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บทคัดยอ 

 

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 ดําเนินการโดย    

ศูนยวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงค       

เพ่ือตอบโจทยวิจัยหลัก 5 ขอ ไดแก 1) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ป 2561 ท่ีมีตอ      

การใหบริการของสํานักงานประกันสังคม  2) เพ่ือสํารวจความไมพึงพอใจของผูรับบริการ ป 2561      

ท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานประกันสังคม  3) เพ่ือสํารวจความผูกพันของกลุมผูรับบริการและ   

ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอสํานักงานประกันสังคม 4) เพ่ือนําผลความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและ

ความผูกพัน มาวิเคราะหหาปจจัยและความเสี่ยงท่ีมีผลตอความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและ     

ความผูกพันตอการพัฒนาบริการของสํานักงานประกันสังคม และ 5) เพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการ

จัดทําแผนหรือมาตรการในการพัฒนา ปรับปรุง แกไขปญหากระบวนการทํางานในเชิงรุกและ       

การสรางนวัตกรรมการใหบริการของสํานักงานประกันสังคม 

ผลสํารวจตามวัตถุประสงค พบวา (1) ป 2561 สํานักงานประกันสังคม ไดรับคะแนน      

ความพึงพอใจในภาพรวม จากผูใชบริการ เทากับ 4.251 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 โดยคะแนน   

ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ผูใชบริการมีพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการใหบริการผานระบบ

อินเทอรเน็ต 4.631 คะแนน และคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ การรับทราบขอมูลขาวสาร     

ผานชองทางตางๆ 3.986 คะแนน  (2) ดานการใหบริการของสํานักงานประกันสังคม พบวา มีผูท่ี

ประสบปญหาจากการใหบริการนอยมาก เพียงรอยละ 6.8 ของผูใชบริการท้ังหมด ดังนั้น สรุปไดวา

ผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานประกันสังคม โดยเจาหนาท่ี

สํานักงานประกันสังคม (สวนมาก) สามารถใหบริการท่ีทําใหผูใชบริการพึงพอใจไดดีมาก  คิดเปน

ระดับคะแนน 4.261 อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาจากการใหบริการของเจาหนาท่ี (บางสวน) ทําให

ผูใชบริการ ไมพึงพอใจ คิดเปนระดับคะแนน -3.366 ดังนั้น จะเห็นไดวา เจาหนาท่ีและบุคลากร    

ของสํานักงานประกันสังคม เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดท่ีมีตอความพึงพอใจของการใหบริการ

ของสํานักงานประกันสังคม  (3) ดานความรูสึกผูกพันของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักงานประกันสังคม 

พบวา สําหรับผูใชบริการ มีความรูสึกผูกพันกับ สปส. อยู ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 40.2        

ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 45.6  ระดับนอย คิดเปนรอยละ 14.2 และสําหรับผูมีสวนไดเสีย 

พบวา มีความรูสึกผูกพันกับ สปส. อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 92  ท่ีเหลือคือ ระดับปานกลาง    

คิดเปนรอยละ 8  (4) ปจจัยท่ีมีความเสี่ยงตอการพัฒนาบริการของสํานักงานประกันสังคม คือ       

การประชาสัมพันธ/เผยแพรขอมูล และการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม ท่ียังไมตอบโจทย    

ความตองการดานเนื้อหาสาระ และผูประกันตนเขาไมถึงขอมูลตางๆ ผูประกันตนไมทราบขอมูล      

ไมทราบในสิทธิของตนเอง และการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร/การรับรูสิทธิ/ชองทางและ         



วิธีใชสิทธิของผูประกันตนผานเครือขายพันธมิตรดานการรักษาพยาบาลยังไมดี (5) ขอเสนอแนะ      

การจัดทําแผนมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการมีท้ังหมด 15 แนวทาง ไดแก                

1) แนวทางการปลูกฝงคานิยมองคกรดานความรักในงานบริการ โดยทําใหเจาหนาท่ีตระหนัก         

ถึงความสําคัญของงานบริการประชาชน  2) แนวทางสงเสริมและใหความรูการใชบริการผานระบบ

อินเทอรเน็ตของสํานักงานประกันสังคม  3) แนวทางสรางความเชื่อม่ัน การชําระเงินผานตัวแทน

เครือขายพันธมิตร  4) แนวทางการบูรณาการระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การเชื่อมตอ

ฐานขอมูลระหวางหนวยงาน  5) แนวทางการพัฒนาความรู ของเจาหนาท่ีเครือขายพันธมิตร          

ใหมีความเขาใจงานบริการประกันสังคม  6) แนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบ เง่ือนไขการปฏิบัติงาน   

ท่ีลาสมัย เปนอุปสรรคตอการทํางาน การลดเอกสารซํ้าซอน  7) แนวทางการพัฒนารูปแบบ          

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหท่ัวถึงและชัดเจน  8) แนวทาง การพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดสง

เอกสารใหนายจาง/ผูประกันตนรูปแบบใหม  9) แนวทางการพัฒนาความรูของเจาหนาท่ีประกันสังคม

อยางจริงจัง/ฝกอบรมเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง/การตั้งศูนยอบรมและมีตัวชี้วัดทดสอบ 10) แนวทาง   

การลดสถิติรองเรียน  11) แนวทางการขยายฐานลูกคาใหม (มาตรา 40)  12) แนวทางการพัฒนา

บริการเครือขายดานการรักษาพยาบาล  13) แนวทางการกํากับดูแลนายจาง ใหปฏิบัติตามระเบียบ

ของสํานักงานประกันสังคม  14) แนวทางการลดปญหาผูประกันตนมาตรา 39 ไมจายเงินสมทบ   

อยางตอเนื่อง และ 15) แนวทางการลดปญหาผูประกันตนมาตรา 40 ไมจายเงินสมทบอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม จากการรวบรวมมาตรการ/แนวทางการเสริมจุดแข็งและลดจุดออนของ

สํานักงานประกันสังคมตามท่ีกลาวไว  นักวิจัยมีขอเสนอถึงแนวทางการวิเคราะหความสําคัญและ

ความเปนไปไดของมาตรการ โดยการสํารวจรอบปตอไป ป 2562 คือ ควรวิเคราะหเนื้อหาของ

มาตรการเพ่ิมเติม ดวยวิธีจัดอันดับความสําคัญของมาตรการตางๆ ท้ังนี้ ควรทําการสัมภาษณขอมูล

เชิงคุณภาพจากผูมีสวนไดเสีย เพ่ือจัดอันดับมาตรการท่ีสํานักงานประกันสังคมตองเรงดําเนินการ

ตามลําดับความสําคัญกอนหลัง และนําผลท่ีไดมาวิเคราะหผลเชิงโครงสรางความสัมพันธของมาตรการ

เหลานั้น เพ่ือนํามาเสริมจุดแข็งและลดจุดออนของสํานักงานประกันสังคมตอไป รวมถึงการใหน้ําหนัก

ความสําคัญของมาตรการนั้นๆ 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This report contains the results of the Social Security Office (SSO) service-user 

satisfaction survey in 2018. The study was conducted by Community Economic 

Development and Research Centre, Faculty of Economics, Chiang Mai University.        

It has the following objectives: 1) to survey the satisfaction levels of the service users 

in 2018 towards SSO’s services, 2) to survey the dissatisfaction levels of the service 

users in 2018 towards SSO’s services, 3) to survey the commitment of the service 

users and stakeholders to the SSO, 4) to analyze the satisfaction and dissatisfaction 

levels and to determine the root cause factors and risks from satisfaction, 

dissatisfaction, commitment that impact the service development of SSO, and          

5) to derive recommendations for improvements of work plan or measures to actively 

solve work-process problems and to create service innovations for SSO.  

The undertaken research yielded the following results. (1) In 2018, service 

users gave SSO an overall satisfaction score of 4.251 out of 5 - the highest score, 

which is 4.631, being satisfaction from improvement of online services, and the 

lowest score, which is 3.986, being satisfaction from receiving news and information 

via different communication channels.  (2) Only 6.8 percent of service users claimed 

to have encountered problems related to SSO services. Therefore, it can be 

concluded that the SSO’s current service process has passed the acceptable criteria 

defined by the service users’ perceptions. However, the dissatisfaction score of -3.366 

could imply that (some) staff had caused service users’ feelings of dissatisfaction.     

As a result, it can be interpret that the staff and personnel of SSO is the most 

important factor that causes the service satisfaction of SSO.  (3) 40.2% of service users 

had a high level of commitment to SSO, 45.6% a medium level, and 14.2% a low 

level. On the stakeholder side, 92% had a high level of commitment to SSO,      

leaving the remaining 8% to a medium level. (4) The risk of SSO service development 

lied on its poor public relations and communications. The content did not meet the 

needs of the insurers; they could not access to certain information and were not 

informed of their rights. The satisfaction levels were low on SSO’s publicizing of 

information; insurers’ acknowledgement of rights; and insurers’ lack of understanding 



of channels and ways to exercise their rights via the medical treatment alliance 

network. (5) There are fifteen recommendations for SSO to develop work plan and 

measures to improve its services; which are as follows: 1) instilling the SSO values, 

especially on ‘service mind’, by making the staff aware of the importance of public 

service,  2) promoting how to use SSO online services,  3) building users’ confidence 

on payment via alliance network representatives,  4) integrating the database systems 

to ensure more effectiveness and connecting the databases across offices,                

5) improving knowledge of the alliance network staff to better understand SSO’s 

service work,  6) revising rules and conditions to ensure that the working process and 

current practices do not create bottlenecks such as eliminating repetitive documents, 

7) improving methods of publicizing information to be clearer and more thorough,     

8) creating new ways of delivering documents to employers and insurers,  9) seriously 

upgrading SSO staff’s knowledge with constant training and establishment of training 

centers with some testing key performance indicators,  10) reducing compliant record 

and statistics,  11) expanding the existing service-user base (Section 40),  12) improving 

service of the medical treatment network,  13) supervising employers to follow the 

rules set by SSO,  14) reducing the problem that insurers under Section 39 do not 

regularly give social security contributions, and  15) reducing the problem that 

insurers under Section 40 do not regularly give social security contributions.  

Nevertheless, from all of the aforementioned measures, it is highly 

recommended that, for the next round of survey in 2019, the analysis of importance 

and possibility of each measure should include ranking and prioritizing measures 

according to necessities and urgencies by stakeholders, who will be giving qualitative 

data via interviews. The results from such interviews can be analyzed to see the 

structural relationships between measures to further promote the strengths and 

reduce the weaknesses of SSO services as well as to give different priorities to 

different measures. 
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           จากผูใชบริการ 

10 

 ภาพท่ี 8 ความเชื่อม่ันในคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานประกันสังคม 
           จําแนกตามความผูกพัน 

11 

 ภาพท่ี 9 รอยละการรับรูสิทธิประโยชนทดแทน จําแนกตามกองทุนประกันสังคม 
           และกองทุนเงินทดแทน 

12 

 ภาพท่ี 10 รอยละความตองการอันดับ 1 ท่ีผูใชบริการตองการจาก 
             สํานักงานประกันสังคมมากท่ีสุด 

13 

 ภาพท่ี 11 สัดสวนผูใชบริการตามความรูสึกผูกพันกับสํานักงานประกันสังคม 3 ระดับ 14 

 ภาพท่ี 12 คะแนนความผูกพันตอสํานักงานประกันสังคมใน 3 ดาน 6 รายการ 
             ของผูประกันตน 

14 

 ภาพท่ี 13 คะแนนความพึงพอใจในบริการ จําแนกตามความผูกพันของผูใชบริการ 15 

 ภาพท่ี 14 คะแนนคุณธรรมและความโปรงใส จําแนกตามความผูกพันของผูใชบริการ 16 

 ภาพท่ี 15 สัดสวนผูมีสวนไดเสียตามความรูสึกผูกพันกับสํานักงานประกันสังคม 3 ระดับ 17 

 ภาพท่ี 16 ผูมีสวนไดเสียท่ีแสดงความรูสึกผูกพันกับสํานักงานประกันสังคม 
             ระดับผูกพันมาก 

17 

 ภาพท่ี 17 คะแนนความผูกพันตอสํานักงานประกันสังคมใน 3 ดาน 6 รายการ 
             ของผูมีสวนไดเสีย 

18 

 

 

 



IV 
 

 ภาพ (ตอ) หนา 

 ภาพท่ี 18 เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจขาวสารผาน 6 ชองทางหลัก 
             กับรอยละของผูใชบริการท่ีเคยไดรับขาวสารสํานักงานประกันสังคมใน  
             6 ชองทางหลัก 

19 

 ภาพท่ี 19 คะแนนความพึงพอใจของผูประกันตนกับบริการเครือขายพันธมิตร 21 

 ภาพท่ี 20 รายละเอียดคะแนนความพึงพอใจของผูประกันตนกับบริการ 
             เครือขายพันธมิตร 

21 

 ภาพท่ี 21 คะแนนความไมพึงพอใจของผูท่ีเคยพบปญหาการใหบริการดานตางๆ 23 

 ภาพท่ี 22 จํานวนความคิดเห็นของผูใชบริการท่ีมีตอการพัฒนาการใหบริการและ 
             นวัตกรรมบริการ 

24 

 ภาพท่ี 23 คะแนนความพึงพอใจท่ีมีตอบริการของศูนยฟนฟู 7 ดาน 25 

 ภาพท่ี 24 รอยละของผูใชบริการศูนยฟนฟู ท่ีรับทราบในสิทธิประโยชนทดแทน 26 

 ภาพท่ี 25 คะแนนความผูกพันของผูใชบริการศูนยฟนฟู 27 

 ภาพท่ี 26 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจบริการของเครือขายการรักษาพยาบาล 
             ในทัศนคติของผูใชบริการสํานักงานประกันสังคม กับ ผูใชบริการศูนยฟนฟู 

27 

 ภาพท่ี 27 คะแนนความพึงพอใจการบริการเครือขายการรักษาพยาบาลของ 
             ผูใชบริการศูนยฟนฟู 

28 
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รางบทสรุปผูบริหาร 

 

 โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 กําหนดกลุมเปาหมายสํารวจ         

เปนผูใชบริการสํานักงานประกันสังคมและผูใชบริการเครือขายพันธมิตรงานบริการสํานักงานประกันสังคม 

โดยผูใชบริการสํานักงานประกันสังคม หมายถึง ผูใชบริการของหนวยบริการสํานักงานประกันสังคม              

ท่ีมีท้ังหมด 137 หนวยบริการ และ 5 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค สวนผูใชบริการเครือขายพันธมิตร      

งานบริการสํานักงานประกันสังคม หมายถึง ผูใชบริการของหนวยงานอ่ืนท่ีสํานักงานประกันสังคมทําสัญญา

หรือบันทึกขอตกลง แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 1.เครือขายพันธมิตรงานบริการทางการแพทยและ           

การรักษาพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนประกันสังคมและสถานพยาบาล         

ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน  2.เครือขายพันธมิตรดานการชําระเงินประกันสังคม หมายถึง      

ธนาคารพาณิชย บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด และบริษัทอ่ืนๆ ท่ีทําความตกลง

กับสํานักงานประกันสังคมใหทําหนาท่ีบริการรับ–จายเงินใหกับผูประกันตนแทนสํานักงานประกันสังคม 

 มีขนาดตัวอยางสํารวจ รวมท้ังสิ้น 22,356 ราย จําแนกเปนผูใชบริการสํานักงานประกันสังคม

ใน 137 หนวยบริการ จํานวน 22,146 ราย และผูใชบริการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค จํานวน 210 ราย 

จําแนกตามกลุมผูใชบริการ ไดแก นายจาง/ผูรับมอบอํานาจ (2,763 ราย)  ผูประกันตน มาตรา 33        

(9,849 ราย)  ผูประกันตน มาตรา 39 (3,334 ราย)  ผูประกันตน มาตรา 40 (4,779 ราย) และลูกจาง 

(กองทุนเงินทดแทน) (1,421 ราย) (ตารางท่ี 1)  

ตารางท่ี 1 ขนาดตัวอยางสํารวจจริง จําแนกตามประเภทผูใชบริการประกันสังคม 

หนวยบริการ 
นายจาง/
ผูรับมอบ
อํานาจ 

ผูประกันตน 
มาตรา 33 

ผูประกันตน 
มาตรา 39 

ผูประกันตน 
มาตรา 40 

ลูกจาง 
(กองทุนเงิน
ทดแทน) 

รวม 
ทุกกลุม 

ท้ังประเทศ 137 หนวยบริการ 2,763  9,849  3,334  4,779  1,421  22,146  

  กรุงเทพมหานคร  240  1,006  261  241  120  1,868  

  ปริมณฑล 245  1,001  324  270  123  1,963  

  ภาคกลาง 700  2,693  727  960  359  5,439  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 608  1,966  796  1,351  313  5,034  

  ภาคเหนือ 524  1,603  744  1,225  282  4,378  

  ภาคใต 446  1,580  482  732  224  3,464  
 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ปทุมธานี เชียงใหม ขอนแกน ระยอง สงขลา รวม 

5 ภาค 31 60 39 20 60 210 

รวมทุกกลุมตัวอยางสํารวจ 22,356 
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มีเนื้อหานําเสนอเปนบทสรุปผูบริหารท้ังหมด 18 หัวขอ ไดแก 1.ความพึงพอใจในภาพรวมของ

ผูใชบริการ  2.ความพึงพอใจในบริการดานตางๆ  3.ความเชื่อม่ันในคุณธรรมและความโปรงใส  4.การรับรูใน

สิทธิประโยชนทดแทน  5.ความตองการของผูใชบริการ  6.ความผูกพันของผูใชบริการตอสํานักงาน

ประกันสังคมใน 3 ระดับ  7.ความพึงพอใจในบริการและความเชื่อม่ันในคุณธรรม/ความโปรงใสของ สปส. 

