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 บทคดัย่อ 
 

 ระบบหลกัประกนัสุขภาพ อาชีพ และ ความสุข : กรณีศึกษาจงัหวดัพะเยา มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติผา่นความพอใจใน
การใชร้ะบบประกนัสุขภาพและเพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุข ระหวา่งอาชีพขา้ราชการ 
อาชีพเอกชนทัว่ไปและอาชีพเกษตรกรรม การศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 600 ตวัอย่าง ในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา และท าการวิเคราะห์ด้วยโมเดล     
โลจิทแบบเรียงล าดบั (Ordered Logit Model) ดว้ยเทคนิควิธีวิเคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะ
เป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates: MLE) และการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่มหน่วย
สุดทา้ย (Marginal Effect)  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมมีความพึงพอใจในสิทธิประกนัสุขภาพของ
ตนเองมากกวา่กลุ่มอาชีพขา้ราชการ ทั้งน้ีผูศึ้กษาคาดวา่น่าจะเป็นผลเน่ืองมาจากความคาดหวงัท่ีต ่า
ของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เพราะอาชีพเกษตรกรรมไม่ไดมี้ตน้ทุนในการใช้สิทธิเหมือนเช่นกลุ่ม
อาชีพขา้ราชการและอาชีพเอกชนทัว่ไป  ตรงกนัขา้มกบัอาชีพขา้ราชการท่ีมีความคาดหวงัท่ีสูงใน
สิทธิประกนัสุขภาพของตนเองอนัเน่ืองมาจากการทดแทนการยอมรับเงินเดือนท่ีค่อนขา้งต ่ากว่า



จ 

 

ระดบัของเอกชน ดงันั้นเพื่อยืนยนัผลการศึกษาและการคาดเดาน้ี ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเพิ่มเติม  โดยผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีพบ ในส่วนของการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในสิทธิประกนัสุขภาพของอาชีพเอกชนทัว่ไปเปรียบเทียบกบัอาชีพ
ขา้ราชการนั้นพบวา่ไม่สามารถหาความสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญัได ้ผลจากการใชต้วัแปรอิสระ 7 ดา้น
ท าการศึกษา พบว่า ตวัแปรท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ตวัแปรด้านความรู้สึกมี
ความสุขเม่ือไดเ้ขา้รับบริการในระบบประกนัสุขภาพซ่ึงไม่เสียค่าใชจ่้ายเพราะไดรั้บสวสัดิการ การ
ช่วยเหลือจากรัฐ 
 ผลจากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขของอาชีพทั้งสามนั้น พบวา่มีปัจจยัหลายดา้นท่ี
ส่งผลต่อความสุขอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นปัจจยัท่ีเป็นเร่ืองทัว่ไปและเป็นเร่ืองใกลต้วั
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การมีสุขภาพจิตท่ีดี  การมีมิตรสหายท่ีรู้ใจ  การมีความอบอุ่นภายใน
ครอบครัว การมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  และการมีทศันคติในความโปร่งใสของ
รัฐบาล  ซ่ึงผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของงานทบทวนวรรณกรรมดา้นความอยู่ดีมีสุข 
อยา่งไรก็ตาม ตวัแปรอิสระดา้นความพึงพอใจในระบบประกนัสุขภาพท่ีไดรั้บ ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม
ในโมเดลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบประกันสุขภาพนั้น กลับพบว่ามีนัยส าคญัใน
ความสัมพนัธ์เชิงลบในกลุ่มอาชีพขา้ราชการและในโมเดลยอ่ยท่ีรวมเอาอาชีพทั้งสามเขา้ไวด้ว้ยกนั 
ทั้งน้ีคาดว่าเป็นผลเน่ืองมาจากความคาดหวงัในสิทธิของตนเองต่อระบบประกนัสุขภาพของกลุ่ม
อาชีพขา้ราชการมีสูง ส่งผลใหค้วามสุขของกลุ่มอาชีพขา้ราชการลดลง อีกทั้งจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างเชิงลึกก็ได้รับค าตอบท่ีช่วยสนับสนุนผลการศึกษาว่าน่าจะเป็นผลมาจากการท่ีแมก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจะมีความพึงพอใจในสิทธิประกนัสุขภาพของตนเองเพราะไม่ไดเ้สียค่าใชจ่้ายเม่ือเขา้ไปใช้
สิทธิ แต่การเจ็บป่วย หรือการเขา้ไปใช้บริการในสถานพยาบาลนั้น ส่งผลให้ความสุขลดลงเป็น
เร่ืองธรรมดา ทั้งน้ีเพราะการมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงต่างก็เป็นส่ิงท่ีทุกคนพึงปรารถนา 
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ABSTRACT 
 

 This dissertation has two folds. The first one tries to investigate and compare user 
satisfaction among the three public health insurance schemes in Thailand: the Civil Servant 
Medical Benefit Scheme (CSMBS), the Social Health Insurance Scheme (SHIS), and the 
Universal Coverage scheme (UCS). The second study tries to compare factors affecting happiness 
or subjective –wellbeing among civil servants, private employees, and the residual group who are 
mostly independent Thai farmers and small business owners. Both studies use Phayao Province in 
northern Thailand as a case study. 600 questionnaires are collected, 200 for each scheme or each 
occupational group, and data are analyzed by using an ordered logit model.  
 Results from the first study show that respondents who have the UCS insurance are more 
satisfied with their insurance scheme than those who have the CSMBS insurance. However, a 
statically significant result cannot be attained from a comparison between the CSMBS and the 
SHIS.  Among all factors, the user satisfaction which comes from the free-of-charge aspect of the 
health care services affects the overall satisfaction levels of each public health insurance scheme 
the most. The results may imply that among the three groups of public health insurance members, 
the UCS users are satisfied with their scheme the most. The reason could be related to the lower 
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expectation they have on their scheme and the zero cost-contribution that they do not have to pay. 
An in-depth interview conducted afterwards helps confirm these hypotheses.  These results can 
aid as policy guidance for the Thai government to select its priorities if a health care reform is 
ever needed. 
 For the second study, results show that factors affecting happiness found from this study 
are consistent with what are found in the literature. Factors affecting happiness are simple things 
in life, which are having a good mental health, having a good friendship, having an understanding 
family, having security in life and assets, and perceiving that the government is transparent. 
 The two studies are connected through the variable “the satisfaction over the public 
health insurance that one is entitled to have,” which is the dependent variable in the first study but 
an independent variable in the second study. It turns out that the satisfaction over the public 
health insurance that one is entitled to have cannot affect people’s happiness in a positive way. 
This result could imply that when talking about happiness, people perceive about simple things in 
life which are close to their hearts like family and friends. Thus, going to the hospital even though 
all costs are covered by the public health insurance will not make people be happier since that 
type of happiness should come from not having any sickness to begin with. 
 


