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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เ พื่อศึกษาปั จจัยที่ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทาประกันสุขภาพ
แบบสมัครใจของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เนื่องมาจากปัญหาสวัสดิการในเรื่องค่ารักษาพยาบาล
นับเป็ นเรื่องที่สาคัญและยังเป็ นปัญหาของประชาชนในการแบกรับค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้ การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ น
การวิจัย เชิ งปริ ม าณ กลุ่มตัวอย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิจัย คื อ ผู้ป ระกัน ตนในระบบประกัน สังคมตามาตรา
33 จานวน 400 คน ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยคัดเลือกจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุม่ และการสุ่มตัวอย่าง
แบบโควต้ า จากผู้ประกันตนจานวน 355,946 คน ในเขตจังหวัดชลบุรี ในการเก็บรวมรวมข้ อมูลนันผู
้ ้ วิจัย
ใช้ แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1ปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ปัจจัยด้ านนโยบาย ตอนที่
3 ปัจจัยภายในและภายนอก ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ (SPSS) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การทดสอบไคสแควร์ (Chi Square Test)”””””””””””””””””””
การวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยส่วนบุคคล คือ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ พบว่า มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ในขณะที่ เพศ และสถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ (2) ปัจจัยด้ าน
นโยบาย พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ (3) ปั จจัยภายใน คือ
ด้ านบุคลิก ภาพ มีค วามสัมพัน ธ์ กับ การตัดสิน ใจท าประกัน สุขภาพแบบสมัครใจ ในขณะที่ ด้านความ
ต้ องการของผู้บริ โภค ด้ านแรงจูงใจ และด้ านการรับรู้ ไม่มีความสัมพันธ์ (4) ปั จจัยภายนอก คือ อิทธิพล
ของครอบครัว อิทธิพลของสังคมและอิทธิพลของธุรกิจและการโฆษณา ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ
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Abstract
The purpose of this research was to study the factors related to decisions
regarding voluntary health insurance among insured people in the social security system. Due to
welfare issues regarding medical expenses, this an important issue and still a problem for
people responsible for the expenses. This research was quantitative research. The sample group
used in the research included insured people in the social security insurance system, Section
Thirty-three four hundred persons in Chonburi province. The participant are selected by the
group sampling method and quota sampling from 355,946 insured people in Chonburi province.
In order to collection the data, the researcher used a questionnaire which was divided into
four parts : Part one personal factors; part two policy factors ; Part three internal and external
factors ; part four additional suggestions. The data was analyzed using the Statistical Package
for the Social Sciences program (SPSS). The statistics used in the analysis included Chi-square
tests.
The research found that (1) Personal factors, including gender age educations salary,
and related to decision-making regarding voluntary health insurance. While gender and marital
status were not related to decision making on voluntary health insurance; (2) the policy factors
was found to not be related to decision-making on voluntary health insurance; (3) personality
factors related to decision-making on voluntary health insurance. While the needs of consumers,
motivation, perceptions not related to decision-making regarding voluntary health insurance; (4)
the influence of the family, the influence of society and the influence of business and advertising
were not related to decision-making on voluntary health insurance.
บทนา
ประเทศไทยใช้ ระบบการประกันสังคมเป็ นสวัสดิการในการดูแลประชาชน หากพิจารณาจะพบว่า
งบประมาณด้ านการประกันสังคมประสบกับปั ญหาการขยายตัวของสังคมผู้สงู อายุ ทาให้ รัฐบาลจาเป็ นที่
จะต้ องเน้ น งบประมาณให้ กับ กลุ่มคนเหล่านี ้ ก่ อให้ เ กิ ดความเหลื่อมลา้ ของสวัสดิก ารทางสังคม โดย
องค์การอนามัยโลก มีการพบว่า ประเทศไทยมีค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพเป็ นลาดับต้ นๆ ของทวีป เอเชีย นั่น
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หมายความว่า สวัสดิการด้ านสุขภาพมีความจ าเป็ น อย่างยิ่งและจาเป็ นที่จะต้ องได้ รับอย่างทั่วถึ ง หาก
ประชาชนไม่ได้ รับสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอแล้ ว ประชาชนจาเป็ นที่จะต้ องมองหาหลักประกัน
สุขภาพอื่นที่มารองรับความเสี่ยงเหล่านัน้ ส่งผลให้ ต้องแบกรับค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพมากยิ่งขึ ้น ในขณะที่
ความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อซื ้อหลักประกันสุขภาพยังคงสวนทางกับรายได้ ของประชาชน..................