จําแนกตามความผูกพันของผูใชบริการ  8.ความผูกพันของผูมีสวนไดเสียตอสํานักงานประกันสังคมใน 3 ระดับ  

9.ความผูกพันของผูมีสวนไดเสีย  10.ความพึงพอใจขาวสารประกันสังคมผานชองทางหลัก  11.ความพึงพอใจ

ของผูประกันตนกับบริการเครือขายพันธมิตร  12.ความไมพึงพอใจของผู ท่ีเคยพบปญหาการใหบริการ       

ดานตางๆ  13.การพัฒนาการใหบริการและนวัตกรรมบริการ  14.ความพึงพอใจในบริการของศูนยฟนฟู      

15.การรับรูและความพึงพอใจในสิทธิประโยชนทดแทน (ผูใชบริการในศูนยฟนฟู)  16.ความผูกพันของ

ผูใชบริการศูนยฟนฟู  17.ความพึงพอใจบริการของเครือขายการรักษาพยาบาลของผูใชบริการศูนยฟนฟู     

และ 18.ขอเสนอแนะการจัดทําแผนมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ 

 

1.ความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชบริการ 

 ผลสํารวจพบวา ป 2561 สํานักงานประกันสังคม ไดรับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม            

จากผูใชบริการ เทากับ 4.251 คะแนน (Top 2 Box 87.0%) โดยคะแนน 4.251 ดังกลาว เกิดจากผูใชบริการ     

ท่ีรูสึกพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ระดับ “พึงพอใจมากท่ีสุด 38.2%” “พึงพอใจมาก 48.8%”            

“พึงพอใจปานกลาง 12.8%”  “พึงพอใจนอย 0.2%” และ “พึงพอใจนอยท่ีสุด 0.0%” (ภาพท่ี 1) และพบวา             

ในภาพรวมของท้ังองคกร สํานักงานประกันสังคมขนาดเล็กมีแนวโนมไดรับความพึงพอใจจากผูใชบริการ 

มากกวา สํานักงานประกันสังคมขนาดใหญ (ภาพท่ี 2) 

 ภาพท่ี 1 ความพึงพอใจในภาพรวมและสัดสวนความพึงพอใจของสํานักงานประกันสังคม 

 

ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 

พึงพอใจมากท่ีสุด 
38.2% 

พึงพอใจมาก 
48.8% 

พึงพอใจปานกลาง 
12.8% 

พึงพอใจนอย 
0.2% 

4.251 
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  ภาพท่ี 2 ความพึงพอใจในภาพรวม จําแนกตามขนาดของสํานักงานประกันสังคม 3 ระดับ 

 

    ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 ผูใชบริการของสํานักงานประกันสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหความพึงพอใจสํานักงาน

ประกันสังคมมากท่ีสุด (4.295 คะแนน) ขณะท่ีผูใชบริการของสํานักงานประกันสังคมในภาคใต ใหความ     

พึงพอใจสํานักงานประกันสังคมนอยท่ีสุด (4.219 คะแนน) เม่ือเปรียบเทียบกัน และพบวากลุมผูใชบริการ       

ท่ีเปนลูกจาง (กองทุนเงินทดแทน) รูสึกพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม มากท่ีสุด (4.289 คะแนน) โดยมีระดับ

ความพึงพอใจใกลเคียงกับกลุมนายจาง (4.281 คะแนน) และกลุมผูประกันตนมาตรา 40 (4.281 คะแนน) 

ขณะท่ีกลุมผูประกันตนมาตรา 33 ใหความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคมนอยท่ีสุด (4.226 คะแนน)       

อยางเดนชัดเม่ือเทียบกับกลุมอ่ืน (ภาพท่ี 3-4) 

   ภาพท่ี 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของสํานักงานประกันสังคม จําแนกตามภาค 

 

   ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 

 

สปส. ขนาดเล็ก สปส. ขนาดกลาง สปส. ขนาดใหญ 

4.274 

4.227 
4.208 

4.226 4.234 4.242 

4.295 

4.254 

4.219 
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    ภาพท่ี 4 ความพึงพอใจในภาพรวมของสํานักงานประกันสังคม จําแนกตามผูใชบริการ 

 

  ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในภาพรวมของสํานักงานประกันสังคม จําแนกตามกลุมตางๆ 

รายการ อันดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ในภาพรวม 

Top 2 
Box 

รอยละความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวมทุกกลุม   4.251 87.0 38.2 48.8 12.8 0.2 0.0 
   นายจาง/ผูรับมอบอํานาจ 3 4.281 89.1 39.2 49.9 10.7 0.2 0.0 
   ผูประกันตน มาตรา 33 5 4.226 85.9 37.0 48.9 13.9 0.2 0.0 
   ผูประกันตน มาตรา 39 4 4.239 86.3 37.7 48.6 13.5 0.2 0.0 
   ผูประกันตน มาตรา 40 2 4.281 88.0 40.2 47.8 11.8 0.2 0.0 
   ลูกจาง (กองทุนเงินทดแทน) 1 4.289 89.4 39.5 49.9 10.5 0.1 0.0 
กองทุน*                 
   กองทุนประกันสังคม 1 4.248 86.9 38.1 48.8 12.9 0.2 0.0 
   กองทุนเงินทดแทน 2 4.243 86.9 37.7 49.2 12.9 0.2 0.0 
ขนาดของ สปส.                 
   สปส. ขนาดเล็ก 1 4.274 87.6 40.0 47.6 12.2 0.2 0.0 
   สปส. ขนาดกลาง 2 4.227 87.1 35.9 51.2 12.7 0.2 0.0 
   สปส. ขนาดใหญ 3 4.208 85.7 35.4 50.3 14.1 0.2 0.0 
ภาค                 
   กรุงเทพมหานคร 5 4.226 87.4 35.5 51.9 12.3 0.3 0.0 
   ปริมณฑล 4 4.234 88.4 35.2 53.2 11.5 0.1 0.0 
   ภาคกลาง 3 4.242 86.2 38.1 48.1 13.5 0.3 0.0 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 4.295 88.3 41.4 46.9 11.6 0.1 0.0 
   ภาคเหนือ 2 4.254 86.7 38.8 47.9 13.2 0.1 0.0 
   ภาคใต 6 4.219 86.1 36.2 49.9 13.6 0.3 0.0 

 

 

 

นายจาง/ผูรับมอบอํานาจ 

ผูประกันตน มาตรา 33 

ผูประกันตน มาตรา 39 

ผูประกันตน มาตรา 40 

ลูกจาง (กองทุนเงินทดแทน) 

4.281 

4.226 

4.239 

4.281 

4.289 
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รายการ อันดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ในภาพรวม 

Top 2 
Box 

รอยละความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

กรุงเทพมหานคร                 
   กทม. พ้ืนท่ี 1 3 4.290 84.7 44.9 39.8 14.7 0.6 0.0 
   กทม. พ้ืนท่ี 2 6 4.237 87.5 36.5 51.0 12.3 0.2 0.0 
   กทม. พ้ืนท่ี 3 5 4.240 91.3 32.7 58.6 8.7 0.0 0.0 
   กทม. พ้ืนท่ี 4 1 4.348 90.7 44.4 46.3 9.0 0.3 0.0 
   กทม. พ้ืนท่ี 5 11 4.154 87.6 28.6 59.0 11.6 0.8 0.0 
   กทม. พ้ืนท่ี 6 10 4.156 87.6 28.0 59.6 12.4 0.0 0.0 
   กทม. พ้ืนท่ี 7 7 4.203 87.2 33.3 53.9 12.6 0.2 0.0 
   กทม. พ้ืนท่ี 8 2 4.292 82.5 46.7 35.8 17.5 0.0 0.0 
   กทม. พ้ืนท่ี 9 9 4.164 89.1 27.6 61.5 10.5 0.4 0.0 
   กทม. พ้ืนท่ี 10 12 4.148 81.0 34.1 46.9 18.7 0.3 0.0 
   กทม. พ้ืนท่ี 11 8 4.197 88.4 31.6 56.8 11.2 0.4 0.0 
   กทม. พ้ืนท่ี 12 4 4.267 89.8 37.3 52.5 9.8 0.4 0.0 
ปริมณฑล                 
   สมุทรปราการ 9 4.187 82.9 35.7 47.2 17.1 0.0 0.0 
   สาขาพระประแดง (สมุทรปราการ) 12 4.123 90.4 21.9 68.5 9.6 0.0 0.0 
   สาขาบางเสาธง (สมุทรปราการ) 4 4.291 91.0 38.1 52.9 9.0 0.0 0.0 
   สาขาบางพล ี(สมุทรปราการ) 11 4.129 82.0 31.2 50.8 17.8 0.2 0.0 
   นนทบุร ี 6 4.257 90.8 35.1 55.7 9.1 0.1 0.0 
   สาขาบางบัวทอง (นนทบุร)ี 10 4.132 86.8 26.3 60.5 13.2 0.0 0.0 
   ปทุมธานี 5 4.262 79.3 47.1 32.2 20.6 0.1 0.0 
   สาขาคลองหลวง (ปทุมธานี) 8 4.228 91.8 31.2 60.6 7.9 0.3 0.0 
   นครปฐม 7 4.250 96.1 28.8 67.3 3.9 0.0 0.0 
   สาขาสามพราน (นครปฐม) 2 4.308 97.6 33.3 64.3 2.4 0.0 0.0 
   สมุทรสาคร 3 4.296 89.2 40.4 48.8 10.8 0.0 0.0 
   สาขากระทุมแบน (สมุทรสาคร) 1 4.380 86.1 51.9 34.2 13.9 0.0 0.0 
ภาคกลาง                 
   อยุธยา 16 4.232 88.6 35.0 53.6 11.0 0.4 0.0 
   สาขาอุทัย (อยุธยา) 13 4.237 88.3 35.4 52.9 11.6 0.1 0.0 
   อางทอง 23 4.198 85.7 34.2 51.5 14.1 0.2 0.0 
   ลพบุร ี 22 4.202 88.6 31.7 56.9 11.3 0.1 0.0 
   สาขาชัยบาดาล (ลพบุรี) 19 4.216 82.2 40.7 41.5 16.5 1.3 0.0 
   สิงหบุร ี 28 4.154 80.7 35.0 45.7 19.1 0.2 0.0 
   ชัยนาท 4 4.410 91.2 49.8 41.4 8.7 0.1 0.0 
   สระบุร ี 12 4.248 85.6 39.2 46.4 14.3 0.1 0.0 
   สาขาหนองแค (สระบุร)ี 17 4.223 85.3 37.1 48.2 14.6 0.1 0.0 
   ชลบุร ี 33 4.137 79.9 34.3 45.6 19.6 0.5 0.0 
   สาขาศรีราชา (ชลบุรี) 15 4.232 89.7 33.7 56.0 10.0 0.3 0.0 
   ระยอง 18 4.216 82.6 39.4 43.2 17.0 0.4 0.0 
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รายการ อันดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ในภาพรวม 

Top 2 
Box 

รอยละความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

   สาขาปลวกแดง (ระยอง) 9 4.291 88.3 40.9 47.4 11.5 0.2 0.0 
   จันทบุร ี 25 4.175 80.6 37.9 42.7 18.3 1.1 0.0 
   สาขาสอยดาว (จันทบุรี) 30 4.149 77.9 38.2 39.7 21.0 1.1 0.0 
   ตราด 29 4.153 79.5 36.3 43.2 20.0 0.5 0.0 
   ฉะเชิงเทรา 20 4.213 87.8 33.8 54.0 12.0 0.2 0.0 
   สาขาบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 21 4.208 87.0 34.3 52.7 12.6 0.4 0.0 
   สาขาพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) 6 4.321 90.7 41.6 49.1 9.1 0.2 0.0 
   ปราจีนบุร ี 31 4.149 82.3 33.2 49.1 17.2 0.5 0.0 
   สาขาศรีมหาโพธิ (ปราจีนบุรี) 11 4.258 93.0 32.8 60.2 7.0 0.0 0.0 
   นครนายก 3 4.453 92.2 53.3 38.9 7.7 0.1 0.0 
   สระแกว 10 4.273 87.3 40.3 47.0 12.5 0.2 0.0 
   สาขาอรญัประเทศ (สระแกว) 24 4.192 85.7 33.7 52.0 14.1 0.2 0.0 
   ราชบุร ี 1 4.605 98.7 61.9 36.8 1.2 0.1 0.0 
   สาขาบานโปง (ราชบุรี) 2 4.587 99.6 59.1 40.5 0.4 0.0 0.0 
   กาญจนบุร ี 7 4.306 87.2 43.5 43.7 12.6 0.2 0.0 
   สาขาทามะกา (กาญจนบุร)ี 5 4.352 87.7 47.6 40.1 12.2 0.1 0.0 
   สุพรรณบุร ี 8 4.296 86.4 43.4 43.0 13.4 0.2 0.0 
   สาขาสามชุก (สุพรรณบุร)ี 14 4.233 84.5 38.8 45.7 15.5 0.0 0.0 
   สมุทรสงคราม 34 4.109 78.7 32.2 46.5 21.3 0.0 0.0 
   เพชรบุร ี 26 4.166 85.3 31.3 54.0 14.7 0.0 0.0 
   สาขาชะอํา (เพชรบุร)ี 32 4.144 84.2 30.2 54.0 15.8 0.0 0.0 
   ประจวบคีรีขันธ 27 4.160 84.0 32.0 52.0 15.9 0.1 0.0 
   สาขาหัวหิน (ประจวบครีีขันธ) 35 4.091 81.2 27.9 53.3 18.8 0.0 0.0 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 
   นครราชสีมา 28 4.128 79.6 33.2 46.4 20.4 0.0 0.0 
   สาขาปากชอง (นครราชสมีา) 20 4.225 80.4 42.1 38.3 19.6 0.0 0.0 
   สาขาโนนสูง (นครราชสีมา) 27 4.159 86.8 29.5 57.3 12.7 0.5 0.0 
   บุรีรมัย 6 4.455 91.9 53.9 38.0 7.9 0.2 0.0 
   สาขานางรอง (บุรีรมัย) 12 4.346 91.0 43.5 47.5 9.0 0.0 0.0 
   สุรินทร 22 4.197 91.5 28.2 63.3 8.5 0.0 0.0 
   สาขาศีขรภูมิ (สุรินทร) 29 4.126 92.6 20.0 72.6 7.4 0.0 0.0 
   ศรสีะเกษ 25 4.174 84.8 32.5 52.3 15.2 0.0 0.0 
   อุบลราชธานี 30 4.102 83.0 27.2 55.8 17.0 0.0 0.0 
   สาขาเดชอุดม (อุบลราชธานี) 8 4.427 95.7 47.0 48.7 4.2 0.1 0.0 
   ยโสธร 9 4.404 93.8 46.7 47.1 6.1 0.1 0.0 
   ชัยภูม ิ 13 4.282 90.1 38.2 51.9 9.8 0.1 0.0 
   อํานาจเจริญ 21 4.202 88.9 31.4 57.5 11.1 0.0 0.0 
   บึงกาฬ 26 4.164 83.8 32.5 51.3 16.2 0.0 0.0 
   หนองบังลําภ ู 17 4.253 88.0 37.4 50.6 12.0 0.0 0.0 



