบระเบียบในกำรท ำงำน 
4. มีกำรเพ่ิมสวัสดิกำรสิทธิประโยชน์เพิ่มเป็นระยะๆ 
5. มีควำมเป็นกันเองกับผู้มำติดต่อ 

1. ไม่สะดวกเข้ำโรงพยำบำลตำมบัตร เพรำะท ำธุรกิจ
ส่วนตัวอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งแน่นอน ต้องเดินทำงไป
ต่ำงจังหวัดบ่อยๆ ใช้ฉุกเฉิน 2 ครั้งไม่เพียงพอ 

1. ให้เพ่ิมค่ำท ำศพมำกกว่ำเดิม 40,000 บำท ไม่
เพียงพอใช้จ่ำย  

2. กรณีฝำกครรภ์และกรณีคลอดบุตรเข้ำรักษำ
โรงพยำบำลตำมบัตรรับรองสิทธิ ไม่สมควรจ่ำยเงิน
เองควรรักษำฟรีเหมือนบัตรทอง 

 



 

 

- ๑๒๙ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสกลนคร 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดี รวดเร็ว บริกำรด้วยควำมทันใจ 
2. มีระเบียบวินัย สะดวก 
3. กำรจัดประชำสัมพันธ์ดี 
4. กำรติดต่อสอบถำมให้บริกำรดี 
5. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
6. ตอบข้อขัดข้องได้ดี 
7. ให้ค ำแนะน ำที่ดี 
8. บริกำรเป็นกันเอง 
9. ระเบียบเรียบร้อยดี 
10.ไม่รอนำนในกำรให้บริกำร 
11.เสียเวลำน้อย 
12.จุดสถำนที่ได้เป็นสัดส่วนดี 
13.สถำนที่สะอำด 
14.พนักงำนสุภำพ 
15.อธิบำยละเอียดชัดเจน 
16.ติดต่อสอบถำมได้ง่ำย 
17.ให้บริกำรและระบบกำรท ำงำนเป็นระบบดี 
18.เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีมนุษย์สัมพันธ์ 
19.เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ให้ค ำแนะน ำดี 
20.บุคลิกสุภำพในกำรให้บริกำร 
 

1. ล่ำช้ำ 
2. ไม่มีระเบียบวินัย 
3. สถำนที่ติดต่อ 
4. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ 
5. เจ้ำหน้ำที่น้อย ท ำให้ช้ำ 
6. วงเงินในกำรรักษำพยำบำลน้อย ท ำให้ผู้ประกันตน
ไปใช้สิทธิรักษำพยำบำลแล้วไม่ดีเท่ำที่ควรจะเป็น 
7. ไม่ทรำบถึงข้อมูลใหม่ๆ 
8. เวลำเจ็บป่วยต้องเข้ำรับกำรรักษำโรงพยำบำลที่อยู่
คนละเขต ไม่พอใจที่ต้องจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลก่อน พอ
เบิกก็ให้ไม่ครบตำมใบเสร็จที่เสียไป แต่กรณีบัตรทองไม่
ต้องส ำรองจ่ำยเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลได้เลย 
9. หน้ำบูด 
10. มีสีหน้ำที่ไม่พอใจ 
11. ถำมอะไรไม่ได้เรื่อง 
12. พนักงำนมีจ ำนวนจ ำกัด (ไม่ทันต่อกำรใช้บริกำร 1 
คน)                           

1. ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรพอเพียง 
2. อยำกให้เพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ต้อนรับและบริกำรเพ่ิม 
3. ควรเพิ่มวงเงินในกำรรักษำพยำบำล/ปี ให้เพิ่มขึ้น

กว่ำเดิม 
4. ควรมีพนักงำนให้ค ำแนะน ำปรึกษำให้ถึงท่ีสุดลูกค้ำไม่

เคยรู้ 
5. บริกำรให้รวดเร็วขึ้น 
6. อยำกให้เผยแพร่ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกันสังคม

ไปสู่ประชำชนตำมหมู่บ้ำน หรือท่ีๆ ไม่เจริญให้มำก
ขึ้น 

7. ควรมีพนักงำนต้อนรับ 
8. ควรมีมุมตำมสบำยซักมุมหนึ่ง (หนังสืออ่ำน

เกร็ดควำมรู้ทั่วไป) 
9. ให้เพ่ิมพนักงำนอีก 1 คน (จะท ำให้กำรบริกำรรวดเร็ว

ขึ้น 
10.  

 



 

 

- ๑๓๐ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสุรินทร์ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. กระชับ รวดเร็ว แม่นย ำ เป็นธรรม 
2. มีที่จอดรถดี 
3. มีน้ ำดื่ม 
4. โต๊ะนั่งรอคิวดี 
5. พนักงำนยิ้มแย้มแจ่มใส 
6. บริกำรรวดเร็ว 
7. เป็นมิตรกับผู้ใช้บริกำร 
8. ให้ค ำแนะน ำดี 
9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
10.ประทับใจหัวหน้ำ 
11.ห้องติดเครื่องปรับอำกำศดี  
12.ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ 
13.ล ำโพง 
14.มีป้ำยบอกว่ำถึงล ำดับที่เท่ำไร 
15.บริกำรดี 
16.รวดเร็วทันใจในกำรให้บริกำร 
17.มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนสูง 
18.โปร่งใส สำมำรถให้ข้อมูลตำมที่สอบถำมได้ชัดเจน 
19.พนักงำนมีจิตบริกำร 

1. พูดจำไม่สุภำพ 
2. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์บริกำรเหมือนไม่ค่อยเต็มใจ  
3. ซักถำมมำกก็ไม่พอใจ 
4. ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้มำใช้บริกำร (ฝ่ำย

ประชำสัมพันธ์) 
5. ประชำสัมพันธ์ไม่ต่อยเป็นมิตร 
6. บริกำรช้ำเกินไป 
7. เจ้ำหน้ำที่น้อย 
8. บริกำรล่ำช้ำ 
9. รอนำนมำก โดยเฉลี่ยประมำณ 60 – 90 นำท ี
10.สถำนที่คับแคบ 
11.รอนำนมำก เพ่ิมเจ้ำหน้ำที่เหมำะสมกับควำมจ ำเป็น

ช้ำมำก  
12.แยกกรณีเร่งด่วนให้ออกจำกกัน 
13.กำรให้บริกำร 

1. ปรับปรุงฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
2. ต้องกำรให้ปรับปรุงสถำนพยำบำลที่เข้ำร่วมกับ

ประกันสังคมเรื่องกำรให้บริกำร 
3. บัตรคิวอัตโนมัติ 
4. จ่ำยเบี้ยประกันสังคมเยอะ  
5. น่ำจะเปิดให้บริกำรในวันเสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ด้วยอย่ำงน้อยครึ่งวันก็ยังดี 
6. ปรับปรุงเรื่องกำรให้บริกำร ขอให้เพ่ิมควำมรวดเร็ว 

และประชำสัมพันธ์ล ำดับขอให้เสียงดัง 
7. อยำกให้เพ่ิมที่นั่งรอคิว 
8. กำรประชำสัมพันธ์ 

 



 

 

- ๑๓๑ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดหนองคำย 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. ควำมรวดเร็ว 
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
3. เป็นกันเอง 
4. มีป้ำยเป็นจุดเด่น 
5. ให้ค ำแนะน ำดี 
6. ตอบค ำถำมได้ชัดเจน 

ไม่มี                           1. เพ่ิมบุคลำกร 

 



 

 

- ๑๓๒ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลดี 
2. บริกำรรวดเร็ว 
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
4. แต่งตัวสะอำด 
5. ไม่พูดมำก 
6. ให้ควำมสะดวก สบำย 
7. เต็มใจให้บริกำร 
8. พนักงำนต้อนรับดี 
9. สอบถำมข้อมูลดี 
10.ตอบค ำถำมได้ตรงตำมข้อสงสัยของผู้ใช้บริกำร 
11.บริกำรดี 
12.สะดวก สบำย 
13.เป็นกันเอง 
14.รวดเร็ว 
15.สุภำพ 
16.บริกำรด้วยใจ 
17.ประชำสัมพันธ์ดี 
18.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
19.ระบบกำรท ำงำนดี 
20.พูดจำสุภำพ 
21.สิทธิเท่ำเทียมกันในกำรบริกำร 
22.แต่งกำยสุภำพ  
23.สะดวกที่ใช้เมื่อจ ำเป็น 

