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บทคัดยอ

  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการ และ
เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการ ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี โดย
จาํแนกตาม เพศ อาย ุรายได ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ตลอดจนศกึษาหาความ
คาดหวังของผูประกันตนที่มีตอสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ประชากรท่ีใช
ในการศึกษาวิจัย ไดแก ผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี โดย
สุมตัวอยางแบบเปนระบบ จํานวน 381 คน โดยใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ โดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาความเช่ือม่ัน
ทั้งฉบับเทากับ .97 สวนแบบสัมภาษณเปนแบบก่ึงโครงสราง โดยสัมภาษณผูประกันตน 
จํานวน 9 คน

 ผลการวิจัย พบวา คุณภาพการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูในระดับดี เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการ พบวา ผู

ประกันตนที่มีอายุตางกัน เห็นวา คุณภาพการใหบริการในดานการใหความม่ันใจตอผูรับ
บริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูประกันตนที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน เหน็วา การเขาถงึจติใจของผูรับบริการแตกตางกนัอยางมีนยัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดับ 

.05 และผูประกันตนที่มีสถานภาพสมรสตางกัน เห็นวา การตอบสนองตอผูรับบริการ แตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน สําหรับความ
คาดหวังของผูประกันตน พบวา สาํนกังานประกันสงัคมควรจะใหความม่ันใจตอผูรับบริการ 

โดยปฏิบัตงิานใหไดมาตรฐาน ยดึกฎ ระเบียบในการปฏิบัตงิาน และชวยแกไขปญหาทีเ่กดิ
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ขึ้น และควรเขาถึงจิตใจของผูประกันตน โดยใหความสําคัญผูมารับบริการ ประชาสัมพันธ
ถึงสิทธิประโยชนที่จะไดรับ และอํานวยความสะดวกใหบริการในสถานที่หางไกล สวนใน
ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ควรเพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีใหบริการอยางเพียงพอกับผู
มารับบริการ มีความกระตือรือรนในการใหบริการ และมีตูรับขอรองเรียนและแสดงความ
คิดเห็น

คําสําคัญ :  คุณภาพการใหบริการ ความคาดหวังของผูรับบริการ ผูประกันตน สํานักงาน
 ประกันสังคม

Abstract
 This research aimed to study the quality of service, compare the opinions 
of different groups of insured persons regarding this service quality, and explore the 
expectations of insured persons of the Social Security Office of Ubon Ratchathani. 
A group of 381 insured persons was obtained by systematic random sampling. Us-
ing a questionnaire and interview. The research instruments were a questionnaire 
with a rating scale of five and a confidence value equivalent to .97, and semi-
structured interviews of nine insured persons. The research findings showed the 
service quality of the office was good. It was found that insured persons of different 
ages viewed the service quality differently in terms of confidence with a statistical 
significance of .05, insured persons of different educational levels viewed the service 
quality differently in terms of understanding the service with a statistical significance 
of .05, and those of different marital status viewed the service quality differently in 
response to their needs with a statistical significance of .05. The study found that, 
in regards to the insured persons’ expectations, the office should assure the service 
recipients by strictly observing standard orders, rules and regulations, service re-
cipients should be given priority, and members of the public’s rights should be 
publicized. Insured persons also expected that the office should try its best to respond 
to public demand by increasing the number of staff, the staff in charge should do 
their work with enthusiasm, and there should be a suggestion box for the public to 

express their opinions.

