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บทคัดย่อ 
 
            การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจท าประกันสขุภาพ
แบบสมคัรใจของผู้ประกนัตนในระบบประกนัสงัคม เน่ืองมาจากปัญหาสวสัดิการในเร่ืองคา่รักษาพยาบาล
นบัเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและยงัเป็นปัญหาของประชาชนในการแบกรับคา่ใช้จ่ายในส่วนนี  ้การวิจยัครัง้นี ้เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามาตรา 
33 จ านวน 400 คน ในเขตจงัหวดัชลบรีุ โดยคดัเลือกจากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุม่ และการสุ่มตวัอย่าง
แบบโควต้า  จากผู้ประกันตนจ านวน 355,946 คน ในเขตจงัหวดัชลบุรี ในการเก็บรวมรวมข้อมลูนัน้ผู้ วิจัย
ใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1ปัจจยัสว่นบุคคล ตอนท่ี 2 ปัจจัยด้านนโยบาย ตอนท่ี 
3 ปัจจัยภายในและภายนอก ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ (SPSS) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การทดสอบไคสแควร์ (Chi Square Test)””””””””””””””””””” 
            การวิจยัพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล คือ อาย ุวฒุิการศกึษา รายได้ พบว่า มีความสมัพนัธ์กับการ
ตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ ในขณะท่ี เพศ และสถานภาพ ไม่มีความสมัพันธ์ (2) ปัจจยัด้าน
นโยบาย พบว่า ไมม่ีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ (3) ปัจจัยภายใน คือ 
ด้านบุคลิกภาพ มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจท าประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ในขณะท่ีด้านความ
ต้องการของผู้บริโภค ด้านแรงจูงใจ และด้านการรับรู้ ไม่มีความสมัพันธ์ (4) ปัจจัยภายนอก คือ อิทธิพล
ของครอบครัว อิทธิพลของสงัคมและอิทธิพลของธรุกิจและการโฆษณา ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ 
ท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ 
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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. 
 
บทน า 
 
 ประเทศไทยใช้ระบบการประกันสงัคมเป็นสวสัดิการในการดแูลประชาชน หากพิจารณาจะพบว่า 
งบประมาณด้านการประกนัสงัคมประสบกบัปัญหาการขยายตวัของสงัคมผู้สงูอาย ุท าให้รัฐบาลจ าเป็นท่ี
จะต้องเน้นงบประมาณให้กับกลุ่มคนเหล่านี ้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล า้ของสวัสดิการทางสังคม โดย
องค์การอนามยัโลก มีการพบว่า ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพเป็นล าดบัต้นๆ ของทวีปเอเชีย นั่น
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หมายความว่า สวสัดิการด้านสขุภาพมีความจ าเป็นอย่างย่ิงและจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับอย่างทั่วถึง หาก
ประชาชนไมไ่ด้รับสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอแล้ว ประชาชนจ าเป็นท่ีจะต้องมองหาหลกัประกัน
สขุภาพอ่ืนท่ีมารองรับความเสี่ยงเหลา่นัน้ ส่งผลให้ต้องแบกรับคา่ใช้จ่ายด้านสขุภาพมากย่ิงขึน้ ในขณะท่ี
ความสามารถในการจ่ายเงินเพ่ือซือ้หลกัประกนัสขุภาพยงัคงสวนทางกบัรายได้ของประชาชน.................. 
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ผู้ ประกันตนในระบบประกันสังคมมีอัตราการเข้าใช้บริการใน
โรงพยาบาลเอกชนมากกว่าโรงพยาบาลรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้ประกนัตนในการเข้ารับ
การรักษาและได้รับบริการท่ีสะดวก มีคณุภาพมากกวา่ ผู้ วิจยัจึงเลือกศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์กบัการ
ตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจของผู้ประกนัตนในเขตจงัหวดัชลบรีุ เน่ืองจาก ในโครงการพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EEC ท่ีเป็นแผนยทุธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ในจ านวน 3 
จงัหวดั คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พบว่า จงัหวดัชลบรีุมีจ านวนสถานประกอบการและผู้ประกนัตน
ตามมาตรา33 สงูท่ีสดุ อีกทัง้ชลบรีุเป็นแหลง่สร้างรายได้จงูใจนกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศมาสร้างแหลง่
อตุสาหกรรม สง่ผลให้เกิดกลุม่แรงงาน ซึ่งแรงงานเหลา่นัน้ก็จะต้องมีสวสัดิการประกนัสงัคมในการดแูล 
รักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย  
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 
  เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมคีวามสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจของผู้ประกนัตน
ในระบบประกนัสงัคม 
 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
  ในการศึกษาปัจจัยท่ีสมัพันธ์กับการตดัสินใจท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจของผู้ประกันตนใน
ระบบประกนัสงัคมในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุนัน้ ได้ข้อสรุปปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรได้ดงันี ้1. ปัจจยัด้านนโยบาย  
2.ปัจจัยด้านประชากร ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา และรายได้ 3.ปัจจัย
ภายใน ประกอบไปด้วย ความต้องการ แรงจูงใจ บคุลิกภาพ การรับรู้  4.ปัจจยัภายนอก ประกอบไปด้วย 
อิทธิพลของครอบครัว อิทธิพลของสงัคม และอิทธิพลของธรุกิจและการโฆษณา  ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลตอ่การ
ตดัสินใจท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ โดยสามารถสรุปได้เป็นกรอบแนวคิดดงันี”้”””””””””””””””’””’’’’’’’’’’’ 