   

 

 

7 
 

รายการ อันดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ในภาพรวม 

Top 2 
Box 

รอยละความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

   ขอนแกน 23 4.194 82.5 37.6 44.9 16.7 0.8 0.0 
   สาขาชุมแพ (ขอนแกน) 5 4.457 93.2 52.6 40.6 6.8 0.0 0.0 
   สาขาบานไผ (ขอนแกน) 1 4.636 93.6 70.1 23.5 6.2 0.2 0.0 
   อุดรธานี 7 4.453 89.7 56.0 33.7 9.8 0.5 0.0 
   สาขากุมภวาป (อุดรธานี) 4 4.496 94.4 55.1 39.3 5.6 0.0 0.0 
   เลย 2 4.562 95.2 61.1 34.1 4.7 0.1 0.0 
   หนองคาย 15 4.263 88.6 38.1 50.5 11.1 0.3 0.0 
   มหาสารคาม 11 4.358 89.2 46.8 42.4 10.6 0.2 0.0 
   รอยเอ็ด 19 4.238 86.7 37.2 49.5 13.3 0.0 0.0 
   สาขาโพนทอง (รอยเอ็ด) 18 4.251 83.8 41.3 42.5 16.2 0.0 0.0 
   กาฬสินธุ 16 4.260 82.8 43.6 39.2 16.8 0.4 0.0 
   นครพนม 14 4.275 97.6 29.8 67.8 2.4 0.0 0.0 
   มุกดาหาร 24 4.190 84.3 34.7 49.6 15.7 0.0 0.0 
   สกลนคร 3 4.500 92.7 57.6 35.1 7.1 0.2 0.0 
   สาขาสวางแดนดิน (สกลนคร) 10 4.371 88.4 48.9 39.5 11.4 0.2 0.0 
ภาคเหนือ                 
   เชียงใหม 20 4.163 84.9 31.4 53.5 15.1 0.0 0.0 
   สาขาฝาง (เชียงใหม) 8 4.278 85.1 43.0 42.1 14.6 0.3 0.0 
   ลําพูน 17 4.170 82.1 34.9 47.2 17.9 0.0 0.0 
   สาขาบานโฮง (ลําพูน) 14 4.211 84.7 36.5 48.2 15.3 0.0 0.0 
   ลําปาง 22 4.148 81.8 32.9 48.9 18.2 0.0 0.0 
   สาขาเถิน (ลาํปาง) 24 4.139 81.7 32.4 49.3 18.1 0.2 0.0 
   อุตรดติถ 6 4.362 90.1 46.2 43.9 9.8 0.1 0.0 
   แพร 9 4.270 90.1 37.1 53.0 9.6 0.3 0.0 
   สาขาลอง (แพร) 7 4.281 94.0 34.4 59.6 5.6 0.4 0.0 
   นาน 19 4.165 89.4 27.1 62.3 10.6 0.0 0.0 
   สาขาปว (นาน) 16 4.174 93.0 24.4 68.6 7.0 0.0 0.0 
   พะเยา 10 4.254 89.5 36.0 53.5 10.5 0.0 0.0 
   เชียงราย 18 4.170 83.7 33.4 50.3 16.3 0.0 0.0 
   แมฮองสอน 12 4.247 89.4 35.4 54.0 10.6 0.0 0.0 
   นครสวรรค 2 4.499 94.7 55.1 39.6 5.3 0.0 0.0 
   สาขาตาคล ี(นครสวรรค) 4 4.491 94.9 54.2 40.7 5.0 0.1 0.0 
   อุทัยธานี 11 4.250 88.4 36.6 51.8 11.6 0.0 0.0 
   กําแพงเพชร 1 4.638 94.3 69.6 24.7 5.6 0.1 0.0 
   ตาก 15 4.174 83.3 34.1 49.2 16.7 0.0 0.0 
   สาขาแมสอด (ตาก) 13 4.220 86.6 35.9 50.7 12.9 0.5 0.0 
   สุโขทัย 26 4.126 80.6 32.1 48.5 19.4 0.0 0.0 
   พิษณุโลก 5 4.405 91.9 48.5 43.4 8.1 0.0 0.0 
   สาขาวังทอง (พิษณุโลก) 3 4.498 95.8 54.1 41.7 4.2 0.0 0.0 
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รายการ อันดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ในภาพรวม 

Top 2 
Box 

รอยละความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

   พิจิตร 25 4.132 77.5 35.9 41.6 22.3 0.2 0.0 
   เพชรบูรณ 21 4.160 78.7 38.2 40.5 20.4 0.9 0.0 
   สาขาหลมสัก (เพชรบูรณ) 23 4.142 75.8 38.3 37.5 24.2 0.0 0.0 
ภาคใต                 
   นครศรีธรรมราช 1 4.474 92.4 55.1 37.3 7.5 0.1 0.0 
   สาขาทุงสง (นครศรีธรรมราช) 12 4.179 88.9 29.0 59.9 11.1 0.0 0.0 
   สาขาสิชล (นครศรีธรรมราช) 15 4.176 85.6 32.6 53.0 13.8 0.6 0.0 
   กระบ่ี 10 4.195 81.7 38.4 43.3 17.6 0.7 0.0 
   สาขาคลองทอม (กระบ่ี) 3 4.337 89.4 44.4 45.0 10.5 0.1 0.0 
   พังงา 11 4.184 87.7 31.0 56.7 11.9 0.4 0.0 
   ภูเก็ต 22 4.064 83.5 22.9 60.6 16.4 0.1 0.0 
   สาขากระทู (ภูเก็ต) 9 4.243 83.0 41.6 41.4 16.8 0.2 0.0 
   สุราษฎรธานี 5 4.314 88.4 43.0 45.4 11.5 0.1 0.0 
   สาขาเกาะสมุย (สรุาษฎรธานี) 6 4.287 90.7 38.0 52.7 9.3 0.0 0.0 
   ระนอง 13 4.178 82.5 35.6 46.9 17.4 0.1 0.0 
   ชุมพร 17 4.137 85.6 28.3 57.3 14.1 0.3 0.0 
   สงขลา 7 4.256 85.7 39.9 45.8 14.3 0.0 0.0 
   สาขาหาดใหญ (สงขลา) 4 4.332 87.7 46.1 41.6 11.9 0.4 0.0 
   สาขาสะเดา (สงขลา) 19 4.098 80.0 30.0 50.0 19.9 0.1 0.0 
   สตลู 14 4.176 85.2 32.5 52.7 14.8 0.0 0.0 
   ตรัง 16 4.173 84.2 33.3 50.9 15.5 0.3 0.0 
   สาขาหวยยอด (ตรัง) 8 4.254 87.1 39.2 47.9 11.9 1.0 0.0 
   พัทลุง 21 4.065 83.8 22.9 60.9 16.0 0.2 0.0 
   ปตตานี 20 4.089 80.3 29.3 51.0 19.0 0.7 0.0 
   ยะลา 18 4.130 86.3 26.9 59.4 13.5 0.2 0.0 
   นราธิวาส 2 4.393 92.2 47.2 45.0 7.7 0.1 0.0 

หมายเหตุ : * ผูท่ีประเมินความพึงพอใจ กองทุนประกันสังคม ไดแก นายจาง ผูประกันตนมาตรา 33 39 40 

        สวนกองทุนเงินทดแทน ไดแก นายจาง ผูประกันตนมาตรา 33 และลูกจางผูใชสิทธิกองทุน     

        เงินทดแทน 

ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 
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2.ความพึงพอใจในบริการดานตางๆ 

 ผลสํารวจพบวา ผูใชบริการพึงพอใจการพัฒนารูปแบบการใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต มากท่ีสุด 

4.631 คะแนน แตความพึงพอใจการรับทราบขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ นอยท่ีสุด 3.986 คะแนน 

 เปนท่ีนาสังเกตวา การพัฒนารูปแบบการใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต เปนบริการท่ีไดรับคะแนน

ความพึงพอใจจากผูใชบริการ อยูในระดับ "สูงอยางเดนชัด" เม่ือเทียบกับบริการดานอ่ืนๆ สะทอนวา 

ผูใชบริการของสํานักงานประกันสังคม ตองการความสะดวกสบายในการใชบริการ ผานเทคโนโลยีสมัยใหม 

ไมตองการเดินทางมายังสํานักงานประกันสังคม  

 ขณะท่ีการรับทราบขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ ไดรับคะแนนความพึงพอใจจากผูใชบริการ     

นอยท่ีสุด 3.986 คะแนน (และต่ํากวา 4.000 คะแนน) สะทอนวา สํานักงานประกันสังคม ยังไมสามรถ

ตอบสนองความตองการในเรื่อง ชองทางสื่อสารกับผูใชบริการไดอยาง มีประสิทธิภาพ เทาท่ีควร ซ่ึงหมายถึง 

ชองทางตอไปนี้ 1.เว็บไซตของสํานักงานประกันสังคม  2.Facebook ของสํานักงานประกันสังคม 3.Mobile 

Application  4.ศูนยบริการขอมูล Call Center 1506  5.เจาหนาท่ีหรือบุคลากร และ 6.ปฏิทินสํานักงาน

ประกันสังคม ยังมีบางชองทางท่ีผูใชบริการรูสึกพึงพอใจในระดับต่ํา (นอยกวา 4.000 คะแนน) ไดแก เว็บไซต

ของสํานักงานประกันสังคม (3.926 คะแนน)  Facebook ของสํานักงานประกันสังคม (3.965 คะแนน)  

Mobile Application (3.948 คะแนน) และศูนยบริการขอมูล Call Center 1506 (3.962 คะแนน)          

โดยสังเกตไดวา ชองทางสื่อสารเหลานี้ เปนการสื่อสารผาน เทคโนโลยีสมัยใหม 

 สะทอนพฤติกรรมของผูใชบริการท่ีตองการ ความทันสมัย ของการติดตอและรับขาวสารท่ีมากข้ึน 

ดังนั้น สํานักงานประกันสังคม ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับผูใชบริการในภาพลักษณท่ีเนน   

ความทันสมัย ความรวดเร็ว ความชัดเจน เขาใจงาย มีคําตอบใหกับผูใชบริการไดทุกเรื่องและรวดเร็ว (ระบบ

การสื่อสารท่ีไมผานเจาหนาท่ี) และรวมถึงการสื่อสารผานเจาหนาท่ีทางไกล ศูนยบริการขอมูล Call Center 

1506 ก็ควรไดรับการพัฒนาในเรื่อง ความรวดเร็ว ความชัดเจน เขาใจงาย มีคําตอบใหกับผูใชบริการ           

ไดทุกเรื่องและรวดเร็ว เชนกัน 

   ภาพท่ี 5 ความพึงพอใจในบริการดานตางๆ ของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักงานประกันสังคม 

 

1.การใหบริการของเจาหนาท่ี 

2.กระบวนการและข้ันตอนใหบริการ 

3.สิ่งอํานวยความสะดวก 

4.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

5.คุณภาพของการใหบริการ 

6.การพัฒนารูปแบบการใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต 

7.ความเช่ือมั่นในคุณธรรมและความโปรงใส 

8.ชองทางติดตอสื่อสาร 

4.261 

4.244 

4.284 

4.210 

4.248 
4.631 

4.089 

3.986 



   

 

 

10 
 

 10 อันดับบริการ ของสํานักงานประกันสังคม ท่ีสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการมากท่ีสุด 

ไดแก 1.การข้ึนทะเบียนผูประกันตน ผานระบบอินเทอรเน็ต (4.830 คะแนน) 2.ตรวจสอบสิทธิการ

รักษาพยาบาลผานระบบ SSO Connect (4.828 คะแนน)  3.การชําระเงินสมทบผานระบบ e-Payment 

(4.725 คะแนน)  4.การพิมพใบเสร็จรับเงินผานระบบ e-Receipt (4.475 คะแนน)  5.ความสะอาดของ

สถานท่ี (4.312 คะแนน)  6.การใชงานระบบสมาชิกเว็บไซต สํานักงานประกันสังคม (4.298 คะแนน)          

7.ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ี (4.297 คะแนน)  8.ความสุภาพของการแตงกาย (4.289 คะแนน)  

9.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร (4.280 คะแนน) และ 10.การใหบริการตามลําดับคิว    

(4.273 คะแนน) ตามลําดับ (ภาพท่ี 6) 

 สวนบริการท่ีเปนจุดออน ไดรับคะแนนความพึงพอใจต่ํากวา 4.000 คะแนน มีจํานวน            

4 บริการท่ีเก่ียวของกับชองทางการติดตอสื่อสาร ไดแก 1.เว็บไซตของสํานักงานประกันสังคม (3.926 คะแนน) 

2.Mobile Application (3.948 คะแนน) 3.ศูนยบริการขอมูล Call Center 1506 (3.962 คะแนน) และ 

4.Facebook ของสํานักงานประกันสังคม (3.965 คะแนน) (ภาพท่ี 7) 

 ภาพท่ี 6 บริการของสํานักงานประกันสังคมท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 10 อันดับแรกจากผูใชบริการ 

 

  ภาพท่ี 7 บริการของสํานักงานประกันสังคมท่ีไดรับความพึงพอใจนอยสุด 3 อันดับแรกจากผูใชบริการ 

