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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีน ปองกันโควิด-19 ของประชากรใน
จั งหวั ด สมุ ท รปราการ จำแนกตามป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ได แ ก ด า นเพศ, อายุ , ระดั บ การศึ ก ษา, และอาชี พ
(2) เพื่อศึกษาทัศนคติตอโรคโควิด-19 และทัศนคติตอวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ไดแก ดานประสิทธิภาพและ
ดานความปลอดภัย ที่สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ
กลุมตัวอยา งที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ คื อ ประชากรในจังหวัดสมุ ทรปราการ จำนวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่,
รอยละ, คาเฉลี่ย, และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติการทดสอบ
แบบ t-test, สถิ ติ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One way ANOVA), และสถิ ติ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (MultipleRegression Analysis)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลทั้งดานเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา,และอาชีพที่ตางกัน
ไมไดมีผลทำใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการตางกัน ขณะที่ปจจัย
ดา นทัศนคติตอโรคโควิด-19, ทัศนคติตอประสิทธิภาพของวัคซีน ปองกัน โรคโควิด-19, และทัศนคติตอความ
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ปลอดภัยของวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 พบวามีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการ
คำสำคัญ : การตัดสินใจฉีดวัคซีน; วัคซีนปองกันโควิด-19
ABSTRACT
The purpose of this research were (1) to study the Decision Making on Covid-19
vaccination among population in Samutprakarn Province, classified by personal factors of the
population including gender, age, education level, and occupation (2) to study attitudes
toward covid-19 disease, Covid-19 vaccine’s efficacy, and Covid-19 vaccine’s safety that affect
the decision Making on Covid-19 vaccination among population in Samutprakarn Province.
The sample group used in this research are population in Samutprakarn 400 people
and questionnaires are a tool for data collection. Then the collected data were analyzed in
term of frequency, percentage, mean and standard deviation. Moreover, hypothesis were
tested with t-test and one-way ANOVA statistics and multiple regression.
The results of the study revealed that personal factors of the population in
Samutprakarn province of different gender, age, education level, and occupation have no
different in decision making on Covid-19 vaccination is not different. While, the attitudes
toward covid-19 disease, Covid-19 vaccine’s efficacy, and Covid-19 vaccine’s safety affect the
decision making on Covid-19 vaccination among population in Samutprakarn.
Keywords: decision making on Vaccine; Covid-19 Vaccine
บทนำ
ในชวงตนปพ.ศ. 2563 ไดมีการคนพบเชื้อไวรัสสายพันธุใหม ที่มีชื่อวา SARS-CoV-2 หรือโคโรนาไวรัส
ซึ่งเปนเชื้อที่กอโรคตอระบบทางเดิน หายใจ มีระยะฟกตัวประมาณ 14 วัน ทำใหในชวงแรกผูที่ไดรับเชื้อยังไม
แสดงอาการมากนักจึงทำใหไมสามารถทราบผูที่ไดรับเชื้อไดทันที ดังนั้นจึงทำใหเชื้อแพรกระจายเปนวงกวา ง
อยางรวดเร็วจนสงผลใหมีการแพรกระจายของเชื้อไปทั่วโลก ซึ่งนำมาสูการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมครั้งใหญ
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่พบการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และการแพรกระจายของเชื้อเริ่ม
กระจายเปนวงกวางจึงสงผลใหมีจำนวนผูติดเชื้อมากขึ้น ทำใหทางรัฐบาลตองดำเนินการจัดทำมาตรการยับยั้ง
การแพรระบาด เช น การป ด เมื อ ง (lockdown) ทั้ งภายในประเทศและการป ด พรมแดนระหวา งประเทศ,
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การตรวจและติดตามกลุมเสี่ยง (contact tracing), การใหบุคคลปฏิบัติงานในที่พักอาศัยของตน (Work from
home), การใหเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) เปนตน
ถึงแมมาตรการตาง ๆ จะสงผลใหประเทศไทยสามารถควบคุมการติดเชื้อไดดีขึ้น แตในภาคเศรษฐกิจ
กลับไดรับผลกระทบ โดยพบวา ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทำให GDP ในชวงตน ป
2563 ลดลงมาเมื่อเที ยบกั บป กอนหนา ถึงระดับ ประมาณ -10% สำหรับในภาคอุตสาหกรรมพบวา มีหลาย
อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบทางลบจากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ไดแก อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
เครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมเคมีภัณ ฑ, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส, อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร, อุตสาหกรรมรถยนต, อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา, อุตสาหกรรมยางรถยนต, อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศ, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมเครื่องหนัง, อุตสาหกรรมเสื้อผาเครื่องแตงกาย, และยัง
สงผลตออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งโรงแรมและอุตสาหรรมการบิน เนื่องดวยการลดลงของ
นักทองเที่ยวตางชาติ ทำใหรายไดจากนักทองเที่ยวระหวางประเทศของไทยมีการลดลง ซึ่งถือเปนหนึ่งในปจจัยที่
ทำใหกระทบตอเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมที่ลดลงในระดับติดลบได
ถึงแมวาในปพ.ศ. 2564 ประชาชนชาวไทยจะสามารถปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม (New normal) ไดมากขึ้น
แตอยางไรก็ตามสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ยังคงมีการแพรกระจายอยางตอเนื่อง ดังนั้นวัคซีนจึง
ถือเปนหนึ่งในปจจัยที่มีความสำคัญที่สุดที่ทางการแพทยแนะนำสำหรับการปองกันและควบคุมการแพรระบาด
ของโรค ทั้งนี้มีหลักฐานอางอิงสนับสนุนประสิทธิภาพของวัคซีนที่ไดสามารถลดการแพรระบาดและสงผลใหอัตรา
การเสียชีวิตของประชาชนจากการแพรระบาดของเชื้อตางๆลดลงอยางมาก จนทำใหบางโรคพบวามีอุบัติการณ
ลดลงอยางมีนัยสำคัญ ขณะที่บางโรคอาจไมพบอุบัติการณการแพรระบาดอีก จากขอมูลขางตนจึงทำใหเห็นวา
วัคซีนมีบทบาทสำคัญในการลดการแพรระบาดของเชื้อ ทำใหทั่วโลกตางเรงพัฒนาวัคซีนเพื่อปองกัน โควิด-19
และเรงกระจายวัคซีนใหกับประชาชนทุกคนอยางทั่วถึง
ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 มีการรับรองวัคซีนปองกันโควิด-19 ใหใชในประเทศไทย อยางไรก็
ตามการจะเริ่มเห็นผลของวัคซีนในการลดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดนั้น พบวาประชาชนในประเทศ
จะตองไดรับวัคซีนครบคอรส อยางนอยรอยละ 50 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ แตเนื่องจากวัคซีนมี
การพัฒนาคิดคนอยางรวดเร็ว ประกอบกับยังมีการศึกษาที่ไมมากพอ ทำใหประชาชนยังเกิดความไมเชื่อมั่นใน
วัคซีน อันสงผลใหแมจะมีวัคซีนแตประชาชนทุกคนอาจจะไมไดตัดสินใจฉีด ซึ่งหากเปนเชนนั้นก็จะยังคงทำให
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงอยู ดังนั้นหากสามารถศึกษาปจ จัยที่มีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนของ
ประชาชนได จึงจะถือเปนทางออกที่ดีที่สุดในการเสนอแนะแนวทางการกระตุนใหประชาชนไดรับการฉีดวัคซีน
ใหกับทางสาธาณสุขและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดานเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, และอาชีพ
3. เพื่อศึกษาทัศนคติตอโรคโควิด-19, ทัศนคติตอวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ไดแก ดานประสิทธิภาพ
และดานความปลอดภัย ที่สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ
ขอบเขตของงานวิจยั
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนกลุมตัวอยางที่
ใชในงานวิจัย คือ 400 คน
2. ด า นเนื้ อ หา คื อ เป น การศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โควิ ด -19 ของประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการ
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรอิส ระ ไดแก ปจ จัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, และอาชีพ ,
ปจจัยดานทัศนคติตอโรคโควิด-19, และปจจัยดานทัศนคติตอวัคซีนปองกันโควิด-19
2. ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ จำแนก
ตามปจจัยประชากรศาสตร ไดแก ดานเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, และอาชีพ
2. เพือ่ ใหทราบถึงทัศนคติตอโรคโควิด-19 ที่สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อใหนำผลวิจัยที่ไดมาเสนอแนะแนวทางใหกับทางสาธาณสุขและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ในการจัดทำแผนกระตุนใหประชากรตัดสินใจรับวัคซีนอยางทั่วถึงและครอบคลุม
สมมติฐานงานวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก ดานเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, และอาชีพที่ตางกัน มีผล
ทำใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติตอโรคโควิด-19 สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากร
ในจังหวัดสมุทรปราการ
สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติตอวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ไดแก ดานประสิทธิภาพและดานความปลอดภัย
สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ
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กรอบแนวคิดงานวิจัย
ปจจัยประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
ทัศนคติตอโรคโควิด-19

การตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกัน
โควิด-19 ของประชากรในจังหวัด

ทัศนคติตอวัคซีน
- ดานประสิทธิภาพ

-

ดานความปลอดภัย

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
1. ความหมายของทัศนคติ
ปภัสนันท ชมจันทึก (2561, น. 15) ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ ความรูสึกนึกคิดของ
บุ ค คล ที่ เกิด ขึ้ น จากประสบการณ การเรีย นรูในอดี ต ที่ มี ต อ สิ่ งใดสิ่ง หนึ่ ง ซึ่ งมี ผ ลต อ พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลจะ
แสดงออกตอสิ่งนั้น
ศิริพ ร วามะศิริ (2560, น. 24) ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ การที่บุคคลเกิดความคิด
ความรูสึกตอบุคคล สิ่งของหรือสถานการณตาง ๆ ในดานการประเมินคาจนเกิดเปนปฏิกิริยาตอบสนองทางดาน
พฤติกรรม โดยทัศนคติจะสามารถเรียนรูไดหรือจัดการไดดวยประสบการณ
Kotler and Armstrong (2016, p.181) อางอิงจาก ปนัสยา ศรชัย (2559, น.23) ใหความหมายของ
ทัศนคติไววา เปนการเปรียบเทียบของบุคคลในเรื่องของการประเมินผล ความรูสึกและแนวโนมตอสิ่งของหรือ
ความคิดตางๆ ทัศนคติผลักดันใหบุคคลเกิดความชอบ ไมชอบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือทำใหบุคคลพยายามเขาหา
หรือหลีกเลี่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนตน
จากการทบทวนความหมายของทัศนคติ ผูวิจัยจึงทำการสรุปความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ
ความเชื่อ, ความรูสึก, หรือความคิดตอการแสดงออกทางพฤติกรรมในการตัดสินใจที่จะทำหรือไมทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ทั้งนี้เกิดจากประสบการณ, การเรียนรู, และสิ่งแวดลอมของแตละบุคคล ซึ่งผูวิจัยจึงนำมาสรุปสำหรับงานวิจัย
เรื่องนี้ไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความเขาใจตอสิ่งนั้นๆ ที่เกิดจาการเรียนรูผานประสบการณของแตละบุคคล
โดยตรงหรือผานคนใกลชิดหรือจากบุคคลากรทางการแพทย, ขอมูลขาวสาร อันนำมาสูความเชื่อตอสิ่งนัน้ และ
เกิดเปนความรูสึกทั้งดานบวกและดานลบ ทำใหเกิดความรูสึกมีความสุขหรือกังวลตอสิ่งนั้นได ทั้งนี้ในงานวิจัย
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ผูวิจัยไดนำทัศนคติมาประยุกตใชสำหรับ 3 ปจจัย คือ โรคโควิด-19, ประสิทธิภาพของวัคซีน, และความ
ปลอดภัยของวัคซีน
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ
1. ความหมายของการตัดสินใจ
สุขุม รัตนสิริเกียรติ, (2559) ไดใหความหมายการตัดสินใจไววา การตัดสินใจหมายถึง เปนกระบวนการ
ของการเลือกโดยการระบุการตัดสินใจรวบรวมขอมูลและประเมินผลการตัดสินใจทางเลือก การใชกระบวนการ
ตัดสินใจทีละขั้นตอนสามารถชวยใหทำการตัดสินใจอยางรอบคอบและรอบคอบมากขึ้นโดยการจัดระเบียบขอมูล
ที่เกี่ยวของและกำหนดทางเลือก
ณัชชา สุวรรณวงศ, (2560) ไดใหความหมายการตัดสินใจไววา การตัดสินใจหมายถึง การใชความคิดใน
การศึกษาและวิเคราะหปญหาหรือโอกาสในการประเมินหรือพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุดจากหลาย
ทางเลือกเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
จากการทบทวนความหมายของการตัดสินใจผูวิจัยจึงสรุปวา การตัดสินใจหมายถึงกระบวนการในการ
เลือกทางใดทางหนึ่ง โดยอาศัยการวิเคราะหปญหาและโอกาส เพื่อใหไดมาซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุด ที่เปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของผูตัดสินใจ รวมถึงมีผลเสียทั้งกับตนเองและผูอื่นนอยที่สุดหรือไมมีเลย
2. ความสำคัญของการตัดสินใจ
ณัชชา สุวรรณวงศ, (2560) ไดอธิบายของความสำคัญของการตัดสินใจไววา การตัดสินใจมีความสำคัญ
คือ การตัดสิน ใจที่ดีโดยการใชเครื่องมือหรือใชเกณฑการตัดสิน ใจที่เหมาะสมจะกอใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่มี
คุณภาพ สามารถแกไขปญหาไดและยังสามารถชวยลดความขัดแยงลงไดอีกดวย
สายพิ ณ มั ต ตะนามะ (2559) ได อ ธิ บ ายของความสำคั ญ ของการตั ด สิ น ใจไว ว า การตั ด สิ น ใจมี
ความสำคัญ คือ การตัดสินใจถือไดวามีความสำคัญอยางยิ่งเพราะเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยและมีความสำคัญ
ตอการบริหารจัดการภายในองคการเพราะการตัดสินใจที่ดี ที่ถกู ตองเหมาะสมจะสามารถจัดการกับปญหา หรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได ทำใหการปฏิบัติงานในองคการสามารถดำเนินไปตามวัตถุประสงคดวยความเรียบรอย
จากการทบทวนความสำคัญ ของการตัดสินใจผูวิจัยจึงสรุปวา ความสำคัญของการตัดสิน ใจคือ เปน
