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บทคัดยอ 

 แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 มีความสำคัญสำหรับการสรางภูมิคุมกันทั้งประเทศในชวงวิกฤตโรค 

โควิด-19 โดยผูคนใชพื้นที่ส่ือสังคมออนไลนในการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นดังกลาว ซ่ึงประสงคที่จะสะทอน 

ใหภาครัฐพัฒนาแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ใหดียิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงตองการสำรวจความคิดเห็นของ

ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนที่มีตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ โดยใชวิธีการเชิงสำรวจและ

แบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากผูใชงานส่ือสังคมออนไลนในส่ือสังคมออนไลนตาง ๆ เชน Facebook หรือ Twitter 

เปนตน จำนวนทั้งส้ิน 353 ตัวอยาง ซึ่งใชสถิติคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ โดยพบวากลุมตัวอยางเห็น

ดวยกับแผนดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19 และดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19 และเห็นดวยมากกับแผนดาน

กลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19  นอกจากนี้ แมกลุมตัวอยางจะเห็นดวยตอแผนการบริหารจัดการ

วัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ แตยังตองการใหรัฐเพิ่มจำนวนการนำเขาชนิดวัคซีนอยาง Pfizer หรือ Moderna รวมไปถึง

การเสนอแนะใหรัฐเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธรายละเอียดการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ใหมากขึ้นอีกดวย  

เปนตน 
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Abstract 

COVID-19 Vaccine Management Plan issue is important for building people confidence across 

the country during the COVID-19 crisis. People use social media spaces to express their views on the 

issue. which wishes to reflect on the government to develop a plan for the management of the 

COVID-19 vaccine to be even better. The aim of this study was to survey social media users' 

opinions on the government's COVID-19 vaccine management plan by using a survey method and an 

online survey questionnaire to collect data from users in social media such as Facebook or Twitter, 

etc., in a total of 353 samples and using frequency, percentage, mean, and standard deviation The 

results showed that Most of the respondents agreed with the government's COVID-19 vaccine 

management plan and show that The sample group agreed with the COVID-19 vaccine 

implementation plan and COVID-19 Vaccine Service Plan and strongly agree with The target group 

plan and the phase of implementation of the COVID-19 vaccine. In addition to the study, although 

the sample group agrees with the government's COVID-19 vaccine management plan, but they still 

want the government to increase the number of vaccine imports such as Pfizer or Moderna, 

including recommending the state increases public relations channels for details of registration for 

the COVID-19 vaccine. give more, etc. 

 

Keywords: COVID-19 vaccine, COVID-19, opinions, COVID-19 vaccine management plan, social media 

users 
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บทนำ  

ความคิดเห็นของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐมีความสำคัญ

อยางยิ่งที่จะนำไปสูการปรับปรุงแนวทางตาง ๆ ของรัฐเรื่องวัคซีนโควิด-19 เพื่อใหประเทศไทยพัฒนาการปองกันโรคโค

วิด-19 ไดดียิ่งขึ้น และกลับสูสถานการณปกติโดยเร็ว อันจะนำไปสูสภาวะปกติในชีวิตของประชาชนไทยอยางครอบคลุม

ทุกพื้นที่ โดยสถานการณโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยูจะทวีความรุนแรงของการระบาดเปนวงกวางรวมถึงการชุมนุม

ขนาดใหญ,ประชากรสูงอายุ, ประชากรไรถิ่นฐาน ,การสัมผัสโรคจากตางประเทศ, ความหนาแนนของเขตเมือง, ระบบ

สาธารณสุขไมเขมแข็ง, รัฐบาลขาดความโปรงใส, ส่ือขาดเสรีภาพ เปนตน (WHO Thailand, 2563) ประเทศไทยเกิด

การแพรระบาดของโควิด-19 มาถึง 4 ระลอก ตั้งแตปลายป2562 ถึงตนป 2563 ทำใหพื้นที่ในประเทศมีชวงที่ตองทำ

การล็อคดาวนอยางรุนแรง ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำลง รวมถึงปจจุบันยังมีผูติดเชื้อไมต่ำกวา 

10,000 คนตอวัน (กรมควบคุมโรค, 2564 “วัคซีนปองกันโรค” จึงกลายเปนส่ิงที่พลิกวิกฤติทางสังคมนี้ใหกลับมาสู

สภาวะปกติในสังคม ซึ่งวัคซีนปองกันโควิด-19 ที่หลากหลายบริษัทหรือองคกรจะชวยกระตุนใหรางกายของมนุษยสราง

ภูมิคุมกันตอเช้ือไวรัสดังกลาวขึ้นมา ชวยปองกันการติดเชื้อหากไดรับเชื้อในอนาคต แตตองใชเวลาระยะหนึ่งหลังฉีด

วัคซีนรางกายจึงจะสรางภูมิคุมกันขึ้นมาได 

ประเทศไทยรัฐไดมีการพยายามจดัสรรวัคซีนโควิด-19 เพื่อนำมาแจกจายใหกับประชาชนอยางทั่วถึง ซึ่งรัฐบาล

มีแผนที่จะจัดหาวัคซีนรวม 200 ลานโดสภายในป 2565 ซึ่งวัคซีนหลักที่นำเขามาในประเทศไทยคือ ซิโนแวค, แอสตรา

เซนเนกา, สปุตนิก วี, ไฟเซอร และ จอหนสันแอนดจอหนสัน (กรมควบคุมโรค, 2564) ซ่ึงรัฐบาลไดมีแผนในการ

ดำเนินงาน บริการ และแผนดานกลุมเปาหมายและระยะการใหวัคซีนโควิด-19 เพื่อบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ใหดี

ที่สุด แตสืบเนื่องจากประเด็นดังกลาว ในปจจุบันมีผูใชงานสอสังคมออนไลนไดใหความคิดเห็นที่หลากหลายตอประเด็น

แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 โดยในชวงเวลาที่ผูคนไมสามารถออกจากบานไดดังปกติ ตองปรับเปล่ียน

พฤติกรรมที่ตองกกัตัวอยูทีพ่ักอาศัย หรือทำงานที่บาน (Work from home) โลกโซเชียลมีเดียกลายเปนส่ิงสำคัญในการ

รวมกลุมทางสังคมผานโลกเสมือนจริงนี้ เพื่อพูดคุยสนทนา การติดตอส่ือสาร ความบันเทิงในชวงเวลาเชนนี้เปนส่ิงสำคัญ 

รวมไปถึงการรับรูถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยเฉพาะขาวเกี่ยวกับสังคมหรือเรื่องโควิด-19 ที่สำคัญ (พัชชา เฮงษฎีกุล, 

2564) 

ประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใชงานส่ือสังคมคนออนไลนแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของ

ภาครัฐ อาจมีการเก็บขอมูลในประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้บางแลว แตมักเปนการศึกษาที่เก็บขอมูลเฉพาะใน

องคกรหรือเฉพาะบางกลุมทั้งผานและไมผานส่ือสังคมออนไลน ซึ่งผูศึกษามองวายังไมมีการเปดกวางใหผูใชงานส่ือสังคม

ออนไลนทั่วไปไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่หรืออิสระ ซึ่งประกอบกับการทีผู่ศึกษาเชื่อวาความคิดเห็นของประชาชน

เปนส่ิงสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการตาง ๆ ของภาครัฐ และเพื่อใหผลการศึกษาที่อาจสะทอนความเห็น

อยางอิสระของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตอประเด็นดังกลาว การศึกษาเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูซึ่งใชงาน

ส่ือสังคมออนไลนเปนหลักในสถานการณปจจุบัน ตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐจึงจะทำใหเขาถึง

การเก็บขอมูลหรือสงตอแบบสอบถามไดอยางรวดเร็วตามระยะเวลาในการศึกษา 

 

วัตถุประสงคของการวจิัย 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวของ 

 ขอมูลเกีย่วกับแผนการบรหิารจดัการวัคซีนโควิด-19  

กรมควบคุมโรค (2564) ไดเปดเผยแบบแผนและรายงานการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ  

ผานเอกสาร “แนวทางการใหบริการวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณการระบาด ป 2564 ของประเทศไทยฉบับปรับปรุง  

ครั้งที่ 2 (สิงหาคม 2564)” โดยแบงเปนขอมูล 3 ดานหลัก ไดแก ขอมูลดานการดำเนินงานเรื่องวัคซีนโควิด-19 ขอมูล

ดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19 และขอมูลดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 

ขอมูลดานการดำเนินงานเรื่องวัคซีนโควิด-19 ซึ่งกำหนดใหวัคซีนโควิด 19 แกประชาชนจำนวน 2 เข็ม (2โดส) 

