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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตน
โดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 2)เพื่อ
เปรียบเทียบการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบ
ของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 จําแนกตามสภาพสวนบุคคลและปจจัยชองทางการ
สื่อสาร
กลุมตัวอยางที่ชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกันตนในเขตความรับผิดชอบของ สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกความถี่คารอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบ t-test แบบสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA)
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว า ผู ป ระกั น ตนในความรับ ผิ ด ชอบของสํ า นัก งานประกั น สั ง คม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ที่มีขอมูลสภาพสวนบุคคลของผูประกันตน ดานรายได ปจจัยชองทางการสื่อสาร
และการรับรูสิทธิประโยชนของผูประกันตน แตกตางกัน
คําสําคัญ : การรับรู, การกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39
Abstract
This study has a purpose 1.To study the perception of voluntary return. Section 39 In the area of
responsibility of Bangkok Social Security Office, Area 12. 2. To compare the perceptions of voluntary
insured reinstatement. Section 39 In the area of responsibility of the Bangkok Social Security Office, Area
12. Classified by personal and communication factors.
The sample used in this research. Is insured in the responsibility area of the Bangkok Social
Security Office, Area 12, number 400 Using the questionnaire as a tool to collect data Statistics used in
data analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation. Test hypothesis with test statistic
t test One way ANOVA
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The hypothesis test results were found to be insured under the responsibility of the Bangkok
Social Security Office. Area 12The personal information of the insurer, the income, the communication
channels, and the perceived benefits of the insurer are different.
Keywords : Recognition, Voluntary Insured Person Returns Section 39
บทนํา
ในประเทศไทยกองทุนเงินทดแทน นับเปนกาวแรกของการประกันสังคมไทย ที่ใหหลักประกันแกลูกจางกรณี
ประสบอันตราย หรือเจ็บปวยดวยโรคอันเนื่องมาจากการทํางานทั้งนี้กองทุนเงินทดแทนเกิดขึ้นในประเทศไทยครัง้ แรก
เมื่อป พ.ศ. 2515 ภายใตการบริหารของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงานตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 โดยในปแรกของ การใหความคุมครองจะครอบคลุมเฉพาะ สถานประกอบการที่มีลูกจาง
20 คนขึ้นไปที่อยูในเขตกรุงเทพฯ แลวจึงคอย ๆ ขยายความคุมครองออกไปจนครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2531จวบจนกระทั่งไดมีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533ใหมีผลบังคับใช
ตั้งแต วันที่ 2 กันยายน 2533 เปนตนมาประเทศไทยจึงมีการประกันสังคมอยางเต็มรูปแบบ โดยลูกจางจะ
ไดรับความคุมครอง ทั้งในเรื่องการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนี้เนื่องและไมเนื่องจาก
การทํางาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะหบุตร ชราภาพ และการวางงาน เฉกเชนเดียวกับประเทศอื่น ๆกองนิติ
การ กองทุนประกันสังคม http://www.sso.go.th/wpr
