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รายงานการวิจยั 
 

1  นักวิชาการประกันสังคม  ส านักงานตรวจสอบ ส านักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร 

 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีต่อการ
ประกันสังคมตามมาตรา 40  

ศึกษากรณี ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในพ้ืนที่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 

รวิวรรณ  วัฒนพาณิช1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้  มี วัตถุประสงค์ เพื่อให้

ทราบถึงพฤติกรรม และความคิดเห็นของผู้
ประกอบอาชีพอิสระที่มีต่อมาตรา 40 ใน
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ประกอบ
อาชีพอิสระในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 398 คนเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่ า ที เ ทส  ( t-test)  แล ะ  วิ เ ค ร า ะ ห์คว าม
แปรปรวน (One-way ANOVA)ผลการวิจัย
พบว่า ข้อมูลผู้ประกอบอาชีพอิสระ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 35-44 ปี ประกอบอาชีพ
ค้าขาย ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมรสแล้ว มีรายได้ 5,001 – 8,000 บาทต่อ
เดือน อาศัยบ้านเช่า ส่วนใหญ่มีสวัสดิการ
บัตรทอง และไม่ เคยเป็นผู้ประกันตนใน
ระบบ พฤติกรรมของประกอบอาชีพอิสระ มี
การใช้บริการสิทธิสวัสดิการบัตรทอง 30 
บ่อยที่สุด มีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
และทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกัน

ตนตามมาตรา 40 จากสื่อโทรทัศน์  มีความ
สะดวกที่ จะ จ่ายเงินสมทบ และรับสิทธิ
ประโยชน์ที่ ร้านสะดวกซื้อ และต้องการ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์เพิ่ม กรณี
รักษาพยาบาล  ความคิดเห็นต่อชุดสิทธิ
ประโยชน์มาตรา 40  พบว่า การสร้าง
หลักประกันที่มั่นคงในการด ารงชีวิต การรับรู้
ข้อมูลสิทธิประโยชน์ ช่องทางในการได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว  และสถานที่ที่
สะดวกในการจ่ายเงินและรับสิทธิประโยชน์ 
มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นผู้ประกันตน 
อยู่ในระดับมาก  ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
อาชีพไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของ
สิทธิสวัสดิการ แต่อายุมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการของสิทธิสวัสดิการ พฤติกรรมการ
ใช้บริการของสิทธิสวัสดิการไม่มีผลต่อความ
คิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีต่อ
มาตรา 40 เพศ  ระดับการศึกษา การเคยเป็น
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ไม่มีผล
ต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่
มีต่อชุดสิทธิประโยชน์มาตรา 40  การสร้าง
หลักประกันที่มั่นคงในการด ารงชีวิต การรับรู้
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ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของมาตรา 40 ช่องทาง
ในการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ
สถานที่ที่สะดวกในการจ่ายเงินและรับสิทธิ
ประโยชน์ มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็น
ผู้ประกันตน 

 
ค าส า คัญ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ , ความ
คิดเห็นที่มีต่อการประกันสังคมตามมาตรา 40 
 
บทน า 

ตลอดระยะเวลามากกว ่า  10  ปี 
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาประเทศมาอย่าง
ต่อ เนื ่อง สังคมไทยได้เปลี ่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่
เมืองที่เป็นแหล่งขายแรงงานจ านวนมากขึ้น 
แม้ส่วนใหญ่แรงงานเหล่านี้   ได้เข้าสู่ระบบ
การประกันสังคมสามารถด าเน ินชีว ิตอ ยู่
ภายใต ้หล ักประก ันด ังกล ่า วได ้อย ่า งมี
ความสุขในระดับหนึ ่ง  แต่ก็ย ังมีแรงงาน
ส ่วนหนึ ่ง ไ ด ้ร ับ ผลม า จ า ก ก า รพ ัฒน า
เศรษฐกิจ เช่นเดียวกัน ยังอยู่ในภาคนอก
ระบบกระจายอยู่ทั ่วไปทั ้งในชุมชนเมือง
และชนบท มีรายได้ที่  ไม่เพียงพอต่อการใช้
ช ีว ิตประจ าว ันไม ่สามารถ เข ้าถ ึงระบบ
สวัสดิการของรัฐ ไม่ได้รับการคุ้มครองใน
กรณีเจ็บป่วย กรณีประสบอุบัติเหตุ  หรือ
กรณีบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการท างาน ไม่มี
เงินบ า เหน็จยามชรา  หรือแม้กระทั ่งการ
ไม่ได้รับเงินค่าท าศพในกรณีเสียชีวิต  

