ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจาย
วัคซีนโควิ ด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจจองวัคซีนทางเลือก
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตอาเภอเมืองพิ ษณุโลก จังหวัดพิ ษณุโลก
Attitudes of the people towards the COVID 19 vaccine
procurement and distribution management of the ministry of public health
affecting the decision to ordered the alternative vaccines of the private hospital
in Mueang District in Phitsanulok Province
กัญญาพร บริจาค

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของประชาชนที่จองวัค ซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษ ณุ โลก จังหวัด
พิษณุโลก ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการ
ด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีน
ทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในด้านทัศนคติของประชาชนที่จอง
วัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ
และกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของ
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก
จัง หวัด พิษ ณุ โลก จ านวน 400 คน จากวิธีก ารสุ่ ม แบบเจาะจง โดยใช้แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One -Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และ
ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 20,001 30,000 บาท โดยระดับ ทัศ นคติ ต่ อ การบริห ารจัด การด้ า นการจัด ซื้ อ และกระจายวัค ซี น โควิด 19

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และมีระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจจอง
วัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลกทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน ทาให้การตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือก
ของโรงพยาบาลเอกชนโดยภาพรวมไม่ต่างกัน และประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมือง
พิษ ณุ โลก จังหวัดพิษ ณุ โลกที่มีรายได้ต่ อ เดือนต่ างกัน ท าให้การตัด สิน ใจจองวัค ซีน ทางเลือ กของ
โรงพยาบาลเอกชนโดยภาพรวมต่างกัน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของประชาชน
ที่จองวัค ซีน ทางเลือ กในเขตอาเภอเมือ งพิษ ณุ โลก จังหวัดพิษ ณุ โลกที่มีต่ อ การบริห ารจัดการด้า น
การจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขกับการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของ
โรงพยาบาลเอกชน พบว่ า มีค วามสัม พัน ธ์กัน ในระดับ ต่ ามาก เป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คำสำคัญ : ทัศนคติของประชาชน, การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19,
การตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือก
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
order alternative vaccine
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้ส่งผลกระทบทางตรง
และทางอ้อมต่อประชาชน ในด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ทาให้กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเป็ นหน่ วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบการแก้ไขปั ญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 จึงได้มกี ารจัดหา จัดซื้อ และกระจายวัคซีนโควิด 19 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19

และเพื่อให้สามารถจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนได้อย่างทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ
จึงได้มกี ารแต่งตัง้ คณะทางานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ซึ่งมีห น้ าที่ในการเสนอแนวทางและมาตรการในการจัด หาวัค ซีน ป้ องกันโรคโควิด 19 สาหรับใช้ใน
สถานพยาบาลของรัฐ และวัคซีนทางเลือกเพื่อนามาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชน และติดตาม
สถานการณ์ของโรคโควิด 19 เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดหาวัคซีน (ไทยโพสท์, 2564)
ปั จจุบนั กระทรวงสาธารณสุขได้มกี ารจัดหาวัคซีนโควิด 19 เพื่อให้บริการประชาชน จานวน 3 ชนิด
ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนกา วัคซีนโคโรนาแวค หรือ ซิโนแวค และวัคซีนไฟเซอร์ (กรมควบคุมโรค,
2564) และขณะเดียวกันโรงพยาบาลเอกชนก็ได้มกี ารจัดหาวัคซีนทางเลือก ซึง่ เป็ นวัคซีนทีอ่ ยู่นอกเหนือ
แผนการจัดซื้อของกระทรวงสาธารณสุขที่รฐั บาลอนุ มตั ิให้โรงพยาบาลเอกชนเป็ นผู้จดั ซื้อผ่านองค์การ
เภสัชกรรมและราชวิทยาลัย ได้แก่ วัคซีนโมเดอร์นา และวัคซีนซิโนฟาร์ม (โรงพยาบาลพระราม 9, 2564)
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบเดือนเมษายน 2564 ที่ได้ทวีความรุนแรง
ทาให้มผี ู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวติ เพิ่มขึ้นจานวนมาก และการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่สามารถ
ติดต่อกันได้ง่ายขึ้น แม้ว่ าผู้ท่ไี ด้รบั วัคซีน ครบ 2 เข็ม แล้ว ก็สามารถมีโอกาสติดเชื้อได้ ประกอบกับ
แผนการจัดซื้อวัค ซีนเพิ่มของรัฐบาลที่ยงั ไม่มีค วามชัดเจนเท่าที่ค วร และอยู่ระหว่างการดาเนินงาน