Keywords:  Quality of service: Expectations of service: Insured persons: Social 

 Security Office
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บทนํา
 การประกันสงัคม เปนอกีดานหนึง่ท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เนือ่งจาก
ลูกจางผูใชแรงงาน ลวนเปนกลไกสําคัญในการบริหารจัดการบานเมือง จึงตองมีการสราง
หลกัประกันชวีติใหแกลูกจาง ดวยเหตนุีจ้งึทาํใหมีการประกันสงัคมเกิดข้ึน ในประเทศไทย
มีระบบประกันสังคมอยางเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลัก
ประกันในการดําเนินชีวิตแกลูกจางใหเกิดความม่ันคง ตั้งแตเกิดจนตาย และรูปแบบของ
การประกันสงัคม มีลักษณะเปนระบบการเฉลีย่ทกุข-เฉลีย่สขุซึง่กนัและกัน เงนิสมทบท่ีเกบ็
ไปน้ันจะสะสมเปนกองทุน ซึง่จะใหสทิธปิระโยชนเฉพาะผูสงเงนิสมทบเทานัน้ และการเก็บ
เงินสมทบ ถือวาเปนภาษีพิเศษ ซึ่งจะเก็บจากบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น สําหรับ
ประเทศไทย ไดจดัระบบประกันสงัคมเปน 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสงัคม และกองทุน
เงนิทดแทน โดยผูประกันตนจะไดรับการคุมครองเมือ่ไดรับอันตรายหรอืประสบเหตกุรณใีด
กรณีหนึ่งที่ทําใหเดือดรอน การชวยเหลือจะใหในรูปตัวเงิน และบริการทางการ
แพทย (สํานักงานประกันสังคม, 2551)
 สาํนกังานประกนัสงัคมจังหวดัอุบลราชธานี เปนหนวยงานภาครัฐทีมี่อาํนาจหนาท่ี
ปฏิบัตกิารเก่ียวกับการใหความคุมครองและหลักประกันในชีวติแกผูประกันตนตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม และพระราช บัญญัติกองทุนเงินทดแทน ถึงแมวาระบบประกันสังคม 
จะมีการสรางความม่ันคงในชีวิตใหกับผูประกันตน แตสํานักงานประกันสังคมก็ยังประสบ
ปญหาดานการใหบริการอยู ซึ่งผูประกันตนยังไมไดรับการบริการท่ีสอดคลองกับความ
ตองการ การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารยังไมทัว่ถงึ อกีท้ังผูประกันตนยงัมีความ
คาดหวงัในบรกิารทีจ่ะไดรับอยูในระดับสูงอกีดวย(สาํนกังานประกันสงัคม, 2555) คุณภาพ

การใหบริการ และความคาดหวังของผูประกันตน จะสะทอนใหเห็นถึงขอบกพรองของการ
ใหบริการ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แกไข ใหดียิ่งขึ้น

 ดวยเหตุดังกลาวน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพการใหบริการ และ
ความคาดหวังที่ผูประกันตนมีตอสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษา
คุณภาพการใหบริการ โดยวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ เพื่อตองการทราบระดับคุณภาพ
การใหบริการ และใชวิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูประกันตน เพื่อให
ทราบถึงความคาดหวังในบริการท่ีตองการ 

