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1สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องการสื่อสารเชิงบูรณาการเพ่ือการรับรู้สิทธิประกันสังคม มีวัตถุประสงค์การวิจัย
คือ 1.เพ่ือประเมินคุณภาพช่องทางการสื่อสาร จากการรับชมรายการโทรทัศน์ของโครงการ 2.เพ่ือ
ประเมินคุณภาพของสื่อ จากการรับชมรายการโทรทัศน์ของโครงการ  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย มี
ประชากรคือผู้ประกันตน นายจ้าง และเจ้าหน้าที่ ส านักงานประกันสังคม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษามีจ านวน 2,000 คน โดยในแต่ละเขตการบริหารงานทั้ง  8 เขต มีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แตกต่างกันไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ค่าความถี่(Frequency Distribution) ค่า
ร้อยละ(Percentage)  ค่า เฉลี่ ย (Arithmetic Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) ส่วนสถิติในการศึกษาความคิดเห็น ใช้ T-test , F-test และ Chi-square ผลการศึกษา
ความคิดเห็นการรับชมผ่านช่องโทรทัศน์ของส านักงานประกันสังคม(SSO Channel)  พบว่า ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ของส านักงานประกันสังคม(SSO Channel)  ทุกปัจจัยมีความ
แตกต่างกันตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ค าส าคัญ: การสื่อสารเชิงบูรณาการ การรับรู้  สิทธิประกันสังคม 
 
Abstract 

Research on integrated communication for the rights awareness on social 
security. The objective of the research is 1. To evaluate the quality of communication 
channels. 2. To evaluate the quality of media. In this study, researchers used a form 
of quantitative research by a query as a research tool . The population is insured 
employers and authorities. The samples used in the study of 2,000 people by the 
county administration, the county has eight sample size varies. The statistics used to 
analyze the data were Frequency, percentage ,Arithmetic Mean and Standard deviation 
.The statistics in the study reviews the T-test, F-test and Chi-square. The study found 
that a factor that varies according to the data of the sample every factor. 
Keyword: integrated communication, perceive, social security right 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 ส านักงานประกันสังคมมีหน้าที่บริหารจัดการกองทุนและควบคุมดูแล การให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้ประกันตน และส านักงานประกันสังคมมีข้อมูลที่ต้องสื่อสารถึงผู้ประกันตนเป็นจ านวนมาก ยังมี
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ผู้ประกันตนไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของตนจ านวนอีกไม่น้อย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
ข้อมูลสิทธิประโยชน์บางอย่างมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ยากต่อการเข้าใจหรือยังไม่อยู่ในจังหวะเวลา
ที่จะใช้สิทธิท าให้ผู้ประกันตนไม่สนใจรับทราบสิทธิ ในสถานการณ์ปัจจุบันการแจ้งข่าวและการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง(พิมม์ญภัทร,2558) ทั้งต่อผู้ประกันตนรวมถึงนายจ้าง ที่จะต้อง
ได้รับทราบจากส านักงานประกันสังคมให้ทันต่อเหตุการณ์ ส านักงานประกันสังคมจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องเร่งสร้างการประชาสัมพันธ์ให้มีความสมาร์ท กล่าวคือ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งถึงผู้ประกันตน
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และครอบคลุมประเด็นเนื้อหาส าคัญ ท าให้ผู้ประกันตนตระหนักถึงความจ าเป็น
ในการรับรู้สิทธิประโยชน์ของตนมากยิ่งขึ้นและสม่ าเสมอ นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อม
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยด้วย โดยได้น าเทคโนโลยีด้านการประชาสัมพันธ์เข้า
มาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ สามารถสื่อสารถึงผู้ประกันตน นายจ้างและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากรในองค์กรให้
รับทราบข้อมูลได้ถูกต้องตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อหลักของโครงการ คือ สถานีโทรทัศน์ SSO 
Channel ที่ท าการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตนทุกมาตรา ด้วยรูปแบบ
รายการที่หลากหลาย ผ่านสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังจอโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่
ให้บริการของส านักงานประกันสังคมทุกจังหวัดทั่วประเทศเฉพาะในเวลาราชการ 

ดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาในอนาคตส านักงานประกันสังคม จึงได้ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์เพ่ืองานประกันสังคม(ยุคใหม่) ให้แก่
ผู้ประกันตนและผู้เกี่ยวข้องที่มาใช้บริการ ณ พ้ืนที่ส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2557-2558 เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและความพร้อมของสื่อมัลติมีเดีย โดยมีเป้าหมายให้ส านักงานประกันสังคมใช้
เป็นแนวทางและวางแผนปรับปรุงโครงการด้านการสื่อสารสิทธิประกันตนดังกล่าวต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินคุณภาพช่องทางการสื่อสาร จากการรับชมรายการโทรทัศน์ของโครงการ 
2. เพ่ือประเมินคุณภาพของสื่อ จากการรับชมรายการโทรทัศน์ของโครงการ  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative research) โดยมี
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย มีประชากรคือผู้ประกันตน นายจ้าง และเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
ประกันสังคมทั่วประเทศ แบ่งตามเขต มีรายละเอียดดังนี้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ประกันตนทุกมาตรา(36,39 และ 40) นายจ้าง และเจ้าหน้าที่

ส านักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ 8 เขตการบริหาร ประกอบด้วย เขตกรุงเทพมหานคร เขต
ปริมณฑล เขตภาคเหนือ เขตภาคตะวันออก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตภาคใต้ เขตภาคกลาง 
และ เขตภาคตะวันตก(ทั้งนี้แบ่งตามเขตการบริหารของส านักงานประกันสังคม) 
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กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน 2,000 คน โดยในแต่ละเขตการบริหารทั้ง 8 เขต 

มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันไปตามผลการค านวณของ Yamane(1973) ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 เขตการบริหารและจ านวนกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามพ้ืนที่  

พื นที่(เขตการบริหาร) จ านวน(คน) 
กรุงเทพมหานคร 300 
ปริมณฑล 200 
ภาคเหนือ 300 
ภาคตะวันออก 200 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 400 
ภาคใต้ 300 
ภาคกลาง 200 
ภาคตะวันตก 100 

รวม 2,000 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจค่าความเที่ยงตรง( Index of 

item objective congruence) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ประชากร ซึ่งพบว่ามีความเข้าใจในภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และมีความเชื่อมั่นซึ่งค านวณจากค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค(Cronbach Alpha Coefficient) เท่ากับ .874 ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป ในพ้ืนที่บริหารของส านักงานประกันสังคม 8 
เขตจ านวน 2,000 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ใช้วิธีวิเคราะห์จากค่าทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลทั่ ว ไป ได้แก่  ค่าความถี่ (Frequency Distribution)  ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่า เฉลี่ ย
(Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ส่วนสถิติในการศึกษาความ
คิดเห็น ใช้ T-test, F-test และ Chi-square 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการสื่อสารเชิงบูรณาการเพ่ือการรับรู้สิทธิประกันสังคม ได้ตั้งวัตถุประสงค์การ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ข้อ สามารถแสดงผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5 และ เพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 47.5 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.9 
รองลงมาคืออายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่
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ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา 6 คิดเป็นร้อยละ 27.2 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตน คิดเป็นร้อยละ 73.4 รองลงมาคือผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อย
ละ 11.9 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ 
ส านักงานประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมา รับชมรายการโทรทัศน์ช่อง SSO Channel 
คิดเป็นร้อยละ 36.6 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการที่ส านักงานประกันสังคม เดือนละ 
1 ครั้ง ช่องทางการสื่อสารด้านสิทธิประโยชน์ที่ง่ายที่สุด คือ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 
40.5 รองลงมาคือโทรทัศน์ SSO Channel คิดเป็นร้อยละ 35.6 รูปแบบรายการที่ต้องการรับชมมาก
ที่สุด คือ ลักษณะละครสั้น คิดเป็นร้อยละ 31.5 รายการของสถานีที่คุ้นเคยมากที่สุดคือ รายการข่าว 
(SSO New) คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมาคือซิทคอมประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 23.2 และส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าจุดบริการจอโทรทัศน์ไม่เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 74.4  

