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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรใน

จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดานเพศ, อายุ , ระดับการศึกษา, และอาชีพ  

(2) เพื่อศึกษาทัศนคติตอโรคโควิด-19 และทัศนคติตอวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ไดแก ดานประสิทธิภาพและ

ดานความปลอดภัย ท่ีสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 400 คน โดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสำหรับการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี, 

รอยละ, คาเฉลี่ย, และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สำหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติการทดสอบ

แบบ t-test, สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA), และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple- 

Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลท้ังดานเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา,และอาชีพท่ีตางกัน 

ไมไดมีผลทำใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการตางกัน ขณะท่ีปจจัย

ดานทัศนคติตอโรคโควิด-19, ทัศนคติตอประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันโรคโควิด-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 ท่ีมีชื่อวา SARS-CoV-2 หรือโคโรนาไวรัส 

ซึ่งเปนเชื้อท่ีกอโรคตอระบบทางเดินหายใจ มีระยะฟกตัวประมาณ 14 วัน ทำใหในชวงแรกผูท่ีไดรับเชื้อยังไม

แสดงอาการมากนักจึงทำใหไมสามารถทราบผูท่ีไดรับเชื้อไดทันที ดังนั้นจึงทำใหเชื้อแพรกระจายเปนวงกวาง

อยางรวดเร็วจนสงผลใหมีการแพรกระจายของเชื้อไปท่ัวโลก ซึ่งนำมาสูการเปลี่ยนแปลงท้ังทางเศรษฐกิจและ

สังคมคร้ังใหญ 

ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศท่ีพบการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และการแพรกระจายของเชื้อเร่ิม 

กระจายเปนวงกวางจึงสงผลใหมีจำนวนผูติดเชื้อมากข้ึน ทำใหทางรัฐบาลตองดำเนินการจัดทำมาตรการยับย้ัง

การแพรระบาด เชน การปดเมือง (lockdown) ท้ังภายในประเทศและการปดพรมแดนระหวางประเทศ,  
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การตรวจและติดตามกลุมเสี่ยง (contact tracing), การใหบุคคลปฏิบัติงานในท่ีพักอาศัยของตน (Work from 

home), การใหเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) เปนตน  

ถึงแมมาตรการตาง ๆ จะสงผลใหประเทศไทยสามารถควบคุมการติดเชื้อไดดีข้ึน แตในภาคเศรษฐกิจ

กลับไดรับผลกระทบ โดยพบวาในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทำให GDP ในชวงตนป 

2563 ลดลงมาเมื่อเทียบกับปกอนหนาถึงระดับประมาณ -10% สำหรับในภาคอุตสาหกรรมพบวามีหลาย

อุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบทางลบจากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ไดแก อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ

เคร่ืองด่ืม, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส, อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและอุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอร, อุตสาหกรรมรถยนต, อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา, อุตสาหกรรมยางรถยนต, อุตสาหกรรม

เคร่ืองปรับอากาศ, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง, อุตสาหกรรมเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย, และยัง

สงผลตออุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท้ังโรงแรมและอุตสาหรรมการบิน เนื่องดวยการลดลงของ

นักทองเท่ียวตางชาติ ทำใหรายไดจากนักทองเท่ียวระหวางประเทศของไทยมีการลดลง ซึ่งถือเปนหนึ่งในปจจัยท่ี

ทำใหกระทบตอเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมท่ีลดลงในระดับติดลบได 

ถึงแมวาในปพ.ศ. 2564 ประชาชนชาวไทยจะสามารถปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม (New normal) ไดมากข้ึน 

แตอยางไรก็ตามสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ยังคงมีการแพรกระจายอยางตอเนื่อง ดังนั้นวัคซีนจึง

ถือเปนหนึ่งในปจจัยท่ีมีความสำคัญท่ีสุดท่ีทางการแพทยแนะนำสำหรับการปองกันและควบคุมการแพรระบาด

ของโรค ท้ังนี้มีหลักฐานอางอิงสนับสนนุประสทิธิภาพของวัคซีนท่ีไดสามารถลดการแพรระบาดและสงผลใหอัตรา

การเสียชีวิตของประชาชนจากการแพรระบาดของเชื้อตางๆลดลงอยางมาก จนทำใหบางโรคพบวามีอุบัติการณ

ลดลงอยางมีนัยสำคัญ ขณะท่ีบางโรคอาจไมพบอุบัติการณการแพรระบาดอีก จากขอมูลขางตนจึงทำใหเห็นวา