โดยมีระยะระหวางเข็มตามเอกสารกำกับยา ดังนี้ วัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) ของบริษัท Sinovac Biotech จำกัด 

2 เข็ม มีระยะระหวางเข็ม 2-4 สัปดาห วัคซีน AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca จำกัด มีระยะหางระหวางเข็ม 

10-12 สัปดาห วัคซีน Comirnaty ของบริษัท Pfizer-BioNTech จำกัด 2 เข็ม โดยมีระยะระหวางเข็ม 3 สัปดาห และ 

วัคซีน mRNA-1273 ของบริษัท Moderna จำกัด 2 เข็ม โดยมีระยะระหวางเข็ม 4 สัปดาห อยางไรก็ตาม เนื่องจาก

สถานการณการระบาดของเชื้อสายพันธุเดลตา จึงไดกำหนดใหสามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่  1 ดวยวัคซีน 

CoronaVac ของบริษัท Sinovac Biotech จำกัด และเข็มที่ 2 ดวยวัคซีน AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca 

จำกัด โดยมีระยะหางระหวางเข็ม 3 – 4 สัปดาห หากเกินกวาระยะหางที่กำหนด ขอใหฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปองกันเชื้อกลายพันธุสายพันธุเดลตา โดยจะสรางภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสใหอยูในระดับที่สูง ใกลเคียง

กับผูที่ไดรับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม แตใชระยะเวลาส้ันกวา เพื่อประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณของโรค ในระยะที่มีวัคซีนจำนวนจำกัด ดังนั้นรูปแบบการใหวัคซีนใน

ภาวะปจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อสายพันธเดลตาเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว  คือ กำหนดใหบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขดานหนาที่ดูแลผูปวยโรคโควิด 19 เชน บุคลากรที่ปฏิบัติงานแผนกผูปวยโรคโควิด 19 แผนกผูปวยนอก 

คลินิกทางเดินหายใจ หองฉุกเฉิน แผนกผูปวยวิกฤต โรงพยาบาลสนาม เจาหนาที่หองปฏิบัติการ เจาหนาที่สอบสวนโรค 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (hospital) ที่ไดรับวัคซีนโคโรนาแวค 

(CoronaVac) ครบ 2 เข็ม ควรไดรับการกระตุนภูมิคุมกันโดยการรับวัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีนชนิด messenger 

Ribonucleic Acid (mRNA) อีก 1 เข็ม ในปจจุบันภาครัฐกำลังเจรจาจัดหาวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม จากหลายบริษัท

ผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหไดบรรลุเปาหมายครอบคลุมประชากรไทยอยางนอยรอยละ 70 ภายในป พ.ศ.2564 สำหรับ

วัคซีนทางเลือก ไดแก Sinopharm, Moderna และรวมถึงวัคซีนอื่น ๆ ที่กำลังจะเขามาในประเทศไทยนั้น จะตองมีการ

ติดตามขอมูลประสิทธิภาพของวัคซีนตอไป โดยเฉพาะในชวงที่เชื้อสายพันธเดลตากำลังแพรระบาดอยางรวดเร็ว  

ขอมูลการใหบริการวัคซีนโควิด-19 จากเปาหมายใหวัคซีนครอบคลุมประชากรไทยอยางนอยรอยละ 70 

ภายในป พ.ศ.2564 จำเปนตองบูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคสวน เพื่อใหการดำเนินงานใหวัคซีนโควิด 19 มี

ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ไดแก ระยะเตรียมการ ระยะดำเนินการ และระยะหลังดำเนินการ ดังนี้ 

ระยะเตรียมการ การเตรียมระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อใหประชาชนไดรับการบริการวัคซีนโควิด 19 อยาง

ทั่วถึง และเปนไปตามเปาหมาย กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดใหสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ

เพียงพอเปนสถานที่ใหบริการวัคซีนโควิด 19 รวมทั้งมีการใหบริการเชิงรุกนอกสถานพยาบาล ดำเนินการลงทะเบียน

ใหแกผูที่ประสงคจะเขารับวัคซีนอยางครอบคลุม และทั่วถึงตามชองทางที่พัฒนาขึ้นทั้งในระดับ ประเทศหรือระดับพื้นที่ 

ซึ่งการลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนและนัดหมายรับบริการประเทศไทยไดกำหนดชองทางการลงทะเบียน

และการเขารับวัคซีน 3 ชองทาง ไดแก จองผาน “หมอพรอม” (Line OA และ Application) หรือ แอปพลิเคชัน อื่นใด
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ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเปนทางเลือกสำหรับประชาชนผูประสงคจะเขารับวัคซีน นัดหมายผานสถานพยาบาล หรือ อสม. หรือ

ผานองคกร ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (On-site Registration) 

การเตรียมใหบริการ การจัดเตรียมสถานที่ใหบริการ และการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใน

การใหบริการวัคซีนโควิด และเตรียมพรอมตอบโตกรณีเกิดเหตุการณไมพึงประสงคหลังฉีดวัคซีน จึงกำหนดการ

ใหบริการวัคซีนโควิด 19 เฉพาะในหนวยบริการหรือสถานที่ที่มีทีมแพทย/พยาบาลดูแลและสามารถใหการชวยเหลือ

ฉุกเฉินได เทานั้น ดังนั้น สถานพยาบาลควรจัดใหมีสถานที่ใหบริการเปนการเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผูมารอรับ

บริการ 

ระยะดำเนินการ ไดแก การยืนยันตัวตนกอนเขารับบริการ กอนการใหบริการกลุมเปาหมายจำเปนตองมีการ

ยืนยันตัวตน ดังนี้ 

วิธีที่ 1 การยืนยันตัวตนแบบ “กรอกขอมูลบัตรประชาชน” ผานระบบ Hospital Information System (HIS) 

หรือ Web-based หรือ Web application: Co-vaccine.moph  ณ จุดใหบริการ 

วิธีที่ 2 การยืนยันตัวตนโดยสแกน “QR Code/Virtual ID Application” ที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ อาจมีการ

พัฒนาวิธีการยืนยันตัวตนดวยวิธีอื่นเพิ่มเติมในระยะถัดไป 

หลังจากยืนยันตัวตนเรียบรอยแลว ระบบจะเขาสูรายละเอียดกิจกรรมการฉีดวัคซีนใหสถานพยาบาลทำการ

ยืนยันเขารับการฉีดวัคซีนใหกับผูจองสิทธิฉีดวัคซีนตอไป 

ขอมูลดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 รัฐไดพิจารณาและมีนโยบายใหจัดลำดับ

กลุมเปาหมายในการเขาถึงวัคซีนของประเทศไทยโดยปรับปรุงใหเหมาะสมตามขอเสนอจากภาคสวนตาง ๆ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 เมื่อมีวัคซีนปริมาณจำกัด วัตถุประสงค คือ การลดการปวยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 

และรักษาระบบสุขภาพของประเทศ 

กลุมเปาหมาย: (1) บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนาทั้งภาครัฐและเอกชน* 

   (2) บุคคลที่มีโรคประจำตัว ไดแก โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เชน ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

และโรคหอบหืดที่ควบคุมไดไมดี, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรังระยะ 5, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุก

ชนิดที่อยูระหวางเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุมกันบำบัด***, โรคเบาหวาน, โรคอวน, หญิงตั้งครรภ, ผูที่มีอายุตั้งแต 

60 ป ขึ้นไป รวมไปถึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผูปวย 

ระยะที่ 2 เมื่อมีวัคซีนมากขึ้น และเพียงพอ วัตถุประสงค คือ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ

ประเทศ และสรางภูมิคุมกันในระดับประชากรและฟนฟูใหประเทศกลับเขาสูภาวะปกติ 

กลุมเปาหมาย: กลุมเปาหมายในระยะที่  1 ไดแก  บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขอื่น ๆ ที่

นอกเหนือจากดานหนา, ผูประกอบอาชีพภาคการทองเที่ยว เชน พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก และนักกีฬา, 

ผูเดินทางระหวางประเทศ เชน นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหวางประเทศ, ประชาชนทั่วไป และเด็ก, นักการทูต 

เจาหนาที่องคกรระหวางประเทศ นักธุรกิจตางชาติ คนตางชาติพำนักระยะยาว, แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาค

บริการ 

แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและส่ือสังคมออนไลน 

วิเชียร เกตุสิงห (2524, หนา 94-97) ไดกลาวถึงหลักการวัดความคิดเห็นวา การใชแบบสอบถามสำหรับวัด

ความคิดเห็นจะตองระบุใหผูตอบ ตอบวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความที่กำหนดให แบบสอบถามประเภทนี้นิยม

สรางตามแนวคิดของลิเคอรท ซึ่งแบงน้ำหนักความคิดเห็นเปน 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวยมาก เห็นดวย 

ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง สวนการใหคะแนนขึ้นอยูกับใจความวาจะเปนปฏิฐาน (Positive) หรือนิเสธ 
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(Negative) นอกจากนี้  ในการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นนั้น ส่ิงที่มีอิทธิพลที่ทำใหความคิดเห็นแตกตางกัน

ประกอบดวย การอบรมของครอบครัว อิทธิพลของครอบครัวมีมากกวาปจจัยอื่น ๆ เพราะครอบครัวเปนสถาบันสังคม

แหงแรกของบุคคล, กลุมและสังคมที่เกี่ยวของ บุคคลเมื่ออยูในกลุมใดหรือสังคมใดก็จะมีความคิดเห็นทางเดียวกันและ

สังคมนั้น ๆ กลุมเปนสวนผลักดันใหบุคคลมีการเรียนรู, วัฒนธรรม, การศึกษา, ส่ือมวลชนหรือส่ือตาง ๆ ไดแก 

หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ส่ือออนไลน เปนตน ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลมากตอการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นของบุคคล 

เพราะจะเปนส่ือในการสรางความคิดเห็นดานบวกและดานลบได 

โดยส่ือสังคมออนไลนเปนส่ือสมัยใหมที่อาจสงผลตอความคิดเห็นของผูใชงานในเรื่องตาง ๆ ซึ่ง พัชชา เฮงษฎี

กุล (2564) พบวาปจจุบันทั่วโลกมีผูใชอินเทอรเน็ตเปนจำนวนมาก โลกอินเทอรเน็ตซึ่งมีส่ือสังคมออนไลน (โซเชียล

มีเดีย) เปนที่แหงการแบงปน และแลกเปล่ียนขอมูลซึ่งกันและกัน ทำใหการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลง เชน การพบปะ

พูดคุยสนทนาแบบเห็นหนาพบเจอตัวกันของคูสนทนา หรือ การเขียนจดหมายสงทางไปรษณียสูการใชเทคโนโลยีการ

ส่ือสารในยุคดิจิตอลแหงโลกเสมือนจริง (Virtual World) กอใหเกิดยุคแหงการส่ือสารไรพรมแดน ทำใหคนจำนวนมาก

ทั่วโลกมีการดำเนินชีวิตทั้งในสังคมของโลกแหงความเปนจริงและสังคมแหงโลกเสมือนจริง โดยโซเชียลมีเดียที่ผูคนมักใช

งานมีทั้ง Facebook, Line, Instagram, Twitter, Tiktok หรือ Youtube เปนตน โดยในชวงเวลาที่ผูคนไมสามารถ

ออกจากบานไดดังปกติ ตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ตองกักตัวอยูที่พักอาศัย หรือทำงานที่บาน (Work from home) 

โลกโซเชียลมีเดียกลายเปนส่ิงสำคัญในการรวมกลุมทางสังคมผานโลกเสมือนจริงนี้ เพื่อพูดคุยสนทนา การติดตอส่ือสาร 

ความบันเทิงในชวงเวลาเชนนี้เปนส่ิงสำคัญ รวมไปถึงการรับรูถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยเฉพาะขาวเกี่ยวกับสังคมหรือ

เรื่องโควิด-19 ที่สำคัญ  

ส่ือสังคมออนไลนในปจจุบันและในชีวิตประจำวัน ที่มักมีการนำเสนอภาพส่ือตาง ๆ ซึ่งสามารถสราง

กระบวนการเรียนรูใหมใหกับผูใชงาน จึงอาจสงผลตอความคิดเห็นและความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ของผูใชงานส่ือสังคม

ออนไลนในประเด็นตาง ๆ  

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

อาจารยบุญเกียรติ การะเวกพันธุ และคณะ (2561) ไดศึกษาถึงหลักใหญของการจัดการภาครัฐแนวใหม คือ 

การเปล่ียนระบบราชการที่เนนระเบียบและขั้นตอนไปสูการบริหารแบบใหมซ่ึงเนนผลสำเร็จและความรับผิดชอบ 

รวมทั้งใชเทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการทำงาน Hood เห็นวาส่ิงที่เรียกวา “การจัดการภาครัฐแนวใหม” 

มีหลักสำคัญ 7 ประการ คือ จัดการโดยนักวิชาชีพที่ชำนาญการ, มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน, เนนการ

ควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น, แยกหนวยงานภาครัฐออกเปนหนวยยอย ๆ เปล่ียนภาครัฐใหแขงขันกันมากขึ้น  เนนการ

จัดการตามแบบภาคเอกชน และเนนการใชทรัพยากรอยางมีวินัยและประหยัด โดยการบริหารจัดการภาครัฐแนวควรที่

ตองการตรวจสอบความตองการใชทรัพยากรของภาครัฐ และ “ทำงานมากขึ้นโดยใชทรัพยากรนอยลง” (do more 

with less) 

ในขณะที่ ปญญา ฉายะจินดาวงศ และรัชนี ภูตระกูล (2549 : 3) ไดใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ

ภาครัฐแบบใดก็ตาม ควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ซึ่งธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง 

การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบทั้ง 3 

สวนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค 

กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางสมดุล สงผลใหสังคมดำรงอยูรวมกันอยางสันต ิตลอดจน

มีการใชอำนาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
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จัดการหรือดำเนินงานตาง ๆ จึงมีความสำคัญอยางยิ่ง ซึ่งองคกร หนวยงาน ภาคสวน หรือผูบริหารจัดการตองคำนึงถึง

หลักธรรมาภิบาลทุกขอ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหง ไดทำการสำรวจความคิดเห็นตอการ

ฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 พบวา ประชาชนมีความเห็นใจและใหความสำคัญกับกลุมผูเส่ียงแนวหนา และระบุวา

บุคคลที่ควรไดฉีดวัคชีนกอนในลำดับแรก รอยละ 74.47 คือ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข รองลงมา รอยละ 

51.85 คือกลุมผูมีโรคประจำตัวที่เส่ียงอันตรายจากการติดเชื้อรอยละ 50.71 เปนกลุมผูสูงอายุ และเมื่อถามถึงความ

ตองการฉีดวัคซีนของประชาชนพบวาประชาชนกวารอยละ 60 ตองการฉีควัคซีนปองกันโรคโควิด-19 มีเพียงสวนนอย

รอยละ 5.96 ที่ระบุวาไมแนนอน ทั้งนี้ รอยละ 22.12 บอกวาไมมีความกังวลใด ๆ ตอการฉีดวัคซีนจึงมีความตองการฉีด

วัดซีนทันทีที่มีโอกาส โดยผูที่กังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเผยถึงเหตุของความกังวล รอยละ 68.70 กลัวผลขางเคียงที่

เกิดขึ้นภายหลังการฉีด เปนอันดับหนี่ง รองลงมารอยละ 19.66 กังวลเรื่องประสิทธิภาพวัคซีนไมดีพอ 

สำนักงานสถิติแหงชาติ (2564) ไดทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19 (วัคซีน) พบวาประชาชนเห็นดวยรอยละ 75.2 ตองการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 (ซึ่งใน

จำนวนนี้มีผูตองการฉีดและพรอมที่จะฉีดวัคซีนรอยละ 47.7 และผูตองการฉีดแตขณะนี้ยังไมพรอมฉีดวัคซีนรอยละ 

27.5) และพบวาประชาชนเห็นดวยกับวัคซีนที่ตองการฉีดมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ วัคซีนตามที่รัฐบาลจัดหาให (รอย

ละ 54.6) วัคซีนยี่หอไฟเซอร (Pfizer) (รอยละ 12.5) วัคซีนยี่หอโมเดอรนา (Moderna) (รอยละ 3.0) วัคซีนยี่หอจอหน

สันแอนดจอหนสัน (Johnson & Johnson) (รอยละ 2.5) และวัคซีนยี่หอโนวาแวกซ (Novavax) (รอยละ 0.9) สวนใน

ดานของความเชื่อมั่นตอคุณภาพของวัคซีนที่รัฐจัดสรรให พบวารอยละ 54.7 ไมเชื่อมั่น โดยใหเหตุผลวา กลัว

ผลขางเคียง (รอยละ 41.3) วัคซีนปองกันโรคโควิด 19 ที่รัฐบาลจัดหาใหยังไมมีประสิทธิภาพเทาวัคซีนที่จะเลือกใชเอง 

(รอยละ 7.0) ไดรับขอมูลขาวสารของวัคซีนที่มีความขัดแยงกัน (รอยละ 5.7) และอื่นๆ เชน การผลิตใชเวลาส้ัน เปนตน 

(รอยละ 0.7)  

บวรลักษณ ขจรฤทธิ์ และคณะ (2564) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ

ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ พบวาในสวนของทัศนคติตอโรคโควิด-19 และแผนการจัดการเรื่องวัคซีนโควิด-19 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงประเด็น

กระบวนการการตัดสินใจฉีดวัคซีนของประชาชนโดยอางอิงจากหนังสือ Vaccination and trust (2017) ที่จัดทำโดย

องคการอนามัยโลก ซึ่งไดพบวาการเขาถึงวัคซีนของประชาชนและประวัติการรับวัคซีนของประชาชนที่แตกตางกัน จะ

ทำใหประชาชนมีทัศนคติตอวัคซีนและกระบวนการตัดสินและรับวัคซีนแตกตางกัน 

ยศ ตีระวัฒนานนท และคณะ (2564) ไดทำการศึกษาเรื่อง การประเมินผลกระทบและความคุมคาของวัคซีน

โควิดที่พึงประสงคเพื่อใชในการพัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสำหรับใชในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมตอบคำถาม

สำคัญเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดหาและใชวัคซีนในประเทศไทย พบขอเสนอที่นาสนใจวา ระยะเวลาในการ

ปองกันโรคที่นานสำคัญเชนเดียวกันกับประสิทธิผลของวัคซีน สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของประชากร

กลุมเปาหมายเพื่อจัดสรรวัคซีนขึ้นอยูกับคุณสมบัติดานประสิทธิผลของวัคซีนและรูปแบบการแพรระบาด วัคซีนที่มี

ประสิทธิผลในการปองกันการติดเชื้อ เหมาะในการใหในกลุมประชากรกลุมอายุ 20-39 ป และวัคซีนที่มีประสิทธิผลใน

การลดความรุนแรงของโรคเหมาะในการใหในกลุมผูสูงอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป 

Musha Chen แ ล ะ ค ณ ะ  (2021) ได ท ำก า ร ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  An online survey of the attitude and 

willingness of Chinese adults to receive COVID-19 vaccination ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อทำความเขาใจความเต็ม
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ใจและปจจัยกำหนดในการยอมรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ในหมูประชาชนชาวจีน พบผลการศึกษาที่นาสนใจวา รอยละ 

83.8 เต็มใจรับวัคซีนโควิด-19 และ รอยละ 76.6 เชื่อวาวัคซีนจะมีประโยชนตอสุขภาพ อยางไรก็ตาม รอยละ 74.9 

แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 76.5 ตองการวัคซีนที่ผลิตในประเทศและ

เต็มใจรับการฉีดวัคซีนนี้มากกวาวัคซีนที่นำเขา ในขณะที่การศึกษาอยาง S. A. R. Syed Alwi และคณะ (2021) ได

ทำการศึกษาเรื่อง A survey on COVID-19 vaccine acceptance and concern among Malaysians ที่ศึกษากับ

ชาวมาเลเซีย พบวา อัตราการยอมรับและตองการวัคซีนโดยรวมสูง (83.3%) โดยมีอัตราต่ำสุดในหมูผูสูงอายุอายุ 60 ป

ขึ้นไป (63.4%) และมีความลังเลใจเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับผลขางเคียง (95.8%) รวมทั้งสวนใหญเห็นวาวัคซีนมี

ความปลอดภัย (84.7%) แตยังขาดขอมูลเกี่ยวกับวัคซีน (80.9%) ซึ่งมองวาวัคซีนมีประสิทธิภาพ (63.6%) และยังพบวา

ผูตอบแบบสอบถามบางสวนมีโรคประจำตัว เชน เปนเบาหวาน (24.7%) และภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง (23%) จึง

สงผลทำใหลังเลที่จะรับวัคซีนโควิด-19 มากขึ้น โดยอยูที่รอยละ 16.1 และ 15.8 ตามลำดับ ซึ่งผลการวิจัยตาง ๆ ชี้ชัด

วาชาวมาเลเซียยอมรับวัคซีนโควิด-19 ในอัตราที่สูง และพบวาปจจัยที่เกี่ยวของอยาง Social Media สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา รายได สงผลตอการยอมรับและความเห็นตอวัคซีนโควิด-19  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตาง ๆ ในประเทศไทย ทั้งใน Facebook Line หรือ 

Twitter เปนตน โดยจากการศึกษาพบวาไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนเนื่องจากไมมีการบันทึก/ลงทะเบียน 

จำนวนผูใชส่ือสังคมออนไลน เนื่องจากมีผูใชงานเพิ่มขึ้นอยูทุกวันและเวลาอยางตอเนื่อง แตจากการเปรียบเทียบจำนวน

บัญชีผูใชงานส่ือสังคมออนไลนกับจำนวนประชากรคนไทย ป 2564 พบวาในปจจุบันมีผูใชงานส่ือสังคมออนไลนอยูที่

รอยละ 78 ของจำนวนประชากรไทย แตเนื่องจากผูใชงานแตละรายสามารถมีบัญชีผูใช (Account) ในส่ือสังคม

ออนไลนตาง ๆ ไดมากกวา 1 บัญชี ตัวเลขดังกลาวจึงไมสามารถเปนรอยละของจำนวนประชากรในประเทศไทยที่

แนนอน (We are Social, 2564) 

1.2 กลุมตัวอยาง 

จากการศึกษาพบวาในประเทศไทยมีผูใชงานส่ือสังคมออนไลนอยูที่สัดสวนรอยละ 78 ของประชากรไทย แต

ตัวเลขดังกลาวไมไดหมายถึงรอยละของจำนวนประชากรในประเทศไทย จึงไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนเพื่อใชใน

การศึกษา ผูศึกษาจึงเลือกใชไดสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ซึ่งใชในกรณีที่ไม

ทราบขนาดของประชากรที่แนนอนแตทราบสัดสวนของประชากรในการกำหนดจำนวนกลุมตัวอยางขั้นต่ำเพื่อใหมีความ

เปนตัวแทนของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ โดยใชสูตรคำนวณดังนี้ 

กำหนดให n =  

โดย      p แทน อัตราสวนหรอืสัดสวนของประชากรที่ตองการนำมาศึกษา 

z แทน คาที่ไดจากตารางแจกแจงปกตทิี่ระดบัความเชื่อมั่นทีต่องการ  

                         (z= 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) 

e แทน ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได (กำหนดให = 0.05) 
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n =  

n =  

จากการใชสูตรคำนวณไดผลกลุมตัวอยางจำนวน 169.03 คน ซึ่งผูศึกษาไดทำการเพิ่มจำนวนกลุมตัวอยางเผ่ือ

ความคลาดเคล่ือนรอยละ 30 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจึงกำหนดจำนวนกลุมตัวอยางขั้นต่ำ220 คน โดยทำการเลือก

ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชงานส่ือสังคมออนไลนไดจำนวน

ทั้งส้ิน 353 คน ตามระยะเวลาที่กำหนดในการสำรวจและศึกษา โดยอยูภายใตระยะเวลาในการเผยแพรแผนการบริหาร

จัดการวัคซีนโควิด-19 ฉบับสิงหาคม 2564 ซึ่งจัดทำโดยกรมควบคุมโรค  

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยทางดานขอมูลทั่วไป รวมไปถึงขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความรูสึกตอโรคโควิด-19 และ

ขอมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพ, พื้นที่ที่พักอาศัย, ระดับการศึกษาสูงสุด, อาชีพ,รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน, ส่ือสังคมออนไลน, ขอมูลสุขภาพ, ความกังวลตอสถานการณโควิด-19 ความเชื่อมั่นตอการควบคุมโรคและการ

บริการวัคซีนโควิด-19, ความเห็นตอความเหมาะสมของแผนวัคซีนสลับชนิด, การรับรูถึงชนิดวัคซีนในประเทศไทย และ

ประวัติการรับวัคซีนโควิด-19 

ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ ไดแก ความ

คิดเห็นตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19, ดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19 

และดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจและใชแบบสอบถามในการวบรวมขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 

สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยคำถาม 8 ขอ สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ 

สถานภาพ จังหวัดที่พักอาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ส่ือสังคมออนไลนที่ใชงานเปนประจำในการรับ

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 จากส่ือหรือภาครัฐ และขอมูลหรือประวัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 

โดยเปนแบบปลายปด (Close ended question) ใหเลือกตอบในชองที่กำหนด  

สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความรูสึกตอโรคโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 ของผูใชงานส่ือ

สังคมออนไลน ประกอบดวยคำถาม 5 ขอ สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพของผูใชงานส่ือสังคมออนไลน, 

ขอมูลความกังวลตอสถานการณโควิด-19 ขอมูลการตัดสินใจรับหรือไมรับวัคซีนโควิด-19  และความเห็นตอแผนการให