4 
 
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วธีิการด าเนินการวจิัย 

 

          การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจของผู้ประกันตนใน

ระบบประกนัสงัคม กรณีศกึษาจงัหวดัชลบรีุ ผู้ วิจยัได้ใช้กลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้ประกนัตนในระบบประกนัสงัคม

ตามมาตรา 33  ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุ ทัง้ 11 อ าเภอ  จ านวน 400 คน จากแรงงานในสถานประกอบการ

ท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีจังหวัดชลบุรี จ านวนทัง้สิน้ 355,946 คน ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างขัน้แรกใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยการเลือกจ านวน 3 อ าเภอจากจ านวน 11 อ าเภอ หลงัจากได้

จ านวน 3 อ าเภอแล้วนัน้ ในขัน้ตอนท่ีสองใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่ง

ประชากรออกเป็นสดัส่วนจ านวนร้อยละ จาก 400 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจากอ าเภอเมืองจ านวน 306 คน 

อ าเภอบ้านบึงจ านวน 19 คน และอ าเภอพานทองจ านวน 75 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ 
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แบบสอบถาม (Questionaire) ซึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ  ตอนท่ี 1 ค าถามส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส วฒุิการศกึษา และรายได้  ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจนโยบายประกนัสงัคม

ในสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย  ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ตอนท่ี 4 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมในเร่ืองประกนัสงัคมในสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ............  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล.....................................................................................................................  

 

            การศึกษาวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ช่วยในการ

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู  โดยแบ่งออกเป็น.................................................................................. 

                การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

                    1. ปัจจัยส่วนบุคคลใช้การแปลความหมายวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติร้อยละ  

                    2. ปัจจยัด้านนโยบายในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหา

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน........................................................................... 

                    3. ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่เฉล่ียเลขคณิต และคา่สว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน................................................................................................................... . 

                    4. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมในเร่ืองประกนัสงัคมในสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณี

เจ็บป่วย  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

                  การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนมุาน เป็นสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมตุิฐานการวิจยั เพ่ือแสดงถึง

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้นและตวัแปรตาม โดยใช้การทดสอบไคส์แควร์ (Chi Square Test) เพ่ือทดสอบ

ความแตกตา่งของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ คือ กลุม่ผู้ประกนัตนท่ีตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ และ 

กลุม่ผู้ประกนัตนท่ีตดัสินใจไมท่ าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ  วา่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรต้นทัง้ 4 ตวัแปร

หรือไมแ่ละมีความสมัพนัธ์ในระดบัใด”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

     

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวจิัย 

          ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัสว่นบุคคล  พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชายคิดเป็นจ านวน  252 คน มีช่วงอายุ 15-30 ปี  คิดเป็นจ านวน 194 คน  สว่นใหญ่มีสถานภาพโสดคิด
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เป็นจ านวน  230 คน มีวฒุิการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา จ านวน 244 คน  ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ท่ี 15,000-

25,000 บาท คิดเป็นจ านวน  224 คน และโดยส่วนใหญ่ไม่เคยซือ้ประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ คิดเป็น

จ านวน 216 คน..... .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . 

            ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านนโยบาย พบวา่ กลุม่ตวัอย่างพึงพอใจในนโยบายอยู่ในระดบัปาน

กลาง โดยให้ความส าคัญใน 3 หัวข้อแรกคือ ประกันสงัคมมีความส าคญัต่อกลุ่มตวัอย่าง รองลงมาคือ 

คณุภาพของสิทธิในการรักษาพยาบาลของประกันสงัคม รองลงมาคือ ความเหมาะสมของระยะเวลาการ

จ่ายเงินสมทบเข้าประกันสงัคมและการับรู้สิทธิท่ีจะได้รับจากประกันสงัคม...........................................   

            ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัภายใน พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัภายในโดยรวมอยู่

ในระดบัเห็นด้วยมาก โดยสว่นใหญ่ให้ความส าคญัในปัจจยัภายในด้านแรงจงูใจ และให้ความส าคญัใน 3 

หัวข้อแรกคือ ความห่วงใยเก่ียวกับสุขภาพมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ความกังวลในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล และหวัข้อสดุท้าย คือ ความสนใจเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพ  ปัจจยัอนัดบัสอง คือ ปัจจยัด้าน

ความต้องการ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัใน  3 หัวข้อแรก คือ โดยให้ความส าคญัใน 3 หัวข้อแรกคือ 

ความต้องการท่ีจะได้รับวงเงินในการรักษาพยาบาลท่ีครอบคลมุค่าใช้จ่ายทกุภาวะการเจ็บป่วย รองลงมา 

คือ ความต้องการท่ีจะได้รับการรักษาพยาบาลท่ีสะดวกรวดเร็วและมีคณุภาพ  รองลงมา คือ ความต้องการ

ท่ีจะได้รับการดแูลสขุภาพเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ปัจจัยอันดบัสาม คือ 

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  ซึ่งกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัใน 3 หัวข้อแรก คือ ความมุง่มัน่ตัง้ใจท่ีจะเข้ารับกา

รักษาพยาบาลตามภาวะของโรคอย่างจริงจงั รองลงมา คือ การมีนิสยัรักสขุภาพ และหวัข้อสดุท้าย คือ การ

มีพฤติกรรมการละเลยการดแูลสขุภาพ ปัจจยัอนัดบัสดุท้ายคือ คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ ซึ่งกลุม่ตวัอย่างให้

ความส าคญัใน 3 หวัข้อแรก คือ การซือ้ประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจเพ่ิมเติมท าให้ได้รับการรักษาพยาบาล

ท่ีมีคณุภาพและครอบคลมุ และการซือ้ประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจท าให้มีความรู้สึกอุน่ใจมากกว่าใช้สิทธิ

ประกันสงัคมเพียงทางเดียว  รองลงมา คือ มีการับรู้ว่าการเจ็บป่วยท่ีรุนแรงมีค่าใช้จ่ายสงู รองลงมา คือ 

การรับรู้ว่าตนเองเจ็บป่วยได้บ่อยครัง้ในปีหนึ่งๆ  ................................................................  

             ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอก  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายนอก

โดยรวม คือ เห็นด้วยมาก โดยส่วนใหญ่เห็นว่าอิทธิพลของครอบครัว ค าแนะน า ความห่วงใยของคนใน

ครอบครัวมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกันสุขภาพแบบสมคัรใจมากท่ีสุด  ซึ่งกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ความส าคญักับหัวข้อความห่วงใยเก่ียวกบัสขุภาพของคนในครอบครัว รองลงมา คือ การได้รับค าปรึกษา

จากบุคคลในครอบครัวในเร่ืองประกนัสขุภาพ  ปัจจยัอนัดบัสอง คือ  ปัจจยัด้านอิทธิพลของสงัคม ซึ่งกลุ่ม
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ตวัอย่างสว่นใหญ่ให้ความส าคญักบัหวัข้อการเห็นบุคคลรอบข้างไมว่่าจะเป็นเพ่ือนบ้าน เพ่ือน หรือบุคคล

ในท่ีท างานซือ้ประกันสขุภาพแบบบสมคัรใจเพ่ิมเติม รองลงมา คือ การแนะน าเก่ียวกับการท าประกัน

สขุภาพจากบคุคลในท่ีท างาน เพ่ือน หรือบคุคลใกล้ชิด ปัจจยัอนัดบัท่ีสาม คือ ปัจจยัด้านอิทธิพลของธรุกิจ

และการโฆษณา  ซึ่งกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัหัวข้อรูปแบบการประชาสมัพันธ์ และการ

เข้าถึงได้ง่ายของโฆษณาเก่ียวกับประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ รองลงมาคือ การสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา

เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ประกันสุขภาพ และหัวข้อสดุท้ายคือ การได้รับข้อมลูผลิตภณัฑ์ประกันสขุภาพแบบ

สมัครใจบ่อยครัง้.............................................................. ..................................................... 

            ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ พบวา่ การ

วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับการตดัสินใจท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจของผู้ประกันตน จากกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 400 คน ท่ีเป็นผู้ประกนัตนในระบบประกันสงัคม ในเขตจังหวดัชลบรีุ มีพฤติกรรมการตดัสินใจท า

ประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ คือ ผู้ประกันตนท่ีเคยซือ้ประกันสขุภาพแบบสมคัรใจมีจ านวน 184 คน คิด

เป็น 46%  ผู้ประกนัตนท่ีไมเ่คญซือ้ประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจมีจ านวน 216 คน คิดเป็น 54% 

 

ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 
 
          ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 1  
               อายุมีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ โดยผู้ประกันตนท่ีมีช่วง

อายุ 15-30 ปี และช่วงอายุ 31-45 ปี ส่วนใหญ่จะตดัสินใจไม่ท าประกันสุขภาพแบบสมคัรใจ  ในขณะท่ี

ผู้ ป ระกันตน ท่ีมี ช่ ว ง อายุ  46-60 ปี  ส่ วนให ญ่จ ะตัดสิ น ใ จท าประกัน สุขภาพแบบสมัคร ใ จ        

              วฒุิการศกึษามีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ โดยผู้ประกนัตนท่ี

มีวฒุิการศึกษาในระดบัประถมศึกษา และระดบั ปวช./ปวส.-อนุปริญญา ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจไม่ท า

ประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ  ในขณะท่ีผู้ประกนัตนท่ีมีวฒุิการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา และอดุมศกึษาสว่น

ใหญ่จะมีการตดัสินใจท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ ................................................... ............... 

                  รายได้มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจท าประกันสุขภาพแบบสมัครใจ โดยผู้ประกันตนท่ีมี

รายได้ 8,000-15,000 บาท และผู้ ท่ีมีรายได้ 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจไม่ท าประกัน

สขุภาพแบบสมคัรใจ  ในขณะท่ีผู้ประกนัตนท่ีมีรายได้มากกว่า 25,000 บาท ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจท า

ประกันสุขภาพแบบสมัครใจ  ................................................................................................  
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                  ในขณะทีเพศ และ สถานภาพ แม้จะมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อมีการทดสอบสมมตุิฐานทาง

สถิติแล้ว พบวา่ เพศ และ สถานภาพไมม่ีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ...... 
          ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 2””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””   
                ผู้ประกนัตนท่ีมีระดบัความพึงพอใจตอ่นโยบายประกนัสงัคมท่ีแตกตา่งกัน  จะมีการตดัสินใจ
ท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจแตกตา่งกนัโดยผู้ประกนัตนท่ีมีความพึงพอใจตอ่นโยบายน้อย จะตดัสินใจ

ท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ  ผู้ประกันตนท่ีมีความพึงพอใจต่อนโยบายปานกลาง จะตดัสินใจไม่ท า

ประกันสุขภาพแบบสมคัรใจ ผู้ประกันตนท่ีมีความพึงพอใจต่อนโยบายมาก จะตัดสินใจไม่ท าประกัน

สุขภาพแบบสมัครใจ  เมื่อมีการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติแล้ว พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายไม่ มี

ความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ.......................................................................... 
            ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 3”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””   
                  ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในเขตจังหวัดชลบุรี ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในท่ี

แตกต่างกนั  จะมีการตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจไม่แตกต่าง  โดยท่ี..................................... 

                  ผู้ประกนัตนท่ีมีความต้องการในเร่ืองของสิทธิการรักษาพยาบาลแตกตา่งกันจะมีการตดัสินใจ

ท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจไม่แตกต่างกัน  โดยผู้ประกันตนท่ีมีความต้องการน้อย จะตดัสินใจไม่ท า

ประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ ผู้ประกนัตนท่ีมีความต้องการปานกลางจะตดัสินใจไมท่ าประกนัสขุภาพแบบ

สมคัรใจ ผู้ประกนัตนท่ีมีความต้องการมากจะตดัสินใจไมท่ าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ......................... 