วัคซีนมีบทบาทสำคัญในการลดการแพรระบาดของเชื้อ ทำใหท่ัวโลกตางเรงพัฒนาวัคซีนเพื่อปองกันโควิด-19 

และเรงกระจายวัคซีนใหกับประชาชนทุกคนอยางท่ัวถึง  

ท้ังนี้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  มีการรับรองวัคซีนปองกันโควิด-19 ใหใชในประเทศไทย อยางไรก็

ตามการจะเร่ิมเห็นผลของวัคซีนในการลดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดนั้น พบวาประชาชนในประเทศ

จะตองไดรับวัคซีนครบคอรส อยางนอยรอยละ 50 ของจำนวนประชากรท้ังหมดในประเทศ แตเนื่องจากวัคซีนมี

การพัฒนาคิดคนอยางรวดเร็ว ประกอบกับยังมีการศึกษาท่ีไมมากพอ ทำใหประชาชนยังเกิดความไมเชื่อมั่นใน

วัคซีน อันสงผลใหแมจะมีวัคซีนแตประชาชนทุกคนอาจจะไมไดตัดสินใจฉีด ซึ่งหากเปนเชนนั้นก็จะยังคงทำให

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงอยู ดังนั้นหากสามารถศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนของ

ประชาชนได จึงจะถือเปนทางออกท่ีดีท่ีสุดในการเสนอแนะแนวทางการกระตุนใหประชาชนไดรับการฉีดวัคซีน

ใหกับทางสาธาณสุขและหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ  
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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 ท่ีสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการ 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนกลุมตัวอยางท่ี

ใชในงานวิจัย คือ 400 คน 

 2. ดานเนื้ อหา  คือ เปนการศึกษาการตัดสิน ใจฉีดวัคซีนปองกัน โควิด-19 ของประชากรใน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล 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. เพือ่ใหทราบถึงทัศนคติตอโรคโควิด-19 ท่ีสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของ

ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ 

3. เพื่อใหนำผลวิจัยท่ีไดมาเสนอแนะแนวทางใหกับทางสาธาณสุขและหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ  

ในการจัดทำแผนกระตุนใหประชากรตัดสินใจรับวัคซีนอยางท่ัวถึงและครอบคลุม    

สมมติฐานงานวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก ดานเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, และอาชีพท่ีตางกัน มผีล

ทำใหการตัดสนิใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติตอโรคโควิด-19 สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากร

ในจังหวัดสมุทรปราการ 

สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติตอวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ไดแก ดานประสิทธิภาพและดานความปลอดภัย 

สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการ 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 

1. ความหมายของทัศนคติ 

ปภัสนันท ชมจันทึก (2561, น. 15) ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ ความรูสึกนึกคิดของ

บุคคล ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ การเรียนรูในอดีตท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมท่ีบุคคลจะ

แสดงออกตอสิ่งนั้น  

ศิริพร วามะศิริ (2560, น. 24) ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ การท่ีบุคคลเกิดความคิด 

ความรูสึกตอบุคคล สิ่งของหรือสถานการณตาง ๆ ในดานการประเมินคาจนเกิดเปนปฏิกิริยาตอบสนองทางดาน

พฤติกรรม โดยทัศนคติจะสามารถเรียนรูไดหรือจัดการไดดวยประสบการณ 

Kotler and Armstrong (2016, p.181) อางอิงจาก ปนัสยา ศรชัย (2559, น.23) ใหความหมายของ

ทัศนคติไววา เปนการเปรียบเทียบของบุคคลในเร่ืองของการประเมินผล ความรูสึกและแนวโนมตอสิ่งของหรือ

ความคิดตางๆ ทัศนคติผลักดันใหบุคคลเกิดความชอบ ไมชอบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือทำใหบุคคลพยายามเขาหา

หรือหลีกเลี่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนตน  

จากการทบทวนความหมายของทัศนคติ ผูวิจัยจึงทำการสรุปความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ 

ความเชื่อ, ความรูสึก, หรือความคิดตอการแสดงออกทางพฤติกรรมในการตัดสินใจท่ีจะทำหรือไมทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ท้ังนี้เกิดจากประสบการณ, การเรียนรู, และสิ่งแวดลอมของแตละบุคคล ซึ่งผูวิจัยจึงนำมาสรุปสำหรับงานวิจัย

เร่ืองนี้ไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความเขาใจตอสิ่งนั้นๆ ท่ีเกิดจาการเรียนรูผานประสบการณของแตละบุคคล