เครื่องมือที่ใชในการแกไขปญหา ลดความขัดแยง และทำใหไดผลสรุปทางเลือกที่เปนประโยชนตอผูตัดสินใจมาก
ที่สุด
3. กระบวนการตัดสินใจฉีดวัคซีน
อางอิงจากหนังสือ Vaccination and trust (2017) ที่จัดทำโดยองคการอนามัยโลก ซึ่งไดทำการสรุป
กระบวนการตัดสินใจฉีดวัคซีน ไดเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้น ที่ 1 ขั้ น การรั บ รูข อ มู ล เกี่ ยวกั บ วัค ซี น โดยแต ล ะบุ คคลจะมี ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ วัค ซี น ที่ แ ตกต า งกั น
เนื่องจากแหลงที่มาของขอมูลที่แตกตางกัน โดยที่แหลงที่มาสำหรับการรับรูขอมูลเกี่ยวกับวัคซีน ไดแก ขอมูล
ขาวสารจากสื่อทั้งทางโทรทัศน วิทยุ และออนไลน, การศึกษาหาขอมูลผานการเรียนรู, การเขารวมอบรมหรือ
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สั ม มนา, การได รั บ ข อ มู ล จากคนใกล ชิ ด /บุ ค คลากรทางการแพทย , จากประสบการณ ส ว นตั ว หรื อ จาก
ประสบการณของผูอื่น
ขั้นที่ 2 ขั้นการยอมรับความเสี่ยง โดยแบงออกเปนการยอมรับความเสี่ยงตอโรคกับยอมรับความเสี่ยง
ของวัคซีน ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงจะอาศัยจากการรับรูขอมูลในขั้นแรก ทำใหแตละบุคคลจะมีความเขาใจ
ตอโรคและวัคซีนที่แตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับความรูสึกและอารมณของแตละบุคคล โดยในกรณีของโรคจะขึ้นกับ
การประเมินของแตละบุคคลในการพิจารณาโอกาสที่ตนเองจะเกิดโรคกับการประเมินระดับความรุนแรงของโรค
นั้นๆ ขณะที่วัคซีนจะเปนการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ขั้นที่ 3 ขั้นการพิจารณาทางเลือก โดยความรูสึกและอารมณที่เกิดขึ้นในขั้นตอนที่สอง จะนำมาสูการ
เกิดเปนทัศนคติของแตละบุคคลตอโรคและวัคซีน อันนำมาสูการพิจารณาทางเลือกที่ทัศนคติของตนยอมรับได
มากที่สุด
ขั้น ที่ 4 ขั้น การตัดสิน ใจ เปน ขั้น ตอนที่ณ เวลานั้น บุ คคลจะมีคำตอบของตนวา จะตัดสิน ใจที่จ ะฉีด
หรือไมฉีดวัคซีน อยางไรก็ตามพบวาอาจมีปจจัยบางอยางที่อาจเปนอุปสรรคที่รบกวนตอการตัดสินใจฉีดวัคซีน
เชน ราคาของวัคซีน, ปญหาเรื่องระยะเวลาและการเดินทาง, รวมถึงการกระจายของวัคซีน เปนตน
จากการทบทวนกระบวนการในการตัดสินใจฉีดวัคซีนจึงทำใหผูวิจัยสรุปไดวา กระบวนการตัดสินใจฉีด
วัค ซี น คื อ การที่ บุ ค คลนำข อ มู ล ที่ ต นมี ม าพิ จ ารณาการยอมรับ ความเสี่ ย งต อ โรคและเปรี ย บเที ย บข อ มู ล
ประสิทธิภาพและผลขางเคียงของวัคซีนเพื่อประกอบการตัดสินใจฉีดวัคซีน ทั้งนี้โดยคำนึงถึงราคาและการเขาถึง
ของวัคซีนรวมดวย
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ง นี้ เป น การวิ จั ย แบบไม ท ดลอง (Non-Experimental Design) และเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ภ าคสน าม แบ บ วิ จั ย ตั ด ขวาง (Cross sectional studies) ใช เค รื่ อ งมื อ ก ารวิ จั ย เป น แบ บ สอบ ถาม
(Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดสมุทรปราการ
กลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน ไดจากการใชตารางของ Yamane (1973) ที่ระดับคาความเชื่อมั่น 95%
และกำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได ที่ 5% และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบปากตอปาก
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู วิ จั ย ได ใช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
โดยแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปดวย เพศ, อายุ, อาชีพ , และระดับ
การศึกษา โดยกำหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว
สวนที่ 2 ทัศนคติตอโรคโควิด-19 โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบที่ตรงกับตนเองมากที่สุด โดย
ใชเกณฑการวัดระดับแบบ Likert Scale ซึ่งจะประกอบไปดวยขอคำถามทั้งหมด 8 ขอ กำหนดให 5 = ระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็น
นอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
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สว นที่ 3 ทั ศ นคติ ตอ วั ค ซี น ป อ งกั น โควิด -19 ด า นประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย โดยให ผู ต อบ
แบบสอบถามเลือกคำตอบที่ตรงกับตนเองมากที่สุด โดยใชเกณฑการวัดระดับแบบ Likert Scale ซึ่งจะประกอบ
ไปดวยขอคำถามทั้งหมด 9 ขอ และ 10 ขอตามลำดับ กำหนดให 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับ
ความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนอย
ที่สุด
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบ
ที่ตรงกับตนเองมากที่สุด โดยใชเกณฑการวัดระดับแบบ Likert Scale ซึ่งประกอบไปดวยขอคำถามทั้งหมด
4 ขอ กำหนดให 5 = ตัดสินใจฉีดแนนอน, 4 = มีแนวโนมที่จะตัดสินใจฉีด, 3 = ไมแนใจ, 2 = มีแนวโนมที่จะไม
ตัดสินใจฉีด, 1 = ไมตัดสินใจฉีด
การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และค าความถี่ (Frequency) อธิบายตัวแปรที่มี ระดับการวัดเชิงกลุ ม
ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปรที่มีระดับการ
วั ด เชิ ง ปริ ม าณ ประกอบด ว ย ทั ศ นคติ ต อ โรคโควิ ด -19, ทั ศ นคติ ต อ วั ค ซี น ป อ งกั น โรคโควิ ด -19 ทั้ ง ด า น
ประสิทธิภาพและดานความปลอดภัย, และการตัดสินใจฉีดวัคซีน
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ จำแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดานเพศ โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test
2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ จำแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดานอายุ, ระดับการศึกษา, และอาชีพ โดยใชการวิเคราะหดวยขอมูลสถิติ One way
ANOVA และหากพบความแตกตางจะทำการทดสอบเปนรายคูดวยสถิติ LSDเพื่อศึกษาทัศนคติตอโรคโควิด-19
ที่สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใชการวิเคราะหดวย
ขอมูลสถิติ Multiple regression analysis (MRA)
2.3 เพื่อศึกษาทัศนคติตอวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ไดแก ดานประสิทธิภาพและดานความปลอดภัย ที่
สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใชการวิเคราะหดวย
ขอมูลสถิติ Multiple regression analysis (MRA)
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สรุปผลการวิจัย
1. การวิเคราะหแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1.1 ลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
มีจำนวน 315 คน คิดเปนรอยละ 78.75 มีอายุอยูในชวง 25 – 40 ป มีจำนวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.75
การศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีจำนวน 231 คน คิดเปนรอยละ 57.75 และประกอบอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยมีจำนวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.5
1.2 ราคาวัคซีนครบคอรสที่ประชากรยอมรับไดหากไมมีนโยบายฉีดวัคซีนฟรี พบวาราคาเฉลี่ยเทากับ
1,999.34 บาท โดยราคาสูงสุดที่ยอมรับไดอยูที่ 20,000 บาท ขณะที่ราคาต่ำสุดที่ยอมรับไดอยูที่ 30 บาท ดังนั้น
ผูวิจัยจึงหาราคาที่คนสวนใหญตอบมากที่สุด (mode) ซึ่งพบวาราคาที่คนสวนใหญยอมรับคือ 1,000 บาท
1.3 ประชากรจังหวัดสมุทรปราการมีทัศนคติตอโรคโควิด-19 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และคา S.D. เทากับ 0.5053 และเมื่อพิจารณาขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ขอที่ถาม
วาทานเขาใจวาโรคโควิด-19 มีการแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว
1.4 ประชากรจังหวัดสมุทรปราการมีทัศนคติตอวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และคา S.D. เทากับ 0.482 ขณะที่รายดานพบวาทัศนคติตอประสิทธิภาพของ
วัคซีนปองกันโควิด-19 โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และคา S.D. เทากับ 0.639 ขณะที่
ทัศนคติตอความปลอดภัยของวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14 และ
คา S.D. เทากับ 0.665
1.5 พบวาประชากรจังหวัดสมุทรปราการมีการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยภาพรวมมี
แนวโนมตัดสินใจทีจ่ ะฉีด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และคา S.D. เทากับ 0.818
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาการจำแนกประชากรในจังหวัดสมุทรปราการตามปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ประกอบดวยเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, และอาชีพ ที่แตกตางกันไมไดสง ผลใหการตัดสินใจ
ฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน
2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ พบวาตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว
ไดแก ทัศนคติตอโรคโควิด-19, ทัศนคติตอประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันโควิด-19, และทัศนคติตอความ
ปลอดภัยของวัคซีนปองกันโควิด-19 ตางมีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P < 0.05
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B

