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การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร (2) เพื่อศึกษาการตัดสนิใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของ

เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร จําแนกตามดานประชากรศาสตร (3) เพื่อศึกษาปจจัย

สวนบุคคล และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร กลุมประชากรตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เจาหนาที่ของ

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล จํานวน 231 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ไดแก คาความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ 

t-test  สถิติความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกตางจะนาํไปเปรียบเทียบเปนรายคู 

โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิตกิารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

            ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนลสมุทรสาคร ที่มี 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงานที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจตางกัน ของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวช

อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร นอกจากนั้นปจจัยการตัดสินใจ ดานการรับรูขาวสาร  ดานความตองการในการฉีด

วัคศซีน  ดานความเสี่ยงและโอกาสเกิด ดานการมีสวนรวม  และดานทัศนคติ มีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อ

ปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ,ฉีดวัคซีนปองกันไวรัสโคโรนา,เจาหนาทีโ่รงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร 
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ABSTRACT 

Thesis Title  The decision to vaccinate against the corona virus by staff at 

Vichaivej International Hospital Samut Sakhon 

Student'Name  Supichrada  Sirichan 

Degree Sought  Master of business administration 

Field of study  Manegement 

Academic Year  2021 

 The objectives of this research (1) were to study the decision to vaccinate against 

coronavirus by Vichaivej International Samut Sakhon hospital staff; (2) to study the demographic 

status affecting the decision to vaccinate Wichai hospital staff. Medical International Samut Sakhon 

(3) to study the marketing mix factors affecting the decision to vaccinate against the corona virus 

by staff at Vichaivej International Samut Sakhon Hospital. The sample population used in this 

research was 231 staff at Vichaivej International Hospital. The questionnaire was used as a tool to 

collect data, including frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was 

tested using t-test statistic and One-way ANOVA statistic and if any differences were found, the 

pairs were compared. using the LSD method and using multiple regression statistics.  

 The hypothesis testing results showed that Vichaivej International Samut Sakhon 

Hospital staff with gender, age, education level and different job positions make different decisions 

of staff at Vichaivej International Hospital, Samut Sakhon.deciding factor news perception The 

need for vaccinations in terms of risks and opportunities participation aspect and attitude Affects 

the decision to vaccinate to prevent the corona virus of the staff of Vichaivej International 

International Hospital Samut Sakhon. 

 

Keywords: decision making, vaccination against corona virus, staff at Vichaivej International 

Hospital Samut Sakhon. 
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บทนํา 

              จากสถานการณการแพรระบาดที่เกิดข้ึนระลอกแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ในเมืองหลวงของมณฑล

หูเปยประเทศจีน เปนประเทศแรก และแพรกระจายไปในยุโรป อเมริกา และไดมีการประกาศใหการระบาดนี้เปน

ภาวะฉุกเฉินในวันที่ 30  พ.ศ. มกราคม   2563 และไดประกาศใหเปนโรคระบาดทั่วโรคในวันที่ 11  มีนาคม  2563 

และในวันที่ 1 เมษายน  2564 เวลามาตรฐานของประเทศกรีนิช 08.48 น. พบผูติดเ129,569,284 คนใน 213 

ประเทศ มีผูเสียชีวิตจากโรคระบาดแลวมากกวา 2,830,125 คน มีจํานวนผูปวยที่รักษาหายแลวจํานวนมากกวา 

104,479,287 คน (WHO,2564)จนกระทั่งพบวามีการแพรกระจายเชื้อไวรัสระลอกที่ 2 ในประเทศไทย วันที่ 20 

ธันวาคม2564 เวลา 15.00 น. โดยมีการแพรกระจายเชื้อโรคที่ตลาดกลางคากุง จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีการ

แพรกระจายในกลุมแรงงานชาวพมาที่ทํางานและพักอาศัยในบานเชาในบริเวณใกลๆตลาดกลางคากุงกระทรวง