1. เสียเวลำนั่งรอ 
2. ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องเสียเวลำ 
3. สิทธิกำรรักษำพยำบำล 
4. ค่ำทดแทนต่ำงๆ 
5. รอนำน 
6. พูดจำไม่ค่อยไพเรำะ 
7. สิทธิประโยชน์ในกำรรักษำพยำบำล เพรำะกำรส่ง

เงินสมทบน่ำจะได้รับกำรบริกำรดีกว่ำบัตรทอง 
8. ไม่ค่อยเอำใจใส่เท่ำที่ควร 
9.  
10. ไม่ค่อยยิ้มแย้มเท่ำที่ควร 
11. บริษัทจ่ำยเงินเข้ำกองทุนไม่ตรงตำมควำมจริง เวลำ

เกิดอุบัติเหตุได้เงินน้อย  

1. ป้ำยติดประชำสัมพันธ์ ติดต่อสอบถำมอยำกให้
จัดเรียงให้แยกออกจำกกัน 

2. ใช้ควบคู่กันทั้ง 2 บัตร 
3. ในกำรรักษำพยำบำล 
4. ให้ลดค่ำจ่ำยประกันสังคม 
5. ให้ควำมสะดวก 
6. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
7. กำรประชำสัมพันธ์ 
8. ควำมเข้ำใจในกำรให้บริกำร 
9. อยำกให้ได้รับกำรดูแลดีกว่ำบัตรทอง เพรำะเรำ

จ่ำยเงินสมทบ ไม่อยำกให้ส ำรองจ่ำยเงินค่ำ
รักษำพยำบำลก่อน 

10.ควรมีบัตรคิว 
11.ควรมีพนักงำนต้อนรับแนะน ำผู้มำใช้บริกำร 
12.สถำนที่ 
13.ควรมีป้ำยบอกบริกำร 
14.ต้องรักษำได้ทุกท่ีที่เป็นของรัฐ 
15.ยิ้มให้มำก 
16.บริกำรทุกคนเท่ำเทียมกัน 
17.เปลี่ยนสถำนที่รักษำได้ตลอดเวลำ 
18.น ำเสนอข้อมูลทำงด้ำนสิทธิประโยชน์ 



 

 

- ๑๓๓ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
24.สำมำรถเบิกจ่ำยได้ทั่วประเทศ 



 

 

- ๑๓๔ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดอุดรธำนี 
จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 

1. พูดจำดี 
2. มีควำมรวดเร็ว 
3. มีกฎหมำยบังคับ 
4. มีควำมถูกต้อง 
5. ให้ควำมเข้ำใจกับผู้ประกันตนดี 
6. มีป้ำยบอกทำง 
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
8. พนักงำนให้ค ำแนะน ำดี 
9. ให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบดี 
10.บริกำรดี 
11.ควำมสะดวก 
12.ควำมละเอียดของกำรให้บริกำร 
13.ควำมสุภำพของพนักงำน 
14.มีจุดบริกำรที่ชัดเจน 
15.ยิ้มแย้มแจ่มใส 
16.เจ้ำหน้ำที่บริกำรเป็นกันเอง 
 

1. มีอยู่ ณ แต่ที่จังหวัด ไม่กระจำยไปสู่ท้องถิ่น 
2. ผู้ประกันตนไม่มีควำมเข้ำใจที่อยำกจะเป็นสมำชิก 

เนื่องจำกไม่ทรำบสิทธิประโยชน์ 
3. กำรโอนเงินให้คนอ่ืนดูแล เนื่องจำกอำจขำด

ประสิทธิภำพในกำรดูแล 
4. กำรเข้ำไปรักษำตำมโรงพยำบำล 
5. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนมีหลำยขั้นตอนท ำให้เสียเวลำ 
6. สถำนที่คับแคบ 
7. ข้ำมหมำยเลขและบัตรคิว                          
8. ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ และ

ควำมสนใจในกำรบริกำร 
9. ขำดกำรประชำสัมพันธ์ของสิทธิของลูกจ้ำง 
10. โรงพยำบำลที่ใช้สิทธิ 
 

1. มีจุดบริกำรเพ่ิมมำกข้ึน 
2. ผู้ประกันตนอยำกได้รับเอกสำรเพื่อเพ่ิมควำมมั่นใจ 

ควำมเข้ำใจสิทธิประโยชน์ 
3. ให้ควำมดูแลและรักษำ ตลอดจนมีกำรตรวจสุภำพ 

เพ่ือเพ่ิมควำมมั่นใจให้ผู้ประกันตน  
4. กำรรักสิทธิของลูกจ้ำง 
5. สวัสดิกำรต่ำงๆ ของลูกจ้ำง 
6. ลดขั้นตอนระบบงำน  
7. ท ำให้รวดเร็ว 
8. สถำนที่จอดรถ 
9. เครือ่งถ่ำยเอกสำร 
10.ให้มีน้ ำดื่มเป็นบำงจุด   
11.ควรมีกำรบริกำรนอกอ ำเภอ หรือเป็นกำรประจ ำของ

ส ำนักงำนปนระกันสังคม ไม่ใช่เดือนละครั้ง 

 



 

 

- ๑๓๕ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดอุบลรำชธำนี 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรเป็นกันเอง 
2. ให้ค ำแนะน ำที่เข้ำใจง่ำย 
3. ตอบค ำถำมได้ตรงประเด็น เข้ำใจง่ำย 
4. มีควำมยุติธรรม 
5. สถำนที่สะอำด 
6. รวดเร็ว 
7. บริกำรดี 
8. สะดวก 
9. น้ ำดื่มสะอำด 
10.มีล ำดับก่อน-หลังไม่เอำเปรียบกัน 
11.มีควำมเป็นระเบียบ 
12.บริกำรเร็ว 
13.ถูกต้อง 
14.เจ้ำหน้ำที่มนุษย์สัมพันธ์ดี 
15.ท ำงำนดี 
16.สถำนที่สะอำด 
17.ยิ้มแย้มแจ่มใส 
18.มีสิทธิห้องพิเศษส ำหรับสิทธิประกันสังคม ซึ่งไม่ต้อง
ไปรวมกับบัตรทองหรืออ่ืนๆ เพรำะเป็นสัดส่วนดี 
19.ให้สิทธิเบิกในห้องพิเศษในกรณี Admit ได้ส่วนหนึ่ง 

1. สถำนที่คับแคบ 
2. ตอนสิ้นเดือนคนเยอะมำก 
3. สถำนที่แออัด ไม่ค่อยเป็นสัดส่วน 
4. ห้องน้ ำไม่สะอำด 
5. หน้ำต่ำงมีฝุ่น 
6. สถำนที่จอดรถ 
7. ในส่วนของทันตกรรมให้เบิกได้น้อยแค่ปีละ 600 

บำท/ปี ซึ่งบัตรทองฟรีตลอดปีก                        
8. เสียเงินทุกเดือนท ำไมไม่ได้รับกำรดูแลตอนหำหมอ 
9. หำหมอโรงพยำบำลของรัฐ รอนำน 
10. โรงพยำบำลเขมรำช ไปใช้สิทธิฉุกเฉินนอกเวลำ ไม่มี
หมออยู่มีแต่พยำบำลพูดจำ-ดูแลไม่ดี 

1. ควรสร้ำงส ำนักงำนใหม่ 
2. ขยำยส ำนักงำนใหม่ 
3. ที่จอดรถ 
4. กำรแต่งกำย อยำกให้ใส่แบบฟอร์มของส ำนักงำนที่

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
5. ให้จัดท ำขั้นตอนล ำดับกำรให้บริกำร 
6. รับสมัครฝ่ำยประชำสัมพันธ์โดยตรง 
7. ควรให้ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนประกันสังคมให้

รับรู้โดยทั่วถึง 
8. ควรน ำกรมกำรจัดหำงำนอยู่ที่เดียวกัน   
 
  

 



 

 

- ๑๓๖ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดก ำแพงเพชร 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
2. เป็นกันเอง 
3. ให้ค ำปรึกษำดี 
4. ให้ค ำแนะน ำและสำมำรถสอบถำมได้ 
5. ให้กำรแนะน ำที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกันตน 
6. ครบถ้วน 
7. มีประชำสัมพันธ์ดี 
8. แบ่งแยกกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจนดี 
9. สถำนที่ไม่แออัด ไม่ร้อน สะดวก สบำย 
10.กำรติดต่อไม่ต้องรอนำน 
11.พนักงำนอำรมณ์ดี  
12.สถำนที่บริกำรสะอำดเรียบร้อย 
13.เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนน่ำเอำแบบอย่ำง 
14.รวดเร็ว 
15.ถูกต้อง 
16.บริกำรดี 
17.มีควำมคล่องแคล้ว ว่องไว 