วัคซีนสลับชนิดโดยเปนแบบปลายปด (Close ended question) ใหเลือกตอบในชองที่กำหนด  

สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ประกอบดวยคำถาม 4 ขอ (ขอ 1 ถึง ขอ 4 ของสวนที่ 3) 

สอบถามเกี่ยวกับขอมูลการรับรูเกี่ยวกับชนิดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ขอมูลและประวัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโค

วิด-19 ขอมูลผลขางเคียงที่ไดรับจากวัคซีนโควิด-19 โดยเปนแบบปลายปด (Close ended question) ใหเลือกตอบใน

ชองที่กำหนด  

สวนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของ

ภาครัฐ ทั้งในดานการดำเนินงานเรือ่งวัคซีนโควิด-19 ดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19 และดานกลุมเปาหมายและระยะ

ดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 ประกอบดวยคำถามแบบปลายปด (Close ended question) โดยแตละขอคำถามจะมี

การถามขอคำถาม เห็นดวย และไมเห็นดวย โดยจะมีระดับความคิดเห็น 8 ระดับ แบงเปน 1-8 คะแนน ไดแก เห็นดวย
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มากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด , ไมเห็นดวยมากที่สุด ,ไมเห็นดวยมาก ,ไมเห็นดวยนอย 

และไมเห็นดวยนอยที่สุด  

4. วธิีเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและดำเนินการดังนี้ 

4.1 รวบรวมจากเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ รวมถึงแนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

4.2 การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน (Google form) โดยผูศึกษานำแบบสอบถามในรูปแบบล้ิงค (URL 

Link) ไปสงตอและเผยแพรในส่ือสังคมออนไลนตาง ๆ เชน Facebook Line Twitter Youtube เปนตน ใหไดจำนวน

กลุมตัวอยางไมต่ำกวา 220 คน ตอบแบบสอบถาม (โดยผูศึกษาสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชงานส่ือสังคม

ออนไลนไดทั้งส้ิน 353 คน ตามระยะเวลาที่กำหนด) 

4.3 นำผลการตอบกลับแบบสอบถามที่ไดรับไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติแลวจัดหมวดหมูความคิดเห็นของ

กลุมตัวอยาง 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง เพศ, อายุ, จังหวัดที่พักอาศัย, ระดับการศึกษา, อาชีพ, 

รายไดตอเดือน, ส่ือสังคมออนไลนที่ใชงานเปนประจำในการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 

จากส่ือหรือภาครัฐ รวมไปถึงขอคำถามเรื่องขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความรูสึกตอโรคโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 

และ ขอมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ของผูใชงานส่ือสังคมออนไลน คือ สถิติเชิงพรรณนา อธิบายดวยคารอยละ 

(Percentage) และคาอันดับ (Rank) 

การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของใชงานส่ือสังคมออนไลนตอการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ 

สถิติที่ใชคือ สถิติเชิงพรรณนา อธิบายดวยคารอยละ (Percentage) คาอันดับ (Rank) คาเฉล่ีย (Mean) คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หลังจากที่ไดคาเฉล่ียผลคะแนนเปนชวงคะแนนตั้งแต 0 – 8 แลว ผูศึกษา

ไดทำการกำหนดการแปลคาเฉล่ียชวงคะแนนจากพิสัยเปน 4 ระดับ และใหความหมายของแตละชวงคะแนน ดังนี้ 

1.00-2.75 หมายถึง รูสึกไมเห็นดวยมากตอการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ควรปรับปรุง 

2.76-4.50  หมายถึง รูสึกไมเห็นดวยตอการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 

4.51-6.25  หมายถึง รูสึกเห็นดวยตอการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 

6.26-8.00  หมายถึง รูสึกเห็นดวยมากตอการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 

 

ผลการวจิัย 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 62.3) มีอายุระหวาง 21 - 39 ป (รอยละ 74.2) โดยมีอายุเฉล่ีย 30 

ป สถานภาพโสด (รอยละ 76.5) อาศัยอยูในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (รอยละ 56.1) การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 

(รอยละ 68.6) เปนนักเรียนนักศึกษา (รอยละ 28.3) มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001 - 25,000 บาท (รอยละ 41.1) 

โดยมีรายไดเฉล่ีย 22649 บาทตอเดือน และใช Facebook (รอยละ 59.8) เปนส่ือสังคมออนไลนที่ใชขอมูลขาวสารจาก

รัฐเกี่ยวกับโรคโควิด-19 หรือวัคซีนโควิด-19 เปนประจำ กลุมตัวอยางสวนใหญมีสุขภาพรางกายแข็งแรงดี (รอยละ 88.4) 

ความรูสึกกังวลตอสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (รอยละ 77.6) และไมเชื่อมั่นตอการควบคุมโรคและการ

บริการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ (รอยละ 73.7) มองวาไมเหมาะสมของแผนการใหวัคซีนสลับชนิดของภาครัฐ (รอยละ 

61.2) และสวนใหญจะเลือกพิจารณา ความเส่ียงของผลขางเคียงวัคซีนโควิด-19 (รอยละ 24.9) และความจำเปนในการ
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รับวัคซีนโควิด-19 (รอยละ 18.5) ในการตัดสินใจเลือกรับหรือไมรับวัคซีน-19 กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูและรับทราบถึง

วัคซีนโควิด-19 ชนิดตาง ๆ ที่มีในประเทศไทย (รอยละ 90.1) ไดรับวัคซีนแลว 2 เข็ม (รอยละ 43.9) ผูที่เคยไดรับวัคซีน

สวนใหญจะเคยไดรับวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac (รอยละ 57.1 และ 21.0 ตามลำดับ) สวนผูที่ไมเคยไดรับวัคซีน

มากอน จะประสงครับวัคซีน Moderna และ Pfizer (รอยละ 38.5 และ 34.1 ตามลำดับ) ดังตาราง 

 

ตาราง 1 ขอมูลสวนใหญจากการสำรวจผูใชงานสื่อสังคมออนไลน 

ขอมูลสวนใหญจากการสำรวจผูใชงานสื่อสังคมออนไลน 
จำนวน (คน) 

(n = 353) 

รอยละ (%) 

(100.0) 

เปนเพศหญงิ 220 62.3 

กลุมอายุ 21-39 ป 262 74.2 

อายุเฉล่ีย = 30.72 

มีสถานภาพโสด 270 76.5 

อาศัยอยูในกรงุเทพและปริมณฑล 198 56.1 

มีระดับการศึกษาปริญญาตร ี 242 68.6 

เปนนักเรียน/นกัศึกษา 100 28.3 

เปนผูที่ไมมีรายได 17 4.8 

ผูมีรายไดสวนใหญจะมีรายได 10,001-25,000 บาทตอเดือน 145 41.1 

รายไดเฉล่ีย = 22649.11 (คำนวณเฉพาะผูมีรายได) 

เลือกใช Facebook มากที่สุด 211 59.8 

มีสุขภาพรางกายแข็งแรงด ี 312 88.4 

กังวลตอสถานการณโควิด-19 274 77.6 

ไมเชื่อมั่นตอการควบคุมโรคและการบรกิารวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ 260 73.7 

มองวาแผนการใหวัคซีนสลับชนิดไมเหมาะสม 216 61.2 

เลือกคำนึงถึงความเส่ียงของผลขางเคียงวัคซนีโควิด-19 มากที่สุด กอนตัดสินใจรับ

วัคซีน 

236 24.9 

รับรู/รับทราบถงึวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยทุกชนดิ 318 90.1 

สวนใหญไดรับวคัซีนแลว 2 เข็ม 155 43.9 

ผูที่เคยไดรับวัคซีนแลวสวนใหญไดรับวัคซีน AstraZeneca 193 57.1 

ผูที่ไมเคยไดรับวัคซีนสวนใหญประสงคเลือกรบัวัคซีน Moderna มากที่สุด 35 38.5 

ผูที่เคยไดรับวัคซีนแลวสวนใหญจะมีอาการไขเปนผลขางเคียงมากที่สุด 147 23.7 
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ตาราง 2 ความคิดเห็นของผูใชงานสื่อสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ ใน

แตละดานและภาพรวม 

ลำดับ 
ความคิดเห็นของผูใชงานสือ่สงัคมออนไลนตอแผนการ

บริหารจัดการวัคซีนโควิด-19  
คาเฉลี่ย S.D. 