 
 ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

การขึ้นทะเบียนผูประกันตน ผานระบบอินเทอรเน็ต 

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผานระบบ SSO Connect 

การชําระเงินสมทบผานระบบ e-Payment 

การพิมพใบเสร็จรับเงินผานระบบ e-Receipt 

ความสะอาดของสถานที่ 

การใชงานระบบสมาชิกเว็บไซต สํานักงานประกันสังคม 

ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ 

ความสุภาพของการแตงกาย 

ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวกภายในอาคาร 

การใหบริการตามลําดับคิว 

4.830 
4.828 

4.725 
4.475 

4.312 
4.298 
4.297 
4.289 
4.280 
4.273 

10 อันดับบริการของ สปส.  ท่ีไดคะแนนความพึงพอใจสูงสุดจากผูใชบริการ 

Facebook ของสํานักงานประกันสังคม 

ศูนยบริการขอมูล Call Center 1506 

Mobile Application

เว็บไซตของสํานักงานประกันสังคม 

3.965 

3.962 

3.948 

3.926 

การไดรับขอมูลขาวสารของ สปส. ใน 4 ชองทางตอไปนี้  
ไดรับคะแนนความพึงพอใจ "นอยสุด" จากผูใชบริการ  
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สรุปสิ่งท่ีคนพบ : จุดแข็งของการใหบริการสํานักงานประกันสังคม คือ บริการผานระบบ

อินเทอรเน็ตและบริการดานอาคารสถานท่ี สวนจุดออนของการใหบริการสํานักงานประกันสังคม คือ        

ชองทางการติดตอส่ือสาร 
 

3.ความเช่ือมั่นในคุณธรรมและความโปรงใส 

 นอกจากการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหบริการดานตางๆ   

ของสํานักงานประกันสังคมแลว การสํารวจครั้งนี้ไดสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการในประเด็นเก่ียวของกับ

ความเชื่อม่ันของผูใชบริการท่ีมีตอคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานประกันสังคม โดยประเด็นความ

เชื่อม่ันดังกลาว ถูกนับรวมอยูในการคํานวณเปนผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของหนวยงาน 

 ผลสํารวจชวยยืนยันไดวา "กระบวนการสรางความผูกพันใหเกิดข้ึนระหวางผูใชบริการกับ

สํานักงานประกันสังคม มีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนางานบริการของสํานักงานประกันสังคม"                

กลาวคือ ผูใชบริการท่ีมีความรูสึกผูกพันกับสํานักงานประกันสังคมระดับ "มาก" มีแนวโนมท่ีจะเชื่อม่ัน         

ในคุณธรรมและความโปรงใสของสํานกังานประกันสังคมมากเชนกัน (ภาพท่ี 8) 

ภาพท่ี 8 ความเช่ือม่ันในคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานประกันสังคม จําแนกตามความผูกพัน 

 
 ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 สรุปสิ่งท่ีคนพบ : “กระบวนการสรางความผูกพันใหเกิดข้ึนระหวางผูใชบริการกับสํานักงาน

ประกันสังคม มีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนางานบริการของสํานักงานประกันสังคม” กลาวคือ 

ผูใชบริการท่ีมีความรูสึกผูกพันกับสํานักงานประกันสังคมระดับ "มาก" มีแนวโนมท่ีจะเชื่อม่ันในคุณธรรมและ

ความโปรงใสของสํานักงานประกันสังคมมากเชนกัน 

 

ผูกพันมาก ผูกพันปานกลาง ผูกพันนอย 

4.332 

3.909 
3.978 
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4.การรับรูในสิทธิประโยชนทดแทน 

 ผลสํารวจเรื่องการรับรูสิทธิประโยชนทดแทน (ในภาพรวม) พบวา ผูประกันตนท้ังกองทุน

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน เกินกวารอยละ 70 รับทราบถึงสิทธิประโยชนทดแทนของตนเอง      

โดยผูประกันตนในกองทุนประกันสังคม รับทราบวาตนเองมีสิทธิประโยชนจากการเจ็บปวย/ประสบอันตราย 

มากท่ีสุด (รับทราบรอยละ 92.4) และรับทราบวาตนเองมีสิทธิประโยชนจากการทุพพลภาพ นอยท่ีสุด 

(รับทราบรอยละ 75.2) สวนกองทุนเงินทดแทน ผูมีสิทธิรับทราบวาตนเองมีสิทธิประโยชนจากเจ็บปวย/

ประสบอันตราย มากท่ีสุด (รับทราบรอยละ 77.7) และรับทราบวาตนเองมีสิทธิประโยชนจากการสูญเสีย

อวัยวะ/สูญเสียสมรรณภาพของอวัยวะ นอยท่ีสุด  

 ซ่ึงโดยหลักการแลว ผูประกันตนทุกคน ควรรับทราบสิทธิประโยชนของตนเองทุกคน ดังนั้น          

จึงเปนหนาท่ีของสํานักงานประกันสังคม ตองหาแนวทางแจงหรือสงขอมูลในแนวทางใดก็ตามเพ่ือให

ผูประกันตนทุกคนรับทราบในสิทธิประโยชนของตนเองตอไป (ภาพท่ี 9) 

ภาพท่ี 9 รอยละการรับรูสิทธิประโยชนทดแทน จําแนกตามกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

 

ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 

 

 

92.4 

85.0 

83.7 

82.0 

80.7 

79.7 

79.0 

77.6 

75.2 

77.7 

73.6 

71.7 

71.5 

เจ็บปวย/ประสบอันตราย 

บริการทันตกรรมใชบริการสํารองจายแลวนํามาเบิก 

เสียชีวิต 

คลอดบุตร 

ชราภาพ 

สงเคราะหบุตร 

กรณีวางงาน 

บริการทันตกรรมประเภทไมตองสํารองจาย 

ทุพพลภาพ 

เจ็บปวย/ประสบอันตราย 

เสียชีวิต/สูญหาย 

ทุพพลภาพ 

สูญเสียอวัยวะ/สูญเสยีสมรรณภาพของอวัยวะ 

กอ
งทุ

นป
ระ

กัน
สัง

คม
 

กอ
งทุ

นเ
งิน

ทด
แท

น 
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5.ความตองการของผูใชบริการ 

ผลสํารวจพบวา ความตองการอันดับ 1 ท่ีผูใชบริการใหน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด คือ การบริการ

ของเจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคม (รอยละ 37.1) และความตองการในสิทธิประโยชนทดแทน            

กรณีเจ็บปวย/ประสบอันตรายมากท่ีสุด (กองทุนประกันสังคม รอยละ 55.0 กองทุนเงินทดแทน รอยละ 73.9) 

ภาพท่ี 10 รอยละความตองการอันดับ 1 ท่ีผูใชบริการตองการจากสํานักงานประกันสังคมมากท่ีสุด 

 

ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

สรุปสิ่งท่ีคนพบ : กุญแจสําคัญในงานบริการของสํานักงานประกันสังคมอยูท่ี “การพัฒนาบุคคล/

เจาหนาท่ี ใหมีจิตใจรักงานบริการ” “การพัฒนารูปแบบการสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิด

ประโยชนสูงสุดแกผูประกันตน” และ “การปรับภูมิทัศนในตัวอาคารสถานท่ีสํานักงานประกันสังคม ใหสะอาด 

สดชื่น มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ นาเขามาใชบริการ” 

สําหรับความตองการอันดับ 1 ในสิทธิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย/ประสบอันตราย เปนขอมูลท่ี

สะทอนใหเห็นถึงระดับความเสี่ยงตอการประสบเหตุ (เจ็บปวย/ประสบอันตราย) ในชีวิตประจําวันของคนไทย

ไดดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับหลักประกันดานอ่ืนๆ และสะทอนออกมาเปนความตองการของผูใชบริการดังกลาว 

สํานักงานประกันสังคมสามารถนําขอมูลชุดนี้ ไปขยายผล เพ่ือเพ่ิมชองทางของการบริการ           

เพ่ิมหลักประกันในกรณีท่ีเก่ียวของกับการเจ็บปวย/ประสบอันตราย เพ่ือสรางแรงจูงใจใหคนท่ีอยูนอก

หลักประกัน หันมาใชหลักประกันสังคมมากยิ่งข้ึน 

37.1 
13.5 
14.1 
14.8 

11.0 
9.5 

55.0 
7.6 

3.7 
6.3 

4.6 
7.5 

5.4 
9.9 

73.9 
14.3 

5.8 
6.0 

   บริการของเจาหนาที่ 

   กระบวนการและขั้นตอนใหบริการ 

   ส่ิงอํานวยความสะดวก 

   การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

   คุณภาพการใหบริการ 

   การพัฒนารูปแบบการใหบริการผานระบบอนิเทอรเน็ต 

   เจ็บปวย/ประสบอันตราย (มาตรา 33,39,40) 

   ทันตกรรม (มาตรา 33,39) 

   ทุพพลภาพ (มาตรา 33,39,40) 

   คลอดบุตร (มาตรา 33,39) 

   สงเคราะหบุตร (มาตรา 33,39,40) 

   ชราภาพ (มาตรา 33,39,40) 

   เสียชีวิต (มาตรา 33,39,40) 

   กรณีวางงาน (มาตรา 33) 

   เจ็บปวย/ประสบอันตราย 

   เสียชีวิต/สูญหาย 

   ทุพพลภาพ 

   สูญเสียอวยัวะ/สูญเสียสมรรณภาพของอวยัวะ 

สิ่ง
ที่ผู

ใช
บริ

กา
รต

อง
กา

รจ
าก

 
สป

ส.
 

สิท
ธิป

ระ
โย

ชน
กอ

งท
ุนป

ระ
กัน

สัง
คม

ที่
ผูใ

ชบ
ริก

าร
 ต

อง
กา

รจ
าก

 ส
ปส

. 

สิท
ธิป

ระ
โย

ชน


กอ
งท

ุนเ
งิน

ทด
แท

น
ที่ผู

ใช
บริ

กา
ร 

ตอ
งก

าร
จา

ก 
สป

ส.
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6.ความผูกพันของผูใชบริการตอสํานักงานประกันสังคมใน 3 ระดับ 

 ผลสํารวจผูใชบริการซ่ึงถือเปนตัวแทนแสดงความคิดเห็นแทนผูประกันตนท้ังประเทศ พบวา 

สํานักงานประกันสังคม มีผูประกันตนท่ีความรูสึกผูกพันกับ สปส. ระดับมากรอยละ 40.2%  ระดับปานกลาง 

รอยละ 45.6%  ระดับนอยรอยละ 14.2% (ภาพท่ี 11) 

 ภาพท่ี 11 สัดสวนผูใชบริการตามความรูสึกผูกพันกับสํานักงานประกันสังคม 3 ระดับ 

 

          ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 ความปรารถนาท่ีผูประกันตนอยากใหประชาชนคนไทยเปนผูประกันตนกับ สปส. เพ่ือใหคนไทย       

มีความม่ันคงในชีวิตและ สปส. เปนองคกรท่ีเขมแข็ง เปนความรูสึกท่ีเดนชัดมากท่ีสุด 3.727 คะแนน       

ซ่ึงสํานักงานประกันสังคม สามารถนํานัยสําคัญเรื่อง ความหวงใยของสังคม ของคนในชาติ ตามผลคะแนน

ขอนี้ไปใชรณรงคสงเสริมใหประชาชนท่ียังอยูนอกหลักประกัน หันมาทําหลักประกันเพ่ิมข้ึน เชน การผลิตสื่อ

รณรงคและสรางเนื้อหาท่ีแสดงถึงความหวงใยของสังคม (ภาพท่ี 12) 

ภาพท่ี 12 คะแนนความผูกพันตอสํานักงานประกันสังคมใน 3 ดาน 6 รายการ ของผูประกันตน 

 

ผูกพันมาก, 
40.2% 

ผูกพันปานกลาง, 
45.6% 

ผูกพันนอย, 
14.2% 

แมทานมีสิทธิออกจากการเปนผูประกันตน แตทานยังตองการเปน
ผูประกันตนตอไป 

ทานตองการเปนผูประกันตนกับ สปส. ตลอดไปในระยะยาว  

หากมีผูสอบถามเกี่ยวกบั สปส. และทานมีความรูในเร่ืองดังกลาว ทาน
จะชวยอธิบายขอมูลใหทราบ 

หากมีผูรับทราบขอมูล สปส. ที่คลาดเคล่ือนและทานทราบขอมูลที่
ถูกตอง ทานจะชวยชี้แจงขอมูลที่ถูกตอง 

ทานพรอมใหขอมูล ขอเสนอแนะกับ สปส. เพื่อ สปส. จะนํา
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น 

ทานปรารถนาใหประชาชนคนไทย เปนผูประกันตนกับ สปส. เพื่อให
คนไทยมีความมั่นคงในชีวิตและ สปส. เปนองคกรที่เขมแข็ง 

คว
าม

ผูก
พัน

ทา
ง

กา
ย 

คว
าม

ผูก
พัน

ทา
ง

วา
จา

 
คว

าม
ผูก

พัน
ทา

ง
ใจ

 

3.662 

3.683 

3.484 

3.497 

3.625 

3.727 
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7.ความพึงพอใจในบริการและความเช่ือมั่นในคุณธรรม/ความโปรงใสของ สปส. 

จําแนกตามความผูกพันของผูใชบริการ 

 ผลทดสอบพบวา คะแนนความพึงพอใจการใหบริการดานตางๆ ของสํานักงานประกันสังคม         

ไมไดแปรผันโดยตรงกับระดับความรูสึกผูกพันของผูประกันตน โดยลักษณะของเสนคะแนนความพึงพอใจ     

ในบริการท้ัง 8 ดาน (1.การใหบริการของเจาหนาท่ี  2.กระบวนการและข้ันตอนใหบริการ  3.สิ่งอํานวยความ

สะดวก  4.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  5.คุณภาพของการใหบริการ  6.การพัฒนารูปแบบการใหบริการ

ผานระบบอินเทอรเน็ต  7.ความเชื่อม่ันในคุณธรรมและความโปรงใส  8.ชองทางติดตอสื่อสาร) ของ

ผูประกันตนท่ีมีความผูกพัน 3 ระดับ (มาก ปานกลาง นอย) มีผลคะแนนความพึงพอใจในบริการท่ีใกลเคียงกัน

ท้ัง 3 เสน สะทอนวาการท่ีผูใชบริการของสํานักงานประกันสังคมจะรูสึกพึงพอใจในบริการระดับมากนอย

เพียงใด เปนผลโดยตรงจากคุณภาพงานบริการ ความผูกพันของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักงานประกันสังคม      

ไมมีนัยชวงทําใหคะแนนความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนแตอยางใด ดังนั้น สํานักงานประกันสังคม ตองมุงเนนงานบริการ

ท่ีมีคุณภาพเพียงประการเดียวถึงจะมีผลใหผูใชบริการมีความรูสึกพึงพอใจ (ภาพท่ี 13)      

       ภาพท่ี 13 คะแนนความพึงพอใจในบริการ จําแนกตามความผูกพันของผูใชบริการ 

 

      ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 ในอีกดานหนึ่งกลับพบวา ความเชื่อม่ันในคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานประกันสังคม          

ในมุมมองของผูใชบริการท้ังหมด 7 รายการ ไดแก 1.การเปดเผยขอมูลขาวสาร ประชาชนเขาถึงไดโดยงาย 

(หลักนิติธรรม)  2.การมีชองทางรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป (หลักความมีสวนรวม)  

3.การใหบริการท่ัวถึงเสมอภาคเทาเทียมและยุติธรรม (หลักนิติธรรม)  4.เจาหนาท่ีใหบริการดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต (หลักคุณธรรม) 5.เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได (หลักความโปรงใส)      

1.การใหบริการของเจาหนาที่ 

2.กระบวนการและขั้นตอนใหบริการ 

3.ส่ิงอํานวยความสะดวก 

4.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

5.คุณภาพของการใหบริการ 

6.การพัฒนารูปแบบการใหบริการผาน
ระบบอินเทอรเน็ต 

7.ความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความ
โปรงใส 

8.ชองทางติดตอส่ือสาร 

ผูกพันมาก ผูกพันปานกลาง ผูกพันนอย 
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6.เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ (หลักความคุมคา) และ        