1. แซงคิว ทั้งที่มำก่อนเอกเอกสำรใส่ตะกร้ำแล้วนั่งรอ
นำนมำก คนอ่ืนมำทีหลังเอกสำรนั้นให้เจ้ำหน้ำที่กลับ
เสร็จก่อน 

2. ไม่มีคิว 
3. ท ำไมต้องรอส ำนักงำนใหญ่ด้วย ท ำเรื่องเองไม่ได้หรือ

ทำงแยกสำขำ 
4. ใช้เวลำนำนมำกเกินไป 
5. พอเห็นบัตรประกันตนดูแลไม่ดี 
6. จ่ำยยำไม่ดี พอทำนแล้วไม่ค่อยหำย 
7. ถ้ำจ่ำยเงินจัดยำดีมำให้ ทำนแล้วหำย 
8. ผู้ประกันตนเข้ำรักษำต้องรอนำน หรือสิทธิเท่ำเทียม

กับบัตรทอง น่ำจะแยกออกจำกกันในกำรบริกำร 
9. ข่ำวสำรกำรได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ชัดเจน 
10. ต้องรับกำรรักษำในเขตที่เลือกไว้ น่ำจะได้รับกำร

รักษำทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
11. บุคลำกรน้อย 
12. ไม่อยำกไปโรงพยำบำลของรัฐ ที่ท ำระบบ

ประกันสังคม เพรำะกำรให้บริกำรชักช้ำ 
13. ไม่เห็นรอยยิ้มพนักงำนเลยท ำให้เหมือนพนักงำนหน้ำ

บึ้ง 

1. ควรมีปำกกำไว้ให้บริกำรมำก 
2. ควรมีบัตรคิว 
3. บริกำรให้เร็วกว่ำนี้ 
5. ต้องกำรให้ท ำเรื่องโดยไม่ต้องรอส ำนักงำนใหญ่  
6. ด้ำนกำรให้บริกำร 
7. ต้องเห็นใจมำไกลแล้วท ำไมถึงไม่ส ำเร็จ 
8. ผู้ประกันตนน่ำจะไปรักษำที่คลินิกได้ 
9. สถำนพยำบำลน่ำจะแยกบริกำรให้กับผู้ท ำ

ประกันสังคมออกต่ำงหำก 
10.ข่ำวสำรที่ควรแจ้งให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีสิทธิ  ควร

แจ้งหรือส่งไปยังผู้มีสิทธิได้รับทรำบ 
11.ค ำถำมเยอะมำกส ำหรับถำม 
12.ควรมีบัตรคิว 
13.ขยำยที่รับกำรรักษำให้มีหลำยๆ พื้นที่ 
14.มีเงินชดเชยกรณีไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ เท่ำกับ

จ ำนวนเงินเดือนข้ันต่ ำ 
15.ปรับปรุงด้ำนกำรบริกำร 
16.จัดระเบียบใหม่ 
17.ควรมีบัตรคิวในกำรให้บริกำร เพรำะว่ำเมื่อเข้ำมำใช้

บริกำรไม่รู้จะไปเริ่มที่จัดใดก่อนหรือถึงคิวใคร 
18.ควรตั้งสำขำย่อย สำขำสกลนคร 
19.โรงพยำบำลในเครือประกันสังคมส่วนมำกจะ

แบ่งแยกผู้ป่วยระหว่ำงใช้สิทธิ กับช ำระเงินเอง ท ำให้



 

 

- ๑๓๗ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
ได้รับกำรบริกำรไม่เท่ำเทียมบ้ำง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดเชียงรำย 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. ควำมเป็นกนัเองในกำรสอบถำม  
2. ให้บริกำรดี มีน้ ำใจ 
3. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้ม มีกำรพูดคุยสอบถำมกับผู้มำใช้

บริกำรเป็นที่พอใจดีมำก 
4. สะดวก และรวดเร็ว 
5. ยิ้มแย้ม พูดจำดี  
6. สถำนที่บริกำรให้กับผู้ ใช้บริกำรมีควำมสะอำด

เรียบร้อยดีมำก+แอร์เย็นชื่นใจ 
7. กำรให้ค ำแนะน ำ   
8. ให้ควำมกระจ่ำงในกำรประชำสัมพันธ์ดี 
9. ไม่มีพักกลำงวัน  
10. ท ำงำนเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ   
11. มีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำแนะน ำ 
12.ให้ค ำแนะน ำดีและเข้ำใจง่ำย 
13.สอบถำมประชำสัมพันธ์ได้ง่ำย 
14.ตอบข้อซักถำมรวดเร็ว 
15.ให้ค ำแนะน ำและปรึกษำเป็นอย่ำงดี 
16.กำรแต่งกำยของพนักงำนมีควำมเป็นมำตรฐำน     

(สีเสื้อ)   
17. เข้ำถึงตัวผู้ประกันตนได้ดี   
18. มีมนุษย์สัมพันธ์   

1. งำนบำงประเภทที่ช้ำ ควรจะมีผู้มำช่วยงำนนั้น ๆ 
เพรำะบำงช่วงมีคนมำติดต่อกันมำก ๆ 

2. งำนบำงประเภทมีกำรเรียกบัตรคิว หยุดเกือบชั่วโมง 
3. บำงวันรอนำนไปหน่อย 
4. บำงวันมีคนมำติดต่อมำกเลยไม่มีที่นั่งรอ 
5. ข้อมูลที่ได้ไม่ชัดเจนในบำงกรณี 

1. ต้องกำรให้มีเก้ำอ้ีบริกำรมำก ๆ  
2. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ช่วยเสริมบำงจุดที่มีกำรมำติดต่อมำก 

(ในบำงช่วง) 
3. ควำมเหมำะสมหรือปริมำณของผู้ที่มำติดต่อ 
4. กระจำยงำน กระจำยคนไปตำมกำรให้บริกำรให้

เหมำะสมกับชนิดงำนที่มีผู้มำใช้บริกำร 
5. รักษำมำตรฐำนเดิมไว้ 
6.  ควรมีกำแฟและขนมปังให้กิน   



 

 

- ๑๓๘ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
19.บริกำรด้วยคุณภำพเป็นกันเอง 
20. แต่งกำยสุภำพ 
 



 

 

- ๑๓๙ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดตำก 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. อธิบำยเข้ำใจง่ำย 
2. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
3. พูดจำสุภำพ 
4. รวดเร็ว 
5. เป็นกันเอง 
6. มีป้ำยประชำสัมพันธ์ บอดจุดบริกำร 
7. บริกำรดี 
8. พูดจำไพเรำะ 
9. บริกำรอ่ืนๆ ดี 
10. ให้ค ำแนะน ำที่ดี 

1. ป้ำยบอกที่ติดต่อไม่ชัดเจน 1. ต้องกำรได้ข่ำวสำรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
2. ปรับปรุงป้ำยที่ติดต่อให้ชัดเจน 

 



 

 

- ๑๔๐ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดนครสวรรค์ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง 
2. ให้ข้อมูลได้ถูกต้อง 
3. รวดเร็ว 
4. ประชำสัมพันธ์สำมำรถให้ค ำแนะน ำได้ด ี
5. บรรยำกำศดี 
6. พูดไพเรำะ 
7. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
8. บริกำรดี 
9. บริกำรเข้ำใจง่ำย 
10.พูดจำสุภำพ 
11.มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยดี 
12.ให้ควำมช่วยเหลือค้นเอกสำรที่ไม่เข้ำใจดี  
13.แต่งกำยสุภำพ 
14.สะดวก 
15.ใจด ี
16.ให้ข้อมูลชัดเจนในกำรตอบค ำถำม 
17.สถำนที่สะดวก 
18.บริกำรประทับใจ 
19.มีป้ำยบอกชัดเจน 

1. พนักงำนเบอร์ 20 นั่งคุยโทรศัพท์นำนเกินไป ไม่
เหมำะสม 

2. เข้ำระบบประกันสังคมเมื่อไหร่บริษัทเป็นหนี้จะรู้
ทันทีว่ำท ำงำนอยู่ที่ไหน 

3. มีกำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อกลำงน้อย 
4. ประชำสัมพันธ์พูดไม่สุภำพ 
5. ช่องรับเงินมี 2 ช่อง แต่ท ำไมเปิดช่องเดียว ทั้งที่มี

พนักงำนประจ ำช่อง 
6. กำรให้บริกำรน้ ำดื่มควรเป็นแก้วกระดำษ เพ่ือควำม

สะอำดปลอดภัย 
 

1. พูดจำไพเรำะ 
2. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
4. ควรเปิดโอกำสหรือขยำยให้โรงพยำบำลที่

ผู้ประกันตนได้เลือกให้มำก 
5. บริกำรน้ ำที่ไม่ใช่น้ ำเปล่ำ 
6. ปรับปรุงเก้ำอ้ีนั่งรอให้สะดวก สบำยขึ้น 
7. สำมำรถติดต่อได้สะดวก 
8. ใช้เบอร์แต่ละจังหวัด 
9. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อกลำง 
10.มีรอยยิ้มให้มำก ประชำสัมพันธ์ 
11.กำรตอบข้อค ำถำม ควรพูดช้ำๆ ชัดๆ 
12.ควรปรับปรุงห้องน้ ำ เพรำะอยู่ในสภำพช ำรุด 
13.ควำมรวดเร็วในเวลำท ำงำน 
14.เพิ่มบุคลำกร 
15. 