แปลระดับ

ความคิดเห็น 

1. ดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19  

1 
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเออยาง Pfizer เหมาะสมในปองกันโควิด-

19 มากกวาวัคซีน Sinovac หรือ AstraZeneca เปนตน 
7.30 1.109 เห็นดวยมาก 

2 
ชนิดวัคซีนอยาง Sinopharm และ Moderna มีความ

เหมาะสมที่จะเปนวัคซีนทางเลือกในการปองกนัโควิด-19 
6.25 1.603 เห็นดวย 

3 
การกำหนดชองทางการลงทะเบียนยืนยันรับวคัซีนจากรัฐ 

เชน หมอพรอม, โรงพยาบาล เหมาะสมและเชื่อถือได 
4.90 2.016 เห็นดวย 

4 
การดำเนินงานของศูนยรับวัคซีนในพื้นทีข่องทาน มีขั้นตอน

และลำดับการใหบริการทีด่ี โปรงใสและเชื่อถือได 
5.24 2.117 เห็นดวย 

รวม 5.92 1.006 เห็นดวย 

2. ดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19  

1 
ควรมีการคัดกรองและเฝาระวังอาการอยางละเอียด ทัง้กอน

และหลังรับวัคซีนโควิด-19 
7.14 1.234 เห็นดวยมาก 

2 
ผูทำหนาที่ฉีดวคัซีนโควิด-19 ควรเปนแพทยหรือพยาบาลผู

ชำนาญเทานั้น 
7.42 1.036 เห็นดวยมาก 

3 
รัฐไดใหบรกิารวคัซีนที่ไดมาอยางคุมคาและกระจายวัคซีนให

ศูนยรับวัคซีนตาง ๆ ในพื้นทีข่องทานอยางเพยีงพอ 
3.56 2.396 ไมเห็นดวย 

4 
รัฐไดใหบรกิาร และจัดสรรชนิดวัคซีนอยางครอบคลุมความ

ตองการของประชาชนทุกจงัหวดัทั่วประเทศ 
3.13 2.273 ไมเห็นดวย 

รวม 5.31 1.178 เห็นดวย 

3. ดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19  

1 
เมื่อวัคซีนมีปริมาณที่จำกัด รฐัควรคำนึงถึงการรักษาลด

จำนวนผูปวยในประเทศกอน 
6.96 1.498 เห็นดวยมาก 

2 
ควรใหวัคซีนแกบุคลากรทางการแพทยดานหนา และกลุม

เส่ียงตาง ๆ กอนประชาชนทั่วไป 
7.32 1.056 เห็นดวยมาก 

3 
เมื่อมีวัคซีนทกุชนิดเพียงพอ รฐัควรเรงใหวัคซนีแก ประชาชน 

“ทกุคน” ในประเทศไทย 
7.52 1.071 เห็นดวยมาก 

4 
เมื่อมีวัคซีนทกุชนิดมากขึ้นและเพียงพอ รัฐควรเรงฟนฟู

เศรษฐกิจและสังคม และใหความสำคัญทุกพื้นที่ในประเทศ 
7.61 0.879 เห็นดวยมาก 

รวม 7.35 0.740 เห็นดวยมาก 

ภาพรวมทั้งหมด 6.19 0.647 เห็นดวย 
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จากตารางผลการศึกษาความคิดเห็นตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ พบวา ผูใชงานส่ือ

สังคมออนไลน เห็นดวย กับแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐภาพรวม (คาเฉล่ียเทากับ 6.19 คะแนน) 

โดยผูใชงานส่ือสังคมออนไลน เห็นดวย กับดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19 (คาเฉล่ียเทากับ 5.92 คะแนน) ดานการ

ใหบริการวัคซีนโควิด-19 (คาเฉล่ียเทากับ 5.31 คะแนน) และ เห็นดวยมาก กับดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานให

วัคซีนโควิด-19 (คาเฉล่ียเทากับ 7.35 คะแนน)  

โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19 อยูในระดับเห็นดวยมาก คือ 1. วัคซีนเอ็มอาร

เอ็นเออยาง Pfizer เหมาะสมในปองกันโควิด-19 มากกวาวัคซีน Sinovac หรือ AstraZeneca เปนตน (คาเฉล่ีย 7.30) 

สวนขอคำถามที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวย คือ 2.ชนิดวัคซีนอยาง Sinopharm และ Moderna มีความเหมาะสมที่จะ

เปนวัคซีนทางเลือกในการปองกันโควิด-19 (คาเฉล่ีย 6.25) 3. การกำหนดชองทางการลงทะเบียนยืนยันรับวัคซีนจากรัฐ 

เชน หมอพรอม, โรงพยาบาล เหมาะสมและเชื่อถือได (คาเฉล่ีย 4.90 คะแนน) 4. การดำเนินงานของศูนยรับวัคซีนใน

พื้นที่ของทาน มีขั้นตอนและลำดับการใหบริการที่ดี โปรงใสและเชื่อถือได (คาเฉล่ีย 5.24คะแนน) และดานการใหบริการ

วัคซีนโควิด-19 อยูในระดับเห็นดวยมาก คือ 1. ควรมีการคัดกรองและเฝาระวังอาการอยางละเอียด ทั้งกอนและหลังรับ

วัคซีนโควิด-19 (คาเฉล่ีย 7.14 คะแนน) 2. ผูทำหนาที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรเปนแพทยหรือพยาบาลผูชำนาญเทานั้น 

(คาเฉล่ีย 7.42 คะแนน)สวนขอคำถามที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับไมเห็นดวย คือ 3. รัฐไดใหบริการวัคซีนที่ไดมาอยางคุมคา

และกระจายวัคซีนใหศูนยรับวัคซีนตาง ๆ ในพื้นที่ของทานอยางเพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.56 คะแนน) 4. รัฐไดใหบริการ และ

จัดสรรชนิดวัคซีนอยางครอบคลุมความตองการของประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ (คาเฉล่ีย 3.13 คะแนน) สวนดาน

กลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19” อยูในระดับ เห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 7.35 คะแนน) โดยเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ ผลการวิเคราะห ความคิดเห็นของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 

ของภาครัฐ ดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 อยูในระดับเห็นดวยมาก โดย 1. เมื่อวัคซีนมี

ปริมาณที่จำกัด รัฐควรคำนึงถึงการรักษาลดจำนวนผูปวยในประเทศกอน (คาเฉล่ีย 6.96 คะแนน) 2. ควรใหวัคซีนแก

บุคลากรทางการแพทยดานหนา และกลุมเส่ียงตาง ๆ กอนประชาชนทั่วไป (คาเฉล่ีย 7.32 คะแนน) 3. เมื่อมีวัคซีนทุก

ชนิดเพียงพอ รัฐควรเรงใหวัคซีนแก ประชาชน “ทุกคน” ในประเทศไทย (คาเฉล่ีย 7.52 คะแนน) 4. เมื่อมีวัคซีนทุกชนิด

มากขึ้นและเพียงพอ รัฐควรเรงฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม และใหความสำคัญทุกพื้นที่ในประเทศ (คาเฉล่ีย 7.61 คะแนน) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนที่ไดทำการศึกษาสวนใหญเห็นดวยกับแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของ

ภาครัฐภาพรวม โดยเห็นดวยกับดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19 และ ดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19 และเห็นดวย

มากกับดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 จึงสามารถกลาวไดวาแผนการบริหารจัดการวัคซีนโค

วิด-19 ของภาครัฐความเหมาะสมเพียงพอ หากภาครัฐสามารถดำเนินการตามแผนดานตาง ๆ ที่เผยแพรไดสำเร็จจะเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชน ในทางกลับกันหากภาครัฐดำเนินการตามแผนที่การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 อยาง

ลาชาหรือไมเปนไปตามลักษณะแผนตาง ๆ ก็อาจสงผลตอทัศนคติและความเชื่อมั่นของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตอการ

ควบคุมและบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ตอไปได โดยหากพิจารณาผลการศึกษาในครั้งนี้กับงานของ บวรลักษณ ขจร

ฤทธิ์ (2564) โดยในสวนของทัศนคติตอโรคโควิด-19 และแผนการจัดการเรื่องวัคซีนโควิด-19 ที่เปนการศึกษาในประเด็น

เดียวกันและมีวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ใกลเคียงกัน ซึ่งสรุปไดวาในภาพรวมทัศนคติของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากที่สุด

และมีคาเฉล่ียเทากับ 3.63 จากคะแนนเต็ม 5 โดยการศึกษาของผูศึกษาครั้งนี้มีคาเฉล่ียความคิดเห็นเทากับ 6.19 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 8 หากเทียบเปนรอยละจะมีคาเทากับรอยละ 72.60 และ 77.37 จากคะแนนเต็มตามลำดับ ซ่ึงสามารถ
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แปรผลไปในทิศทางเดียวกันไดวา ประชาชนหรือผูใชงานส่ือสังคมออนไลนเห็นดวยตอแผนการจัดการเรื่องวัคซีนโควิด-19 

ในภาพรวม 

หากพิจารณาความคิดเห็นในดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19 พบวาผูใชงานส่ือสังคมออนไลนมองวา