โดยตรงหรือผานคนใกลชิดหรือจากบุคคลากรทางการแพทย, ขอมูลขาวสาร อันนำมาสูความเชื่อตอสิ่งนัน้ และ

เกิดเปนความรูสึกท้ังดานบวกและดานลบ ทำใหเกิดความรูสึกมีความสุขหรือกังวลตอสิ่งนั้นได ท้ังนี้ในงานวิจัย

ปจจยัประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

  

ทัศนคติตอโรคโควิด-19 

ทัศนคติตอวัคซีน 

- ดานประสิทธิภาพ 

- ดานความปลอดภัย 

การตัดสินใจฉดีวัคซีนปองกัน 

โควิด-19 ของประชากรในจังหวัด
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ผูวิจัยไดนำทัศนคติมาประยุกตใชสำหรับ 3 ปจจัย คือ โรคโควิด-19, ประสิทธิภาพของวัคซีน, และความ

ปลอดภยัของวัคซีน 

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ 

 1. ความหมายของการตัดสินใจ 

สุขุม รัตนสิริเกียรติ, (2559) ไดใหความหมายการตัดสินใจไววา การตัดสินใจหมายถึง เปนกระบวนการ

ของการเลือกโดยการระบุการตัดสินใจรวบรวมขอมูลและประเมินผลการตัดสินใจทางเลือก การใชกระบวนการ

ตัดสินใจทีละข้ันตอนสามารถชวยใหทำการตัดสินใจอยางรอบคอบและรอบคอบมากข้ึนโดยการจัดระเบียบขอมูล

ท่ีเกี่ยวของและกำหนดทางเลือก 

ณัชชา สวุรรณวงศ, (2560) ไดใหความหมายการตัดสินใจไววา การตัดสินใจหมายถึง การใชความคิดใน

การศึกษาและวิเคราะหปญหาหรือโอกาสในการประเมินหรือพจิารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดจากหลาย

ทางเลือกเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

จากการทบทวนความหมายของการตัดสินใจผูวิจัยจึงสรุปวา การตัดสินใจหมายถึงกระบวนการในการ

เลือกทางใดทางหนึ่ง โดยอาศัยการวิเคราะหปญหาและโอกาส เพื่อใหไดมาซึ่งทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ท่ีเปนไปตาม

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของผูตัดสินใจ รวมถึงมีผลเสียท้ังกับตนเองและผูอื่นนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย 

2. ความสำคัญของการตัดสินใจ 

ณัชชา สุวรรณวงศ, (2560) ไดอธิบายของความสำคัญของการตัดสินใจไววา การตัดสินใจมีความสำคัญ 

คือ การตัดสินใจท่ีดีโดยการใชเคร่ืองมือหรือใชเกณฑการตัดสินใจท่ีเหมาะสมจะกอใหเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีมี

คุณภาพ สามารถแกไขปญหาไดและยังสามารถชวยลดความขัดแยงลงไดอีกดวย 

สายพิณ มัตตะนามะ (2559) ไดอธิบายของความสำคัญของการตัดสินใจไววา การตัดสินใจมี

ความสำคัญ คือ การตัดสินใจถือไดวามีความสำคัญอยางย่ิงเพราะเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยและมีความสำคัญ

ตอการบริหารจัดการภายในองคการเพราะการตัดสินใจท่ีดี ท่ีถูกตองเหมาะสมจะสามารถจัดการกับปญหา หรือ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ทำใหการปฏิบัติงานในองคการสามารถดำเนินไปตามวัตถุประสงคดวยความเรียบรอย 

จากการทบทวนความสำคัญของการตัดสินใจผูวิจัยจึงสรุปวา ความสำคัญของการตัดสินใจคือ เปน

เคร่ืองมือท่ีใชในการแกไขปญหา ลดความขัดแยง และทำใหไดผลสรุปทางเลือกท่ีเปนประโยชนตอผูตัดสินใจมาก

ท่ีสุด 

3. กระบวนการตัดสินใจฉีดวัคซีน 

อางอิงจากหนังสือ Vaccination and trust (2017) ท่ีจัดทำโดยองคการอนามัยโลก ซึ่งไดทำการสรุป

กระบวนการตัดสินใจฉีดวัคซีน ไดเปน 4 ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันการรับรูขอมูลเกี่ยวกับวัคซีน โดยแตละบุคคลจะมีขอมูลเกี่ยวกับวัคซีนท่ีแตกตางกัน 