 



 

 

- ๑๔๑ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดน่ำน 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำที่ดี 
2. เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งสิทธิต่ำงๆ ที่ผู้มำรับบริกำรควร

ทรำบ 
3. เจ้ำหน้ำที่บริกำรด้วยควำมอบอุ่น  
4. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
5. บริกำรดี 
6. มีควำมฉับไว 
7. เป็นระบบง่ำยต่อกำรติดต่อ 
8. ให้บริกำรและให้ค ำปรึกษำดี 
9. ตำมข้ันตอน 
10.เป็นกันเอง 
11.เสมอภำค  
12.มีระบบคิว  
13.ทันสมัย 
14.สะอำด 
15.มีข้ันตอน 
16.หนังสือแจ้ง 
17.คล้ำยธนำคำร 
18.ครบถ้วน 
19.คล้ำยบริกำรเอกชน 

1. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรน้อย 
2. มีข้ันตอนเยอะ 

1. ควรมีจุดบริกำรน้ ำดื่ม ชำ กำแฟ 
2. แยกคิวตำมแผนกงำน 
3. มีข้ันตอนกำรท ำงำน 
4. ขั้นตอนควรมีควำมชัดเจน  
5. ประชำสัมพันธ์ให้มำกกว่ำนี้ 
 

 



 

 

- ๑๔๒ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดพะเยำ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดี 
2. สะดวก สบำยดี 
3. สถำนที่สะอำด 
4. รวดเร็ว 
5. ให้ค ำแนะน ำเป็นขั้นตอน 
6. เป็นกันเอง 
7. มีบัตรคิว 
8. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
9. ให้ควำมเข้ำใจได้ด ี

1. พนักงำนบำงคนบริกำรไม่ดี ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
2. สถำนที่จอดรถ 

1. อยำกให้ปรับปรุงด้ำนบริกำรของบุคลำกร 
 

 



 

 

- ๑๔๓ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดพิจิตร 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรรวดเร็ว 
2. เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงประชำชน 
3. เป็นกันเอง 
4. มีควำมพร้อมที่ดี 
5. มีระบบ 
6. กำรให้บริกำรให้ค ำแนะน ำด ี
7. สนใจประชำชนดี 
8. บริกำรดี 
9. สะดวก 
10.มีพนักงำนคอยแนะน ำ 
11.ตอบข้อสงสัยได้ดี 
12.พนักงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ตอบปัญหำของ

ผู้รับบริกำรได้ด ี
13.พูดจำสุภำพ 
14.ยิ้มแย้มแจ่มใส 
15.บริกำรด้วยน้ ำใจ 
16.มีอัธยำศัยดี 

1. พนักงำนไม่ยิ้มแย้ม 
2. เจ้ำหน้ำที่บำงคนไม่ค่อยเต็มใจในกำรบริกำร 
3. แก้ไขระบบออนไลน์ 
4. ให้ค ำชี้แนะและบอกสิทธิที่จะได้รับต้องท ำอะไร 

เตรียมอะไร 
5. ไม่มีที่ถ่ำยเอกสำร 
6. บุคลำกรน้อย 
7.  สถำนที่คับแคบ 

1. สถำนที่ควรกว้ำง 
2. เพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ 
3. โต๊ะติดต่อ มำตรำ 40 ควรมีประจ ำและชัดเจน  
4. ติดตั้งบัตรคิว                
5. ใส่ใจบริกำรให้มำก 
6. ระบบออนไลน์ชอบขัดข้อง 
7. อยำกให้มีป้ำยชี้บ่ง เช่น มำติดต่อเรื่องอะไร เข้ำใช้

บริกำรช้องที่เท่ำไร เพ่ือควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น 
8. ควรให้ควำมส ำคัญกับประชำสัมพันธ์ เพรำะเครื่อง

คอมฯ เก่ำมำก 
9. ควรมีเครื่องถ่ำยเอกสำร 
10.ให้ควำมกระจ่ำยเกี่ยวกับข้อมูล 
11.ติดป้ำยบอกข้ันตอนกำรรับบริกำร 
  

 



 

 

- ๑๔๔ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดี 
2. รวดเร็ว 
3. ชี้แจงได้ทุกเรื่อง 

1. ค่ำตอบแทนบำงอย่ำงน้อย 1. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ 
2. ควรมีจุดคัดกรองงำนแต่ละงำน 
3. ควรมีระบบที่ดี 

 



 

 

- ๑๔๕ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดแพร่ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดี 
2. ให้ค ำแนะน ำที่ดี 
3. รวดเร็ว 
4. กำรติดต่อยื่นใช้สิทธิ และกำรักษำรวดเร็วดี 
5. สะดวก 
6. ยิ้มแย้มแจ่มใส 

1. เก้ำอ่ีนั่งมีไม่เพียงพอกับกำรให้บริกำร 1. ท ำงำนให้เต็มที่ 
2. ควรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ให้มำก 

 



 

 

- ๑๔๖ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. รวดเร็ว 
2. มีควำมเป็นกันเอง 
3. มีอัธยำศัยดี 
4. ยิ้มแย้ม พูดจำไพเรำะ 
5. สถำนที่ร่มรื่น 
6. แต่งกำยสุภำพ 
7. ตอบข้อซักถำมได้ดี 
8. ครบถ้วน ทันใจ 
9. ให้ข้อมูลชัดเจน 
10.บริกำรดี 
11.บริกำรรวดเร็ว 

1. โรงพยำบำลให้กำรบริกำรเท่ำเทียมกับบัตรทอง 
(ล่ำช้ำ, พูดไม่เพรำะ 

2. กรณีถอนฟัน ตั้งครรภ์ต้องส ำรองจ่ำยก่อนน่ำจะให้
ส ำนักงำนประกันสังคมจัดกำรให้หมด 

ไมมี่ 

 



 

 

- ๑๔๗ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดล ำปำง 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. สะดวก รวดเร็ว มีควำมฉับไว 
2. มีควำมสุภำพ เป็นกันเอง 
3. ให้ค ำแนะน ำพร้อมให้ค ำปรึกษำ 
4. เอำใจใส่ผู้ประกันตนดี 
5. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
6. กำรบริกำรของประกันสังคมแต่ละโรงพยำบำล

บริกำรดี-รวดเร็ว และเป็นเอง 
7. บริกำรด้วยควำมเต็มใจ พร้อมให้ค ำปรึกษำ 
8. ให้บริกำรครบทุกขั้นตอน 
9. บริกำรตำมบัตรคิว 
10.บริกำรด้วยควำมเท่ำเทียมกัน 
11.มีประชำสัมพันธ์ ไว้คอยคัดกรองเอกสำรเป็นจุดแรก 
12.บริกำรดี 
13.ควำมถูกต้องข้อมูล ข่ำวสำร งำนติดต่อต่ำงๆ 
14.รวดเร็วสะดวกสบำย 
15.ประทับใจ 
16.มีควำมชัดเจนดี 
17.เป็นระเบียบเรียบร้อยดี 
18.สะดวกกับกำรรักษำโดยใช้สิทธิ 
19.บริกำรที่รวดเร็ว แม่นย ำในข้อมูล 
20.บริกำรแนะน ำที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติ 
21.รักษำพยำบำลตำมคลินิกดี 
22.เจ้ำหน้ำที่แนะน ำดี เวลำสอบถำม 

1. มีป้ำยบอกประชำสัมพันธ์น้อย 
2. ที่นั่งคอยน้อย 
3. มีหนังสือพิมพ์ให้อ่ำนแต่ไม่มีสถำนที่นั่งอ่ำน 
4. แบบฟอร์มเอกสำรมำกเกินไป 
5. ห้องน้ ำไม่สะอำด 
6. สถำนที่คับแคบ 
7. บำงอย่ำงขั้นตอนมำก 
8. ประกันชีวิตวงเงินสูงกว่ำประกันสังคม 
 