7.เจาหนาท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี (ใหบริการ) เปนอยางดี (หลักความรับผิดชอบ) 

 มีอิทธิพลตอผูประกันตนท่ีมีความรูสึกผูกพันกับสํานักงานประกันสังคมระดับผูกพันมาก ดังนั้นเชื่อวา 

การเสริมสรางภาพลักษณใหกับหนวยงานท้ัง 7 ดานคุณธรรมและความโปรงใส จะชวยเพ่ิมโอกาสให

สํานักงานประกันสังคม สามารถขยายฐานผูประกันตนท่ีมีความรูสึก "ผูกพันมาก" ใหเพ่ิมจํานวนข้ึน  

 ความสําคัญการพัฒนางานบริการของสํานักงานประกันสังคม จําเปนตองใหความสําคัญกับ

ภาพลักษณองคกรในดานคุณธรรมและความโปรงใสเชนกัน (ภาพท่ี 14)  

    ภาพท่ี 14 คะแนนคุณธรรมและความโปรงใส จําแนกตามความผูกพันของผูใชบริการ 

 
   ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 

8.ความผูกพันของผูมีสวนไดเสียตอสํานักงานประกันสังคมใน 3 ระดับ 

 ผลสํารวจผูมีสวนไดเสียของสํานักงานประกันสังคม พบวา ผูมีสวนไดเสีย รอยละ 92 มีความรูสึก

ผูกพันกับ สปส. ระดับ "มาก"  ท่ีเหลืออีกรอยละ 8 มีความรูสึกผูกพันกับ สปส. ระดับ "ปานกลาง" และพบวา 

สถานพยาบาล (รอยละ 92.7) และบริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (รอยละ 92.5) แสดงออกถึงความผูกพัน

กับสํานักงานประกันสังคมมากท่ีสุด ขณะท่ีบริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด แสดงออกถึงความผูกพันกับ

สํานักงานประกันสังคมนอยท่ีสุด (รอยละ 89.8) (ภาพท่ี 15-16) 

 

เปดเผยขอมูลขาวสาร ประชาชนเขาถึง
ไดโดยงาย 

มีชองทางรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป 

ใหบริการทั่วถึงเสมอภาคเทาเทียมและ
ยุติธรรม 

เจาหนาที่ใหบริการดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา 
สามารถตรวจสอบได 

เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ 
ความชํานาญ เหมาะสมกับงานที่

รับผิดชอบ 

เจาหนาที่มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ (ใหบริการ) เปนอยางดี  

ผูกพันมาก ผูกพันปานกลาง ผูกพันนอย 
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 ภาพท่ี 15 สัดสวนผูมีสวนไดเสียตามความรูสึกผูกพันกับสํานักงานประกันสังคม 3 ระดับ 

 

          ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 ภาพท่ี 16 ผูมีสวนไดเสียท่ีแสดงความรูสึกผูกพันกับสํานักงานประกันสังคมระดับ ผูกพันมาก 

 

          ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 

9.ความผูกพันของผูมีสวนไดเสีย 

 ความปรารถนาท่ีผูมีสวนไดเสีย อยากใหประชาชนคนไทยเปนผูประกันตนกับ สปส. เพ่ือให       

คนไทย มีความม่ันคงในชีวิตและ สปส. เปนองคกรท่ีเขมแข็ง และความพรอมบริการผู ท่ีมาติดตอ         

งานประกันสังคมกับหนวยงานทาน เปนความรูสึกท่ีเดนชัดมากท่ีสุด 4.266 คะแนนและ 4.248 คะแนน 

ตามลําดับ (สอดคลองกับทัศนคติของผูประกันตน) ซ่ึงสํานักงานประกันสังคม สามารถนํานัยสําคัญเรื่อง  

ความหวงใยของสังคม/ของคนในชาติ ตามผลคะแนนขอนี้ ไปใชรณรงคสงเสริมใหประชาชนท่ียังอยู       

นอกหลักประกัน หันมาทําหลักประกันเพ่ิมข้ึน เชน การผลิตสื่อรณรงคและสรางเนื้อหาท่ีแสดงถึงความหวงใย

ของสังคม 

ผูกพันมาก 
92% 

ผูกพันปานกลาง 
8% 

88.0

90.0

92.0

94.0 92.7 

90.9 
89.8 

92.5 



   

 

 

18 
 

ขณะท่ีความรูสึกผูกพันทางวาจา ท้ังเรื่อง “หากมีผูสอบถามเก่ียวกับ สปส. และทานมีความรูในเรื่อง

ดังกลาวทานจะชวยอธิบายขอมูลใหทราบ” (4.065 คะแนน) และ “หากมีผูรับทราบขอมูล สปส.                

ท่ีคลาดเคลื่อนและทานทราบขอมูลท่ีถูกตอง ทานจะชวยชี้แจงขอมูลท่ีถูกตอง” (4.063 คะแนน) มีแนวโนม

ไดรับการแสดงออกจากผูมีสวนไดเสียนอยท่ีสุด (ภาพท่ี 17) 

ภาพท่ี 17 คะแนนความผูกพันตอสํานักงานประกันสังคมใน 3 ดาน 6 รายการ ของผูมีสวนไดเสีย 

 

ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 อาจเพราะผู มีสวนไดเสีย ไมมีความเขาใจในสาระของขอมูลขาวสารสํานักงานประกันสังคม        

อยางแทจริง จึงไมกลาชี้แจงขอมูลประกันสังคมใหกับลูกคาของตนเองทราบ ดังนั้น สํานักงานประกันสังคม

ตองหาวิธีทางปฏิบัติ เพ่ือใหผู มีสวนไดเสียหรือเรียกวาเครือขายพันธมิตรท่ีถือเปนตัวแทนสํานักงาน

ประกันสังคม ใหทราบขอมูลและชี้แจงขอมูลแทนสํานักงานประกันสังคม ตอไป  

 

 

 

 

 

ทานตองการใหหนวยงานของทาน เปนเครือขายพันธมิตรกับ 
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10.ความพึงพอใจขาวสารประกันสังคมผานชองทางหลัก 

 ผลสํารวจพบวา โดยภาพรวมแลวผูใชบริการรูสึกพึงพอใจขาวสารท้ัง 6 ชองทาง ระดับ 3.986 

คะแนน (Top 2 Box 72.1) โดยชองทางเจาหนาท่ีหรือบุคลากร นอกจากจะมีผูใชบริการไดรับขอมูลขาวสาร         

ผานชองทางนี้มากท่ีสุดรอยละ 65.8 ยังเปนชองทางท่ีไดรับคะแนนความพึงพอใจขาวสารมากท่ีสุด 4.065 

คะแนนเชนกัน ดังนั้นถือวา เจาหนาท่ีหรือบุคลากรสํานักงานประกันสังคม คือกลไกลท่ีมีความสําคัญท่ีสุด     

ในกระบวนการใหบริการและสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับหนวยงาน 

 ขณะท่ี เว็บไซตของสํานักงานประกันสังคม เปนชองทางอันดับ 2 ท่ีผูใชบริการเลือกใชสืบหาขอมูล

ขาวสาร (รอยละ 53.4) เปนอันดับถัดมา แตกลับพบวา เว็บไซตของสํานักงานประกันสังคม มีผลสํารวจ

คะแนนความพึงพอใจขาวสารผานทางชองทางนี้นอยท่ีสุด 3.926 คะแนน สะทอนวาเว็บไซตของสํานักงาน

ประกันสังคม ยังคงมีจุดออนบางประการท่ีผูใชบริการเห็นวาไมตอบสนองความตองการดานขอมูลขาวสาร      

ดีเทาท่ีควร สํานักงานประกันสังคมจึงควรเรงทําความเขาใจและปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานประกันสังคม

เปนการดวน (ภาพท่ี 18) 

ภาพท่ี 18 เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจขาวสารผาน 6 ชองทางหลัก กับรอยละของ          

ผูใชบริการท่ีเคยไดรับขาวสารสํานักงานประกันสังคมใน 6 ชองทางหลัก             

 

ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 
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    Application ของสํานักงานประกันสังคม มีผูใชบริการนอย (รอยละ 33.4) และคะแนน           

ความพึงพอใจก็นอยเชนกัน (3.948 คะแนน) ดังนั้น สํานักงานประกันสังคม ควรสงเสริมใหผูประกันตน    

โหลดใชบริการใหมากยิ่งข้ึน เพราะการสื่อสารผาน Application ของสํานักงานประกันสังคม มีตนทุนถูกกวา    

วิธีการสื่อสารผานชองทางอ่ืนเม่ือเทียบกับประสิทธิภาพของการกระจายขาวสารท่ีรวดเร็ว ถึงตัวผูประกันตน

ทุกคน และ Application ของสํานักงานประกันสังคม เปนไดมากกวาชองทางสื่อสาร โดยเปนชองทางอํานวย

ความสะดวกของการขอรับบริการดานอ่ืนๆ ไปพรอมกัน 

การสื่อสารผาน Facebook สํานักงานประกันสังคม แมจะมีฟงกชั่นการสื่อสารคลายกับ      

Application แตการสื่อสารผาน Facebook มีประสิทธิภาพดอยกวา เพราะจุดออนสําคัญอยู ท่ีขอความ       

ท่ีโพสตลงหนาเพจ  เปนขอความสาธารณะท่ีทุกคนสามารถมองเห็นและคงอยูแมเวลาจะผานไป ดังนั้น       

จึงเปนดาบสองคมหากมีผูใชบริการไมพึงพอใจการใหบริการสํานักงานประกันสังคมและนํามาแสดงออก      

หนาเพจ ทําใหขอความนั้นถูกกระจายไปยังพ้ืนท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ไดเชนกัน การตามแกขาวและชี้แจง

ขอเท็จจริงทําไดคอนขางยาก สํานักงานประกันสังคม จําเปนตองมีทีมงานดูแลการสื่อสารผาน Facebook  

11.ความพึงพอใจของผูประกันตนกับบริการเครอืขายพันธมิตร 

 พบวา ในรอบป 2561 มีตัวอยางสํารวจผู ใชบริการสํานักงานประกันสังคม รอยละ 50.61             

เคยมีประสบการณใชบริการเครือขายพันธมิตรดานการรักษาพยาบาลมาแลว ดังนั้นกลุมตัวอยางสํารวจ

ผูใชบริการสํานักงานประกันสังคม 221,246 ราย (100%) เปนผู ท่ีสามารถประเมินความพึงพอใจ           

บริการเครือขายพันธมิตรดานการรักษาพยาบาลไดเชนกัน 50.61% (11,208 ราย) 

  

 พบวา ในรอบป 2561 มีตัวอยางสํารวจผู ใชบริการสํานักงานประกันสังคม รอยละ 49.93             

เคยมีประสบการณใชบริการเครือขายพันธมิตรดานการชําระคาบริการมาแลว ดังนั้นกลุมตัวอยางสํารวจ

ผูใชบริการสํานักงานประกันสังคม 221,246 ราย (100%) เปนผู ท่ีสามารถประเมินความพึงพอใจ           

บริการเครือขายพันธมิตรดานการชําระคาบริการไดเชนกัน 49.93% (11,057 ราย) 
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 เม่ือสอบถามถึงความรูสึกพึงพอใจในการบริการของเครือขายพันธมิตร พบวา ผูท่ีมีประสบการณใช

บริการเครือขายพันธมิตรในรอบป 2561 (รอยละ 49.9) ใหคะแนนความพึงพอใจบริการเครือขายในภาพรวม     

ระดับ 3.971 คะแนน (Top 2 Box 77.7) จําแนกเปนความพึงพอใจบริการเครือขายงานบริการทางการแพทย

และการรักษาพยาบาล ระดับ 3.907 คะแนน (Top 2 Box 73.9) และความพึงพอใจตอสํานักงาน

ประกันสังคมในการเพ่ิมชองทางอํานวยความสะดวกการชําระเงินประกันสังคมผานบริษัทตัวแทนตางๆ ระดับ 

4.271 คะแนน (Top 2 Box 96.7) (ภาพท่ี 19)   

ภาพท่ี 19 คะแนนความพึงพอใจของผูประกันตนกับบริการเครือขายพันธมิตร 

 

ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

ภาพท่ี 20 รายละเอียดคะแนนความพึงพอใจของผูประกันตนกับบริการเครือขายพันธมิตร 

 

ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 

 

3.971 

3.907 

4.271 

รวมทุกเครือขาย 

เครือขายรักษาพยาบาล 

เครือขายดานการชําระเงินประกันสงัคม 

   การใหบริการของเจาหนาท่ีสถานพยาบาล 

   กระบวนการและข้ันตอนใหบริการของสถานพยาบาล 

   สิ่งอํานวยความสะดวกของสถานพยาบาล 

   การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสถานพยาบาล 

   คุณภาพของการใหบริการดานการแพทย 

   ธนาคารในความตกลงของสํานักงานประกันสังคม 

   ท่ีทําการไปรษณีย 

   เคานเตอรเซอรวิส 

   เคานเตอรเซ็นเพย 

   เคานเตอรหางคาปลีก 

เค
รือ

ขา
ยร

ักษ
าพ

ยา
บา

ล 
เค

รือ
ขา

ยด
าน

กา
รชํ

าร
ะ

เงิ
นป

ระ
กัน

สัง
คม

 

3.916 

3.893 

3.901 

3.886 

3.939 

4.259 

4.252 

4.280 

4.351 

4.303 



   

 

 

22 
 

• ความพึงพอใจบริการเครือขายทางการแพทยและการรักษาพยาบาล ระดับ 3.907 คะแนน        

(Top 2 Box 73.9) มีผลคะแนนต่ํากวา 4.000 คะแนน โดยผูมีประสบการณใชบริการเครือขาย    

งานบริการทางการแพทยและการรักษาพยาบาล แสดงความพึงพอใจเรื่องการประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของสถานพยาบาล นอยท่ีสุด (3.886 คะแนน) "การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร"           

จึงนับเปนจุดออนมากท่ีสุดในงานบริการของเครือขายทางการแพทยและการรักษาพยาบาล 

• ความพึงพอใจตอสํานักงานประกันสังคมในการเพ่ิมชองทางอํานวยความสะดวกการชําระเงิน

ประกันสังคมผานบริษัทตัวแทนตางๆ ระดับ 4.271 คะแนน (Top 2 Box 96.7) มีผลสํารวจคะแนน

คอนขางสูง สะทอนความสามารถในการตอบสนองความตองการของสํานักงานประกันสังคม         

ท่ีตรงกับความตองการของผูใชบริการเรื่อง "ความสะดวกสบายในการทําธุรกรรม" ดังนั้น การเพ่ิม

ชองทางบริการรับ–จายเงินใหกับผูประกันตนผานเครือขายพันธมิตร จึงนับเปนจุดแข็งของ    

สํานักงานประกันสังคม 
 

สรุปสิ่งท่ีคนพบ : เม่ือผลสํารวจชี้นําระดับความพึงพอใจท่ีคอนขางสูงในเรื่อง "ความ

สะดวกสบายในการทําธุรกรรม" ดังนั้น สํานักงานประกันสังคมควรนํามาขยายผลโดยเรง

ประชาสัมพันธสงเสริมใหผูใชบริการทานอ่ืนๆ ท่ียังไมเคยใชบริการรับ–จายเงินประกันผานตัวแทน

ใหหันมานิยมใชบริการมากข้ึน เชน ฟรีคาธรรมเนียมบริการ เพ่ิมชองทางรับชําระเงินผาน 

Application ของธนาคารเครือขาย สราง QR code สําหรับการชําระเงิน เปนตน 

 