เนื่องจากแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีแตกตางกัน โดยท่ีแหลงท่ีมาสำหรับการรับรูขอมูลเกี่ยวกับวัคซีน ไดแก ขอมูล

ขาวสารจากสื่อท้ังทางโทรทัศน วิทยุ และออนไลน, การศึกษาหาขอมูลผานการเรียนรู, การเขารวมอบรมหรือ
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สัมมนา , การได รับขอมูลจากคนใกลชิด/บุคคลากรทางการแพทย , จากประสบการณสวนตัวหรือจาก

ประสบการณของผูอื่น 

ข้ันท่ี 2 ข้ันการยอมรับความเสี่ยง โดยแบงออกเปนการยอมรับความเสี่ยงตอโรคกับยอมรับความเสี่ยง

ของวัคซีน  ท้ังนี้การยอมรับความเสี่ยงจะอาศัยจากการรับรูขอมูลในข้ันแรก ทำใหแตละบุคคลจะมีความเขาใจ

ตอโรคและวัคซีนท่ีแตกตางกัน โดยข้ึนอยูกับความรูสึกและอารมณของแตละบุคคล โดยในกรณีของโรคจะข้ึนกับ

การประเมินของแตละบุคคลในการพิจารณาโอกาสท่ีตนเองจะเกิดโรคกับการประเมินระดับความรุนแรงของโรค

นั้นๆ ขณะท่ีวัคซีนจะเปนการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย  

ข้ันท่ี 3  ข้ันการพิจารณาทางเลือก โดยความรูสึกและอารมณท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนท่ีสอง จะนำมาสูการ

เกิดเปนทัศนคติของแตละบุคคลตอโรคและวัคซีน อันนำมาสูการพิจารณาทางเลือกท่ีทัศนคติของตนยอมรับได

มากท่ีสุด 

ข้ันท่ี 4 ข้ันการตัดสินใจ เปนข้ันตอนท่ีณ เวลานั้น บุคคลจะมีคำตอบของตนวาจะตัดสินใจท่ีจะฉีด

หรือไมฉีดวัคซีน อยางไรก็ตามพบวาอาจมีปจจัยบางอยางท่ีอาจเปนอุปสรรคท่ีรบกวนตอการตัดสินใจฉีดวัคซีน 

เชน ราคาของวัคซีน, ปญหาเร่ืองระยะเวลาและการเดินทาง, รวมถึงการกระจายของวัคซีน เปนตน 

จากการทบทวนกระบวนการในการตัดสินใจฉีดวัคซีนจึงทำใหผูวิจัยสรุปไดวา กระบวนการตัดสินใจฉีด

วัคซีน คือ การท่ีบุคคลนำขอมูลท่ีตนมีมาพิจารณาการยอมรับความเสี่ยงตอโรคและเปรียบเทียบขอมูล

ประสิทธิภาพและผลขางเคียงของวัคซีนเพื่อประกอบการตัดสินใจฉีดวัคซีน ท้ังนี้โดยคำนึงถึงราคาและการเขาถึง

ของวัคซีนรวมดวย 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บรวบรวมขอมูล

ภ าคสน ามแบบ วิจั ย ตัดขวาง (Cross sectional studies) ใช เค ร่ือ งมื อก าร วิจั ย เป น แบ บสอบถาม 

(Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัดสมุทรปราการ 

กลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน ไดจากการใชตารางของ Yamane (1973) ท่ีระดับคาความเชื่อมั่น 95% 

และกำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได ท่ี 5% และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบปากตอปาก 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผู วิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

โดยแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปดวย เพศ, อายุ, อาชีพ, และระดับ

การศึกษา โดยกำหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว  

สวนท่ี 2 ทัศนคติตอโรคโควิด-19 โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบท่ีตรงกับตนเองมากท่ีสุด โดย

ใชเกณฑการวัดระดับแบบ Likert Scale ซึ่งจะประกอบไปดวยขอคำถามท้ังหมด 8 ขอ กำหนดให 5 = ระดับ

ความคิดเห็นมากท่ีสุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็น

นอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
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 สวนท่ี 3 ทัศนคติตอวัคซีนปองกันโควิด-19 ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยใหผูตอบ

แบบสอบถามเลือกคำตอบท่ีตรงกับตนเองมากท่ีสุด โดยใชเกณฑการวัดระดับแบบ Likert Scale ซึ่งจะประกอบ