ศูน ย์ วิ จัย กสิ ก รไทย พบว่า ผู้ป ระกัน ตนในระบบประกั น สัง คมมี อัต ราการเข้ า ใช้ บริ ก ารใน
โรงพยาบาลเอกชนมากกว่าโรงพยาบาลรัฐ สะท้ อนให้ เห็ นถึงความต้ องการของผู้ประกันตนในการเข้ ารับ
การรักษาและได้ รับบริการที่สะดวก มีคณ
ุ ภาพมากกว่า ผู้วิจยั จึงเลือกศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจของผู้ประกันตนในเขตจังหวัดชลบุรี เนื่องจาก ในโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่เป็ นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ในจานวน 3
จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พบว่า จังหวัดชลบุรีมีจานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตน
ตามมาตรา33 สูงที่สดุ อีกทังชลบุ
้ รีเป็ นแหล่งสร้ างรายได้ จงู ใจนักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศมาสร้ างแหล่ง
อุตสาหกรรม ส่งผลให้ เกิดกลุม่ แรงงาน ซึ่งแรงงานเหล่านันก็
้ จะต้ องมีสวัสดิการประกันสังคมในการดูแล
รักษาพยาบาลในยามเจ็บป่ วย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาปั จจัยที่สมั พันธ์กับการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจของผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคมในเขตพื ้นที่จงั หวัดชลบุรีนนั ้ ได้ ข้อสรุปปัจจัยที่เป็ นตัวแปรได้ ดงั นี ้ 1. ปัจจัยด้ านนโยบาย
2.ปั จจัยด้ านประชากร ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิก ารศึกษา และรายได้ 3.ปั จจัย
ภายใน ประกอบไปด้ วย ความต้ องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ 4.ปั จจัยภายนอก ประกอบไปด้ วย
อิทธิพลของครอบครัว อิทธิพลของสังคม และอิทธิพลของธุรกิจและการโฆษณา ปัจจัยเหล่านี ้ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ โดยสามารถสรุปได้ เป็ นกรอบแนวคิดดังนี ”้ ”””””””””””””””’””’’’’’’’’’’’
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจของผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคม กรณีศกึ ษาจังหวัดชลบุรี ผู้วิจยั ได้ ใช้ กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ตามมาตรา 33 ในเขตพื ้นที่จงั หวัดชลบุรี ทัง้ 11 อาเภอ จานวน 400 คน จากแรงงานในสถานประกอบการ
ที่ตงั ้ อยู่ใ นพื น้ ที่ จังหวัดชลบุรี จ านวนทัง้ สิ ้น 355,946 คน ในการเลือกกลุ่มตัวอย่ างขันแรกใช้
้
วิธีก ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยการเลือกจานวน 3 อาเภอจากจานวน 11 อาเภอ หลังจากได้
จานวน 3 อาเภอแล้ วนัน้ ในขันตอนที
้
่สองใช้ วิธีก ารสุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยแบ่ ง
ประชากรออกเป็ นสัดส่วนจานวนร้ อยละ จาก 400 คน ได้ กลุ่มตัวอย่างจากอาเภอเมืองจานวน 306 คน
อาเภอบ้ านบึ งจ านวน 19 คน และอาเภอพานทองจ านวน 75 คน เครื่ องมือที่ ใ ช้ ใ นการวิจัย ครัง้ นี ้ คื อ
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แบบสอบถาม (Questionaire) ซึงแบ่ งออกเป็ น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 คาถามส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา และรายได้ ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจนโยบายประกันสังคม
ในสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่ วย ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตอนที่ 4
ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องประกันสังคมในสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่ วย ............
การวิเคราะห์ ข้อมูล.....................................................................................................................
การศึก ษาวิจัย ครัง้ นี ผ้ ้ วู ิจัย ท าการวิเ คราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จ รู ป SPSS ช่วยในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น..................................................................................
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1. ปั จ จัย ส่ว นบุค คลใช้ การแปลความหมายวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล โดยการหาค่า สถิ ติ ร้ อยละ
2. ปัจจัยด้ านนโยบายในเรื่ องสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่ วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน...........................................................................
3. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน................................................................................................................... .
4. ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องประกันสังคมในสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณี
เจ็บป่ วย เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน เป็ นสถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั เพื่อแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้ นและตัวแปรตาม โดยใช้ การทดสอบไคส์แควร์ (Chi Square Test) เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้ประกันตนที่ตดั สินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ และ
กลุม่ ผู้ประกันตนที่ตดั สินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ว่ามีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรต้ นทัง้ 4 ตัวแปร
หรือไม่และมีความสัมพันธ์ในระดับใด””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศ
ชายคิดเป็ นจานวน 252 คน มีช่วงอายุ 15-30 ปี คิดเป็ นจานวน 194 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิด
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เป็ นจานวน 230 คน มีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จานวน 244 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ อยู่ที่ 15,00025,000 บาท คิด เป็ น จานวน 224 คน และโดยส่วนใหญ่ ไม่เ คยซื อ้ ประกัน สุขภาพแบบสมัครใจ คิดเป็ น
จ านวน 216 คน............................................................................... ......................
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้ านนโยบาย พบว่า กลุม่ ตัวอย่างพึงพอใจในนโยบายอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยให้ ค วามสาคัญใน 3 หัวข้ อแรกคือ ประกันสังคมมีความสาคัญ ต่อ กลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ
คุณภาพของสิทธิในการรักษาพยาบาลของประกันสังคม รองลงมาคือ ความเหมาะสมของระยะเวลาการ
จ่ายเงินสมทบเข้ าประกันสังคมและการับรู้สิทธิที่จะได้ รับจากประกันสังคม...........................................
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้ วยมาก โดยส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญในปัจจัยภายในด้ านแรงจูงใจ และให้ ความสาคัญใน 3
หัวข้ อแรกคือ ความห่วงใยเกี่ย วกับสุขภาพมากที่ สดุ รองลงมาคือ ความกังวลในเรื่ องค่าใช้ จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และหัวข้ อสุดท้ าย คือ ความสนใจเกี่ยวกับปั ญหาสุขภาพ ปั จจัยอันดับสอง คือ ปัจจัยด้ าน
ความต้ องการ กลุ่มตัวอย่ างให้ ค วามสาคัญ ใน 3 หัวข้ อแรก คือ โดยให้ ความสาคัญ ใน 3 หัวข้ อแรกคือ
ความต้ องการที่จะได้ รับวงเงินในการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายทุกภาวะการเจ็บป่ วย รองลงมา
คือ ความต้ องการที่จะได้ รับการรักษาพยาบาลที่สะดวกรวดเร็วและมีคณ
ุ ภาพ รองลงมา คือ ความต้ องการ
ที่จะได้ รับการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ จากประกันสังคม ปั จจัยอันดับสาม คือ
ปัจจัยด้ านบุคลิกภาพ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญใน 3 หัวข้ อแรก คือ ความมุง่ มัน่ ตังใจที
้ ่จะเข้ ารับกา
รักษาพยาบาลตามภาวะของโรคอย่างจริงจัง รองลงมา คือ การมีนิสยั รักสุขภาพ และหัวข้ อสุดท้ าย คือ การ
มีพฤติกรรมการละเลยการดูแลสุขภาพ ปัจจัยอันดับสุดท้ ายคือ คือ ปั จจัยด้ านการรับรู้ ซึ่งกลุม่ ตัวอย่างให้
ความสาคัญใน 3 หัวข้ อแรก คือ การซื ้อประกันสุขภาพแบบสมัครใจเพิ่มเติมทาให้ ได้ รับการรักษาพยาบาล
ที่มีคณ
ุ ภาพและครอบคลุม และการซื ้อประกันสุขภาพแบบสมัครใจทาให้ มีความรู้สึกอุน่ ใจมากกว่าใช้ สิทธิ
ประกันสังคมเพียงทางเดียว รองลงมา คือ มีการับรู้ว่าการเจ็บป่ วยที่รุนแรงมีค่าใช้ จ่ายสูง รองลงมา คือ
การรับ รู้ ว่าตนเองเจ็บ ป่ วยได้ บ่ อ ยครัง้ ในปี ห นึ่ งๆ ................................................................
ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลปั จ จัย ภายนอก พบว่า กลุ่มตัวอย่ างมีความคิดเห็น ต่อปั จ จัย ภายนอก
โดยรวม คือ เห็นด้ วยมาก โดยส่วนใหญ่เห็นว่าอิทธิพลของครอบครัว คาแนะนา ความห่วงใยของคนใน
ครอบครัวมีผลต่อการตัด สิน ใจซื อ้ ประกันสุขภาพแบบสมัครใจมากที่สุด ซึ่งกลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญกับหัวข้ อความห่วงใยเกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัว รองลงมา คือ การได้ รับคาปรึกษา
จากบุคคลในครอบครัวในเรื่ องประกันสุขภาพ ปัจจัยอันดับสอง คือ ปั จจัยด้ านอิทธิพลของสังคม ซึ่งกลุ่ม
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ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับหัวข้ อการเห็นบุคคลรอบข้ างไม่ว่าจะเป็ นเพื่อนบ้ าน เพื่อน หรือบุคคล
ในที่ ทางานซื อ้ ประกัน สุขภาพแบบบสมัค รใจเพิ่มเติม รองลงมา คือ การแนะนาเกี่ยวกับการท าประกัน
สุขภาพจากบุคคลในที่ทางาน เพื่อน หรือบุคคลใกล้ ชิด ปัจจัยอันดับที่สาม คือ ปัจจัยด้ านอิทธิพลของธุรกิจ
และการโฆษณา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับหัวข้ อรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และการ
เข้ าถึงได้ ง่ายของโฆษณาเกี่ยวกับประกันสุขภาพแบบสมัครใจ รองลงมาคือ การสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา
เกี่ยวกับผลิต ภัณฑ์ประกันสุขภาพ และหัวข้ อสุดท้ ายคือ การได้ รับ ข้ อมูลผลิตภัณ ฑ์ประกันสุขภาพแบบ
สมัครใจบ่ อยครัง้ ...................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ พบว่า การ
วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจของผู้ประกันตน จากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน ที่เป็ นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ในเขตจังหวัดชลบุรี มีพฤติกรรมการตัดสินใจทา
ประกันสุขภาพแบบสมัครใจ คือ ผู้ประกันตนที่เคยซือ้ ประกันสุขภาพแบบสมัครใจมีจานวน 184 คน คิด
เป็ น 46% ผู้ประกันตนที่ไม่เคญซื ้อประกันสุขภาพแบบสมัครใจมีจานวน 216 คน คิดเป็ น 54%

ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้ อที่ 1
อายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ โดยผู้ประกันตนที่มีช่วง
อายุ 15-30 ปี และช่วงอายุ 31-45 ปี ส่วนใหญ่จะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ในขณะที่
ผู้ ป ระ กั น ต น ที่ มี ช่ วง อายุ 46-60 ปี ส่ ว นใ ห ญ่ จ ะ ตั ด สิ นใ จ ท า ปร ะ กั น สุ ข ภา พแ บ บส มั ค ร ใ จ
วุฒิการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ โดยผู้ประกันตนที่
มีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับ ปวช./ปวส.-อนุปริ ญญา ส่วนใหญ่มีการตัดสินใจไม่ทา
ประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ในขณะที่ผ้ ปู ระกันตนที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาส่วน
ใหญ่จ ะมีการตัด สินใจทาประกัน สุขภาพแบบสมัครใจ ..................................................................
รายได้ มีค วามสัมพัน ธ์กับการตัดสินใจท าประกันสุขภาพแบบสมัครใจ โดยผู้ประกันตนที่ มี
รายได้ 8,000-15,000 บาท และผู้ที่ มีรายได้ 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่มีการตัดสินใจไม่ท าประกัน
สุขภาพแบบสมัครใจ ในขณะที่ผ้ ปู ระกันตนที่มีรายได้ มากกว่า 25,000 บาท ส่วนใหญ่มีการตัดสินใจทา
ประกัน สุขภาพแบบสมัค รใจ ................................................................................................
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ในขณะทีเพศ และ สถานภาพ แม้ จะมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อมีการทดสอบสมมุติฐานทาง
สถิติแล้ ว พบว่า เพศ และ สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ......
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้ อที่ 2””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
ผู้ประกันตนที่มีระดับความพึงพอใจต่อนโยบายประกันสังคมที่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจ
ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจแตกต่างกันโดยผู้ประกันตนที่มีความพึงพอใจต่อนโยบายน้ อย จะตัดสินใจ
ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ผู้ประกันตนที่มีความพึงพอใจต่อนโยบายปานกลาง จะตัดสินใจไม่ท า
ประกันสุขภาพแบบสมัค รใจ ผู้ประกัน ตนที่ มีความพึงพอใจต่อนโยบายมาก จะตัดสิน ใจไม่ท าประกัน
สุข ภาพแบบสมัค รใจ เมื่ อ มี ก ารทดสอบสมมุติ ฐ านทางสถิ ติ แ ล้ ว พบว่า ปั จ จั ย ด้ า นนโยบายไม่ มี
ความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ..........................................................................
