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 การวิจัยน้ี  เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสาํเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของโรงพยาบาลในจงัหวดัสุรินทร์ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะสงัคมประชากร ปัจจยัดาํเนินงาน กระบวนการดาํเนินงาน ความรู้ความ
เขา้ใจและทศันคติ รวมทั้งศึกษาระดบัการส่งผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้ของโรงพยาบาลในจงัหวดัสุรินทร์    
 
 การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ลุ่มตวัอยา่งในโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของ
โรงพยาบาล ในจงัหวดัสุรินทร์จาํนวน 712 คน แบ่งเป็น ผูรั้บบริการ จาํนวน 384  คนและผูใ้หบ้ริการ
จาํนวน 328 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการของโรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท โรงพยาบาล
สําโรงทาบและศูนยสุ์ขภาพชุมชนในเครือข่าย 6 แห่ง ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2546 ถึง เดือน
พฤษภาคม 2546 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ซ่ึงมีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ คือ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  รวมทั้งการแจกแจงความถ่ี
จากแบบสอบถามปลายเปิดแลว้สรุปในเชิงบรรยาย   
 
 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของ
โรงพยาบาลในจงัหวดัสุรินทร์และความสาํเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้
มีประเดน็คน้พบดงัน้ี 



 ง 

  1.1 คุณลกัษณะสงัคมประชากรของผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการในโครงการ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ พบดงัน้ี   
   1.1.1 คุณลกัษณะสังคมประชากรของผูรั้บบริการ พบว่า ผูรั้บบริการร้อยละ  
53.9  มีอายเุฉล่ีย 30 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 13.5 อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 13.5 
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาร้อยละ 13.5 อาชีพรับจา้ง ร้อยละ 13.5 มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าระดบัอนุปริญญา 
ร้อยละ 47.4  วฒิุอนุปริญญาร้อยละ  3.5  และวฒิุปริญญาตรีร้อยละ3.2   
   1.1.2 คุณลกัษณะสังคมประชากรของผูใ้ห้บริการ พบว่า ผูใ้ห้บริการร้อยละ  
46.1 มีอายเุฉล่ีย 34 ปี มีตาํแหน่งเป็นผูป้ฏิบติังานร้อยละ 35.1 และ ผูบ้ริหารร้อยละ 11 มีวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 27.5 วุฒิอนุปริญญาร้อยละ 10.5 วุฒิตํ่ากว่าอนุปริญญาร้อยละ 4.3 และ      
วฒิุปริญญาโท  ร้อยละ  3.8  
  1.2 ปัจจยัดาํเนินงาน ทั้งในภาพรวมและในรายดา้น ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร แผนงาน  
งบประมาณ สถานท่ีวสัดุอุปกรณ์การแพทยแ์ละส่ิงอาํนวยความสะดวก พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
  1.3 กระบวนการดาํเนินงาน ทั้งในภาพรวมและในรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นระบบบริการ 
การประชาสัมพนัธ์โครงการ และการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
  1.4 ความรู้ความเขา้ใจ ทั้งในภาพรวมและในรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงคโ์ครงการ 
สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บและวิธีใชสิ้ทธ์ิ  พบว่า  ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่น
ระดบัมาก 
  1.5 ทศันคติต่อโครงการหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า ผูรั้บบริการและผู ้
ให้บริการมีทศันคติท่ีดีมากต่อโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าของโรงพยาบาลในจงัหวดั
สุรินทร์    
  1.6 ความสําเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าของโรงพยาบาล  
ในจงัหวดัสุรินทร์ ในภาพรวม พบว่า มีความสําเร็จอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาด้านพฤติกรรม
สุขภาพของผูรั้บบริการและความพึงพอใจต่อการบริการในโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทั้ง 2 ดา้น กล่าวคือ ดา้นพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ผูรั้บบริการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดีมากดา้นการป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพและมีพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพท่ีดีในระดบัปานกลาง  ดา้นความพึงพอใจต่อการบริการในโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หน้า พบว่า ผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ดา้นผลการรักษาของแพทย ์
พฤติกรรมบริการ ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลและความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 