ปจจุบันจะเห็นไดวา มีประชาชนหรือผูประกันตน ที่ลาออกจากการเปนพนักงานบริษัท แลวออกมา
ประกอบอาชีพอิสระโดยที่ไมตองมีนายจาง ซึ่งจากเดิมพนักงานเหลานี้ มีประกันสังคมโดยภาคบังคับจากการที่
บริษัทหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน ในอัตรารอยละหาของเงินเดือน ซึ่งคิดจากเงินเดือนสูงสุด
ไมไดเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาท พรอมทั้งนายจางจายเงินสมทบใหกับพนักงานอีกรอยละหาดวย (ผูประกันตน
ดัง กลาวเรียกวา “ผูป ระกันตนมาตรา 33”) การประกอบอาชีพอิส ระนั้นจะไมไดอยูในหลัก ของกองทุน
ประกันสั ง คมเนื่ องจากไมมีนายจางหรือไมไ ดเ ปนพนัก งานของบริ ษัท นั้นเอง เวนแตก ลับ มาสมัครเป น
ผูประกันตนตามความสมัครใจ (ผูป ระกันตนตามความสมัครใจเรียกวา “ผูประกันตนมาตรา 39”)ซึ่ง การ
ประกอบอาชีพอิสระทําใหไมไดนึกถึงการประกันตนเองโดยสมัครใจอาจเนื่องดวยไมท ราบหรือไมรูจักการ
ประกันตนเองโดยสมัครใจ
จากความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตนจึงเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยสนใจที่จะวิจัยเรื่องการการ
รับรูเกี่ยวกับ การกลับ เขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12เนื่องจาก ณ ปจจุบันมีผูประกันตนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากแตการรับรู
การกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจนั้นยังทราบกันไมทั่วถึงเนื่องจากอาจไมมีความรู หรือไมเขาใจการ
กลับเขามาเปนผูประกันตนอีกครั้งได โดยไมตองมีนายจางบางก็คิดวาสิทธิจะตอใหเองโดยอัตโนมัติ บางก็คิดวา
ไมสามารถทําไดแลวเพราะไมมีนายจางดังนั้นผูวิจัยจึงอยากศึกษาเรื่องการรับรูการกลับเขามาเปนผูประกันตน
โดยสมัครใจเพื่อใหผูประกันตนทราบถึงวิธีการและชองทางการกลับมาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจตอไป
ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาแนวทางและปรับปรุงแนวคิด
ในการทํางานสงผลใหผูประกันตนรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขต
ความรั บ ผิ ด ชอบของสํา นั ก งานประกั นสั ง คมกรุง เทพมหานครพื้น ที่ 12 ในสิท ธิที่ ต นจะได ก ลับ มาเป น
ผูประกันตนและไดรับสิทธิประโยชนของสํานักงานประกันสังคมตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความ
รับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขต
ความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 จําแนกตามสภาพสวนบุคคลและปจจัย
ชองทางการสื่อสาร
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา
39 ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8ประกอบไปดวย เขตประเวศ
เขตสวนหลวง เขตพระโขนงและเขตบางนาโดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดย
สมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12
2. ขอบเขตดานพื้นที่การศึกษาครั้งนี้ มีประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกันตนที่อยูในเขตความ
รับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุง เทพมหานครพื้นที่ 12 (เขตคลองเตย และเขตวัฒ นา) จํานวน
สถานประกอบการ 14,824 แหง และจํา นวนผูป ระกัน ตน 344,613คน (ที่มา : รายงานประจําเดือน
สิงหาคม 2560 ของสํานักงานประกันสังคมสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12) โดยการแจก
แบบสอบถามออนไลนไปยังผูประกันตนและฝายบุคคล ที่เขามาติดตอสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 12
3. ขอบเขตดานระยะเวลา ในการวิจัยครัง้ นี้ไดเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการวิจัย ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการวิจัย
1.1 ศึ ก ษาวิ ธีก ารสร างแบบสอบถามจากเอกสาร หนัง สื อ และตํ า ราที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า