1. ปรับปรุงสถำนที่ส ำนักงำน 
2. สิทธิตำมแบบฟอร์ม ควรลดขั้นตอนลง 
3. เพ่ิมช่องทำงในกำรให้บริกำร 
4. เพ่ิมจุดให้บริกำรไปตำมพ้ืนที่ห่ำงไกล 
5. อยำกให้มีห้องเฉพำะเสนอข้อมูลสิทธิประโยชน์

ผู้ประกันตนให้ชัดเจน 
6. เพ่ิมโต๊ะกรอกแบบฟอร์มเอกสำร  
7. เพ่ิมวงเงินในเรื่องสิทธิประโยชน์ 
8.  กำรให้บริกำรควรยิ้มแย้มแจ่มใส 



 

 

- ๑๔๘ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
23.บริกำรดีเยี่ยม มีมำตรฐำนดี 



 

 

- ๑๔๙ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดล ำพูน 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. รวดเร็ว 
2. ตอบข้อซักถำมได้ อธิบำยชัดเจนเข้ำใจง่ำย 
3. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
4. เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำดี 
5. มีอัธยำศัยดี 
6. สะดวก 
7. เจ้ำหน้ำที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

1. ไฟตก + ดับบ่อย มำเบิกท่ีไรโชคไม่ดีทุกครั้ง 
2. ระบบขัดข้องต้องรอนำน 
3. สถำนที่คับแคบ 
4.  ระบบบัตรคิวเสียบ่อย 

1. สถำนที่จอดรถ  
2. ควรมีจุดให้บริกำรตอบข้อซักถำมตำมอ ำเภอหรือ

หมู่บ้ำน 
3. ด้ำนสถำนที่ให้เพียงพอต่อกำรรองรับผู้ประกันตน

ที่มำรับบริกำรจ ำนวนมำก                
4. ควรมีคนคอยรับโทรศัพท์ตอบปัญหำครบทุกเรื่องไม่

ต้องโอนโทรศัพท์ 
5. ควำมสะอำด 
6. ควรปรับปรุงควำมสะอำดของห้องน้ ำ 
   

 



 

 

- ๑๕๐ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดี 
2. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 

ไม่มี ไม่มี 

 



 

 

- ๑๕๑ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดอุทัยธำนี 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรรวดเร็ว 
2. พนักงำนให้กำรต้อนรับดี 
3. ติดต่อง่ำย 
4. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
5. ครบถ้วน รำยละเอียดกระจ่ำง 
6. บริกำรทั่วถึง 
7. โปร่งใส ยุติธรรม 
8. ควำมสะดวก สบำย 

ไม่มี                     ไม่มี 
 

 



 

 

- ๑๕๒ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดกระบี่ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดี 
2. สะดวก 
3. รวดเร็ว 
4. เป็นกันเอง 

ไม่มี ไม่มี 

 



 

 

- ๑๕๓ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดชุมพร 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. รวดเร็ว 
2. บริกำรด้วยควำมเป็นกันเอง 
3. บริกำรดี 
4. พูดจำสุภำพ 
5. มีประโยชน์ต่อประชำชนทุกอำชีพ 
6. โรงพยำบำลหรือเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลไม่เข้ำใจ

ระบบประกันสังคม 
7. พนักงำนใจดี 
8. ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมได้ชัดเจน 

1. จุดนั่งรอรับบริกำรร้อน 
2. พ้ืนที่นั่งรอแคบ 
3. ที่นัง่รอไม่เพียงพอ 

1. ขั้นตอนกำรบริกำรอย่ำมำกข้ึนตอนบริกำร  
2. ควรชี้แจง อธิบำยให้ผู้ประกันตนให้ทรำบข้อมูลอย่ำง

ละเอียด และควรให้ผู้ประกันตนได้รับข้อมูลอย่ำง
เข้ำใจ 

 



 

 

- ๑๕๔ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดี 
2. ตอบค ำถำมทุกค ำถำมและตอบให้ผู้มำใช้บริกำร

อย่ำงละเอียด 
3. ยินดีให้ค ำปรึกษำ 
4. เป็นกันเอง 
5. มีบริกำรแนะน ำดี 
6. พูดจำสุภำพเรียบร้อย 
7. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
8. ให้ค ำแนะน ำดี และเข้ำใจง่ำย 
9. ใช้วำจำสุภำพ 
10.รวดเร็ว 
11.เป็นธรรม 
12.พูดจำไพเรำะ 
13.พนักงำนเอำใจใส่ผู้ประกนตนและบุคคลอ่ืนดี 
14.เต็มใจให้บริกำร 
15.ถูกต้อง แม่นย ำ 
16.สะดวก 
17.ประชำสัมพันธ์พูดจำสุภำพ 
18.ประชำสัมพันธ์บริกำรดี 
19.ต้องเป็นเอกลักษณ์ของกองทุนประกันสังคม 
20.แยกตึกอำคำรออกมำเป็นสัดส่วน 

1. โรงพยำบำลที่เลือกอุปกรณ์และเครื่องมือไม่พร้อม 
2. กำรรับค่ำชดเชยไม่ครอบคลุมทุกสถำนพยำบำล 
3. จ ำกัดสถำนรักษำพยำบำล ซึ่งไปกระจุกอยู่ที่เดียวกัน 

คนแน่นมำก 
4. ท ำไมต้องจ ำกัดสิทธิต้องรักษำที่โรงพยำบำลที่เลือก

ก่อน ควรใช้ได้ทุกที่ที่เป็นของรัฐ 
5. ประกันสังคมให้ค่ำรักษำพยำบำลน้อย 
6. สถำนที่คับแคบ 
7. ไม่สนใจผู้มำใช้บริกำร 
8. กำรจัดแผนกท ำงำนไม่เหมำะสม 
9. ฝำกบอกไปยังเจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำล พูดจำไม่

สุภำพ ขั้นตอนของโรงพยำบำลท ำให้ล่ำช้ำที่จะพบ
แพทย์ 

10. พยำบำล 
11. ไม่แบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนว่ำฝ่ำยไหนอยู่ที่ใด 
12. โรงพยำบำลให้บริกำรไม่ดี ท ำเหมือนเรำไปรบกวน

เขำมำกกว่ำไปใช้บริกำร 
13. ตัวยำแก้ไข้ต่ำงๆ ต้องปรับปรุง 
 

1. หักเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมมำก 
2. รักษำได้ทุกที่ที่เป็นสถำนพยำบำลของรัฐ  
3. ควรขยำยโอกำสให้คนที่จ่ำยประกันสังคมให้ไปรักษำ

โรงพยำบำลของเอกชนได้ 
4. ควรประชำสัมพันธ์ในกำรชี้แจงสิทธิประโยชน์ 
5. ควรขยำยพื้นทีส่ ำนักงำนใหม่ 
6. ป้ำยบอกส ำนักงำน 
7. ปรับปรุงส ำนักงำนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
8. เมื่อเดินเข้ำมำในส ำนักงำนควรมีพนักงำนยืนสอบถำม

ว่ำมำท ำอะไร และแนะน ำว่ำไปติดต่อด้ำนไหน 
9. ควรเพิ่มสวัสดิกำร 
10. ข่ำวสำร ข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับรับรองสิทธิต่ำงๆ 
11. กำรประสำนทำงกำรแพทย์กับสิทธิประกันสังคม 
12. ผู้ประกันตนสำมำรถเข้ำโรงพยำบำลได้ทุกแห่งเพ่ือ

ควำมสะดวกในกำรเจ็บป่วย 
13. เพ่ิมสื่อประชำสัมพันธ์ 
14. ท ำเป็นหนังสือเป็นเล่มแจก 
15. ข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำชนส่วนใหญ่รับรู้มีน้อยมำก 
16. สร้ำงเป็นโรงพยำบำลกองทุนประกันสังคม 
17. ควำมเสมอภำคเหมือนกับบัตรประกันสุขภำพอ่ืนๆ 
18. ปรับปรุงเรื่องกำรจ่ำยยำรักษำโรค 
19. เพ่ิมสื่อในส่วนนี้ เสนแนะ ให้ควำมรู้ในส่วนต่ำงๆ ที่

ประชำชนยังไม่เข้ำใจ 



 

 

- ๑๕๕ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
20. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ 



 

 