จากการส ารวจจ านวนแรงงานนอก
ระบบทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่

อ ยู ่ในภ าค เกษตรก รรม  ร ับ จ ้า งทั ่ว ไ ป 
ปร ะกอบอ า ช ีพ อ ิส ระ  โ ดยส า น ัก ง า น
ประกันสังคมประมาณการไว้ว่าแรงงาน
นอกระบบประมาณ ร้อยละ10 (2.4 ล้านคน) 
จะสมัครเป็นผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 
และหล ัง จ ากก า รประก าศใช ้พระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว  แต่จากฐานข้อมูล
ของส านักงานประกันสังคม พบว่า ณ วันที่ 
13 มิถุนายน 2554 มีแรงงานนอกระบบทั่ว
ประเทศสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 แล้ว คิดเป็นร้อยละ 9.10 ซึ่ง
ยังมีแรงงานนอกระบบอีกเป็นจ านวนมากที่
ยังไม่ได้ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน
ด ัง ก ล ่า ว  จ ึง  เ ป ็น ภ า ร ะ ที ่ส า น ัก ง า น
ประกันสังคมจะต้องเร่งท าความเข้าใจ ให้
ทราบสาเหตุปัจจัยหรือเหตุผลและความ
คิดเห็นของแรงงานนอกระบบเหล่านี ้ต ่อ
ระบบการประกันสังคมตามมาตรา40 ว่ามี
ความคิดเห็นเป็นอย่างไรเพื่อท าการรณรงค์
ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ครอบคลุมถึงแรงงาน
นอกระบบและ ผู้ ประกอบอาชีพอิสระทุก
ประเภทตามเป้าหมายที่ก าหนด ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่ อศึ กษาถึ งปั จ จัยที่ มี ผลต่ อ
พฤติกรรมการใช้สิท ธิสวัสดิก าร รักษา 
พยาบาลของผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความ
คิด เห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการ
ประกันสังคมตามมาตรา 40 ของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ 
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3. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้สิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของผู้ประกอบอาชีพ
อิสระที่มีผลต่อสิทธิประโยชน์ของการ
ประกันสังคมตามมาตรา 40   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี ้ เป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม  (Questionnaires) เป ็น
เ ค รื ่อ ง ม ือ ใน ก า ร เ ก ็บ ร วบ รวม ข ้อ ม ูล 
ประชากรที ่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ ได้แก่ ผู้
ประกอบอาชีพอิสระที ่ประกอบอาชีพใน
เขตบางพล ัด  กร ุงเทพมหานคร จ านวน 
100,570 คน  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้
ความน่าจะเป็น /เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยอาศัยความสะดวก โดยใช้สูตรของTaro 
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
398 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  เครื่องมือที ่ใช้การศึกษาครั้งนี ้ คือ 
แบบสอบถามที ่สร ้า งขึ ้น เ อง  โดยแบ ่ง
สอบถามออกเป็น 3 ส่วน เกี ่ยวกับข้อม ูล
ทั ่วไป เกี ่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระที่ม ีต่อมาตรา 40 และเกี ่ยวกับ
ความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มี
ต่อมาตรา 40  
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาผู้วิจัยได้ผลดังนี้ 
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป   
  ผู้ประกอบอาชีพอิสระในเขตบาง
พลัด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