แบบสอบถาม และใหที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของแบบสอบถาม
1.2 ศึก ษาแนวทฤษฎี และเอกสารการวิ จัย ตา งๆ ที่ เ กี่ ย วข องนํา มาพิจ ารณารายละเอี ยดให
ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว
1.3 ขอคําแนะนําที่ปรึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางและแกไขแบบสอบถาม
1.4 นําเครื่องมือที่สรางเสร็จมาตรวจสอบความถูกตอง นํามาเสนอที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูก ตอง ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และจากนั้นเมื่อแบบสอบถามถูก ตอง นํามาวัดคาดัช นีความ
สอดคลองระหวางคําถามกับเนื้อหา
1.5 เพื่อใหแบบสอบถามมีคุณภาพ ผูวิจัยไดทําการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยการหา
ความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ ผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 12เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งมีเนื้อหาเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูล
สวนบุคคลของผูทําแบบสอบถามโดยเปนลักษณะแบบสอบถามที่มีคําตอบใหเลือกสวนที่ 2 ปจจัยชองทางการ
สื่อสารของผูประกันตน และสวนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับการประกันสังคม
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ มีก ารปรับ ปรุง แกไขแลวไปดําเนินโดยทําแบบสอบถามออนไลนสง ไปยัง
ผูประกันตนของสํานักงานประกันสัง คมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 จํานวน 400 ราย เลือกสุมตัวอยางตาม
สะดวก (Convenience sampling) นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
SPSSผูวิจัยไดนาแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนีจ้ าํ นวน
30 คนเพื่อทําการตรวจสอบคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาค
รอนบาค (Cronbach’s Alpha)
3. การวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การรับรูเ กี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูป ระกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39ใน
เขตความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 โดยแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษามา
จาก 2 กลุม คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) ในการอธิบ ายตัวแปร
ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายได
1.2 ใช ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ในการอธิบายการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบ
ของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
2.1 ผูประกันตนในเขตความรับผิดชอบของ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
12 ที่มีเพศตางกัน ทําใหการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความ
รับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ตางกัน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t - test
2.2 ผูประกันตนในเขตความรับผิดชอบของ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
ที่มีอายุ สถานภาพ รายได ตางกัน ทําใหการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา
39 ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8ตางกัน วิเคราะหขอมูลดวย
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตาง จะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู
โดยใชวิธีของ LSD
2.3 ปจจัยชองทางการสื่อสาร ไดแก การสื่อสารทางเดียว การสื่อสารแบบสองทาง มีผลตอ
การรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 วิเคราะหโดยใชสถิติถดถอย (Multiple Regression Analysis (MRA))
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย การรับ รูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความ
รับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 สรุปการวิจัยไดดังนี้
1. ผลวิเคราะห การรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความ
รับผิดชอบของ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ของผูประกันตนโดยรวมมีระดับสูง
2.ผลการเปรียบเทียบการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขต
ความรับผิดชอบของ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ของผูประกันตนจําแนกตามปจจัยดาน
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ประชากรสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานประชากรเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพ ปจจัยดานการสื่อสารในเรื่อง สื่อที่
เขาถึงงายที่สุดและการสื่อสารที่ไดคําตอบทันทีและสะดวกที่สุด ไมมีผลตอการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปน
ผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
12 ปจจัยดานประชากรเรื่องรายได ปจจัยดานการสื่อสารในเรื่องขอมูลสิทธิประโยชนตางๆ ของผูประกันตน
มีผลตอ การรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบขอ
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษา การรับรูเกี่ย วกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขต
ความรับผิดชอบของ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 โดยรวมอยูในระดับสูง เพราะจะเห็น
ไดวา ณ ปจจุบันการสื่อสารเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง อยางเชนการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตเปนตน ซึ่งสอดคลองกับ
(พัชนี เชยจรรยาและคณะ,2534 อางถึงใน แกวตา เพ็งหนู, 2558) แนวความคิดเรื่องการรับรู เนื่องจากคนเรา
มีการรับรูที่แตกตางกันออกไป ซึ่งอาจจะกอใหเกิดการลมเหลวของการสื่อสารถาเราไมยอมรับความแตกตางใน
เรื่องของการรับรูของแตละบุคคล การรับรูนั้นจะเปน ตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติและความ
คาดหวั ง ของผู สื่อ สาร โดยทั่วไปแลวการรับ รูนั้น จะเกิ ดขึ้น โดยที่ ไดตั้ ง ใจหรื อไมรู ตัวและมัก จะเกิด จาก
ประสบการณ การสั่ง สมทางสัง คม ซึ่งโดยทั่วไปแลวคนเราไมส ามารถใหความสนใจกับ สิ่ง ตางๆที่ เกิดขึ้น
รอบตัวไดทั้งหมดแตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทานั้น ซึ่งในแตละคนนั้นจะมีความสนใจ และรับรูสิ่งตางๆ
รอบตัวที่แตกตางกันออกไป ฉะนั้นเมื่อไดรับรูขาวสารเดียวกัน ผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจและรับรูสาร
เดียวกันนั้นแตกตางกันซึ่งการรับรูที่แตกตางกันเกิดจากอิทธิพล หรือตัวกรอง บางอยางไดแกแรงผลักดันหรือ
แรงจูง ใจประสบการณเดิม กรอบอางอิง สภาพแวดลอมและสภาวะจิตใจ อารมณ ทําใหเกิดการตีความ
ขาวสารแตกตางกันออกไป ทําใหเกิด ความไมเขาใจกัน หรือไมเขาใจในสารนั้นเปนผลใหการสื่อสารไมสัมฤทธิ์
ผล Kast & Rosenzweig (1985) กลาววา การรับรูเปนการแปลความหมายของสิ่งเราและการตอบสนองของ
รางกายของคนตอสิ่งเรา จะแตกตางกันในแตละบุคคล ขึ้นอยูกับประสบการณเดิมและทําใหบุคคลจะพฤติกรรม
แตกตางกันแตละบุคคลจะเลือกรับรูเฉพาะขอมูลที่ตรงกับความตองการและความพอใจ อยางไรก็ตามยังขึ้นกับ
พื้นฐานของกระบวนการของบุคคลแตล ะคนเกี่ยวกับความตองการ คานิยม การคาดหวัง และปจ จัยอื่นๆ
นอกจากนี้การรับรูยังสามารถอธิบายไดอยางงายๆคือหมายถึง กระบวนการตีความผานประสาทสัมผัสใดๆ