                   ผู้ประกันตนท่ีมีแรงจูงใจ ความมุ่งมัน่ตัง้ใจท่ีแตกต่างกันจะมีการตดัสินใจท าประกันสขุภาพ

แบบสมคัรใจไม่แตกตา่งกนั  โดยผู้ประกันตนท่ีมีแรงจงูใจน้อยจะตดัสินใจไม่ท าประกนัสขุภาพแบบสมคัร

ใจ ผู้ประกันตนท่ีมีแรงจูงใจปานกลางจะตัดสินใจไม่ท าประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ผู้ประกันตนท่ีมี

แรงจูงใจมากจะตดัสินใจไมท่ าประกนัสขุภาพแบบสมคัร....................................................................... 

                   ผู้ประกันตนท่ีมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันจะมีการตดัสินใจท าประกันสุขภาพแบบสมัครใจ

แตกต่างกนั   โดยผู้ประกันตนท่ีมีบุคลิกภาพความมุ่งมัน่ตัง้ใจน้อยจะตดัสินใจไม่ท าประกันสขุภาพแบบ

สมคัรใจ ผู้ประกนัตนท่ีมีบุคลิกภาพความมุง่มัน่ตัง้ใจปานกลางจะตดัสินใจไมท่ าประกนัสขุภาพแบบสมคัร

ใจ ผู้ประกนัตนท่ีมีบคุลิกภาพความมุง่มัน่ตัง้ใจมากจะตดัสินใจทัง้ท าและไมท่ าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ   

                   ผู้ประกันตนท่ีมีการรับรู้ถึงการเจ็บป่วยท่ีแตกตา่งกันจะมีการตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบ

สมคัรใจไม่แตกต่างกัน โดยผู้ประกันตนท่ีมีการรับรู้ถึงการเจ็บป่วยน้อยจะตดัสินใจไม่ท าประกันสขุภาพ

แบบสมคัรใจ ผู้ประกันตนท่ีมีการรับรู้ถึงการเจ็บป่วยปานกลางจะตดัสินใจไมท่ าประกนัสขุภาพแบบสมคัร
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ใจ ผู้ประกนัตนท่ีมีการรับรู้ถึงการเจ็บป่วยมากจะตดัสินใจไมท่ าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ....................  

                 อย่างไรก็ตามเมื่อมีการทดสอบสมมตุิฐานทางสถิติแล้ว  พบวา่ ปัจจยัด้านความต้องการ ปัจจัย

ด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการรับรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ  

ในขณะท่ี ปัจจยัด้านบคุลิกภาพมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ................. 
          ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 4””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””   

                 ผู้ประกนัตนท่ีมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจัยภายนอกโดยรวมท่ีแตกต่างกนั  จะมีการตดัสินใจ

ท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจไมแ่ตกต่างกัน ..................................................................................... 

                 ผู้ประกันตนท่ีได้รับอิทธิพลของครอบครัวเก่ียวกับการดแูลสขุภาพและความห่วงในของคนใน

ครอบครัวท่ีแตกตา่งกนั  จะมีการตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจไมแ่ตกตา่งกนั  โดยผู้ประกนัตนท่ี

ได้รับอิทธิพลของครอบครัวเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพและความห่วงในของคนในครอบครัวน้อย จะตดัสินใจ

ไม่ท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ ผู้ประกันตนท่ีได้รับอิทธิพลของครอบครัวเก่ียวกับการดแูลสขุภาพและ

ความห่วงในของคนในครอบครัวปานกลาง จะตดัสินใจไม่ท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ ผู้ประกนัตนท่ี

ได้รับอิทธิพลของครอบครัวเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพและความห่วงในของคนในครอบครัวมาก จะตดัสินใจ

ไม่ท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ............................................................................................  

                  ผู้ประกันตนท่ีได้รับอิทธิพลของสงัคม ได้รับค าแนะน า เห็นต้นแบบการซือ้ประกันสขุภาพท่ี

แตกต่างกัน  จะมีการตัดสินใจท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจไม่แตกต่างกัน  โดยผู้ประกันตนท่ีได้รับ

อิทธิพลของสงัคม ได้รับค าแนะน า เห็นต้นแบบการซือ้ประกนัสขุภาพน้อย จะตดัสินใจไมท่ าประกนัสขุภาพ

แบบสมคัรใจ ผู้ประกนัตนท่ีได้รับอิทธิพลของสงัคม ได้รับค าแนะน า เห็นต้นแบบการซือ้ประกนัสขุภาพปาน

กลาง จะตดัสินใจไมท่ าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ ผู้ประกนัตนท่ีได้รับอิทธิพลของสงัคม ได้รับค าแนะน า 

เห็นต้นแบบการซือ้ประกนัสขุภาพมาก จะตดัสินใจไม่ท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ...............................  

