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บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูล ความรู้ ความ
เข้ าใจในข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมของผู้ประกันตนชาวไทย และศึกษา
ถึ งกลยุ ทธ์ก ารสือสารดิ จิทัลและปั ญ หาทีพบในการใช้ สือดิจิ ทัลของสํา นั กงานประกัน สังคม ใน
ปั จ จุ บั น โดยทํา การศึ ก ษา กับ ผู้ ป ระกัน ตนชาวไทย จํา นวน
คน ทํา การเก็บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม และทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารสํานักงานประกันสังคม จํานวน ท่าน
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันสํานักงานประกันสังคมมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่ า นสื อดิ จิ ทัล ผ่ า นช่ อ งทางหลั ก 3 ช่ อ งทาง คื อ Facebook Fanpage สํา นั ก งานประกั น สั ง คม
เว็บไซต์สาํ นักงานประกันสังคม (WWW.SSO.GO.TH) และ Application SSO Connect Mobile
แต่ช่องทางการสือสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมทีสามารถเข้ าถึงผู้ประกันตนหรือ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ ดี ทีสุ ด ในมุ ม มองของผู้ บ ริ ห ารคื อ Facebook Fanpage สํา นั ก งานประกั น สั ง คม
เนืองจากสามารถสร้ างการรับรู้และเข้ าถึงผู้ใช้ บริการได้ อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากทีสุด การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานประกันสั งคมจะเน้ นเรืองการสร้ าง การ
รั บรู้ โดยมีเรื องทีสําคัญทังหมด 4 เรื องหลัก คือ การจัดเก็บเงินสมทบ การจ่ ายสิทธิประโยชน์
ทดแทน 7 กรณี หน้ าทีนายจ้ าง และหน้ าทีและสิทธิประโยชน์ทีลูกจ้ างจะได้ รับ โดยมีเนือหา การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทีจะนําเสนอผ่านสือต่างๆ ดังนี คือ เนือหาเกียวกับการให้ ความรู้และ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ผ้ ู ป ระกั น ตนมาตรา 39 , เนื อหาเกี ยวกั บ การให้ ความรู้ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ผู้ประกันตนมาตรา 40 , เนือหาเกียวกับการให้ ความรู้เรืองการส่งเสริ มสุขภาพตามนโยบาย ของ
กระทรวงแรงงาน , เนือหาเกียวกับสิทธิประโยชน์กรณีการว่างงานและเนือหาเกียวกับการสร้ างการ
รับรู้ของการบริการสายด่วน 1506 โดยศูนย์สารนิเทศซึงเป็ นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลข่าวสารของสํานักงานประกันสังคมได้ มีการจัดตังคณะอนุ กรรมการ การประชาสัมพันธ์ขึน
เพือร่วมกันคิด ออกแบบเนือหาการประชาสัมพันธ์ทสร้
ี างสรรค์ จดจําง่าย ใช้ ภาษาทีโดนใจ เพือให้
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เหมาะสมกับผู้ใช้ บริการในแต่ละกลุ่ม และทําให้ ผ้ ูใช้ บริการมีความรู้ ความเข้ าใจในข้ อมูลข่าวสาร
ผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมได้ อย่างถูกต้ อง เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ใช้ บริการ
ในส่วนของผลการศึกษาโดยการเก็บข้ อมูลจากกล่ มตัวอย่างทีเป็ นผู้ประกันตนจํานวน
400 คน สามารถสรุปได้ ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้ าใจในข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของ
สํานักงานประกันสังคมโดยรวมในระดับสูง โดยเมือเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารของสํานักงานประกัน
สังคมผ่านสือดิจิทลั แล้ วสามารถจดจําข้ อมูลเฉพาะทีเกียวข้ องได้ เป็ นอย่างดี โดยมี ความคิดเห็นว่า
การใช้ วิดีโอเพื ออธิบายข้ อมู ลทําให้ ได้ ข้อมูลทีละเอียดเห็นภาพชั ดเจน ช่ วยให้ เข้ าใจได้ ง่าย และ
รวดเร็วมากขึน โดยเมือเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารของสํานักงานประกันสังคมในสือดิจิทัลแล้ วทําให้
ทราบถึงสิทธิประโยชน์ทควรได้
ี
รับอย่างครบถ้ วน และสามารถวิเคราะห์ได้ ว่า เห็นด้ วย หรือไม่เห็น
ด้ วยกับ ข้ อ มู ลข่ า วสารนั นๆ และสามารถสรุ ปเนื อหาเป็ นความเข้ า ใจของตนเองได้ อ ย่ า งสันๆ
กระชับ และจดจําได้ รวมถึงสามารถประเมินได้ ว่าเนือหาทีถ่ายทอดออกมานัน มีความเหมาะสม
และนํา เสนออย่ า งถู ก ต้ อ งในด้ า นของเนื อหาข้ อ มู ล ข่ า วสารมากน้ อ ยเพี ย งใด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า
1. ผู้ประกันตนทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือนทีแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมไม่แตกต่างกัน
2. ประเภทของผู้ประกันตนทีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่าน
สือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .
3. ผู้ ป ระกัน ตนทีมี เ พศ อายุ ระดั บ การศึ กษา อาชี พ รายได้ ต่อ เดื อ นและประเภท
ผู้ ป ระกัน ตนแตกต่ า งกัน มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นสื อดิ จิ ทัล ของสํา นั ก งาน
ประกันสังคมไม่แตกต่างกัน
4. พฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของผู้ประกันตน มีความสัมพันธ์
กับความรู้ ความเข้ าใจในข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสํานักงานประกันสังคมของผู้ประกันตน
ชาวไทย โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็ นเชิงบวก

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.