ทาให้ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะป้ องกันตนเอง โดยเฉพาะกรณีของวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ที่เป็ น
การดาเนินการของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
ผูน้ าเข้าวัคซีน ที่ได้รบั ความสนใจและมียอดผู้จองวัคซีนเป็ นจานวนมาก และแม้ว่าโรงพยาบาลเอกชน
จะปิ ดรับจองวัคซีนไปแล้ว แต่ยงั มีประชาชนติดต่อเพื่อจองเป็ นจานวนมาก (ประชาชาติธุรกิจ, 2564)
จากความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษาทัศนคติของประชาชนที่จอง
วัคซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่มตี ่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ
และกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของ
โรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนและกระทรวงสาธารณสุขอาจจะนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานด้านการซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 นาไปสู่การให้วคั ซีนประชาชน ในการป้ องกันการ
ระบาดของโรคโควิด 19 และลดอัตราการป่ วยและอัตราการตายของประชาชน
วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของ
ประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
จองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในด้านทัศนคติของประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมือง
พิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัค ซีนโควิด 19 ของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอาเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สมมุติฐำนของกำรวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก
ทีม่ ปี ั จจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติของประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกัน
ขอบเขตของกำรวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนของประชาชน
ทีจ่ องวัคซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจ
จองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน จานวน 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคลของประชาชนทีจ่ อง
วัคซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก และทัศนคติต่อการบริหารจัดการด้าน
การจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจากประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลพิษณุ เวช
หรือ โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก หรือ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก หรือ โรงพยาบาลพิษณุโลก
ฮอสพิทอล อย่างน้อย 2 เข็ม โดยที่เป็ นการจองวัคซีนทางเลือกรอบใดก็ได้ ปั จจุบนั อาจจะได้รบั วัคซีน
ทางเลือกแล้วกี่เข็มก็ได้หรือยัง ไม่ได้วคั ซีนทางเลือกก็ได้ และอาศัยอยู่ในอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก โดยการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง จานวน 400 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา การดาเนินการวิจยั เริม่ ตัง้ แต่เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ณั ฐกานต์ กองแก้ ม (2559) กล่ าวว่ า ปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่มีอิท ธิพลต่ อผู้ บริโภคมาจาก ปั จจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ซึ่งแต่ ละครอบครัวหรือแต่ ละบุค คลก็จะมี
ลักษณะแตกต่างกันออกไป

ณั ฐ ฐา เสวกวิห ารี (2560) กล่ า วว่ า ปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ จะส่ ง ผลต่ อ ลัก ษณะทาง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน เนื่องจากปั จจัยแต่ละปั จจัยของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็ นพื้น ฐานในการก าหนดพฤติก รรมการเลือ กซื้อสิน ค้าหรือ บริก ารที่
แตกต่างกันได้
ราช ศิรวิ ฒ
ั น์ (2560) กล่าวถึงปั จจัยส่วนบุคคลว่าเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็ นผลมาจากความแตกต่างกัน
ของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาให้การตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกัน
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับปั จจัยส่วนบุคคล ผู้วจิ ยั จึงได้ใช้ข้อมูลปั จจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เพื่อแบ่งกลุ่มของประชาชนที่
จองวัค ซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก เพื่ออธิบายถึงการตัดสินใจของ
ประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกแต่ละกลุ่ม
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
กนกวรรณ ช.เจริญยิ่ง (2563) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ระดับของความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
ทางจิตใจของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสถานการณ์ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิง่ เร้าต่าง ๆ ไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึง่ อาจจะอยู่ในรูปแบบของการสนับสนุนหรือคัดค้านก็ได้
พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ และบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์ (2561) กล่าวว่า ทัศนคติเกิดจากการ