 วตัถปุระสงคของการศึกษาคณุภาพการใหบริการ และความคาดหวังของผูประกัน
ตนทีมี่ตอสํานกังานประกันสงัคมจังหวดัอุบลราชธานี เพือ่ศกึษาระดับคุณภาพการใหบริการ 
และเปรียบเทียบคุณภาพการให บริการ ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยจําแนกตาม เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ตลอดจนศึกษา
ความคาดหวังของผูประกันตนที่มีตอสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
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ระเบียบวิธีวิจัย
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี ้เปนการศึกษาแบบผสมผสาน (Multi–method approach) 
ระหวางวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (Bryman. 1998, อางโดย นลินี ทอง
ประเสริฐ 2555) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ผูประกันตนในความรับผิดชอบของ
สาํนกังานประกันสงัคมจังหวัดอุบลราชธานี จาํนวน 56,890 คน (ฝายทะเบียนและประสาน
การแพทย สาํนกังานประกนัสงัคมจังหวดัอุบลราชธาน ีขอมลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2556) ได
กลุมตวัอยางจาํนวน 381 คน โดยใชตารางของ Krejcie และ Morgan (1970, อางโดย ทองใบ 
สุดชารี 2551) ใชวิธีการสุมอยางแบบเปนระบบ (Systematic Random Sampling) โดย
เก็บขอมูลจากผูรับบริการท่ีกดบัตรคิวตามลําดับท่ี 1, 3, 5, … เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เชิงปริมาณ เปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ แบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปน
แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ราย
ได ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการ
ใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี โดยแบงออกเปน 5 ดานตาม
ทฤษฎีของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1998) ไดแก ความเปนรูปธรรมของ
บริการ ความเช่ือถือได การตอบสนองตอผูใชบริการ การใหความม่ันใจตอผูใชบริการ และ
การเขาถึงจิตใจของผูใชบริการ ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนผูประกันตนจํานวน 9 คน โดยกําหนดขนาดกลุม
ตวัอยางจากผลการวิจยัเชงิปรมิาณในกลุมท่ีมีความแตกตางกนัในแตละดาน ประกอบดวย 
ผูประกันตนทีมี่อายรุะหวาง 15-30, 31-45 และต้ังแต 46 ปขึน้ไป ผูประกันตนทีมี่การศึกษา
ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และผูประกันตนที่มีสถานภาพ
สมรส และสถานภาพโสด เครื่องมือท่ีใชเปนการสัมภาษณ เปนแบบก่ึงโครงสราง ขอมูลท่ี
ไดใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

 สมมติฐานในการวิจัยน้ี คือผู ประกันตนของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
อุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสตางกัน มีความคิด

เห็นตอคุณภาพการใหบริการ และความคาดหวังตอสํานักงานประกันสังคมจังหวัด

อบุลราชธานี ดานความเปนรปูธรรมของบริการ ดานความเช่ือถอืได ดานการตอบสนองตอ
ผูรับบริการ ดานการใหความม่ันใจตอผูรับบริการ และดานการเขาถึงจิตใจของผูรับบริการ 

แตกตางกัน โดยสถิตทิีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวน สวนความคาดหวังของผู
ประกันตนที่มีเพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสตางกัน มีความคาด

หวงัตอสาํนกังานประกันสงัคมจังหวัดอุบลราชธานตีางกนั ใชวธิสีมัภาษณ โดยสุมตวัอยาง
จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
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 การสรางและทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสรางแบบสอบ 
ถามเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ จํานวน 38 ขอ ไดนําไปทดสอบกับผูประกันตนของ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน เพื่อหาคา
ความเช่ือม่ัน (Reliability) ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach Coefficient Al-
pha) ทัง้ฉบบั เทากับ .97 แบบ สอบถามท่ีไดนาํไปเก็บขอมูลจากผูประกันตนของสาํนกังาน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี รวม 381 คน ไดรับแบบสอบถามคืนที่สมบูรณทั้งหมด 
จํานวน 381 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 สวนเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการ

สัมภาษณในเชิงลึก เปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง 

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 68.80 และเพศชาย รอยละ 31.20 
มีอายุอยูในชวง 15-30 ป รอยละ 55.10 มีรายไดอยูในชวง 5,001-10,000 บาท รอยละ 
42.80 การศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา รอยละ 46.20 มีสถานภาพสมรส รอยละ 
63
 ระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี โดย
ภาพรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ไดแก ดานความ
เชือ่ถอืได ดานการใหความม่ันใจตอผูรับบริการ ดานความเปนรปูธรรมของบริการ ดานการ
ตอบสนองตอผูรับบริการ และดานการเขาถึงจิตใจของผูรับบริการ ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ลําดับท่ี คุณภาพการใหบริการ X S แปลผล