บทนํา
ปัจจุบันสือดิจิทลั เข้ ามามีบทบาทสําคัญในการสือสาร ทังการสือสารระหว่างบุคคล กับ
บุคคล และการสือสารระหว่างองค์กรกับบุคคล ทังนีเนืองจากการสือสารผ่านสือดิจิทัลเป็ นการ
สือสารทีสามารถเข้ าถึงผู้รับสารได้ อย่างทัวถึงและรวดเร็ว ดังนันจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ เลยว่า กล
ยุ ท ธ์ แ ละรู ป แบบการสื อสารผ่ า นสื อดิ จิ ทัล ทีดี และเหมาะสมกั บ ผู้ รั บ สารถื อ เป็ นกลไก แห่ ง
ความสําเร็จทีสําคัญประการหนึงขององค์กรทุกองค์กร ทังภาครัฐและเอกชน จากความง่าย และ
สะดวกรวดเร็วในการใช้ สอออนไลน์
ื
ในการติดต่อสือสารนัน ทํา ให้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ผู้ ป ระกอบการต่ า งหั น มาให้ ค วามสํา คัญ และมีก ารดํา เนิ น นโยบายในการใช้ สือดิจิ ทัล มาเป็ น
ตัวกลางในการสือสารข้ อมูลไปยังกลุ่มเป้ าหมายกันอย่างแพร่หลายเพือให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรม
การใช้ ง านของผู้ บ ริ โ ภค โดยจากความสํา คั ญ ของสือดิ จิ ทัล ต่ อ การดํา เนิ น ชี วิ ต ประจํา วั น ของ
ประชาชนทุกเพศทุกวัยนีเองทําให้ ผ้ ูบริ หารและผู้ประกอบการหน่วยงานต่างๆ ได้ เปลียนมุมมอง
ในการบริ ห ารการสือสารโดยหั น มาให้ ค วามสํา คั ญ ต่ อ การใช้ สื อดิ จิ ทัล มากขึ น ซึ งสํา นั ก งาน
ประกันสังคมถือเป็ นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึงทีเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช้ สือดิจิทัล
ในการติดต่อสือสารถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มผู้ใช้ บริการ
แต่ อ ย่ า งไรก็ดี จากการศึ ก ษาแผนยุ ทธศาสตร์ สาํ นั กงานประกัน สังคม ระยะ 5 ปี
(2558 – 2562) ได้ สรุปไว้ ว่า ปั จจุ บันการใช้ สือดิจิทัลในการติดต่อถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสารของ
สํานั กงานประกันสังคมยังไม่ ประสบผลสําเร็จในการสือสารตามวั ตถุ ประสงค์ทีตังไว้ เนื องจาก
ปั ญหาทีเกียวกับเนือหาด้ านการประชาสัมพั นธ์ขององค์กรขาดการสร้ างความแตกต่างทีจดจําได้
จากคุ ณค่ าขององค์กรทีตรงตามความต้ องการของผู้ ใช้ บริ การ และไม่ มีการแยกหมวดหมู่ ของ
เนือหาการประชาสัมพันธ์ให้ เหมาะสมกับผู้ใช้ บริการแต่ละกลุ่ม ทําให้ ในปั จจุ บันการสือสารผ่าน
สือออนไลน์ของสํานักงานประกันสังคมยังเป็ นข้ อมู ลข่าวสารทีเข้ าใจยาก และเนือหาข่าวสารไม่
สามารถเข้ า ถึ ง ผู้ ใ ช้ บริ ก ารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ปั ญ หาเรื องช่ อ งทางการสื อสาร



ประชาสัมพั น ธ์ ทียั ง ไม่ สามารถครอบคลุ ม ผู้ รั บ สารได้ ทุก ระดั บ ขาดความถี ในการสือสารและ
ความสามารถในการเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ อย่างแท้ จริ ง ทําให้ ผ้ ูประกันตนหลายๆ คนสูญเสีย
โอกาสในการได้ รับสิทธิประโยชน์ทีตนเองพึ งจะได้ รับจากการประกันตน (ยุทธศาสตร์ สาํ นักงาน
ประกันสังคม, 2557)
จากปั ญ หาการใช้ สื อดิ จิ ทั ล ในการติ ด ต่ อ สื อสารกั บ ผู้ ป ระกั น ตนของสํา นั ก งาน
ประกันสังคมดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะทําการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของผู้ประกันตน รวมถึงความรู้ ความเข้ าใจในเนือหาข้ อมูลข่าวสารผ่านสือ
ดิจิ ทัลของผู้ ป ระกันตน ในการศึ กษาวิ จัยครั งนี เป็ นงานวิจั ยแบบผสมผสาน (Mixed Method)
ประกอบด้ วยงานวิจัยเชิงปริ มาณและงานวิจัยเชิงคุ ณภาพ โดยผู้วิจัยเลือกทําการศึกษากับกลุ่ม
ประชาชนทีเป็ นผู้ประกันตนชาวไทย เนืองจากกลุ่มผู้ประกันตนเป็ นกลุ่มผู้ใช้ บริการทีมีจาํ นวนมาก
ทีสุดและเป็ นกลุ่มทีมีความต้ องการข้ อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีตนเองจะได้ รับจาก
การประกันตนมากทีสุด เพื อให้ ทราบถึงพฤติกรรมการเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของ
ผู้ประกันตน และความรู้ ความเข้ าใจของผู้ประกันตนทีมีต่อเนือหาข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิ ทัล
เกียวกับสํานักงานประกันสังคม นอกจากนันยังทําการวิจัยเชิงคุณภาพกับผู้บริหารของสํานักงาน
ประกันสังคมทีรับผิดชอบเรืองการสือสารองค์กรผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคม โดยทํา
การสัมภาษณ์เชิงลึกเพือศึกษาถึงกลยุทธ์การสือสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคม และ
ปั ญหาทีพบในการใช้ สือดิจิทัลของสํานักงานประกันสังคมในปั จจุ บัน เพื อนําข้ อมูลทีได้ จากการ
ศึกษาวิจัยทัง 2 ส่วนมาทําการวิเคราะห์ และสรุปผลออกมาเป็ นแนวทางการสือสารผ่านสือดิจิทัล
ของสํานักงานประกันสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ในการศึกษา เรืองแนวทางการสือสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคม ในครัง
นี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี
1. เพื อศึ ก ษาถึ งพฤติก รรมการเปิ ดรั บ ข้ อ มู ลข่ า วสารผ่ า นสือดิจิ ทัล ของสํา นั ก งาน
ประกันสังคม ของผู้ประกันตนชาวไทย
2. เพื อศึ ก ษาถึ ง ความรู้ ความเข้ า ใจในข้ อมู ล ข่ า วสารผ่ า นสือดิจิ ทัล ของสํา นั กงาน
ประกันสังคมของผู้ประกันตนชาวไทย
3. เพื อศึกษาถึงความสัมพั นธ์ระหว่ า งพฤติกรรมการเปิ ดรั บข้ อมู ลข่าวสารผ่ า นสือ
ดิ จิ ทัล ของสํา นั ก งานประกั น สั ง คม กั บ ความรู้ ความเข้ า ใจในข้ อ มู ล ข่ า วสารของสํา นั ก งาน
ประกันสังคมผ่านสือดิจิทลั ของผู้ประกันตนชาวไทย
4. เพื อศึ ก ษาถึ งกลยุ ทธ์ ก ารสื อสารดิ จิ ทัลและปั ญ หาทีพบในการใช้ สื อดิ จิ ทั ล ของ
สํานักงานประกันสังคมในปั จจุ บัน รวมทังศึกษาแนวทางการสือสารดิจิทัลของสํานักงานประกัน
สังคมทีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพฤติกรรมการเปิ ดรั บข้ อมู ลข่าวสารผ่านสือดิจิทัล เพื อ



สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคม ให้ ผ้ ูประกันตน
ชาวไทยมีความรู้ ความเข้ าใจในข้ อมูลข่าวสารของสํานักงานประกันสังคม เพิมมากขึน

แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวข้อง
แนวคิดเกียวกับประชากรศาสตร์
ยุ บ ล เบ็ญ จรงค์ กิจ (2542) ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวความคิ ด เกี ยวกั บ ประชากรไว้ ว่ า ป็ น
แนวคิดทีใช้ หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์จะเกิดขึน
ตามแรงบังคับจากภายนอก มากระตุ้น โดยมีความเชือว่ าหากคนเรามีคุณสมบัติทางประชากร
แตกต่างกันก็จะมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปด้ วย เช่น พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารจากสือ
พฤติก รรมการตัดสินซื อสิน ค้ า เป็ นต้ น ซึ งสอดคล้ องกับ ทฤษฎีกลุ่ มสังคม (Social Categories
Theory) ทีอธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลเกียวข้ องกับลักษณะต่างๆ ของบุคคล หรือลักษณะทาง
ประชากร โดยเชือว่ าบุคคลทีมีพฤติกรรมคล้ ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือในลําดับชัน
ทางสังคมเดียวกัน และบุคคลกลุ่มเดียวกันจะเลือกรั บและตอบสนองต่อเนือหาข่าวสารในลักษณะ
เดียวกัน
แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ (2554 : หน้ า 9) อ้ างถึง Klapper J.T. (1960 : หน้ า 1925) กล่าวว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุ ษย์
ซึงประกอบไปด้ วยการกลันกรอง 4 ขันตอน ดังนี . การเลือกเปิ ดรั บ ( Selective Exposure)
เป็ นขันแรกในการเลือกช่องทางการสือสารบุคคล จะเลือกเปิ ดรับสือและข่าวสารจากแหล่งสารทีมี
อยู่ ด้ ว ยกั น หลายแหล่ ง 2. การเลื อ กให้ ค วามสนใจ (Selective Attention) ผู้ เ ปิ ดรั บ ข่ า วสารมี
แนวโน้ มทีจะเลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจ
ของตน เพือสนับสนุ นทัศนคติทมีี อยู่ และหลีกเลียงสิงทีไม่สอดคล้ องกับความรู้ ความเข้ าใจหรื อ
ทัศนคติเดิมทีมีอยู่แล้ ว เพือไม่ให้ เกิดภาวะทางจิตใจทีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ทีเรียกว่ า
ความไม่ ส อดคล้ องทางด้ านความเข้ าใจ (Cognitive Dissonance) 3. การเลื อ กรั บ รู้ และ
ตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมือบุคคลเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารแล้ ว ก็
ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทังหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไป เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และ
ตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชือ ความต้ องการ
ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ และ 4. การเลือกจดจํา
(Selective Retention) บุ คคลจะเลื อกจดจําข่ าวสารในส่วนทีตรงกับความสนใจ ความต้ องการ
ทัศนคติของตนเอง และมักจะลืมหรือไม่นาํ ไปถ่ายทอดต่อ ในส่วนทีตนเองไม่ สนใจ ไม่เห็นด้ วย
หรือเรืองทีขัดแย้ งกับความคิดของตนเอง



แนวคิดเกียวกับความรู ้ ความเข้าใจ
บลูม และคณะ (Bloom, others,
) กล่าวว่า ความเข้ าใจ หมายถึง ความสามารถ
ในการขยายความรู้ ความจําให้ ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล แยกเป็ น ขันทีสําคัญ คือ
การแปลความหมายของคํา ข้ อความ สัญลักษณ์ในแง่มุมใหม่ตามเนือเรืองและหลักวิชาการนันๆ
การตีความโดยเอาความหมายจากการแปลทังหมดมารวมกันแล้ วสรุปหรือขยายความนันตามแนว
ใหม่ และทัศนะใหม่ มุมมองใหม่ เพื อให้ กว้ างไกลออกไปจากข้ อเท็จจริง โดยจะต้ องให้ ข้อ มูล
หรือมีแนวโน้ มอย่างเพียงพอ และบลูมยังได้ กล่าวถึงความรู้ในพฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่มพุทธิพิสัย
(Cognitive Domain) ไว้ ว่าเป็ นกลุ่มทีมีความสามารถและทักษะทางด้ านสมองในการคิดเกียวกับ
สิงต่างๆซึงสามารถแยกย่อยได้ เป็ น ขัน ดังนี . ความรู้ (Knowledge) เป็ นความสามารถใน
การจําหรือระลึกได้ ซึงรวมประสบการณ์ต่างๆ ทีเคยได้ รับรู้มา . ความเข้ าใจ (Comprehension)
เป็ นความสามารถในการแปลความหมาย ตีความหมายเพือขยายในเรืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ
. การนําไปใช้ (Application) เป็ นความสามารถในการนําสาระสําคัญต่างๆ ไปใช้ ในสถานการณ์
จริงหรือกล่าวอีกอย่างหนึงเป็ นการใช้ ความเป็ นนามธรรมในสถานการณ์รูปธรรม ซึงความ เป็ น
นามธรรมอาจจะอยู่ในรูปแบบความคิดทัวไป กฎเกณฑ์ เทคนิค และทฤษฎี ฯลฯ . การวิเคราะห์
(Analysis) เป็ นความสามารถในการแยกการสือความหมายไปสู่หน่ วยย่ อยเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญหรือส่วนเพือให้ ได้ ลาํ ดับชันความคิดความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เช่นนีก็เพือ มุ่งจะให้ การ
สือสารความหมายมีความชัดเจนยิงขึน . การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นความสามารถในการ
นําหน่วยต่างๆหรือส่วนต่างๆรวมเข้ าเป็ นเรืองเดียวกันจัดเรียบเรี ยง และรวบรวมเพือสร้ างแบบ
แผนหรือโครงสร้ าง . การประเมินค่า (Evaluation) เป็ นความสามารถในการตัดสินคุณค่าของ
เนือหาวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทังในเชิงปริมาณ และคุณภาพทีสอดคล้ องกับสถานการณ์ซึงอาจ
กําหนดกฎเกณฑ์ขนเองหรื
ึ
อผู้อนกํ
ื าหนด
แนวคิดเกียวกับสือดิจิทลั
สือดิจิทลั หมายถึงสือทีมีการนําเอาข้ อความ กราฟิ ก ภาพเคลือนไหว เสียง และ วิดีโอ
เป็ นต้ น โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้ าวหน้ าทางด้ านคอมพิวเตอร์เข้ ามาช่วยให้ ข้อมูลทีเป็ นสือ
ต่างๆ เหล่านันมาแปลงสภาพและเชือมโยงเข้ าด้ วยกันเพือประโยชน์ในการใช้ งาน ภัทรวดี เหรียญ
มณี (
: หน้ า - อ้ างถึง ชลธาร วิริยะพุทธิวง และคนอืนๆ ,2554) โดยธิดาพร ชนะชัย
(2550 : หน้ า 1-3) ได้ สรุปความหมายของสือใหม่เป็ น 3 ประเด็น ดังนี 1. มีความเป็ นสือดิจิทลั
(Digital Media) เป็ นการสือสารแบบไร้ สายทีรวดเร็วด้ วยระบบไฟเบอร์ ออฟติก มีการเชือมต่อ
ข้ อมูลผ่านดาวเทียม 2. เป็ นสือทีเป็ นสือใหม่นอกเหนือจากสือพืนฐานเดิม หรือ สือแบบดังเดิม ที
มีอยู่ และ 3. เป็ นสือทีสร้ างสรรค์ขึนมาเพือสนับสนุนงานทีเน้ น Creativity Innovation)



