
 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูบ้ริการประกนัสงัคม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม

หลกัสูตรปริญญาของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 



                ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูบ้ริการประกนัสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถน าไปใชพ้ฒันา การบริการของประกนัสังคมได ้เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานครและสถานท่ีโรงพยาบาลรวมไปถึงบุคลลากรท่ีเก่ียวขอ้ง จึงไดท้  าแบบสอบถาม 

จ านวน 400 คน สามารถสรุปงานวจิยัไดด้งัน้ี 

ดา้นเพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 217 คน ส่วนเพศชาย 

จ านวน 183 คน ในการตอบแบบสอบถาม 

  ดา้นอาย ุพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี มีจ  านวน 199 คน 

รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 30-39 คน มีจ านวน 97 คน  ช่วงอาย ุ49-50 ปีข้ึนไป จ านวน 72 คน คิด 

และสุดทา้ยช่วงอายตุ  ่ากว่า 20 ปี มีจ  านวน 32 คน มีท่ีช่วงอายใุนการตอบแบบสอบถามล าดบัสุดทา้ย 

ดา้นล าดบัการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี จ  านวน 209 คน เป็นระดบัการศึกษาท่ีมากท่ีสุด 

             ดา้นอาชีพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / 

รัฐวสิาหกิจ จ  านวน 209 คน เป็นอาชีพท่ีมีการตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

             ดา้นรายได ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รายไดต้ั้งแต่ 20001-30000 บาท  มีจ  านวน 

162 คน เป็นล าดบัสูงสุดในการตอบแบบสอบถาม 

ดา้นการใหบ้ริการเจา้หนา้ท่ี พบวา่ ล าดบัท่ีมากท่ีสุดคือ  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ ยิม้แยม้

แจ่มใสและพูดจาไพเราะสุภาพต่อผูรั้บบริการประกนัสังคมเป็นล าดบัสูงสุดในการตอบ

แบบสอบถามในการวจิยั 

              ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ พบวา่ ล าดบัท่ีมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการรับ

บริการของประกนัสังคม เป็นล าดบัสูงสุดในการตอบแบบสอบถาม                                                                                                                                                                             



 

                ดา้นความน่าเช่ือถือ พบวา่ ล าดบัท่ีมากท่ีสุด คือ  3.1 เจา้หนา้ท่ีใหค้วามเช่ือถือไดใ้นการ

บริการของผูรั้บประกนัสังคม  

             ดา้นบุคลากร  พบวา่ ล าดบัท่ีมากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานโดยค านึงถึงผูรั้บบริการ

ประกนัสังคม  

               ดา้นพฤติกรรม  พบวา่ ล าดบัท่ีมากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีการจดัวางคิวตามล าดบัโดยถูกตอ้ง  

เป็นล าดบัมากท่ีสุดในการตอบแบบสอบถามการวิจยั 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

             ผูว้จิยัจึงมีความสนใจในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูบ้ริการ

ประกนัสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นหลกัในการดา้นความพึงพอใจ และดา้นบริการ ของ

ประกนัสังคม วจิยัดงักล่าวสามารถน าขอ้มูลไปวเิคราะห์และเพื่อน าไปสูการวางแผน    ก  าหนดการ

กลยทุธการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพของการใหบ้ริการของส านกังาน  ประกนัสังคม

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหส้อดคลองกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดียิง่ข้ึน 

อยา่งไรกต็ามประกนัสังคมจึงจะตอ้งมีมาตรฐานในความพึงพอใจของบริการประสังคม เพื่อจะได้

น ามาปรับใช ้ใหผู้ท่ี้มาใชสิ้ทธิเกิดความคุม้ค่าต่อการเขา้รับสิทธิ และในดา้นบริการของหน่วยงาน

ภาครัฐ และผูท่ี้มีสิทธิประกนัสังคมมีความพึงพอใจในบุคคลกร ในดา้นบริการและขั้นตอนในการ

บริการมากนอ้ยเพียงไหน และการบริการในดา้นสิทธิในความอ านวยสะดวก รวมถึงการใหบ้ริการใน

ประเดน็ใดท่ีผูป้ระกนัตนมีความพึงพอใจยงัไมสูงนกั และท าอยา่งไรถึงจะสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูป้ระกนัตน 



 ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูบ้ริการ

ประกนัสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นหลกัในการดา้นความพึงพอใจ และดา้นบริการ ของ

ประกนัสังคม วจิยัดงักล่าวสามารถน าขอ้มูลไปวเิคราะห์และเพื่อน าไปสูการวางแผน    ก  าหนดการ

กลยทุธการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพของการใหบ้ริการของส านกังาน  ประกนัสังคม

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหส้อดคลองกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดียิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูบ้ริการประกนัสังคมในเขต

กรุงเทพมหานครในดา้นรับการบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ 

2. เพื่อศึกษาระดบัความพงึพอใจในการรับสิทธิประกนัสังคมในดา้นประโยชนข์องคนวยัท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตงานวจิัย 

  การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัท าการศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นพนกังาน

ท างานในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีสิทธิในการใชป้ระกนัสังคมของ

รัฐบาล 

1.ขอบเขตในดา้นเน้ือหา การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี จะท าการวจิยัระดบัปัจจยัความพึงพอใจ

ของพนกังานในเขตกรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัการบริการประกนัสังคมต่อการใชบ้ริการและปัจจยัท่ี

มีผลกระทบของพนกังานในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นบริการ ดา้นสิทธิ ดา้นประโยชน์ 

2.ขอบเขตดา้นประชากร การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชใ้นการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงของผูมี้ใช้

ประกนัสังคมท่ีมาใชบ้ริการ จ  านวน 400 คน ดว้ยการใชแ้บบสอบเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั ของ

พนกังานทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร 



นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

1.ประกนัสังคม  หมายถึง สมาชิกผูซ่ึ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม ซ่ึงจะ

ก่อใหเ้กิดสิทธิไดรั้บ ประโยชนท์ดแทนต่างๆ หรือ ลูกจา้งและผูป้ระกนัตนตามความสมคัรใจท่ีอยู่

ในเขตพื้นท่ี 

2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกจากการไดรับการตอบสนองจากผูใ้ห ้บริการอยา่ง

เสมอภาค รวดเร็วทนัต่อความตอ้งการ และใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

3. ผลกระทบ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากในดา้นต่างๆตามมา ท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึง

สามารถเกิดข้ึนไดห้ลากหลายรูปแบบ หรือเป็นการแสดงความรับผดิชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

4.ดา้นบริการประกนัสังคม หมายถึง การกระท าหรือด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลหรือองคก์รใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสมความมุ่งหมายท่ีบุคคล

หรือองคก์รนั้นตอ้งการ 

5. คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง คุณภาพของบริการท่ีผูป้ระกนัตนรับรู้ ซ่ึง

เป็นผลมาจากการประเมินของผูป้ระกนัตนระหวา่งการใหบ้ริการ 

ประโยชน์คาดทีจ่ะได้รับจากการวจิัย 

1.  ท าใหท้ราบถึงปัจจยัความพึงพอใจ ท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูบ้ริการประกนัสังคมใน

เขตกรุงเทพมหานครในดา้นรับการบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ 

2. ท าใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอในการรับสิทธิประกนัสังคมในดา้นประโยชนข์องคนวยัท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ผลการศึกษา สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบริการประกนัสังคมของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร 



กรอบแนวคดิในการวจิัย 

มีตวัแปรอิสระ ตวัแปรตน้ และกรอบแนวคิดดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ด้านส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดบัการศึกษา 

4.อาชีพ 

5.รายได ้

ปัจจัยด้านบริการ 

1. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการใน

ดา้นความมัน่ใจและเอาใจใส่ 

2.ความพึงพอใจในดา้นขั้นตอน

กระบวนการในการบริการ 

3.ความพึงพอใจในดา้นความน่าเช่ือถือ 

 

 

 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

1.ความพึงพอใจดา้นบุคคลากร 

2.ความพึงพอใจในดา้นพฤติกรรม 

 

ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความพงึพอใจของ    

ผู้รับบริการประกนัสังคม 



แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

     จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ผูว้จิยัจึงสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจหมายถึง  ทศันคติท่ีเป็นนามธรรม 

เก่ียวกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได ้นอกจากน้ี

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกดา้นบวกของบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจจะเกิดข้ึนจากความ

คาดหวงั หรือเกิดข้ึนกต่็อเม่ือส่ิงนั้นสามารถ ตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่บุคคลไดซ่ึ้งความพึง

พอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถเปล่ียน แปลงไดต้ามค่านิยมและประสบการณ์ของตวับุคคล 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ 

       ดงันั้นผูว้จิยัจึงสรุปไดว้า่ การบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม หรือกระบวนการด าเนินของ

บุคคล หรือองคก์ารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนและผลจากการกระท านั้นก่อใหเ้กิด 

ความพึงพอใจการบริการท่ีดีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูอ่ื้นไดต้รงตามท่ีบุคคลนั้น 