                  ผู้ประกนัตนท่ีได้รับอิทธิพลของธรุกิจและการโฆษณาเก่ียวกบัประกนัสขุภาพท่ีแตกตา่งกนั  จะ

มีการตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจไมแ่ตกตา่งกัน โดยผู้ประกันตนท่ีได้รับอิทธิพลของธรุกิจและ

การโฆษณาเก่ียวกบัประกันสขุภาพน้อย จะตดัสินใจไมท่ าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ ผู้ประกนัตนท่ีได้รับ

อิทธิพลของธรุกิจและการโฆษณาเก่ียวกับประกนัสขุภาพปานกลาง จะตดัสินใจไมท่ าประกนัสขุภาพแบบ

สมคัรใจ ผู้ประกนัตนท่ีได้รับอิทธิพลของธรุกิจและการโฆษณาเก่ียวกับประกนัสขุภาพมาก จะตดัสินใจไม่

ท าประกันสุขภาพแบบสมคัรใจ .............................................................................................  

                  อย่างไรก็ตามเมื่อมีการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติแล้ว พบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลของ
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ครอบครัว ปัจจยัด้านอิทธิพลของสงัคม และปัจจยัด้านอิทธิพลของธรุกิจและการโฆษณาไมม่ีความสมัพนัธ์

กับการตดัสินใจท าประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ.............................................................................  
 
การอภปิรายผล 

 
          สมมุติฐานข้อท่ี 1...................................................................................................  

               ประเด็นท่ีหนึ่ง ผลการทดสอบสมมตุิฐานปัจจัยสว่นบุคคล พบวา่ มีความสอดคล้องกับทฤษฎี

การตดัสินใจในเร่ืองกระบวนการตดัสินใจในขัน้ท่ี 1 คือ การตระหนกัถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem 

or Need Recognition) ประกอบไปด้วย  การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทัง้ด้าน

วฒุิภาวะและคณุวฒุิ สอดคล้องกับผลการทดสอบสมมตุิฐานท่ีวา่อายุ และวฒุิการศกึษา สมัพนัธ์กับการ

ตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ  การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของบุคคล สอดคล้องกบัผล

การทดสอบสมมตุิฐานท่ีว่า  รายได้ สมัพันธ์กับการตดัสินใจท าประกันสขุภาพแบบสมัครใจด้วยเช่นกัน 

                   ประเดน็ท่ีสอง  ผลการทดสอบสมมตุิฐานมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซือ้ประกนัสขุภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย วราพร วิไลเลิศ ท่ีสรุปว่า ปัจจัย

สว่นบคุคล ด้านอายุ ด้านระดบัการศกึษา และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกตา่งกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

ซือ้ประกนัสขุภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร........................................................................... 

                   ประเด็นท่ีสาม ผลการทดสอบสมมติฐานมีความขัดแย้งกับงานวิจัย เ ร่ือง ปัจจัยท่ีมี

ความสมัพนัธ์ตอ่การซือ้บตัรประกนัสขุภาพของประชาชน อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ โดย ส าเริง ปาน

ป่ิน ท่ีสรุปว่าระดับการศึกษา และรายได้  ไม่มีความสมัพันธ์กับการซือ้บัตรประกันสุขภาพ ในขณะท่ี

งานวิจยันีพ้บวา่ ระดบัการศกึษา และรายได้มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ 
            สมมุติฐานข้อท่ี 2”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
                           ประเด็นท่ีหนึ่ง ปัจจัยด้านนโยบายไม่มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบ

สมัครใจของผู้ประกันตน  โดยผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า สาเหตุท่ีผู้ ประกันตนท่ีพึงพอใจต่อนโยบาย

ประกนัสงัคมในประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยน้อยแตไ่มซื่อ้ประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ  สามารถอธิบาย

เพ่ิมเติมได้จากผลการวิจัยของ ชุติญา จิรกฤตยากุล เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ประกัน

สุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จ ากัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีสาเหตุมาจากการได้รับ

สวัสดิการการรักษาพยาบาลจากทางบริษัทท่ีท างานอยู่ จึงท าให้ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องซือ้ประกั น
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สขุภาพแบบสมคัรใจเพ่ิมเติม รวมถึงส่วนใหญ่ไมม่ีโรคประจ าตวั และรู้สกึวา่ถ้าไม่เจ็บป่วยจะไม่คุ้มคา่กับ

การจ่ายเบีย้ท่ีสูญเปล่าไป............................................................................................    

