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บทคัดย่อ 
 

การวจิัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19ของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะการใช้บริการ และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวัง
และการรับรู้คุณภาพการให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดของประชาชน ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
คือ ประชาชนที่เคยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดจากการให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี
ขึ้นไป เคยได้รับวัคซีนโควิดอย่างน้อย 1 เข็ม จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่ม ผลการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 1. ในด้านความคาดหวัง ตัวแปรที่พบความแตกต่าง 
ประกอบไปด้วย อายุ ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ  2. ในด้านการรับรู้ ตัวแปรที่พบความแตกต่าง 
ประกอบไปด้วย ระดับการศึกษาสูงสุด  ได้แก่ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ จ านวนวัคซีนที่เคยได้รับ ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมี
การรับรู้ต่อคุณภาพให้บริการของบริการ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้
ในการบริการ และด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ 3. ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพให้บริการของ
บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจ
ได้ในการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและ
ความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการมากกว่าการรับรู้ 

 
ค าส าคัญ: ลักษณะการใช้บริการ การรับรู้คุณภาพการให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 
 
 
 
 
1สาขาวิชาการตลาด หลัดสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ ดร. คณะบริการธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



2 
 

ABSTRACT 
 
The objectives of this study are to study users’ expectations and perceptions toward services 

provided by COVID-19 vaccination centers in the Bangkok area were classified by personal and characteristics 
of service usage, and to compare the expectations and perceptions of service quality of the COVID 
vaccination centers of people in the Bangkok area. The data was collected from 400 samples, who received 
the COVID-19 vaccination from the COVID vaccination centers in Bangkok area, who were 16 years or older 
and have received at least one dose of the COVID vaccine by using a questionnaires. The statistics used in the 
study were percentage, mean, standard deviation, t-test for independent samples, One-Way ANOVA and 
Paired Samples t-test. The results were that at a statistically significant at a level of 0.05 1. Expectations of 
service quality, the variables that found differences consisted of age that had different expectations of service 
quality of the COVID vaccination centers in Bangkok area in term of tangibles, reliability, responsiveness, 
assurance, and empathy. 2. Perceptions of service quality, the variables that found differencesconsisted of 
education that had different perceptions of the service quality of the COVID vaccination centers in Bangkok 
area in term of responsiveness, assurance, and empathy. In addition, the number of vaccines received had 
different perceptions of the service quality of the COVID vaccination centers in Bangkok area in term 
of reliability and assurance. 3. Service users of the COVID vaccination centers service in Bangkok area, there 
were different expectations and perceptions of the service quality of the COVID vaccination centers in 
Bangkok area in term of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The respondents had 
more expectations of the service quality than perceptions of the service quality. 
 
Keywords: Service Usage Characteristics, Service Quality, COVID Vaccination Centers 

 

บทน า 
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 ในช่วงเดือนธันวาคม เกิดโรคระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยเกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์

ใหม่ คือ 2019-nCoV (2019 novel coronavirus) หรือ SARS-CoV-2 ในเวลาถัดมาได้มีช่ือของโรคระบาดนี้ช่ือว่า โควิด-19 โรค
โควิด-19 เป็นโรคทางระบบหายใจ โดยมีระยะฝักตัวของโรคอยู่ท่ีประมาณ14วันจึงเริ่มมีอาการดังกล่าว ท าให้โรคระบาดนี้แพร่ออก
ในวงกว้าง และโรคโควิด-19 ได้ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยในเวลาต่อมา ในประเทศไทยมีลักษณะการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนใน
หลายพื้นที่ ท าให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 เชื้อโควิด-19ได้เกิด
การกลายพันธุ์ชนิดใหม่ เป็นโควิด-19สายพันธุ์ B.1.1.529 หรือ โอไมครอน (Omicron) ซึ่งกลายพันธุ์ของโอไมครอน ท าให้ไวรัสมี
ความสามารถในการหลบหลีกภูมิต้านทานได้มากข้ึน จึงมีส่วนท าให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลง แต่ก็ยังช่วยลดความรุนแรงจากการ
ป่วยหนักได้ โดยจังหวัดที่มีการพบผู้ติดเช้ือสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครศรีธรรมราช นนทบุรี 
สมุทรปราการ ขอนแก่น นครปฐม สมุทรสาคร ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ (กรุงเทพธุรกิจ, 2565) และพบการเสียชีวิต ผู้สูงอายุเกิน 60 
ปี และ 8 กลุ่มโรคเสี่ยง มีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งประเทศไทยพบผู้ป่วยเด็กกลุ่ม 5-11 ปี ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในช่วงที่ผ่านมานี้ 
ซึ่งแพร่กระจายและติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ความรุนแรงของโรคจะลดลงเมื่อได้รับวัคซีน ดังนั้นการได้รับวัคซีนจะท าให้การ
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แพร่กระจายของโรคน้อยลง และสามารถควบคุมการระบาดได้ ท้ังนี้ขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด คือ รับการฉีดวัคซีนตามที่ก าหนดป้องกันตัวเองและตรวจ ATK สม่ าเสมอ 

วัคซีนถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ในทางเชิงเศรษฐศาสตร์เรียกได้ว่าวัคซีนนั้นเป็นปัจจัยที่
จ าเป็น ในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจคือต่อให้ปัจจัยสนับสนุนด้านอื่นดีแค่ไหน ถ้ายังไม่มีวัคซีนเศรษฐกิจไทยก็คงไปต่อไม่ได้ ดังนั้น
รัฐบาลไทยจึงต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในประเทศไทย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19ได้ ดังนั้นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดบริหารจัดการเชิงรุกในการฉีด
วัคซีน จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ คาดว่าจะพบจ านวนผู้ติดเช้ือเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ แต่จ านวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยหรือคงที่ และจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนอย่าง
ต่อเนื่อง ประชาชนจึงยังคงต้องป้องกันการติดเชื้อโดยการปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครดัรวมถึงเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
เพื่อให้ประชากรมีภูมิคุ้มกันโดยเร็ว (ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2565) 

ประเทศไทยได้มีแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในปี 2565 โดยรัฐบาลไทยได้มีแผนในการจัดหาวัคซีนโควิด -19 
ประเทศไทยไทยได้เริ่มจัดหาวัคซีนอย่างต่อเนื่อง และตอนนี้มีเพียงพอ ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกว่า 130 ล้านโดส 
ตอนนี้ได้รณรงค์ SAVE 608 by Booster dose เข้ารับฉีดวัคซีน ในช่วงแรกทางรัฐบาลไทยได้จัดหาได้เพียง AstraZeneca และ 
Sinovac ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ได้มีความพยายามจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ต่อจากนั้นภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเสริมการ
ท างานของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความพยายามในการจัดหาวัคซีนทางเลือก mRNA เพื่อฉีดให้กับประชาชนเพื่อแบ่ง
เบาภาระของรัฐบาล โดยให้ประชาชนสามารถเลือกที่จะรับวัคซีนที่นอกเหนือจากวัคซีนตามแผนงานท่ีภาครัฐจัดหาไว้ แต่ต้องช าระ
ค่าวัคซีนเอง ต่อมาในปัจจุบันรัฐบาลได้ติดต่อสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มเติม ได้แก่ ไฟเซอร์ (Pfizer) โมเดอร์นา (Moderna) เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงระบบวัคซีนทางเลือกได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ  ปัจจุบันในประเทศไทยมีวัคซีน แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1. mRNA 
Vaccine 2.วัคซีนท่ีใช้ไวรัสเป็นพาหะ และ 3.วัคซีนชนิดเนื้อตาย  

ดังนั้นการให้บริการวัคซีนโควิด-19มีความส าคัญอย่างมาก หน่วยบริการเตรียมความพร้อมจุดให้บริการวัคซีนทั้งในและ
นอกสถานพยาบาลตามมาตรฐานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยก าหนดช่องทางการลงทะเบียนเป็นระบบที่มีการเช่ือม ต่อ
โรงพยาบาลต่างๆและยังเชื่อต่อกับสถานท่ีฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล เพื่อจัดความส าคัญในการรบัวัคซีนของประชาชน ซึ่งอาจจะ
ยังพบว่าศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19ยังมีข้อจ ากัด ท้ังนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นหากสามารถศึกษาความ
คาดหวังและการรับรู้ของประชาชนต่อบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้พัฒนาตามความคาดหวังและเกิด
การรับรู้ประชาชนที่ใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด จึงถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการเสนอแนะแนวทางให้กับทางสาธารณสุขและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนต่อ
บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีปัจจัยที่จะศึกษา ได้แก่ด้าน ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านลักษณะการใช้บริการ 
ที่สามารถทราบความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนต่อบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่ามีมากน้อย
เพียงใด และเป็นที่ส่งผลต่อความคาดหวังคุณภาพและการรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร หรือไม่ จากที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้
ได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพและการรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนท่ีใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคลและลักษณะการใช้บริการ 
2. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลและลักษณะการใช้บริการ 
3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดของประชาชน ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีความ

คาดหวังต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
2. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ สถานที่รับบริการ รูปแบบการลงทะเบียนเข้ารับบริการ สิทธิประโยชน์

ผู้รับบริการในการฉีดวัคซีน จ านวนวัคซีนท่ีเคยได้รับ ท่ีใช้บริการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์
ฉีดวัคซีนโควิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

3. ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อ
คุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

4. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ สถานที่รับบริการ รูปแบบการลงทะเบียนเข้ารับบริการ สิทธิประโยชน์
ผู้รับบริการในการฉีดวัคซีน จ านวนวัคซีนที่เคยได้รับ ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีด
วัคซีนโควิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

5. ผู้ใช้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพให้บริการ
ของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ กาญจนา แก้วเทพ (2541) กล่าวไว้ว่า สังคมของเราโดยทั่วไปแล้วจะก าหนดให้