โดยตรงซึ่งจากความหมายนี้คําที่จะสื่อความหมายเดียวกับการรับรู การสัมผัสรู อันเปนการที่เกิดจากการรั บ
ความรูสึกเขามาทางประสาทสัมผัสเกิดเปนความเขาใจหรือความรูสึกภายในของบุคคล ดังนั้นกลาวอีกอยาง
คือการรับรู หมายถึง การตีความหมายจิตใจของบุคคลที่จะทําใหเกิดการไดรูไดเขาใจดังนั้น การรับรูทุกครั้งที่
เกิด ขึ้น จะตอ งมี บุคคลเขามาเกี่ย วขอ งเสมอ เพื่อ ทําการตีความบางสิ่ง บางอย าง หรือเหตุ ก ารณ หรื อ
ความสัมพันธในฐานะเปนสิ่งที่สัมผัสรูอะไรก็ตามที่เกี่ยวของในฐานะเปนสิ่งที่สัมผัสรูโดยการผานประสาทสัมผัส
มนุษยทุกคนรูทึกสิ่งในโลกโดยผานเขามาทางประสาทสัมผัส
2. ผลการศึกษาการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความ
รับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 จําแนกตามปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ
อายุ สถานภาพ รายได และปจจัยดานการสื่อสารในเรื่องสื่อที่เขาถึงงายที่สุด การสื่อสารที่ไดรับคําตอบทันที
และสะดวก การทราบขอมูลสิทธิประโยชนตางๆ ของผูประกันตน
2.1 ผูประกันตนที่มีเพศตางกันทําใหการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ
มาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 โดยภาพรวมไมตางกัน
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ซึ่ง ผู วิจัย มีความเห็น วาผู ป ระกันตนไม วา จะเปนเพศหญิง หรือ เพศชายสามารถที่จ ะรับ รูขอ มูล ต างๆ ได
เหมือนๆกัน เพราะปจจุบันการเขาถึงสื่อไดงายขึ้น ไมเหมือนอดีตที่ผานมาที่ตองรับสื่อจากเอกสารวารสาร
หรือหนังสือพิมพเพียงชองทางใดชองทางหนึ่ง ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของชัยวัฒน ปญจพงษ และณรงค
เทียนสงค,2521 (อางถึงใน วศิน สันหกรณ, 2557: หนา 7) กลาววา เพศ (Sex) ธรรมชาติไดสรางความสมดุล
ทางเพศโดยเบื้องตนไดจําแนกปจจัยทางเพศ ออกเปนสองกลุมใหญๆ คือผูหญิง (Female) และผูชาย (Male)
ก็จ ะมีความแตกตางกัน ดานกายภาพ ความถนัด อารมณสภาวะทางจิตใจ และการตัดสินใจซึ่ง จะนําพา
ความคิด ทัศนคติ รสนิยม ที่แตกตางกันออกไป รวมถึงประเพณีและวัฒนะธรรมเปนตัวกําหนด บทบาทหนาที่
ของผูหญิงและผูชายที่แตกตางกันของทั้งสองเพศในสังคมอีกดวย เพศหญิงมีแนวโนมที่ จะสงและรับขาวสาร
มากกวาถาเปรียบเทียบกับ เพศชาย แตในทางกลับกันเพศชายไมไดเนนย้ําไปถึงแคการรับสงขาวสารทางปกติ
เทานั้นแตเพศชายยังตองการที่จะสรางความสัมพันธตอผูรับและสงขาวสารนั้นๆ อีกดวย
2.2 ผูประกันตนที่มีอายุตางกันทําใหการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัคร
ใจมาตรา 39 ในเขตความรับ ผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 โดยภาพรวมไม
ตา งกั น ซึ่ง ผูวิ จัย มีค วามเห็น วา อายุส ามารถที่ จ ะรับ รูข อมู ล ต างๆ ได เ หมือ นๆ กั น เพราะโดยสว นใหญ
ผูประกันตนจะไดรับขอมูลตาง ๆ ผานทางชองทางอื่นๆ ไดสะดวกกวาอดีตที่ผานมาซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิด
ชัยวัฒน ปญจพงษ และณรงค เทียนสงค, 2521 (อางถึงใน วศิน สันหกรณ, 2557: หนา 7) กลาววา อายุ
(Age) ปจจัยของประชากรดานอายุก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีความสําคัญซึ่งปจจัย ทางอายุนี้ก็สามารถเปนตัว
กําหนดการตัดสินใจและวุฒิภาวะในการใชชีวิตรวมถึง พฤติก รรมและความคิดอีก ดวย นอกจากนี้ยังเปน
ตัวแปลที่สามารถเปลี่ยนไปไดตาม กาลเวลา คนที่มีอายุนอยกวาอาจจะมีการตัดสินใจที่มีอารมณเขามาเปน
สวนเกี่ยวของ มากกวา และคนที่มีอายุนอยกวาก็จะมีความคิดที่มีคานิยมมากกวาคนที่มีอายุมากรวมไป ถึง
กลุมคนที่มีอายุนอยจะเปนกลุมที่มองโลกในแงดีมากกวา และยึดถือในอุดมการณของ ตัวเองเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุมคนที่มีอายุมากกวาในทางกลับกันกลุมคนที่มีอายุมากกวา จะชอบที่จะเสพขาวสารที่หนักมากกวาเนน
