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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของประชาชนที่จองวคัซีนทางเลอืกในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดั
พษิณุโลก ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน 2) เพื่อศกึษาทศันคตขิอง
ประชาชนที่จองวคัซนีทางเลอืกในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ทีม่ตี่อการบรหิารจดัการ
ดา้นการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจจองวคัซีน
ทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน และ 3) เพื่อศกึษาข้อเสนอแนะในด้านทศันคติของประชาชนที่จอง
วคัซนีทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ทีม่ตี่อการบรหิารจดัการดา้นการจดัซื้อ
และกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจจองวคัซีนทางเลอืกของ
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก  

กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ คอื ประชาชนที่จองวคัซนีทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก 
จงัหวัดพิษณุโลก จ านวน 400 คน จากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ         
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One -Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะเปรยีบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธ ีLSD และ
ทดสอบสมมตฐิานเพื่อหาความสมัพนัธ ์โดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 31 - 40 ปี  มีการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายได้ต่อเดอืน อยู่ระหว่าง 20,001 - 
30,000 บาท โดยระดับทัศนคติต่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19         



ของกระทรวงสาธารณสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และมรีะดบัความคดิเหน็ในการตดัสนิใจจอง
วคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่จองวคัซีนทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก 
จงัหวดัพษิณุโลกทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืก
ของโรงพยาบาลเอกชนโดยภาพรวมไม่ต่างกนั และประชาชนทีจ่องวคัซีนทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืง
พิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลกที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้การตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของ
โรงพยาบาลเอกชนโดยภาพรวมต่างกนั ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติของประชาชน    
ที่จองวคัซีนทางเลือกในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลกที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน       
การจดัซื้อและกระจายวคัซนีโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุขกบัการตดัสนิใจจองวคัซีนทางเลอืกของ
โรงพยาบาลเอกชน พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่ามาก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
ค ำส ำคญั : ทศันคตขิองประชาชน, การบรหิารจดัการดา้นการจดัซื้อและกระจายวคัซนีโควดิ 19,     
การตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืก  
 

Abstract 

 

The purposes of this research were as follows: 1) to study the individual factors 

including gender, age, educational level, occupation, and monthly income of the people ordering 

the alternative vaccines in Mueang District in Phitsanulok Province, affecting the decisions to 

ordered the alternative vaccines of the private hospitals 2) to study the attitudes of the people 

ordering the alternative vaccines in Mueang District in Phitsanulok Province, towards the COVID 19 

vaccine procurement and distribution management of the ministry of public health, affecting 

the decisions to ordered the alternative vaccines of the private hospitals, and 3) to study 

the suggestions about the attitudes of the people ordering the alternative vaccines in Mueang 

District in Phitsanulok Province, towards the COVID 19 vaccine procurement and distribution 

management of the ministry of public health.  

The sample used in this research was 400 people from the people ordering              

the alternative vaccines in Mueang District in Phitsanulok Province by purposive sampling.    

The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were 

analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses 



were tested by Independent Sample (t-test), One-way ANOVA, in case of its had statistical 

significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair 

in order to see which pair are different and hypothesis testing to find relationships by using   

the Pearson correlation coefficient. This research has set statistical significance at 0.05 levels. 

The results showed that the majority of samples were female, age between 31-40 
years, graduated with a bachelor's degree, worked as employees at private company, earned 
monthly incomes of 20,001-30,000 baht. The results showed that the level of attitudes of      
the people ordering the alternative vaccines in Mueang District in Phitsanulok Province, towards 
the COVID 19 vaccine procurement and distribution management of the ministry of public 
health was in an average level as neutral attitude. The opinion of the overall the decision       
to order the alternative vaccines of the private hospitals was in an average level as high. 

The hypothesis test found that the people ordering the alternative vaccines in Mueang 

District in Phitsanulok Province with different sex, age, education level and occupations does 

not effect on the decision to order the alternative vaccines of the private hospitals and          

the people ordering the alternative vaccines in Mueang District in Phitsanulok Province with 

different monthly income has different effects on the decision to order the alternative vaccines 

of the private hospitals. 

The results of the analysis of the correlation between attitudes of the people ordering 

the alternative vaccines in Mueang District in Phitsanulok Province, towards the COVID 19 

vaccine procurement and distribution management of the ministry of public health and the decision 

to order the alternative vaccines of the private hospitals, it was found that there was a very low 

correlation to the same direction at the significance level of 0.05. 