12.ความไมพึงพอใจของผูท่ีเคยพบปญหาการใหบริการดานตางๆ 

 ผลสํารวจคะแนนความไมพึงพอใจ ซ่ึงสะทอนระดับอารมณความรูสึกของผูใชบริการคนท่ีพบปญหา        

มีความนาสนใจอยางยิ่ง โดยพบวา ปญหาเรื่องการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ท่ีมีผูกลาววาพบปญหา     

มากท่ีสุด (รอยละ 7.1) กลับเปนรายการท่ีสรางความรูสึกไมพึงพอใจระดับ -3.255 คะแนนท่ี นอยกวา    

ปญหาเรื่องการใหบริการของเจาหนาท่ี ซ่ึงแมจะมีผูกลาววาพบปญหาเพียงรอยละ 6.8 แตกลับเปนรายการ    

ท่ีสรางอารมณความรูสึกไมพึงพอใจไดมากท่ีสุดระดับ -3.366 คะแนน ช้ีชัดวาผูใชบริการมีความออนไหว      

ตอการใหบริการของเจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคมมากท่ีสุด แตในขณะเดียว เจาหนาท่ีสํานักงาน

ประกันสังคม สามารถใหบริการท่ีทําใหผูใชบริการโดยสวนใหญพึงพอใจในบริการของตนเองไดดีมาก       

4.261 คะแนน ดังนั้น เจาหนาท่ีและบุคคลากรของสํานักงานประกันสังคม เปนปจจัยท่ีมีสําคัญมากท่ีสุด      

ของงานบริการ มีบทบาทสามารถทําใหผลสํารวจคะแนนความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคมเพ่ิมข้ึน       

หรือลดลงได (ภาพท่ี 21)  
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      ภาพท่ี 21 คะแนนความไมพึงพอใจของผูท่ีเคยพบปญหาการใหบริการดานตางๆ 

 

      ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 

13.การพัฒนาการใหบริการและนวัตกรรมบรกิาร 
 

ผลสํารวจพบวา ผูใชบริการสํานักงานประกันสังคมท่ีตกเปนกลุมตัวอยางสํารวจรวม 22,146 ราย 

สวนใหญรอยละ 98.5 (251,806 ราย) ไมสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีสื่อถึงการพัฒนาการใหบริการและ

นวัตกรรมบริการของสํานักงานประกันสังคมไดตามท่ีตนเองตองการ จึงเลือกท่ีจะไมแสดงความคิดเห็น        

ซ่ึงสะทอนวาผูใชบริการสวนใหญ ไมมีแนวคิดของการเพ่ิมมูลคาในงานบริการของสํานักงานประกันสังคม   

หรืออาจเพราะประเด็นการพัฒนาการใหบริการและนวัตกรรมบริการ เปนเรื่องท่ีเขาใจยากไมสอดรับกับ

วิธีการใชชีวิตประจําวันและการใชบริการของผูประกันตนแตละทาน 
แตมีผูใชบริการอีกรอยละ 1.5 (340 ราย) ไดพยายามแสดงออกถึงการพัฒนาการใหบริการและ

นวัตกรรมบริการของสํานักงานประกันสังคมท่ีตนเองคาดหวังไว โดยนักวิจัยสามารถรวบรวมรายละเอียด      

วิธีคิดของผูท่ีแสดงความคิดเห็นท้ัง 340 ราย ไดท้ังหมด 105 ความคิด ซ่ึงจํานวนนี้มีท้ังการนําเสนอความคิด   

ท่ีเปน 1.รูปแบบการใหบริการตามปกติท่ีอยากใหสํานักงานประกันสังคมกระทํา (ไมใชนวัตกรรมบริการใหมๆ) 

เชน ตองการเพ่ิมเจาหนาท่ีในการใหบริการ ตองการเพ่ิมท่ีจอดรถ ตองการบริการท่ีเทาเทียม เปนตน            

2.มีนวัตกรรมบริการท่ีสํานักงานประกันสังคมไดพัฒนาข้ึนมาแลว เชน การใชบริการผานอินเทอรเน็ต        

การยื่นขอรับสิทธิ์ผานระบบอินเทอรเน็ต  การลงทะเบียนผานเว็บไซต สะทอนวามีผูใชบริการจํานวนหนึ่ง      

ไมทราบขอเท็จจริงวาสํานักงานประกันสังคมมีการพัฒนาบริการอะไรบางแลว ดังนั้น สํานักงานประกันสังคม

ควรเรงประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบในวงกวางมากย่ิงข้ึนถึงนวัตกรรมบริการท่ีมีอยูแลว และ         

3.แนวคิดนวัตกรรมบริการใหมๆ ท่ีสํานักงานประกันสังคม สามารถนําไปศึกษาเพ่ือตอยอดการพัฒนา        

การใหบริการและนวัตกรรมบริการใหมๆ ท่ีชวยสรางมูลคาของงานบริการและสรางประโยชนกับผูใชบริการ   

ใหไดรับความพึงพอใจสูงสุดเชน 

-3.312 

-3.366 

-3.283 

-3.321 

-3.255 

-3.337 

รวมทุกความไมพึงพอใจ 

การใหบริการของเจาหนาที่ 

กระบวนการและขั้นตอนใหบริการ 

ส่ิงอํานวยความสะดวก 

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

คุณภาพของการใหบริการ 
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สามารถชําระเงินผาน QR Code 
การรับเงินทดแทนผานทาง ATM 
ตูบริการประกันสังคมสาธารณะ 

ประกันสังคมเคลื่อนท่ี 
สงเอกสารทางอีเมล 

ชองทางการชําระเงินในหาง 
ชําระเงินผานลายนิ้วมือ สแกนใบหนา 

เก็บเงินถึงท่ีทํางาน 
สงไฟลเอกสารทางไลน 

การชําระเงินผานพรอมเพย 
ใชบัตรประชาชนใบเดียวไมตองกรอกเอกสาร 
ใหแรงงานสามารถจายผานท่ีวาการอําเภอได 

การบริการรถอุบัติเหตุถึงบาน 
ระบบแจงเตือนเหมือน SMS 
ทําขอมูลรวมกับ Smart card 

 

 การแสดงออกท้ัง 105 ความคิด สามารถแบงเปนกลุมบริการไดท้ังหมด 4 กลุม ไดแก 1.ระบบบริการ 

2.บริการของพนักงาน 3.ขอมูลขาวสาร และ 4.สิ่งอํานวยความสะดวก โดยพบวา "ระบบบริการ" เปนเรื่องท่ี

ผูใชบริการไดแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด (209 ความคิดเห็น) (ภาพท่ี 22) 
 

ภาพท่ี 22 จํานวนความคิดเห็นของผูใชบริการท่ีมีตอการพัฒนาการใหบริการและนวัตกรรมบริการ 

 

ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 
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ทั้งประเทศ สปส. ขนาดเล็ก สปส. ขนาดกลาง สปส. ขนาดใหญ 

ระบบบริการ 209 126 47 36

บริการของพนักงาน 18 13 3 2

ขอมูลขาวสาร 52 26 17 9

ส่ิงอํานวยความสะดวก 61 54 3 4

209 

126 

47 36 
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14.ความพึงพอใจในบริการของศูนยฟนฟู 

 ผลสํารวจความคิดเห็นผูใชบริการศูนยฟนฟู จํานวนรวม 210 ตัวอยาง พบวา ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ

คนงานภาค ไดรับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมจากผูใชบริการ ระดับ 4.017 คะแนน (Top 2 Box 81.2) 

จําแนกเปนความรูสึกพึงพอใจท่ีมีตอบริการ 4.037 คะแนน (Top 2 Box 83.7)  ความเชื่อม่ันท่ีมีตอคุณธรรม

และความโปรงใส 4.014 คะแนน (Top 2 Box 79.7) และความรูสึกพึงพอใจในชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร 

3.963 คะแนน (Top 2 Box 78.0) 

โดยพบวา บริการสวนใหญของศูนยฟนฟู 6 ดานใน 7 ดาน สามารถสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูใชบริการไดเปนอยางดี (คะแนนเกิน 4.000) โดยเฉพาะประเด็นการใหบริการของเจาหนาท่ีศูนยฟนฟู  

(4.090 คะแนน) และคุณภาพของการใหบริการฟนฟูดานการแพทย (4.090 คะแนน) ไดรับความพึงพอใจ

สูงสุดท่ีเทากัน แตพบวาการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสํานักงานประกันสังคม (3.905 คะแนน)           

เปนประเด็นท่ีไดรับคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด (ภาพท่ี 23) 

เปนท่ีนาสังเกตเชนเดียวกับผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักงานประกันสังคมใน 137 

หนวยบริการ โดยพบวา ความรูสึกพึงพอใจชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร เปนรายการท่ีไดรับคะแนน      

ความพึงพอใจนอยท่ีสุดและไมถึง 4.000 คะแนนเชนกัน ดังนั้น จุดออนของสํานักงานประกันสังคมคือ 

ชองทางติดตอส่ือสารอยางชัดเจนท่ีสุด 

      ภาพท่ี 23 คะแนนความพึงพอใจท่ีมีตอบริการของศูนยฟนฟู 7 ดาน   

 

      ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

  

 

 

1.การใหบริการของเจาหนาที่ศูนยฟนฟู 

2.กระบวนการและขั้นตอนใหบริการของศูนยฟนฟู 

3.ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในศูนยฟนฟู 

4.คุณภาพของการใหบริการฟนฟูดานการแพทย 

5.คุณภาพของการใหบริการฟนฟูดานอาชีพ 

6.คุณภาพของการใหบริการฟนฟูดานจิตใจและสังคม 

7.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสํานักงานประกนัสังคม 

4.090 

4.005 

4.048 

4.090 

4.076 

4.048 

3.905 
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15.การรับรูและความพึงพอใจในสิทธิประโยชนทดแทน (ผูใชบริการในศูนยฟนฟู) 

 การรับรูสิทธิประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนของผูใชบริการศูนยฟนฟู 

ใชหลักการเดียวกับการสํารวจการรับรูเชิงกวางแบบเดียวกับผูประกันตน (ในบทนี้หมายถึง ลูกจางผูใชสิทธิ

กองทุนเงินทดแทนท่ีอยูในศูนยฟนฟู) ทราบหรือไมทราบวาตนเองในฐานะผูประกันตน ท้ังกองทุนประกันสังคม

และกองทุนเงินทดแทน มีสิทธิประโยชนเรื่องนั้นๆ "ทราบ" หรือ "ไมทราบ" ท้ังนี้ การทําสํารวจไมลง

รายละเอียดการรับรูเชิงลึกของสิทธิประโยชนตางๆ โดย สอบถามเพียงวา ผูประกันตนมีสิทธิประโยชนทดแทน

เรื่อง การเจ็บปวย/ประสบอันตราย "ทราบ" หรือ "ไมทราบ" ผูประกันตน มีสิทธิประโยชนทดแทนเรื่อง    

ทุพพลภาพ "ทราบ" หรือ "ไมทราบ" เปนตน 

 ผลสํารวจการรับรูจากกลุมผูใชบริการศูนยฟนฟู พบวา รอยละ 45.8 รับรูในสิทธิกองทุนประกันสังคม 

(ไมทราบรอยละ 54.2) และรอยละ 57.5 รับรูในสิทธิกองทุนเงินทดแทน (ไมทราบรอยละ 42.5) ซ่ึงผูท่ีทราบ

และไมทราบในสิทธิประโยชนของท้ัง 2 กองทุน มีสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน สะทอนจุดออนของสํานักงาน

ประกันสังคมในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ ไมทั่วถึง ไมสามารถทําใหผูมีสิทธ ิ        

ไดรับทราบสิทธิของตนเองอยางทั่วถึง (มีผูไมทราบสิทธิสูงถึงรอยละ 42-54)  

ภาพท่ี 24 รอยละของผูใชบริการศูนยฟนฟู ท่ีรับทราบในสิทธิประโยชนทดแทน 

  

ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

16.ความผูกพันของผูใชบริการศูนยฟนฟู 

 ผลสํารวจพบวา โดยเฉลี่ยแลวผูใชบริการศูนยฟนฟู มีความผูกพันตอสํานักงานประกันสังคม       

ระดับ 3.871 คะแนน (Top 2 Box 74.0) โดยพบความตองการท่ีอยากเปนผูประกันตนกับ สปส. ตลอดไป

ในระยะยาว (4.095 คะแนน) ประกอบกับ ความปรารถนาท่ีอยากใหประชาชนคนไทยเปนผูประกันตนกับ 

สปส. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงในชีวิตและ สปส. เปนองคกรท่ีเขมแข็ง (4.067 คะแนน) เปนความรูสึก   

ท่ีเดนชัดมากท่ีสุด (เกิน 4.000 คะแนน) ซ่ึงสํานักงานประกันสังคม สามารถนํานัยสําคัญเรื่อง ความหวงใย

ของสังคม ของคนในชาติ ตามผลคะแนนขอนี้ไปใชรณรงคสงเสริมใหประชาชนท่ียังอยูนอกหลักประกัน     

หันมาทําหลักประกันเพ่ิมข้ึน (ภาพท่ี 25)  

ทราบ 
45.8% 

ไมทราบ 
54.2% 

กองทุนประกันสังคม 

ทราบ 
57.5% 

ไมทราบ 
42.5% 

กองทุนเงินทดแทน 
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      ภาพท่ี 25 คะแนนความผูกพันของผูใชบริการศูนยฟนฟู 

 

      ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

17.ความพึงพอใจบริการของเครือขายการรักษาพยาบาลของผูใชบริการศูนยฟนฟู 

 ในทัศนคติของผูใชบริการศูนยฟนฟู พบวา บริการของเครือขายการรักษาพยาบาล สามารถสราง

ความพึงพอใจใหกับผูใชบริการไดระดับ 4.029 คะแนน (Top 2 Box 81.5) มากกวา ผูใชบริการท่ีเปน

ผูประกันตนท่ัวไปท่ีพึงพอใจบริการของเครือขายการรักษาพยาบาล ระดับ 3.907 คะแนน (Top 2 Box 73.9) 

(ภาพท่ี 26) 

      ภาพท่ี 26 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจบริการของเครือขายการรักษาพยาบาล     

          ในทัศนคติของผูใชบริการสํานักงานประกันสังคม กับ ผูใชบริการศูนยฟนฟู 

 

ทานตองการเปนผูประกันตนกับ สปส. ตลอดไปในระยะยาว  

ทานปรารถนาใหประชาชนคนไทย เปนผูประกันตนกับ 
สปส. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงในชีวิตและ สปส.               

