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  ผลส ำรวจเร่ือง  “คนไทยกับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19” 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “คนไทยกับกำร
ฉีดวัคซีนโควิด 19”  โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมิภำคทั่วประเทศจ ำนวน 1,258 คน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่

ร้อยละ 88.0 ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจว่ำตนเองอยู่ในกลุ่มต้องฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในระยะใดตำมนโยบำยฉีดวัคซีน ขณะท่ีร้อยละ 
6.5 อยูใ่นกลุ่มนโยบายระยะท่ี 1 กุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2564 ใน 10 จงัหวดัท่ีเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด และร้อยละ 5.5 อยู่
ในกลุ่มนโยบายระยะท่ี 2 มิถุนายน – ธนัวาคม 2564 

 
เม่ือถำมว่ำหำกได้สิทธิ์ในกำรฉีดวัคซีนโควิด - 19 ท่ำนจะฉีดหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.7 คิดว่ำจะฉีด โดยใน

จ ำนวนนี้ ร้อยละ 54.1 จะดูผลข้ำงเคียงของคนที่ฉีดไปแล้วก่อน ส่วนร้อยละ 14.6 จะฉีดทันทีเพรำะกลัวติดโควิด – 19 
ขณะท่ีร้อยละ 31.3 คิดว่าจะไม่ฉีด โดยในจ านวนน้ีร้อยละ 16.8 ให้เหตุผลว่ากลวัมีผลขา้งเคียงต่อร่างกาย และร้อยละ 14.5 
คิดว่าตวัเองไม่มีความเส่ียงท่ีจะติด  

 
ส่วนควำมกังวลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด - 19 พบว่ำส่วนใหญ่ร้อยละ 69.1 กังวลว่ำผลกระทบหลังกำรรับวัคซีนต่อภูมิ

ต้ำนทำน และสุขภำพร่ำงกำย รองลงมาร้อยละ 42.8 กงัวลว่าวคัซีนผ่านมาตรฐานการรับรองหรือไม่ ปลอดภยัหรือไม่  
และร้อยละ 27.2 กงัวลว่าราคา ค่าใชจ่้ายแพงในการฉีดวคัซีน หากไม่มีการควบคุมจากภาครัฐ 

 
 ส ำหรับควำมหวังหลังจำกกำรฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในประเทศไทยพบว่ำ ประชำชนร้อยละ 47.9 หวังว่ำวิถีกำร
ด ำเนินชีวิตประชำชนจะกลับมำเป็นปกตโิดยเร็ว รองลงมาร้อยละ 22.5 หวงัว่าจะช่วยปกป้อง/สร้างภูมิคุ ้มกนั ให้ประชาชน 
และร้อยละ 18.8 หวงัว่าจะเกดิการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกจิให้ปกติ เร็วท่ีสุด 
 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1 /กำรเมือง/ สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชนทัว่ประเทศ (รวม 5 หน้า) 

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 88.0 ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจว่ำตนเองอยู่ในกลุ่มระยะใด ตำมนโยบำยฉีดวัคซีน 
ร้อยละ 47.9 มคีวำมหวังว่ำกำรฉีดวัคซีนจะท ำให้วิถีกำรด ำเนินชีวิตกลับมำเป็นปกติโดยเร็ว 

ทั้งนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.1 ยงัคงกังวลว่ำหลังกำรฉีดวัคซีนจะมีผลกระทบต่อภูมิต้ำนทำน และสุขภำพร่ำงกำย 

แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.7 ยงัอยำกฉีดวัคซีน โดยจะขอดูผลข้ำงเคียงของคนที่ฉีดไปแล้วก่อน 
โดยร้อยละ 31.6 มคี ำถำมฝำกว่ำกลุ่มใดบ้ำงที่ควรฉีด และไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด – 19 เช่น กลุ่มเดก็ กลุ่มสตรีมีครรภ์ 
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 สุดท้ำยค ำถำมเพิ่มเตมิที่อยำกฝำกถำมเกี่ยวกับกำรฉีดวัคซีนโควิด – 19 พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงร้อยละ 31.6 ฝำกถำม

ว่ำกลุ่มใดบ้ำงที่ควรฉีดและไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด – 19 เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรีมคีรรภ์ รองลงมาร้อยละ 23.2 ฝากถามว่า
วคัซีนท่ีไดร้ับจะคุม้ครองไดน้านแค่ไหน  ตอ้งฉีดเพ่ิมหรือไม่ และร้อยละ 19.9 ฝากถามว่าการฉีดวคัซีนมีค่าใชจ่้ายหรือไม่ 
 

รายละเอียดตามประเด็นข้อค าถามดงัต่อไปน้ี   
 
1. ข้อค ำถำม “ท่ำนอยู่ในกลุ่มนโยบำยฉีดวัคซีนโควิด - 19 ระยะใด” 

  
 
 
 
 

 

2. ข้อค ำถำม “หำกได้สิทธิ์ในกำรฉีดวัคซีนโควิด - 19 ท่ำนจะฉีดหรือไม่” 
    

 

 

 
 
 

 
 

 

3. ควำมกังวลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด - 19   
   (เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 

 

 
 
 

 

 

ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจว่ำต้องฉีดวัคซีนในระยะใด ร้อยละ 88.0 
ระยะท่ี 1 กุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2564 ใน 10 จงัหวดัท่ีเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด ร้อยละ 6.5 
ระยะท่ี 2 มิถุนายน – ธนัวาคม 2564 ร้อยละ 5.5 

คิดว่ำจะฉีด ร้อยละ 68.7 
 โดย  จะดูผลข้ำงเคียงของคนที่ฉีดไปแล้วก่อน ร้อยละ 54.1   

  จะฉีดทันทีเพรำะกลัวตดิโควิด - 19   ร้อยละ 14.6   
คิดว่าจะไม่ฉีด ร้อยละ 31.3 
 เพราะ กลวัมีผลขา้งเคียงต่อร่างกาย  ร้อยละ 16.8   
  คิดว่าตวัเองไม่มีความเส่ียงท่ีจะติด  ร้อยละ 14.5   

ผลกระทบหลังกำรรับวัคซีนต่อภูมต้ิำนทำน และสุขภำพร่ำงกำย ร้อยละ 69.1 

วคัซีนผ่านมาตรฐานการรับรองหรือไม่ ปลอดภยัหรือไม่   ร้อยละ 42.8 
ราคา ค่าใชจ่้ายแพงในการฉีดวคัซีน หากไม่มีการควบคุมจากภาครัฐ ร้อยละ 27.2 
การกระจายวคัซีนไม่ทัว่ถึง  ร้อยละ 26.0 
การเขา้มาแทรกแซงทางการเมือง ท าให้ล่าชา้  ร้อยละ 19.1 
อ่ืนๆ เช่น กลวัโรคกลายพนัธุ์วคัซีนรักษาไม่ได ้ไม่กงัวล ร้อยละ 5.8 
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4. ควำมหวังหลังจำกกำรฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในประเทศไทย 
 

 
 
   
 
 
  

 

5. ค ำถำมเพิ่มเตมิที่อยำกฝำกถำมเกี่ยวกับกำรฉีดวัคซีนโควิด - 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หวังว่ำวิถีกำรด ำเนินชีวิตประชำชนจะกลับมำเป็นปกตโิดยเร็ว ร้อยละ 47.9 
หวงัว่าจะช่วยปกป้อง/สร้างภูมิคุ ้มกนั ให้ประชาชน ร้อยละ 22.5 
หวงัว่าจะเกดิการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกจิให้ปกติ เร็วท่ีสุด ร้อยละ 18.8 
หวงัว่าจะลดจ านวนผูป่้วย จ านวนการตายจากโควิด - 19 ร้อยละ 10.3 
อ่ืนๆ เช่น ไม่ไดห้วงั ไม่มีความเห็น ร้อยละ 0.5 

กลุ่มใดบ้ำงที่ควรฉีดวัคซีน และไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด – 19 เช่น กลุ่มเดก็       

กลุ่มสตรีมคีรรภ์ 
ร้อยละ 31.6 

วคัซีนท่ีไดร้ับจะคุม้ครองได้นานแค่ไหน  ตอ้งฉีดเพ่ิมหรือไม่ ร้อยละ 23.2 
การฉีดวคัซีนมีค่าใชจ่้ายหรือไม่  ร้อยละ 19.9 
จะทราบไดอ้ยา่งไร ว่าตนมีสิทธ์ิไดร้ับการฉีดวคัซีนโควิด - 19 ร้อยละ 17.0 
หากไม่อยูใ่นกลุ่มระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ควรท าอยา่งไร ร้อยละ 4.2 
อ่ืนๆ เช่น ปลอดภยัแค่ไหน มีประสิทธิภาพไหม ร้อยละ 4.1 
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะท้อนถึงการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด - 19 
2) เพ่ือสะท้อนความกงัวลเก ีย่วกบัวคัซีนโควิด - 19   
3) เพ่ือสะท้อนถึงความหวงัหลงัจากการฉีดวคัซีนโควิด - 19 ในประเทศไทย 
4) เพ่ือสะท้อนถึงค าถามเพ่ิมเติมท่ีอยากฝากถามเก ีย่วกบัการฉีดวคัซีนโควิด - 19 

 
ประชำกรที่สนใจศึกษำ 

     การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้น า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  15 – 17 กุมภาพนัธ์ 2564 
      

วันที่เผยแพร่ผลส ำรวจ      :  24 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

  ศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ (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 
 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 614 48.8 
            หญิง 644 51.2 

รวม 1,258 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 90 7.2 
            31 ปี - 40 ปี 187 14.9 
            41 ปี - 50 ปี 312 24.8 
            51 ปี - 60 ปี 332 26.4 
            61 ปี ข้ึนไป 337 26.7 

รวม 1,258 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 761 60.4 
            ปริญญาตรี 368 29.3 
            สูงกว่าปริญญาตรี 129 10.3 
                                 รวม 1,258 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 165 13.1 
 ลูกจา้งเอกชน     257 20.4 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 456 36.2 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   60 4.8 
 ท างานให้ครอบครัว 4 0.3 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 264 21.0 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   16 1.3 
 ว่างงาน/ รวมกลุ่ม 36 2.9 

รวม 1,258 100.0 

 
 

 

 