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 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้กบัความสาํเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้พบดงัน้ี 
  2.1 ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะสังคมประชากร พบว่า อาชีพเกษตรกรรม อาชีพคา้ขาย/
ธุรกิจส่วนตวั อาชีพนักเรียน/นักศึกษา การศึกษาระดบัประถมศึกษา การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
และผูรั้บบริการ มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความสาํเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ของโรงพยาบาลในจงัหวดัสุรินทร์ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 และมีความสัมพนัธ์
ในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 คือ อาชีพรับราชการ การศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญา
โท ตาํแหน่งผูบ้ริหาร  ผูป้ฏิบติังานและอาย ุ
  2.2  ปัจจยัดาํเนินงาน พบว่า ปัจจยัดาํเนินงานในภาพรวมและในรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
บุคลากร แผนงาน งบประมาณ สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์การแพทย์และส่ิงอํานวยความสะดวกมี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความสําเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกันสุขภาพถว้นหน้าของ
โรงพยาบาลในจงัหวดัสุรินทร์  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  0.01 
  2.3 กระบวนการดาํเนินงาน พบว่า กระบวนการดาํเนินงานในภาพรวมและในรายดา้น 
ไดเ้แก่ ดา้นระบบบริการ การประชาสมัพนัธ์โครงการและการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค มีความสัมพนัธ์
ในทางบวกกบัความสําเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าของโรงพยาบาลใน
จงัหวดัสุรินทร์  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 
  2.4 ความรู้ความเขา้ใจ พบว่า ความรู้ความเขา้ใจของผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการมี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความสําเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าของ
โรงพยาบาลในจงัหวดัสุรินทร์  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  0.01 
  2.5 ทัศนคติต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า มีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกกับความสําเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกันสุขภาพถว้นหน้าของโรงพยาบาลใน
จงัหวดัสุรินทร์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  0.01 
 3. ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของตวัพยากรณ์ในภาพรวม พบว่า มีตวัพยากรณ์เพียง  
14 ตวั คือ คุณลกัษณะสังคมประชากร ไดแ้ก่ อาชีพเกษตรกรรม คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั นักเรียน/
นักศึกษา อาชีพรับจา้ง การศึกษาระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาโท ตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร อาย ุ ปัจจยัดาํเนินงาน กระบวนการดาํเนินงาน ความรู้ความเขา้ใจและทศันคติ ท่ีส่งผลต่อ
ความสาํเร็จ  ในการดาํเนินโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ได ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
โดยมีระดบั การส่งผลเท่ากบั 0.739 หรือร้อยละ 54.6 และในกรณีแยกตวัพยากรณ์เป็น 23 ตวัแปร
ยอ่ย พบว่า     มีตวัพยากรณ์เพียง 19 ตวั คือ คุณลกัษณะสังคมประชากร ไดแ้ก่ อาชีพเกษตรกรรม 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั นักเรียน/นักศึกษา อาชีพรับจา้ง การศึกษาระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
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 4. ผลการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์ความสาํเร็จการดาํเนินโครงการหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้พบดงัน้ี 
  4.1 ผลการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์ความสําเร็จการดาํเนินโครงการ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าในภาพรวม พบว่า ตวัพยากรณ์ท่ีดีมี 6 ตวั คือ คุณลกัษณะสังคม
ประชากร ไดแ้ก่ อาชีพรับจา้ง รับราชการ ปัจจยัดาํเนินงาน กระบวนการดาํเนินงาน ความรู้ความ
เขา้ใจและทศันคติ ท่ีสามารถพยากรณ์ความสาํเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หนา้ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีระดบัความสามารถในการพยากรณ์เท่ากบั 0.737 หรือร้อย
ละ 54.3 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ความสาํเร็จในการดาํเนินโครงการหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ของโรงพยาบาลในจงัหวดัสุรินทร์จากตวัพยากรณ์ท่ีดี ไดด้งัน้ี 
   4.1.1 สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
     