 

Keywords: attitude, COVID 19 vaccine procurement and distribution management, decision to 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ 19) ไดส้่งผลกระทบทางตรง

และทางอ้อมต่อประชาชน ในด้านสุขภาพ ด้านสงัคม และด้านเศรษฐกิจ ท าให้กระทรวงสาธารณสุข    
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัที่มีหน้าที่ในการรบัผดิชอบการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
โควดิ 19 จงึไดม้กีารจดัหา จดัซื้อ และกระจายวคัซีนโควดิ 19 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควดิ 19 



และเพื่อให้สามารถจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 ใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 
จงึไดม้กีารแต่งตัง้คณะท างานพจิารณาการจดัหาวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ซึ่งมีหน้าที่ในการเสนอแนวทางและมาตรการในการจดัหาวคัซีนป้องกันโรคโควิด 19 ส าหรบัใช้ใน
สถานพยาบาลของรฐั และวคัซีนทางเลือกเพื่อน ามาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชน และติดตาม
สถานการณ์ของโรคโควดิ 19 เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาในการจดัหาวคัซนี (ไทยโพสท,์ 2564) 

ปัจจุบนักระทรวงสาธารณสุขไดม้กีารจดัหาวคัซนีโควดิ 19 เพื่อใหบ้รกิารประชาชน จ านวน 3 ชนิด 
ได้แก่ วคัซีนแอสตร้าเซนเนกา วคัซีนโคโรนาแวค หรอื ซิโนแวค และวคัซีนไฟเซอร ์(กรมควบคุมโรค, 
2564) และขณะเดยีวกนัโรงพยาบาลเอกชนกไ็ดม้กีารจดัหาวคัซนีทางเลอืก ซึง่เป็นวคัซนีทีอ่ยู่นอกเหนือ
แผนการจดัซื้อของกระทรวงสาธารณสุขที่รฐับาลอนุมตัิให้โรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้จดัซื้อผ่านองค์การ
เภสชักรรมและราชวทิยาลยั ไดแ้ก่ วคัซนีโมเดอรน์า และวคัซนีซโินฟารม์ (โรงพยาบาลพระราม 9, 2564) 

หลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 รอบเดอืนเมษายน 2564 ที่ได้ทวคีวามรุนแรง 
ท าให้มผีู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสยีชีวติเพิ่มขึ้นจ านวนมาก และการกลายพนัธุ์ของเชื้อไวรสัที่สามารถ
ติดต่อกันได้ง่ายขึ้น แม้ว่าผู้ที่ได้รบัวคัซีนครบ 2 เข็มแล้ว ก็สามารถมีโอกาสติดเชื้อได้ ประกอบกับ
แผนการจดัซื้อวคัซีนเพิ่มของรฐับาลที่ยงัไม่มีความชดัเจนเท่าที่ควร และอยู่ระหว่างการด าเนินงาน     
ท าให้ประชาชนมคีวามตื่นตวัที่จะป้องกนัตนเอง โดยเฉพาะกรณีของวคัซนีทางเลอืกโมเดอร์นา ที่เป็น
การด าเนินการของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสชักรรม (อภ.) และบรษิทั ซิลลคิ ฟาร์มา จ ากดั 
ผูน้ าเขา้วคัซนี ที่ได้รบัความสนใจและมยีอดผู้จองวคัซีนเป็นจ านวนมาก และแม้ว่าโรงพยาบาลเอกชน  
จะปิดรบัจองวคัซนีไปแลว้ แต่ยงัมปีระชาชนตดิต่อเพื่อจองเป็นจ านวนมาก (ประชาชาตธิุรกจิ, 2564) 

จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าว ผู้วจิยัจึงสนใจศึกษาทศันคติของประชาชนที่จอง
วคัซีนทางเลอืกในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ที่มตี่อการบรหิารจดัการด้านการจดัซื้อ
และกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจจองวคัซีนทางเลอืกของ
โรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนและกระทรวงสาธารณสุขอาจจะน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็น
ขอ้มูลพื้นฐานดา้นการซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 น าไปสู่การให้วคัซีนประชาชน ในการป้องกนัการ
ระบาดของโรคโควดิ 19 และลดอตัราการป่วยและอตัราการตายของประชาชน 
 

วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืนของ

ประชาชนที่จองวคัซนีทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
จองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน  

2. เพื่อศกึษาทศันคตขิองประชาชนที่จองวคัซนีทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั
พษิณุโลก ทีม่ตี่อการบรหิารจดัการดา้นการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน  



3. เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะในดา้นทศันคตขิองประชาชนทีจ่องวคัซนีทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืง
พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ที่มีต่อการบริหารจดัการด้านการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควิด 19 ของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจจองวคัซีนทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอ าเภอ
เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 
 

สมมุติฐำนของกำรวิจยั 
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่จองวคัซีนทางเลือกในเขตอ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก   

ทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลต่างกนัจะมกีารตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชนทีแ่ตกต่างกนั 
สมมตฐิานที ่2 ทศันคตขิองประชาชนทีจ่องวคัซีนทางเลอืกในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั

พษิณุโลก ทีม่ตี่อการบรหิารจดัการดา้นการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั 
 

ขอบเขตของกำรวิจยั 
ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศกึษาการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชนของประชาชน

ทีจ่องวคัซีนทางเลอืกในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก โดยมปัีจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
จองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนทีจ่อง
วคัซีนทางเลอืกในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก และทศันคติต่อการบรหิารจดัการด้าน  
การจดัซื้อและกระจายวคัซนีโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุข 

ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจากประชาชนที่จองวคัซีนทางเลือกของโรงพยาบาลพิษณุเวช 
หรอื โรงพยาบาลรวมแพทย ์พษิณุโลก หรอื โรงพยาบาลกรุงเทพพษิณุโลก หรอื โรงพยาบาลพษิณุโลก 
ฮอสพทิอล อย่างน้อย 2 เขม็ โดยที่เป็นการจองวคัซีนทางเลอืกรอบใดก็ได้ ปัจจุบนัอาจจะไดร้บัวคัซีน
ทางเลอืกแล้วกี่เขม็ก็ได้หรอืยงัไม่ไดว้คัซนีทางเลอืกก็ได้ และอาศยัอยู่ในอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั
พษิณุโลก โดยการสุ่มตวัอย่างประชากรแบบเจาะจง จ านวน 400 คน 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา การด าเนินการวจิยัเริม่ตัง้แต่เดอืนกนัยายน ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2564 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
ณัฐกานต์ กองแก้ม (2559) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมาจาก ปัจจัย

ทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ซึ่งแต่ละครอบครวัหรือแต่ละบุคคลก็จะมี
ลกัษณะแตกต่างกนัออกไป  



ณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) กล่าวว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จะส่งผลต่อลักษณะทาง
พฤติกรรมของผู้บรโิภคที่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจยัแต่ละปัจจยัของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นพื้นฐานในการก าหนดพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่
แตกต่างกนัได ้

ราช ศริวิฒัน์ (2560) กล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลว่าเป็นปัจจยัที่มีอิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของ
ผู้บรโิภค ซึ่งผู้บรโิภคแต่ละคนจะมคีวามแตกต่างกนัในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างกัน
ของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ท าให้การตดัสนิใจซื้อของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกนั  

จากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับปัจจยัส่วนบุคคล ผู้วจิยัจงึได้ใช้ข้อมูลปัจจยั
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน เพื่อแบ่งกลุ่มของประชาชนที่
จองวคัซีนทางเลือก ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก เพื่ออธบิายถึงการตัดสินใจของ
ประชาชนทีจ่องวคัซนีทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลกแต่ละกลุ่ม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 

กนกวรรณ ช.เจรญิยิ่ง (2563) กล่าวว่า ทศันคติ คือ ระดบัของความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับภาวะ 
ทางจิตใจของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลมาจาก     
การเรยีนรู ้ประสบการณ์ และเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมหรอืแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิง่เรา้ต่าง ๆ ไป
ในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง ซึง่อาจจะอยู่ในรูปแบบของการสนับสนุนหรอืคดัคา้นกไ็ด้ 

พศิมยั เสรขีจรกิจเจรญิ และบุญธรรม กิจปรดีาบริสุทธิ ์(2561) กล่าวว่า ทศันคติเกิดจากการ
เรยีนรูห้รอืจากประสบการณ์ และเป็นปัจจยัส าคญัที่ก าหนดรูปแบบพฤตกิรรมหรอืการกระท าของบุคคล
ทีม่ตี่อสถานการณ์เชงิจติวทิยา ซึง่ทศันคตสิามารถมกีารปรบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงได ้บนพืน้ฐานของ
ความรู้ ความเขา้ใจ หรอืจากการไดร้บัประสบการณ์ใหม่ ๆ ในเรื่องนัน้ ๆ ทัง้นี้ การปรบัเปลี่ยนทศันคติ
อาจใชเ้วลาในการเปลี่ยนแปลง ซึง่ผูท้ีม่คีวามรู ้ ความเขา้ใจและประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัจะมทีศันคติ
ทีแ่ตกต่างกนั 

จากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัทศันคต ิผูว้จิยัเหน็ว่า ทศันคตมิคีวามส าคญัใน
การก าหนดทศิทางการตดัสนิใจและพฤตกิรรมของบุคคล ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึวดัระดบัทศันคติของประชาชน
ที่จองวคัซีนทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการด้าน 
การจดัซื้อและกระจายวคัซนีโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาการบรหิารจดัการด้านการจดัซื้อ
และกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุขทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจของประชาชนที่
จองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรตดัสินใจซ้ือ 

