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บทคดัย่อ 

การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล ความรู้ ความ
เข้าใจในข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสงัคมของผู้ประกนัตนชาวไทย และศึกษา
ถึงกลยุทธ์การสือสารดิจิทัลและปัญหาทีพบในการใช้สือดิจิทัลของสาํนักงานประกันสังคม ใน
ปัจจุบัน โดยทาํการศึกษา กับผู้ประกันตนชาวไทย จํานวน  คน ทาํการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และทาํการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้บริหารสาํนักงานประกนัสงัคม จาํนวน  ทา่น  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันสาํนักงานประกันสังคมมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสือดิจิทัลผ่านช่องทางหลัก 3 ช่องทาง คือ Facebook Fanpage สํานักงานประกันสังคม 
เวบ็ไซต์สาํนักงานประกันสังคม (WWW.SSO.GO.TH) และ Application SSO Connect Mobile 

แต่ช่องทางการสือสารผ่านสือดิจิทลัของสาํนักงานประกันสังคมทสีามารถเข้าถึงผู้ประกันตนหรือ
ผู้ใช้บริการได้ดีทีสุดในมุมมองของผู้บริหารคือ Facebook Fanpage สํานักงานประกันสังคม 
เนืองจากสามารถสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากทีสุด การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสาํนักงานประกันสังคมจะเน้นเรืองการสร้าง การ
รับรู้ โดยมีเรืองทีสาํคัญทังหมด 4 เรืองหลัก คือ การจัดเกบ็เงินสมทบ การจ่ายสิทธิประโยชน์
ทดแทน 7 กรณี หน้าทีนายจ้าง และหน้าทีและสิทธิประโยชน์ทีลูกจ้างจะได้รับ โดยมีเนือหา การ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารทจีะนาํเสนอผ่านสอืต่างๆ ดังนี คือ เนือหาเกยีวกบัการให้ความรู้และ
สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 39 , เนือหาเกียวกับการให้ความรู้และสิทธิประโยชน์
ผู้ประกันตนมาตรา 40 , เนือหาเกยีวกับการให้ความรู้เรืองการส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย ของ
กระทรวงแรงงาน , เนือหาเกยีวกบัสทิธปิระโยชน์กรณีการว่างงานและเนือหาเกียวกบัการสร้างการ
รับรู้ของการบริการสายด่วน 1506 โดยศูนย์สารนิเทศซึงเป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของสาํนักงานประกันสังคมได้มีการจัดตังคณะอนุกรรมการ การประชาสัมพันธ์ขึน
เพือร่วมกนัคิด ออกแบบเนือหาการประชาสมัพันธท์สีร้างสรรค์ จดจาํง่าย ใช้ภาษาทโีดนใจ เพือให้
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เหมาะสมกับผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม และทาํให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสงัคมได้อย่างถูกต้อง เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผู้ใช้บริการ 

ในส่วนของผลการศึกษาโดยการเกบ็ข้อมูลจากกล่มตัวอย่างทเีป็นผู้ประกันตนจาํนวน 
400 คน สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของ
สาํนักงานประกันสังคมโดยรวมในระดับสูง โดยเมือเปิดรับข้อมูลข่าวสารของสาํนักงานประกัน
สงัคมผ่านสอืดิจิทลัแล้วสามารถจดจาํข้อมูลเฉพาะทเีกียวข้องได้เป็นอย่างดี โดยมี ความคิดเหน็ว่า 
การใช้วิดีโอเพืออธิบายข้อมูลทาํให้ได้ข้อมูลทีละเอียดเหน็ภาพชัดเจน ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย และ
รวดเร็วมากขึน โดยเมือเปิดรับข้อมูลข่าวสารของสาํนักงานประกันสังคมในสือดิจิทัลแล้วทาํให้
ทราบถึงสิทธิประโยชน์ทคีวรได้รับอย่างครบถ้วน และสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เหน็ด้วย หรือไม่เหน็
ด้วยกับข้อมูลข่าวสารนันๆ และสามารถสรุปเนือหาเป็นความเข้าใจของตนเองได้อย่างสันๆ 
กระชับ และจดจาํได้ รวมถึงสามารถประเมินได้ว่าเนือหาทถ่ีายทอดออกมานัน มีความเหมาะสม
และนําเสนออย่างถูกต้องในด้านของเนือหาข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า 

1.  ผู้ประกนัตนทมีีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนทแีตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสงัคมไม่แตกต่างกนั  

2.  ประเภทของผู้ประกันตนทแีตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่าน
สอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสงัคมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

3.  ผู้ประกันตนทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและประเภท
ผู้ประกันตนแตกต่างกันมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิ ทัลของสํานักงาน
ประกนัสงัคมไม่แตกต่างกนั  

4.  พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของผู้ประกันตน มีความสัมพันธ์
กับความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทัลของสาํนักงานประกันสังคมของผู้ประกันตน
ชาวไทย โดยความสมัพันธด์ังกล่าวเป็นเชิงบวก 

 
Abstract 

The objective of this research is to study the Thai insured persons’ behavior of 

information exposure, knowledge, understanding of information via digital media of the Social 

Security Office (SSO), and to study the digital communication strategy and problem currently 

found in use of SSO digital media. The study on both female and male Thai insured persons 

for 400 persons was conducted. The data was collected using questionnaire and in-depth 

interview with five SSO executives that have had corporate communication knowledge.  

The finding of the studying result indicated that SSO has currently publicized 

information via digital media through three main channels consisting of SSO Facebook 



Fanpage, SSO website (WWW.SSO.GO.TH), and Application SSO Connect Mobile. 

However, SSO digital media communication which has been the best accessibility to the 

insured persons or the service users in the viewpoint of the executives has been SSO Facebook 

Fanpage due to its ability to most conveniently, rapidly and efficiently create perception and 

access to the service users. SSO public relations have emphasized on creation of perception. 