ไปทางดานบันเทิงกลุมคนที่มีอายุมากกวา จะเปนกลุมคนที่มองโลกในแงรายกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมคน
อายุนอยเพราะกลุมคน อายุมากไดผานประสบการณชีวิตมามากกวาซึ่งสงผลกระทบตอการตัดสินใจรวมไปถึง
กลุมคนที่มีอายุมากจะมีความคิดเชิงอนุรักษนิยมมากกวาระมัดระวัง และยึดถือหลัก ปฏิบัติมากกวา อายุที่
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จะมีผลตอความตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้นทั้ง ความคิด พฤติกรรมและการตัดสินใจ การ
สื่อสารมีการเปลี่ยนไปตามอายุ และประสบการณ ซึ่งบุคคลที่มีอายุมากกวาจะสามารถรับการสื่อสารไดดีกวา
บุคคลที่มีอายุนอยกวา ซึ่ง สามารถสรุปไดโดยกลาววาอายุที่เพิ่มมากขึ้นสามารถเปนปจจัยในการเปลี่ยนแปลง
ใน วิธีคิดและสิ่งที่สนใจในอนาคตอีกดวย
2.3 ผูประกันตนที่มีสถานภาพตางกันทําใหการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดย
สมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 โดยภาพรวม
ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาสถานภาพ โสด สมรส หยาราง แยกกันอยู สามารถที่จะรับรูขอมูลขาวสาร
ตางๆ ไดเหมือนๆ กัน เพราะ ไมวาสถานภาพใดก็ตามสามารถที่จะไดรับขาวสารตางๆ ได ซึ่งไมสอดคลองกับ
แนวคิดของชัยวัฒน ปญจพงษ และณรงค เทียนสงค,2521 (อางถึงใน วศิน สันหกรณ,2557: หนา 7) กลาววา
สถานภาพสมรส สถานภาพสมรสนั้นมีความหมาย คือ การครอง เรือนซึ่งสามารถจําแนกดังนี้ โสด สมรส หยา
หมาย หรือแยกกันอยู ลักษณะของ วัฒนธรรมและประเพณีของแตละทองถิ่นมีอิทธิพลตอสถานภาพสมรสของ
คนกลุม นั้นๆ ที่อยูในความแตกตางกันของพื้นที่ซึ่งมีผลโดยตรงตอผูรับสาร การวิเคราะหขอมูล ขาวสารตาง ๆ
นั้น ก็มีปจจัยมาจากสถานภาพสมรส เชน คนโสดจะมีอํานาจในการ ตัดสินใจดวยตนเองมากกวาคนที่สมรส
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แลว มากไปกวานั้นกลุมคนที่สมรสแลวยอมมี การรับรูขาวสารที่แตกตางกันถาเปรียบเทียบกันคนโสด เพราะมี
ปจจัยมาจากสภาพของ ครอบครัวและจํานวนบุคคลที่อยูรอบขาง
2.4 ผูประกันตนที่มีรายไดตางกันทําใหการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัคร
ใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 โดยภาพรวมตางกัน
ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาเนื่องจากรายไดสามารถที่จะรับรูขอมูลตางๆ ไดไมเหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีของชัยวัฒน ปญจพงษ และณรงค เทียนสงค,2521 (อางถึงใน วศิน สันหกรณ,2557: หนา 7) กลาววา
รายไดและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือรายไดของทางไดของบุคคลนั้น ๆ จะแสดง
ถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว นั้น ๆ ดวยเชนกัน ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการดูแลตัวเอง และการใชจาย
ในการรับรูขาวสาร ผูที่มีความพรอมทางดานรายไดที่นอยกวาก็จะมีขอจํากัดในการเลือกบริโภคขาวสารและ
มีขอจํากัดในรับรูรวมไปถึงการคนหาประสบการณใหมๆ ดวยเชนกัน
2.5 ปจจัยชองทางการสื่อสาร เรื่องสื่อที่เขาถึงงายที่สุด (สื่อทางเดียว) มีผลกับการรับรูเกี่ยวกับ
การกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 12โดยภาพรวมไมตางกันเพราะ ณ ปจจุปน ผูประกันตนสามารถรับรูขาวสารตาง ๆ ได
หลายชองทางรวมถึงการสื่อสารทางเดียวดวยซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีของ ฝากจิต ปาลินทร ลาภ
จิตร, 2556 การสื่อสารทางเดียว (One – way communication) เปนการสงขาวสารหรือการสื่อสารไปยัง
ผูรับแตเพียงฝายเดียว โดยที่ผูรับไมสามารถมีการ ตอบสนองทันที กับผูสง แตอาจจะมีผลปอนกลับไปยังผูสง