Kotler (2003 อ้างถึงใน ณรงค์ ฤทธิเ์ลศิชยัรตัน์ และชยัฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์, 2563) กล่าวว่า 
การตัดสินใจของผู้บรโิภคเกิดจากปัจจยัภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การรบัรู้ การเรยีนรู้ บุคลกิภาพและ



ทศันคต ิซึง่แสดงใหเ้หน็ถึงความตอ้งการ และตระหนักว่ามสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย และสุดทา้ยผูบ้รโิภค
จะประเมินค่าของทางเลือกเหล่านัน้ เพื่อหาแนวทางในการตัดสินใจ โดยจะพิจารณาทางเลือกที่
เหมาะสมและดีที่สุดจากหลายทางเลือก เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ดงันัน้การตัดสินใจจึงเป็น
หน้าทีท่ีบ่่งบอกถงึแตกต่างระหว่างบุคคล 

จากการศกึษาเกี่ยวกบัการตดัสนิใจของผูซ้ื้อ ผูว้จิยัเหน็ว่า การตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคเกดิจาก
อิทธิพลทัง้จากภายในและภายนอกของผู้บรโิภค ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงน าการตดัสนิใจของประชาชนที่จอง
วคัซีนทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก มาหาความสมัพันธ์กับทศันคติของ
ประชาชนที่จองวคัซนีทางเลอืกที่มตี่อการบรหิารจดัการด้านการจดัซื้อและกระจายวคัซนีโควดิ 19 ของ
กระทรวงสาธารณสุขการตดัสนิใจ  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำร 

น าศักดิ ์อุทันศรีสม และสัมพันธ์ พลภักดิ ์(2560) กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง 
กระบวนการบรหิารจดัการขององค์การ ซึ่งมจีุดมุ่งหมายในการเป็นองคก์ารทีม่ปีระสทิธภิาพสูง รวมถึง
แนวทางหรือวิธีการด าเนินการใด ๆ ที่องค์การได้วางแผน ตัง้เป้าหมาย และก าหนดกลยุทธ์ไว้           
เพื่อด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและก าเนิดประโยชน์สูงสุด             
ต่อประชาชน และประเทศชาติโดยรวม โดยค านึงถึงแนวทางการบริหารจดัการด้านการวางแผนของ
องคก์ารใหป้ระสบความส าเรจ็ 

กระบวนการในการบรหิารจดัการทฤษฎีของ Peter F.Drucker (2005 อ้างถึงใน ข า แสงจนัทร ์
และคณะ, 2561) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การวางแผน (Planning), การจดัองค์การ (Organizing), 
การน า (Leading), และการควบคุม (Controlling)  

ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎีของ Peter F.Drucker (2005) มาใชใ้นการศกึษา เนื่องจาก
เป็นทฤษฎีการจดัการที่ให้ความส าคญัตัง้แต่เริม่ต้นจนจบกระบวนการ โดยเริม่ตัง้แต่การวางแผน การ
ปฏบิตักิาร ไปจนถงึการประเมนิผล 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
 การวิจัยครัง้นี้  ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และท าการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยวธิกีารทางสถติ ิ
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ประชาชนที่จองวคัซีนทางเลอืกของโรงพยาบาลพิษณุเวช 
หรอื โรงพยาบาลรวมแพทย ์พษิณุโลก หรอื โรงพยาบาลกรุงเทพพษิณุโลก หรอื โรงพยาบาลพษิณุโลก 
ฮอสพทิอล อย่างน้อย 2 เขม็ โดยที่เป็นการจองวคัซีนทางเลอืกรอบใดก็ได้ ปัจจุบนัอาจจะไดร้บัวคัซีน
ทางเลอืกแล้วกี่เขม็ก็ได้หรอืยงัไม่ไดว้คัซนีทางเลอืกก็ได้ และอาศยัอยู่ในอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั
พษิณุโลก 



 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ได้จากการค านวณจากสูตรของ W.G. Cochran (1953) โดย
ก าหนดระดบัค่าความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคาดเคลื่อนรอ้ยละ 5  และเป็นกรณีทีไ่ม่ทราบ
ค่าสดัส่วนของประชากร จงึค านวณกลุ่มตัวอย่างได้ 385 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วจิยัได้ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยัทัง้สิ้น 400 ตัวอย่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของขอ้มูล และผู้วิจยัได้ใช้การสุ่มที่    
ไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Non – Probability Sampling) โดยการเลอืกตวัอย่างประชากร
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ประกอบดว้ย 1) ส่วนที ่1 ค าถามคดักรองกลุ่มตวัอย่าง 2) ส่วนที ่
2 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 3) ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัทศันคติ
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวง
สาธารณสุข และ 4) ส่วนที ่4 แบบสอบถามการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน 
รวมมจี านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 33 ขอ้  

การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามการวิจยั โดยการหาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม หรอืค่าสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกับวตัถุประสงค์หรอืเนื้อหา ( IOC : Index of Item 
Objective Congruence) ไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม
การวจิยั และน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างงานวจิยั จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของกลุ่มตวัอย่างจรงิทัง้หมด เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมอืโดยการหาค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’s Alpha ได้ค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค เท่ากบั 0.902 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลดงันี้ 

1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) อธบิายตวัแปรที่มรีะดบัการวดัเชงิกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืน 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปรที ่  

มรีะดบัการวดัเชงิปรมิาณ ประกอบดว้ย ทศันคตติ่อการบรหิารจดัการดา้นการจดัซื้อและกระจายวคัซีน

โควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุข และการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน 

2. สถติอินุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ดงันี้ 

2.1 เพื่อศกึษาการตดัสนิใจจองวคัซีนทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชนของประชาชนที่จอง

วคัซนีทางเลอืกในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ดา้นเพศ โดยใชก้ารทดสอบดว้ย t-test 

2.2 เพื่อศกึษาการตดัสนิใจจองวคัซีนทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชนของประชาชนที่จอง

วคัซีนทางเลือกในเขตอ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก  ด้านอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ



รายได้ต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ       

จงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อ

เปรยีบเทยีบผลต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างคู่ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 

2.3 เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือกในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จงัหวดัพิษณุโลกที่มีต่อการบริหารจดัการด้านการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควิด 19 ของกระทรวง

สาธารณสุขมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจจองวคัซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกัน     

โดยใชส้ถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

 

ผลกำรวิจยั 

 

1. การวเิคราะหแ์บบสอบถามการวจิยัเรื่อง ทศันคติของประชาชนทีม่ตี่อการบรหิารจดัการดา้น

การจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองวคัซีน

ทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  สามารถสรุป

ผลการวจิยัไดด้งันี้ 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มจี านวน 290 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.50 มอีายุระหว่าง 31 - 40 ปี มจี านวน 276 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.00 

มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยมจี านวน 366 คน คดิเป็นรอ้ยละ 91.50 ประกอบอาชพีเป็นพนักงาน

บรษิัทเอกชน มจี านวน 252 คน คดิเป็นร้อยละ 63.00 และมรีายได้ต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 

บาท จ านวน 276 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.00 

1.2 ประชาชนทีจ่องวคัซนีทางเลอืกในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก มทีศันคติ
ต่อการบรหิารจดัการด้านการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 และ ค่า S.D. เท่ากบั 1.25 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ระดบัทศันคตติ่อการบรหิารจดัการด้านการจดัซื้อและกระจายวคัซนีโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ด้านการวางแผน อยู่ในระดบัเห็นด้วย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และ ค่า S.D. เท่ากับ 1.09 ด้านการจดั
องคก์าร อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 และ ค่า S.D. เท่ากบั 0.95 ดา้นการควบคุม อยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 และ ค่า S.D. เท่ากบั 0.99 และดา้นการน า อยู่ในระดบัไม่เหน็ดว้ย 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.12 และ ค่า S.D. เท่ากับ 1.12 และเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ย    
สงูทีสุ่ดคอื ขอ้ทีถ่ามว่าท่านคดิว่ายีห่อ้วคัซนีโควดิ 19 ทีอ่ยู่ในแผนการจดัซื้อวคัซนีเพิม่เตมิของกระทรวง
สาธารณสุข ไดแ้ก่ ไฟเซอร์, จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั, สปุตนิก ว ีและซโินแวค เป็นวคัซนีที่มคีุณภาพ 
ปลอดภยั มปีระสทิธภิาพในการป้องกนัโรคโควดิ 19 



1.3 การตัดสินใจจองวคัซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนของประชาชนที่จองวคัซีน

ทางเลอืกในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลกโดยภาพรวม มรีะดบัความคดิเหน็ อยู่ในระดบัมาก 

มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 และ ค่า S.D. เท่ากับ 0.67 และเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ย   

สงูทีสุ่ดคอื ขอ้ทีถ่ามว่า ท่านตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกในช่วงทีม่กีารระบาดของโรคโควดิ 19 รุนแรง 

2. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการจ าแนกประชาชนทีจ่องวคัซนีทางเลอืกในเขตอ าเภอ

เมืองพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตามปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ

อาชพี ต่างกนั ไม่ได้ส่งผลให้การตดัสนิใจจองวคัซีนทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั แต่