                  ประเดน็ท่ีสอง  พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินผลทางเลือก ( Evaluation of 

Alternative) กลา่วคือ มีการเปรียบเทียบคณุสมบตัิของแตล่ะนโยบายไมว่า่จะเป็นนโนยบายประกนัสงัคม 

หรือ ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากประกันสขุภาพแบบสมคัรใจ  มีการพิจารณาถึงความส าคญัและความ

สอดคล้องกับความต้องการ มีการประเมินวา่มีความพอใจต่อนโยบายประกนัสงัคมมากน้อยเพียงใด โดย

สรุปคือ หากผู้ประกันตนมีการประเมินผลในนโยบายประกันสังคมว่านโยบายดี มีความครอบคลมุ มี

ประโยชน์ต่อคนในสังคม ผู้ประกันตนก็จะไม่ซือ้ประกันสุขภาพแบบสมัครใจเพ่ิมเติมเพราะนโยบาย

ประกันสงัคมเพียงพอต่อความต้องการอยู่แล้ว.........................................................................  

                  ประเดน็ท่ีสาม พบวา่ มีความสอดคล้องกบัทฤษฎีการตดัสินใจในเร่ืองกระบวนการตดัสินใจใน

ขัน้ท่ี 1 คือ การตระหนกัถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) ในเร่ืองของ ผลของ

การแก้ปัญหาในอดีตน าไปสู่ปัญหาใหม่ กลา่วคือ การน านโยบายประกันสงัคมมาใช้ในการแก้ไขปัญหา

สวัสดิการในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่ก็ยังคงเกิดปัญหาในหลายๆ ด้าน

ตามมาไม่ว่าจะเป็นความครอบคลมุเร่ืองโรคในการรักษาพยาบาล วงเงินในการรักษาพยาบาล การ

ให้บริการของสถานพยาบาล  ความสะดวกในการรับบริการ เป็นต้น ท าให้ผู้ประกนัตนบางสว่นตดัสินใจท า

ประกันสุขภาพแบบสมัครใจเ พ่ิมเติมดีกว่าการรับการบริการจากประกันสังคมเพียงทางเดียว  

                  สมมุติฐานข้อท่ี 3………………………………………………………………………………..... 

                         ประเด็นท่ีหนึ่ง ปัจจัยภายในโดยรวม และปัจจยัรายด้าน คือ ด้านความต้องการของผู้บริโภค  

ด้านแรงจงูใจ และด้านการรับรู้ ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ ในขณะท่ี

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ โดยผลการวิจัยนัน้ 

พบวา่ ผู้ประกนัตนท่ีมีบคุลิกภาพความมุง่มัน่ตัง้ใจในการดแูลสขุภาพมากจะมีการตดัสินใจทัง้ซือ้และไมซื่อ้

ประกันสุขภาพแบบสมัครใจ  ซึ่งอาจจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนผลการวิจัยในครัง้นี  ้

                 ประเดน็ท่ีสอง พบวา่  ไมส่อดคล้องกบัแนวคิดเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภค ใน

ปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านแรงจูงใจ และด้านการรับรู้ แต่สอดคล้องในปัจจัยด้าน

บคุลิกภาพ  โดยสามารถอธิบายได้ว่า ผู้ประกันตนท่ีมีความต้องการในการดแูลรักษาสขุภาพ มีแรงจูงใจ 

สนใจและห่วงใยในปัญหาสขุภาพ มีการรับรู้ถึงการเจ็บป่วยของตนเองวา่มากน้อยเพียงใด เหล่านีอ้าจจะ

ไมไ่ด้มีผลตอ่การตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจหากผู้ประกนัตนไมไ่ด้มีลกัษณะบคุลิกภาพแบบ
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มุง่มัน่ตัง้ใจท่ีจะดแูลรักษาสขุภาพ ในขณะท่ีผู้ประกันตนท่ีมีลกัษณะบคุลลิกภาพมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการ

ดแูลสขุภาพ มุง่มัน่ท่ีจะรักษาโรคท่ีเจ็บป่วย มีลกัษณะนิสยัรักสขุภาพนัน้มกัจะตดัสินใจท าประกันสขุภาพ

แบบสมคัรใจ ซึ่งอาจจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนผลการวิจัยในครัง้นี .้............................ 
            สมมุติฐานข้อท่ี 4……………………………………………………………………………........... 