ในภายหลังได เชน การเขียนจดหมาย การสื่อสาร แบบนี้ผูสงและผูรับไมสามารถมีปฏิสัมพันธตอกันไดทันที จึง
มักเปนการสื่อสารโดยใชสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิม พ อีเมลsmsเปนตน อยางไรก็ดี ถึงแม
สื่อสารมวลชนจะเปนการสื่อสารทางเดียวก็ตามปจ จุบัน รายการวิท ยุสวนใหญและรายการโทรทัศนบ าง
รายการ ไดเปดโอกาสใหผูฟงหรือผูชมรวมแสดงความคิดเห็นโดยการโทรศัพท ทําใหการสื่อสารกลายเปนการ
สื่อสารแบบสองทาง Webster Dictionary 1978 : 98 การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication)
คือการสื่อสารที่ขาวสารจะถูกสงจากผูสงไปยังผูรับในทิศทางเดียว โดยไมมีการตอบโตกลับจากฝายผูรับ เชน
การสื่อสารผานสื่อ วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ การออกคําสั่งหรือมอบหมายงานโดย ฝายผูรับไมมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น ซึ่งผูรับอาจไมเขาใจขาวสาร หรือเขาใจไมถูกตองตามเจตนาของผูสงและทางฝายผูส ง เมือ่ ไม
ทราบปฏิกิริยาของผูรับจึงไมอาจปรับการสื่อสารใหเหมาะสมได การสื่อสารแบบนี้สามารถทําไดรวดเร็วจึง
เหมาะสําหรับการสื่อสารในเรื่องที่เขาใจงายในสถานการณของการสื่อสารบางอยาง มีความจําเปนตองใชการ
สื่อสารทางเดียว แมวาเรื่องราวที่สื่อสารจะมีความซับซอนก็ตาม เชน กรณีผูรับและผูสงไมอาจพบปะ หรือ
ติดตอสื่อสารกันไดโดยตรง การสื่อสารแบบกลุมใหญ และการสื่อสารมวลชนซึ่งไมอาจทราบผูรับที่แนนอน
2.6 ปจจัยชองทางการสื่อสาร เรื่องสื่อที่ทําใหทานคิดวาไดคําตอบทันทีและสะดวกที่สุด (สื่อสอง
ทาง) มีผลกับการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบ
ของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 โดยภาพรวมตางกันซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีของ
Webster Dictionary 1978 : 98 การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) คือการสื่อสารที่มีการ
สงขาวสารตอบกลับไปมาระหวางผูสื่อสาร ดังนั้นผูสื่อสารแตละฝายจึงเปนทั้งผูสงและผูรับในขณะเดียวกัน ผู
สื่อสารมีโอกาสทราบปฏิกิริยาตอบสนองระหวางกัน ทําใหทราบผลของการสื่อสารวาบรรลุจุดประสงคหรือไม
และชวยใหสามารถปรับพฤติกรรมในการสื่อสารใหเหมาะสมกับสถานการณ ตัวอยางการสื่อสารแบบสองทาง
เชน การพบปะพูดคุยกัน การพูดโทรศัพท การออกคําสั่งหรือมอบหมายงานโดยฝายรับมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น การสื่อสารแบบนี้จึงมีโอกาสประสบผลสําเร็จไดมากกวา แตถาเรื่องราวที่จะสื่อสารเปนเรื่องงาย อาจ
ทําใหเสียเวลาโดยไมจําเปนในสถานการณของการสื่อสารบางอยาง เชน ในการสื่อสารมวลชน ซึ่งโดยปกติมี
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ลักษณะเปนการสื่อสารทางเดียว นักสื่อสารมวลชนก็มีความพยายามที่จะทําใหมีการสื่อสาร 2 ทางเกิดขึ้น โดย
การใหประชาชนสงจดหมาย โทรศัพท ตอบแบบสอบถาม กลับไปยังองคกรสื่อมวลชน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
การสื่อสารใหบรรลุผลสมบูรณยิ่งขึ้น ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร ,2556 การสื่อสารแบบสองทาง (Two –
way communication) เปนการสื่อสารที่ผูรับมีการตอบสนองปอนกลับทันที (immediate response)
สงกลับมายัง ผูสง โดยที่ผูสงหรือผูรับอาจจะอยูตอหนากันหรืออยูคนละสถานที่ก็ได แตมีการเจรจาโตตอบกัน
ไปมา โดย เปนการผลัดกันทําหนาที่ผูสงและผูรับ
2.7 การทราบขอมูลสิทธิประโยชนตางๆ ของผูประกันตน ) มีผลกับการรับรูเกี่ยวกับการกลับเขา
มาเป น ผู ป ระกั น ตนโดยสมั ค รใจมาตรา 39 ในเขตความรั บ ผิ ด ชอบของ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 โดยภาพรวมมีผลตางกันซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีของ ชรามม (Schramm,