Four main important matters have consisted of contribution collection, payment of benefits 

for 7 cases, employer duty, and duty and privilege which will be acquired by the employee. 

The contents of the information public relations which will be proposed via media have 

included the content relating to knowledge provision and privilege of the insured person under 

Section 39, the content relating to knowledge provision and privilege of the insured person 

under Section 40, the content relating to knowledge provision on the matter of health 

promotion under the policy of the Ministry of Labour, the content relating to privilege in case 

of unemployment, and the content relating to creation of perception of Hotline Service 1506. 

The Information Center which is the key work unit in public relations of SSO information 

has established the Sub-Committee of Public Relations for mutual thinking, and designing 

the content of public relations which has been creative, easily memorized, and has used 

language that hit home to be suitable for each group of the service users, resulting in proper 

knowledge and understanding of information via SSO digital media for maximum interest of 

the service users.  

In part of the studying result by collection of data from the samples that are 400 

insured persons, it could be concluded that the samples had high level of the overall 

knowledge and understanding of SSO information via digital media. After exposure of SSO 

information via digital media, the related specific information could be well memorized. They 

commented that the use of video for information explanation could acquire the detailed and 

clearly illustrative information, and contribute to more easy and rapid understanding. After 

exposure of SSO information in digital media, the samples were informed of privileges which 

should be completely acquired. The agreement or disagreement with such information could 

be analyzed. The contents could be summarized into self-understanding in short and 

conciseness, and could be memorized. In addition, the transmitted contents could be assessed 

how more or less they were suitable and properly proposed in term of the information content. 

The finding of the hypothesis testing result included the following. 

 

 



1.  The insured persons with different gender, age, educational level, and monthly 

income had indifferent behavior of information exposure via SSO digital media. 

2.  Different type of the insured persons had different behavior of the information 

exposure via SSO digital media at statistical significance of 0.05. 

3.  The insured persons with different gender, age, educational level, monthly 

income, and type of the insured person, had indifferent knowledge and understanding on the 

information via SSO digital media.  

4.  The insured person’s behavior of the information exposure via digital media 

of the insured was positively related to knowledge and understanding of the information via 

SSO digital media. 

 

บทนาํ 
ปัจจุบันสอืดิจิทลัเข้ามามีบทบาทสาํคัญในการสอืสาร ทงัการสอืสารระหว่างบุคคล กบั

บุคคล และการสือสารระหว่างองค์กรกับบุคคล ทงันีเนืองจากการสือสารผ่านสือดิจิทัลเป็นการ
สือสารทสีามารถเข้าถึงผู้รับสารได้อย่างทวัถึงและรวดเรว็ ดังนันจึงไม่สามารถปฏเิสธได้เลยว่า กล
ยุทธ์และรูปแบบการสือสารผ่านสือดิจิทัลทีดี และเหมาะสมกับผู้รับสารถือเป็นกลไก แห่ง
ความสาํเรจ็ทีสาํคัญประการหนึงขององค์กรทุกองค์กร ทงัภาครัฐและเอกชน จากความง่าย และ
สะดวกรวดเรว็ในการใช้สอืออนไลน์ในการติดต่อสอืสารนัน ทาํให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ผู้ประกอบการต่างหันมาให้ความสาํคัญ และมีการดําเนินนโยบายในการใช้สือดิจิทัลมาเป็น
ตัวกลางในการสอืสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายกนัอย่างแพร่หลายเพือให้สอดคล้องกบัพฤติกรรม
การใช้งานของผู้บริโภค โดยจากความสําคัญของสือดิจิทัลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ประชาชนทุกเพศทุกวัยนีเองทาํให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการหน่วยงานต่างๆ ได้เปลียนมุมมอง
ในการบริหารการสือสารโดยหันมาให้ความสําคัญต่อการใช้สือดิจิทัลมากขึน ซึงสํานักงาน
ประกันสังคมถือเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึงทเีลง็เหน็ถึงความสาํคัญของการใช้สือดิจิทัล
ในการติดต่อสอืสารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการ  

แต่อย่างไรกด็ี จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์สาํนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี 
(2558 – 2562) ได้สรุปไว้ว่า ปัจจุบันการใช้สือดิจิทัลในการติดต่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของ
สาํนักงานประกันสังคมยังไม่ประสบผลสาํเร็จในการสือสารตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ เนืองจาก
ปัญหาทีเกียวกับเนือหาด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรขาดการสร้างความแตกต่างทีจดจาํได้
จากคุณค่าขององค์กรทีตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และไม่มีการแยกหมวดหมู่ ของ
เนือหาการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม ทาํให้ในปัจจุบันการสือสารผ่าน
สือออนไลน์ของสาํนักงานประกันสังคมยังเป็นข้อมูลข่าวสารทีเข้าใจยาก และเนือหาข่าวสารไม่
สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหาเรืองช่องทางการสือสาร



ประชาสัมพันธ์ทียังไม่สามารถครอบคลุมผู้รับสารได้ทุกระดับขาดความถีในการสือสารและ
ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ทาํให้ผู้ประกันตนหลายๆ คนสูญเสีย
โอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์ทีตนเองพึงจะได้รับจากการประกันตน (ยุทธศาสตร์สาํนักงาน
ประกนัสงัคม, 2557)  