วิธีการดําเนินการวิจยั
1. กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาเรื อง แนวทางการสือสารผ่านสือดิจิ ทัลของสํา นัก งานประกัน สังคม จาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ องเพื อใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษา สามารถนํามา
สร้ างเป็ นกรอบแนวคิด ในการศึกษาวิจัยได้ ดังนี
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- สถานภาพทางเศรษฐกิจ
- ข้อมูลผูป้ ระกันตน

H1

พฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสือดิจิทลั ของผูป้ ระกันตน
1. การเลือกเปิ ดรับ
2. การเลือกให้ ความสนใจ
3. การเลือกรับรู้ และตีความหมาย
4. การเลือกจดจํา
(ศิวัช, 2554)
H3
H3

H2

ความรู ้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร
เกียวกับสํานักงานประกันสังคมผ่านสือ
ดิจิทลั
1. สามารถจดจําได้ (Knowledge)
2. เข้ าใจข่าวสาร (Comprehension)
. สามารถนําไปใช้ ได้ (Application)
. วิเคราะห์ข่าวสารได้ (Analysis)
. สังเคราะห์ข่าวสารได้ (Synthesis)
. ประเมินผลข่าวสารได้ (Evaluation)
(Bloom, 1956)

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณประชากรทีใช้ ในการศึกษา ครัง
นี คือ ผู้ประกันตนชาวไทยทังเพศหญิงและเพศชายทีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง เขต



รวมทังสิน 4,679,392 คน (ข้ อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคม) และความมันคงของมนุษย์ ณ
วันที กันยายน
) ใช้ การคํานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้ สูตรคํานวณในการหาขนาดตัวอย่าง
ของ Yamane (1970: 580-581) พบว่า จํานวนกลุ่มตัวอย่างทีเหมาะสมกับ การศึกษาวิจัยครังนี
คือ
ตัวอย่าง และเพื อให้ ได้ กลุ่มตัวอย่างทีครอบคลุ มกับจํานวนประชากรมากขึน ผู้วิจัยจึ ง
กํา หนดให้ มีจํา นวนกลุ่ มตั ว อย่ า งทีใช้ ในการศึ ก ษาวิ จัยในครั งนี ทังสิน
ตัวอย่ า ง โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างดังกล่าวจะต้ องเป็ นผู้ทเคยเข้
ี
ามาใช้ งานผ่านช่องทางสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคม
ไม่ตากว่
ํ า ครัง ในรอบ เดือนทีผ่านมา
3. เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิจัยครังนี ผู้วิจัย
ได้ ใช้ เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึงแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ส่วน คือ ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ประกันตน ส่วนที
แบบสอบถามเกี ยวกั บ พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นสื อดิ จิ ทั ล ของสํา นั ก งาน
ประกันสังคม ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับความรู้ ความเข้ าใจในข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั
ของสํานักงานประกันสังคม ส่วนที 4 ข้ อเสนอแนะของผู้ประกันตนเกียวกับการใช้ งานผ่ านสือ
ดิ จิ ทัล ของสํา นั ก งานประกัน สั ง คม (Webpage สํา นั ก งานประกั น สั ง คม กระทรวงแรงงาน ,
Facebook Fanpage สํา นั ก งานประกั น สั ง คม กระทรวงแรงงาน , Application SSO Connect
Mobile) และการสือสารดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคม
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลังจากเก็บข้ อมูลครบถ้ วน ผู้วิจัยได้ ทาํ การตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้ อง
ของแบบสอบถาม จากนันจึงนําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ตามวิธีการวิจัยทางสถิติ และ
ดํา เนิ น การประมวลผลด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ โดยสถิ ติ ทีใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics Analysis) และสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis)
ประกอบด้ วย Chi-square / T-test One-way analysis of variance ANOVA และ Pearson' s
Correlation Coefficient
ในส่วนของการศึกษาวิจัย คุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึงได้ กาํ หนดรายละเอียดเกียวกับระเบียบวิธีวิจัย
ดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ ในการศึกษา คือ ผู้บริหารของสํานักงานประกันสังคมทีรับผิดชอบเรือง
การสือสารองค์กรผ่ านสือดิจิทัลของสํา นักงานประกันสังคม จํา นวน 5 ท่า น โดยผู้ วิ จั ยทํา การ
คั ด เลื อ กจากผู้ บริ ห ารที รั บ ผิ ด ชอบ เรื องการสื อสารองค์ ก รผ่ า นสื อดิ จิ ทั ล ของสํา นั ก งาน
ประกันสังคมทีมีความยินดีทจะเป็
ี นผู้ให้ ข้อมูลหลัก



2. เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
ในการวิจัยครังนี เครืองมือทีใช้ ในการเก็บข้ อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ กึงมี
โครงสร้ าง (Semi-Structured Interview) เป็ นการสัมภาษณ์ทมีี การวางแผน การสัมภาษณ์ไว้ ก่อน
ล่วงหน้ าอย่างเป็ นขันตอนแบบเข้ มงวดพอประมาณ และข้ อคําถามในการสัมภาษณ์ มีโครงสร้ าง
แบบหลวม (Loosely Structure) หมายถึง ข้ อคําถามสามารถปรับเปลียนได้ ตาม ความเหมาะสม
ของสถานการณ์ในขณะนันๆ

ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
การศึกษาเรือง แนวทางการสือสารผ่านสือดิจิทัลของสํานักงานประกันสังคม ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยและมีการอภิปรายผล ดังนี
1. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารโดยเมือต้ องการทราบข้ อมูล
ข่ าวสารเกียวกับประกันสังคม จะเปิ ดรั บข้ อมู ลข่ าวสารจากเว็บไซต์ของสํานั กงานประกันสังคม
รองลงมา คือ เมือต้ องการทราบข้ อมูลข่าวสารเกียวกับประกันสังคม จะเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจาก
Application SSO Connect Mobile ของสํา นั ก งานประกัน สัง คม ทังนี เนื องจากข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เกียวกับประกันสังคมไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารทีมีความจําเป็ นกับชีวิตประจําวันของผู้ประกันตน ดังนัน
ผู้ประกันตนจึงมีพฤติกรรมในการเข้ ามาเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเฉพาะในเวลาทีตนเองต้ องการทราบ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี ยวกับ ประกัน สั ง คม หรื อ ในกรณี เ กิ ด ความจํา เป็ นเร่ ง ด่ ว นทีต้ อ งการรั บ สิ ทธิ
ประโยชน์เท่านัน เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดการเจ็บป่ วยแบบกระทันหัน เป็ นต้ น
โดยกลุ่มตัวอย่างจะเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของสํานักงานประกันสังคม ซึงผลการศึกษา
สอดคล้ องกับผลการศึกษาในครังนีเกียวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของผู้ประกันตน ที
พบว่า ส่วนใหญ่จะเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารโดยมักจะเข้ ามาดูข้อมูลข่าวสารของสํานักงานประกันสังคม
ผ่านสือดิจิทัลเฉพาะเวลาทีสงสัยหรื อต้ องการได้ ข้อมูลข่าวสารทีเกียวกับประกันสังคมในเรืองใด
) ทีกล่าวว่า คนเรา
เรืองหนึงเท่านัน และสอดคล้ องกับแนวคิดของศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ (
มักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชือ
ความต้ องการ ความคาดหวัง แรงจู งใจ สภาวะร่ างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนัน
แต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารทีสอดคล้ อง กับลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากจะทําให้
ข่าวสารบางส่วนถูกตัดทิงไป ยังมีการบิดเบือนข่าวสารให้ มีทศิ ทางเป็ นทีน่าพอใจของแต่ละบุคคล
ด้ วย โดยบุ คคลจะเลื อกจดจําข่ า วสารในส่วนทีตรงกับ ความสนใจ ความต้ องการ ทัศนคติข อง
ตนเองและมักจะลื มหรื อไม่ นําไปถ่ ายทอดต่ อในส่วนทีตนเองไม่ สนใจ ไม่ เห็นด้ วย หรื อเรื องที
ขัดแย้ งกับความคิดของตนเอง ข่ าวสารทีเราเลื อกจดจําไว้ นันมักมีเนื อหาทีจะช่ วยส่งเสริ มหรื อ
สนับสนุ นความรู้ สึกนึ กคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรื อความเชื อของแต่ ละคนทีมีอ ยู่ เดิ มให้ มี ความ
มันคงชัดเจนยิงขึนและเปลียนแปลงยากขึน เพือนําไปใช้ เป็ นประโยชน์ในโอกาสต่อไป



2. กลุ่ มตัวอย่ า งมีพฤติก รรมการเปิ ดรั บ ข้ อ มู ลข่ า วสารโดยหลั งจากเปิ ดรั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสํานักงานประกันสังคมแล้ ว เมือพบว่ า ข่าวสารหรื อข้ อมูลใดทีไม่ เ ห็น
ด้ วยจะเลิกให้ ความสนใจในข่าวสารนันทันที ทังนี เนืองจากพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารทัวไป คือ
จะเลือกเปิ ดรั บข่าวสารทีตรงกับความสนใจ ทัศนคติ หรื อความรู้เดิมของตน หากข่าวสารใดไม่
ตรงกับทัศนคติ หรื อตนเองไม่เห็นด้ วยก็มักจะไม่เปิ ดรั บต่อ เพือหลีกเลียงความไม่สบายใจจาก
การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ซึงผลการศึกษาสอดคล้ องกับผลการศึ กษาในครั งนีเกียวกับพฤติกรรม
การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารโดยในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคม
ทีพบว่า ผู้ประกันตนจะเลือกจดจําเนือหาข่าวสารทีสอดคล้ องกับความสนใจเท่านัน และสอดคล้ อง
กับแนวคิดของศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ (
) ทีกล่ าวว่ า ผู้เปิ ดรั บข่าวสารมีแนวโน้ มทีจะเลื อก
สนใจข่ า วสารจากแหล่ ง ใดแหล่ ง หนึ ง โดยมักเลื อ กตามความคิ ดเห็น ความสนใจของตนเพื อ
สนับสนุ นทัศนคติทมีี อยู่ และหลีกเลียงสิงทีไม่สอดคล้ องกับความรู้ ความเข้ าใจ หรือทัศนคติเดิม
ทีมีอยู่ แล้ ว เพื อไม่ ให้ เกิดภาวะทางจิ ตใจทีไม่ สมดุ ลหรื อมี ความไม่ สบายใจ ทีเรี ยกว่ า ความไม่
สอดคล้ องทางด้ า นความเข้ า ใจ (Cognitive Dissonance) และสอดคล้ องกับ แนวคิดของ Todd
Hunt and Brent d. Ruben (
) ทีกล่ าวว่ า ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิ ดรั บข่าวสาร คือ
ทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย ม (Attitude and Values) โดยทั ศ นคติ คื อ ความชอบและมี ใ จโน้ ม เอี ย ง
(Preference and Predisposition) ต่ อ เรื องต่ า งๆ ส่ ว นค่ า นิ ย ม คื อ หลั ก พื นฐานทีเรายึ ด ถื อ เป็ น
ความรู้สึกทีว่ าเราควรจะทําหรื อไม่ควรทําอะไรในการมีความสัมพั นธ์กับสิงแวดล้ อมและคน ซึง
ทัศ นคติและค่ า นิ ยมมีอิทธิพลอย่ า งยิงต่ อ การเลื อกใช้ สือมวลชน การเลื อกข่ า วสาร การเลื อก
ตีความหมายและการเลือกจดจํา
3. ผู้ประกันตนทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือนทีแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมไม่แตกต่างกัน ทังนี
เนืองจากข้ อมู ลข่าวสารประกันสังคมจะมีประโยชน์ หรือมีความสําคัญต่อผู้ประกันตนในกรณี ที
ผู้ ป ระกั น ตน มี ข้ อ สงสั ย เกี ยวกั บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ทีเกี ยวข้ อ งกั บ ตนเองเท่ า นั น ดั ง จะเห็น ได้ จ าก
การศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกียวกับประกันสังคมในครังนีทีพบว่า ส่วนใหญ่ จะ
เปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารโดยมักจะเข้ ามาดูข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสํานักงานประกันสังคม
เฉพาะเวลาทีสงสัยหรือต้ องการได้ ข้อมูลข่าวสารทีเกียวกับประกันสังคมในเรืองใดเรืองหนึงเท่านัน
ดังนัน การศึกษาครังนีจึงพบว่า ผู้ประกันตนทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาที อาชีพ และรายได้ ต่อ
เดือนทีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคม
ไม่แตกต่างกัน ซึงผลการศึกษาสอดคล้ องกับแนวคิดจากบทความ เรือง กลยุทธ์การทํา Digital
Marketing สํา หรั บ ธุ ร กิ จ B2C (STEPS Academy ,
) ได้ สรุ ป กลยุ ท ธ์ ก ารทํา Digital
Marketing ไว้ ว่า ผู้สือสารจะต้ องเข้ าใจและเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายเป็ นอย่างดี โดยก่อนทีจะสือสาร
กับกลุ่มเป้ าหมายนัน จําเป็ นอย่างยิงทีจะต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจเกียวกับกลุ่มว่าทีลูกค้ า ของ
เรา โดยในขันแรกคุณจะต้ องทํา Buyer Persona เพือให้ ทมี งานทราบว่าใคร คือ กลุ่มเป้ าหมายที