สาธารณสุข เลงเห็นความสําคัญในการปองกันการแพรกระจายเชื้อของไวรัสโคโรนา -19 สาเหตุพบการระบาดจาก

ตลาดกลางคากุง เมื่อวันที่  20  มกราคม  2564 โดยตรวจพบผูติดเชื้อจํานวน  689  บาทภายในชวงเวลา  3  วัน   

และมีการแพรกระจายไปอีก 3 จังหวัด กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม นครปฐม  การปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคที่ดี

ที่สุดคือการ เวนระยะหาง, ลางมือบอยๆ, สวมหนากากอนามัย และการหยุดยั้งการระบาดเชื้อโรคที่ดี คือ การไดรับ

วัคซีน (กองระบาดวิทยา,2564) 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่น

แนล สมุทรสาคร 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่น

แนล สมุทรสาคร จําแนกตามดานประชากรศาสตร  

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานการการตลาด  ที่สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันไวรัสโค

โรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร  

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

         1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ทําการเลือกตัวอยางจากเจาหนาที่ที่ตัดสินใจ

ฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร โดยเลือกใชวิธีการเลือก

ตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience sampling) ของผูตอบแบบสอบถามเจาหนาที่ที่ทํางานในโรงพยาบาลวิชัย

เวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ซึ่งจากตารางกําหนดขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane Taro,1973) ที่ชวง

ความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนในการสรุปผลไมเกิน 5%  จะไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน เจาหนาที่ที่

ตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา จํานวน 231 คน 

           2. ตัวแปรอิสระ(Independent variable) ที่ไดกําหนดข้ึนเพื่อศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ไดแก  

              2.1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และตําแหนงงาน  

              2.2 ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางการตลาด ไดแก ดานการรับรูขาวสาร  ดานความตองการในการฉีด
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วัคซีน ดานความเสี่ยงและ   โอกาสเกิด  ดานการมีสวนรวมของบุคลากร  ดานทัศนคติ และ ดานปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด(4Ps) ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานชองทางการจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด

(Promotion)  

  2.3.  ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ การตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคนาของเจาหนาที่

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา การดําเนินการศึกษาวิจัย เร่ิมตั้งแต พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง กรกฎาคม พ.ศ.  2564 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.เพื่อใชขอมูลเปนแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวช

อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร  

2.เพื่อใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญในการตัดสินใจเลือกเขารับการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา 

3.เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑวัคซีนปองกันโรคไวรัสโคโรนาในโอกาส

ตอไป 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ณิชากานต พิกุล และคณะ (2555) การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนไขหวัดใหญของบุคคลากร

สาธารณสุขอําเภอ แมสาย จังหวัดเชียงราย วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

            วรรณิสา โกมล ไพศาล และคณะ(2556) ปจจัยที่สัมพันธกับการไดรับวัคซีน ปองกันโรคไขหวัดใหญของ

บุคคลากรสังกัดคณะ แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน,ศรีนครินทรเวชสาร  

ดานประชากรศาสตร 

          วรรณศิริ  ประจันโน(2560)ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายตาม

แนวคิดการใหขอมูลขาวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรมสงเสริมใหเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม 

ควรเนนการปรับเปลี่ยนการรับรูเก่ียวกับ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สงเสริมการเรียนรูผลกระทบจากการมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ การปองกันการใช สื่อยั่วยุความรูสึกทางเพศ และการฝกทักษะการปฏิเสธพฤติกรรมที่นํา ไปสูการมี

เพศสัมพันธ 

           วศิน สันหกรณ(2557) ปจจัยดานอายุที่มีความสําคัญเปนตัวกําหนดการตัดสินใจและวุฒิภาวะในการใชชีวิต 

รวมไปถึงพฤติกรรมและความคิด อีกทั้งอายุเปนตัวแปรที่สามารถเปลี่ยน ไปไดตามกาลเวลา สามารถดูไดจากบุคคลที่