จากปัญหาการใช้สือดิจิทัลในการติดต่อสือสารกับผู้ประกันตนของสํานักงาน
ประกันสังคมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทจีะทาํการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านสอืดิจิทัลของผู้ประกันตน รวมถึงความรู้ ความเข้าใจในเนือหาข้อมูลข่าวสารผ่านสือ
ดิจิทัลของผู้ประกันตน ในการศึกษาวิจัยครังนีเป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) 
ประกอบด้วยงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยเลือกทาํการศึกษากับกลุ่ม
ประชาชนทเีป็นผู้ประกนัตนชาวไทย เนืองจากกลุ่มผู้ประกนัตนเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการทมีีจาํนวนมาก
ทสีุดและเป็นกลุ่มทีมีความต้องการข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทตีนเองจะได้รับจาก
การประกันตนมากทีสุด เพือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของ
ผู้ประกันตน และความรู้ ความเข้าใจของผู้ประกันตนทีมีต่อเนือหาข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัล
เกียวกับสาํนักงานประกันสังคม นอกจากนันยังทาํการวิจัยเชิงคุณภาพกับผู้บริหารของสาํนักงาน
ประกันสังคมทรัีบผิดชอบเรืองการสือสารองค์กรผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสังคม โดยทาํ
การสมัภาษณ์เชิงลึกเพือศึกษาถึงกลยุทธ์การสอืสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสังคม และ
ปัญหาทีพบในการใช้สือดิจิทัลของสาํนักงานประกันสังคมในปัจจุบัน เพือนาํข้อมูลทีได้จากการ
ศึกษาวิจัยทงั 2 ส่วนมาทาํการวิเคราะห์ และสรุปผลออกมาเป็นแนวทางการสอืสารผ่านสอืดิจิทัล
ของสาํนักงานประกนัสงัคมต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
ในการศึกษา เรืองแนวทางการสอืสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสงัคม ในครัง

นี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี 

1.  เพือศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสาํนักงาน
ประกนัสงัคม ของผู้ประกนัตนชาวไทย 

2.  เพือศึกษาถึงความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสาํนักงาน
ประกนัสงัคมของผู้ประกนัตนชาวไทย 

3.  เพือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือ
ดิจิทัลของสํานักงานประกันสังคม กับความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน
ประกนัสงัคมผ่านสอืดิจิทลัของผู้ประกนัตนชาวไทย 

4.  เพือศึกษาถึงกลยุทธ์การสือสารดิจิทัลและปัญหาทีพบในการใช้สือดิจิทัลของ
สาํนักงานประกันสังคมในปัจจุบัน รวมทงัศึกษาแนวทางการสือสารดิจิทัลของสาํนักงานประกัน
สังคมทีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัล เพือ



สร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสังคม ให้ผู้ประกนัตน
ชาวไทยมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารของสาํนักงานประกนัสงัคม เพิมมากขนึ 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเกยีวขอ้ง 
แนวคิดเกียวกบัประชากรศาสตร ์ 
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้กล่าวถึงแนวความคิดเกียวกับประชากรไว้ว่าป็น

แนวคิดทีใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์จะเกิดขึน
ตามแรงบังคับจากภายนอก มากระตุ้น โดยมีความเชือว่าหากคนเรามีคุณสมบัติทางประชากร
แตกต่างกันกจ็ะมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปด้วย เช่น พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสือ 
พฤติกรรมการตัดสินซือสินค้า เป็นต้น ซึงสอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories 
Theory) ทอีธบิายว่า พฤติกรรมของบุคคลเกยีวข้องกบัลักษณะต่างๆ ของบุคคล หรือลักษณะทาง
ประชากร โดยเชือว่าบุคคลทีมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือในลาํดับชัน
ทางสงัคมเดียวกนั และบุคคลกลุ่มเดียวกนัจะเลือกรับและตอบสนองต่อเนือหาข่าวสารในลักษณะ
เดียวกนั  

แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสาร 
ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ (2554 : หน้า 9) อ้างถึง Klapper J.T. (1960 : หน้า 19-

25) กล่าวว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ 

ซึงประกอบไปด้วยการกลันกรอง 4 ขันตอน ดังนี . การเลือกเปิดรับ ( Selective Exposure) 
เป็นขันแรกในการเลือกช่องทางการสอืสารบุคคล จะเลือกเปิดรับสือและข่าวสารจากแหล่งสารทมีี
อยู่ด้วยกันหลายแหล่ง 2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผู้เปิดรับข่าวสารมี
แนวโน้มทจีะเลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึง โดยมักเลือกตามความคิดเหน็ ความสนใจ
ของตน เพือสนับสนุนทศันคติทมีีอยู่ และหลีกเลียงสิงทไีม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจหรือ
ทศันคติเดิมทมีีอยู่แล้ว เพือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจทีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ทเีรียกว่า 
ความไม่สอดคล้องทางด้านความเข้ าใจ  (Cognitive Dissonance)  3. การเลือกรับรู้และ
ตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมือบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็
ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทงัหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไป เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และ
ตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ ความเชือ ความต้องการ
ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ และ 4. การเลือกจดจาํ 
(Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําข่าวสารในส่วนทีตรงกับความสนใจ ความต้องการ 
ทัศนคติของตนเอง และมักจะลืมหรือไม่นาํไปถ่ายทอดต่อในส่วนทีตนเองไม่สนใจ ไม่เหน็ด้วย 
หรือเรืองทขัีดแย้งกบัความคิดของตนเอง  

 

 



แนวคิดเกียวกบัความรู ้ความเขา้ใจ 

บลูม และคณะ (Bloom, others, ) กล่าวว่า ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถ
ในการขยายความรู้ ความจาํให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล แยกเป็น  ขันทสีาํคัญ คือ
การแปลความหมายของคาํ ข้อความ สัญลักษณ์ในแง่มุมใหม่ตามเนือเรืองและหลักวิชาการนันๆ 
การตีความโดยเอาความหมายจากการแปลทงัหมดมารวมกนัแล้วสรุปหรือขยายความนันตามแนว
ใหม่ และทัศนะใหม่ มุมมองใหม่ เพือให้กว้างไกลออกไปจากข้อเทจ็จริง โดยจะต้องให้ข้อ มูล 
หรือมีแนวโน้มอย่างเพียงพอ และบลูมยังได้กล่าวถึงความรู้ในพฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่มพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ไว้ว่าเป็นกลุ่มทมีีความสามารถและทกัษะทางด้านสมองในการคิดเกียวกับ
สิงต่างๆซึงสามารถแยกย่อยได้เป็น  ขัน ดังนี . ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถใน
การจาํหรือระลึกได้ ซึงรวมประสบการณ์ต่างๆ ทเีคยได้รับรู้มา . ความเข้าใจ (Comprehension) 