ส่วนที่ 2 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  
ผลการประเมินคุณภาพของสื่อโทรทัศน์จากการรับชมผ่านช่องโทรทัศน์ของส านักงาน

ประกันสังคม(SSO Channel) พบว่า รายการโทรทัศน์ช่อง SSO Channel อยู่ในระดับมาก( x =4.23 
,SD.= 0.74) ซึ่งเมื่อได้พิจารณาจากประเด็นรายย่อยก็พบว่า เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ประกันตนสูงสุด (
x =4.32, SD.=0.84 ) รองลงมา เนื้อหาในรายการโทรทัศน์ดูแล้วเข้าใจง่าย ( x = 4.25, SD.=0.87), 
เนื้อหารายการช่วยให้รับรู้สิทธิ์ประโยชน์ของผู้ประกันตนเพ่ิมขึ้น( x =4.22,SD.=0.86),เนื้อหา
เสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ต่อต่อส านักงานประกันสังคมมากขึ้น ( x = 4.22, SD.=0.80)
เนื้อหารายการช่วยให้เข้าใจในหลักการประกันสังคมมากขึ้น ( x = 4.21,SD. =0.88), และเนื้อหา
เหมาะสมกับระยะเวลารอคอยรับบริการ ( x = 4.16, SD. = 0.87) ตามล าดับ  

ส่วนที่ 3 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  
ผลการศึกษาความคิดเห็นการรับชมผ่านช่องโทรทัศน์ของส านักงานประกันสังคม  (SSO 

Channel)สามารถรายงานผลได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นการรับชมผ่านช่องโทรทัศน์ของส านักงานประกันสังคม  (SSO 
Channel)   

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับชมโทรทัศน์ช่อง SSO 

Channel 

ข้อมูลทั่วไป 

พื นที่ เพศ การศึกษา อายุ สถานะ 
1. ชื่นชอบโทรทัศน์ช่อง SSO 
Channel 

2= 11.285 2= 6.332* 2= 12.050* 2= 10.012* 2= 63.398* 

2. มีความถี่ในการรับชม 2= 83.918* 2= 1.916 2= 48.918* 2= 32.666* 2= 230.942* 
3. ได้รับรู้สิทธิประโยชน์ 2= 345.594* 2= 14.560 2= 105.678* 2= 94.493* 2= 132.100* 
4. ได้รับรู้ข่าวสาร 2= 343.364* 2= 20.019* 2= 72.202* 2= 117.969* 2= 80.508* 
5. ชื่นชอบรูปแบบรายการ 2= 532.500* 2= 19.202* 2= 64.675* 2= 68.685* 2= 85.015* 
6. มีความคุ้นเคย 2= 280.696* 2= 6.601 2= 103.552* 2= 88.246* 2= 75.171* 
7. จอโทรทัศน์เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