มีอายุนอยกวาอาจจะมีการตัดสินใจที่มีอารมณเขามาเปนสวนเก่ียวของ 

          

             เกศณรินทร งามเลิศ(2559) อายุที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจที่แตกตางกัน เนื่องจากบุคคลมีอายุ 51 ป 
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ข้ึนไป จะรูสึกวางานที่ทํามีความมั่นคงไมถูกไลออกโดยงาย และยังเปนอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีจึงมีแรงจูงใจที่จะ

ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม (2559) การสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการเปนสิ่งสําคัญของการเขาสู 

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัยเอกชนที่จะตองไดรับการแกไขปรับปรุงโดยเร่ิมตั้งแตการจูงใจให

อาจารยทํางานและจิตสํานึกในการทุมเทความรู ความสามารถ ทางดานการผลิตที่จําตอการเขาตําแหนงงาน 

ดานปจจัยสวนบุคคล 

          อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ใหคําจํากัดความของการเขาใจหรือการ รับรู วาเปนการ

แปลความหมายขาวสารทันทีที่ผูบริโภคเลือกและมุงความสนใจไปที่ตัวกระตุน กระบวนการรับรูจะถูกรวมตัว มุงไปที่

การจัดรูปแบบ จัดรวมเปนหมวดหมูเปนจําพวก และการแปล ความหมายขาวสารที่เขามาสูความนึกคิดจนนําไปสูการ

ตัดสินใจที่จะลงมือปฏิบัติตอไป 

          สุทธิดา กาญจนกันติกุล,(2564)ความตองการที่จะฉีดวัคซีน หมายถึง ความตองฉีดวัคซีนเพื่อปองโรคไวรัสโค

วิด-19ของแรงงานและประชาชนชาวไทยสัญญาณการขยายตัวของตลาดแรงงานนาจะเห็นในชวงครึ่งปหลังของป 

2564  จากการกระจายการฉีดวัคซีน(บทสัมภาษณ สุทธิดา กาญจนกันติกุล,2564)วัคซีนเปนวัตถุที่เตรียมข้ึนจาก

ไวรัสและนํามาคนควาวิจัยจนประสบผลสําเร็จจึงนํามาข้ึนทะเบียนและนํามาใชกับประชาชน 

           โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ(2564) งานวิจัยโครงการประเมินผลกระทบและความ

คุมคาของวัคซีนโควิดที่พึงประสงคเพื่อใชในการพัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสําหรับใชในประไทย 

           ดร.นําชัย ชีววิวรรธน(2564) ไดใหความหมายเก่ียวกับงานวิจัยที่ดีสุดที่ที่ใชปองกันตนจากโรคติดตอ  

(infectious disease) เมื่อไดรับวัคซีนแลว รางกายของคุณจะสรางภูมิคุมกัน (immunity) ข้ึน ซึ่งชวยในการตอสู

รับมือกับเชื้อโรค นั้นๆ หากไดรับเขาสูรางการวัคซีนมีสวนขอเชื้อโรคหรืออาจจะมีตัวเชื้อที่ทําใหออนแรงหรือหมดฤทธิ์

แตยังคงมีความสามารถในการกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันได 

 

ดานสวนประสมทางการตลาด 

        Kotler (2000 อางใน อดุลย จาตุรงคกุล, 2542) กลาววา ทฤษฎีสวนประสมการตลาดเปนสิ่งที่ตองพัฒนาให 

สอดคลองกับความตองการของลูกคา เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการตลาด คือเกิดความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งมี 

องคประกอบอยู 4 ดาน หรือ 4Ps คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจ าหนายและการสงเสริมการตลาด แตสวน 

ประสมการตลาดบริการจะมีความแตกตางจากสวนประสมการตลาดสินคาทั่วไปเพิ่มอีก 3 ดาน หรือ 3Ps กลาวคือ 

จะตองเนนถึงพนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ จึงประกอบไปดวย 7Ps ดังนี  ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจ าหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ  