เป็นความสามารถในการแปลความหมาย ตีความหมายเพือขยายในเรืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ 
. การนาํไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการนาํสาระสาํคัญต่างๆ ไปใช้ในสถานการณ์

จริงหรือกล่าวอีกอย่างหนึงเป็นการใช้ความเป็นนามธรรมในสถานการณ์รูปธรรม ซึงความ  เป็น
นามธรรมอาจจะอยู่ในรูปแบบความคิดทวัไป กฎเกณฑ ์เทคนิค และทฤษฎี ฯลฯ . การวิเคราะห์ 
(Analysis) เป็นความสามารถในการแยกการสือความหมายไปสู่หน่วยย่อยเป็นองค์ประกอบ
สาํคัญหรือส่วนเพือให้ได้ลาํดับชันความคิดความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เช่นนีกเ็พือ  มุ่งจะให้การ
สอืสารความหมายมีความชัดเจนยิงขึน . การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการ
นาํหน่วยต่างๆหรือส่วนต่างๆรวมเข้าเป็นเรืองเดียวกันจัดเรียบเรียง และรวบรวมเพือสร้างแบบ
แผนหรือโครงสร้าง . การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินคุณค่าของ
เนือหาวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทงัในเชิงปริมาณ และคุณภาพทสีอดคล้องกับสถานการณ์ซึงอาจ
กาํหนดกฎเกณฑข์นึเองหรือผู้อนืกาํหนด 

แนวคิดเกียวกบัสือดิจิทลั 

สอืดิจิทลั หมายถึงสอืทมีีการนาํเอาข้อความ กราฟิก ภาพเคลือนไหว เสยีง และ วิดีโอ 

เป็นต้น โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้ข้อมูลทเีป็นสือ
ต่างๆ เหล่านันมาแปลงสภาพและเชือมโยงเข้าด้วยกนัเพือประโยชน์ในการใช้งาน ภัทรวดี เหรียญ
มณี (  : หน้า -  อ้างถึง ชลธาร วิริยะพุทธิวง และคนอนืๆ ,2554) โดยธิดาพร ชนะชัย 
(2550 : หน้า 1-3) ได้สรุปความหมายของสอืใหม่เป็น 3 ประเดน็ ดังนี 1. มีความเป็นสอืดิจิทลั 
(Digital Media) เป็นการสือสารแบบไร้สายทีรวดเร็วด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติก มีการเชือมต่อ
ข้อมูลผ่านดาวเทยีม 2. เป็นสอืทเีป็นสอืใหม่นอกเหนือจากสอืพืนฐานเดิม หรือ สอืแบบดังเดิม ที
มีอยู่ และ 3. เป็นสอืทสีร้างสรรค์ขึนมาเพือสนับสนุนงานทเีน้น Creativity Innovation) 

 

 

 



วิธีการดําเนนิการวิจยั 

1. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
การศึกษาเรือง แนวทางการสือสารผ่านสือดิจิทัลของสาํนักงานประกันสังคม จาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องเพือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา สามารถนาํมา
สร้างเป็นกรอบแนวคิด ในการศึกษาวิจัยได้ดังนี 
 

  ตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.  ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณประชากรทใีช้ในการศึกษา ครัง

นี คือ ผู้ประกนัตนชาวไทยทงัเพศหญิงและเพศชายทอีาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทงั  เขต 

H3 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์
- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 

- สถานภาพทางเศรษฐกจิ 

- ขอ้มูลผูป้ระกนัตน 

H1 

พฤติกรรมการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสาร 
ผ่านสือดิจิทลัของผูป้ระกนัตน 

1. การเลือกเปิดรับ  
2. การเลือกให้ความสนใจ  
3. การเลือกรับรู้ และตีความหมาย  
4. การเลือกจดจาํ  

(ศิวัช, 2554) 
 

H3 

 

ความรู ้ความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสาร
เกียวกบัสํานกังานประกนัสงัคมผ่านสือ

ดิจิทลั  
1. สามารถจดจาํได้ (Knowledge) 
2.  เข้าใจข่าวสาร (Comprehension) 
.  สามารถนาํไปใช้ได้ (Application) 
.  วิเคราะห์ข่าวสารได้ (Analysis) 
.  สงัเคราะห์ข่าวสารได้ (Synthesis) 

.  ประเมินผลข่าวสารได้ (Evaluation) 
(Bloom, 1956) 

H2 



รวมทงัสนิ 4,679,392 คน (ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคม) และความมันคงของมนุษย์ ณ 
วันท ี  กนัยายน ) ใช้การคาํนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคาํนวณในการหาขนาดตัวอย่าง
ของ Yamane (1970: 580-581) พบว่า จาํนวนกลุ่มตัวอย่างทเีหมาะสมกบั การศึกษาวิจัยครังนี 
คือ  ตัวอย่าง และเพือให้ได้กลุ่มตัวอย่างทคีรอบคลุมกับจาํนวนประชากรมากขึน ผู้วิจัยจึง
กาํหนดให้มีจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจัยในครังนีทังสิน  ตัวอย่าง โดยกลุ่ม
ตวัอย่างดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ทเีคยเข้ามาใช้งานผ่านช่องทางสอืดิจิทลั ของสาํนักงานประกนัสังคม 
ไม่ตาํกว่า  ครัง ในรอบ  เดือนทผ่ีานมา 

3.  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

เครืองมือทใีช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิจัยครังนี ผู้วิจัย
ได้ใช้เครืองมือทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึงแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกันตน ส่วนที  
แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสํานักงาน
ประกันสังคม ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกับความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั
ของสาํนักงานประกันสังคม ส่วนที 4 ข้อเสนอแนะของผู้ประกันตนเกียวกับการใช้งานผ่านสือ
ดิจิทัลของสํานักงานประกันสังคม  (Webpage สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , 
Facebook Fanpage สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , Application SSO Connect 