แท้ จ ริ ง โดยเริ มจาก เริ มต้ น ในการตังคํา ถามว่ าพวกเขาเหล่ า นั นมี พฤติ กรรมอย่ างไรเกียวกับ
อุตสาหกรรมทีท่านทําอยู่ เช่น อะไรคือสิงทีพวกเขาสนใจ อะไรคือสิงทีพวกเขากําลังค้ นหา ปัญหา
ของพวกเขาคืออะไร มีอะไรทีจะสามารถช่วยแก้ ไขปัญหาของคนเหล่านันได้ บ้าง ปกติแล้ วพวกเขา
เหล่านันค้ นหาข้ อมูลจากแหล่ งใด อะไรบ้ างทีมีคุณค่าต่อกลุ่มคนเหล่านี สินค้ าหรือบริการทีพวก
เขาใช้ ในปัจจุบันมีอะไรบ้ าง
4. ประเภทของผู้ประกันตนทีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่าน
สือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมแตกต่างกัน โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกันตนมาตรา
จะมี พ ฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นสื อดิ จิ ทัล ของสํา นั ก งานประกั น สั ง คมมากทีสุด
รองลงมาคือผู้ ประกันตนมาตรา และน้ อยทีสุด คือ ผู้ ประกันตนมาตรา ทังนี เนื องจาก
จํานวนผู้ประกันตนมาตรา ทีเป็ นผู้ประกันตนใหม่เพิมจํานวนขึนอย่างต่อเนือง โดยข้ อมูลจาก
Facebook Fanpage สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานพบว่ าในเดือนสิงหาคม
มี
จํานวนผู้ประกันตนมาตรา จํานวน ,679, คน จากจํานวน ,629, คนในเดือน
กรกฎาคม
เพิมขึนถึง , คน ดังนันผู้ประกันตนมาตรา ซึงเป็ นลูกจ้ างทีทํางานอยู่
ในสถานประกอบการและบริษัทเอกชน จึงมีความสนใจในข้ อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
เกียวกับประกันสังคม เนืองจากเป็ นสิทธิทีตนพึ งจะได้ รับจากการประกันตน จึงมีพฤติกรรมการ
เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมมากทีสุด สําหรับผู้ประกันตนมาตรา
ซึงเป็ นผู้ประกันตนทีประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ เนืองจากในปี พ.ศ.
ที
ผ่านมาทางสํานักงานประกันสังคมได้ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพั นธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัล
เกียวกับการสมัครเป็ นผู้ประกันตนมาตรา รวมถึงมีการเพิมสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนือง
จึงมีผ้ ูสนใจสมัครเป็ นผู้ประกันตนตามมาตรา เพิ มขึนทําให้ มีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรั บ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นสื อดิ จิ ทัล มากขึ นตามไปด้ ว ย และในส่ ว นของผู้ ป ระกั น ตนมาตรา ทีมี
พฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั น้ อยทีสุด เนืองจากผู้ประกันตนมาตรา หรือ
ผู้ ประกันตนภาคสมัครใจ เป็ นผู้ ทีเคยประกันตนตามมาตรา หรื อเคยเป็ นผู้ประกันตนภาค
บังคับมาแล้ วแต่ได้ ลาออกจากสถานประกอบการ จึงมีความรู้ ความเข้ าใจในข้ อมูลข่าวสารและ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ บ้ างแล้ ว จึงมีพฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงาน
ประกั น สั ง คมน้ อยที สุ ด นอกจากนี ผู้ ป ระกั น ตนในแต่ ล ะประเภทยั ง มี เ งื อนไขความเป็ น
ผู้ ป ระกั น ตนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ทีจะได้ รั บ แตกต่ า งกัน จึ ง ทํา ให้ มี ค วามต้ อ งการข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เกี ยวกั บ ประกั น สั ง คมที แตกต่ า งกั น ซึ งผลการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ Wilbur Lang Schramm
(
) ทีกล่ าวว่ า การทีผู้ รับสารมีความแตกต่ า งกัน ทําให้ มีความสนใจทีจะเลื อกเปิ ดรั บ สือ
แตกต่างกัน โดยผู้รับสารจะประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารเพือสนองจุ ดประสงค์ของตนอย่าง
ใดอย่างหนึง ดังนัน เมือผู้รับสารมีความแตกต่างกันในด้ านของความต้ องการข่าวสาร หรือเนือหา
ข่าวสารจะส่งผลทําให้ ผ้ ูรับสารมีพฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารแตกต่างกัน และยังสอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของสุกฤต กมลวัฒนา (
) ทีทําการศึกษา เรืองการเปิ ดรับข่าวสารพฤติกรรม