         นพ.นคร  เปรมศรี (2564) ไดใหความหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑวัคซีนไวรัสโคโรนาวาเปนวัคซีนที่ทุกคนควรให

ความสําคัญและเขารับการฉีดวัคซีนเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและปองกัน ดังนั้นถาทุกคนตองมองใหไกลอยาง

หางไกลโรคก็ตองฉีด“วัคซีน” เพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง 

 

 

 วิธีดําเนินการวิจัย 
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         การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยที่เรียกวาแบบไมทดลอง 

          กลุมประชากรตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ทําการเลือกตัวอยางจากเจาหนาที่ที่ตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกัน

ไวรัสโคโรนาของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร โดยเลือกใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก 

(Convenience sampling) ของผูตอบแบบสอบถามเจาหนาที่ที่ทํางานในโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล 

สมุทรสาคร ซึ่งจากตารางกําหนดขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane Taro,1973) ที่ชวงความเชื่อมั่น 95% และ

ความคลาดเคลื่อนในการสรุปผลไมเกิน 5%  จะไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน เจาหนาที่ที่ตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อ

ปองกันไวรัสโคโรนา จํานวน 231 คน 

           เคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามปลายปดและปลายเปด โดยแบงออกเปน 6 สวน ดังตอไปนี้ 

           สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนคําถามปจจัยดานประชากรซึ่ง

จะประกอบไปดวย ดานเพศ  ดานอายุ  ดานระดับการศึกษา  ดานตําแหนงงาน ซึ่งเปนคําถามแบบปลายปดแบบ

ตรวจสอบรายการ กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลอืกตอบเพยีงคําตอบเดียว จํานวน 4 ขอ  

สวนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดของเจาหนาที่

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร แบงเปน 8 ดาน ประกอบดวย การรับรูขาวสาร จํานวน 3 ขอ 

ดานความตองการในการฉีดวัคซีน จํานวน 6 ขอ ดานความเสี่ยงและโอกาสเกิด จํานวน 6 ขอ ดานการมีสวนรวมของ

บุคลากรจํานวน  5 ขอ  ดานทัศนคติ จํานวน  2  ขอ ดานผลิตภัณฑ จํานวน 3 ขอ ดานชองทางการจําหนาย จํานวน 

3 ขอ และดานสงเสริมทางการตลาด จํานวน 3 รวมคําถามทั้งหมด 37 ขอ ซึ่งลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

3  คะแนน ระดบัความคิดเห็นนอย 2 คะแนน ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 1 คะแนน 

สวนที่ 3 ปจจัยดานการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร

เนชั่นแนล สมุทรสาคร ซึ่งมีคําถามทั้งหมด 4 ขอ ซึ่งลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน ระดับความคิดเห็นปานกลาง 3  คะแนน  ระดับความ

คิดเห็นนอย 2  คะแนน ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 1 คะแนน 

            สวนที่ 4 เปนขอคําถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจ

ฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ซึ่งมีคําถามทั้งหมด 

1 ขอ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1.  สถิติพรรณนา  ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1.1 ใชคารอบละและคาความถ่ีกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิกลุม ไดแก ปจจัยประชากร ดานเพศ  อายุ  

ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน 

1.2 ใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ย ในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง

ปริมาณ ไดแก ปจจัยในการตัดสินใจเพื่อฉีดวัคซีนปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาล

วิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร 
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2. สถิติอนุมาน ใชในการวิเคราะหขอมูลนี้ 

2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร

เนชั่นแนล สมุทรสาคร โดย จําแนกตาม เพศ โดยใชสถิติการสอบแบบ t-test 

2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร

เนชั่นแนล สมุทรสาคร โดย จําแนกตาม อายุ  ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน โดยใชการวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการ

เปรียบเทียบเปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร

เนชั่นแนล สมุทรสาคร จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

            ผลการวิจัย 

                 ผลการวิจัยเร่ือง การตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวช         

            อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร สรุปไดดังนี้ 

                  1.ปจจัยดานประชากรศาสตร 

  1.1 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวโคโรนาของเจาหนาที่

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาครที่มี เพศ  และอายุ  ที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจโดยรวม 

ไมตางกัน ดังนั้น โรงพยาบาลจึงไมควรเนนประเด็นเก่ียวกับปจจัยดานเพศ  ของเจาหนาที่ เพราะเนื่องดวย

ในการฉีดวัคซีนตองไดรับการฉีดทั้งเพศชายและเพศหญิง แตควรนําเกณฑเร่ืองอายุมาเปนปจจัยสําคัญใน

การเขารับฉีดวัคซีนของเจาหนาที่ทุกคน 

 1.2 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร 

ที่มีระดับการศึกษา และตําแหนงงานที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา โดยรวม

ตางกัน ดังนั้น การศึกษาตางกันทําใหมีวิธีการคิด ทัศนคติ ในการตัดสินใจแตกตางกัน และเจาหนาที่ที่มี

ตําแหนงงานตางกันทําใหมีการตัดสินใจที่ตางกันไปดวย เพราะตําแหนงงานจะบงบอกถึงการตัดสินใจ ที่

แตกตางกัน 

       2.ปจจัยดานสวนบุคคล และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

  จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนลสมุทรสาคร มีการ

ตัดสินใจ ดานการรับขาวสารขอมูล ดานความตองการในการฉีดวัคซีน ดานความเสี่ยงและโอกาสเกิด ดาน

การมีสวนรวมของบุคลากร ดานทัศนคติ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย และดานสงเสริมทางการ

ตลาด ที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจโดยรวมตางกัน ดังนั้นโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร 

ตองสรางความตระหนักใหกับเจาหนาที่ถึงความสําคัญในการตัดสินใจฉีดวัคซีน 

 

           อภิปรายผลการวิจัย 

                       ผลการวิจัยเร่ือง การตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวชิัยเวช    

            อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร สรุปไดดังนี ้
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                       1.ผลการศึกษาการตัดสนิใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาทีโ่รงพยาบาลวชิัยเวช 

            อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร โดยรวม มีระดบัความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

2. ผลการศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัย

เวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร จําแนกตามดานประชากรศาสตร สามารถสรุปได ดังนี้ 

    2.1 เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ที่มีเพศตางกัน ทําใหการ

ตัดสินใจฉีดวัคซีนวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นไมวาจะเปนเพศชายหรือ

เพศหญิงจะมีการตัดสินใจที่เหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับ ผศ.ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล(2557) ไดศึกษาเก่ียวกับ

ประชากรศาสตร พบวาเพศตางกัน ทําใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา ไมตางกัน 

ภัทรดนัย  พิริยะธรภัทร(2559) ไดศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจฉีดวัคซีน พบวา เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวช

อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาครที่มีเพศตางกัน ทําใหมีการตัดสินใจไมตางกัน 

    2.2 เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ที่มีอายุตางกัน ทําใหการ

ตัดสินใจฉีดวัคซีนวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัย

เวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ที่มีอายุตางกัน ทําใหการตัดสินใจฉีดวัคซีน โดยรวมตางกัน ซึ่งสอดคลอง

กับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ(2558) ไดศึกษาการตัดสินในการฉีดวัคซีน พบวา เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัย

เวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาครที่มีอายุตางกันทําใหการตัดสินใจโดยรวมไมตางกัน กรวรรณ กุณทรี 

(2551) ไดศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีน พบวาเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ที่

มีอายุตางกัน ทําใหการตัดสินใจโดยรวมไมตางกัน 

    2.3 เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ที่มีระดับการศึกษาตางกัน 

ทําใหการตัดสินใจฉีดวัคซีนวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา ไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวาระดับ

การศึกษาตางกัน ทําใหการตัดสินใจไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย นันทพงศ ปุณขันธ(2552) ไดศึกษา

เก่ียวกับการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญของเจาหนาที่โรงพยาบาลพระปกเกลา พบวา เจาหนาที่ที่มี

ระดับการศึกษาตางกัน ทําใหการตัดสินใจไมตางกัน สายใจ เบ็ญโสะ(2556) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการ

ตัดสินใจการเขารับวัคซีนไขหวัดใหญของพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลกาฬสินธุ พบวาระดับการศึกษา

ตางกัน ทําใหการตัดสินใจไมตางกัน 

    2.4 เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ที่มีตําแหนงงานตางกัน ทําให

การตัดสินใจฉีดวัคซีนวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา ไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นเจาหนาที่ของ

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร มีตําแหนงงานที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจ ไมตางกัน ซึ่ง

ไมสอดคลองกับ สุรพี  หมื่นประเสริฐดี(2556) ไดศึกษาปจจัยการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคสินคาตาม

กระแสนิยม ของผูบริโภคของขาราชการในกรมการเงินทหาร พบวา ระดับชั้นยศ ตําแหนง ที่ตางกันทําให

การตัดสินใจ ไมตางกัน 

           3. ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจฉีด

วัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร สามารถสรุป

ได ดังนี้  

                3.1 ปจจัยสวนบุคคล ดานการรับรูขาวสาร มีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโร
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นาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาที่

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาครสาคร ใหความสําคัญตอปจจัยดานการรับรูขาวสารของ

เจาหนาที่ที่มีตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อดุลย จาตุรง

คกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2556) ไดศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนไขหวัดใหญของเจาหนาที่ อ.ส.ม.ตําบลทา

ทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทําใหสงผลในดานการรับรูขาวสารตางกัน  

    3.2 ปจจัยสวนบุคคล ดานความตองการในการฉีดวัคซีน มีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อ

ปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา 

เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาครสาคร ตัดสินใจตางกันสงผลใหความตองการใน

การฉีดวัคซีนตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ดร.นําชัย ชีววิวรรธน (2564) ไดศึกษาการตัดสินใจฉีด

วัคซีนปองกันไขหวัดใหญของเจาหนาที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ทําใหมีผลตอดานความตองการในการฉีด

วัคซีน  ที่แตกตางกัน และมีผลทําใหการตัดสินใจ ตางกัน 

    3.3 ปจจัยสวนบุคคล ดานความเสี่ยงและโอกาสเกิดในการฉีดวัคซีน มีผลตอการตัดสินใจฉีด

วัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ซึ่งผูวิจัยมี

ความเห็นวา เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ใหความสําคัญตอปจจัยสวน

บุคคลดานความเสี่ยงและโอกาสเกิดอันตรายในการเขารับการฉีดวัคซีน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อดุลย 

จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2556) ไดศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบของ

เจาหนาที่โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธิ์ดานความเสี่ยงและโอกาสเกิด การตัดสินใจฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนาที่

ตางกัน สงผลใหการตัดสินใจ ตางกัน 

    3.4 ปจจัยสวนบุคคล ดานการมีสวนรวมของบุคลากร มีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกัน

ไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การ

ตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร 

ที่ตางกัน สงผลใหการตัดสินใจ ตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต(2553:16) ได

ศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาเของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร

เนชั่นแนล สมุทรสาคร พบวา การตัดสินใจดานการมีสวนรวมของบุคลากร  ที่ตางกัน สงผลใหการตัดสินใจ 

ตางกัน 

  3.5 ปจจัยสวนบุคคล ดานทัศนคติ ไมมีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของ

เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาที่โรงพยาบาล

วิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ใหความสําคัญตอปจจัยสวนบุคคลดานทัศนคติ ที่มีตอการตัดสินใจ

ฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ(Allport, 1995:22) ไดทําการศึกษาการ

