เรียน บรรณำธิกำรข่ ำวหน้ ำ 1 /กำรเมือง/ สั งคม / เศรษฐกิจ
เรื่ อง ผลสำรวจควำมคิดเห็นประชำชนทัว่ ประเทศ (รวม 5 หน้ า)
ผลสำรวจเรื่ อง “คนไทยกับกำรฉีดวัคซี นโควิด 19”
คนไทยส่ วนใหญ่ ร้อยละ 88.0 ไม่ทรำบ/ไม่แน่ ใจว่ ำตนเองอยู่ในกลุ่ มระยะใด ตำมนโยบำยฉี ดวัคซี น
ร้ อยละ 47.9 มีควำมหวังว่ ำกำรฉี ดวัคซี นจะทำให้ วิถีกำรดำเนินชีวิตกลับมำเป็ นปกติโดยเร็ว
ทั้งนี้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.1 ยังคงกังวลว่ ำหลังกำรฉีดวัคซี นจะมีผลกระทบต่อภูมิต้ำนทำน และสุ ขภำพร่ ำงกำย
แต่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.7 ยังอยำกฉี ดวัคซี น โดยจะขอดูผลข้ำงเคียงของคนที่ฉีดไปแล้ วก่ อน
โดยร้ อยละ 31.6 มีคำถำมฝำกว่ ำกลุ่ มใดบ้ำงที่ควรฉี ด และไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด – 19 เช่ น กลุ่มเด็ก กลุ่ มสตรีมีครรภ์

กรุงเทพโพลล์ โดยศู นย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ดำเนินกำรสำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เรื่อง “คนไทยกับกำร
ฉีดวัคซีนโควิด 19” โดยเก็บข้ อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมิภำคทั่วประเทศจำนวน 1,258 คน พบว่ ำ ประชำชนส่ วนใหญ่
ร้ อยละ 88.0 ไม่ทรำบ/ไม่ แน่ ใจว่ ำตนเองอยู่ในกลุ่ มต้องฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในระยะใดตำมนโยบำยฉีดวัคซีน ขณะที่ ร้อยละ
6.5 อยูใ่ นกลุ่มนโยบายระยะที่ 1 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564 ใน 10 จังหวัดที่เป็ นพื้นที่ ควบคุ มสูงสุด และร้อยละ 5.5 อยู่
ในกลุ่มนโยบายระยะที่ 2 มิถุนายน – ธันวาคม 2564
เมื่อถำมว่ ำ หำกได้ สิทธิ์ในกำรฉี ดวัคซี นโควิด - 19 ท่ ำ นจะฉี ดหรื อไม่ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 68.7 คิดว่ ำจะฉี ด โดยใน
จำนวนนี้ ร้ อยละ 54.1 จะดูผลข้ ำ งเคียงของคนที่ฉีดไปแล้ วก่ อน ส่ วนร้ อยละ 14.6 จะฉี ดทั นทีเพรำะกลัวติดโควิด – 19
ขณะที่ร้อยละ 31.3 คิดว่าจะไม่ฉีด โดยในจ านวนนี้ร้อยละ 16.8 ให้เหตุ ผลว่ากลัว มีผลข้างเคียงต่อร่ า งกาย และร้อยละ 14.5
คิดว่าตัวเองไม่มีความเสี่ยงที่จะติด
ส่ วนควำมกังวลเกี่ยวกับวัคซี นโควิด - 19 พบว่ ำ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 69.1 กังวลว่ ำผลกระทบหลังกำรรับวัคซีนต่ อภู มิ
ต้ ำนทำน และสุ ขภำพร่ ำงกำย รองลงมาร้อยละ 42.8 กงั วลว่าวัค ซี นผ่า นมาตรฐานการรับ รองหรื อไม่ ปลอดภัยหรื อไม่
และร้อยละ 27.2 ก ังวลว่าราคา ค่าใช้จ่ายแพงในการฉี ดวัคซีน หากไม่มีการควบคุมจากภาครัฐ
สำหรับควำมหวังหลังจำกกำรฉี ดวัค ซี นโควิด - 19 ในประเทศไทยพบว่ ำ ประชำชนร้ อยละ 47.9 หวั งว่ ำ วิถี กำร
ดำเนินชีวิตประชำชนจะกลับมำเป็ นปกติโดยเร็ว รองลงมาร้อยละ 22.5 หวังว่า จะช่ วยปกป้ อง/สร้างภูมิคุ ้มก ัน ให้ประชาชน
และร้อยละ 18.8 หวังว่าจะเกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้ปกติ เร็วที่สุด
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สุ ดท้ ำยคำถำมเพิ่มเติมที่อยำกฝำกถำมเกี่ยวกับกำรฉีดวัคซีนโควิด – 19 พบว่ ำ กลุ่ มตัวอย่ ำงร้ อยละ 31.6 ฝำกถำม
ว่ ำ กลุ่มใดบ้ ำงที่ควรฉี ดและไม่ ควรฉี ด วัคซี นโควิด – 19 เช่ น กลุ่มเด็ก กลุ่ มสตรีมคี รรภ์ รองลงมาร้อยละ 23.2 ฝากถามว่า
วัคซีนที่ได้รับจะคุม้ ครองได้นานแค่ไหน ต้องฉี ดเพิ่มหรื อไม่ และร้อยละ 19.9 ฝากถามว่าการฉี ดวัคซีนมีค่าใช้จ่ายหรื อไม่
รายละเอียดตามประเด็นข้อคาถามดังต่อไปนี้
1. ข้อคำถำม “ท่ ำนอยู่ในกลุ่มนโยบำยฉีดวัคซีนโควิด - 19 ระยะใด”
ไม่ทรำบ/ไม่แน่ ใจว่ ำต้องฉี ดวัคซีนในระยะใด
ระยะที่ 1 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564 ใน 10 จังหวัดที่เป็ นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ระยะที่ 2 มิถุนายน – ธันวาคม 2564