1 ดานความเปนรูปธรรมของบริการ 4.02 .66 ดี

2 ดานความเชื่อถือได 4.17 .79 ดี

3 ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ 4.01 .82 ดี

4 ดานการใหความม่ันใจตอผูรับบริการ 4.07 .79 ดี

5 ดานการเขาถึงจิตใจของผูรับบริการ 3.95 .79 ดี

รวม 4.05 .70 ดี
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ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
  ผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ รายได 
ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสตางกัน มีความคิดเหน็ตอคุณภาพ การใหบริการ และ
ความคาดหวังตอสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ดานความเปนรูปธรรม ของ
บริการ ดานความเชื่อถือได ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการใหความม่ันใจตอ
ผูรับบริการ และดานการเขาถึงจิตใจของผูรับบริการ แตกตางกัน ผลการวิเคราะหแสดงใน
ตารางท่ี 2

ตารางที่ 2  การทดสอบสมมติฐานเปรยีบเทยีบคุณภาพการใหบริการ โดยจาํแนกตาม เพศ 
 อายุ รายได ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส

ตัวแปรอิสระ

ดานความ
เปนรูป

ธรรมของ
บริการ

ดาน
ความเช่ือ
ถือได

ดานการตอบ
สนองตอผูรับ

บริการ

ดานการ
ใหความ
ม่ันใจตอ
ผูรับบริการ

ดานการเขา
ถึงจิตใจของ
ผูรับบริการ

เพศ X X X X X

อายุ X X X ✓(p=.04)* X

รายได X X X X X

ระดับการศึกษา X X X X ✓(p=.02)*

สถานภาพสมรส X X ✓(p=.04)* X X

X = ไมแตกตาง
✓= แตกตาง
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ และรายได
ตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ไม
แตกตางกัน กลุมท่ีมีอายุตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการ ดานการใหความม่ันใจตอ
ผูรับบริการ แตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 สวนดานอืน่ๆ ไมแตกตางกนั 
กลุมท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการในดานการเขาถึงจิตใจของ
ผูรับบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน 

และกลุมท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน เหน็วาคุณภาพการใหบริการในดานการตอบสนองตอ
ผูรับบริการแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 สวนดานอืน่ๆ ไมแตกตางกัน 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ผูประกันตนที่มีอายุตางกัน 
มีความคาดหวังในดานการใหความม่ันใจตอผูรับบริการแตกตางกัน ผูประกันตนมรีะดับการ
ศกึษาตางกัน มีความคาดหวังดานการเขาถงึจติใจของผูรับบริการแตกตางกัน และผูประกัน
ตนมีสถานภาพสมรสตางกัน มีความคาดหวังดานการตอบสนองตอผูรับบริการแตกตางกัน

สรุปผลการวิจัย
 1. ระดับคุณภาพการใหบริการของสํานกังานประกันสงัคมจังหวัดอุบลราชธานีดาน
ความเปนรูปธรรมของบริการ ผลการวิจยัพบวา ในภาพรวมอยูในระดับดี เมือ่พจิารณาเปน
รายขอเรยีงลาํดับคาเฉลีย่จากดไีปหาควรปรับปรุงอยางเรงดวน สามลําดับแรก คือ มีเครือ่ง
กดบัตรควิทีท่นัสมัย สะดวกตอการใชบริการ มีแสงสวาง และอากาศภายในอาคารท่ีเหมาะ
สม และมีแบบฟอรมตางๆ ไวบริการอยางเพียงพอ ดานความเชื่อถือได ผลการวิจัยพบวา 
ภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งเม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากดีไปหาควรปรับปรุง
อยางเรงดวน สามลําดับแรก คือ เจาหนาท่ีบริการดวยความซ่ือสัตย สุจริต เจาหนาท่ีให
บริการตรงกับความตองการของทาน เจาหนาท่ีมีการแตงกายท่ีสะอาด และเรียบรอย และ
เจาหนาทีเ่กบ็รักษาขอมูลของผูประกันตนไวเปนอยางดี ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ 
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งเม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากดี
ไปหาควรปรับปรุงอยางเรงดวน สามลําดับแรก คือ เจาหนาท่ีใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 
เจาหนาทีใ่หความชวยเหลอืเมือ่มีคําถาม หรอืขอสงสยั และมีเจาหนาทีใ่หคําแนะนําบริการ
อยางชัดเจน ดานการใหความม่ันใจตอผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมอยูในระดับ
ดี ซึ่งเมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากดีไปหาควรปรับปรุงอยางเรงดวน สาม
ลําดับแรก คือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี มีการใหบริการเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีตั้งไว เจาหนาท่ีใหบริการดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เจาหนาท่ีมี