ประชาชนทีจ่องวคัซนีทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลกทีม่รีายไดต้่อเดอืนต่างกนั 

ส่งผลใหก้ารตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั 

2.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทศันคติของประชาชนที่จองวคัซีนทางเลือกในเขต

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ทีม่ตี่อการบรหิารจดัการดา้นการจดัซื้อและกระจายวคัซนีโควดิ 19 

ของกระทรวงสาธารณสุขโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของ

โรงพยาบาลเอกชนในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณา

เป็นรายด้านพบว่าทศันคติของประชาชนที่จองวคัซีนทางเลือกในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดั

พษิณุโลก ทีม่ตี่อการบรหิารจดัการดา้นการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุข 

ด้านการจัดองค์การและด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจจองวคัซีนทางเลือกของ

โรงพยาบาลเอกชนในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แต่ทศันคติ

ของประชาชนที่จองวคัซีนทางเลอืกในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก ที่มีต่อการบรหิาร

จดัการด้านการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการวางแผนและด้าน

การน าไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน 

 

อภิปรำยผล 

 

ผลการวจิยัทศันคตขิองประชาชนที่มตี่อการบรหิารจดัการด้านการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 
ของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองวคัซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปนี้ 

1. ผลการวจิยัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืนของ
ประชาชนที่จองวคัซีนทางเลอืกในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
จองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 



1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ มีผลต่อการตัดสินใจจองวคัซีนทางเลือกของโรงพยาบาล

เอกชน พบว่า เพศที่แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชนทีไ่ม่แตกต่างกนั 

อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้ ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า จากสถานการณ์การขยายขอบเขต

การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างรวดเรว็ของโรคโควดิ 19 จงึท าให้เพศไม่ได้มผีลต่อการตดัสินใจจอง

วคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน ซึง่สอดคลอ้งกบั ขนิษฐา ชื่นใจ และบุฏกา ปัณฑุรอมัพร (2564) 

วิจยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรสั (Covid-19) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร และบวรลกัษณ์ ขจรฤทธิ ์และบุฏกา ปัณฑุรอมัพร (2564) วจิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อ

การตดัสนิใจฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 ของประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อศกึษาการตดัสนิใจฉีด

วคัซีนป้องกนัโควดิ 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครและในจงัหวดัสมุทรปราการ แบ่งตามลกัษณะ

ส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศทีต่่างกนัไม่ได้มผีลท าให้การตดัสนิใจฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ 19 

ของประชากรในกรุงเทพมหานครและในจงัหวดัสมุทรปราการต่างกนั  

1.2 ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านอายุ มีผลต่อการตัดสินใจจองวคัซีนทางเลือกของโรงพยาบาล

เอกชน พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชนทีไ่ม่แตกต่างกนั 

อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ทัง้นี้ ผู้วจิยัมคีวามคดิเหน็ว่าการเปิดเผยผลการทดลองว่าวคัซีน

ทางเลอืก (โมเดอรน์า) เหมาะส าหรบัฉีดใหผู้ม้อีายุ 18 ปีขึน้ไป ประกอบกบัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 

19 จงึท าใหอ้ายุไม่ไดม้ผีลต่อการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งสอดคล้องกบั 

Rugang Liu และคณะ (2564) วจิยัเรื่อง COVID-19 Vaccination Willingness among Chinese Adults 

under the Free Vaccination Policy พบว่า อายุ ส่งผลต่อความเตม็ใจในการฉีดวคัซนีโควดิ 19 ทีม่คี่าใชจ้่าย 

1.3 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นการศกึษา มผีลต่อการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาล
เอกชน พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชนที่
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ทัง้นี้ ผู้วจิยัมคีวามคดิเหน็ว่า การเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับวคัซีนโรคโควิด 19 เช่น ชนิดของวคัซีน ประสิทธภิาพในการป้องกันโรคของวคัซีน    
แต่ละชนิด และการเข้าถึงวคัซีนโควดิ 19 เป็นต้น ถูกเผยแพร่เป็นวงกว้าง จึงท าให้ระดบัการศึกษา      
ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน 

1.4 ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านอาชพี มผีลต่อการตดัสนิใจจองวคัซีนทางเลือกของโรงพยาบาล

เอกชน พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชนที่

ไม่แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้นี้ ผู้วจิยัมคีวามคดิเหน็ว่าจากสถานการณ์การ

ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างรวดเรว็ของโรคโควดิ 19 ประกอบกบัความจ าเป็นในการ

ด าเนินชวีติตามปกต ิจงึท าใหอ้าชพีไม่ไดม้ผีลต่อการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน 