แต่ละบุคคลที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
1. อายุ เป็นปัจจัยที่ต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม โดยทั่วไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่าก็จะหาข้อมูลข่าวสารที่มี

น้ าหนักเบา ท าให้ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมต่างๆแตกต่างกันไปด้วย แต่ผู้ที่มีอายุสูง มักจะแสวงหาข่าวสารที่มี
น้ าหนักหนักมากกว่า ดังนั้นลักษณะการใช้สื่อสารมวลชนก็แตกต่างกันไปด้วย ตามปัจจัยอายุที่แตกต่างกัน 

2. เพศ จะพบได้ว่าเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน โดย (ปรมะ สตะเวทิน , 2539) ได้กล่าวไว้ว่า เพศชายและ
เพศหญิงมีความแตกต่างกันทางด้านความคิด ค่านิยม ทัศนคติ รวมถึงด้านพฤติกรรม 

3. การศึกษา เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษา
สูงก็จะได้เปรียบเทียบในการรับรู้ข่าวสารที่กว้างและดีกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ า โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีการศึกษาสูงมักจะใช้
สื่อสารมวลชนได้มากกว่าอีกด้วย 
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4. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายความได้ว่า อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ ไปถึงจนภูมิหลังของครอบครัว เป็นปัจจัย
ที่ท าให้คนมีประสบการณ์ที่ต่างกัน จะมีทัศนคติ ค่านิยม เป้าหมายและพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ผู้ที่มีรายได้สูงมักจะใช้
สื่อสารมวลชนได้มากเพื่อแสวงหาข่าวสารหรือเรื่องราวหนักๆ 

5. อาชีพและลักษณะการรวมกลุ่มของผู้ฟัง ลักษณะอาชีพหรือลักษณะแห่งการรวมกลุ่มจะสามารถบ่งบอกลักษณะของ
แต่ละบุคคลได้ ช่วงเวลาที่เปิดรับรู้ข่าวสาร  

6. ศาสนาหรือกลุ่มความเช่ือศาสนา ตัวอย่างเช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม หรือแม้ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ และอื่นๆ 
ย่อมมีแนวคิด วัฒนธรรม ประเพณี และหลักการในการตัดสินใจต่อการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกัน ดังนั้นการที่จะถ่ายทอดข้องมูล
จะต้องพิจารณาความแตกต่างของศาสนาให้ดี สิ่งนี้จะเป็นผลดีในการสามารถส่งข่าวสารให้แก่ผู้รับข่าวสาร 

7. สถานภาพสมรส หมายถึง การที่ตัวบุคคลจะเป็น โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ ลักษณะที่แตกต่างกันใน
แต่ละขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีผลโดยตรงกับการรับรู้ข่าวสาร สถานภาพสมรสของบุคคล จะบ่งบอกถึงความเป็นอิสระในเรื่อง
ของการตัดสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนความคิดการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง เทนเนอร์ และดีโทโร (1992) ยังได้กล่าวถึงความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการนั้นมี 3 ระดับ ซึ่งความคาดหวังนี้เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้องการของลุกค้าท่ีมีต่อการบริการ ดังนี้ 
ระดับที่หนึ่ง ความคาดหวังพื้นฐานท่ีระดับต่ าสุด แสดงให้เห็นถึงลักษณะของบริการที่ได้รับอยู่เสมอและถ้าไม่ได้รับจะเกิด

ความไม่พอใจ 
ระดับที่สอง เป็นความคาดหวังที่เหนือขึ้นมา แสดงให้เห็นถึงลักษณะจ าเพาะและความต้องการของผู้รับบริการที่เลือกรับ

การบริการได้ 
ระดับที่สาม เป็นความคาดหวังที่อยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่ามากกว่าลักษณะจ าเพาะและถือว่าเป็นจุดเด่นของการบริการที่

ผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนหน้า แต่ผู้รับบริการได้รับจะเกิดความประทับใจ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ ปรียาพร วงศ์อนุตโรจน์ (2544) และ กิตติ ฉันทวสันต์ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า การ

รับรู้แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
1. สิ่งเร้าภายนอก คือ คุณสมบัติของสิ่งเร้าภายนอกที่มีอิทธิพล สามารถดึงดูดความสนใจของมนุษย์ไปยันสิ่งเร้า ข้ึนอยู่

กับลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1.1 ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเร้า มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ย่อมดึงดูดความสนใจและเอาใจใส่ต่อสิ่งเร้านั้น 
1.2 ความเคลื่อนไหวของสิ่งเร้า สิ่งนี้สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี เพราะว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุและแสง ท าให้

เกิดพลังงานประสาทในสมองเกิดขึ้น 
1.3 ขนาดของสิ่งเร้า วัตถุท่ีมีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษมักจะดังดูดความสนใจของมนุษย์ได้มากกว่าวัตถุที่มีขนาดธรรมดา