2
Ẑ =  - 0.065Z4- 0.200Z5+ 0.189Z22+ 0.330Z23+ 0.148 Z24+ 0.231Z25 

   4.1.2 สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี     
     =    1.244 - 0.096 X4 - 0.204X5+ 0.151X22 + 0.257 X23 + 0.106X24  

      + 0.204 X25     
  4.2 ผลการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์ความสาํเร็จการดาํเนินโครงการ
หลกั 
ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ในกรณีแยกตวัพยากรณ์ จากตวัพยากรณ์ทั้งหมด 23 ตวั พบว่า ตวัพยากรณ์
ท่ีดีมี 9 ตวั คือ คุณลกัษณะสังคมประชากร ไดแ้ก่ อายุ อาชีพรับจา้ง รับราชการ ปัจจยัดาํเนินงาน      
ดา้นบุคลากร แผนงาน กระบวนการดาํเนินงาน ดา้นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค การประชาสัมพนัธ์
โครงการ ความรู้ความเขา้ใจและทศันคติ ท่ีสามารถพยากรณ์ความสําเร็จในการดาํเนินโครงการ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าได ้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีระดบัความสามารถในการ
พยากรณ์เท่ากบั 0.745 หรือ ร้อยละ 55.5 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ความสาํเร็จในการดาํเนิน
โครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของโรงพยาบาลในจงัหวดัสุรินทร์  จากตวัพยากรณ์ท่ีดีได้
ดงัน้ี 
   4.2.1 สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี           
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Ẑ  = -  0.061Z4- 0.191Z5- 0.055Z14+ 0.126Z15+ 0.118 Z16+ 0.066Z20  

          + 0.153Z21  + 0.168Z22+ 0.330Z23 

   
 
       4.2.2  สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี     
      = 1.349 - 0.090X4- 0.194X5- 0.025X14+ 0.090X15+ 0.073X16  

       + 0.043X20+ 0.118X21+ 0.135X22+ 0.256X23 

 

 5. ผลการศึกษาขอ้เสนอแนะของผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการในโครงการหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้ของโรงพยาบาลในจงัหวดัสุรินทร์สรุปไดด้งัน้ี 
  5.1  ปัจจยัดาํเนินงาน 
   5.1.1 ดา้นบุคลากร ผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะว่า 
ควรเพิ่มอตัรากาํลงัให้เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน ควรมีการเตรียมความพร้อมดา้นความรู้ 
โดยการอบรมช้ีแจงใหบุ้คลากรทุกระดบัมีความเขา้ใจการดาํเนินงานในโครงการหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ของโรงพยาบาลในจงัหวดัสุรินทร์และเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร 
   5.1.2 ดา้นแผนงาน ผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะว่า
ควรมีการประเมิน แผนงานอย่างเป็นระบบ แผนงานควรชัดเจนและปฏิบัติได้และควรมีการ
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง ควรเนน้แผนงาน/กิจกรรม/โครงการอย่างเป็นระบบ
และดาํเนินงานในเชิงรุก 
   5.1.3 ดา้นงบประมาณ ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะว่า  
รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณ  โดยเฉพาะงบลงทุนดา้นอุปกรณ์การแพทยแ์ละควรพฒันาระบบ 
การเบิกจ่ายงบประมาณใหมี้ความรวดเร็วเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการดาํเนินงาน  
   5.1.4  ดา้นสถานท่ีวสัดุอุปกรณ์การแพทยแ์ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ผูรั้บบริการ
และผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะวา่ ควรมีการขยายพ้ืนท่ีในการใหบ้ริการเพือ่รองรับกบัจาํนวน
ผูรั้บบริการท่ี เพ่ิมข้ึน  ควรเพิ่มอุปกรณ์  เคร่ืองมือแพทยท่ี์ทนัสมยัและมีจาํนวนเตียงเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 
  5.2 กระบวนการดาํเนินงาน 
   5.2.1 ระบบบริการ  ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะวา่ 
ควรบริหารจดัการให้ระบบบริการเร็วข้ึน ควรมีการพฒันาระบบบริการให้เป็นแนวทางเดียวกนัทั้ง
หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ ควรมีความเท่าเทียมกันในการ
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ให้บริการในแต่ละระดบั  ควรมีแนวทางท่ีชดัเจนในการส่งต่อผูป่้วยไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลใน
ส่วนกลาง 
   5.2.2 ดา้นการประชาสัมพนัธ์โครงการ ผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการส่วนใหญ่ 
มีขอ้เสนอแนะวา่ ควรประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนมีความรู้เก่ียวกบัการใชบ้ตัรทอง สิทธิประโยชน์
ท่ีจะไดรั้บจากการใช้บตัรทอง ขั้นตอนการใช้บตัรทองตั้งแต่หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลศูนย ์ รวมทั้งขอ้ยกเวน้ในการใชบ้ตัรทองอยา่งต่อเน่ือง  ควรมีการปรับกลยทุธ์
ในการประชาสัมพนัธ์ให้ไดผ้ลมากข้ึนและควรมีการส่ือสารถึงการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัท่ี
ชดัเจนระหวา่งผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติั 
   5.2.3 ดา้นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่   
มีขอ้เสนอแนะวา่ ควรประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากข้ึน ระดบัผูบ้ริหารควร
มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบและควรเปิดโอกาสให้
ผูรั้บบริการแสดงความคิดเห็นต่อการบริการรวมทั้งปัญหาอุปสรรคของสถานบริการสาธารณสุข 
  5.3 ความพึงพอใจ 
   5.3.1 ดา้นผลการรักษาของแพทย ์ ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่มี 
ขอ้เสนอแนะว่า ควรให้การรักษาเตม็ศกัยภาพไม่จาํกดัดา้นงบประมาณ ควรมีการตรวจรักษาอยา่ง
ละเอียดรอบคอบไม่เร่งรีบเกินไป และควรใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโรค/พยากรณ์โรคใหม้ากข้ึน 