เรียนรูห้ รือจากประสบการณ์ และเป็ นปั จจัยสาคัญที่กาหนดรูปแบบพฤติกรรมหรือการกระทาของบุคคล
ทีม่ ตี ่อสถานการณ์เชิงจิตวิทยา ซึง่ ทัศนคติสามารถมีการปรับเปลีย่ นหรือเปลีย่ นแปลงได้ บนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ความเข้าใจ หรือจากการได้รบั ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในเรื่องนัน้ ๆ ทัง้ นี้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
อาจใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง ซึง่ ผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกันจะมีทศั นคติ
ทีแ่ ตกต่างกัน
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับทัศนคติ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ทัศนคติมคี วามสาคัญใน
การกาหนดทิศทางการตัดสินใจและพฤติกรรมของบุคคล ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงวัดระดับทัศนคติของประชาชน
ที่จองวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
การจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ
และกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจของประชาชนที่
จองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตัดสิ นใจซื้อ
Kotler (2003 อ้างถึงใน ณรงค์ ฤทธิเลิ
์ ศชัยรัตน์ และชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ , 2563) กล่าวว่า
การตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากปั จจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุค ลิกภาพและ

ทัศนคติ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความต้องการ และตระหนักว่ามีสนิ ค้าให้เลือกมากมาย และสุดท้ายผูบ้ ริโภค
จะประเมิน ค่ าของทางเลือ กเหล่ า นั น้ เพื่อ หาแนวทางในการตัด สิน ใจ โดยจะพิจ ารณาทางเลือ กที่
เหมาะสมและดีท่สี ุดจากหลายทางเลือก เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้ ดังนัน้ การตัดสินใจจึงเป็ น
หน้าทีท่ บ่ี ่งบอกถึงแตกต่างระหว่างบุคคล
จากการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูซ้ ้อื ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคเกิดจาก
อิทธิพลทัง้ จากภายในและภายนอกของผู้บริโภค ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงนาการตัดสินใจของประชาชนที่จอง
วัค ซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก มาหาความสัมพันธ์กับทัศนคติของ
ประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือกที่มตี ่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของ
กระทรวงสาธารณสุขการตัดสินใจ
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
น าศัก ดิ ์ อุ ท ัน ศรีส ม และสัม พัน ธ์ พลภั ก ดิ ์ (2560) กล่ า วว่ า การบริห ารจัด การ หมายถึ ง
กระบวนการบริหารจัดการขององค์การ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเป็ นองค์การทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง รวมถึง
แนวทางหรือ วิธีก ารด าเนิ น การใด ๆ ที่อ งค์ ก ารได้ ว างแผน ตัง้ เป้ า หมาย และก าหนดกลยุ ท ธ์ ไ ว้
เพื่ อ ด าเนิ น การให้ บ รรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพและก าเนิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ต่อประชาชน และประเทศชาติโดยรวม โดยคานึงถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านการวางแผนของ
องค์การให้ประสบความสาเร็จ
กระบวนการในการบริหารจัดการทฤษฎีของ Peter F.Drucker (2005 อ้างถึงใน ขา แสงจันทร์
และคณะ, 2561) ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing),
การนา (Leading), และการควบคุม (Controlling)
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาทฤษฎีของ Peter F.Drucker (2005) มาใช้ในการศึกษา เนื่องจาก
เป็ นทฤษฎีการจัดการที่ให้ความสาคัญตัง้ แต่เริม่ ต้นจนจบกระบวนการ โดยเริม่ ตัง้ แต่การวางแผน การ
ปฏิบตั กิ าร ไปจนถึงการประเมินผล
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ จ ัย เชิ ง ปริม าณ โดยใช้ เครื่อ งมื อ การวิจ ัย เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารทางสถิติ
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลพิษณุ เวช
หรือ โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก หรือ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก หรือ โรงพยาบาลพิษณุโลก
ฮอสพิทอล อย่างน้อย 2 เข็ม โดยที่เป็ นการจองวัคซีนทางเลือกรอบใดก็ได้ ปั จจุบนั อาจจะได้รบั วัคซีน
ทางเลือกแล้วกี่เข็มก็ได้หรือยังไม่ได้วคั ซีนทางเลือกก็ได้ และอาศัยอยู่ในอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก

กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ได้จากการคานวณจากสูตรของ W.G. Cochran (1953) โดย
กาหนดระดับค่าความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และระดับค่าความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 และเป็ นกรณีทไ่ี ม่ทราบ
ค่าสัดส่วนของประชากร จึงคานวณกลุ่มตัวอย่างได้ 385 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วจิ ยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ทัง้ สิ้น 400 ตัวอย่าง เพื่อเพิ่มความน่ าเชื่อถือของข้อมูล และผู้วิจยั ได้ใช้การสุ่มที่