จากผลการวจิยัขอ้ที ่1.2 ขอ้ที ่1.3 และขอ้ที ่1.4 สอดคลอ้งกบับวรลกัษณ์ ขจรฤทธิ ์และบุฏกา 

ปัณฑุรอัมพร (2564) วจิยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ 19 ของประชากร 

ในจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวคัซีนป้องกันโควดิ  19 ของประชากรในจงัหวดั

สมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

และอาชีพที่ต่างกันไม่ได้มีผลท าให้การตัดสินใจฉีดวคัซีนป้องกันโควิด 19 ของประชากรในจงัหวดั

สมุทรปราการต่างกนั แต่ไม่สอดคล้องกบัขนิษฐา ชื่นใจ และบุฏกา ปัณฑุรอมัพร (2564) วจิยัเรื่อง ปัจจยั

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวคัซีนป้องกันโคโรนาไวรสั (Covid-19) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

เพื่อศกึษาการตดัสนิใจฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 ของประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการ แบ่งตามลกัษณะ

ส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี ที่ต่างกนัมผีลท าให้การตดัสนิใจ

ฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 ของประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการต่างกนั 

1.5 ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจจองวคัซีนทางเลือกของ

โรงพยาบาลเอกชน พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของ

โรงพยาบาลเอกชนที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้นี้ ผู้วจิยัมคีวามคดิเหน็ว่า

การจองวคัซีนทางเลือกของโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่าย จึงท าให้รายได้มีผลต่อการตัดสินใจจองวคัซีน

ทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน ซึง่สอดคลอ้งกบัขนิษฐา ชื่นใจ และบุฏกา ปัณฑุรอมัพร (2564) วจิยัเรื่อง 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจฉีดวคัซนีป้องกนัโคโรนาไวรสั (Covid-19) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวคัซีนป้องกันโควิด 19 ของประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการ แบ่งตาม

ลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีผลท าให้การตดัสินใจฉีด

วคัซนีป้องกนัโควดิ 19 ของประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการต่างกนั 

2. ผลการวจิยัทศันคติของประชาชนทีจ่องวคัซีนทางเลอืกในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั

พษิณุโลก ทีม่ตี่อการบรหิารจดัการดา้นการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน 

2.1 ทศันคตขิองประชาชนทีจ่องวคัซนีทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 

ทีม่ตี่อการบรหิารจดัการดา้นการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุขด้านการวางแผน 

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจจองวคัซีนทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ

ทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานทีต่ัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 

ทัง้นี้ ผู้วจิยัเหน็ว่าสถานการณ์การขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ท าให้ประชาชนตระหนัก

ถึงการป้องกันตนเองเป็นส าคญั จงึท าให้ทศันคติของประชาชนที่จองวคัซีนทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการบริหารจดัการด้านการจัดซื้อและกระจายวคัซีนโควิด 19 ของ

กระทรวงสาธารณสุข ดา้นการวางแผนไม่มผีลต่อการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน  



2.2 ทัศนคติของประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือก ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พษิณุโลก ทีม่ตี่อการบรหิารจดัการดา้นการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุข 

ดา้นการจดัองค์การมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน อย่างมี

นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก ทัง้นี้ ผู้วจิยัมคีวามคดิเหน็ว่าประชาชนทีจ่องวคัซนีทางเลอืก ในเขต

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลกให้ความส าคญักบัการแต่งตัง้คณะท างานพิจารณาการจดัหา

วคัซนีป้องกนัโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ 19) การจดัสรรสถานพยาบาลทัง้ภาครฐัและเอกชน 

รวมถงึการให้บรกิารเชงิรุกนอกสถานพยาบาล การจดัสรรบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อบรกิารฉีดวคัซีน

อย่างเพียงพอ และการจดัหาวคัซีนโมเดอร์นาที่รฐับาลอนุมตัิให้โรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้จดัซื้อผ่าน

องค์การเภสชักรรม จงึท าให้ทศันคติของประชาชนที่จองวคัซีนทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืงพิษณุโลก 

จงัหวดัพิษณุโลก ที่มีต่อการบริหารจดัการด้านการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควิด 19 ของกระทรวง

สาธารณสุข ดา้นการจดัองคก์าร มผีลต่อการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน 

2.3 ทัศนคติของประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือก ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พษิณุโลกที่มตี่อการบรหิารจดัการด้านการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุข 

ดา้นการน า ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน อย่างมนีัยส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า

มาก ทัง้นี้ ผู้วจิยัมคีวามคดิเหน็ว่าสถานการณ์การขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ท าให้

ประชาชนตระหนักถงึการป้องกนัตนเอง จงึท าใหท้ศันคตขิองประชาชนทีจ่องวคัซนีทางเลอืก ในเขตอ าเภอ

เมืองพิษณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ที่มีต่อการบรหิารจดัการด้านการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 

ของกระทรวงสาธารณสุข ดา้นการน าไม่มผีลต่อการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน 

2.4 ทัศนคติของประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือก ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พษิณุโลก ทีม่ตี่อการบรหิารจดัการดา้นการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุข 

ด้านการควบคุม มคีวามสมัพนัธ์กับการตดัสนิใจจองวคัซีนทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน  อย่างมี

นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก ทัง้นี้ ผู้วจิยัมคีวามคดิเหน็ว่าประชาชนทีจ่องวคัซนีทางเลอืก ในเขต

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลกใหค้วามส าคญักบัการก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล และการจดัการ

กบัปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้วคัซีนป้องกนัโรคโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสุข จงึท าให้ทศันคติของ

ประชาชนทีจ่องวคัซนีทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ทีม่ตี่อการบรหิารจดัการ

ด้านการจดัซื้อและกระจายวคัซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการควบคุม มีผลต่อการ

ตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน 



ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำวิจยัในครัง้น้ี 

จากผลการศกึษาวจิยัครัง้นี้ มขีอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามดงันี้ 

1. ควรมกีารจดัหาวคัซนีโควดิ 19 ทีม่คีุณภาพใหแ้ก่ประชาชนโดยทีไ่ม่เสยีค่าใชจ้่าย เพราะเป็น

สวสัดกิารพืน้ฐานทีป่ระชาชนทุกคนควรไดร้บัอย่างเท่าเทยีม 

2. ควรมกีารจดัหาวคัซีนชนิดสารพนัธุกรรม (messenger RNA: mRNA) ได้แก่ วคัซีนไฟเซอร ์

และวคัซนีโมเดอรน์า ใหร้วดเรว็มากกว่านี้ 

3. ควรมกีารจดัหาวคัซนีโควดิ 19 ใหเ้พยีงพอกบัจ านวนของประชาชนในประเทศ 

4. ควรมกีารจดัสรรสถานทีบ่รกิารฉีดวคัซีนโควดิ 19 มากขึน้ เช่น หา้งสรรพสนิคา้ โรงพยาบาล

ทุกแห่ง หรอืมกีารระดมก าลงัเจา้หน้าทีฉ่ีดตามบา้น เป็นต้น รวมถงึควรมกีารเปิดให้ประชาชนสามารถ

วอล์คอนิ (Walk-in) โดยไม่ตอ้งนัดหมายล่วงหน้าหรอืลงทะเบยีนขอรบับรกิารฉีดวคัซนีโควดิ 19 

5. ควรมีการกระจายอ านาจในการบรหิารจดัการวคัซีนโควิด 19 ด้านการจดัซื้อและกระจาย

วคัซนีโควดิ 19 เพื่อใหเ้กดิการตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพและรวดเรว็มากขึน้ 

ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจยัครัง้ต่อไป 

ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการท าการศกึษาครัง้ต่อไป ดงันี้ 

1. ควรมกีารศกึษาถงึปัจจยัตวัแปรอื่น ๆ ทีอ่าจจะส่งผลต่อการตดัสนิใจจองวคัซนีทางเลอืกของ

โรงพยาบาลเอกชนของประชาชนทีจ่องวคัซีนทางเลอืก ในเขตอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก  

เช่น ด้านความพึงพอใจ ปัจจยัด้านอิทธพิลทางสงัคม ความไว้วางใจต่อวคัซีนโควดิ 19 และการรบัรู้

ความเสีย่งเกีย่วกบัการตดิเชือ้โควดิ 19 เป็นตน้ 

2. การศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัไดเ้ลอืกใชก้ลุ่มประชากรที่เป็นประชาชนที่จองวคัซนีทางเลอืก ในเขต

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพิษณุโลกเท่านัน้ ซึ่งหากต้องการขอ้มูลที่มคีวามหลากหลายมากยิง่ขึ้น    

จงึควรเลอืกกลุ่มประชากรในการศึกษาครัง้ต่อไปที่แตกต่างจากเดิม เพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนถึง

ทศันคตขิองประชาชนทีจ่องวคัซนีทางเลอืกในเขตพืน้ทีอ่ าเภอหรอืจงัหวดัอื่น หรอืเปลีย่นขนาดของกลุ่ม

ประชากร เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มูลทีม่คีวามแตกต่างกนั  

3. การเลอืกใช้เทคนิคในการวจิยั อาจจะน าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วยวธิกีารอื่นเพิ่มขึ้น 

เพื่อใหไ้ดผ้ลการวเิคราะหท์ีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ 
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