Mobile) และการสอืสารดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสงัคม 

4.  การวิเคราะหข์อ้มูล 

หลังจากเกบ็ข้อมูลครบถ้วน ผู้วิจัยได้ทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง
ของแบบสอบถาม จากนันจึงนาํแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ตามวิธีการวิจัยทางสถิติ และ
ดําเนินการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics Analysis) และสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) 
ประกอบด้วย  Chi-square / T-test One-way analysis of variance ANOVA และ Pearson' s 

Correlation Coefficient 

ในส่วนของการศึกษาวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ 
เชิงลึกเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ซึงได้กาํหนดรายละเอียดเกียวกับระเบียบวิธีวิจัย
ดังนี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทใีช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารของสาํนักงานประกันสังคมทรัีบผิดชอบเรือง

การสือสารองค์กรผ่านสือดิจิทัลของสาํนักงานประกันสังคม จํานวน 5 ท่าน โดยผู้วิจัยทาํการ
คัดเลือกจากผู้บริหารทีรับผิดชอบ  เ รืองการสือสารองค์กรผ่านสือดิจิทัลของสํานักงาน
ประกนัสงัคมทมีีความยินดีทจีะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก  

 



2.  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

ในการวิจัยครังนี เครืองมือทใีช้ในการเกบ็ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ กงึมี
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เป็นการสมัภาษณ์ทมีีการวางแผน การสมัภาษณ์ไว้ก่อน
ล่วงหน้าอย่างเป็นขันตอนแบบเข้มงวดพอประมาณ และข้อคาํถามในการสัมภาษณ์  มีโครงสร้าง
แบบหลวม (Loosely Structure) หมายถึง ข้อคาํถามสามารถปรับเปลียนได้ตาม ความเหมาะสม
ของสถานการณ์ในขณะนันๆ  

  
ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

การศึกษาเรือง แนวทางการสือสารผ่านสือดิจิทัลของสาํนักงานประกันสังคม  ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยและมีการอภิปรายผล ดังนี 

1.  กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยเมือต้องการทราบข้อมูล
ข่าวสารเกียวกับประกันสังคม จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของสาํนักงานประกันสังคม 
รองลงมา คือ เมือต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับประกันสังคม จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก 
Application SSO Connect Mobile ของสํานักงานประกันสังคม ทังนี เนืองจากข้อมูลข่าวสาร
เกียวกับประกันสังคมไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารทมีีความจาํเป็นกับชีวิตประจาํวันของผู้ประกันตน ดังนัน 
ผู้ประกนัตนจึงมีพฤติกรรมในการเข้ามาเปิดรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะในเวลาทตีนเองต้องการทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกียวกับประกันสังคม หรือในกรณีเกิดความจําเป็นเร่งด่วนทีต้องการรับสิทธิ
ประโยชน์เทา่นัน เช่น กรณีเกดิอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีเกดิการเจบ็ป่วยแบบกระทนัหัน เป็นต้น 
โดยกลุ่มตัวอย่างจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากเวบ็ไซต์ของสาํนักงานประกันสังคม ซึงผลการศึกษา
สอดคล้องกบัผลการศึกษาในครังนีเกยีวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้ประกนัตน ที
พบว่า ส่วนใหญ่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยมักจะเข้ามาดูข้อมูลข่าวสารของสาํนักงานประกนัสังคม
ผ่านสือดิจิทัลเฉพาะเวลาทสีงสัยหรือต้องการได้ข้อมูลข่าวสารทีเกียวกับประกันสังคมในเรืองใด
เรืองหนึงเท่านัน และสอดคล้องกับแนวคิดของศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ ( ) ทกีล่าวว่า คนเรา
มักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ ความเชือ 
ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนัน 

แต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารทสีอดคล้อง กับลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากจะทาํให้
ข่าวสารบางส่วนถูกตัดทงิไป ยังมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทศิทางเป็นทน่ีาพอใจของแต่ละบุคคล
ด้วย โดยบุคคลจะเลือกจดจําข่าวสารในส่วนทีตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติของ
ตนเองและมักจะลืมหรือไม่นําไปถ่ายทอดต่อในส่วนทีตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย หรือเรืองที
ขัดแย้งกับความคิดของตนเอง ข่าวสารทีเราเลือกจดจําไว้นันมักมีเนือหาทีจะช่วยส่งเสริมหรือ
สนับสนุนความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรือความเชือของแต่ละคนทีมีอยู่เดิมให้มีความ
มันคงชัดเจนยิงขึนและเปลียนแปลงยากขึน เพือนาํไปใช้เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป  



2.  กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยหลังจากเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสาํนักงานประกันสังคมแล้ว เมือพบว่า ข่าวสารหรือข้อมูลใดทไีม่เห็น
ด้วยจะเลิกให้ความสนใจในข่าวสารนันทนัที ทงันี เนืองจากพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารทวัไป คือ 
จะเลือกเปิดรับข่าวสารทีตรงกับความสนใจ ทัศนคติ หรือความรู้เดิมของตน หากข่าวสารใดไม่
ตรงกับทัศนคติ หรือตนเองไม่เหน็ด้วยกมั็กจะไม่เปิดรับต่อ เพือหลีกเลียงความไม่สบายใจจาก
การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ซึงผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาในครังนีเกียวกับพฤติกรรม
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสังคม
ทพีบว่า ผู้ประกนัตนจะเลือกจดจาํเนือหาข่าวสารทสีอดคล้องกบัความสนใจเทา่นัน และสอดคล้อง
กับแนวคิดของศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ ( ) ทีกล่าวว่า ผู้เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มทีจะเลือก
สนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึง โดยมักเลือกตามความคิดเห็นความสนใจของตนเพือ
สนับสนุนทศันคติทมีีอยู่ และหลีกเลียงสิงทไีม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทศันคติเดิม
ทีมีอยู่แล้ว เพือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจทีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ทีเรียกว่า ความไม่
สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ (Cognitive Dissonance) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Todd 