ไปดวยขอคำถามท้ังหมด 9 ขอ และ 10 ขอตามลำดับ กำหนดให 5 = ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด, 4 = ระดับ

ความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนอย

ท่ีสุด 

สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกบัการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบ

ท่ีตรงกับตนเองมากท่ีสุด โดยใชเกณฑการวัดระดับแบบ Likert Scale ซึ่งประกอบไปดวยขอคำถามท้ังหมด  

4 ขอ กำหนดให 5 = ตัดสนิใจฉีดแนนอน, 4 = มีแนวโนมท่ีจะตัดสินใจฉีด, 3 = ไมแนใจ, 2 = มีแนวโนมท่ีจะไม

ตัดสินใจฉีด, 1 = ไมตัดสินใจฉีด 

การวิเคราะหขอมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) อธิบายตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุม 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปรท่ีมีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ประกอบดวย ทัศนคติตอโรคโควิด-19, ทัศนคติตอวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ท้ังดาน

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 

ท่ีสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใชการวิเคราะหดวย

ขอมูลสถิติ Multiple regression analysis (MRA) 

2.3 เพื่อศึกษาทัศนคติตอวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ไดแก ดานประสิทธิภาพและดานความปลอดภัย ท่ี

สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใชการวิเคราะหดวย

ขอมูลสถิติ Multiple regression analysis (MRA)  
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สรุปผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของ

ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

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 ราคาวัคซีนครบคอรสท่ีประชากรยอมรับไดหากไมมีนโยบายฉีดวัคซีนฟรี พบวาราคาเฉลี่ยเทากับ 

1,999.34 บาท โดยราคาสูงสุดท่ียอมรับไดอยูท่ี 20,000 บาท ขณะท่ีราคาต่ำสุดท่ียอมรับไดอยูท่ี 30 บาท ดังนั้น

ผูวิจัยจึงหาราคาท่ีคนสวนใหญตอบมากท่ีสุด (mode) ซึ่งพบวาราคาท่ีคนสวนใหญยอมรับคือ 1,000 บาท 

1.3 ประชากรจังหวัดสมุทรปราการมีทัศนคติตอโรคโควิด-19 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และคา S.D. เทากับ 0.5053 และเมื่อพิจารณาขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ขอท่ีถาม

วาทานเขาใจวาโรคโควิด-19 มีการแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว 

1.4 ประชากรจังหวัดสมุทรปราการมีทัศนคติตอวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง โดยท่ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และคา S.D. เทากับ 0.482 ขณะท่ีรายดานพบวาทัศนคติตอประสิทธิภาพของ

วัคซีนปองกันโควิด-19 โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และคา S.D. เทากับ 0.639 ขณะท่ี

ทัศนคติตอความปลอดภัยของวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14 และ

คา S.D. เทากับ 0.665 

1.5 พบวาประชากรจังหวัดสมุทรปราการมีการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยภาพรวมมี

แนวโนมตัดสินใจท่ีจะฉีด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และคา S.D. เทากับ 0.818  

 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาการจำแนกประชากรในจังหวัดสมุทรปราการตามปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ประกอบดวยเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, และอาชีพ ท่ีแตกตางกันไมไดสงผลใหการตัดสินใจ

ฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน 

2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ พบวาตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัว 

ไดแก ทัศนคติตอโรคโควิด-19, ทัศนคติตอประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันโควิด-19, และทัศนคติตอความ

ปลอดภัยของวัคซีนปองกันโควิด-19 ตางมีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจงัหวัด

สมุทรปราการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 
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*หมายเหต;ุ R = 0.442, R2 = 0.195, SEE = 0.737, F = 32.002, Sig. = 0.000, = P < 0.05 

จากตารางแสดงถึงผลท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 

(R) เทากับ 0.442 และสามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 19.5 ซึ่งสามารถนำมาพยากรณในรูปแบบสมการ

คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี ้

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

Ŷ = 1.947 + 0.219 (X1) + 0.487 (X2) - 0.191 (X3) 

 ท้ังนี้สามารถเรียงตามลำดับผลท่ีมีอิทธิพลลำดับสูงสุดไปต่ำสุดไดดังนี้ คือ ทัศนคติตอประสิทธิภาพของ

วัคซีนปองกันโควิด-19 , ทัศนคติตอโรคโควิด-19 , และทัศนคติตอความปลอดภัยของวัคซีนปองกันโควิด-19  
 

อภิปรายผล 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาการจำแนกประชากรในจังหวัดสมุทรปราการตามปจจัยดานประชากรศาสตร 

ประกอบดวยเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, และอาชีพ ไมไดสงผลใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของ

ประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน 

1.1. ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีเพศตางกัน พบวาไมไดสงผล

ใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคท่ีรุนแรงจึงทำใหเพศไมไดมี

ผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของแนวคิดของปณิตา ครองยุทธและคน

อื่นๆ (2561) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญใน

ตวัแปร R2 a 
Constance 

B Std. 
error 

β t P 

ทศันคติต่อโรคโควิด-19 (X1) 0.195 1.947 

 

.219 .077 .135 2.853 .005* 

ทศันคติต่อประสิทธิภาพของวคัซีน

ป้องกนัโควิด-19 (X2) 

.487 .060 .380 8.118 .000* 

ทศันคติต่อความปลอดภยัของวคัซนี

ป้องกนัโควิด-19 (X3) 

-.191 .057 -.155 -3.382 .001* 
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ผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคเร้ือรัง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบวาปจจัยดานเพศท่ีแตกตางกันไมได

สงผลตอการการตัดสนิใจฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญโดยภาพรวมท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับแนวคิด

ของ Nzaji M., et al. (2020) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง Acceptability of Vaccination Against COVID-19 

Among Healthcare Workers in the Democratic Republic of the Congo ผลพบวาปจจัยดานเพศท่ี

แตกตางกันไมไดสงผลตอการตัดสินใจยอมรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ท่ีแตกตางกัน 

1.2. ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีอายุตางกัน พบวาไมไดสงผล

ใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาจากสถานการณการแพรระบาดท่ีรุนแรงอาจทำใหการแพรกระจาย

ของขาวสารคอนขางแพรกระจายอยางรวดเร็ว ทำใหการท่ีอายุแตกตางกันไมไดสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีน

ปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Cheuk Chi Tam 

และคนอื่นๆ (2020) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง Factors associated with decision making on COVID-19 

vaccine acceptance among college students in South Carolina ผลพบวาปจจัยดานอายุท่ีแตกตางกัน

ไมไดสงผลตอการตัดสินใจยอมรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตามพบวาผลดังกลาวขัดแยงกับ

งานของมนัสนันทุ ธนวิกรานตกูล และคนอืน่ๆ (2558) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง การยอมรับวัคซีนปองกันโรค

ไขหวัดใหญตามฤดูกาลของบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหงหนึ่งกรุงเทพมหานคร ผล

พบวาปจจัยดานอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจยอมรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลท่ี

แตกตางกัน  

3. ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน พบวา

ไมไดสงผลใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาระดับการศึกษาท่ีตางกันไมไดมีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีน

ปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน เนื่องจากขอมูลขาวสารของโรคโควิด-19 และ

วัคซีนปองกันโควิด-19 มีการกระจายเปนวงกวาง ท้ังนี้ผลดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ Wang J., et al 

(2020) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง Acceptance of COVID-19 Vaccination during the COVID-19 Pandemic 

in China ผลท่ีไดพบวาปจจัยดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน ไมไดสงผลตอการตัดสินใจยอมรับวัคซีนปองกัน

โควิด-19 ท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับแนวคิดของ Gatwood J., et al (2021) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง 

Factors influencing likelihood of COVID-19 vaccination: A survey of Tennessee adults ผลพบวา

ปจจัยดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันไมไดสงผลตอการตัดสินใจยอมรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ท่ีแตกตางกัน  

4. ปจจัยดานประชากรศาสตรของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีอาชีพตางกัน พบวาไมไดสงผล

ใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาอาชีพท่ีกำหนดในแบบสอบถามอาจไมจำเพาะมากพอ ทำใหผลท่ี
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ไดไมตางกัน อยางไรก็ตามผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Leng A., et al (2020) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง 

Individual preferences for COVID-19 vaccination in China ผลพบวาปจจัยดานอาชพีท่ีแตกตางกัน ไมได

สงผลตอการตัดสินใจยอมรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ท่ีแตกตางกัน แตพบวาขัดแยงกับงานศึกษาของปณิตา  

ครองยุทธและคนอื่นๆ (2561) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโรค

ไขหวัดใหญในผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคเร้ือรัง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลพบวาปจจัยดานอาชีพท่ี

แตกตางกันสงผลตอการการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญโดยภาพรวมท่ีแตกตางกัน ซึ่งไปสอดคลอง