การใช้ บริการ และความพึงพอใจของผู้ ใช้ บริการสํานักงานประกันสังคม: กรณีศึกษาศูนย์บริการ
ข้ อมูลประกันสังคม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีพบว่า ผู้ใช้ บริการสํานักงานประกันสังคม ที
มี ป ระเภทผู้ ป ระกั น ตนทีแตกต่ า งกัน มี ก ารเปิ ดรั บ ข่ า วสารเกี ยวกับ สํา นั ก งานประดั น สั ง คมที
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .
5. ผู้ ประกันตนทีมีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ ต่อเดือนและประเภท
ผู้ ป ระกัน ตนทีแตกต่ า งกัน มี ความรู้ ความเข้ า ใจในข้ อมู ลข่ า วสารผ่ า นสือดิจิ ทัลของสํานั กงาน
ประกัน สัง คมไม่ แ ตกต่ า งกัน ทังนี เนื องจากจากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ บ ริ ห ารของสํา นั กงา น
ประกันสังคม จะเห็นได้ ว่า ปัจจุบันในการสือสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมนันไม่ได้
มีการแบ่งรายละเอียดของเนือหาข่าวสารออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ทีเหมาะสมกับผู้ประกันตนทีมี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือนและประเภทผู้ประกันตนทีแตกต่างกัน แต่จะเป็ น
การสือสารข้ อมูลข่าวสารในภาพรวมด้ านต่างๆ กล่าวคือ เนือหาการประชาสัมพันธ์จะต้ องมาจาก
นโยบายของรั ฐบาล และกระทรวงแรงงานเป็ นหลักเพือเชือมโยงบูรณาการหน่ วยงานทีเกียวข้ อง
เพือนําเข้ าทีประชุมคณะอนุ กรรมการการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานประกันสังคม เพือวางแผน
ทีจะดํา เนิ น การด้ า นการประชาสัมพั น ธ์ให้ เ ป็ นไปในทิศ ทางเดี ยวกัน ทังองค์ ก ร ดั งนั น เนื อหา
ข่ า วสารทีทํา การสือสารให้ กับ ผู้ ป ระกัน ตนแต่ ล ะกลุ่ มจึ งไม่ ได้ มีค วามแตกต่ า งกัน ส่ งผลทํา ให้
ผู้ ประกันตนทีมีเ พศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ ต่อเดือนและประเภทผู้ ประกันตน ที
แตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้ าใจในข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลของสํานักงานประกันสังคม ไม่
แตกต่างกัน ซึงผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า คณะผู้บริหารมีความคิดเห็นทีตรงกันว่า ควรมี
ช่ อ งทางการประชาสัมพั น ธ์ทีมี ค วามหลากหลาย ทัวถึ ง ครอบคลุ ม เนื องจากผู้ ใช้ บ ริ การหรื อ
ผู้ประกันตนในปัจจุบัน มีความหลากหลาย ทังเพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
ควรเป็ นการสือสารแบบสองทาง เพื อทีจะทํา ให้ ก ารสือสารมี ป ระสิทธิภ าพ เกิดความใกล้ ชิ ด
ระหว่างสํานักงานประกันสังคมกับผู้ประกันตนได้ มากยิงขึน และควรดํา เนินการให้ มีการสํารวจ
ความต้ องการ ความพึงพอใจ และสํารวจพฤติกรรมของผู้ประกันตนและประชาชนทัวไปว่ามีการ
ใช้ งานผ่ า นช่ องทางสือดิจิ ทัลรู ป แบบไหน เพื อทีจะกําหนดเนื อหารู ปแบบการนําเสนอสือและ
ช่ องทางการใช้ สือให้ ตรงตามความต้ องการ และความสนใจของผู้ประกันตนได้ อย่างเหมาะสม
สอดคล้ องกับ ผลการศึ ก ษาของสุก ฤต กมลวั ฒ นา (
) ทีทํา การศึ ก ษา เรื อง การเปิ ดรั บ
ข่ า วสาร พฤติก รรมการใช้ บ ริ การและความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสํา นั ก งานประกัน สั ง คม:
กรณีศึกษาศูนย์บริ การข้ อมูลประกันสังคม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีพบว่ า ผู้ใช้ บริ การ
สํานักงานประกันสังคมทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันจะมีความรู้ และความพึงพอใจ
ในการเปิ ดรับข่าวสารและในการใช้ บริการสํานักงานประกันสังคมแตกต่างกัน
6. พฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของผู้ประกันตน มีความสัมพันธ์
กับความรู้ ความเข้ าใจในข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมของผู้ประกันตน
ชาวไทยโดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็ นเชิงบวก กล่าวคือ เมือผู้ประกันตน มีพฤติกรรมการเปิ ดรับ



ข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมมากขึน ก็จะมีความรู้ ความเข้ าใจในข้ อมูล
ข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมมากขึนตามไปด้ วย โดยความสัมพันธ์ทพบอยู
ี
่ใน
ระดับสูง โดยผลการศึกษาสอดคล้ องกับบลูม และคณะ (Bloom, others,
) กล่าวว่า ความ
เข้ า ใจ หมายถึ ง ความสามารถในการขยายความรู้ ความจํา ให้ ไกลออกไปจา กเดิ ม อย่ า ง
สมเหตุสมผล แยกเป็ น ขันทีสําคัญ คือการแปลความหมายของคํา ข้ อความ สัญลักษณ์ในแง่มุม
ใหม่ตามเนือเรืองและหลักวิชาการนันๆ การตีความโดยเอาความหมายจากการแปลทังหมดมา
รวมกันแล้ วสรุปหรือขยายความนันตามแนวใหม่ และทัศนะใหม่ มุมมองใหม่ เพือให้ กว้ างไกล
ออกไปจากข้ อเท็จจริง โดยจะต้ องให้ ข้อมูลหรือมีแนวโน้ มอย่างเพียงพอ ดังนัน หากผู้รับสารมี
พฤติกรรมในการเปิ ดรั บ ข้ อ มู ลข่ า วสารทีเพี ยงพอ ย่ อมทําให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในข้ อ มู ล
ข่าวสารเรืองนันๆ เพิมมากขึนด้ วย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทีได้จากการศึกษาในครังนี
1.1 ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นสื อดิ จิ ทั ล ของสํา นั ก งาน
ประกันสังคม
- เห็ น ควรมี ช่ อ งทางการสื อสารที เหมาะสมกั บ พฤติ ก รรมการใช้ งาน ของ
ผู้ใช้ บริการอย่างแท้ จริ ง เนืองจากในปั จจุ บันผู้ใช้ บริ การมีการใช้ งานสือดิจิทัลทีแตกต่างกัน ซึงผล
การศึ กษาในครั งนี จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผู้ บริ หารสํานั กงานประกัน สังคมมี ความคิ ดเห็น ว่ า
ช่ องทางการประชาสัมพั นธ์ข้อมูลข่าวสารทีสามารถเข้ าถึงผู้ ใช้ บริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มาก
ทีสุดคื อ Facebook Fanpage สํานั กงานประกั นสั งคม กระทรวงแรงงาน ในขณะทีกลุ่ มตั ว อย่ า ง
จํานวน
คนทีตอบแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการเปิ ดรั บข้ อมู ลข่ าวสารผ่ านสือดิจิทัล
ของสํานักงานประกันสังคมจะเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของสํานักงานประกันสังคมมากทีสุด
ดังนัน เพือเป็ นการเข้ าถึงความต้ องการของผู้ ใช้ บริการได้ อย่างแท้ จริ ง กองวิจัยและพัฒนา ของ
สํานักงานประกันสังคมควรออกแบบสอบถามเพือทําการสํารวจความต้ องการ ความพึงพอใจ และ
พฤติกรรมของผู้ใช้ บริการว่ามีการใช้ งานผ่านช่องทางใดมากทีสุด เพือทีจะสามารถเข้ าถึงผู้ใช้ บริการ
ในทุกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- เห็นควรปรั บปรุงช่ องทางการประชาสัมพั นธ์ข้อมูลข่าวสารให้ เป็ นการสือสาร
แบบเรี ยลไทม์ และการสือสารแบบสองทาง (Two – Way Communication) ทีมี ประสิทธิ ภ าพ
เพือให้ ผ้ ูใช้ บริการสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมได้ ในทันที
ตลอด ชัวโมง ในกรณีทผูี ้ ใช้ บริการต้ องการสอบถามข้ อมูลหรือมีข้อสงสัยเกียวกับการเบิกสิทธิ
ประโยชน์ ต่ า งๆ เกี ยวกั บ ประกั น สั ง คม และควรมี ก ารอั พ เดทข้ อ มู ล ข่ า วสารของสํา นั ก งาน
ประกันสังคมให้ เป็ นปัจจุบันอยู่เสมอ เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ูใช้ บริการ