ความรับผิดชอบในการปฏิบัตหินาท่ีเปนอยางดี และเจาหนาท่ีใหบริการโดยยึดกฎระเบียบ
เปนหลักดานการเขาถึงจิตใจของผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมอยูในระดับดี 
ซึง่เม่ือพจิารณารายขอเรยีงลําดับคาเฉลีย่จากดีไปหาควรปรับปรุงอยางเรงดวน สามลําดับ
แรก คือ มีเจาหนาท่ีอยูเวรใหบริการในชวงพกักลางวัน เจาหนาท่ีเอาใจใสและใหความสําคัญ
ผูมารับบริการ เจาหนาที่ใหความสําคัญถึงประโยชนของผูรับบริการเปนสําคัญ และ

เจาหนาท่ีเขาใจความตองการของผูรับบริการ 
 2. เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
อุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพ

สมรส ใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการในดานตางๆ ดังนี้ 
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   2.1 กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ใหความคิดเห็น
ตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในภาพรวม 
และรายดานทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน 
   2.2 กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน สามารถอภิปรายไดดังนี้ กลุมตัวอยางท่ีมี
เพศตางกัน ใหความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
อุบลราชธานีไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพการใหบริการดาน
การใหความม่ันใจตอผูรับบริการ แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 สวนดาน
อื่นๆ ไมแตกตางกัน
   2.3 กลุมตวัอยางทีมี่ระดับการศึกษาตางกนัใหความคิดเหน็ตอคณุภาพการ
ใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 เม่ือพจิารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพการใหบริการดาน
การเขาถงึจติใจของผูรับบริการ แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 สวนดาน
อื่นๆ ไมแตกตางกัน
   2.4 กลุมตัวอยางทีส่ถานภาพสมรสตางกัน ใหความคิดเหน็ตอคณุภาพการ
ใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพการใหบริการในดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
 3. ความคาดหวังของผูประกันตนทีมี่ตอสํานักงานประกันสงัคมจังหวัดอุบลราชธานี 
ผลการวิจัย พบวา ผูประกันตนที่มีอายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน และมีสถานภาพ
สมรสตางกัน มีความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน 

อภิปรายผล

 1. ระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 
   1.1 ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมอยูใน

ระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย สามลําดับแรก คือ มีเครื่องกดบัตรคิว

ที่ทันสมัย สะดวกตอการใชบริการ มีแสงสวาง และอากาศภายในอาคารท่ีเหมาะสม และมี
แบบฟอรมตางๆ ไวคอยบริการอยางเพยีงพอ แสดงใหเหน็วา สาํนกังานประกันสังคมจังหวดั

อบุลราชธานี มีอปุกรณเครือ่งใชสาํนักงานท่ีทนัสมัย อาํนวยความสะดวก สบาย และรวดเร็ว 
ในการมารับบริการ มีแสงสวางอยางเพียงพอ มีการจัดเอกสารอยางเปนระเบียบไวคอย
บริการ