2= 16.538* 2= 0.116 2= 6.532 2= 5.163 2= 7.109 

8. ความคิดเห็นที่มีต่อรายการ
โทรทัศน์ช่อง SSO Channel 

F = 27.513* t = -2.083* F = 0.878 F = 0.548 F = 6.108* 
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จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นการรับชมผ่านช่องโทรทัศน์ของส านักงาน
ประกันสังคม (SSO Channel) พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ของส านักงาน
ประกันสังคม (SSO Channel) เป็นปัจจัยที่แตกต่างกันตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในทุกปัจจัย 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ช่อง SSO Channel พบว่า เขต
พ้ืนที่ เป็นปัจจัยที่มีความแตกต่างกันมากที่สุดต่อความคิดเห็น 5 ด้าน คือ ได้รับรู้สิทธิประโยชน์ผ่าน
ช่องโทรทัศน์ SSO Channel: ได้รับรู้ข่าวสารผ่านช่องโทรทัศน์ SSO Channel: ชื่นชอบรายการ: มี
ความคุ้นเคย: มีจอโทรทัศน์เพ่ือถ่ายทอดเพียงพอต่อพ้ืนที่ให้บริการ : สอดคล้องกับความคิดเห็นของ 
McCombs & Becker, 2011, pp.51-52 และ ดวงทิพย์, 2532 ที่กล่าวว่า เหตุผลในการติดตามรับชม
รายการโทรทัศน์ คือ ต้องการรับรู้ข่าวสาร ต้องการรู้เหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ (Surveillance) มี
สัญญานโทรทัศน์ที่ชัดเจนครอบคลุมพ้ืนที่ ต้องการได้ข้อมูลจากสื่อในการช่วยตัดสินใจ (decision) 
ต้องการรับชมจากรายการที่ชื่นชอบคุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Kang, 
G.D.,& J.James,2014 และ ศุภรัศมิ์ ,2543 ที่กล่าวว่า พฤติกรรมการชมสื่อของคนต่างพ้ืนที่กันจะมี
ความสนใจรายการโทรทัศน์ต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิถีสังคม รูปแบบชีวิต ความมากน้อยของความสนใจที่มี
ต่อรายการโทรทัศน์ และความสะดวกในการรับชม ผลการวิจัยอีกกลุ่มของปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า 
สถานะ เป็นปัจจัยที่มีความแตกต่างกันมากที่สุดต่อความคิดเห็น 2  ด้าน คือ ชื่นชอบช่อง SSO 
Channel และ มีความถี่ในการรับชม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Merrill & Lowenstein, 2013, 
pp.133-135 ที่กล่าวว่า มนุษย์ที่มีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อความพอใจในการรับชมสื่อ
ต่างกัน รวมถึงมีความถี่ในการรับชมต่างกัน ซึ่งความต่างนั้นมีรายละเอียดหลายด้าน เช่น จะแสวงหา
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองทั้งในแง่ของความรู้  ความบันเทิง และความสุขกาย สบายใจ ใน
ลักษณะเฉพาะตน คนแต่ละสถานภาพจะหันเข้าหาลักษณะเฉพาะบางอย่างจากสื่อที่สนองความ
ต้องการและท าให้ตนเองพึงพอใจ 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยเรื่องการสื่อสารเชิงบูรณาการเพ่ือการรับรู้สิทธิประกันสังคมสามารถแสดง
ข้อเสนอแนะ ได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. จากสถิติในการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ประกันตนเป็นกลุ่มที่รับชมรายการใน SSO Channel 

มากกว่ากลุ่มอ่ืน เนื่องจากมีความถ่ีในการรับบริการ ณ ส านักงานประกันสังคมมากกว่ากลุ่มอ่ืน ดังนั้น 
ควรส่งเสริม ให้กลุ่มผู้ประกันตนทุกมาตราและประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้ามาในพ้ืนที่ส านักงาน
ประกันสังคม ได้มีโอกาสรับชมโดยไม่ต้องเข้ามาในพ้ืนที่ส านักงานประกันสังคมด้วย เช่น 1.)เพ่ิมการ
แนะน ารับชม SSO Channel ผ่านช่องทางออนไลน์ (Youtube Website Facebook Application 
บนมือถือ สายด่วน1506) โดยมีวิธีการแนะน าด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษกระตุ้นการรู้จัก ร่วมกับ
กิจกรรมของส านักงานประกันสังคมในเขตพ้ืนที่แต่ละภูมิภาค ทั้งนี้อาจร่วมมือกับสื่อพ้ืนฐานของ
ประเทศด้วย ทั้งวิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น 
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2. ด้วยข้อมูลที่ระบุว่า เพศ พ้ืนที่ การศึกษา อายุ สถานะ แตกต่างกัน มีรูปแบบรายการที่
ต้องการติดตาม แตกต่างกัน ดังนั้นในแผนการพัฒนารายการในอนาคตควรเพ่ิมเติมรูปแบบรายการที่
เจาะจงสนองความต้องการรับชมโดยน าประเด็น เรื่อง เพศ พ้ืนที่ อายุ สถานะ มาสลับเป็นโจทย์การ
ผลิตรายการร่วมด้วย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา โปรแกรมการสื่อสารที่ผู้ประกันตน 

นายจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการเพ่ิมเติม เพ่ือน าผลไปพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประกันตนรายพ้ืนที่การบริหาร 8 เขต 
เพ่ือเปรียบเทียบและพัฒนาความช่วยเหลือนอกเหนือจากปัจจุบัน แก่ผู้ประกันตน ให้ครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการเชิงระบุพื้นท่ี 
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