ตัดสินใจฉีดวัคซีนไขหวัด 4 สายพันธุ พบวา เจาหนาที่เจาหนาที่โรงพยาบาลกาฬสินธิ์ ที่มีการตัดสินใจปจจัย

สวนบุคคลดานทัศนคติ ตางกัน สงผลใหการตัดสินใจฉีดวัคซีน ตางกัน  

  3.6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ที่มีการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัส

โคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา 

เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ใหความสําคัญตอปจจัยสวนบุคคลดานสวน
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ประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวช

อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของได พ.ญ.อรรถยา ลิ้มวัฒยายิ่งยง(2564) ได

ทําการศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา พบวา เจาหนาที่เจาหนาที่ในโรงพยาบาลเอกชน 

ที่มีปจจัยสวนดานการตลาด ที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจฉีดวัคซีน ตางกัน  

  3.7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจําหนาย ไมมีผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีน

เพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ซึ่งผูวิจัยมี

ความเห็นวา เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ใหความสําคัญตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานชองทางการจําหนาย ที่มีตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของ

เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของได (TNN2564) 

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน องคการเภสัชกรรม ไดทําการศึกษาการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโร

นา พบวา เจาหนาที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชอง

ทางการจําหนาย ที่ตางกัน สงผลใหการตัดสินใจฉีดวัคซีน ตางกัน  

3.8 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสนิใจฉีดวัคซีน

เพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวชิัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมี

ความเห็นวา เจาหนาที่โรงพยาบาลวชิัยเวชอินเตอรเนชัน่แนล สมุทรสาคร ใหความสาํคัญตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด ตางกัน สงผลตอการตัดสนิใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัส

โคโรนาของเจาหนาที่โรงพยาบาลวิชยัเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัย

วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(2562) ที่ไดทาํการศึกษาองคกรเพื่อแจงขาวสารและจูงใจตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ

และบริการขององคกรซึ่งตองอาศัยกระบวนการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขายและผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติ

และพฤติกรการซื้อการขาย และเปนการสงเสริมการขายวัคซีนและมีผลการตัดสินใจที่มีปจจัยสวน 

         

          ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยดานอ่ืนๆ  ที่จะสงผลตอการตัดสนิใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโค

โรนาของเจาหนาที ่เชน ปจจัยดานคุณภาพวัคซีนวัคซนีทางเลอืก ดานราคา เพื่อนํามาแกไข

และปรับปรุงเพื่อสรางทัศนคติทีด่ีตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไวรัสโคโรนาของ

เจาหนาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร 

2. ประชากรที่ศึกษาคร้ังนี้เปนเพียงกลุมเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเทานั้น ซึง่ในกรณี

เราตองการขอมูลที่มีความหลากหลายมากข้ึน ควรจะเลือกกลุมประชากรในการศึกษาคร้ัง

ตอไปที่มีความแตกตางจากเดิม หรือเพิ่มกลุมขนาดประชากร จากของเดิมเปนเพียงเจาหนาที่

ของโรงพยาบาลวชิัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร อาจตองเพิ่มเปนขอมูลจากประชากร

ทั้งตําบล  อําเภอ หรือจังหวัด และระดับประเทศเพื่อใหไดรับความหลากหลายทางดานขอมูล

และทําใหภาพที่กวางข้ึน พรอมทั้งนําขอมูลทีไ่ดมาพัฒนาและตอยอดทางดานสุขภาพของ

ประชาชนตอไป 

3. การเลือกใชเทคนิคการวิจัย อาจจะนาํขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติดวยวิธีการอ่ืนเพื่อใหไดผล

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่มคีวามหลากหลายมากยิ่งข้ึน และเลือกใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
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แบบเจาะจง จากเดิมเปนการสุมตัวอยางแบบสะดวก เพื่อใหไดผลที่มีความเฉพาะเจาะจงมาก

ยิ่งข้ึน 
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