- เห็นควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของสํานักงานประกันสังคม
ให้ สามารถรองรับการใช้ งานของผู้ใช้ บริการในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์สาํ นักงาน
ประกันสังคม แอปพลิเคชัน SSO Connect Mobile และ Facebook Fanpage ให้ มีประสิทธิภาพเพิม
มากขึน เพื อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ู ใช้ บริ การสามารถเข้ าถึงได้ ง่ายและตอบสนองต่ อ
พฤติกรรมของผู้ใช้ บริการได้ อย่างรวดเร็ว ซึงจะส่งผลให้ การดําเนินงานของสํานักงานประกันสังคม
มีประสิทธิภาพเป็ นองค์กรทีมีการบริการทีลําสมัย
1.2 เนื อหาการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นสื อดิ จิ ทั ล ของสํา นั ก งาน
ประกันสังคม
- เห็นควรให้ ศูนย์สารนิเทศออกแบบเนือหาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทีมี
เนือหาโดนใจ จดจําง่าย ใช้ ภาษาทีเข้ าใจง่าย เพือให้ เหมาะสมกับความต้ องการ ความสนใจ และ
พฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในแต่ ล ะกลุ่ ม มากทีสุ ด โดยทํา การแยกประเภทของเนื อหาการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ เหมาะสมกับผู้ใช้ บริการในแต่ละกลุ่ม ซึงจากผลการศึกษาในครังนี
พบว่า ประเภทผู้ประกันตนทีแตกต่างกันจะมีการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงาน
ประกันสังคมแตกต่างกันจึงเห็นควรให้ มีการออกแบบเนือหาการประชาสั มพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที
เหมาะสมและตรงความต้ องการของผู้ประกันตนแต่ละประเภทได้ อย่างแท้ จริง เพือให้ ผ้ ูใช้ บริการ
มีความรู้ ความเข้ าใจในข้ อมูลข่าวสารของสํานักงานประกันสังคมได้ อย่างถูกต้ อง
1.3 การบริหารจัดการภายในองค์กรด้ านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสือ
ดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคม
- เห็นควรจัดให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้เกียวกับการใช้ งานด้ านสือดิจิทัลให้ กับ
เจ้ าหน้ าทีระดับปฏิบัติการของศูนย์สารนิเทศและเจ้ าหน้ าทีของสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื อเป็ นการเพิ มทั ก ษะ ความรู้ ความเชี ยวชาญในการใช้ ง านด้ า นสื อดิ จิ ทั ล ของสํา นั ก งาน
ประกันสังคมให้ มีประสิทธิภาพทันต่อยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคทีเปลียนแปลงไป
- เห็น ควรมี ก ารประเมิ น ผลและการติด ตามผลการใช้ ง านผ่ า นสือดิ จิ ทัล ของ
ผู้ใช้ บริการในทุก 3 เดือนอย่างต่อเนือง เพือนําผลมาปรับปรุงเนือหา รูปแบบการนําเสนอสือและ
ช่องทางการใช้ งานสือดิจิทลั ให้ ทนั สมัยตรงตามความต้ องการและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้ บริการ ใน
แต่ละกลุ่มได้ อย่างเหมาะสม เพือสนับสนุนให้ ผ้ ูบริหารและผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจในการ
บริ หารจั ดการองค์ กรและดําเนิ นงานต่ างๆ ทีสําคั ญได้ อย่ างถู กต้ อง มี ประสิ ทธิ ภาพและทันต่ อ
เหตุการณ์ โดยผ่านการใช้ ข้อมูลและข้ อเท็จจริง (Fact & Data) ทีมีความถูกต้ อง แม่นยํา ทันเวลา
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยั ในครังต่อไป
2.1 ควรทํา การศึ ก ษาตั ว แปรอื นๆที เกี ยวข้ องเพื อให้ ได้ ผลการศึ ก ษาที มี
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดําเนินงานด้ านการสือสารผ่านสือดิจิตัลของสํานักงานประกันสังคม
มากขึน เช่น สํารวจความพึงพอใจและปัญหาทีพบเกียวกับการใช้ งานผ่านสือดิจิทลั ในมุมมองของ



ผู้ ป ระกัน ตน และปั ญ หาทีพบในการปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ า ทีระดั บปฏิบัติ การด้ านการสือสาร
องค์กรของสํานักงานประกันสังคม
2.2 เนื องจากผลการศึ ก ษาในครั งนี พบว่ า ประเภทผู้ ประกั น ตนมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมอย่างมีนัยสําคัญ จึง
ควรทํา การศึ กษาและวิ เ คราะห์ ข้อ มู ลเชิ งลึ ก เกียวกับ พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ผู้ประกันตนแต่ละประเภทว่ามีพฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัลผ่านช่องทางใด
และต้ องการรูปแบบเนือหาข่าวสารอย่างไร เพือให้ ได้ ข้อมูลมาปรับปรุงการดําเนินงานด้ าน การ
สือสารผ่านสือดิจิทลั ของสํานักงานประกันสังคมให้ มีประสิทธิภาพต่อไป
2.3 ควรทําการศึกษาจากผู้เชียวชาญด้ านการสือสารผ่านสือดิจิทลั ทังภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพือให้ ได้ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานด้ านการสือสารผ่านสือดิจิทัลของ
สํานักงานประกันสังคมให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
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