เปนองคกรที่เขมแข็ง 

ทานพรอมใหขอมูล ขอเสนอแนะกับ สปส. เพื่อ สปส.                    
จะนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น 

แมทานมีสิทธิออกจากการเปนผูประกันตน แตทานยัง
ตองการเปนผูประกันตนตอไป 

หากมีผูสอบถามเกี่ยวกบั สปส. และทานมีความรูในเร่ือง
ดังกลาว ทานจะชวยอธิบายขอมูลใหทราบ 

หากมีผูรับทราบขอมูล สปส. ที่คลาดเคล่ือนและทานทราบ
ขอมูลที่ถูกตอง ทานจะชวยชี้แจงขอมูลที่ถูกตอง 

4.095 

4.067 

3.976 

3.914 

3.595 

3.576 

บริการของเครือขายการรักษาพยาบาล 
(สํานักงานประกันสังคม) 

บริการของเครือขายการรักษาพยาบาล 
(ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน) 

3.907 

4.029 
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 บริการของเครือขายการรักษาพยาบาลดาน "คุณภาพการใหบริการดานการแพทย" (4.171 

คะแนน) สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการศูนยฟนฟูไดมากท่ีสุด สวนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ

สถานพยาบาล (3.924 คะแนน) สรางความพึงพอใจใหผูใชบริการศูนยฟนฟูนอยท่ีสุด 

 ภาพท่ี 27 คะแนนความพึงพอใจการบริการเครือขายการรักษาพยาบาลของผูใชบริการศูนยฟนฟู 

 

ท่ีมา : โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม ป 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหบริการของเจาหนาท่ีสถานพยาบาล 

กระบวนการและข้ันตอนใหบริการของสถานพยาบาล 

สิ่งอํานวยความสะดวกของสถานพยาบาล 

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสถานพยาบาล 

คุณภาพของการใหบริการดานการแพทย 

4.088 

3.971 

3.994 

3.924 

4.171 
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18.ขอเสนอแนะการจัดทําแผนมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ 

    และการสรางนวัตกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

จากผลสํารวจความคิดเห็นผูใชบริการสํานักงานประกันสังคมในป 2561 จํานวน 22,356 ตัวอยาง

และผลจากการระดมความคิดเห็นเจาหนาท่ีประกันสังคมท้ัง 142 หนวยบริการ (สํานักงานประกันสังคม      

137 หนวยบริการและศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ศูนย) มีผูรวมระดมความคิดเห็นท้ังหมด 285 คน  
 

ทีมนักวิจัยไดนําขอมูลท้ังหมดมาประมวลและไดบทสรุปขอเสนอแนะการจัดทําแผนมาตรการ          

ในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการและการสรางนวัตกรรมท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 

• แนวทางเสริมจุดแข็งสํานักงานประกันสังคม 
จุดแข็ง จุดออน 

เจาหนาท่ีและบุคลากรของประกันสังคม มีภาระงานจํานวนมาก เจาหนาท่ีแตละทาน       

ตองดูแลผูมาใชบริการแตละวันจํานวนมาก 

เกิดความเครียด ความกดดัน 

แนวทางเสริมจุดแข็งและลดจุดออน 

โครงการปลูกฝงคานิยมองคกรดานความรักในงานบริการ โดยทําใหเจาหนาท่ีตระหนัก      
ถึงความสําคัญของงานบริการประชาชน 

สรางสโลแกน “ประกันสังคมยุคใหม ประกันสังคม WOW” เปนตน 

ทุกหนวยบริการจัดทํารายการ Morning Brief ทุกเชาวันจันทรกอนเขางาน เพ่ือใหเจาหนาท่ี
ทุกคนตื่นตัวและมีสติทุกวัน ใหเจาหนาท่ีมีท่ีระบายปญหาในสวนงานของตนเองและ       
แชรประสบการณแตละวันกับหัวหนาและเพ่ือนรวมงาน ปลูกฝงการทํางานเปนทีม         
แกไขปญหาเปนทีม สรางตัวชี้วัดการทํางานรวมกันเปนทีมภายในแตละหนวยบริการ     
เพ่ือใหเพ่ือนรวมงานเกิดความรักและความเขาใจซ่ึงกันและกัน ไมคิดวาปญหาดังกลาว     
เปนปญหาของคนอ่ืน แตยกเปนปญหาของท้ังทีมงาน 
มีการปลูกฝงคานิยมกลาวคําทักทายผูมาใชบริการ เชน กลาวคําสวัสดีผูมาใชบริการ         
ยกมือไหวผูมาใชบริการ สบตาผูมาใชบริการทุกครั้งท่ีมีคนเดินเขามาติดตอ โดยเริ่มตั้งแต
ระดับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย แมบานผูดูแลอาคาร คนขับรถ เจาหนาท่ีและลูกจาง   
ทุกสวนงานของสํานักงานประกันสังคม และหัวหนาสํานักงานประกันสังคม ท้ังนี้ หัวหนา
สํานักงานประกันสังคม จําเปนตองทําใหลูกนองตนเองดูเปนตัวอยางใหเห็นเปนประจํา 
รวมถึงการจายเงินคาลวงเวลา (OT) ใหกับเจาหนาท่ีอยางเหมะสม เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ 
การบริการดวยใจ ตองหมายถึง ความใสใจในการทํางานเชนกัน โดยบริการของเจาหนาท่ี
ตองบริการดวยความถูกตอง เสมอภาค ชัดเจน รวดเร็ว สรางความเชื่อม่ันเรื่องความโปรงใส



   

 

 

30 
 

ของเจาหนา ท่ี สรางความเปนมืออาชีพใหผู ใชบริการประจักษและเกิดการยอมรับ           
เชน กําหนดเวลามาตรฐานการบริการแตละข้ันตอนภายในก่ีนาที เม่ือเกิดคิวรอสะสม       
ทางสํานักงานประกันสังคมตองหาแนวทางเรงระบายคิวใหไดโดยเร็ว โดยคัดกรองประเภท    
ผูมาติดตอท่ีทํารายการ “มาก” กับรายการ “นอย” ออกจากกันและเสริมเจาหนาท่ี          
ใหเพียงพอ การจายเงินโอนเขาบัญชีธนาคารของผูมาติดตอโดยตรงในระยะเวลาท่ีชัดเจน      
มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 

 

จุดแข็ง จุดออน 

ผูใชบริการพึงพอใจการใหบริการผานระบบ

อินเทอรเน็ตของสํานักงานประกันสังคม 

ส ะท อน ว า ผู ใ ช บ ริ ก า ร ต อ ง ก า รค ว า ม

สะดวกสบาย ไมตองการเดินทางมายัง

สํานักงานประกันสังคม 

ผูใชบริการขาดความรูและยังใชงานบริการ

ผ านระบบอิน เทอร เน็ ตของสํ านัก งาน

ประกันสังคมไมเปน 

แนวทางเสริมจุดแข็งและลดจุดออน 

สํานักงานประกันสังคมควรกระตุน/สงเสริม/ใหความรู/ความเขาใจกับนายจางใหใชวิธี
จายเงินสมทบทางระบบ e-Payment ใหครบ 100% โดยเร็ว เชน สํานักงานประกันสังคม
สุมจับรางวัลแจกทุกเดือนสําหรับนายจางท่ีจายเงินสมทบผานระบบ e-Payment 

จัดใหมีบริการรับชําระเงินมาตรา 39 และมาตรา 40 ผาน Application ของทุกธนาคาร 

รวมถึงการเพ่ิมระบบสงขอมูลกลับใหผูประกันตนแบบ Real Time เม่ือผูประกันตนจายเงิน          
ผานเครือขายพันธมิตร เชน การสง SMS กลับหาผูประกันตนทันทีท่ีจายเงิน /การสงใบเสร็จ
ใหผูประกันตนทางระบบ SMS 

 

จุดแข็ง จุดออน 

ผูใชบริการพึงพอใจบริการรับเงิน-ชําระเงิน

ประกันสังคมผานตัวแทนเครือขายพันธมิตร 

ผู ใชบริการขาดความเชื่อม่ัน ไมแนใจวา    

การชําระเงินผานตัวแทนเครือขายพันธมิตร 

จะเกิดการสูญหาย 

แนวทางเสริมจุดแข็งและลดจุดออน 

สํานักงานประกันสังคม ประสานงานกับทุกเครือขายพันธมิตรท่ีมี Application ใหบริการ 
โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย ใหสรางเมนูประกันสังคมข้ึนใน Application ของธนาคาร      
เพ่ือเพ่ิมชองทางอํานวยความสะดวกใหกับผูประกันตนมากท่ีสุด 
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พัฒนาระบบการสงขอความเขามือถือ (ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส) ของผูประกันตน     
แบบ Real Time เม่ือผูประกันตนชําระเงินประกันสังคมผานตัวแทน 

สรางนวัตกรรมบริการดานการชําระเงิน เชน QR Code ชําระเงินประกันสังคมของ
ผูประกันตนและ  QR Code ใหสามารถดูประวัติการจายเงินสมทบ การชําระเงินผาน      
Net Bank , Application ตางๆ ชําระเงินผานบัตรเครดิต เปนตน  

 

จุดแข็ง จุดออน 

ผูใชบริการพึงพอใจบริการรับเงิน-ชําระเงิน

ประกันสังคมผานตัวแทนเครือขายพันธมิตร 

ระบบขอฐานมูลของเครือขายพันธมิตร 

(ธนาคารพาณิชย ,ไปรษณีย ,เคาน เตอร

เซอรวิส) ไมสามารถตรวจสอบงวดคางชําระ

เงินสมทบได 

แนวทางเสริมจุดแข็งและลดจุดออน 

ตองบูรณาการระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เลือกใช SoftWare ท่ีไมมีจุดออน       
ในการพัฒนาโปรแกรม การเชื่อมตอฐานขอมูลระหวางหนวยงาน  

 

จุดแข็ง จุดออน 

ผูใชบริการพึงพอใจบริการรับเงิน-ชําระเงิน

ประกันสังคมผานตัวแทนเครือขายพันธมิตร 

เจ าหนา ท่ี  (ธนาคารพาณิชย  ไปรษณีย 

เคานเตอรเซอรวิส) ขาดความเขาใจงาน

ประกันสั งคมอยางแทจริ ง เพราะถือว า      

ไมใชงานหลักของตนเอง 

แนวทางเสริมจุดแข็งและลดจุดออน 

สํานักงานประกันสังคม ตองทําขอตกลงกับเครือขายพันธมิตรดานการพัฒนาความรู         
ของเจาหนาท่ีเครือขายตางๆ โดยใหมีการจัดอบรมเจาหนาท่ีอยูเปนประจําและทําเกณฑชี้วัด
ความรูของเจาหนาท่ีเหลานี้  
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• แนวทางลดจุดออนสํานักงานประกันสังคม 
จุดแข็ง จุดออน 

 กฎระเบียบ เง่ือนไขการปฏิบัติงานลาสมัย 

เปนอุปสรรคตอการทํางาน /เอกสารมีมาก

และซํ้าซอน 

แนวทางลดจุดออน 

เสนอใหสํานักงานประกันสังคม จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบูรณาการปญหาดังกลาว โดยเสนอให
สํานักงานประกันสังคมแตละหนวยบริการชวยกันระดมความคิดเห็น เชน ออกแบบสอบถาม
ใหแตละหนวยบริการชี้แจงรายละเอียดของปญหา /จัดทํา workshop ระดมความคิดเห็น
ภายในจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกระดับชั้น /การจัดประชุมใหญ และคณะทํางานรวบรวม
กลั่นกรองขอมูล นําเสนอตอผูบริหารเพ่ือหาแนวทางแกไขตอไป เชน กฎระเบียบท่ีเปน
อุปสรรคตอการทํางานของเจาหนาท่ี การลดเอกสารท่ีไมจําเปน การสรางเง่ือนไขบริการ      
ท่ีไมจําเปนและลาสมัย การใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษ การออกใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส การเชื่อมโยงฐานขอมูลประกันสังคมไวในบัตรประชาชน เปนตน 

 

จุดแข็ง จุดออน 

 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารไมท่ัวถึง 

ผูประกันตนไมไดรับขาวสารอยางเพียงพอ 

เนื้อหาขาวสารเขาใจยาก 

การนําเสนอขาวสารเปนลักษณะหวานแห 

ขาดความชัดเจนในการแบงกลุมเปาหมาย 

แนวทางลดจุดออน 

หลักการสําคัญ คือ การสรางเนื้อหาสาระของขาวสารใหเขาใจงาย มีรูปภาพประกอบเพ่ือ
ความเขาใจ จัดจําแนกเนื้อหาของขาวสารตามกลุมเปาหมายท่ีสํานักงานประกันสังคม
ตองการจะสื่อสารระหวางกลุมเปาหมายหลักกับกลุมเปาหมายรอง เปนตน ท้ังนี้ สํานักงาน
ประกันสังคมควรจัดทําฐานขอมูลเชิงแผนท่ีเพ่ือจําแนกกลุมเปาหมายตางๆ ใหรูวา
กลุมเปาหมายนั้นๆ อยูสวนใดของพ้ืนท่ีประเทศไทย เพ่ือวาเม่ือสํานักงานประกันสังคม
ตองการสื่อสารบางเรื่องเฉพาะกลุมจะไดสามารถเนนการสื่อสารไปยังพ้ืนท่ีเปาหมายหลักได
อยางมีประสิทธิภาพท่ีไมใชการหวานแหอยางเชนปจจุบัน ท้ังนี้การทํางานสื่อสารจําเปนตอง
ใชมืออาชีพมาทํางานการประชาสัมพันธ 

วิธีการประชาสัมพันธ ใหสรางเนื้อหา/ภาษาท่ีสอดคลองกับชุมชนและทองถ่ิน เชน ภาคเหนือ          
ใหใชภาษาเหนือ ภาคใต ใหใชภาษาใต แรงงานตางดาว ใหใชภาษาเฉพาะเปนตน 
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การประชาสัมพันธรูปแบบขาวสั้นผานเสียงตามสายของชุมชน เชน สํานักงานประกันสังคม         
สรางกลุมไลนผูนําชุมชน/ผู ใหญบาน/หอกระจายขาว/วิทยุทองถ่ิน และสํานักงาน
ประกันสังคมสงขาวสั้นในกลุมไลน เพ่ือใหผูนําชุมชนนําไปอานขาวสารประกันสังคมออกทาง
เครื่องขยายเสียงของชุมชนทุกเชา-เย็น เปนตน 

หากเลือกสื่อสารผานทางสื่อหลัก ใหเนนสื่อสารในชวงเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการสื่อสาร
ผานโทรทัศนและวิทยุ ตองทําความเขาใจพฤติกรรมผูรับฟงรายการผานสื่อหลักเหลานี้วา
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมควรเปนเวลาใดท่ีทําใหการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ควรทําวิจัย
เรื่องนี้ เพ่ือวิเคราะหวาการสื่อสารรูปแบบใดท่ีมีประสิทธิภาพในการรับรูของผูประกันตน 
รูปแบบของการสื่อสารควรเปนอยางไร /เนื้อหาอยางไร /รูปแบบประชาสัมพันธทุกวันนี้
เขาถึงกลุมเปาหมายจริงหรือไม สํานักงานประกันสังคมควรแบงกลุมผูประกันตน เปนกลุม
ใดบางตามคุณลักษณะของการรับรู) และหากการสื่อสารผานระบบ IT ตองสรางความสนใจ
ใหแกผูประกันตน เชน การสรางเนื้อหาสื่อสารรูปแบบการตูน, การสรางคลิปเสียงอธิบาย
สิทธิประโยชน, การสรางบทละครสนุกๆ เผยแพรลง YouTube โดยสอดแทรกเรื่องราว
เก่ียวกับการใชสิทธิของผูประกันตนในบทละครนั้นๆ 

นอกจากนี้ รูปแบบการสื่อสารท่ีหนวยบริการทุกหนวยควรใหความสําคัญและดําเนินการ
เหมือนกัน คือ การสรางไลนกลุมลูกคาจําแนกเฉพาะกลุม ไดแก ไลนกลุมนายจาง  ไลนกลุม
ผูประกันตน  ไลนกลุมผูนําชุมชน  ไลนกลุมขาราชการ  ไลนกลุมแรงงาน ไลนกลุม
ผูประกันตนมาตรา 39  มาตรา 40 เปนตน โดยทุกหนวยบริการตองจัดใหมีผูดูแลกลุมไลน
เฉพาะท่ีเปนผูมีความรูและเขาใจขอมูลของแตละกลุมอยางดี เชน ระดับหัวหนาสวนงาน    
เปนผูดูแลกลุมไลน เพ่ือใหสามารถตอบคําถามตางๆ ของสมาชิกในกลุมไดอยางถูกตอง ไม
ผิดพลาด (ขอจํากัด ณ เวลานี้คือ หนวยบริการสํานักงานประกันสังคมไมมี WIFI ใหใช/
ปจจุบันเจาหนาท่ีผูดูแลกลุมไลน ตองใช Internet ของตนเอง ท้ังท่ีใชทํางานใหกับสํานักงาน) 