               ประเดน็ท่ีหนึ่ง ปัจจยัภายนอกโดยรวม และปัจจยัรายด้าน คือ ด้านอิทธิพลของครอบครัว ด้าน

อิทธิพลของสงัคม อิทธิพลของธรุกิจและการโฆษณา  ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกันสขุภาพ

แบบสมคัรใจ”””””’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’  

                   ประเด็นท่ีสอง พบว่า  ผลการทดสอบสมมุติฐานไม่สอดคล้องกับแนวคิดเร่ือง ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภค ในส่วนของปัจจยัภายนอกด้านอิทธิพลของครอบครัว ด้านอิทธิพลของสงัคม 

อิทธิพลของธรุกิจและการโฆษณา  ในประเด็นของครอบครัวและสงัคมนัน้ผู้ วิจยัมีความคิดเห็นว่าสาเหตท่ีุ

ครอบครัวและสงัคมไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอาจจะเป็นเพราะ รายได้ (อ้างอิงจากผลการวิจัยด้าน

ปัจจัยส่วนบุคคลว่ารายได้มีผลต่อการตัดสินใจท าประกันสุขภาพแบบสมัครใจ) เน่ืองจากถึงแม้ว่า

ผู้ประกนัตนจะได้รับค าแนะน า หรือความห่วงใยของคนในครอบครัว คนรอบข้าง บคุคลใกล้ชิด หรือเพ่ือน

ร่วมงาน หรือแม้กระทั่งการเห็นคนรอบข้างซือ้ประกันสุขภาพแบบสมัครใจ แต่ผู้ประกันก็ไม่สามารถ

ตดัสินใจซือ้ได้เพราะรายได้ท่ีมีไมเ่พียงพอท่ีจะน ามาใช้จ่ายในสว่นนี ้ ส าหรับในส่วนของอิทธิพลของธุรกิจ

และการโฆษณานัน้ ผู้ วิจยัมีความคิดเห็นวา่ สาเหตท่ีุไม่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจนัน้ เน่ืองจากตวัเลือกของ

ประกนัสขุภาพของแต่ละบริษัทมีให้เลือกเป็นจ านวนมาก อาจเกิดความสบัสนลงัเลในการตดัสินใจซือ้  อีก

ทัง้อาจจะเป็นเพราะความไมช่ัดเจนในเร่ืองเง่ือนไขการรับประกัน ซึ่งอาจจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ

สนบัสนนุผลการวิจยัในครัง้นี…้……………………………………………………………………………… 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

          1. เพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิงลกึควรใช้วิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บข้อมลู

เพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant 

Participation) ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถามเพ่ือหาเหตผุลท่ีแท้จริงในการตดัสินใจท าประกันสขุภาพ

แบบสมัครใจ...................................................................................................................  

            2. ในผลการวิจยัปัจจยัด้านนโยบายสอดคล้องกบัการตดัสินใจซือ้ประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจ แต่
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เมื่อมีการทดสอบสมตุิฐานพบวา่ไมม่ีความสมัพันธ์ ดงันัน้ผู้ ท่ีต้องการจะศกึษาเก่ียวกับปัจจยัด้านนโยบาย

กบัการตดัสินใจท าประกนัสขุภาพแบบสมคัรใจเพ่ิมเติมควรจะศกึษาแยกเฉพาะด้านนโยบายเชิงลกึเพ่ือท่ี 

จะได้ข้อสรุปท่ีชัดเจนมากขึน้........................................................................................................ 

            3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมในเร่ืองของประกนัสงัคมท่ีเป็นแบบสอบถามปลายเปิดใน

ตอนท้ายนัน้ กลุ่มตัวอย่างไม่ได้เขียนข้อแนะน าเก่ียวกับงานวิจัยนี ้ ดังนัน้อาจจะต้องมีการใช้วิธีการ

สมัภาษณ์ในงานวิจยัเพ่ือให้ทราบความคิดเห็น และได้ข้อสรุปท่ีชดัเจนมากขึน้ 
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