คาดหวงัไวพ้ร้อมทั้งท าใหบุ้คคลนั้นเกิดความรู้สึกท่ีดีนั้นเอง  

2..3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งสิทธิประโยชนป์ระกนัสังคม 

        ดงันั้นผูว้จิยัสรุปไดว้า่สิทธิประกนัสังคมนั้นเป็นส่ิงท่ีมนุษยท่ี์เป็นทั้ง ผูป้ระกนัตน นายจา้ง และ

ลูกจา้งควรไดรั้บสิทธิจากรัฐบาลในฐานคนท างาน สามารถใชสิ้ทธินั้นเพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละ

คุม้ค่าแก่ตวัเอง ซ่ึงสิทธิประกนัสังคมมีใหรั้กษามากมายไม่ใช่แค่การเจบ็ป่วย แต่การใชสิ้ทธิ

ประกนัสังคมใชไ้ดเ้ม่ือเกิดอุบติัเหตุดว้ยนัน่เอง 

 

 

 



2.4 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประกนัสังคม 

       ดงันั้นผูว้จิยัสรุปไดว้่าสิทธิขอ้มูลประกนัสังคมมีประโยชนต่์อผูใ้ชสิ้ทธิ เพราะจะเป็นการให้

ขอ้มูลเบ้ืองตน้วา่ประกนัสังคมนั้นมีขอ้มูลอะไร เราควรท าอยา่งไร เม่ือเรามีสิทธิในประกนัสังคม

และสุดทา้ยจะเงินทดแทนประกนัสังคมไดแ้บบไหน และอยา่งไรต่อผูมี้สิทธิในประกนัสังคม 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

        ดงันั้นผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ท าใหไ้ดแ้นวคิดในการศึกษาประกนัสังคมของประเทศไทย ส่วนมาก

แลว้จะมีความรู้ในระดบัปานกลางและไปถึงระดบัท่ีต ่าเลย และรวมไปถึงวา่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ประกนัสังคมนั้น มีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัประกนัสังคมนั้นเอง  

สมมุติฐานในการวจิัย 

1.ผูป้ระตนหรือประกนัสังคมมีเพศท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจในการบริการท่ีประกนัสังคมแตกต่าง

กนั 

2.ผูป้ระกนัตนหรือประกนัสังคมท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจในการบริการประกนัสังคมท่ี

แตกต่างกนั 

3.ผูป้ระกนัตนหรือประกนัสังคมท่ีมีการศึกษาแตกต่าง มีความพึงพอใจในการบริการประกนัสังคม

ท่ีแตกต่างกนั 

4.ผูป้ระกนัตนหรือประกนัสังคมท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการบริการประกนัสังคมท่ี

แตกต่างกนั 

5.ผูป้ระกนัตนหรือประกนัสังคมท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความพึงพอใจในการบริการประกนัสังคมท่ี

แตกต่างกนั 



6. ผูป้ระกนัตนหรือประกนัสังคมท่ีมาใชบ้ริการ  มีความพึงพอใจในการบริการสังคมท่ีแตกต่างกนั 

7.ผูป้ระกนัตนหรือประกนัสังคมดา้นบุคลากรท่ีมารับบริการ มีความพึงพอใจในการบริการสังคมท่ี

แตกต่างกนั 

สรุปผล อธิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

                  ด้านเพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.3 และเพศชาย จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 

                   ด้านอายุ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี มีจ  านวน 199 คน 

คิดเป็น    ร้อยละ 49.8 รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 30-39 คน มีจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3                  

ช่วงอาย ุ49-50 ปีข้ึนไป จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และสุดทา้ยช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มี

จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 มีท่ีช่วงอายใุนการตอบแบบสอบถามล าดบัสุดทา้ย 

               ด้านล าดับการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี จ  านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาระดบัการศึกษาปริญญาโท มีจ านวน 88 

คน คิดเป็นร้อยละ 22.0  ระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และอ า

ดบัสุดทา้ยการศึกษาระดบัอ่ืนๆ มีจ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.0 

             ด้านอาชีพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / 

รัฐวสิาหกิจ จ  านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมา อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 

73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3  ส่วนอาชีพรับราชการ มีจ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8                   

และอาชีพรับจา้งมีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  และล าดบัสุดทา้ยอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.3 เท่านั้น     



               ด้านรายได้  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รายไดต้ั้งแต่ 20001-30000 บาท                         

มีจ  านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5  รองลงมารายไดต้ั้งแต่ 10001-20000 มีจ  านวน 118 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.5  ส่วนรายไดต้ั้งแต่ 30001 ข้ึนไป มีจ  านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8                         