Std.
error

β

t

P

.219

.077

.135

2.853

.005*

ทัศนคติต่อประสิทธิภาพของวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 (X2)

.487

.060

.380

8.118

.000*

ทัศนคติต่อความปลอดภัยของวัคซีน

-.191

.057

-.155

-3.382

.001*

ตัวแปร

ทัศนคติต่อโรคโควิด-19 (X1)

R2

a
Constance

0.195 1.947

ป้องกันโควิด-19 (X3)
*หมายเหตุ; R = 0.442, R2 = 0.195, SEE = 0.737, F = 32.002, Sig. = 0.000, = P < 0.05

จากตารางแสดงถึงผลที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
(R) เทากับ 0.442 และสามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 19.5 ซึ่งสามารถนำมาพยากรณในรูปแบบสมการ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
Ŷ = 1.947 + 0.219 (X1) + 0.487 (X2) - 0.191 (X3)
ทั้งนี้สามารถเรียงตามลำดับผลที่มีอิทธิพลลำดับสูงสุดไปต่ำสุดไดดังนี้ คือ ทัศนคติตอประสิทธิภาพของ
วัคซีนปองกันโควิด-19 , ทัศนคติตอโรคโควิด-19 , และทัศนคติตอความปลอดภัยของวัคซีนปองกันโควิด-19
อภิปรายผล
1. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาการจำแนกประชากรในจังหวัดสมุทรปราการตามปจจัยดานประชากรศาสตร
ประกอบดวยเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, และอาชีพ ไมไดสงผลใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของ
ประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน
1.1. ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่มีเพศตางกัน พบวาไมไดสงผล
ใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคที่รุนแรงจึงทำใหเพศไมไดมี
ผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของแนวคิดของปณิตา ครองยุทธและคน
อื่นๆ (2561) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญใน
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ผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบวาปจจัยดานเพศที่แตกตางกันไมได
สงผลตอการการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญโดยภาพรวมที่แตกตางกัน และสอดคลองกับแนวคิด
ของ Nzaji M., et al. (2020) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง Acceptability of Vaccination Against COVID-19
Among Healthcare Workers in the Democratic Republic of the Congo ผลพบวาปจจัยดานเพศที่
แตกตางกันไมไดสงผลตอการตัดสินใจยอมรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ที่แตกตางกัน
1.2. ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่มีอายุตางกัน พบวาไมไดสงผล
ใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาจากสถานการณการแพรระบาดที่รุนแรงอาจทำใหการแพรกระจาย
ของขาวสารคอนขางแพรกระจายอยางรวดเร็ว ทำใหการที่อายุแตกตางกันไมไดสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีน
ปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Cheuk Chi Tam
และคนอื่นๆ (2020) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง Factors associated with decision making on COVID-19
vaccine acceptance among college students in South Carolina ผลพบวาปจจัยดานอายุที่แตกตางกัน
ไมไดสงผลตอการตัดสินใจยอมรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามพบวาผลดังกลาวขัดแยงกับ
งานของมนัสนันทุ ธนวิกรานตกูล และคนอืน่ ๆ (2558) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง การยอมรับวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญตามฤดูกาลของบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหงหนึ่งกรุงเทพมหานคร ผล
พบวาปจจัยดานอายุที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจยอมรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลที่
แตกตางกัน
3. ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่มีระดับการศึกษาตางกัน พบวา
ไมไดสงผลใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาระดับการศึกษาที่ตางกันไมไดมีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีน
ปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน เนื่องจากขอมูลขาวสารของโรคโควิด-19 และ