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้ อที่ 3”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
ผู้ป ระกัน ตนตามมาตรา 33 ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ มีระดับ ความคิดเห็น ต่อปั จจัย ภายในที่
แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจไม่แตกต่าง โดยที่.....................................
ผู้ประกันตนที่มีความต้ องการในเรื่ องของสิทธิการรักษาพยาบาลแตกต่างกันจะมีการตัดสินใจ
ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจไม่แตกต่างกัน โดยผู้ประกันตนที่มีความต้ องการน้ อย จะตัดสินใจไม่ทา
ประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ผู้ประกันตนที่มีความต้ องการปานกลางจะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบ
สมัครใจ ผู้ประกันตนที่มีความต้ องการมากจะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ.........................
ผู้ประกันตนที่มีแรงจูงใจ ความมุ่งมัน่ ตังใจที
้ ่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจทาประกันสุขภาพ
แบบสมัครใจไม่แตกต่างกัน โดยผู้ประกันตนที่มีแรงจูงใจน้ อยจะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัคร
ใจ ผู้ป ระกัน ตนที่ มีแรงจูง ใจปานกลางจะตัดสิน ใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัค รใจ ผู้ป ระกัน ตนที่ มี
แรงจูงใจมากจะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัคร.......................................................................
ผู้ป ระกัน ตนที่ มีบุคลิกภาพที่ แตกต่างกัน จะมีก ารตัดสิน ใจท าประกันสุขภาพแบบสมัครใจ
แตกต่างกัน โดยผู้ประกันตนที่มีบุคลิกภาพความมุ่งมัน่ ตังใจน้
้ อยจะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบ
สมัครใจ ผู้ประกันตนที่มีบุคลิกภาพความมุง่ มัน่ ตังใจปานกลางจะตั
้
ดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัคร
ใจ ผู้ประกันตนที่มีบคุ ลิกภาพความมุง่ มัน่ ตังใจมากจะตั
้
ดสินใจทังท
้ าและไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ
ผู้ประกันตนที่มีการรับรู้ถึงการเจ็บป่ วยที่แตกต่างกันจะมีการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบ
สมัครใจไม่แตกต่างกัน โดยผู้ประกันตนที่ มีการรับรู้ถึงการเจ็บป่ วยน้ อยจะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพ
แบบสมัครใจ ผู้ประกันตนที่มีการรับรู้ถึงการเจ็บป่ วยปานกลางจะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัคร
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ใจ ผู้ประกันตนที่มีการรับรู้ถึงการเจ็บป่ วยมากจะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ....................
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติแล้ ว พบว่า ปัจจัยด้ านความต้ องการ ปัจจัย
ด้ านแรงจูงใจ และปั จจัย ด้ านการรับรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ
ในขณะที่ ปัจจัยด้ านบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ.................
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้ อที่ 4””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
ผู้ประกันตนที่มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยภายนอกโดยรวมที่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจ
ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจไม่แตกต่างกัน .....................................................................................
ผู้ประกันตนที่ได้ รับอิทธิพลของครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความห่วงในของคนใน
ครอบครัวที่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจไม่แตกต่างกัน โดยผู้ประกันตนที่
ได้ รับอิทธิพลของครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความห่วงในของคนในครอบครัวน้ อย จะตัดสินใจ
ไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ผู้ประกันตนที่ได้ รับอิทธิพลของครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ
ความห่วงในของคนในครอบครัวปานกลาง จะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ผู้ประกันตนที่
ได้ รับอิทธิพลของครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความห่วงในของคนในครอบครัวมาก จะตัดสินใจ
ไม่ทาประกัน สุขภาพแบบสมัค รใจ............................................................................................
ผู้ประกัน ตนที่ ได้ รับอิท ธิพลของสังคม ได้ รับ คาแนะนา เห็น ต้ นแบบการซื อ้ ประกัน สุขภาพที่
แตกต่างกัน จะมีก ารตัดสินใจท าประกัน สุขภาพแบบสมัครใจไม่แตกต่างกัน โดยผู้ประกันตนที่ ได้ รับ
อิทธิพลของสังคม ได้ รับคาแนะนา เห็นต้ นแบบการซื ้อประกันสุขภาพน้ อย จะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพ
แบบสมัครใจ ผู้ประกันตนที่ได้ รับอิทธิพลของสังคม ได้ รับคาแนะนา เห็นต้ นแบบการซื ้อประกันสุขภาพปาน
กลาง จะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ผู้ประกันตนที่ได้ รับอิทธิพลของสังคม ได้ รับคาแนะนา
เห็นต้ นแบบการซื ้อประกันสุขภาพมาก จะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ...............................