ไม่คานึงถึงความน่ าจะเป็ นในการสุ่ม (Non – Probability Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างประชากร
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) ส่วนที่ 1 คาถามคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง 2) ส่วนที่
2 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม 3) ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่ อ การบริห ารจัด การด้ านการจัด ซื้ อ และกระจายวัค ซีน โควิด 19 ของกระทรวง
สาธารณสุข และ 4) ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน
รวมมีจานวนข้อคาถามทัง้ หมด 33 ข้อ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามการวิจยั โดยการหาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC : Index of Item
Objective Congruence) ได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน เป็ นผูต้ รวจสอบความเทีย่ งตรงของแบบสอบถาม
การวิจยั และนาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ท่ไี ม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างงานวิจยั จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างจริงทัง้ หมด เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือโดยการหาค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’s Alpha ได้ค่า
สัมประสิทธิแอลฟ่
์
าของครอนบาค เท่ากับ 0.902
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) อธิบายตัวแปรที่มรี ะดับการวัดเชิงกลุ่ม
ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปรที่
มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ทัศนคติต่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีน
โควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข และการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน
2. สถิตอิ นุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนของประชาชนที่จอง
วัคซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้านเพศ โดยใช้การทดสอบด้วย t-test
2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนของประชาชนที่จอง
วัคซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way
ANOVA) ก าหนดนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ พบความแตกต่ างอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อ
เปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างคู่ทเ่ี ป็ นอิสระต่อกัน
2.3 เพื่อ ศึก ษาทัศนคติข องประชาชนที่จองวัค ซีน ทางเลือ กในเขตอ าเภอเมือ งพิษ ณุ โลก
จังหวัดพิษณุ โลกที่มีต่อ การบริหารจัดการด้านการจัด ซื้อและกระจายวัค ซีนโควิด 19 ของกระทรวง
สาธารณสุขมีค วามสัมพันธ์กับการตัดสินใจจองวัค ซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกัน
โดยใช้สถิตคิ ่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลกำรวิ จยั
1. การวิเคราะห์แบบสอบถามการวิจยั เรื่อง ทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการด้าน
การจัด ซื้อและกระจายวัคซีน โควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งผลต่ อการตัด สิน ใจจองวัค ซีน
ทางเลือ กของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอ าเภอเมือ งพิ ษ ณุ โ ลก จัง หวัด พิ ษ ณุ โลก สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1.1 ปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มีจานวน 290 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.50 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีจานวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.00
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีจานวน 366 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.50 ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีจานวน 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.00 และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000
บาท จานวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.00
1.2 ประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีทศั นคติ
ต่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยภาพรวม
อยู่ในระดับไม่แน่ใจ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.34 และ ค่า S.D. เท่ากับ 1.25 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ระดับทัศนคติต่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
ด้านการวางแผน อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และ ค่า S.D. เท่ากับ 1.09 ด้านการจัด
องค์การ อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.73 และ ค่า S.D. เท่ากับ 0.95 ด้านการควบคุม อยู่ใน
ระดับไม่แน่ใจ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.69 และ ค่า S.D. เท่ากับ 0.99 และด้านการนา อยู่ในระดับไม่เห็นด้วย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 และ ค่า S.D. เท่ากับ 1.12 และเมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงทีส่ ุดคือ ข้อทีถ่ ามว่าท่านคิดว่ายีห่ อ้ วัคซีนโควิด 19 ทีอ่ ยู่ในแผนการจัดซื้อวัคซีนเพิม่ เติมของกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ ไฟเซอร์, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, สปุตนิก วี และซิโนแวค เป็ นวัคซีนที่มคี ุณภาพ