วัคซีนปองกันโควิด-19 มีการกระจายเปนวงกวาง ทั้งนี้ผลดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ Wang J., et al
(2020) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง Acceptance of COVID-19 Vaccination during the COVID-19 Pandemic
in China ผลที่ไดพบวาปจจัยดานระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ไมไดสงผลตอการตัดสินใจยอมรับวัคซีนปองกัน
โควิด-19 ที่แตกตางกัน และสอดคลองกับแนวคิดของ Gatwood J., et al (2021) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง
Factors influencing likelihood of COVID-19 vaccination: A survey of Tennessee adults ผลพบวา
ปจจัยดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมไดสงผลตอการตัดสินใจยอมรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ที่แตกตางกัน
4. ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่มีอาชีพตางกัน พบวาไมไดสงผล
ใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาอาชีพที่กำหนดในแบบสอบถามอาจไมจำเพาะมากพอ ทำใหผลที่
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ไดไมตางกัน อยางไรก็ตามผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Leng A., et al (2020) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง
Individual preferences for COVID-19 vaccination in China ผลพบวาปจจัยดานอาชีพที่แตกตางกัน ไมได
สงผลตอการตัดสินใจยอมรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ที่แตกตางกัน แตพบวาขัดแยงกับงานศึกษาของปณิตา
ครองยุทธและคนอื่นๆ (2561) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญในผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลพบวาปจจัยดานอาชีพที่
แตกตางกันสงผลตอการการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญโดยภาพรวมที่แตกตางกัน ซึ่งไปสอดคลอง
กับอีกการศึกษา ซึ่งเปนงานวิจัยของ Nzaji M., et al (2020) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง Acceptability of
Vaccination Against COVID-19 Among Healthcare Workers in the Democratic Republic of the
Congo ผลพบวาปจจัยดานอาชีพที่แตกตางกันสงผลตอการการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19โดยภาพรวมที่
แตกตางกัน
2. ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ ทัศนคติตอโรคโควิด-19, ทัศนคติตอ
ประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันโควิด-19, และทัศนคติตอความปลอดภัยของวัคซีนปองกันโควิด-19 ตางมีผลตอ
การตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P <
0.05
2.1. ปจจัยดานทัศนคติตอโรคโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ พบวาสงผลตอการ
ตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาทัศนคติตอโรคโควิด-19 ของประชากรสงผลตอการตัดสินใจฉีด
วัคซีนปองกันโควิด-19 โดยหากประชาชนมีทัศนคติตอโรคโควิด-19 วามีความรุนแรงมากจะสงผลใหการตัดสินใจ
ฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของศิริมา เทพ
สุภา และคนอืน่ ๆ (2559) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเขารับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
และบุคลากรของสถาบันบำราศนราดูร ผลพบวาทัศนคติและการรับรูความรุนแรงของโรคโควิด-19 มีผลตอการ
ตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 รวมถึงสอดคลองกับการศึกษาของ Leidy Y.G., et al (2020) ที่ได
ทำการศึกษาเรื่อง Acceptance of a COVID-19 vaccine: A multifactorial consideration ผลพบวา
ทัศนคติและการรับรูความรุนแรงของโรคโควิด-19 มีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ Paul L., et al (2020) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง Acceptability of a COVID-19
vaccine among adults in the United States: How many people would get vaccinated และ
สอดคลองกับการศึกษาของ Jiahao Wang และคนอื่นๆ (2020) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง Acceptance of
COVID-19 Vaccination during the COVID-19 Pandemic in China ผลพบวาทัศนคติและการรับรูความ
รุนแรงของโรคโควิด-19 มีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19