1973) ไดพยายามอธิบายถึงกระบวนการติดตอสื่อสารเปนวงจรในการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางบุคคล 2 คน
ซึ่งกระบวนการสื่อสารจะเริ่มตั้งแตการแปลความหมายการถายทอดขาวสารซึ่งกันและกันเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นซ้ํากันไปเรื่อย จนกวาทั้งสองฝายจะเขาใจซึ่งกันและกัน สรุปไมมีคําจํากัดความของการสื่อสารอยางใด
อยางหนึ่งที่จะนําไปใชกับพฤติกรรมการสื่อสารไดทุกรูปแบบ แตละคําจํากัดความจะมีวัตถุประสงค และผลที่
เกิดขึ้นแตกตางกัน จึงทําใหความหมายของการสื่อสารกวาง และนําไปใชในสถานการณตาง ๆการพิจารณา
ความหมายของการสื่อสารจึงตองเลือกใชใหเหมาะสมกับกิจกรรมสื่อสารเปนเรื่อง ๆ ไปดังนั้นการสื่อสารตอง
เกี่ยวกับองคประกอบสําคัญ ๆ 3 ประการ อันไดแก ผูสงขาวสาร (Sender) ผูรับขาวสาร (Receiver) และตัว
ขาวสาร (Message) เมื่อนํามารวมกันจะเรียกวาเปนการสื่อสาร แมคครอสกี้และรีชมอน (McCroskey &
Richmon, 1997) ชองทางการสื่อสาร (Communication Channel) คือ สื่อกลางสําหรับใชนําขาวสารไปยัง
ผูรับขาวสาร หรือเปนตัวกลางที่ขาวสารเคลื่อนไหว ระหวางผูสงขาวกับผูรับขาว ลักษณะของชองทางการ
สื่อสารประกอบดวย 3 สวน คือ ตองมีตัวนําขาวสารจากผูสงไปยังผูรับ ตองมีวิธีการที่จะบันทึกขาวสารลงใน
ตัวนําขาวนั้น และตองมีสิ่งที่ทําใหตัวนําขาวเดินทางไปผูรับที่เราตองการไดสิ่งที่เรียกวาชองทางการสื่อสาร
ไดแก ประการแรก คือ คลื่นเสียง ซึ่งจะนําเสียงของบุคคลแรกใหบุคคลที่ 2 ไดยิน ประการที่สอง ผูสงขาว
จะตองมีความสามารถในการพูด คือ พูเปนภาษาที่คนอื่นเขาใจได และผูรับขาวก็จะตองฟงเปน และประการ
สุดทาย การที่จะทําใหคลื่นเสียงเคลื่อนที่ไดจากผูพูดไปยังผูฟงจะตองมีอากาศเปนตัวรองรับ
ในแงของจิตวิทยา ชองทางการสื่อสารคือ ความรูสึกที่ผูรับขาวสารมามารถรับรูขาวสารจากผูสงขาวได
หมายความวา เราใหคําจัดกัดความของชองทางการสื่อสารในฐานะที่เปนกลไกอยางหนึ่งของความรูสึกภาษาที่
จะรับรูขาวสารชองทางการสื่อสารจึงรวมถึงการมองเห็น การไดยินการสัมผัส การไดกลิ่น และการรูรส
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้ง นี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชป ระโยชนเ ปนแนวทางสําหรับ สํานัก งาน
ประกันสังคมดังนี้
1. การรับรูเกี่ยวกับการกลับเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจมาตจรา 39 ที่มีรายไดตางกันมีการ
รับ รู ที่ ต า งกั น เนื่ อ งจากผู ป ระกัน ตนที่ มี ร ายได น อ ยอาจจะไมมี เ วลาที่ รับ สารหรื อข อ มู ล จากหน ว ยงาน
ประกันสังคมเพราะอาจจะไมสนใจ และคิดวาไมมีประโยชน ดังนั้นหนวยงานประกันสังคมควรมีการเผยแพร
ความรูใหกับผูที่มีรายไดนอยเพิ่มมากขึ้น
2. การสื่อสารแบบสองทางโดยมีการโตตอบกับทันที ระหวางการจัดประชุมชี้แจง ติดตอกับเจาหนาที่
โดยตรงผานทางโทรศัพท และติดตอกับเจาหนาที่โดยตรง ณ สํานักงานประกันสังคม ซึ่งผูประกันตนสะดวก
ที่สุดคือ การติดตอกับเจาหนาที่โดยตรง ณ สํานักงานประกันสังคม เนื่องจากไดรับความชัดเจนมากที่สุด ดังนั้น
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หนวยงานประกันสัง คมควรพัฒ นาการติดตอผานทางชองทางอื่นเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่ม ความสะดวกใหกับ
ผูประกันตน ดวยเหตุที่วาการติดตอทางโทรศัพทอาจไมมีความนาเชื่อถือ ทางหนวยงานประกันสังคมควรเพิ่ม
ความนาเชื่อถือทางโทรศัพทดวย จะไดสะดวกกับผูป ระกันตนมากยิ่งขึ้น
การรับรูจากตางสถานที่อาจทําใหไดรับความรูที่ไมถูกตอง เชน การพูดบอกตอจากเพื่อนรวมงานอาจ
เปนสิ่งที่ไมถูกตองจึงใหขอมูลที่ผิดๆ ตอ ดังนั้น หนวยงานประกันสังคมควรที่จะประชาสัมพันธใหความรูกับ
ผูประกันตนมากขึ้น เพื่อใหไดรับขาวสารที่ถูกตองตอไป
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