53.52  มีอายุระหว่าง 35-44 ปีคิดเป็นร้อยละ 
34.92 ประกอบอาชีพค้าขาย (รวมหาบเร่/แผง
ลอย) คิดเป็นร้อยละ 34.92  ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 30.15  
สถานภาพสมรสแล้วคิดเป็นร้อยละ 57.54  มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 8,000 บาท ต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 31.16  ที่อยู่อาศัยเป็น
บ้านเช่า คิดเป็นร้อยละ 49.25  ส่วนใหญ่มี
สวัสดิการบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค คิด
เป็นร้อยละ 38.44 และไม่เคยเป็นผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคมคิดเป็นร้อยละ 61.56  
  2. พฤติกรรมของผู้ประกอบอาชีพ
อิสระที่มีต่อมาตรา 40 
  พฤติกรรมของประกอบอาชีพอิสระ 
ส่วนใหญ่มีการใช้บริการสิทธิสวัสดิการบัตร
ทอง 30 บาทรักษาทุกโรคบ่อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 92.20  มีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ และทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประกันตนตามมาตรา 40 จากสื่อโทรทัศน์ 
คิดเป็นร้อยละ 81.70 มีความสะดวกที่จะ
จ่ายเงินสมทบ และรับสิทธิประโยชน์ที่ร้าน
สะดวกซื้อ คิดเป็น ร้อยละ 55.03 และต้องการ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์เพิ่ม กรณี
รักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 55.28    
  3. ความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพ
อิสระที่มีต่อมาตรา 40 
  ผู้ประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อ ชุดสิทธิประโยชน์มาตรา 40 
ทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยหรือ    X = 3.95  การสร้าง
หลักประกันที่มั่นคงในการด ารงชี วิตมี
ค่าเฉลี่ยหรือ X = 3.84  การรับรู้ข้อมูลสิทธิ
ประโยชน์ของมาตรา 40   ช่องทางในการ
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ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว (การจ่ายเงิน
สมทบ และการรับประโยชน์ทดแทน)  และ
สถานที่ที่สะดวกในการจ่ายเงินสมทบและรับ
สิทธิประโยชน์ มีผลต่อการตัดสินใจสมัคร
เป็นผู้ประกันตน อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วน
บุคคลผู้ประกอบอาชีพแตกต่างกันไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการของสิทธิสวัสดิการ
ใดบ่อยที่สุด ยกเว้นอายุของผู้ประกอบอาชี
อิสระ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการของสิทธิสวัสดิการใดบ่อยที่สุ ด 
พฤติกรรมการใช้บริการของสิทธิสวัสดิการ
ใดบ่อยที่สุด ที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ไม่มีผล
ต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่
มีต่อมาตรา 40 เพศ ระดับการศึกษา การเคย
เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้
ประกอบอาชีพอิสระที่มีต่อชุดสิทธิประโยชน์
มาตรา 40ทั้งหมด การสร้างหลักประกันที่
มั่นคงในการด ารงชีวิต การรับรู้ข้อมูลสิทธิ
ประโยชน์ของมาตรา 40 ช่องทางในการ
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว (การจ่ายเงิน
สมทบ และการรับประโยชน์ทดแทน)  และ
สถานที่ที่สะดวกในการจ่ายเงินสมทบและรับ
สิทธิประโยชน์ มีผลต่อการตัดสินใจสมัคร
เป็นผู้ประกันตน 
  
สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุ 35-44 ปี ประกอบอาชีพ
ค้าขาย ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมรสแล้ว มีรายได้ 5,001 – 8,000 บาทต่อ

เดือน อาศัยบ้านเช่า ส่วนใหญ่มีสวัสดิการ
บัตรทอง และไม่ เคยเป็นผู้ประกันตนใน
ระบบ  

2. พฤติกรรมของประกอบอาชีพ
อิสระ มีการใช้บริการสิทธิสวัสดิการบัตร
ทอง 30 บ่อยที่สุด มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ และทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประกันตนตามมาตรา 40 จากสื่อโทรทัศน์ มี
ความสะดวกที่จะจ่ายเงินสมทบ และรับสิทธิ
ประโยชน์ที่ ร้านสะดวกซื้อ และต้องการ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์เพิ่ม กรณี
รักษาพยาบาล   

3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อชุดสิทธิประโยชน์มาตรา 40 
ทั้งหมด การสร้างหลักประกันที่มั่นคงในการ
ด ารงชีวิต การรับรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของ
มาตรา 40 ช่องทางในการได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และสถานที่ที่สะดวกในการ
จ่ายเงินสมทบและรับสิทธิประโยชน์ มีผลต่อ
การตัดสินใจสมัครเป็นผู้ประกันตน อยู่ใน
ระดับมาก  

4 .  ปั จ จัยส่ วนบุคคล ผู้ประกอบ  
อาชีพแตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการของสิทธิสวัสดิการ  ยกเว้นอายุของผู้
ประกอบอาชีพอิสระ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการของสิทธิสวัสดิการ  
5.พฤติกรรมการใช้บริการของสิทธิสวัสดิการ 
ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้
ประกอบอาชีพอิสระที่มีต่อมาตรา 40 เพศ  
ระดับการศึกษา การเคยเป็นผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคม ไม่มีผลต่อความคิดเห็น
ของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีต่อชุดสิทธิ
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ประโยชน์มาตรา 40 แต่การสร้างหลักประกัน
ที่มั่นคงในการด ารงชีวิต การรับรู้ข้อมูลสิทธิ
ประโยชน์ของมาตรา 40 ช่องทางในการ
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และสถานที่ที่

สะดวกในการจ่ายเงินสมทบและรับสิทธิ
ประโยชน์ มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็น
ผู้ประกันตน 
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