   5.3.2 ด้านพฤติกรรมบริการ  ผู ้รับบริการและผู ้ให้บริการส่วนใหญ่มี
ขอ้เสนอแนะว่า แพทยค์วรออกตรวจท่ีห้องตรวจผูป่้วยนอกให้ตรงเวลา ควรบริการโดยคาํนึงถึง
ผูรั้บบริการเป็นส่ิงสาํคญัอนัดบัหน่ึง 
   5.3.3 ดา้นค่าใชจ่้ายในการักษาพยาบาล  ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่  
มีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามรายได้ของ
ผูรั้บบริการ ควรมีการกาํหนดสิทธิท่ีชัดเจนในการใช้บตัรทอง และควรพิจารณาการทาํแทง้เป็น
ขอ้ยกเวน้ในการใชบ้ตัรทองเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีผดิกฎหมาย  ดงันั้นผูก้ระทาํจึงควรรับผดิชอบจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเอง 
   5.3.4 ดา้นความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการมี
ขอ้เสนอแนะวา่ ควรพฒันาระบบบริการใหร้วดเร็วยิง่ข้ึนและควรพฒันาระบบบริการในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิใหไ้ดม้าตรฐานและบริการอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อลดการมารับบริการในโรงพยาบาลศูนย ์
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 This correlational research aims to study socio - population character, inputs, process, 
knowledge and attitude factors that affected  the success of universal coverage insurance in 
hospitals in Surin province. The study also determines the level of their effect on success of 
universal coverage  insurance.   
 
 The study used 712 cases (384 clients 328 health care providers) as its sample size. 
Sampling method was multi - stage random sampling studied in Surin hospital, Sumrongtab 
hospital, Prasat hospital and Primary care units during February to May 2003. Instrument was 
questionnaire and reliability was 0.96. The method of analysis was calculated and presented by   
percentage, mean, standard deviation, multiple regression analysis, stepwise multiple regression  
analysis.  The open - end questionnaire  was analysis by frequency and conclusion. 
 