วัคซีนเอ็มอารเอ็นเออยาง Pfizer เหมาะสมในปองกันโควิด-19 มากกวาวัคซีน Sinovac หรือ AstraZeneca เปนตน 

สามารถกลาวไดวาผูใชงานส่ือสังคมออนไลนสวนใหญมีความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันวาวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอ

หรือวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม โดยเฉพาะวัคซีน Pfizer จะมีความเหมาะสมมากกวาวัคซีนชนิด Sinovac หรือ 

AstraZeneca ซึ่งรัฐไดนำเขามาบริการประชาชนในประเทศไทยเปนลำดับแรก ๆ (กองติดตอโรคทั่วไป, 2564) แสดงให

เห็นถึงการรับรูและคานิยมของสังคมถึงประสิทธิภาพของวัคซีน Pfizer จากการประชาสัมพันธรายละเอียดวัคซีนจาก

ภาครัฐ หรือขาวสารวัคซีนโควิด-19 ตามส่ือตาง ๆ ซึ่งไดมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดดังกลาวกับวัคซีน

ชนิดอื่น ๆ แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังของประชาชนที่ตองการใหภาครัฐนำเขาวัคซีน Pfizer มากขึ้นและเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน งานศึกษาของสำนักงานสถิติแหงชาติ (2564) ที่มีการสำรวจในสวนของประเด็นเกี่ยวกับ

ชนิดวัคซีนที่ประชาชนตองการ โดยผลการสำรวจชี้ใหเห็นวาประชาชนสวนใหญประสงคที่จะรับวัคซีน ไฟเซอร (Pfizer) 

นอกเหนือจากวัคซีนชนิดอื่น ๆ ที่รัฐจัดหาให รวมไปถึงงานศึกษาของยศ ตีระวัฒนานนท และคณะ (2564) ที่ได

ทำการศึกษาเรื่อง การประเมินผลกระทบและความคุมคาของวัคซีนโควิดที่พึงประสงคเพื่อใชในการพัฒนาและคัดเลือก

วัคซีนสำหรับใชในประเทศไทย ซึ่งชี้ใหเห็นวาในแตละประเทศในทวีปยุโรปและทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา ประชาชนของ

ประเทศตาง ๆ ไดยอมรับวาชนิดวัคซีน Pfizer และวัคซีนชนิดสารพันธุกรรมเปนวัคซีนที่คุมคาแกการใหรัฐของแตละ

ประเทศนำเขามาใหบริการกับประชาชน ซึ่งประชาชนสวนใหญมั่นใจวาจะทำใหโอกาสเส่ียงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ลดลง 

เปนตน นอกจากนี้ ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนที่ทำการศึกษาสวนใหญจะมองวาการกำหนดชองทางการลงทะเบียนยืนยัน

รับวัคซีนจากรัฐ เชน หมอพรอม, โรงพยาบาล เหมาะสมและเชื่อถือได ซ่ึงหมอพรอมรวมถึงชองทางตาง ๆ จะเปน

ชองทางหลักของภาครัฐในการแจงเปดรับลงทะเบียนรับวัคซีน ไปจนถึงการติดตามผล กลาวไดวาชองทางตาง ๆ ดังกลาว

ยังมีความเหมาะสมเพียงพอ แตผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาผูใชงานส่ือสังคมออนไลนบางสวนถึงรอยละ 38.2 จากกลุม

ตัวอยางทั้งหมด ก็ยังเห็นตางวารัฐควรเพิม่เติมหรอืปรบัปรุงชองทางตาง ๆ ในการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ใหดียิ่งขึ้น 

หากพิจารณาความคิดเห็นดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19  ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนมองวาผูทำหนาที่ฉีด

วัคซีนโควิด-19 ควรเปนแพทยหรือพยาบาลผูชำนาญเทานั้น แสดงใหเห็นวาผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตระหนักถึงความ

ปลอดภัยในการเขารับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งแพทยและพยาบาลผูชำนาญเหมาะสมในการทำหนาที่ใหบริการฉีดวัคซีนโควิด-

19 มากที่สุด แมบางครั้งอาจเกิดสภถานการณที่บุคลากรผูใหบริการฉีดวัคซีนที่เปนแพทย พยาบาล หรือผูชำนาญไม

เพียงพอตอจำนวนผูเขารับวัคซีน ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนก็ยินดีที่จะรอแพทยหรือพยาบาลผูชำนาญมาทำหนาที่

ใหบริการฉีดวัคซีน ประชาชนในประเทศจีนก็เห็นดวยเชนกันกับประเด็นนี้ โดย Musha Chen และคณะ (2021) ได

ทำการศึกษา An online survey of the attitude and willingness of Chinese adults to receive COVID-19 

vaccination ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาหากมีการกำหนดใหเฉพาะแพทยหรือพยาบาลเปนผูใหบริการฉีดวัคซีน 

ประชาชนชาวจีนจึงจะพิจารณาเขารับวัคซีนโควิด-19  นอกจากประเด็นดังกลาว ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนสวนใหญกลับ

มองวารัฐยังไมสามารถใหบริการ และจัดสรรชนิดวัคซีนอยางครอบคลุมความตองการของประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ซึ่งเปนที่นาสนใจวา ความคิดเห็นของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนในสวนนี้อาจเกิดจากความคิดเห็นสวนตัวและ

ประสบการณ หรือตามขาวที่ปรากฏในส่ือตาง ๆ เชน การเห็นประชาชนกลุมเส่ียงสูงสุดจำนวนมากยังไมไดรับวัคซีน หรือ

อาจเกิดจากการที่รัฐจัดสรรชนิดวัคซีนไดไมตรงกับความตองการของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนในชวงเวลาที่ศึกษา แตการ

สำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ (2564) ในประเด็นความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของ
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โรคโควิด 19 (วัคซีน) กลับชี้ใหเห็นวาประชาชนสวนใหญที่ตองการรับวัคซีนโควิด-19 มองวารัฐจัดสรรวัคซีนไดครอบคลุม

และตองการวัคซีนทุกชนิดที่รัฐจัดหาให ซึ่งขัดแยงกับขอคนพบของผูศึกษา โดยความคิดเห็นสวนนี้สามารถสะทอนและ

เปนประโยชนใหภาครัฐนำไปใชปรับปรุงการจัดสรรจำนวนวัคซีนและชนิดวัคซีนใหเพียงพอและตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศในระยะตอ ๆ ไป 

หากพิจารณาความคิดเห็นในดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 พบวาผูใชงานส่ือสังคม

ออนไลนสวนใหญมองวาเมื่อวัคซีนทุกชนิดมีมากขึ้นและเพียงพอ รัฐควรเรงฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม และใหความสำคัญ

ทุกพื้นที่ในประเทศ แสดงใหเห็นวาผูใชงานส่ือสังคมออนไลนสวนใหญตระหนักถึงความสำคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ โดยกลาวไดวาประเทศไทยไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณโควิด-19 ทั้งการปดประเทศ 

หรือ ล็อคดาวนซึ่งสงผลใหการดำเนินงานภาคเศรษฐกิจ ธุรกิจตาง ๆ ตองประสบปญหาอยางตอเนื่อง ยศ ตีระวัฒนานนท 

และคณะ (2564) ไดทำการศึกษาเรื่อง การประเมินผลกระทบและความคุมคาของวัคซีนโควิดที่พึงประสงคเพื่อใชในการ

พัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสำหรับใชในประเทศไทย ผลการศึกษาที่เกี่ยวของสะทอนใหเห็นวาหากชนิดวัคซีนเพียงพอใน

ประเทศจะเปนประโยชนแกการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการประเมินผลสำเร็จของนโยบายวัคซีนในการควบคุม

โรคอีกดวย เปนตน และผูใชงานส่ือสังคมออนไลนยังมองวาหากวัคซีนมีปริมาณที่จำกัด รัฐควรคำนึงถึงการรักษาลด

จำนวนผูปวยในประเทศกอน สามารถอภิปรายไดวา โดยผูใชงานส่ือสังคมออนไลนในชวงเวลาที่ศึกษายังเห็นถึง

ความสำคัญในการรักษาและลดจำนวนผูปวยโรคโควิด-19 ปจจุบัน หากการดำเนินงาน ใหบริการวัคซีนแกกลุมเปาหมาย

ตาง ๆ ยังไมมีความตอเนื่องเพียงพอภาครัฐควรคำนึงถึงการรักษาผูปวยใหมีอาการที่ดีขึ้น ซึ่งสำคัญเชนเดียวกับการให

ประชาชนไดรับวัคซีนที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีขอคนพบวาผูใชงานส่ือสังคมออนไลนสวนใหญมองวา