Hunt and Brent d. Ruben ( ) ทกีล่าวว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสาร คือ 
ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) โดยทัศนคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอียง 
(Preference and Predisposition) ต่อเรืองต่างๆ ส่วนค่านิยม คือหลักพืนฐานทีเรายึดถือเป็น
ความรู้สึกทว่ีาเราควรจะทาํหรือไม่ควรทาํอะไรในการมีความสัมพันธ์กับสิงแวดล้อมและคน ซึง
ทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิงต่อการเลือกใช้สือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก
ตีความหมายและการเลือกจดจาํ 

3.  ผู้ประกนัตนทมีีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนทแีตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสังคมไม่แตกต่างกนั ทงันี 
เนืองจากข้อมูลข่าวสารประกันสังคมจะมีประโยชน์ หรือมีความสาํคัญต่อผู้ประกันตนในกรณี  ที
ผู้ประกันตน มีข้อสงสัยเกียวกับข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องกับตนเองเท่านัน ดังจะเห็นได้จาก
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกยีวกบัประกันสังคมในครังนีทพีบว่า ส่วนใหญ่ จะ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยมักจะเข้ามาดูข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสาํนักงานประกันสังคม
เฉพาะเวลาทสีงสัยหรือต้องการได้ข้อมูลข่าวสารทเีกียวกบัประกนัสังคมในเรืองใดเรืองหนึงเท่านัน 
ดังนัน การศึกษาครังนีจึงพบว่า ผู้ประกันตนทมีีเพศ อายุ ระดับการศึกษาท ีอาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนทแีตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสังคม
ไม่แตกต่างกัน ซึงผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดจากบทความ เรือง  กลยุทธ์การทาํ Digital 

Marketing สําหรับธุรกิจ B2C (STEPS Academy , ) ได้สรุปกลยุทธ์การทํา Digital 

Marketing ไว้ว่า ผู้สือสารจะต้องเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี โดยก่อนทจีะสือสาร 
กบักลุ่มเป้าหมายนัน จาํเป็นอย่างยิงทจีะต้องศึกษาและทาํความเข้าใจเกียวกบักลุ่มว่าทลูีกค้า ของ
เรา โดยในขันแรกคุณจะต้องทาํ Buyer Persona เพือให้ทมีงานทราบว่าใคร คือ กลุ่มเป้าหมายที



แท้จริง โดยเริมจาก เริมต้นในการตังคําถามว่าพวกเขาเหล่านันมีพฤติกรรมอย่างไรเกียวกับ
อุตสาหกรรมททีา่นทาํอยู่ เช่น อะไรคือสงิทพีวกเขาสนใจ อะไรคือสงิทพีวกเขากาํลังค้นหา ปัญหา
ของพวกเขาคืออะไร มีอะไรทจีะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของคนเหล่านันได้บ้าง ปกติแล้วพวกเขา
เหล่านันค้นหาข้อมูลจากแหล่งใด อะไรบ้างทมีีคุณค่าต่อกลุ่มคนเหล่านี สินค้าหรือบริการทีพวก
เขาใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง 

4.  ประเภทของผู้ประกันตนทแีตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่าน
สอืดิจิทลัของสาํนักงานประกันสังคมแตกต่างกัน โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกันตนมาตรา  
จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสํานักงานประกันสังคมมากทีสุด 
รองลงมาคือผู้ประกันตนมาตรา  และน้อยทีสุด คือ ผู้ประกันตนมาตรา  ทังนี เนืองจาก
จาํนวนผู้ประกันตนมาตรา  ทเีป็นผู้ประกันตนใหม่เพิมจาํนวนขึนอย่างต่อเนือง โดยข้อมูลจาก 
Facebook Fanpage สาํนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานพบว่าในเดือนสิงหาคม  มี
จาํนวนผู้ประกันตนมาตรา  จาํนวน ,679,  คน จากจาํนวน ,629,  คนในเดือน
กรกฎาคม  เพิมขึนถึง ,  คน ดังนันผู้ประกนัตนมาตรา  ซึงเป็นลูกจ้างททีาํงานอยู่
ในสถานประกอบการและบริษัทเอกชน จึงมีความสนใจในข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
เกียวกับประกันสังคม เนืองจากเป็นสิทธิทีตนพึงจะได้รับจากการประกันตน จึงมีพฤติกรรมการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสงัคมมากทสีดุ สาํหรับผู้ประกนัตนมาตรา 

 ซึงเป็นผู้ประกันตนทปีระกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ เนืองจากในปีพ.ศ.  ที
ผ่านมาทางสาํนักงานประกันสังคมได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัล
เกยีวกบัการสมัครเป็นผู้ประกนัตนมาตรา  รวมถึงมีการเพิมสทิธปิระโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนือง 
จึงมีผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  เพิมขึนทาํให้มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลมากขึนตามไปด้วย และในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา  ทีมี
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลัน้อยทสีุด เนืองจากผู้ประกันตนมาตรา  หรือ
ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ เป็นผู้ทีเคยประกันตนตามมาตรา  หรือเคยเป็นผู้ประกันตนภาค
บังคับมาแล้วแต่ได้ลาออกจากสถานประกอบการ จึงมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารและ
สทิธปิระโยชน์ต่างๆ บ้างแล้ว จึงมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงาน
ประกันสังคมน้อยทีสุด นอกจากนี ผู้ประกันตนในแต่ละประเภทยังมีเ งือนไขความเป็น
ผู้ประกันตนและสิทธิประโยชน์ทีจะได้รับแตกต่างกันจึงทาํให้มีความต้องการข้อมูลข่าวสาร
เกียวกับประกันสังคมทีแตกต่างกัน ซึงผลการศึกษาสอดคล้องกับ Wilbur Lang Schramm 