- ๑๕๖ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรให้ข้อมูลพอสมควร 
2. มีควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
3. พนักงำนมีอัธยำศัยดีต่อกำรให้บริกำร 
4. บริกำรดี พูดจำไพเรำะ เต็มใจบริกำร 
5. พนักงำนทุกคนเป็นกันเอง 
6. ให้ค ำแนะน ำกำรให้บริกำรดี 
7. พนักงำนยิ้มแย้มแจ่มใส 
8. กำรต้อนรับเป็นไมตรีจิตดี 
9. บริกำรประทับใจ บริกำรรวดเร็ว 
10.เจ้ำหน้ำที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
11.พูดจำเรียบร้อย สุภำพอ่อนหวำน 
12.เสนอแนะสิ่งดีๆ ให้รู้ข่ำวสำรอยู่ตลอดเวลำ 
13.สอบถำมเข้ำใจง่ำยและรวดเร็ว 
14.แนะน ำที่ผิดพลำดดี 
15.แต่งตัวสุภำพเรียบร้อย สะอำด 
16.กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่ดีมำก 
17.ขั้นตอนกำรบริกำรน้อยกว่ำบัตรทอง 
18.รอยยิ้มท่ีได้รับจำกพนักงำนเมื่อสบตำกัน 
19.มีป้ำยบ่งชี้เวลำยื่นเอกสำร 
20.มีป้ำยแขวนที่เห็นเด่นชัด 
 

1. สิทธิบำงอย่ำงที่ยังไม่ได้รับข่ำวสำร 
2. กำรบริกำรของโรงพยำบำล ควรให้มีโรงพยำบำลข้ำม

เขตอยู่ในเครือข่ำย 
3. คลินิกมี่ให้บริกำรในปัจจุบันบริกำรไม่ดี 
4. ค่ำตอบแทนเรื่องท ำฟัน 
5. ไม่พอใจในควำมสะดวกโรงพยำบำล 
6. ช่วงเวลำในกำรให้บริกำร 
7. แพทย์เฉพำะโรคไม่ให้บริกำรทุกคน 
8. ยังไม่ชัดเจนในข้อมูลข่ำวสำร 

1. แนะน ำสถำนพยำบำลให้ชัดเจนและเป็นปจัจุบันตลอดเวลำ 
2. โรงพยำบำลทีเ่ข้ำระบบประกันสังคม ควรจะให้บริกำรเร็ว

กว่ำเดิม  
3. ควรมีคนมำต้อนรับ เพรำะหำกมีคนแก่หรือผู้ใหญเ่ข้ำมำอำจ

ไม่ทรำบว่ำต่อไปไหน 
4. ควรมีเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ใหค้วำมรู้ เพื่อถำม-ตอบ 
5. ติดป้ำยช่ือพนักงำนท่ีโต๊ะท ำงำน 
6. ควรโรงพยำบำลให้เลือกมำกกว่ำน้ี 
7. ควรมีคลินิกท่ีให้บริกำรมำกกว่ำน้ี เพรำะคลินิกท่ีให้บริกำรใน

ปัจจุบันไมม่ีประสิทธิภำพ 
8. กรณีนอนโรงพยำบำลควรจะเพิ่มค่ำห้องพิเศษให้มำก

กว่ำเดิม 
9. แจ้งให้ทรำบก่อนครบก ำหนดที่จะสิ้นสุดควำมคุ้มครอง 
10. ควรมีโรงพยำบำลเอกชนเข้ำร่วมดว้ยเพื่อกำรพัฒนำ 
11. ปรับช่วงเวลำในกำรให้บริกำร เนือ่งจำกผู้ประกันตนโดย

ส่วนมำกจะท ำงำนในเวลำเดียวกับส ำนักงำนประกันสังคม 
ท ำให้สะดวก อยำกให้เพิ่มช่วงเวลำเที่ยง เพื่อผู้ประกันตน
สำมำรถเข้ำใช้บริกำรไดส้ะดวกยิ่งข้ึน 

12. สำมำรถเลือกโรงพยำบำลข้ำมจังหวัดได ้
13. อยำกให้มีกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรมำกกว่ำน้ี 
14. สถำนท่ีที่ให้บริกำรส ำนักงำนประกันสังคมทุกท่ี น่ำจะให้

เท่ำเทียมกัน 
15. กรณีว่ำงงำน ลำออกจำกงำน ควรบอกระยะเวลำทีส่ำมำรถ

มำขึ้นทะเบียนว่ำงงำนได ้
16. ควรเป็นแบบอย่ำงในกำรท ำงำนให้ประชำชนต่อไป 
17. สีหน้ำของผู้ให้บริกำร ควรมสีีหน้ำยิ้มแย้มแจม่ใส และพูด



 

 

- ๑๕๗ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
แบบคนมีควำมรู ้



 

 

- ๑๕๘ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดนรำธิวำส 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรเป็นกันเอง 
2. สะดวก 
3. รวดเร็ว 
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
5. บริกำรตำมระเบียบที่วำงไว้ 
6. บริกำรเป็นไปตำมข้ันตอน 
7. เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำที่ดี 
8. กำรแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดี 
9. มีกำรต้อนรับที่ดี 
10.บริกำรดี 
11.ยิ้มแย้มแจ่มใส 
12.รวดเร็วในกำรให้บริกำร 
13.มีอัธยำศัยดี 
14.ตำมข้ันตอนดี 

1. กำรให้บริกำรยังไม่ชัดเจนเรื่องหลักฐำนส ำหรับผู้มำ
ติดต่อ 

2. ชอบพูดคุยเรื่องส่วนตัวในเวลำท ำงำน 
3. บำงครั้งเจข้ำมำติดต่อไม่รู้ว่ำจะไปไหน 
4. เงินทอนก็ไม่มี 
5. รอนำน 

ไม่มี 

 



 

 

- ๑๕๙ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดปัตตำนี 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. รวดเร็ว บริกำรดี สะดวก ง่ำยต่อกำรติดต่อ  
2. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจำไพเรำะ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
3. เจ้ำหน้ำที่อธิบำยด้วยควำมเป็นกันเอง 
4. สถำนที่สะอำด 
5. มีคุณภำพกำรให้บริกำร 
6. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเองกับผู้ประกันตน 
7. มีระบบครบถ้วนดี 
8. มีจุดบริกำรน้ ำดื่ม หนังสือพิมพ์ 
9. พนักงำน / ลูกจ้ำง ให้บริกำรที่ประทับใจ ยิ้มแย้ม

แจ่มใส 
10.มีควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร 
11.ให้ค ำแนะน ำเข้ำใจดี 
12.ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่มำก 
13.บริกำรตำมขั้นตอน 
14.มีกำรต้อนรับ ให้ค ำแนะน ำเป็นอย่ำงดี 
15.กำรสื่อสำรให้ข้อมูลแก่ลูกค้ำ 
16.กำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆให้บริกำรแบบเท่ำเทียมกัน 
17.ไม่เลือกปฏิบัติ 
18.สะดวกมีช่องที่รับบริกำรที่ชัดเจน 
19.เต็มใจด้วยรอยยิ้มที่เบิกบำนและแจ่มใส 
20.กำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 
21.เก็บเงินตรงเวลำ 
22.มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรรับเงิน ท ำให้สะดวกไม่ต้อง

1. กำรจ่ำยเงินสมทบต้องมีกำรตรวจสอบใช้เวลำหลำยวัน 
2. กำรรับสิทธิที่เหมือนกัน บำงจังหวัดเบิกได้แต่บำง

จังหวัดเบิกไม่ได้ 
3. กำรบริกำรค่อนข้ำงล่ำช้ำ 
4. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรชอบใช้อำรมณ์ เลือกปฏิบัติ 
5. เจ้ำหน้ำที่บำงคนพูดจำไม่เพรำะกับคนอิสลำมหรือคนแก่ 
6. พนักงำน / ลูกจ้ำง ในกำรให้บริกำรน้อย ท ำให้กำรนั่ง

รอรอคอยนำน 
7. ชอบท ำเอกสำรที่ส่งหำยบ่อย 
8. บำงครั้งค่ำพยำบำลแพงเกินกว่ำเหตุ (ไม่เหมำะสมกับ

กำรรักษำพยำบำล)ไม่สำมำรถเบิกได้เต็ม หรือเบิกได้
น้อยมำกจำกค่ำใช้จ่ำยที่ต้องเสีย 

9. สับสนเรื่องคิว เรียกคิวช้ำ 
10. ไม่ควรมีระบบกำรช ำระล่วงหน้ำในกำรใช้สิทธิ

ประกันสังคม เพื่อบุคคลที่มีรำยได้น้อยแต่ต้องกำรให้
สิทธิประกันสังคม ต้องกำรให้มีระบบเดิมที่ได้รับสิทธิ 
เช่น คลอดบุตร กำรใช้บริกำรโดยไม่ต้องจ่ำยเงิน
ล่วงหน้ำ 