และอ าดบัสุดทา้ยต ่ากวา่หรือเทียบเท่า 10000 บาท มีจ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 2.8 

                   ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ พบวา่ 1.1เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ ยิม้แยม้

แจ่มใสและพูดจาไพเราะสุภาพต่อผูรั้บบริการประกนัสังคม จ านวน 400 คน เป็นค่า Mean 3.59    

และค่า Std. Deviation 0.866                                           

1.2 เจา้หนา้ท่ีใหค้วามสะดวกรวดเร็ว จ านวน 400 คน เป็นค่า Mean 3.49                                         

และค่า   Std. Deviation 0.847                                                                                                                     

1.3 เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมใหบ้ริการ จ านวน 400 คน เป็นค่า Mean 3.58                                         

ค่า   Std. Deviation 0.837                                                                                                                      

1.4 เจา้หนา้ท่ีมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ ตอบค าถาม หรือขอ้สงสัยในการใหบ้ริการกบั

ผูรั้บบริการประกนัสังคม     จ  านวน 400 คน  เป็นค่า Mean 3.62                                                       

และค่า   Std. Deviation 0.820                                                                                                                    

1.5 เจา้หนา้ท่ีมีความรับผดิชอบ ต่อผูม้ารับบริการสังคมเป็นอยา่งดี ในการช้ีแนะใหค้  าแนะน า      

จ  านวน 400 คน     เป็นค่า Mean 3.62    และค่า   Std. Deviation 0.847        

                 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ พบวา่  2.1 มีการใหบ้ริการระดบัก่อน-หลงัใน

การรับบริการประกนัสังคม จ านวน 400 คน เป็นค่า Mean 3.63   และค่า   Std. Deviation 0.834                              

2.2 ระยะเวลาในการรับบริการของประกนัสังคม จ านวน 400 คน   เป็นค่า Mean 3.67     และค่า 

Std. Deviation 0.783                                                                                                                            

2.3 ขั้นตอนในการบริการมีความเหมาะสมและเวลามีความรวดเร็ว จ  านวน 400 คน   เป็นค่า Mean 

3.65     และค่า Std. Deviation 0.810 



                 ด้านความน่าเช่ือถือ พบวา่ 3.1 เจา้หนา้ท่ีใหค้วามเช่ือถือไดใ้นการบริการของผูรั้บ

ประกนัสังคม จ านวน 400 คน เป็นค่า Mean 3.62     และค่า Std. Deviation 0.826                                                    

3.2 เจา้หนา้ท่ีใหค้วามไวว้างใจในการบริการการดูแลต่อผูม้าใชป้ระกนัสังคม จ านวน 400 คน        

เป็นค่า Mean 3.68     และค่า Std. Deviation 0.803                 

               ด้านบุคลากร พบวา่    4.1 ความน่าเช่ือถือของบุคคลากรในการเขา้รับบริการประกนัสังคม 

จ านวน 400 คน   เป็นค่า Mean 3.68     และค่า Std. Deviation 0.816                                                              

4.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัสมยัต่อการบริการ จ านวน 400 คน   เป็นค่า Mean 3.67                   

และค่า Std. Deviation 0.780                                                                                                                

4.3 บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการรักษา จึงท าใหผู้รั้บบริการเกิดความน่าเช่ือถือ    จ  านวน 400 คน   

เป็นค่า Mean 3.66     และค่า Std. Deviation 0.773                                                                              

4.4 บุคลลากรมีความเป็นมิตรและความเป็นกนัเองต่อผูรั้บบริการ จ านวน 400 คน  เป็นค่า Mean 

3.69     และค่า Std. Deviation 0.823                                                                                                    

4.5 เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานโดยค านึงถึงผูรั้บบริการประกนัสังคม จ านวน 400 คน เป็นค่า Mean 3.76     

และค่า Std. Deviation 0.779                  

               ด้านพฤติกรรม พบวา่  5.1 เจา้หนา้แสดงพฤติกรรมดีและบริการดีต่อผูรั้บบริการสังคม 

จ านวน 400 คน เป็นค่า Mean 3.74     และค่า Std. Deviation 0.825                                                    

5.2 เจา้หนา้ท่ีการจดัวางคิวตามล าดบัโดยถูกตอ้ง จ านวน 400 คน เป็นค่า Mean 3.75                     

และค่า Std. Deviation 0.792                                                                                                                                   

5.3 เจา้หนา้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการวางตวัดี  จ  านวน 400 คน เป็นค่า Mean 3.71                    

และค่า Std. Deviation 0.774                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