( ) ทีกล่าวว่า การทีผู้รับสารมีความแตกต่างกัน ทาํให้มีความสนใจทีจะเลือกเปิดรับสือ
แตกต่างกัน โดยผู้รับสารจะประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารเพือสนองจุดประสงค์ของตนอย่าง
ใดอย่างหนึง ดังนัน เมือผู้รับสารมีความแตกต่างกันในด้านของความต้องการข่าวสาร หรือเนือหา
ข่าวสารจะส่งผลทาํให้ผู้รับสารมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารแตกต่างกนั และยังสอดคล้อง
กบัผลการศึกษาของสกุฤต กมลวัฒนา ( ) ททีาํการศึกษา เรืองการเปิดรับข่าวสารพฤติกรรม



การใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาํนักงานประกันสังคม: กรณีศึกษาศูนย์บริการ
ข้อมูลประกนัสังคม  ในเขตกรุงเทพมหานคร ทพีบว่า ผู้ใช้บริการสาํนักงานประกันสังคม ที
มีประเภทผู้ประกันตนทีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกียวกับสาํนักงานประดันสังคมที
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

5.  ผู้ประกันตนทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและประเภท
ผู้ประกันตนทีแตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสาํนักงาน
ประกันสังคมไม่แตกต่างกัน ทังนี เนืองจากจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของสํานักงาน
ประกนัสงัคม จะเหน็ได้ว่า ปัจจุบันในการสอืสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสังคมนันไม่ได้
มีการแบ่งรายละเอียดของเนือหาข่าวสารออกเป็นประเภทต่าง ๆ ทเีหมาะสมกับผู้ประกันตนทีมี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและประเภทผู้ประกนัตนทแีตกต่างกนั แต่จะเป็น
การสอืสารข้อมูลข่าวสารในภาพรวมด้านต่างๆ กล่าวคือ เนือหาการประชาสัมพันธ์จะต้องมาจาก
นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงแรงงานเป็นหลักเพือเชือมโยงบูรณาการหน่วยงานทีเกียวข้อง
เพือนาํเข้าทปีระชุมคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์ของสาํนักงานประกันสังคม เพือวางแผน
ทีจะดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทังองค์กร ดังนัน เนือหา
ข่าวสารทีทาํการสือสารให้กับผู้ประกันตนแต่ละกลุ่มจึงไม่ได้มีความแตกต่างกัน ส่งผลทาํให้
ผู้ประกันตนทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและประเภทผู้ประกันตน ที
แตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสาํนักงานประกันสังคม  ไม่
แตกต่างกนั ซึงผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า คณะผู้บริหารมีความคิดเหน็ทตีรงกนัว่า ควรมี
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทีมีความหลากหลาย ทัวถึง ครอบคลุม เนืองจากผู้ใช้บริการหรือ
ผู้ประกันตนในปัจจุบัน มีความหลากหลาย ทงัเพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
ควรเป็นการสือสารแบบสองทาง เพือทีจะทาํให้การสือสารมีประสิทธิภาพ เกิดความใกล้ชิด
ระหว่างสาํนักงานประกันสังคมกับผู้ประกันตนได้มากยิงขึน และควรดาํเนินการให้มีการสาํรวจ
ความต้องการ ความพึงพอใจ และสาํรวจพฤติกรรมของผู้ประกันตนและประชาชนทวัไปว่ามีการ
ใช้งานผ่านช่องทางสือดิจิทัลรูปแบบไหน เพือทีจะกาํหนดเนือหารูปแบบการนําเสนอสือและ
ช่องทางการใช้สือให้ตรงตามความต้องการ และความสนใจของผู้ประกันตนได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุกฤต กมลวัฒนา ( ) ทีทาํการศึกษา เรือง การเปิดรับ
ข่าวสาร พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาํนักงานประกันสังคม: 
กรณีศึกษาศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม  ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีพบว่า ผู้ใช้บริการ
สาํนักงานประกันสังคมทมีีเพศ อายุ ระดับการศึกษาทแีตกต่างกันจะมีความรู้ และความพึงพอใจ
ในการเปิดรับข่าวสารและในการใช้บริการสาํนักงานประกนัสงัคมแตกต่างกนั 

6.  พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของผู้ประกนัตน มีความสัมพันธ์
กับความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกันสังคมของผู้ประกันตน
ชาวไทยโดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นเชิงบวก กล่าวคือ เมือผู้ประกันตน มีพฤติกรรมการเปิดรับ



ข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกันสังคมมากขึน กจ็ะมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล
ข่าวสารผ่านสือดิจิทลัของสาํนักงานประกันสังคมมากขึนตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ทพีบอยู่ใน
ระดับสูง โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับบลูม และคณะ (Bloom, others, ) กล่าวว่า ความ
เข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการขยายความรู้ ความจําให้ไกลออกไปจา กเดิมอย่าง
สมเหตุสมผล แยกเป็น  ขันทสีาํคัญ คือการแปลความหมายของคาํ ข้อความ สญัลักษณ์ในแง่มุม
ใหม่ตามเนือเรืองและหลักวิชาการนันๆ การตีความโดยเอาความหมายจากการแปลทังหมดมา
รวมกันแล้วสรุปหรือขยายความนันตามแนวใหม่ และทัศนะใหม่ มุมมองใหม่  เพือให้กว้างไกล
ออกไปจากข้อเทจ็จริง โดยจะต้องให้ข้อมูลหรือมีแนวโน้มอย่างเพียงพอ ดังนัน หากผู้รับสารมี
พฤติกรรมในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทีเพียงพอ ย่อมทาํให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล
ข่าวสารเรืองนันๆ เพิมมากขนึด้วย 

 