ร้ อยละ 88.0
ร้อยละ 6.5
ร้อยละ 5.5

2. ข้อคำถำม “หำกได้สิทธิ์ในกำรฉีดวัคซีนโควิด - 19 ท่ ำนจะฉีดหรือไม่ ”
คิดว่ ำจะฉีด
โดย

ร้ อยละ

68.7

ร้อยละ

31.3

จะดูผลข้ำงเคียงของคนที่ฉีดไปแล้ วก่ อน ร้ อยละ 54.1
จะฉีดทันทีเพรำะกลัวติดโควิด - 19
ร้ อยละ 14.6

คิดว่าจะไม่ฉีด
เพราะ กลัว มีผลข้างเคียงต่ อร่ างกาย
คิดว่าตัวเองไม่มีความเสี่ยงที่จะติด

ร้อยละ 16.8
ร้อยละ 14.5

3. ควำมกังวลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด - 19
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ผลกระทบหลังกำรรับวัคซี นต่อภู มติ ้ำนทำน และสุ ขภำพร่ ำงกำย
วัคซีนผ่านมาตรฐานการรับรองหรื อไม่ ปลอดภัยหรื อไม่
ราคา ค่าใช้จ่ายแพงในการฉี ดวัคซีน หากไม่มีการควบคุมจากภาครัฐ
การกระจายวัคซีนไม่ทวั่ ถึง
การเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง ทาให้ล่าช้า
อื่นๆ เช่น กลัวโรคกลายพันธุ์วคั ซี นรักษาไม่ได้ ไม่ก ังวล
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ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

69.1
42.8
27.2
26.0
19.1
5.8

4. ควำมหวังหลังจำกกำรฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในประเทศไทย

หวังว่ ำวิถีกำรดำเนินชีวิตประชำชนจะกลับมำเป็ นปกติโดยเร็ว
หวังว่าจะช่วยปกป้ อง/สร้างภูมิคุ ้มกนั ให้ประชาชน
หวังว่าจะเกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ให้ปกติ เร็วที่สุด
หวังว่าจะลดจานวนผูป้ ่ วย จานวนการตายจากโควิด - 19
อื่นๆ เช่น ไม่ได้หวัง ไม่มีความเห็น

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

47.9
22.5
18.8
10.3
0.5

5. คำถำมเพิ่มเติมที่อยำกฝำกถำมเกี่ยวกับกำรฉีดวัคซีนโควิด - 19
กลุ่มใดบ้ำงที่ควรฉีดวัคซีน และไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด – 19 เช่ น กลุ่มเด็ก
กลุ่มสตรีมคี รรภ์
วัคซีนที่ได้รับจะคุม้ ครองได้นานแค่ไหน ต้องฉี ดเพิ่มหรื อไม่
การฉี ดวัคซีนมีค่าใช้จ่ายหรื อไม่
จะทราบได้อย่างไร ว่าตนมีสิทธิ์ได้รับการฉี ดวัคซีน โควิด - 19
หากไม่อยูใ่ นกลุ่มระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ควรทาอย่างไร
อื่นๆ เช่น ปลอดภัยแค่ไหน มีประสิทธิ ภาพไหม
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ร้ อยละ

31.6

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

23.2
19.9
17.0
4.2
4.1

รำยละเอียดกำรสำรวจ
วัตถุประสงค์ กำรสำรวจ
1) เพื่อสะท้อนถึงการฉี ดวัคซีนป้ องกนั โควิด - 19
2) เพื่อสะท้อนความก ังวลเกีย่ วก ับวัคซี นโควิด - 19
3) เพื่อสะท้อนถึงความหวังหลังจากการฉี ดวัคซีนโควิด - 19 ในประเทศไทย
4) เพื่อสะท้อนถึงคาถามเพิ่มเติมที่ อยากฝากถามเกีย่ วก ับการฉี ดวัคซีนโควิด - 19
ประชำกรที่สนใจศึกษำ
การส ารวจใช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งจากประชาชนทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ว ประเทศ ที่ มี อ ายุ 18 ปี ขึ้ นไป โดยการสุ่ ม
สัม ภาษณ์ ท างโทรศัพ ท์ จ ากฐานข้อมู ล ของกรุ ง เทพโพลล์ ด้ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบง่ า ย (Simple Random
Sampling) แล้ว ใช้วิ ธีการถ่ว งน้ าหนัก ด้ว ยข้อมู ลประชากรศาสตร์ จากฐานข้อมู ลทะเบี ยนราษฎร์ ข องกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย
ควำมคลำดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล
ใช้ก ารสัม ภาษณ์ ท างโทรศัพ ท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็บ ข้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามที่ มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้ว ยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบู รณ์กอ่ นบันทึ กข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล

: 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่เผยแพร่ ผลสำรวจ

: 24 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (กรุงเทพโพลล์ ) โทร. 02-407-3886 ต่อ 2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter : http://twitter.com/bangkok_poll Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำง
จำนวน

ร้ อยละ

รวม

614
644
1,258

48.8
51.2
100.0

รวม

90
187
312
332
337
1,258

7.2
14.9
24.8
26.4
26.7
100.0

761
368
129
1,258

60.4
29.3
10.3
100.0

165
257
456
60
4
264
16
36
1,258

13.1
20.4
36.2
4.8
0.3
21.0
1.3
2.9
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อำยุ
18 ปี - 30 ปี
31 ปี - 40 ปี
41 ปี - 50 ปี
51 ปี - 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
กำรศึกษำ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
อำชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/ เกษียณอายุ
นักเรี ยน/ นักศึกษา
ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
รวม
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