 Results  : 
 1. The factors affecting was success of universal coverage insurance in hospitals in 
Surin  province. 
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  1.1 The socio - population character of client groups and health care provider  
groups  were  found  that : 
   1.1.1 Client groups (53.9%) have average age of 30 years old; their occupation 
were farmers, sellers, students and employees (13.5 % equally in all category). Educational status 
was  lower  than  a diploma (47.4 %), diploma (3.5%) and  bachelor , s  degree (3.2%). 
   1.1.2 Health care provider groups (46.1%) have average age of 34 years old. 
The position were practitioners (35.1 %) and managers (11%). Educational status was bachelor ,s 
degree (27.5 %), diploma (10.5 %), lower than a diploma  (4.3 %) and  a master ,s degree  (3.8%).  
  1.2 Inputs. Both overall and particular factors (such as man, planing, budget, place, 
equipment and accommodation)  were considered as moderately appropriate.  
  1.3 Process. Both overall and particular factors (such as service system, the public 
relations and problem solving)  were  considered as moderately appropriate.  
  1.4  Knowledge. client groups, and health care provider groups have high level of 
knowledge  in objective of universal coverage insurance, benefit and reimbursement.   
  1.5 Attitude of universal coverage insurance project. Client groups and health care 
provider groups  have the positive attitude to this project in high level. 
  1.6 The success of universal coverage insurance in hospitals in Surin province 
were at highly  successful level in health behavior and satisfaction aspects, especially in health   
prevention, health care, rehabilitation and moderately level in health promotion.The satisfaction 
of universal coverage insurance in hospitals in Surin province was high in result of treatment, 
service behavior, payment of  treatment and quick and convenient  service.  
 2. The relationship among the factors affecting success of universal coverage insurance  
in  hospitals in  Surin province was found as Follows:  
  2.1 Factors of socio - population character. Farmers, sellers, primary and secondary 
school students have positive relationship with the success of universal coverage insurance (0.01 
statistically significant). Incontrast; civil servants, age, administrator, practitioner, bachelor,s degree 
and  a  master , s degree graduated have statistically significant of negative relationship to the  success.    
  2.2 Inputs. Both overall and particular factors (such as man, planing, budget, place, 
equipment and accommodation) have positive relationship to the success (0.01 statistically 
significant). 



 ฎ 

  2.3  Process. Both overall and particular factors (such as service system, the public 
relations and problem solving) have positive relationship to the success (0.01 statistically   significant). 
  2.4 Knowledge. Overall have positive relationship to the success (0.01 statistically 
significant). 
  2.5  Attitude of universal coverage insurance project. Overall have positive relationship  
to  the  success  (0.01 statistically  significant). 
 3. The result  of the predictors study found 14 items (socio - population  character of 
occupation side farmer, seller, student and employee, primary school education, secondary school 
education, diploma, the master , s degree, the manager, age, input, process, knowledge and attitude) 
affected success of universal coverage insurance statistically significant at 0.05. The level of 
affecting was 0.739 or 54.6 %. When classified into 23 items, only 19 items have the socio - 
population character of occupation side; They are farmers, sellers, students, employees, primary  
school education, secondary school education, diploma, the master, s degree, the manager, age,  
the input including man, planing, budget, the place, equipment  and accommodation, the process  
including service systems, the public relations and problem solving, knowledge and attitude affecting 
success of universal coverage insurance statistically significant at 0.05. The level of prediction  
was  0.749  or 56.1 %. 
 4. The result study of  the  good  predictors  for  predicting   the  success  of universal 
coverage   insurance in hospitals in Surin province was found as follows:  
  4.1  The  result  study of the good predictors for  predicting the success of universal 
coverage  insurance found that all 6 items (The socio-population character of occupation  side 
farmer, civil  service, input, process, knowledge and attitude) affecting the success of universal 
coverage insurance  statistically significant at  0.05. The  level of prediction was 0.737 or 54.3% . 
The  prediction equation  in  the form of standardize  and   unstandardize  scores  was as  follows :  
   4.1.1  The  standard  in  form   prediction  equation is :  
     

2 
Ẑ  =   - 0.065 Z4  -  0.200Z5 + 0.189Z22 + 0.330Z23 + 0.148Z24 + 0.231Z25 

   4.1.2 The  unstandard  in  form   prediction   equation is : 
      =  1.244 - 0.096X4  - 0.204X5 + 0.151X22 + 0.257X23 + 0.106X24  