หรือขนาดเล็กกว่า 
1.4 การเกิดซ้ าซากของสิ่งเร้า เป็นสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นมาบ่อยครั้ง จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สนใจต่อสิ่งเร้านั้นเป็นอันมาก 
1.5 ความเข้มหรือความหนักเบาของสิ่งเร้า สิ่งเร้าที่มีความเข้มข้นสูงกว่าจะท าให้มนุษย์สนใจได้ ตัวอย่างเช่น เสียงดัง จะ

ท าให้มนุษย์ตั้งใจฟังมากกว่าเสียงปกติ 
1.6 ปัจจัยอื่นๆ ของสิ่งเร้า ตัวอย่างเช่น สี ความถี่ของเสียง ของแปลกตาใหม่ๆ ก็เป็นสิ่งเร้าที่มนุษย์สนใจได้เหมือนกัน 
2. สิ่งเร้าภายใน คือ คุณสมบัติของสิ่งเร้าภายในที่มีอิทธิพล สามารถดึงดูดความสนใจของมนุษย์ไปยันสิ่งเร้าเหล่านั้น 

ขึ้นอยู่กับลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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2.1 ความต้องการหรือแรงขับเคลื่อนเมื่อร่างกายเกิดความปรารถนาหรือแรงขับเคลื่อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
2.2 ความสนใจและคุณค่า มนุษย์เอาใจใส่สิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาโดยเกี่ยวพันกับความ

สนใจที่เขามีอยู่ และบางครั้งก็เกิดความปรารถนาและความคาดหวังที่จะรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องที่สิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เ รา
สนใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ พิมล เมฆสวัสดิ์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการบริการคือการที่ส่ง
มอบการบริการที่ดีเลิศ การเหมาะสมของเวลา สถานที่ รูปแบบ ตามลักษณะจิตวิทยา โดยใช้แรงงานจากตัวมนุษย์เพื่อที่จะ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังให้กับผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้ใช้บริการนั้นเกิดความพอใจอย่างสูงสุดจากการรับการบริการ 
ท าให้มีความประทับใจในด้านบวกและอยากกลับมาใช้บริการอีกครั้ง รวมทั้งผู้รับบริการอาจจะไปบอกต่อไปที่ผู้อื่นในทางบวก ซึ่ง
ผลด้านทางบวกต่อภาพลักษณ์การบริการของธุรกิจการบริการหากธุรกิจใดมีภาพลักษณ์ที่ดีเท่าไหนก็จะแสดงภาพลักษณ์ของ
คุณภาพที่เท่านั้น 

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์ฉีดวัคซีนในสถานพยาบาล โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ที่เปิดรับบริการฉีดวัคซีนโควิด จากฐานข้อมูล MOPH Immunization Center กระทรวง
สาธารณสุข ปัจจุบันมีจ านวน 126 โรงพยาบาลแห่งท่ัวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (ข้อมูลวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.) 

ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล โดยในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 จะเปิดให้บริการ 14 แห่ง และปลายเดือน 
พฤษภาคม 2564 จะเพิ่มขึ้นอีก ปัจจุบันมีศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดนอกสถานพยาบาลทั้งหมด 25 แห่งทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เคยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดจากการให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป เคยได้รับวัคซีนโควิดอย่างน้อย 1 เข็ม กรณีผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย อายุระหว่าง 16-18 
ปี ต้องลงนามให้ความยินยอมร่วมกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง (Simple Size) โดยวิธีการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร โดยยอมรับค่าความ
คลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% หรือ 0.05 และค่าปกติมาตรฐานที่ได้ จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน z = 1.96 
เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้นจึงเก็บตัวอย่างเพิ่มอีก 15 ราย รวมเป็น 400 ราย โดย การแจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง 
จ านวน 400 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้มีลักษณะ ท่ีง่าย

ต่อการตอบและยังครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งเอาไว้โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  อาชีพ ระดับการศึกษา และปัจจัยลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ สถานที่รับ
บริการ รูปแบบการลงทะเบียนเข้ารับบริการ สิทธิในการรับบริการ จ านวนของวัคซีนท่ีใช้บริการ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็น
ค าถามที่มี หลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 9 ข้อ 
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) สอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพการ
ให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ 
(Tangibles) 2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ในการบริการ (Reliability) 3. ด้านการตอบสนองในการบริการ (Responsiveness) 4. 
ด้านความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ (Assurance) 5. ด้านความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ (Empathy) 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) สอบถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ 
(Tangibles) 2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ในการบริการ (Reliability) 3. ด้านการตอบสนองในการบริการ (Responsiveness) 4. 
ด้านความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ (Assurance) 5. ด้านความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ (Empathy) 

แบบสอบถามมีลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน 5 ระดับ 
มีความคาดหวังในระดับสูงมากมีค่าเท่ากับ 5 คะแนน มีความคาดหวังในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน มีความคาดหวังในระดับ
ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน มีความคาดหวังในระดับต่ า มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน มีความคาดหวังในระดับต่ ามาก มีค่าเท่ากับ            
1 คะแนน 