สํานักงานประกันสังคมจัดงบประชาสัมพันธ กระตุนการรับรูใหแกผูประกันตนและนายจาง          
เชน เกมสตอบคําถามประกันสังคม ใครตอบถูกไดรางวัล ทําการประชาสัมพันธเชิงรุก        
ลงพ้ืนท่ีชุมชนและกําหนดใหเปนตัวชี้วัดของหนวยงาน และสราง QR code แบบสอบถาม 
เพ่ือใหผูประกันสามารถเขามาแสดงความคิดเห็นไดตลอดเวลา 
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จุดแข็ง จุดออน 

 การจัดสงเอกสารใหนายจางทําไดลาชา 

เนื่องจากเจาหนาท่ีไปรษณียทํางานลาชา          

ทําเอกสารสูญหาย 

สํ า นั ก ง านประ กัน สั ง คม ถู ก ร อ ง เ รี ย น         

จากนายจางเรื่องความลาชาของเอกสาร 

การจัดสงเอกสารมีตนทุนสูง 

แนวทางลดจุดออน 

สํานักงานประกันสังคม หาทางเลือกในการจัดสงเอกสารชองทางอ่ืนๆ เชน การจัดสงเอกสาร
ผานตัวแทนอ่ืน 

การจัดสงเอกสารมีตนทุนสูง แนวทางลดตนทุนวิธีการหนึ่ง คือ สํานักงานประกันสังคม     
ปรับรูปแบบเอกสารใหเปนอิเล็กทรอนิกส พัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสแทนการ     
เซ็นเอกสารลงกระดาษ เพ่ือพัฒนาระบบจัดสงเอกสารผาน Internet /ชวยลดตนทุน       
การจัดเตรียมเอกสาร /การจัดสง /เอกสารลาชา /เอกสารสูญหาย 

การพัฒนาระบบ AI (สมองกลอัจฉริยะ) ท่ีชวยลดภาระงานของเจาหนาท่ีและทําใหการสง
ขอมูล/เอกสารเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

จุดแข็ง จุดออน 

 เจาหนาท่ีขาดความรู ความเขาใจภาระงาน  

ท่ีรับผิดชอบท้ังของตนเองและสวนงานอ่ืน 

การเกิดชองวางระหวางสวนงานท่ีเจาหนาท่ี

ไ ม ส า ม า ร ถ ทํ า ง านแ ทน กัน ได อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

เ จ าหน า ท่ี มี อายุ มาก ข้ึน  ทํ า ง านช าล ง          

ไมพัฒนาปรับปรุงความสามารถตนเอง 

มีการโยกยายเจาหนาท่ีบอยครั้ง ทําใหความ

รอบรูในงานยังไมเชี่ยวชาญ 

แนวทางลดจุดออน 

การพัฒนาความรูของเจาหนาท่ีประกันสังคมอยางจริงจัง/ฝกอบรมเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง                
ตั้งศูนยอบรมและมีตัวชี้วัดทดสอบ 

พัฒนาโปรแกรมอัจฉริยะ โดยเริ่มจากสํานักงานประกันสังคมเปลี่ยนระบบขอมูลท่ีเปน
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กระดาษใหเปนอิเล็กทรอนิกสและเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของสวนงานอ่ืน เชน กรมการ
ปกครอง โรงพยาบาล โดยใชเลขบัตรประชาชนเปนตัวเชื่อมขอมูล และพัฒนาระบบ
โปรแกรมอัจฉริยะเพ่ือวิเคราะหคัดกรองขอมูลของผูประกันตามการยื่นแบบผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสเชนกัน เพ่ือใหกระบวนการพิจารณาสิทธิทําไดอยางรวดเร็วและคลองตัว 

จัดทําโครงการ “พ่ีสอนนอง” เปนแนวทางหนึ่งท่ีควรนํามาใช เพราะทําใหนองๆ ไดรับ
ประโยชนและเทคนิคการทํางานท่ีใชประโยชนจากรุนพ่ี ดังนั้น สํานักงานประกันสังคม     
ตองสรางกฎระเบียบภายในวา รุนพ่ีท่ีจะลาออกหรือเกษียณอายุ ตองมีเง่ือนไขกอนออก    
จากงานใหถายทอดความรูตนเองกับรุนนอง 

ควรใหมีโครงการ “ชวนเกษียณกอนอายุ” เพ่ือใหคนรุนใหมมีโอกาสเขามารวมงาน 

 

จุดแข็ง จุดออน 

 เจาหนาท่ีถูกรองเรียน 

แนวทางลดจุดออน 

สํานักงานประกันสังคมตั้งคณะทํางานเพ่ือรวบรวมสถิติการรองเรียนและวิเคราะหสาเหตุวา     
เกิดจากเรื่องใด หากพบปญหาเกิดจากกฎระเบียบท่ีลาสมัยเปนอุปสรรคตอการทํางาน      
ของเจาหนาท่ี ใหนําเสนอตอคณะผูบริหารเพ่ือปรับปรุงกติกา 

จุดแข็ง จุดออน 

 ปญหาของผู ประ กันตนมาตรา  40 คือ 

ประชาชนไม ใหความสําคัญกับการเปน

ผูประกันตน เนื่องจากมองวาเปนเรื่องไกลตัว 

และเปนการเพ่ิมภาระใหกับครอบครัว 

แนวทางลดจุดออน 

จัดการประชุมระดมความเห็นภายในสํานักงานประกันสังคม ศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานกับ
สํานักงานประกันสังคมท่ีทําเปาลูกคามาตรา 40 ไดในระดับโดดเดน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณและกลยุทธทางการตลาด 

เชิญนักการตลาดมาใหคําปรึกษาเรื่องการโนมนาวใจลูกคารายใหม 

สํานักงานประกันสังคมสวนกลาง ผลิตสื่อประชาสัมพันธชี้ถึงขอดีของการเปนผูประกันตน   
มาตรา 40 และวางยุทธศาสตรการทําตลาดเชิงรุกพรอมกันท่ัวประเทศ เริ่มจากข้ันท่ี 1 
สํานักงานประกันสังคมสวนกลาง ผลิตสื่อโฆษณา ออกขาว ออกรายการโทรทัศน           
สรางกระแสความนิยมใหเกิดข้ึนและข้ันท่ี 2 หนวยบริการกําหนดกลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ี
เปาหมายไวลวงหนา และใชประโยชนจากกระแสเรื่องนี้ ลงพ้ืนท่ีชี้แจงรายละเอียด            
ใหประชาชนกลุมเปาหมายรับทราบรายละเอียดของสิทธิประโยชนการเปนผูประกันตน
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มาตรา 40 ซ่ึงจะชวยใหการทํางานของเจาหนาท่ีระดับหนวยบริการทํางานหาลูกคารายใหม
ไดงายข้ึน 

สํานักงานประกันสังคมลงพ้ืนท่ีในหมูบานชุมชน โดยรูกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน ไมลงพ้ืนท่ี   
แบบหวานแห เพ่ือใหเกิดการพูดคุยตัวตอตัวและทุกครั้งท่ีลงพ้ืนท่ีในชุมชนตองประสานงาน
กับเจาของพ้ืนท่ี เชน กํานัน ผูใหญบาน 

พัฒนาระแบบการสมัครเปนผูประกันตนมาตรา 40 ผานอินเทอรเน็ต  

 

จุดแข็ง จุดออน 

 ปญหาบริการผานเครือขายทางการแพทย 

ผูประกันตนไมไดรับบริการตามท่ีคาดหวัง 

คุณภาพยาท่ีใชในการรักษาไมดี 

การใชเวลารอคอยนาน 

ไมแจงขอมูลท่ีเปนประโยชนกับผูประกันตน 

การสํารองจายเงินแลวเบิกทีหลัง 

ปญหาเรื่องเอกสารตางๆ 

สํานักงานประกันสังคม ไมไดรับความรวมมือ

จากสถานพยาบาลในการขอเอกสารเพ่ิมเติม 

สะทอนถึงความไมพรอมของสภานพยาบาล

ในการใหบริการผูประกันตนในระดับของ   

การรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูปวย 

แนวทางลดจุดออน 

จัดระดมความคิดเห็นรวมกัน 3 ฝายระหวาง สํานักงานประกันสังคม โรงพยาบาล และสถาน
ประกอบการ (นายจางและลูกจาง) เพ่ือสรางสัมพันธอันดีระหวาง 3 ฝาย เพ่ือใหบุคลากร
ทางการแพทย มีความเขาใจสิทธิประกันสังคมของผูปวยมากข้ึน 

รวมถึงกรณีผูประกันตนเขาโรงพยาบาลตามบัตรแตไมไดแสดงบัตรประชาชนและ
ผูประกันตนตองสํารองจายเงินไปกอน /วิธีการเพ่ือใหผูประกันตนนําใบเสร็จไปขอรับเงินคืน
ท่ีโรงพยาบาลมีกระบวนการท่ียุงยาก กรณีเชนนี้ บัตรรับรองสิทธิ SSO connect mobile 
จะชวยได โดยผูประกันตนสามารถแสดงสถานะตนเองจากโทรศัพทมือได นับเปนนวัตกรรม    
ท่ีมีประโยชนทําใหงานบริการผูปวยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สรางระบบตรวจสอบเชิงงานวิจัย เชน สํานักงานประกันสังคมกําหนดเกณฑมาตรฐาน                
การรักษาพยาบาลโดยใหเปนท่ียอมรับของสถานพยาบาล และสํานักงานประกันสังคม        
ใหผูเปนกลาง เชน สถาบันการศึกษา หนวยวิจัยท่ีมีความเปนมืออาชีพ ทําวิจัยเชิงสํารวจ/
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เขาทดสอบหรือสังเกตการณ และใหคะแนนประเมินท่ีเปนธรรม เปนตัวชี้วัดหนึ่งของบริการ
เครือขาย หรือใหมีผูแทนฝายนายจาง ลูกจาง มีสวนรวมในการตรวจสอบสถานพยาบาล    
และประเมินคุณภาพการใหบริการ  

 

จุดแข็ง จุดออน 

 ปญหาของนายจาง 
นายจางหักเงินลูกจางแตไมนําสง 
นายจางขาดสภาพคลองทางการเงิน 
นายจางจายเงินสมทบต่ํากวาคาจางจริง 
นายจางไมเขาใจนิยามคาจาง 

นายจางมอบอํานาจใหกับสํานักงานบัญชี

ดํ า เ นิ น ก า ร แทนและ เ กิ ดปญห า  เ ช น

สํานักงานบัญชีไมนําเงินมาชําระ (จงใจ

หลีกเลี่ยง) สํานักงานบัญชีไมแจงขอมูลให

เปนปจจุบนั (จงใจหลีกเลี่ยง) สาํนักงานบัญชี

นํ า บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ม า แ จ ง เ ข า ส ถ า น

ประกอบการ (จงใจหลีกเลี่ยง) 

แนวทางลดจุดออน 

เพ่ิมบทลงโทษการบังคับใชกฎหมายกับนายจางใหมากข้ึน 

เพ่ิมระบบตรวจสอบ โดยใชนวัตกรรมโปรแกรมอัจฉริยะ (AI) วิเคราะหพฤติกรรมนายจาง            
จากประวัตินําสงเงินและประวัติการจายภาษี โดยเชื่อมโยงฐานขอมูลประกันสังคมกับ
หนวยงานอ่ืน 

กําหนดนิยามคาจางใหชัดเจนและสอดคลองกับกฎหมายสวัสดิการและทําคูมือใหกับนายจาง
รับทราบในรูปแบบท่ีเขาใจงาย 

สํานักงานประกันสังคมรวมประชุมกับชมรมบริหารงานบุคคล สภาอุตสาหกรรม ผูนําชุมชน       
เปนประจําและสรางสายสัมพันธท่ีดีระหวางหนวยงาน 

สํานักงานประกันสังคม กําหนดกติกาใหนายจางท่ีใชผูตรวจสอบบัญชี ตองเลือกผูตรวจสอบ
บัญชีท่ีมีใบรับรอง/ข้ึนทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคม 

สํานักงานประกันสังคม เปนผูออกใบรับรองมาตรฐานการทํางานของผูตรวจสอบบัญชี/      
ข้ึนทะเบียนรับรอง โดยมีการตออายุทุกป 
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จุดแข็ง จุดออน 

 ปญหาของผูประกันตนมาตรา 39 
ผูประกันตนไมทราบวาเปนยอดชําระเดือนใด 
ผูประกันตนไมสงเงินสมทบตามกําหนด 

แนวทางลดจุดออน 

ตัดเง่ือนไขการสิ้นสภาพ กรณีขาดสงเงินสมทบเพ่ือลดปญหาขอรองเรียน 

การเชื่อมโยงฐานขอมูลประกันสังคมกับขอมูลทะเบียนราษฎร ใหบัตรประชาชนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลประวัติประกันสังคมของผูประกันตนได 

สราง Center point (จุดบริการรับชําระในพ้ืนท่ีหางไกล) พ้ืนท่ีชนบท 

 

จุดแข็ง จุดออน 

 ปญหาของผูประกันตนมาตรา 40 
ประชาชนท่ี ข้ึนทะเบียนมาตรา 40 แลว        
แตไมจายเงิน /สถานท่ีจายเงินหางไกล 

แนวทางลดจุดออน 

เพ่ิมจุดจายเงินใหหลากหลายมากข้ึน เชน ตูบุญเติม ชําระเงินประกันสังคมท่ีองคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน (อบต.) เปนตน 

สราง Center point (จุดบริการรับชําระในพ้ืนท่ีหางไกล) พ้ืนท่ีชนบท 

 

 จากการรวบรวมมาตรการ/แนวทางการเสริมจุดแข็งและลดจุดออนของสํานักงานประกันสังคม      

ตามเนื้อหาของบทนี้ นักวิจัยมีขอเสนอถึงแนวทางการวิเคราะหความสําคัญและความเปนไปได

ของมาตรการ โดยการสํารวจรอบตอไปป 2562 ควรวิเคราะหเนื้อหาของมาตรการเพ่ิมเติม ดวยวิธีจัดอันดับ

ความสําคัญของมาตรการตางๆ ท้ังนี้ ใหกลุมตัวอยางผูมีสวนไดเสียท่ีจะทําการสัมภาษณขอมูลเชิงคุณภาพ     

ในป 2562 เปนผูแสดงความคิดเห็นเชิงการจัดอันดับมาตรการท่ีสํานักงานประกันสังคมตองเรงดําเนินการ

ตามลําดับความสําคัญกอนหลัง (อางอิงขอมูลมาตรการในเนื้อหาของบทนี้เปนหลัก) และนักวิจัยนําขอมูล    

บทสัมภาษณกลุมผูมีสวนไดเสียมาวิเคราะหผลเชิงโครงสรางเสนทางความสัมพันธของมาตรการเสริมจุดแข็ง

และลดจุดออนของสํานักงานประกันสังคมตอไป รวมถึงการใหน้ําหนักความสําคัญของมาตรการนั้นๆ 

 