กับอีกการศึกษา ซึ่งเปนงานวิจัยของ Nzaji M., et al (2020) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง Acceptability of 

Vaccination Against COVID-19 Among Healthcare Workers in the Democratic Republic of the 

Congo ผลพบวาปจจัยดานอาชพีท่ีแตกตางกันสงผลตอการการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19โดยภาพรวมท่ี

แตกตางกัน 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ ทัศนคติตอโรคโควิด-19, ทัศนคติตอ

ประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันโควิด-19, และทัศนคติตอความปลอดภัยของวัคซีนปองกันโควิด-19 ตางมีผลตอ

การตัดสินใจฉีดวัคซนีปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี P < 

0.05 

2.1. ปจจัยดานทัศนคติตอโรคโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ พบวาสงผลตอการ

ตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาทัศนคติตอโรคโควิด-19 ของประชากรสงผลตอการตัดสินใจฉีด

วัคซีนปองกันโควิด-19 โดยหากประชาชนมีทัศนคติตอโรคโควิด-19 วามีความรุนแรงมากจะสงผลใหการตัดสินใจ

ฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของศิริมา เทพ

สุภา และคนอืน่ๆ (2559) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

และบุคลากรของสถาบันบำราศนราดูร ผลพบวาทัศนคติและการรับรูความรุนแรงของโรคโควิด-19 มีผลตอการ

ตัดสนิใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 รวมถึงสอดคลองกับการศึกษาของ Leidy Y.G., et al (2020) ท่ีได

ทำการศึกษาเร่ือง Acceptance of a COVID-19 vaccine: A multifactorial consideration  ผลพบวา

ทัศนคติและการรับรูความรุนแรงของโรคโควิด-19 มีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับแนวคิดของ Paul L., et al (2020) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง Acceptability of a COVID-19 

vaccine among adults in the United States: How many people would get vaccinated และ

สอดคลองกับการศึกษาของ Jiahao Wang และคนอื่นๆ (2020) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง Acceptance of 

COVID-19 Vaccination during the COVID-19 Pandemic in China ผลพบวาทัศนคติและการรับรูความ

รุนแรงของโรคโควิด-19 มีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 
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2.2. ปจจัยดานทัศนคติตอประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัด

สมุทรปราการ พบวาสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการ อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาทัศนคติตอประสิทธิภาพของ

วัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยหากประชาชนมี

ทัศนคติในเชิงบวกตอประสิทธิภาพของวัคซีนจะสงผลทำใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงาน

ศึกษาของ Yulan L. (2020) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง Understanding COVID-19 vaccine demand and 

hesitancy: A nationwide online survey in China พบวาการรับรูประสิทธิภาพของวัคซีนสงผลตอความ

ต้ังใจท่ีจะฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 และสอดคลองกับการศึกษาของ Sarah K., et al (2020) ท่ีทำการศึกษา

เร่ือง Factors Associated With US Adults’ Likelihood of Accepting COVID-19 Vaccination ซึ่งผล

พบวาประสิทธิภาพของวัคซีนปองกนัโควิด-19 ของประชากรสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 โดย

หากวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงจะย่ิงมีแนวโนมตัดสินใจฉีดสูงข้ึน 

2.3. ปจจัยดานทัศนคติตอความปลอดภัยของวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจงัหวัด

สมุทรปราการ พบวาสงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการ อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาทัศนคติตอความปลอดภัยของวัคซีน

ปองกันโควิด-19 ของประชากรสงผลตอการตัดสนิใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยหากประชาชนมีทัศนคติใน

เชิงลบตอประสิทธิภาพของวัคซีนจะสงผลทำใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของ 

Robert M.K. และ Milstein A. (2021) ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง Influence of a COVID-19 vaccine’s 

effectiveness and safety profile on vaccination acceptance ผลพบวาความปลอดภัยของวัคซีนปองกัน

โควิด-19 สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 โดยหากพบวาวัคซีนมีผลขางเคียงท่ีรุนแรงจะทำใหมี

แนวโนมในการไมตัดสินใจฉีดวัคซีน และสอดคลองกับงานวิจัยของ Leng A., et al (2020) ท่ีไดทำการศึกษา

เร่ือง Individual preferences for COVID-19 vaccination in China ผลพบวาความปลอดภัยของวัคซีน

ปองกันโควิด-19 สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 เชนเดียวกัน 
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

 จากผลวิจัยคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อเปนประโยชนแกองคกรท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