      + 0.204X25 
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  4.2 The result study of the good predictors for predicting the success of  universal 
coverage insurance form 23 predictors was found that  the good predictors were the socio - 
population character   of  occupation side employee, civil  service,  age, input side man, planing, 
process side the public relations, problem solving,  knowledge and attitude have  statistically 
significant  at  0.05. The level of prediction was 0.745  or  55.5 %. The prediction equation in the  
form of standardize and unstandardize scores  was as follows :  
   4.2.1 The   standard in form prediction equation is : 
     

4 
Ẑ  =    - 0.061Z4- 0.191Z5 - 0.055Z14+ 0.126Z15+ 0.118 Z16 +  

      0.066Z20+ 0.153Z21  +  0.168Z22+ 0.330Z23 
   4.2.2  The  unstandard in form prediction equation is : 
     =   1.349 - 0.090X4- 0.194X5- 0.025X14+ 0.090X15 + 0.073X16  

      + 0.043X20 + 0.118X21+ 0.135X22+ 0.256X23 

 5. The result of client and health care providers suggestion on universal coverage 
insurance in  hospitals in Surin province was  found as follows: 
  5.1 Input 
   5.1.1 Man. Mostly the client groups and health care provider groups suggested 
that there should be the increase of the practitioners to meet the increasing workload. The   
knowledge staff training for comprehensiveness of universal coverage insurance process and for 
enhancing their  capacity  is  necessary. 
   5.1.2  Planing. Mostly the client groups and health care provider groups to 
suggested that there should be the system evaluation. Planing  should be clear  and practical. It  
should have continuous coordination with related organization. It should emphasize system and  
advance  planing , activity and  project. 
   5.1.3 Budget. Mostly the client groups  and health care provider groups 
suggested that  the government should allocate the budget especially for medical equipments and 
ease budgetary restrictions. 
   5.1.4   The place equipment and accommodation. Mostly the client groups 
and health   care provider groups suggested that more area for serving   the increased clients, the 
modern equipments and  the bed for client groups should be more provided. 
  5.2  Process 
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   5.2.1 The  service system. Mostly the client groups and health care provider 
groups  suggested that the quick service system should be developed. All standard service 
systems should be appied   to every primary health care unit , secondary health care unit,  tertiary 
care unit for the uniformity of care and  referral systems. 
   5.2.2 The  public relations. Mostly the client groups and health care provider 
groups suggested that there should be more intensive promotion in the privilege and usage of gold a 
including the process to success the primary care unit to  secondary care  unit and tertiary care 
unit, the exception of gold a privilege. The public relations strategies should be improved. 
Communication between the administrator the practitioner about policy and service system 
should be explicit and obviously comprehensible. 
   5.2.3 The problem solving. Mostly the client groups and health care provider 
groups  suggested that the coordination between the  related organizations. The manager should 
perform supervised  tasks continuously and evaluated the outcome of project.  A   chance should be 
open for the clients to complain  against the   service  and others directly.   
 5.3 Satisfaction  
   5.3.1 The result of treatment. Mostly the client groups and health care 
provider groups suggested that patient should be treated with maximum capacity regardless of the 
therapy cost. Patient information should be provided appropriately  and  more focused   on  disease  
state. 
   5.3.2 The service behavior. Mostly the client groups and health care provider 
groups  suggested that the physical examination in ambutoy department should be as punctual as 
possible. 
   5.3.3 The payment for therapy. Mostly the client groups and health care 
provider groups suggested that patient should be responsible for  certain amount of the cost of 
therapy varied according to their   economic status  and intentional abortion should be excluded 
from the universal coverage .   
   5.3.4 The quickness and convenience of service. Mostly the client groups 
and health  care provider groups to suggested that the service system  to  lessen  the service time 
should  be improved. The  service system in  primary  are unit should  be  developed  to meet the 
standard  and efficiency and  to minimize   the client groups in tertiary care unit. 


	   5.3.2 ด้านพฤติกรรมบริการ ผู้รับบริการและผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะว่า แพทย์ควรออกตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกให้ตรงเวลา ควรบริการโดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง
	   5.3.3 ด้านค่าใช้จ่ายในการักษาพยาบาล  ผู้รับบริการและผู้ให้บริการส่วนใหญ่ 
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