11. กรณีฝำกครรภ์เสียเงินค่ำบริกำร แต่เสียเงินรำยเดือน 
12. ทันตกรรมท ำไมเบิกได้ 600 / ปี บัตรทองฟรีทั้งปี 
13. กำรเก่ียงงำนกันระหว่ำงประกันสังคมกับหน่วยงำน

ของโรงพยำบำล 
14. ไม่มีซุ้มกำแฟให้บริกำรขณะนั่งรอคิว 

1. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ  
2. ต้องกำรให้จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรบ่อยๆ 
3. ควรให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกและหลำยช่องทำง 
4. ควรบริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้เร็วขึ้น 
5. ต้องกำรให้ประชำสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลอย่ำงทั่วถึง 

โดยเฉพำะในหมู่บ้ำน อย่ำงน้อย 1 ปี / 2 ครั้ง ก็ยังดี 
เพรำะชำวบ้ำนหลำยคนไม่รู้สิทธิประโยชน์ของตัวเอง
เลย บำงคนเสียสิทธิไปทั้งๆ ที่ตัวเองมีสิทธิ 

6. ต้องกำรให้มีเอกสำรเกี่ยวกับด้ำนประกันตนที่มีกำร
ปรับเปลี่ยนในด้ำนต่ำงๆ 

7. กรณลีูกคนที่ 3 ไม่มีสิทธิเบิกแต่เวลำฝำกท้องต้อง
จ่ำยเงิน น่ำจะให้ใช้สิทธิบัตรทองแทน 

8.ต้องกำรให้มีกำรประชำสัมพันธ์หรืออบรมถึงสถำนที่
ท ำงำนทุกๆ สถำนที่ที่มีรำยชื่อที่ระบุในส ำนักงำน
ประกันสังคม 

15.ควรมีซุ้มกำแฟ / ไมโล / ชำ ในมุมใดมุมหนึ่งของชั้น
ล่ำงสุด  

16.ให้ประกันสังคมสำมำรถเข้ำได้ทั้งโรงพยำบำลของรัฐ
และเอกชน โดยไม่ต้องจ่ำยเงิน 

17.ให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีให้ค ำตอบกับประชำชนให้ค ำตอบใน
แนวทำงเดียวกัน 

18.กำรรับสิทธิที่เหมือนกันทุกจังหวัด 
19.กำรติดต่อประสำนงำนให้จบในสถำนที่แห่งเดียวโดย



 

 

- ๑๖๐ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
เดินทำงไปที่ส ำนักงำนประกันสังคม 15. เจ้ำหน้ำทีแ่ต่ละคนให้ค ำตอบไม่ตรงกัน ไม่ต้องไปมำหลำยแห่ง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดพังงำ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดี 
2. รวดเร็ว 
3. สะดวก 
4. สุภำพ 
5. ให้ค ำแนะน ำดี 
6. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
7. พูดเข้ำใจฟังง่ำย 
8. มีควำมตั้งใจท ำงำน 
9. เป็นกันเอง 
10.รวดเร็วทันใจ 
11.มีข้อมูลข่ำวสำรที่สะดวก 
12.พูดจำเรียบร้อย 
13.อธิบำยเข้ำใจได้ดี 
14.ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรดี 
15.ให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง 
16.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ไม่มี 1. ต้องกำรให้มีหน่วยงำนให้ควำมรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้ำง เพรำะบำงคนไม่ทรำบว่ำจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่ำงไร 

2. เพ่ิมสำยโทรศัพท์ 



 

 

- ๑๖๑ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดพัทลุง 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. บริกำรดี 
2. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
3. รวดเร็วทันใจ 
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
5. พูดจำดี 
6. สนใจบริกำร 
7. ให้ค ำแนะน ำที่ดี 
8. สะดวก 
9. เป็นกันเอง 
10.ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
11. 
 

1. สถำนที่จอดรถ 
2. เจ้ำหน้ำที่น้อยกว่ำคนมำรับบริกำร 
3. ไมมี่ป้ำยบอกข้ันตอน 
4. เจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยยิ้มแย้ม 
5. เจ้ำหน้ำที่มำช้ำ 
6. เจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยแนะน ำขั้นตอน 
7. กำรบริกำรยังไม่ค่อยประทับใจ 
8. กำรบริกำรของสถำนรักษำพยำบำล (โรงพยำบำล) 
9. รอนำน 
10.สถำนที่คับแคบ 

1. ควรปรับปรุงด้ำนสถำนที่จอดรถ 
2. ควรจะมีอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่มำกกว่ำเดิม 
3. ควรมีป้ำยบอกข้ันตอน 
4. ควรมีบัตรคิวที่เป็นมำตรฐำน 
5. กำรให้บริกำรควรจะมีควำมรวดเร็ว 
6. ควรใช้โรงพยำบำลที่ดีกว่ำ โรงพยำบำลจังหวัด เช่น 

โรงพยำบำลเอกชน หรือขยำยโอกำสให้ใช้ศูนย์
กำรแพทย์ที่มีกำรยอมรับ 

7. ควรประชำสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ให้ทั่วถึง 
8. ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร 
9. ควรสนใจลูกค้ำ 
10.ควรขยำยสถำนที่ 

 



 

 

- ๑๖๒ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดภูเก็ต 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. ประชำสัมพันธ์ดี 
2. บริกำรดี รวดเร็ว มีควำมเป็นกันเอง 
3. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อธิบำยดี 
4. บริกำรดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี โดยเฉพำะ นำงสำวทิพย์

มงคล  งำมเกื้อกูล  
5. มีระบบคิว ให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง 
6. ต้องชมเชยด้ำนกำรรับเงินกองทุนประกันสังคม

บริกำรดีมำก รวดเร็ว พูดจำไพเรำะยิ้มแย้มแจ่มใส 
(จุดรับเงินช่อง 2)  

7. ชอ่งหรือป้ำยของสถำนที่ในกำรท ำธุรกรรม 
8. ชั้น 2 บริกำรดี 
9. เจ้ำหน้ำที่บริกำรดีและรวดเร็ว สอบถำมให้ข้อมูล

ถูกต้อง 
10.ให้ควำมรู้ทำงด้ำนเอกสำร 
11.ส ำนักงำนสะอำดเรียบร้อย 
12.ได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์ดีกว่ำบัตรทอง 

 

1. พ้ืนที่รอพักของผู้มำติดต่อ 
2. เสียงเบำเกินไป 
3. ขำดควำมทันสมัย 
4. โทรศัพท์โทรติดต่อยำกมำก ไมค่่อยรับโทรศัพท์ 
5. บริกำรช้ำรอนำน 
6. เจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยสนใจ บำงคนบริกำรไม่ค่อยดี 
7. วงเงินกำรรักษำไม่ครอบคลุม 
8. พนักงำนไม่ยิ้มแย้ม ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน 
9. สอบถำมข้อมูลไม่ค่อยให้ควำมช่วยเหลือ 
10.ป้ำยบอกไม่ค่อยชัดเจน มีควำมสับสน ไม่มีที่จอดรถ 
11.ค ำพูดของพนักงำนประกันสังคมบำงคนไม่สุภำพ 
12.สถำนที่คับแคบเกินไป 
13.กำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่บำงคนไม่สุภำพ 
14.กำรติดต่อประสำนงำนหน่วยงำนบำงจุดช้ำ 
15.กำรประสำนงำนกันระหว่ำงแผนกไม่ทั่วถึง 
16.พนักงำนออกใบเสร็จรับเงินท ำงำนช้ำ 
17.เวลำโทรไปปรึกษำเจ้ำหน้ำทีท่ ำน้ ำเสียงไม่พอใจ     

ไม่อย่ำตอบค ำถำม 
18.กรณีกำรจ่ำยเงินชดเชย พนักงำนเสียชีวิตจำกกำร

ท ำงำน กำรจ่ำยเงินชดเชยไม่ชัดเจน 
 

1. ควรมีบัตรคิว ป้ำยที่เกี่ยวข้องกับผู้มำติดต่อ  
2. พ้ืนที่กำรให้บริกำร (ภูมิทัศน์ภำยในและพ้ืนที่รอบนอก) 
3. มิตรต่อกำรให้บริกำร 
4. จัดให้มีที่นั่งรอของผู้มำติดต่อ 
5. ควรมีระบบกำรให้บริกำรที่ดี  
6. พนักงำนของประกันสังคม ควรเข้ำใจรำยละเอียด