   1.2 ดานความเช่ือถือได ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย สามลําดับแรก คือ เจาหนาท่ีบริการดวยความ
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ซื่อสัตย สุจริต เจาหนาท่ีใหบริการตรงกับความตองการ และเจาหนาที่มีการแตงกายที่
สะอาด และเรียบรอย แสดงใหเห็นวา ผูประกันตนรับรูไดถึงการบริการท่ีมีความซ่ือสัตย 
สุจริต ไดรับบริการท่ีตรงกับความตองการ เจาหนาท่ีแตงกายสะอาด เรียบรอย นาเชื่อถือ
   1.3 ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ผลการวิจยัพบวา ภาพรวมอยูในระดับ
ดี เมื่อพิจาณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย สามลําดับแรก คือ เจาหนาที่ใหบริการตาม
ลําดับกอน-หลงั เจาหนาทีใ่หความชวยเหลอืเมือ่มีขอสงสยั และมีเจาหนาทีค่อยใหคําแนะนาํ
บริการอยางชัดเจน แสดงใหเห็นวา เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค และเปนธรรม 
ใหความชวยเหลือดูแล ใหคําแนะนําเปนอยางดี และมีความชัดเจน 
   1.4 ดานการใหความม่ันใจตอผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมอยูใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย สามลําดับแรก คือ เจาหนาที่ให
บริการดวยอัธยาศัยไมตรีอนัดี มีการใหบริการเปนไปตามมาตรฐานท่ีตัง้ไว เจาหนาท่ีบริการ
ดวยความโปรงใส เจาหนาท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหินาทีเ่ปนอยางดี และเจาหนาที่
ใหบริการโดยยึดกฎระเบียบเปนหลัก แสดงใหเห็นวา เจาหนาท่ีใหบริการดวยจิตไมตรีที่ดี 
พูดคุยอยางเปนกันเอง บริการตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว มีความโปรงใสในการทํางาน 
และมีความรับผิดชอบในหนาท่ีเปนอยางดี และยึดกฎระเบียบเปนหลัก สรางความม่ันใจแก
ผูมารับบริการ
   1.5 ดานการเขาถึงจิตใจของผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมอยูใน
ระดับดี เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย สามลําดับแรก คือ มีเจาหนาที่อยูเวรให
บริการในชวงพกักลางวัน เจาหนาท่ีเอาใจใสและใหความสําคัญผูมารับบริการ และเจาหนาที่
ใหความสําคัญถึงประโยชนของผูรับบริการเปนสําคัญ แสดงใหเห็นถึงการอํานวยความ

สะดวกแกผูรับบริการ การมีจติบริการท่ีดีใหบริการตลอดระยะเวลาทําการ เอาใจเขามาใสใจ
เรา 

 2. เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของสํางานประกันสงัคมจังหวดัอุบลราชธานี 
จําแนกตาม เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส อภิปราย

ผลไดดังนี้
   2.1 กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน ใหความคิดเห็นกับคุณภาพการใหบริการ
ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ในรายดานทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ โสรยา พูลเกษ (2550) ที่ทําการวิจัยเรื่องความคาดหวังของผู
ปวยนอกตอคณุภาพบรกิารของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร พบวา เพศทีต่าง
กัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการท่ีไมแตกตางกัน

     2.2 กลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการของ

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ดานการใหความม่ันใจตอผูรับบริการมีความ