ผู้ประกันตนที่ได้ รับอิทธิพลของธุรกิจและการโฆษณาเกี่ยวกับประกันสุขภาพที่แตกต่างกัน จะ
มีการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจไม่แตกต่างกัน โดยผู้ประกันตนที่ได้ รับอิทธิพลของธุรกิจและ
การโฆษณาเกี่ยวกับประกันสุขภาพน้ อย จะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ผู้ประกันตนที่ได้ รับ
อิทธิพลของธุรกิจและการโฆษณาเกี่ยวกับประกันสุขภาพปานกลาง จะตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพแบบ
สมัครใจ ผู้ประกันตนที่ได้ รับอิทธิพลของธุรกิจและการโฆษณาเกี่ยวกับประกันสุขภาพมาก จะตัดสินใจไม่
ทาประกัน สุขภาพแบบสมัค รใจ .............................................................................................
อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อมี ก ารทดสอบสมมุติฐ านทางสถิ ติ แ ล้ ว พบว่า ปั จ จัย ด้ า นอิท ธิ พ ลของ
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ครอบครัว ปัจจัยด้ านอิทธิพลของสังคม และปัจจัยด้ านอิทธิพลของธุรกิจและการโฆษณาไม่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิน ใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ.............................................................................
การอภิปรายผล
สมมุ ติฐ านข้ อที่ 1...................................................................................................
ประเด็นที่หนึ่ง ผลการทดสอบสมมุติฐานปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า มีความสอดคล้ องกับทฤษฎี
การตัดสินใจในเรื่องกระบวนการตัดสินใจในขันที
้ ่ 1 คือ การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้ องการ (Problem
or Need Recognition) ประกอบไปด้ วย การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั ง้ ด้ าน
วุฒิภาวะและคุณวุฒิ สอดคล้ องกับผลการทดสอบสมมุติฐานที่วา่ อายุ และวุฒิการศึกษา สัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของบุคคล สอดคล้ องกับผล
การทดสอบสมมุติฐานที่ว่า รายได้ สัมพันธ์กับการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมั ครใจด้ วยเช่นกัน
ประเด็นที่สอง ผลการทดสอบสมมุติฐานมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ ประกันสุขภาพของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย วราพร วิไลเลิศ ที่สรุปว่า ปั จจัย
ส่วนบุคคล ด้ านอายุ ด้ านระดับการศึกษา และด้ านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อประกันสุขภาพของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร...........................................................................
ประเด็ น ที่ ส าม ผลการทดสอบสมมติ ฐ านมี ค วามขัด แย้ งกั บ งานวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ตอ่ การซื ้อบัตรประกันสุขภาพของประชาชน อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย สาเริง ปาน
ปิ่ น ที่ สรุ ป ว่าระดับ การศึก ษา และรายได้ ไม่มีความสัมพัน ธ์ กับ การซื อ้ บัตรประกัน สุขภาพ ในขณะที่
งานวิจยั นี ้พบว่า ระดับการศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ
สมมุติฐานข้ อที่ 2””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
ประเด็นที่หนึ่ง ปั จจัยด้ านนโยบายไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบ
สมัค รใจของผู้ป ระกัน ตน โดยผู้วิ จัย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า สาเหตุที่ ผ้ ูป ระกัน ตนที่ พึ ง พอใจต่อ นโยบาย
ประกันสังคมในประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่ วยน้ อยแต่ไม่ซื ้อประกันสุขภาพแบบสมัครใจ สามารถอธิบาย
เพิ่มเติมได้ จากผลการวิจัยของ ชุติญา จิรกฤตยากุล เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ประกัน
สุขภาพ ของบริ ษั ท เอไอเอ จ ากัด ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ว่ามีสาเหตุมาจากการได้ รั บ
สวัสดิการการรัก ษาพยาบาลจากทางบริ ษั ทที่ ท างานอยู่ จึงทาให้ ไม่มีความจ าเป็ นที่ จ ะต้ องซื อ้ ประกั น
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สุขภาพแบบสมัครใจเพิ่มเติม รวมถึงส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว และรู้สกึ ว่าถ้ าไม่เจ็บป่ วยจะไม่ค้ มุ ค่ากับ
การจ่ า ยเบี ย้ ที่ สูญ เปล่า ไป............................................................................................