น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่รับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไป
ทดสอบความน่าเช่ือถือและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกับกลุ่มที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่า

ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่า สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s’ 
Alpha Coefficient) โดยค่าแอลฟ่าท่ีได้ 

จะแสดงถึงค่าความเช่ือมั่น (r) ของแบบสอบถาม มีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งถ้ามีค่าใกล้ 1 แสดงว่า แบบสอบถามมี
ความเช่ือถือ ได้สูง แต่ถ้ามีค่าใกล้ 0 แสดงว่ามีความเช่ือถือได้ต่ า (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2556) โดยก าหนดค่า ความเช่ือมั่นที่

ยอมรับได้ในเกณฑ์ คือ 0.7 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α-Coefficient) ของ (Cronbach’s alpha) จากการทดสอบค่าความเช่ือมั่น 
ของแบบสอบถาม โดยแยกเป็นแต่ละด้านดังนี้  ความคาดหวังคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ 
(Tangibles) เท่ากับ 0.885 ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ในการบริการ (Reliability) เท่ากับ 0.832 ด้านการตอบสนองในการบริการ 
(Responsiveness) เท่ากับ 0.846 ด้านความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ (Assurance) เท่ากับ 0.872 และ ด้านความเข้าใจและเอาใจใส่
ต่อผู้ใช้บริการ (Empathy) เท่ากับ 0.866 การรับรู้คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) เท่ากับ 
0.878 ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ในการบริการ (Reliability) เท่ากับ 0.877 ด้านการตอบสนองในการบริการ (Responsiveness) 
เท่ากับ 0.952 ด้านความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ (Assurance) เท่ากับ 0.924 และ ด้านความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ 
(Empathy) เท่ากับ 0.930 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม ใช้ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) สถิติที่ใช้

ในการ ทดสอบความน่าเช่ือถือและความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α) ของครอนบัค (Cronbach) 
และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติ t-test for Independent Samples ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกัน สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ 
One Way ANOVA) และ สถิติการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่สัมพันธ์กัน (Paired Simples t-test) 
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ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยลักษณะการใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ 

ผู้ใช้บริการของประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ที่เคยเข้ารับบริการฉีด
วัคซีนโควิดจากการให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.0 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 26-35 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่
20,001-40,000 บาท จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 อาชีพส่วนใหญ่ เป็น ผู้มีรายได้ประจ า ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 การศึกษาส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 257 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.0 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามปัจจยัลักษณะการใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับลักษณะสถานท่ีหนว่ย
บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ต่อมารูปแบบการลงทะเบียนเข้ารับบริการที่ใช้
บริการมากท่ีสุด คือ หมอพร้อม/ไทยร่วมใจ มีจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 ส่วนใหญ่ลักษณะการรับวัคซีน คือ รับบริการ
แบบไม่ได้ลงทะเบียน (Walk In) จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 จ านวนวัคซีนที่เคยได้รับส่วนใหญ่จ านวนวัคซีนที่เคยได้รับ
คือ 3 เข็มขึ้นไป จ านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 87.0 ตามล าดับ 

ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความ
คาดหวังในระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการ
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังในระดับสูงมากทุกด้าน โดยด้านท่ีผู้ใช้บริการมีความคาดหวังมากที่สุด
เท่ากัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านความเป็น
รูปธรรมในการบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับสูงมาก โดยข้อสูงที่สุดคือ ข้อ (2) อุปกรณ์ส าหรับ
ให้บริการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับสูงมาก โดยข้อสูงที่สุดคือ ข้อ (5) เจ้าหน้าที่ให้บริการตามคิว (ล าดับ) อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับสูงมาก โดยข้อสูง
ที่สุดคือ ข้อ (11) เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมาคือ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับสูงมากโดยข้อสูงที่สุดคือ ข้อ (16) เจ้าหน้าที่มีความเป็นมิตรและ
สุภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และ ด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใน
ระดับสูงมาก โดยข้อสูงที่สุดคือ ข้อ (20) เจ้าหน้าท่ีใช้ค าพูดในการสื่อสารกับท่านอย่างเป็นมิตรและเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 

ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ของประชาชนท่ีใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีการรับรู้ในระดับสูง
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีของประชาชนที่ใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีการรับรู้ในระดับสูงมากทุกด้าน โดยด้านที่ผู้ใช้บริการมีการรับรู้มากที่สุด ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้
ในระดับสูงมาก โดยข้อสูงที่สุดคือ ข้อ (2) อุปกรณ์ส าหรับให้บริการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ในระดับสูงมาก เท่ากันทุกข้อ ได้แก่ ข้อ (5) 
เจ้าหน้าที่ให้บริการตามคิว (ล าดับ) อย่างชัดเจน ข้อ (6) การให้บริการทุกครั้ง มีคุณภาพสม่ าเสมอ ข้อ (7) มีการให้บริการตรงตาม
เวลานัดหมาย และข้อ (8) เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้รับบริการทราบว่าจะท าสิ่งใดให้แก่ผู้รับบริการในช่วงเวลาใด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.47 
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ในระดับสูงมาก  โดยข้อสูงที่สุดคือ ข้อ (11) 
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เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
รับรู้ในระดับสูงมาก  โดยข้อสูงที่สุดคือ ข้อ (15) มีทักษะและความเช่ียวชาญกับงานที่บริการ เช่น เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนมีความ
เช่ียวชาญ แม่นย าในเรื่องของการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ เป็นต้น และข้อ (16) เจ้าหน้าที่มีความเป็นมิต รและสุภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 4.48 รองลงมาคือ ข้อ (13) เจ้าหน้าที่สามารถสร้างความมั่นใจในการบริการให้กับผู้รับบริการได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 
ด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ในระดับสูงมาก  โดยข้อสูงที่สุดคือ ข้อ (18)  
เจ้าหน้าท่ีเข้าใจความต้องการและจุดประสงค์ในการมาใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานและการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่สัมพันธ์กัน 
(Paired Simples t-test) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน (Inferential statistic)  

สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมี
ความคาดหวังต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

สมมติฐานที ่1.1 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพให้บริการ
ของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการที่ไม่
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที ่1.2 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ท่ีใช้บริการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพให้บริการ
ของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่าง
กัน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ 
และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ รายได้ต่อเดือน ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อ
คุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อ
คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ ไม่แตกต่าง
กัน 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อาชีพ ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพ
ให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภ าพการ
ให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อ
คุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อ
คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ให้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ ไม่
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ สถานที่รับบริการ รูปแบบการลงทะเบียนเข้ารับบริการ สิทธิ
ประโยชน์ผู้รับบริการในการฉีดวัคซีน จ านวนวัคซีนที่เคยได้รับ ท่ีใช้บริการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพให้บริการของ
บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 2.1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ สถานที่รับบริการ ท่ีใช้บริการที่แตกต่างกันมีความคาดหวัง
ต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานท่ีรับบริการที่แตกต่างกันมีความคาดหวัง
ต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเช่ื อถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการตอบสนอง          
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ               
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2.2 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ รูปแบบการลงทะเบียนเข้ารับบริการ ที่ใช้บริการที่แตกต่าง
กันมีความคาดหวังต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรูปแบบการ
ลงทะเบียนเข้ารับบริการแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2.3 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ ลักษณะการรับวัคซีน ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีความ
คาดหวังต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะการรับวัคซีนที่แตกต่างกันมี
ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อ
ผู้ใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2.4 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ จ านวนวัคซีนที่เคยได้รับ ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีความ
คาดหวังต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้รับบริการทั้ง 1 - 2 เข็มและ3เข็มขึ้น
ไป มีความคาดหวังต่อคุณภาพการใช้บริการ ในด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้าน
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการจ านวนวัคซีนที่เคยได้รับที่แตกต่างกันมี
ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการที่ไม่แตกต่างกัน ด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้รับบริการทั้ง 1
เข็ม/2เข็มและ3เข็มขึ้นไป มีความคาดหวังต่อคุณภาพการใช้บริการ ต่อจ านวนวัคซีนที่เคยได้รับที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อ
คุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ใช้บริการที่แตกต่างกันมี
การรับรู้ต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3.1 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพให้บริการของ
บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3.2 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ที่ใช้บริการที่มีการรับรู้ต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์
ฉีดวัคซีนโควิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3.3 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ รายได้ต่อเดือน ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพ
ให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อ
คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการตอบสนอง          
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ                
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที ่3.4 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อาชีพ ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพให้บริการของ
บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็น
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รูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3.5 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้ ต่อ
คุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อ
คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ และด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ไม่แตกต่างกัน  ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ สถานท่ีรับบริการ รูปแบบการลงทะเบียนเข้ารับบริการ สิทธิประโยชน์
ผู้รับบริการในการฉีดวัคซีน จ านวนวัคซีนที่เคยได้รับ ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีด
วัคซีนโควิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4.1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ สถานที่รับบริการ ที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อ
คุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานที่รับบริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อ
คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการตอบ สนอง           
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ               
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4.2 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ รูปแบบการลงทะเบียนเข้ารับบริการ ที่ใช้บริการที่แตกต่าง
กันมีการรับรู้ต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการของบริการศูนย์ฉีด
วัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อ
ผู้ใช้บริการ ท่ีมีรูปแบบการลงทะเบียนเข้ารับบริการ มีการรับรู้ต่อคุณภาพให้บริการไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4.3 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ ลักษณะการรับวัคซีน ท่ีใช้บริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อ
คุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะการรับวัคซีนที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อ
คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการตอบสนอง             
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ                
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4.4 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ จ านวนวัคซีนท่ีเคยได้รับ ท่ีใช้บริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้
ต่อคุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้รับบริการทั้ง 1 - 2 เข็ม และ 3 เข็มขึ้นไป มี
การรับรู้ต่อคุณภาพการใช้บริการ ในด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และด้าน
ความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ จ านวนวัคซีนที่เคยได้รับที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการที่ไม่
แตกต่างกัน ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการและด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ จ านวนวัคซีนที่เคยได้รับที่
แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5 ผู้ใช้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังและการรับรู้ต่อ
คุณภาพให้บริการของบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า ความคาดหวังของคุณภาพการ
ให้บริการของผู้ใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีน
โควิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างกัน 
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สรุปและอภิปรายผล 
ด้านความคาดหวัง มีเพียงผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญที่ 0.05 ในเรื่อง ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ ท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ที่มีอายุที่ต่างวัยกัน สภาพของภาวการณ์คิด 
การเห็น การตัดสินใจ การคาดหวังก็จะต่างกันออกไปด้วยอาจเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของแต่ละวัยแต่ละสมัยที่ต่างกัน ซึ่งได้
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความเป็นจริงต่อการรับบริการของญาติผู้ป่วย หอผู้ป่วยเครื่องช่วยหัวใจ โรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ของ สะอาด ทองย้อย ในปี 2563 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านของอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังและ
ได้รับความเป็นจริงในการรับบริการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  (P<0.05) ในรายคู่ระหว่าง 26-35 ปี กับ 36-45 ปี          
26-35 ปี กับ 56- 65 ปี และ 66 ปีขึ้นไป 16-25 ปี กับ 56-65 ปี และ 66 ปีข้ึนไป และ 16-25 ปี กับ 36-45 ปี  