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการป้ องกันโรคโควิด 19

1.3 การตัด สิน ใจจองวัค ซีน ทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนของประชาชนที่จองวัค ซีน
ทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ ค่า S.D. เท่ากับ 0.67 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงทีส่ ุดคือ ข้อทีถ่ ามว่า ท่านตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกในช่วงทีม่ กี ารระบาดของโรคโควิด 19 รุนแรง
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการจาแนกประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือกในเขตอาเภอ
เมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุโลก ตามปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ต่างกัน ไม่ได้ส่งผลให้การตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกัน แต่
ประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกทีม่ รี ายได้ต่อเดือนต่างกัน
ส่งผลให้การตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกัน
2.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติของประชาชนที่จองวัค ซีนทางเลือกในเขต
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19
ของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยภาพรวมมีค วามสัม พัน ธ์กับ การตัด สิน ใจจองวัค ซี น ทางเลือ กของ
โรงพยาบาลเอกชนในทิศทางเดียวกันในระดับต่ามาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่าทัศนคติของประชาชนที่จองวัค ซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัด
พิษณุโลก ทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
ด้า นการจัด องค์ก ารและด้านการควบคุ ม มีค วามสัม พัน ธ์กับ การตัด สิน ใจจองวัค ซีน ทางเลือ กของ
โรงพยาบาลเอกชนในทิศทางเดียวกันในระดับต่ามาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แต่ทศั นคติ
ของประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุ โลก ที่มีต่อการบริหาร
จัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการวางแผนและด้าน
การนาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน
อภิ ปรำยผล
ผลการวิจยั ทัศนคติของประชาชนที่มตี ่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19
ของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองวัค ซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผลการวิจยั ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของ
ประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
จองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน สามารถสรุปผลได้ดงั นี้

1.1 ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ มีผลต่อการตัดสินใจจองวัค ซีนทางเลือกของโรงพยาบาล
เอกชน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนทีไ่ ม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า จากสถานการณ์การขยายขอบเขต
การแพร่ระบาดเป็ นวงกว้า งอย่างรวดเร็วของโรคโควิด 19 จึงทาให้เพศไม่ได้มผี ลต่อการตัดสินใจจอง
วัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน ซึง่ สอดคล้องกับ ขนิษฐา ชื่นใจ และบุฏกา ปั ณฑุรอัมพร (2564)
วิจยั เรื่อง ปั จจัย ที่ส่ งผลต่ อการตัดสิน ใจฉีดวัค ซีน ป้ องกัน โคโรนาไวรัส (Covid-19) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร และบวรลักษณ์ ขจรฤทธิ ์ และบุฏกา ปั ณฑุรอัมพร (2564) วิจยั เรื่อง ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
การตัดสินใจฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด 19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีด
วัคซีนป้ องกันโควิด 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดสมุทรปราการ แบ่งตามลัก ษณะ
ส่วนบุคคล พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านเพศทีต่ ่างกันไม่ได้มผี ลทาให้การตัดสินใจฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด 19
ของประชากรในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดสมุทรปราการต่างกัน
1.2 ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ มีผลต่อการตัดสินใจจองวัค ซีนทางเลือกของโรงพยาบาล
เอกชน พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกันมีการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนทีไ่ ม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มีความคิดเห็นว่าการเปิ ดเผยผลการทดลองว่าวัคซีน
ทางเลือก (โมเดอร์นา) เหมาะสาหรับฉีดให้ผมู้ อี ายุ 18 ปี ขน้ึ ไป ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 จึงทาให้อายุไม่ได้มผี ลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ
Rugang Liu และคณะ (2564) วิจยั เรื่อง COVID-19 Vaccination Willingness among Chinese Adults
under the Free Vaccination Policy พบว่า อายุ ส่งผลต่อความเต็มใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทีม่ คี ่าใช้จ่าย