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

- 77 -

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูประกันตนที่มีอายุระหวาง 31–45 
ป มีความคิดเห็นดานการใหความม่ันใจตอผูรับบริการแตกตางกับผูประกันตนที่มีอายุ
ระหวาง 15–30 ป และผูประกันตนทีมี่อายตุัง้แต 46 ปขึน้ไป ซึง่ผูประกันตนทีมี่อายรุะหวาง 
31–45 ป เห็นวาคุณภาพการใหบริการดานการใหความม่ันใจตอผูรับบริการนอยกวากลุม
อืน่ๆ สอดคลองกับงานวิจยัของ จตพุร เขยีวเขนิ (2553) ทีว่จิยัเร่ืองความคาดหวังของลูกคา
ตอการใหบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขายอยนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ (ลําพูน) พบวา กลุมลูกคาท่ีมีอายุตางกัน จะมีความคาดหวังตอการใหบริการ
แตกตางกัน 
   2.3 กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดแตกตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ในรายดานท้ัง 5 ดาน ไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศักด์ิกยะ บุญรอด  (2550) เรื่องความคาดหวังของผูปวยท่ีมีตอ
คุณภาพบริการของหนวยบริการปฐมภูมิในอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบวารายไดของ
ผูปวยไมมีผลตอคุณภาพการใหบริการของหนวยบริการปฐมภูมิในอําเภอระโนด จังหวัด
สงขลา 
   2.4 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน เห็นวาคุณภาพการให
บริการของสํานกังานประกันสงัคมจังหวัดอุบลราชธานี ดานการเขาถงึจติใจของผูรับบริการ
แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 โดยผูประกันตนทีมี่การศึกษาระดับประถม
ศึกษา/มัธยมศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางจากผูประกันตนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ซึ่งกลุมน้ีใหความสําคัญดานการเขาถึงจิตใจของผูรับบริการ สูงกวากลุมอ่ืนๆ ซึ่ง
สอดคลองกบังานวิจยัของ ปณัสยา เกตวิงศ (2550) เรือ่งความคาดหวังของผูมารับบริการ
ตอการใหบริการของฝายการเงินและบัญชีสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข พบวา ผูมารับบริการท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มี

ความคาดหวังดานการเขาถงึจิตใจของผูรับบริการแตกตางจากผูมารับบริการท่ีมีระดับการ
ศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   2.5 กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน เห็นวาคุณภาพการให
บริการของสํานกังานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05 โดยผูประกันตนทีมี่สถานภาพโสด มีความ

คิดเห็นดานการตอบสนองตอผูรับบริการแตกตางกับผูประกันตนที่มีสถานภาพสมรส ซึ่ง
กลุมตวัอยางทีมี่สถานภาพสมรสจะใหความสําคญัดานการตอบสนองตอผูรับบริการสูงกวา
กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพโสด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อินทิรา จันทรัฐ (2552) เรื่อง

ความคาดหวังและการรับรูจรงิตอคณุภาพการบริการสายการบินตนทนุตํา่ เทีย่วบินภายใน
ประเทศ พบวา ผูใชบริการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีการรับรูจริงตอคุณภาพการ
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บริการดานทัศนะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01
 3. ความคาดหวังของผูประกันตนทีมี่ตอสํานักงานประกันสงัคมจังหวัดอุบลราชธานี 
เปนการสัมภาษณในเชิงลึกเฉพาะสวนท่ีมีความแตกตาง อภิปรายผลไดดังนี้
   3.1 ผูประกันตนที่มีอายุระหวาง 31–45 ป มีความคิดเห็นดานการใหความ
ม่ันใจตอผูรับบริการแตกตางกับผูประกันตนที่มีอายุระหวาง 15–30 ป และผูประกันตนที่
มีอายุตั้งแต 46 ปขึ้นไป ซึ่งผูประกันตนที่มีอายุระหวาง 31–45 ป เห็นวาคุณภาพการให
บริการดานการใหความม่ันใจตอผูรับบริการนอยกวากลุมอ่ืนๆ โดยจากการสัมภาษณ 
พบวา ผูประกันตนทีมี่อายรุะหวาง 31–45 ป มีความคาดหวังดานการใหความม่ันใจตอผูรับ
บริการในเร่ืองของความโปรงใส และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
ผูประกันตนที่มีอายุระหวาง 15 –30 ป และผูประกันตนที่มีอายุตั้งแต 46 ปขึ้นไป มีความ
คาดหวังดานการใหความม่ันใจตอผูรับบริการ ในเรื่องของแนวปฏิบัติที่ยึดกฎระเบียบเปน
หลัก การปฏิบัติงานที่เปนไปตามมาตรฐานท่ีตั้งไว การปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
ตลอดจนการชวยแกไขปญหา และอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน สวนดานอื่นๆ ไมแตกตาง
   3.2 ผูประกันตนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา มีความคิด
เหน็แตกตางจากผูประกันตนทีมี่การศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ไป ซึง่กลุมน้ีใหความสําคัญ
ดานการเขาถงึจติใจของผูรบับริการ สงูกวากลุมอ่ืนๆ โดยจากการสัมภาษณ พบวา ผูประกัน
ตนทีมี่การศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา มีความคาดหวังดานการเขาถงึจติใจของ
ผูรับบริการ ในเร่ืองของการเอาใจใสผูรับบริการ การคํานึงถึงประโยชนของผูรับบริการเปน
หลัก ความเหมาะสมของท่ีตั้งสํานักงาน และการใหบริการตามอําเภอที่หางไกล ผูประกัน
ตนทีมี่การศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ไป มีความคาดหวังดานการเขาถงึจติใจของผูรับบริการ 
ในเร่ืองของความรูความสามารถของเจาหนาท่ี การปฏิบัติหนาท่ีแทนกันได การ
ประชาสัมพันธ และความกระตือรือรนในการใหบริการของเจาหนาที่ สวนดานอื่นๆ ไม