และสำมำรถตอบค ำถำมได้ 
7. ขยำยวงเงินค่ำรักษำ 
8. สถำนที่จอดรถ 
9. ห้ำมแซงคิว 
10. ควรเพิ่มบุคลำกร และควำมรวดเร็วในกำรบริกำร 
11. ควรบอกวิธีกำรก่อนเข้ำรับบริกำร เช่น จุด

ประชำสัมพันธ์ที่ชัดเจน มีพนักงำนประจ ำตลอดคอย
ให้ค ำปรึกษำ 

12. ขยำยสถำนที่ให้บริกำรให้กว้ำงขวำง 
13. ควรมีควำมชัดเจนด้ำนประชำสัมพันธ์ให้ดี 
14. เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ต้องมีอัธยำศัยในกำรพูด  

ยิ้มแย้มแจ่มใสให้มำก 
15.ควรเพิ่มเอกสำรในกำรรับรู้เรื่องข่ำวสำร 
16.ควรเตรียมเอกสำรในกำรกรอกข้อมูล ด้ำนเจ็บป่วย 

อุบัติเหตุให้เพียงพอ 
17. ฝ่ำยจ่ำยเงินสมทบ ควรยิ้มแย้มแจ่มใส 
18. ควรแจ้งข่ำวสำรให้รู้อยู่เสมอ ประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 



 

 

- ๑๖๓ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
19.เพิ่มสิทธิประโยชน์ 



 

 

- ๑๖๔ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสงขลำ 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. สถำนที่ และสิ่งอ ำนำยควำมสะดวก 
2. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
3. เป็นล ำดับขั้นตอน 
4. สะดวก 
5. รวดเร็ว 
6. มีป้ำยบอก 
7. บริกำรดี 
8. สถำนที่สะอำดเรียบร้อยดี 
9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
10.บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง 
11.มีข้ันตอนที่ชัดเจน 
12.ควำมสุขภำพของพนักงำน 
13.สถำนที่สะดวก สบำย ไม่แออัด 
14.ไม่รอนำน 

1. เดินทำงไม่สะดวก 
2. กำรให้คิว ท ำไมย้อนคิวไม่ได้ 
3. สถำนที่จอดรถ 
4. โต๊ะบริกำรน้อย 
5. พนักงำน Call Center ไม่ค่อยเป็นมิตร 
6. ใช้เอกสำรเยอะมำก 

1. เพ่ิมเจ้ำหน้ำที่บำงจุด 
2. ควรปรับปรุงหน่วยงำน Call Center  
3. ควรจ่ำยเป็นเงินสด 



 

 

- ๑๖๕ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสงขลำ (สำขำหำดใหญ่) 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. ให้ควำมสะดวก 
2. รวดเร็ว โปร่งใส บริกำรด้วยควำมเสมอภำค 
3. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง 
4. พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่มีควำมเป็นมิตรกับมำติดต่อดี 
5. เข้ำใจง่ำย สะดวกในกำรติดต่อ 
6. พูดจำสุภำพ 
7. มีกำรทักทำยดี 
8. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
9. ให้บริกำรตำมล ำดับอย่ำงยุติธรรม 
10.เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยยินดี 
11.บริกำรรวดเร็ว 
12.เป็นมีน้ ำใจ 
13.เป็นคนอ่อนไหว 
14.บริกำรดี 
15.บริกำรดีเลิศ รวดเร็วทันใจ ประทับใจในบริกำร 
16.เจ้ำหน้ำที่พูดจำสุภำพเรียบร้อย  
17.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
18.มีควำมเอ้ือเฟ้อเผื่อเผยเมตตำแก่ประชำชนดีมำก 
19.เป็นคนดีมีน้ ำใจ  
20.พนักงำนพูดจำเข้ำใจตรงกับประเด็น 
21.พนักงำนท ำงำนรวดเร็วและทันต่อเวลำ 
22.ท ำงำนเป็นระเบียบ 
23.แยกกำรท ำงำนเป็นสัดส่วน 

1. รัฐควรเป็นผู้จ่ำยเงินให้ประชำชน ไม่ใช่ให้ประชำชน
ส ำรองจ่ำยแล้วค่อยมำเบิก ท ำให้เสียเวลำ 

2. เจ้ำหน้ำที่มีจ ำนวนไม่เพียงพอต่องำน 
3. ให้ค ำแนะน ำที่ดีแก่ผู้มำใช้บริกำร 
4. เวลำถำมเรื่องสิทธิยืมเงินเจ้ำหน้ำที่จะหุบปำกไม่พูด  
5. ยำมล ำบำกไม่ว่ำกรณีสิทธิใดๆ หรือเรื่องเงินทำง

ประกันสังคมไม่รับรู้ 
6. อยำกให้ทำงส ำนักงำนประกันสังคมรับรู้ว่ำมีมนุษย์ถึง

จะยำกจนแต่เขำรวยน้ ำใจ 
7. บุคลำกรบำงท่ำนไม่ค่อยแนะน ำเวลำสอบถำม 
8. เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคมของแต่ละ

โรงพยำบำลไม่รอบรู้ถึงสิทธิและผลประโยชน์ในโรค
เฉพำะทำง เช่น โรคไตวำย ว่ำ ผู้ประกันตนมีสิทธิ
อย่ำงไร และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประกันสังคมของ
โรงพยำบำลควรปฏิบัติหรือให้ค ำแนะน ำอย่ำงไร 

9. ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ รับทรำบไม่
ครบถ้วน 

10.พนักงำนรับโทรศัพท์ควรปรับปรุงในเรื่องกำรพูดจำ
ไม่ค่อยรัดกุม 

11.มีควำมล่ำช้ำ 
 

1. เพ่ิมบุคลำกร 
2. ควรเพิม่เงินคุ้มครองค่ำรักษำพยำบำลด้ำนกำรถอน

ฟันมำกข้ึน 
3. ต้องกำรให้ทำงส ำนักงำนประกันสังคมช่วยเพิ่มสิทธิ

ต่ำงๆ กรณีควำมต้องกำรของประชำชน  
4. ช่วยเหลือกรณียำมล ำบำก เช่น กรณีป่วยไม่มีเงิน

รักษำ คือ เบิกเงินล่วงหน้ำ 
5. ต้องกำรให้ปรับปรุงช่วยเหลือให้มำกกว่ำนี้ยิ่งขึ้นไปอีก

นิดหนึ่ง 
6. กรณีส ำนักงำนประกันสังคมให้โรงพยำบำลเบิกจ่ำย

ค่ำรักษำพยำบำล เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน
ประกันสังคมของโรงพยำบำล ตั้งเบิกเกินตำมเป็นจริง 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยประกันสังคมที่ส ำรองเงิน
จ่ำยเอง แตกต่ำงกันมำกๆ  

7. บอกป้ำยที่ท ำงำนในที่สำมแยก 
8. ขอป้ำยติดมำท่ีส ำนักงำนประกันสังคมตำมสถำนที่

ต่ำงๆ  
9. สถำนที่จอดรถ 
10.ให้เพ่ิมจุดบริกำรในที่ชุมชน 
11.ส่งเอกสำรประกันสังคมไปที่บ้ำนทุกเดือน 
12.เพ่ิมค่ำรักษำพยำบำล 



 

 

- ๑๖๖ - 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
24.ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร 



 

 

- ๑๖๗ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสตูล 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1.ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัว 
2.ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริกำร 
3.ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพและเป็นกันเอง 
4.มีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นกันเอง 
5.ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แกผู้ประกันตน 
6.ให้ควำมรู้ได้อย่ำงครบถ้วน 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

 



 

 

- ๑๖๘ - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 

จุดเด่นของกำรให้บริกำร จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
1. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส ให้ข้อมูลชัดเจน 
2. พูดจำสุภำพ  แต่งกำยสุภำพ 
3. บริกำรรวดเร็ว   
4. มีที่นั่งพักคอย 
5. พนักงำนให้ค ำแนะน ำที่ดีมำก มีควำมเป็นกันเอง 

1. ประกันสังคมสำมำรถรับเงินสมทบจำกผู้ประกันตน
ได้ทุกที่แต่ผู้ประกันตนเวลำขอรับเงินทดแทน มี
ขั้นตอนยุ่งยำก มำกมำย ชักช้ำ ไม่สะดวก  

 

1. กำรบริกำรดีกว่ำนี้     
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