13

2.2. ปจจัยดานทัศนคติตอประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ พบวาสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาทัศนคติตอประสิทธิภาพของ
วัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยหากประชาชนมี
ทัศนคติในเชิงบวกตอประสิทธิภาพของวัคซีนจะสงผลทำใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงาน
ศึกษาของ Yulan L. (2020) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง Understanding COVID-19 vaccine demand and
hesitancy: A nationwide online survey in China พบวาการรับรูประสิทธิภาพของวัคซีนสงผลตอความ
ตั้งใจที่จะฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 และสอดคลองกับการศึกษาของ Sarah K., et al (2020) ที่ทำการศึกษา
เรื่อง Factors Associated With US Adults’ Likelihood of Accepting COVID-19 Vaccination ซึ่งผล
พบวาประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 โดย
หากวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงจะยิ่งมีแนวโนมตัดสินใจฉีดสูงขึ้น
2.3. ปจจัยดานทัศนคติตอความปลอดภัยของวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ พบวาสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาทัศนคติตอความปลอดภัยของวัคซีน
ปองกันโควิด-19 ของประชากรสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยหากประชาชนมีทัศนคติใน
เชิงลบตอประสิทธิภาพของวัคซีนจะสงผลทำใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของ
Robert M.K. และ Milstein A. (2021) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง Influence of a COVID-19 vaccine’s
effectiveness and safety profile on vaccination acceptance ผลพบวาความปลอดภัยของวัคซีนปองกัน
โควิด-19 สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยหากพบวาวัคซีนมีผลขางเคียงที่รุนแรงจะทำใหมี
แนวโนมในการไมตัดสินใจฉีดวัคซีน และสอดคลองกับงานวิจัยของ Leng A., et al (2020) ที่ไดทำการศึกษา
เรื่อง Individual preferences for COVID-19 vaccination in China ผลพบวาความปลอดภัยของวัคซีน
ปองกันโควิด-19 สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 เชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
จากผลวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อเปนประโยชนแกองคกรที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ดานทัศนคติตอประสิทธิภาพวัคซีน ถือเปนดานที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19
ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการมากที่สุด ดังนัน้ ทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและหนวยงานที่
เกี่ยวของ จึงควรมีการรณรงคใหความรูเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันโควิด-19 มากขึ้น โดยมุงเนนให
ประชากรเขาใจถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนที่ชวยในการลดอัตราการสียชีวติ จากโรคโควิด-19 รวมถึงชวยให
แมจะไดรับเชื้อแตความรุนแรงของโรคจะไมรุนแรงจนเปนอันตรายถึงชีวิต และบุคลากรทางการแพทยควรเปน
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ผูใหขอมูลแนะนำประสิทธิภาพของวัคซีนเพราะจะชวยทำใหประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการตัดสินใจฉีดวัคซีน
ปองกันโรคโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น
2. ดานทัศนคติตอโรคโควิด-19 ถือเปนดานที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการรองลงมา ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาประชากรสวนใหญมีความเขาใจเปนอยางดี
ถึงการแพรกระจายเชื้อทีร่ วดเร็ว แตกลับพบวาทัศนคติตอ โรคโควิด-19 รายขอที่ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความ
เชื่อวาตนเองหรือคนใกลชิดมีโอกาสที่จะเกิดโรคโควิด-19 จากผลดังกลาวทำใหเห็นวาประชาชนบางสวนยังไม
รับรูถึงความเสี่ยงของตนตอโอกาสที่จะเปนผูตดิ เชื้อ ดังนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและหนวยงานที่
เกี่ยวของ จึงควรจัดกิจกรรมที่ใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจถึง
ความรุนแรงของโรคโควิด-19 ซึ่งถือเปนปญหาสุขภาพที่สำคัญ รวมถึงใหประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงของตน
ตอโอกาสที่จะเปนผูติดเชื้อ เนื่องจากเชื้อทีย่ ังคงมีการแพรกระจายอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
3. ดานทัศนคติตอความปลอดภัยของวัคซีนถือเปนอีกหนึ่งดานที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีน
ปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพบวาปจจัยดานนีจ้ ะแปรผกผันกับการตัดสินใจฉีด
วัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงควรใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับผลขางเคียงของวัคซีนที่อาจจะไดรับและควรให
ประชาชนทุกคนเขาใจวาบุคคลใดที่ถือเปนกลุมเสี่ยงในการรับวัคซีน รวมถึงควรมีการจัดทำและประชาสัมพันธ
ชองทางการใหขอมูลเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนที่ถูกตองซึ่งไดรับการยืนยันจากทางการแพทย
4. การตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาพบวา
ประชากรสวนใหญจะตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 หากมีนโยบายใหฉีดวัคซีนฟรี ดังนั้นจึงมีควรมีการ
จัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนใหประชากรไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ฟรีและควรมีการกระจายวัคซีนอยาง
ทั่วถึงใหประชาชนทุกคน อยางไรก็ตามหากไมสามารถมีนโยบายวัคซีนฟรีไดอยางทั่วถึง พบวาราคาวัคซีนครบ
คอรสที่ประชากรยอมรับไดเฉลี่ยเทากับ 1,999.34 บาท โดยราคาที่คนสวนใหญตอบมากที่สุด คือ 1,000 บาท
ดังนั้นจึงควรจัดหาวัคซีนที่มีราคาอยูในชวงดังกลาว หรือควรมีการสนับสนุนเพื่อใหประชากรสามารถเขาถึงวัคซีน
ภายในราคาดังกลาว
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางในพื้นที่อนื่ ๆเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถทราบถึงการตัดสินใจฉีดวัคซีน
ปองกันโควิด-19 ของประชากรในพืน้ ที่ตางๆของประเทศไทย เพื่อใหสามารทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรของประเทศในภาพรวม
2. ควรเพิ่มตัวแปรอิสระในการศึกษาเพิ่มเติม เชน ดานราคา, ดานนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนให
ฉีดวัคซีน, ดานชนิดของวัคซีน, ดานการเขาถึงวัคซีนของประชากร เปนตน
3. ควรเพิ่มเครื่องมือในการศึกษาวิจัยใหกวางขึ้น นอกเหนือจากแบบสอบถาม เชน การสัมภาษณ
เปนตน เพื่อใหไดขอมูลที่เปนเชิงคุณภาพมากขึ้น
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