บุคลากรทางการแพทยดานหนา และกลุมเส่ียงตาง ๆ ควรไดรับวัคซีนโควิด-19กอนประชาชนทั่วไป ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนในชวงเวลาที่ศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร “ดานหนา” ผูทั้งใหบริการวัคซีน 

โควิด-19 ใหบริการรักษาผูปวยโรคโควิด-19 อยางบุคลากรทางการแพทยและกลุมเส่ียงที่เกี่ยวของตาง ๆ ใหไดรับวัคซีน

กอนประชาชนทั่วไป โดยวัคซีนกลุมดังกลาวที่ไดรับควรเปนวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปองกันโรค 

โควิด-19 อีกดวย ซึ่งสำนักงานสถิติแหงชาติ (2564) และเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2564) ไดทำการสำรวจความ

คิดเห็นตอกลุมที่ควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 เปนกลุมแรก ผลการศึกษาก็ไดสะทอนใหเห็นเชนกันวากลุม

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข รวมถึงกลุมเส่ียงตาง ๆ เหมาะสมและควรไดรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดที่มี

คุณภาพเหมาะสมกอนประชาชนทั่วไปในประเทศไทย รวมไปถึงในตางประเทศทั้งประเทศจีนและมาเลเซีย อยาง Musha 

Chen และคณะ (2021) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง An online survey of the attitude and willingness of Chinese 

adults to receive COVID-19 vaccination รวมไปถึงงานศึกษาของ S. A. R. Syed Alwi และคณะ (2021) ที่ ได

ทำการศึกษาเรื่อง A survey on COVID-19 vaccine acceptance and concern among Malaysians ก็ตางสะทอน

ใหเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรดานหนาทางการแพทยในประเทศของตนเชนกัน ผูศึกษาสามารถกลาวไดวางานศึกษา

ตาง ๆ แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นของประชาชนในหลากหลายพื้นที่ซึ่งตางคำนึงถึงการใหความสำคัญกับสิทธิของ

บุคลากรดานหนาทางการแพทย บุคลากรสาธารณสุข และกลุมเส่ียงตาง ๆ รวมไปถึงผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงในการ

ชวยเหลือประชาชนในชวงเวลาวิกฤติทางสุขภาพหรือโรคระบาดเปนลำดับแรก เปนตน โดยกลุมตาง ๆ เหลานี้

เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญเชนเดียวกับวัคซีนโควิด-19 ที่จะดูแล รักษา ปองกัน ประชาชนในประเทศใหปลอดภัยจากโรค

โควิด-19  

โดยนอกจากนี้ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติม เชน รัฐควรควบคุมสถานการณและหยุดการ

แพรระบาดของโควิด-19 ใหไดมากที่สุดกอนทำการฟนฟูเศรษฐกิจหรือเปดประเทศ รัฐควรเพิ่มเติมและปรับปรุงการ
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ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับโควิด-19 และชองทางการลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 อีกทั้งควรเพิ่มเติมการนำเสนอขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 โดยประยุกตใชขอมูลที่มีแหลงอางอิงนาเชื่อถือ รวมไปถึงผูเชี่ยวชาญที่มีความรูทาง

การแพทยที่แทจริง ซึ่งจะชวยยกระดับความนาเชื่อถือขอมูลขาสารของรัฐ รัฐควรเลิกวัคซีนสูตรผสมหรือสูตรไขว และควร

จัดหาวัคซีนทางเลือกมาใหมากชนิด เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับความแตกตางของชนิด

วัคซีนโควิด-19 นอกจากนี้ รัฐควรคำนึงและใหความสำคัญถึงการสรางความเทาเทียมในลำดับการเขาถึงวัคซีนทุกระดับ

และทุกประเภท รัฐควรแสดงใหเห็นถึงระบบการทำงานของแผนการบริหารจัดการวัคซีนที่โปรงใส ตรวจสอบได 

ขอเสนอแนะตาง ๆ สามารถสะทอนใหเห็นวา แมผูใชงานส่ือสังคมออนไลนสวนใหญในชวงเวลาศึกษาจะเห็นดวยกับ

แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ แตหากรัฐไมสามารถดำเนินงานไดตามแผน หรือดำเนินงานโดยไรซึ่ง

หลักธรรมาภิบาล อาจสงผลตอความนาเชื่อถือของรัฐในการบริหารจัดการส่ิงตาง ๆ ตอไปได 

 

ขอเสนอแนะเชงินโยบายจากการศึกษา 

 1) หนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐทุกหนวยงาน ควรเพิ่มการประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลโควิด-19 และ

ชองทางการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ใหประชาชนรับทราบอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ และควรเพิ่มการ

ประชาสัมพันธในส่ือสังคมออนไลนตางๆ เชน การสรางชองทางติดตอของหนวยงานรัฐทีเ่กีย่วของใน Facebook Twitter 

หรือ Line Application เพิ่มเติม เพื่อใหการประชาสัมพันธเขาถึงประชาชนไดทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งควรเพิ่มรูปแบบการ

ส่ือสารนอกเหนือจากรูปแบบออนไลนที่สามารถเขาถึงชุมชมไดงาย เชน หอกระจายขาวของชุมชน โปสเตอร

ประชาสัมพันธ ซึ่งจะชวยสรางการรับรูใหแกประชาชนที่ไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารรูปแบบออนไลนได รวมถึงหอ

กระจายขาวของชุมชนนั้นสามารถเขาถึงประชาชนในชุมชนไดอยางกวางขวางและชาวบานสามารถรับฟงไดโดยที่ยัง

สามารถทำกิจกรรมอื่น ๆ ไปดวย 

 2) หนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐ เชน กรมควบคุมโรค หรือกระทรวงสาธารณสุขควรมีการจัดสรรทรัพยากร

ตาง ๆ เชน งบประมาณในการจัดสรรและนำเขาวัคซีนโควิด-19 หรืออุปกรณจำเปนทางการแพทย รวมไปถึงทรัพยากร

บุคคลอยางบุคลากรทางการแพทย และบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการชวยเหลือประชาชน ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่ง

นอกเหนือจากการอางอิงขอมูลที่นาเชื่อถือตาง ๆ ในการวางแผนและเลือกชนิดวัคซีนโควิด-19 มาใหบริการประชาชนใน

ประเทศแลว ภาครัฐควรมีการสำรวจความตองการของประชาชนเกี่ยวกับชนิดวัคซีนโควิด-19 ในเชิงลึกเพื่อนำขอมูลมา

ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ชนิดตาง ๆ เพิ่มเติมอีกดวย 

 3) ภาครัฐและหนวยงานทุกภาคสวน ควรจัดใหมีจัดทำชองทางในการพูดคุยและรับฟงความคิดเห็นและความ

ตองการของประชาชนอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อจะไดทราบถึงความคิดเห็นและความตองการของประชาชนอยาง

แทจริงในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 อันเปนการแสดงถึงความเอาใจใสตอชุมชนและแสดงความรับผิดชอบขององคกร ซึ่งจะ

เปนการยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนไดอีกทางหนึ่ง 

4) ภาครัฐโดยรัฐบาลกลางควรสรางมาตรการที่จะสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชน เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโค

วิด-19 ซึ่งควรแสดงใหเห็นถึงระบบการทำงานของแผนการบริหารจัดการวัคซีนที่โปรงใส ตรวจสอบได เชน การ

ประชาสัมพันธถึงแผนการจัดการวัคซีนโควิด-19 เชิงลึก ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลอยางละเอียด รวมไปถึงเปดเผย

และตรวจสอบลำดับการเขารับวัคซีนโควิด-19 ใหมีความเทาเทียมกันมากที่สุด 
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ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

1) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพควบคูไปดวย เชน การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในกรณีที่มีปริมาณ

กลุมตัวอยางจำกัด หรือการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อนำมาประกอบกับผลการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งจะ

ทำใหไดขอมูลเชิงลึกที่มีความหลากหลายและนาสนใจมากยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนสำหรับการนำไปประยุกตใชการ

พิจารณาพัฒนาและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ในดานตาง ๆ ตอไป 

2) เนื่องจากมีการกำหนดระยะเวลาในการสำรวจและศึกษาที่คอนขางจำกัด โดยอยูภายใตระยะเวลาในการ

เผยแพรแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ฉบับสิงหาคม 2564 ซ่ึงจัดทำโดยกรมควบคุมโรค ผูที่สนใจศึกษาใน

ประเด็นน้ีโดยเฉพาะกับกลุมผูใชงานส่ือสังคมออนไลนครั้งตอไปควรทำการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ

ครอบคลุมสัดสวนของลักษณะประชากรศาสตรและสำรวจกลุมตัวอยางจากผูใชงานส่ือสังคมออนไลนใหมีจำนวนมาก

ที่สุดหรือมากกวาการศึกษาครั้งนี้ 
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