1.3 ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาล
เอกชน พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนที่
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มีความคิดเห็นว่า การเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนโรคโควิด 19 เช่น ชนิดของวัคซีน ประสิทธิภ าพในการป้ องกันโรคของวัค ซีน
แต่ ละชนิด และการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 เป็ นต้น ถูกเผยแพร่เป็ น วงกว้าง จึงทาให้ระดับ การศึกษา
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน
1.4 ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาล
เอกชน พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนที่
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มีความคิดเห็นว่าจากสถานการณ์การ
ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็ นวงกว้างอย่างรวดเร็วของโรคโควิด 19 ประกอบกับความจาเป็ นในการ
ดาเนินชีวติ ตามปกติ จึงทาให้อาชีพไม่ได้มผี ลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน

จากผลการวิจยั ข้อที่ 1.2 ข้อที่ 1.3 และข้อที่ 1.4 สอดคล้องกับบวรลักษณ์ ขจรฤทธิ ์ และบุฏกา
ปั ณฑุรอัมพร (2564) วิจยั เรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด 19 ของประชากร
ในจังหวัดสมุท รปราการ เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัค ซีน ป้ องกันโควิด 19 ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ ที่ต่างกันไม่ได้มีผ ลทาให้การตัดสิน ใจฉีด วัค ซีนป้ องกันโควิด 19 ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับขนิษฐา ชื่นใจ และบุฏกา ปั ณฑุรอัมพร (2564) วิจยั เรื่อง ปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้ องกันโคโรนาไวรัส (Covid-19) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด 19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ แบ่งตามลักษณะ
ส่วนบุคคล พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ต่างกันมีผลทาให้การตัดสินใจ
ฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด 19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการต่างกัน
1.5 ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจจองวัค ซีนทางเลือกของ
โรงพยาบาลเอกชน พบว่ า รายได้ต่ อ เดือ นที่แ ตกต่ า งกัน มีก ารตัด สิน ใจจองวัค ซี น ทางเลือ กของ
โรงพยาบาลเอกชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มีความคิดเห็นว่า
การจองวัค ซีนทางเลือ กของโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่าย จึงทาให้รายได้มีผลต่ อการตัดสิน ใจจองวัค ซีน
ทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน ซึง่ สอดคล้องกับขนิษฐา ชื่นใจ และบุฏกา ปั ณฑุรอัมพร (2564) วิจยั เรื่อง
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้ องกันโคโรนาไวรัส (Covid-19) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
เพื่อศึก ษาการตัดสิน ใจฉีด วัค ซีน ป้ องกัน โควิด 19 ของประชากรในจังหวัด สมุ ท รปราการ แบ่ งตาม
ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีผลทาให้การตัดสินใจฉีด
วัคซีนป้ องกันโควิด 19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการต่างกัน
2. ผลการวิจยั ทัศนคติของประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือกในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน
2.1 ทัศนคติของประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขด้านการวางแผน
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานทีต่ งั ้ ไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่า มาก
ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั เห็นว่าสถานการณ์การขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการป้ องกันตนเองเป็ นสาคัญ จึงทาให้ทศั นคติของประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมือง
พิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก ที่มีต่ อการบริหารจัดการด้ านการจัดซื้อและกระจายวัค ซีนโควิด 19 ของ
กระทรวงสาธารณสุข ด้านการวางแผนไม่มผี ลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน

2.2 ทัศ นคติข องประชาชนที่จ องวัค ซี น ทางเลือ ก ในเขตอ าเภอเมือ งพิษ ณุ โลก จังหวัด
พิษณุโลก ทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
ด้านการจัดองค์การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับสมมุตฐิ านที่ตงั ้ ไว้ โดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ามาก ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มีความคิดเห็นว่าประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือก ในเขต
อาเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลกให้ความสาคัญกับการแต่งตัง้ คณะทางานพิจารณาการจัดหา
วัคซีนป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) การจัดสรรสถานพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชน
รวมถึงการให้บริการเชิงรุกนอกสถานพยาบาล การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์เพื่อบริการฉีดวัคซีน