ขอ้เสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการศึกษาในครงันี 

1.1  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสํานักงาน
ประกนัสงัคม 

- เห็นควรมีช่องทางการสือสารทีเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งาน ของ
ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง เนืองจากในปัจจุบันผู้ใช้บริการมีการใช้งานสือดิจิทัลทแีตกต่างกัน ซึงผล
การศึกษาในครังนีจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสาํนักงานประกันสังคมมีความคิดเห็นว่า
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทีสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาก
ทีสุดคือ Facebook Fanpage สาํนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในขณะทีกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน  คนทีตอบแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัล 

ของสาํนักงานประกนัสังคมจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากเวบ็ไซต์ของสาํนักงานประกนัสังคมมากทสีุด 
ดังนัน เพือเป็นการเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง กองวิจัยและพัฒนา ของ
สาํนักงานประกันสังคมควรออกแบบสอบถามเพือทาํการสาํรวจความต้องการ ความพึงพอใจ และ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการว่ามีการใช้งานผ่านช่องทางใดมากทสีดุ เพือทจีะสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการ
ในทุกกลุ่มได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

- เห็นควรปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นการสือสาร
แบบเรียลไทม์ และการสือสารแบบสองทาง (Two – Way Communication) ทีมีประสิทธิภาพ 
เพือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกันสังคมได้ในทันที
ตลอด  ชัวโมง ในกรณีทผู้ีใช้บริการต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยเกียวกับการเบิกสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เกียวกับประกันสังคม และควรมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน
ประกนัสงัคมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพือให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ใช้บริการ 



- เหน็ควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของสาํนักงานประกันสังคม
ให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ ์เช่น เวบ็ไซต์สาํนักงาน
ประกนัสงัคม แอปพลิเคชัน SSO Connect Mobile และ Facebook Fanpage ให้มีประสทิธภิาพเพิม
มากขึน เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายและตอบสนองต่อ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเรว็ ซึงจะส่งผลให้การดาํเนินงานของสาํนักงานประกันสังคม
มีประสทิธภิาพเป็นองค์กรทมีีการบริการทลีาํสมัย 

1.2 เนือหาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสํานักงาน
ประกนัสงัคม 

- เหน็ควรให้ศูนย์สารนิเทศออกแบบเนือหาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทมีี
เนือหาโดนใจ จดจาํง่าย ใช้ภาษาทเีข้าใจง่าย เพือให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจ และ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่มมากทีสุด โดยทําการแยกประเภทของเนือหาการ
ประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกบัผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม ซึงจากผลการศึกษาในครังนี
พบว่า ประเภทผู้ประกนัตนทแีตกต่างกนัจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลัของสาํนักงาน
ประกันสังคมแตกต่างกันจึงเหน็ควรให้มีการออกแบบเนือหาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที
เหมาะสมและตรงความต้องการของผู้ประกันตนแต่ละประเภทได้อย่างแท้จริง เพือให้ผู้ใช้บริการ
มีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารของสาํนักงานประกนัสงัคมได้อย่างถูกต้อง 

1.3 การบริหารจัดการภายในองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสอื
ดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสงัคม 

- เหน็ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการใช้งานด้านสือดิจิทัลให้กับ
เจ้าหน้าทรีะดับปฏบัิติการของศูนย์สารนิเทศและเจ้าหน้าทขีองสาํนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือเป็นการเพิมทักษะ ความรู้ ความเชียวชาญในการใช้งานด้านสือดิจิทัลของสํานักงาน
ประกนัสงัคมให้มีประสทิธภิาพทนัต่อยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคทเีปลียนแปลงไป 

- เห็นควรมีการประเมินผลและการติดตามผลการใช้งานผ่านสือดิจิทัลของ
ผู้ใช้บริการในทุก 3 เดือนอย่างต่อเนือง เพือนาํผลมาปรับปรุงเนือหา รูปแบบการนาํเสนอสอืและ
ช่องทางการใช้งานสอืดิจิทลัให้ทนัสมัยตรงตามความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการ ใน
แต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม เพือสนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจในการ
บริหารจัดการองค์กรและดําเนินงานต่างๆ ทีสําคัญได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ์ โดยผ่านการใช้ข้อมูลและข้อเทจ็จริง (Fact & Data) ทมีีความถูกต้อง แม่นยาํ ทนัเวลา 

2. ขอ้เสนอแนะสําหรบัการศึกษาวิจยัในครงัต่อไป 

2.1 ควรทําการศึกษาตัวแปรอืนๆทีเกียวข้องเพือให้ได้ผลการศึกษาทีมี
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดาํเนินงานด้านการสอืสารผ่านสอืดิจิตัลของสาํนักงานประกันสังคม
มากขึน เช่น สาํรวจความพึงพอใจและปัญหาทพีบเกยีวกับการใช้งานผ่านสือดิจิทลัในมุมมองของ



ผู้ประกันตน และปัญหาทีพบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีระดับปฏิบัติการด้านการสือสาร
องค์กรของสาํนักงานประกนัสงัคม 

2.2  เนืองจากผลการศึกษาในครังนีพบว่า ประเภทผู้ประกันตนมีผลต่อ
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกันสังคมอย่างมีนัยสาํคัญ  จึง
ควรทาํการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ
ผู้ประกันตนแต่ละประเภทว่ามีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลผ่านช่องทางใด
และต้องการรูปแบบเนือหาข่าวสารอย่างไร เพือให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงการดาํเนินงานด้าน  การ
สอืสารผ่านสอืดิจิทลัของสาํนักงานประกนัสงัคมให้มีประสทิธิภาพต่อไป 

2.3  ควรทาํการศึกษาจากผู้เชียวชาญด้านการสือสารผ่านสอืดิจิทลัทงัภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินงานด้านการสือสารผ่านสือดิจิทัลของ
สาํนักงานประกนัสงัคมให้มีประสทิธภิาพมากยงิขึน 
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