ด้านการรับรู้ มีเพียงผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา และ จ านวนวัคซีนที่เคยได้รับ มีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 ในเรื่อง ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความ
เข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก ระดับการศึกษามีสติปัญญาของแต่ละบุคคลท าให้เกิดการรับรู้               
ที่แตกต่างกัน ผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีความรู้ ความเข้าใจในการรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและได้ดีกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ า              
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 ของ ณัชชา เจริญไชย ในปี 2562 พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้การรับรู้ต่อพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่แตกต่างกันได้แก่ ต่ ากว่าปริญญาตรี กับ ปริญญาตรี,ต่ ากว่าปริญญา
ตรี กับ สูงกว่าปริญญาตรี และ ปริญญาตรี กับ สูงกว่าปริญญาตรี แสดงให้เห็นว่าโดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญา
ตรีจะมีการได้รับการรับรู้มากกว่ากลุ่มอื่น และ จ านวนวัคซีนที่เคยได้รับ ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ                      
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ในเรื่อง ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการสร้างความมั่ นใจแก่ผู้ใช้บริการ
และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจาก หลังจากการที่ผู้รับบริการได้รับบริการแล้วนั้น ที่รับบริการวัคซีน              
3 เข็ม มีการรับรู้ที่ดีกว่าผู้รับบริการวัคซีน 1-2 เข็ม ท าให้มีความเช่ือมั่นในศักยภาพที่แตกต่างกัน ผู้บริการจึงมีการรั บรู้ที ่             
แตกต่างกันไปด้วย 

เมื่อน าความคาดหวังและการรับรู้มาเปรียบเทียบกัน พบว่า มีความแตกต่างกัน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ความ
คาดหวังของคุณภาพการให้บริการและการรับรู้ของคุณภาพการให้บริการ มีด้านดังต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
บริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ ความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อการรับบริการ ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้รับบริการนั้นมีความคาดหวังไว้สูง มากกว่าผลการรับรู้ที่
ได้รับ เนื่องจากมนุษย์นั้นจะตอบสนองสิ่งเร้าต่างๆ ท้ังในเรื่องของวัตถุสิ่งของ ทั้งนี้การที่ผู้รับบริการจะสามารถรับรู้และแสดงการ
รับรู้ออกมาได้ดีนั้น จะต้องอาศัยสิ่งเร้า การสัมผัส การตีความหมายจากสิ่งสัมผัสที่ได้รับ หรือประสบการณ์เดิมที่เคยพบเจอมาก่อน
หน้า สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพของการบริการของร้านขนมหวานในรูปแบบคาเฟ่ขนมหวานใน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ของ พรนภา ธนโพธิวิรัตน์ และคณะ ในปี 2562 พบว่า จากผลการศึกษาทดสอบสมมติฐานของการ
เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพของผู้ใช้บริการร้านขนมหวานในรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ในด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแปรที่มีความแตกต่างกัน สามารถเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี ้

1.1 อายุ พบว่า ความคาดหวังแตกต่างกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ด้านความ
น่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ ดังนั้นศูนย์ฉีด
วัคซีนควร มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้เพียงพอ เช่น เอกสารที่เป็นกระดาษส าหรับผู้ที่มีอายุมากที่ไม่ทันเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่
ทันสมัย เช่น ระบบ Qrcode ส าหรับผู้ที่มีอายุน้อยเท่าทันต่อเทคโนโลยี เพราะอายุที่แตกต่างกันท าให้มีความคาดหวังแตกต่างกัน 
เพราะศูนย์ฉีดวัคซีนอาจจะยังมีอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยมากพอ ท าให้ผู้ที่มีอายุน้อยมีความคาดหวังในเรื่องของ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และอยากได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ  