ประเด็นที่สอง พบว่า มีความสอดคล้ องกับแนวคิดการประเมินผลทางเลือก ( Evaluation of
Alternative) กล่าวคือ มีการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของแต่ละนโยบายไม่วา่ จะเป็ นนโนยบายประกันสังคม
หรื อ ผลประโยชน์ที่จะได้ รับจากประกันสุขภาพแบบสมัครใจ มีการพิจารณาถึงความสาคัญและความ
สอดคล้ องกับความต้ องการ มีการประเมินว่ามีความพอใจต่อนโยบายประกันสังคมมากน้ อยเพียงใด โดย
สรุ ปคือ หากผู้ประกัน ตนมีก ารประเมิน ผลในนโยบายประกัน สังคมว่านโยบายดี มีความครอบคลุม มี
ประโยชน์ ต่อคนในสังคม ผู้ป ระกัน ตนก็ จ ะไม่ซื อ้ ประกัน สุขภาพแบบสมัครใจเพิ่ มเติมเพราะนโยบาย
ประกัน สังคมเพีย งพอต่อความต้ องการอยู่แล้ ว.........................................................................
ประเด็นที่สาม พบว่า มีความสอดคล้ องกับทฤษฎีการตัดสินใจในเรื่ องกระบวนการตัดสินใจใน
ขันที
้ ่ 1 คือ การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้ องการ (Problem or Need Recognition) ในเรื่องของ ผลของ
การแก้ ปัญหาในอดีตนาไปสู่ปัญหาใหม่ กล่าวคือ การนานโยบายประกันสังคมมาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา
สวัสดิการในการรัก ษาพยาบาล ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่ก็ยังคงเกิ ดปั ญหาในหลายๆ ด้ าน
ตามมาไม่ว่าจะเป็ น ความครอบคลุมเรื่ องโรคในการรัก ษาพยาบาล วงเงิ น ในการรัก ษาพยาบาล การ
ให้ บริการของสถานพยาบาล ความสะดวกในการรับบริการ เป็ นต้ น ทาให้ ผ้ ปู ระกันตนบางส่วนตัดสินใจทา
ประกั น สุข ภาพแบบสมัค รใจเพิ่ ม เติ ม ดี ก ว่ า การรั บ การบริ ก ารจากประกั น สัง คมเพี ย งทางเดี ย ว
สมมุติฐ านข้ อที่ 3……………………………………………………………………………….....
ประเด็นที่หนึ่ง ปั จจัยภายในโดยรวม และปั จจัยรายด้ าน คือ ด้ านความต้ องการของผู้บริ โภค
ด้ านแรงจูงใจ และด้ านการรับรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ในขณะที่
ปัจจัยด้ านบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจ โดยผลการวิจัยนัน้
พบว่า ผู้ประกันตนที่มีบคุ ลิกภาพความมุง่ มัน่ ตังใจในการดู
้
แลสุขภาพมากจะมีการตัดสินใจทังซื
้ ้อและไม่ซื ้อ
ประกัน สุขภาพแบบสมัค รใจ ซึ่ งอาจจะต้ อ งมี ก ารศึก ษาเพิ่ ม เติ มเพื่ อ สนับ สนุน ผลการวิ จัย ในครั ง้ นี ้
ประเด็นที่สอง พบว่า ไม่สอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริ โภค ใน
ปั จ จัย ด้ านความต้ อ งการของผู้บ ริ โภค ด้ านแรงจูงใจ และด้ า นการรับ รู้ แต่ส อดคล้ อ งในปั จ จัย ด้ า น
บุคลิกภาพ โดยสามารถอธิบายได้ ว่า ผู้ประกันตนที่มีความต้ องการในการดูแลรักษาสุขภาพ มีแรงจูงใจ
สนใจและห่วงใยในปัญหาสุขภาพ มีการรับรู้ถึงการเจ็บป่ วยของตนเองว่ามากน้ อยเพียงใด เหล่านีอ้ าจจะ
ไม่ได้ มีผลต่อการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจหากผู้ประกันตนไม่ได้ มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบ
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มุง่ มัน่ ตังใจที
้ ่จะดูแลรักษาสุขภาพ ในขณะที่ผ้ ปู ระกันตนที่มีลกั ษณะบุคลลิกภาพมีความมุ่งมัน่ ตังใจในการ
้
ดูแลสุขภาพ มุง่ มัน่ ที่จะรักษาโรคที่เจ็บป่ วย มีลกั ษณะนิสยั รักสุขภาพนันมั
้ กจะตัดสินใจทาประกันสุขภาพ
แบบสมัครใจ ซึ่งอาจจะต้ องมีก ารศึกษาเพิ่มเติมเพื่ อสนับสนุน ผลการวิจัยในครัง้ นี .้ ............................