1. ดานทัศนคติตอประสทิธิภาพวัคซีน ถือเปนดานท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 

ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการมากท่ีสุด ดังนัน้ทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ จึงควรมีการรณรงคใหความรูเร่ืองประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันโควิด-19 มากข้ึน โดยมุงเนนให

ประชากรเขาใจถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนท่ีชวยในการลดอัตราการสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รวมถึงชวยให

แมจะไดรับเชื้อแตความรุนแรงของโรคจะไมรุนแรงจนเปนอันตรายถึงชีวิต และบุคลากรทางการแพทยควรเปน
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ผูใหขอมูลแนะนำประสิทธิภาพของวัคซีนเพราะจะชวยทำใหประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการตัดสินใจฉีดวัคซีน

ปองกันโรคโควิด-19 เพิ่มสูงข้ึน  

2. ดานทัศนคติตอโรคโควิด-19 ถือเปนดานท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของ

ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการรองลงมา ท้ังนี้จากการศึกษาพบวาประชากรสวนใหญมีความเขาใจเปนอยางดี

ถึงการแพรกระจายเชื้อท่ีรวดเร็ว แตกลับพบวาทัศนคติตอโรคโควิด-19 รายขอท่ีไดคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ความ

เชื่อวาตนเองหรือคนใกลชิดมีโอกาสท่ีจะเกิดโรคโควิด-19 จากผลดังกลาวทำใหเห็นวาประชาชนบางสวนยังไม

รับรูถึงความเสี่ยงของตนตอโอกาสท่ีจะเปนผูติดเชื้อ ดังนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ จึงควรจัดกิจกรรมท่ีใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจถึง

ความรุนแรงของโรคโควิด-19 ซึ่งถือเปนปญหาสุขภาพท่ีสำคัญ รวมถึงใหประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงของตน

ตอโอกาสท่ีจะเปนผูติดเชื้อ เนื่องจากเชื้อท่ียังคงมีการแพรกระจายอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  

3. ดานทัศนคติตอความปลอดภัยของวัคซีนถือเปนอีกหนึ่งดานท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีน

ปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพบวาปจจัยดานนีจ้ะแปรผกผนักับการตัดสนิใจฉีด

วัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ  ดังนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จึงควรใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับผลขางเคียงของวัคซีนท่ีอาจจะไดรับและควรให

ประชาชนทุกคนเขาใจวาบุคคลใดท่ีถือเปนกลุมเสี่ยงในการรับวัคซีน รวมถึงควรมีการจัดทำและประชาสัมพันธ

ชองทางการใหขอมูลเร่ืองความปลอดภัยของวัคซีนท่ีถูกตองซึ่งไดรับการยืนยันจากทางการแพทย  

4. การตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาพบวา

ประชากรสวนใหญจะตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 หากมีนโยบายใหฉีดวัคซีนฟรี ดังนั้นจึงมีควรมีการ

จัดสรรงบประมาณเพือ่สนับสนุนใหประชากรไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ฟรีและควรมีการกระจายวัคซีนอยาง

ท่ัวถึงใหประชาชนทุกคน อยางไรกต็ามหากไมสามารถมีนโยบายวัคซีนฟรีไดอยางท่ัวถึง พบวาราคาวัคซีนครบ

คอรสท่ีประชากรยอมรับไดเฉลี่ยเทากบั 1,999.34 บาท โดยราคาท่ีคนสวนใหญตอบมากท่ีสุด คือ 1,000 บาท 

ดังนั้นจึงควรจัดหาวัคซีนท่ีมีราคาอยูในชวงดังกลาว หรือควรมีการสนับสนนุเพื่อใหประชากรสามารถเขาถึงวัคซีน

ภายในราคาดังกลาว 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางในพื้นท่ีอืน่ๆเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถทราบถึงการตัดสินใจฉีดวัคซีน

ปองกันโควิด-19 ของประชากรในพืน้ท่ีตางๆของประเทศไทย เพื่อใหสามารทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของประชากรของประเทศในภาพรวม  

2. ควรเพิ่มตัวแปรอิสระในการศึกษาเพิ่มเติม เชน ดานราคา, ดานนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนให

ฉีดวัคซีน, ดานชนิดของวัคซีน, ดานการเขาถึงวัคซีนของประชากร เปนตน 

3. ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยใหกวางข้ึน นอกเหนือจากแบบสอบถาม เชน การสัมภาษณ 

เปนตน เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนเชิงคุณภาพมากข้ึน 
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