2. ในด้านการรับรู้ พบว่า ตัวแปรที่มีความแตกต่างกัน สามารถเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 
2.1 ระดับการศึกษา พบว่า การรับรู้แตกต่างกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ เพราะผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงจะได้
รับรู้ข่าวสารแตกต่างกับผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ า ดังนั้นทางศูนย์ฉีดวัคซีนจึงควรให้บุคลากรเพิ่มทักษะและความเช่ียวชาญในงาน
บริการมากขึ้น เพื่อตอบสนองให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น 

2.2 จ านวนวัคซีนที่เคยได้รับ พบว่า การรับรู้แตกต่างกัน  3 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ในการ
บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ ดังนั้น ศูนย์ฉีดวัคซีนควรท าให้
ผู้รับบริการรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้รับวัคซีนเข้าสู่ร่างกาย เช่น การแจ้งอาการความแตกต่างของร่างกายเมื่อเข้ารับวัคซีนของแต่ละเข็ม 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบผลหลังจากการฉีดวัคซีน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ควรสร้างความมั่นใจในการบริการให้แก่ผู้รับบริการได้รับรู้ 
รู้สึกได้ 

3. ผู้มารับบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการใน
ภาพรวมสูงกว่าการรับรู้ในคุณภาพการให้บรกิาร แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการบรกิารยังไม่เป็นท่ีพึงพอใจของผู้มารับบรกิารควรมีการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มระดับการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการทางศูนย์ฉีด
วัคซีนโควิด ควรปรับปรุงด้านต่างๆดังนี้ 

3.1 ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ศูนย์ฉีดวัคซีนควรปรับปรุงสถานที่ให้ดูกว้างขวางไม่แออัด ผู้ที่
เกี่ยวข้องควรใช้อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาดอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย และควรมีบุคลากรที่
เพียงพอเพื่อความสะดวกของการให้บริการ และรวดเร็วทันท่วงที เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีขึ้นและสร้างความพึงพอใจในการบริการที่ดี
มากขึ้น 

3.2 ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ในการบริการ ดังนั้นศูนย์ฉีดวัคซีนควรให้บุคลากรให้บริการผู้รับบริการเป็นไป
ตามล าดับคิวและให้บริการตรงตามเวลาที่นัดหมายไว้ ควรจะแจ้งผู้รับบริการว่าจะกระท าสิ่งใดในช่วงเวลาใด ส่งเสริมบุคลากรให้
ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ และเพิ่มการอบรม ความสามารถ ในการให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ
สร้างการรับรู้ที่ดีขึ้นและสร้างความพึงพอใจในการบริการที่ดีมากขึ้น 

3.3 ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้นศูนย์ฉีดวัคซีนควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
ส่งเสริมให้บุคลากรบริการอย่างเต็มใจมีจิตใจรักในงานและมีความเสียสละต่อผู้ใช้บริการ ควรบริการทันทีเมื่อผู้รับบริการต้องการ
ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วท้ังด้านการแพทย์และไม่ใช่การแพทย์ เพื่อให้บุคลากรตระหนักในการบริการที่ดีอยู่เสมอ เพ่ือสร้างการ
รับรู้ที่ดีขึ้นและสร้างความพึงพอใจในการบริการที่ดีมากขึ้น 
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3.4 ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นศูนย์ฉีดวัคซีนควรบริการอย่างเป็นมิตรและสุภาพ และควร
เพิ่มทักษะในด้านความช านาญเพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกถึงความปลอดภัยและมีความมั่นใจในการใช้บริการมากข้ึน เพื่อสร้างการรับรู้
ที่ดีขึ้นและสร้างความพึงพอใจในการบริการที่ดีมากขึ้น 

3.5 ด้านความเข้าใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ ดังนั้นศูนย์ฉีดวัคซีนควรสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างเป็น
มิตรเอาใจใส่และค านึงรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการมากขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีขึ้นและสร้าง
ความพึงพอใจในการบริการที่ดีมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
1. ผู้วิจัยท่านอื่นควรศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดอื่น เพิ่มเติม เพื่อสามารถทราบถึงในเรื่องของความคาดหวังและ

การรับรู้ของประชาชนท่ีใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด โดยใช้กลุ่มประชากรในประเทศไทย 
2. ควรเพิ่มตัวแปรเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ชนิดของวัคซีน ราคาของวัคซีน เป็นต้น เพื่อที่จะสามารถเป็นข้อมูลในการศึกษา

ได้ครอบคลุมมากข้ึน 
3. ควรเพิ่มเครื่องมือในการท าวิจัย มากกว่าการท าแค่แบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น การไปสัมภาษณ์ผู้รับบริ การ เป็นต้น 

เพื่อท่ีจะศึกษาได้ครอบคลุมมากข้ึน 
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