สมมุติฐานข้ อที่ 4……………………………………………………………………………...........
ประเด็นที่หนึ่ง ปัจจัยภายนอกโดยรวม และปัจจัยรายด้ าน คือ ด้ านอิทธิพลของครอบครัว ด้ าน
อิทธิพลของสังคม อิทธิพลของธุรกิจและการโฆษณา ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจทาประกันสุขภาพ
แบบสมัครใจ”””””’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
ประเด็น ที่ สอง พบว่า ผลการทดสอบสมมุติฐ านไม่สอดคล้ องกับ แนวคิดเรื่ อง ปั จ จัย ที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ในส่วนของปัจจัยภายนอกด้ านอิทธิพลของครอบครัว ด้ านอิทธิพลของสังคม
อิทธิพลของธุรกิจและการโฆษณา ในประเด็นของครอบครัวและสังคมนันผู
้ ้ วิจยั มีความคิดเห็นว่าสาเหตุที่
ครอบครัวและสังคมไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจอาจจะเป็ นเพราะ รายได้ (อ้ างอิงจากผลการวิจัยด้ าน
ปั จ จัย ส่วนบุค คลว่ารายได้ มีผ ลต่อการตัดสิ น ใจท าประกัน สุข ภาพแบบสมัครใจ) เนื่ อ งจากถึ งแม้ ว่า
ผู้ประกันตนจะได้ รับคาแนะนา หรือความห่วงใยของคนในครอบครัว คนรอบข้ าง บุคคลใกล้ ชิด หรือเพื่อน
ร่วมงาน หรื อแม้ ก ระทั่งการเห็น คนรอบข้ างซื อ้ ประกัน สุขภาพแบบสมัครใจ แต่ผ้ ปู ระกัน ก็ ไม่สามารถ
ตัดสินใจซื ้อได้ เพราะรายได้ ที่มีไม่เพียงพอที่จะนามาใช้ จ่ายในส่วนนี ้ สาหรับในส่วนของอิทธิพลของธุรกิจ
และการโฆษณานัน้ ผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า สาเหตุที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนัน้ เนื่องจากตัวเลือกของ
ประกันสุขภาพของแต่ละบริษัทมีให้ เลือกเป็ นจานวนมาก อาจเกิดความสับสนลังเลในการตัดสินใจซื ้อ อีก
ทังอาจจะเป็
้
นเพราะความไม่ชัดเจนในเรื่ องเงื่อนไขการรับประกัน ซึ่งอาจจะต้ องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
สนับสนุนผลการวิจยั ในครัง้ นี…
้ ………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกควรใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บข้ อมูล
เพิ่ ม เติ ม เช่ น การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) การสัง เกตอย่ า งมี ส่ว นร่ ว ม (Participant
Participation) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามเพื่อหาเหตุผลที่แท้ จริงในการตัดสินใจทาประกันสุขภาพ
แบบสมัครใจ...................................................................................................................
2. ในผลการวิจยั ปัจจัยด้ านนโยบายสอดคล้ องกับการตัดสินใจซื ้อประกันสุขภาพแบบสมัครใจ แต่
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เมื่อมีการทดสอบสมุติฐานพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ ดังนันผู
้ ้ ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้ านนโยบาย
กับการตัดสินใจทาประกันสุขภาพแบบสมัครใจเพิ่มเติมควรจะศึกษาแยกเฉพาะด้ านนโยบายเชิงลึกเพื่ อที่
จะได้ ข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึน้ ........................................................................................................
3. ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของประกันสังคมที่เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดใน
ตอนท้ ายนัน้ กลุ่มตัวอย่ างไม่ได้ เ ขีย นข้ อแนะน าเกี่ ยวกับ งานวิจัย นี ้ ดังนัน้ อาจจะต้ องมีการใช้ วิธีก าร
สัมภาษณ์ในงานวิจยั เพื่อให้ ทราบความคิดเห็น และได้ ข้อสรุปที่ชดั เจนมากขึ ้น
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