แตกตาง
   3.3 ผูประกันตนทีมี่สถานภาพโสด มีความคิดเหน็ดานการตอบสนองตอผูรับ
บริการแตกตางกับผูประกันตนท่ีมีสถานภาพสมรส ซึง่กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพสมรสจะ
ใหความสําคัญดานการตอบสนองตอผูรับบริการสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพโสด โดย
จากการสัมภาษณ พบวา กลุมน้ีมีความคาดหวังในดานของเจาหนาท่ีที่ใหบริการมีจํานวน

ทีเ่พยีงพอตอผูมาใชบริการ ความกระตือรือรนในการใหบริการของเจาหนาท่ี และการแสดง
ความคิดเห็นในการใหบริการ สวนกลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพโสด ใหความสําคัญในเร่ือง
ความรวดเร็วในการรับบริการ และอยากไดคําแนะนาํทีช่ดัเจนจากเจาหนาที ่สวนดานอืน่ๆ 

ไมแตกตาง
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
   1. ดานการใหความม่ันใจตอผูรับบริการ ควรพัฒนาเจาหนาท่ีโดยเพิ่มทักษะการ
สื่อสารใหมากข้ึน ควรยึดกฎระเบียบเปนหลักในการใหบริการผูประกันตน และกําหนด
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการท่ีชัดเจนทุกงาน
  2. ดานการเขาถึงจิตใจของผูรับบริการ ควรจัดใหมีการออกหนวยเคลื่อนที่และมี
การประชาสัมพันธไปยังอําเภอที่หางไกล จัดทําคูมือในการปฏิบัติงานทุกงานภายในฝาย 
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีที่จะสามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนกันได ควร
ปรับปรุงแกไขการทํางานตามขอเสนอแนะในแนวทางท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
  3. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการควรจดัใหมีตูรับขอรองเรยีน และตูแสดงความ
คิดเห็น เพิ่มเจาหนาท่ีใหเพียงพอในการใหบริการ เจาหนาท่ีควรใหบริการดวยความ
กระตือรือรน และตรงตอเวลา

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
  1. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพในการใหบริการของเจา
หนาท่ีสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 
  2. การศึกษาการจัดรูปแบบการประชาสัมพันธที่สรางความเขาใจใหกับผูประกัน
ตนของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีอยางมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณา ดูแลเอาใจใสจากผูชวย

ศาสตราจารย ดร. นลินี ทองประเสริฐ ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และผูชวย 
ศาตราจารย ดร. อัยรดา พรเจริญ กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาใหความชวย

เหลือเปนอยางดี ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบ และใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลวิจัย และไดใหคําปรึกษา แนะนําในแงคิดท่ีดีเกี่ยว
กับวิธีการสรางเครื่องมือ และการวิเคราะหขอมูล ในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้
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