อย่างเพียงพอ และการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาที่รฐั บาลอนุ มตั ิให้โรงพยาบาลเอกชนเป็ นผู้จดั ซื้อผ่าน
องค์การเภสัชกรรม จึงทาให้ทศั นคติของประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุ โลก ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัค ซีนโควิด 19 ของกระทรวง
สาธารณสุข ด้านการจัดองค์การ มีผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน
2.3 ทัศ นคติข องประชาชนที่จ องวัค ซี น ทางเลือ ก ในเขตอ าเภอเมือ งพิษ ณุ โลก จังหวัด
พิษณุ โลกที่มตี ่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
ด้านการนา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตงั ้ ไว้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า
มาก ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มีความคิดเห็นว่าสถานการณ์การขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้
ประชาชนตระหนักถึงการป้ องกันตนเอง จึงทาให้ทศั นคติของประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอ
เมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัค ซี นโควิด 19
ของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการนาไม่มผี ลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน
2.4 ทัศ นคติข องประชาชนที่จ องวัค ซี น ทางเลือ ก ในเขตอ าเภอเมือ งพิษ ณุ โลก จังหวัด
พิษณุโลก ทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
ด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับสมมุตฐิ านที่ตงั ้ ไว้ โดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ามาก ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มีความคิดเห็นว่าประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือก ในเขต
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกให้ความสาคัญกับการกากับ ติดตาม ประเมินผล และการจัดการ
กับปั ญหาที่เกิดขึ้นในการให้วคั ซีนป้ องกันโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข จึงทาให้ทศั นคติของ
ประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการ
ด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการควบคุม มีผ ลต่อการ
ตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำวิ จยั ในครัง้ นี้
จากผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ้ เสนอแนะจากผูต้ อบแบบสอบถามดังนี้
1. ควรมีการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพให้แก่ประชาชนโดยทีไ่ ม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะเป็ น
สวัสดิการพืน้ ฐานทีป่ ระชาชนทุกคนควรได้รบั อย่างเท่าเทียม
2. ควรมีการจัดหาวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม (messenger RNA: mRNA) ได้แก่ วัคซีนไฟเซอร์
และวัคซีนโมเดอร์นา ให้รวดเร็วมากกว่านี้
3. ควรมีการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้เพียงพอกับจานวนของประชาชนในประเทศ
4. ควรมีการจัดสรรสถานทีบ่ ริการฉีดวัคซีนโควิด 19 มากขึน้ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล
ทุกแห่ง หรือมีการระดมกาลังเจ้า หน้าทีฉ่ ีดตามบ้าน เป็ นต้น รวมถึงควรมีการเปิ ดให้ประชาชนสามารถ
วอล์คอิน (Walk-in) โดยไม่ตอ้ งนัดหมายล่วงหน้าหรือลงทะเบียนขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
5. ควรมีการกระจายอานาจในการบริหารจัดการวัค ซีนโควิด 19 ด้านการจัดซื้อและกระจาย
วัคซีนโควิด 19 เพื่อให้เกิดการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึน้
ข้อเสนอแนะในกำรทำวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการทาการศึกษาครัง้ ต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยตัวแปรอื่น ๆ ทีอ่ าจจะส่งผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของ
โรงพยาบาลเอกชนของประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือก ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เช่น ด้านความพึงพอใจ ปั จจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ความไว้วางใจต่อวัคซีนโควิด 19 และการรับรู้
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการติดเชือ้ โควิด 19 เป็ นต้น
2. การศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้เลือกใช้กลุ่มประชากรที่เป็ นประชาชนที่จองวัคซีนทางเลือก ในเขต
อาเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลกเท่านัน้ ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่มคี วามหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
จึงควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครัง้ ต่อไปที่แตกต่างจากเดิ ม เพื่อให้ค รอบคลุมและสะท้อนถึง
ทัศนคติของประชาชนทีจ่ องวัคซีนทางเลือกในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอหรือจังหวัดอื่น หรือเปลีย่ นขนาดของกลุ่ม
ประชากร เพื่อให้ได้รบั ข้อมูลทีม่ คี วามแตกต่างกัน
3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจยั อาจจะนาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติด้วยวิธกี ารอื่นเพิ่ มขึ้น
เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ทม่ี คี วามหลากหลายมากยิง่ ขึน้
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