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  ผลส ำรวจเร่ือง  “สถำนะของกำรรับวัคซีนป้องกันโควิด-19…จุดไหนที่คนไทยพร้อม” 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “สถำนะของกำร

รับวัคซีนป้องกันโควิด-19…จุดไหนที่คนไทยพร้อม”  โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมิภำคทั่วประเทศจ ำนวน   
1,248 คน พบว่ำ  

 
เม่ือถำมว่ำ “ท่ำนอยู่ในสถำนะใด ของกำรรับกำรฉีดวัคซีนโควิด-19” ประชำชนร้อยละ 47.2  จองคิวแล้วก ำลังรอ

ฉีด รองลงมาร้อยละ 19.3 รอดูสถานการณ์วคัซีนทางเลือกมากกว่าน้ี และร้อยละ 14.9 รอจองคิวลงทะเบียน ขณะท่ีร้อยละ 
9.2 ไม่คิดว่าจะฉีด  

 
โดยเม่ือถำมเหตุผลผู้ที่ไม่คิดจะฉีดวัคซีนโควิด-19 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 35.0 กังวลกลัวว่ำจะแพ้วัคซีน 

รองลงมาร้อยละ 30.4 กลวัเพราะมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 13.0 ไม่มีความเส่ียงท่ีจะติดโควิด  และร้อยละ 9.8 ไดร้ับข้อมูล 
ผลกระทบ และอาการแพ ้จากการฉีดวคัซีนผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ยทููบ          

 
 ส่วนเหตุผลที่เลือกจะฉีดวัคซีนโควิด-19  พบว่ำส่วนใหญ่ร้อยละ 91.4 อยำกฉีดเพรำะช่วยสร้ำงภูมคุ้ิมกันให้ตวัเอง

และคนในสังคม รองลงมาร้อยละ 58.8 กลวัติดโควิดเพราะสถานการณ์การระบาดเพ่ิมมากข้ึน และร้อยละ 38.8 เช่ือหมอ
และบุคลากรทางการแพทยพู์ดให้ขอ้มูล 
    

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

สถำนะของกำรรับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประชำชนร้อยละ 47.2  จองคิวแล้วก ำลังรอฉีด  
รองลงมำร้อยละ 19.3 รอดูสถำนกำรณ์วัคซีนทำงเลือก และร้อยละ 14.9 รอจองคิวลงทะเบียน 

ขณะที่ร้อยละ 9.2 ไม่คิดว่ำจะฉีด โดยให้เหตุผลว่ำ กังวลกลัวว่ำจะแพ้วัคซีน 
คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 91.4 อยำกฉีดเพรำะช่วยสร้ำงภูมคุ้ิมกันให้ตวัเองและคนในสังคม 

โดยร้อยละ 49.5 จองคิวลงทะเบียนที่ อสม. หรือโรงพยำบำลที่มสิีทธิรักษำ 
ในภำพรวมส่วนใหญ่ร้อยละ 74.0 ทรำบข้อควรปฏิบตัก่ิอนกำรฉีดวัคซีน 

โดยข้อมูลที่ทรำบมำกที่สุดคือ ผู้ที่มโีรคประจ ำตัว ควรปรึกษำแพทย์ก่อนฉีด  

ส่วนข้อมูลที่ทรำบน้อยที่สุดคือ  ไม่ควรกินยำลดไข้ แก้ปวด เพรำะอำจบดบังกำรตอบสนองต่อวัคซีน 
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 เม่ือถำมว่ำ “หำกท่ำนจะฉีดวัคซีน จะจองคิวลงทะเบียนผ่ำนช่องทำงใด” ประชำชนร้อยละ 49.5 จะจองคิว

ลงทะเบียนที่ อสม. หรือโรงพยำบำลที่มีสิทธิรักษำ รองลงมาร้อยละ 34.5 จะจองคิวลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือ
เวบ็ไซต์ท่ีภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียน และร้อยละ 10.3 จะลงทะเบียนผ่านจุดฉีดวคัซีน หรือ on - site registration 
 
 ส ำหรับกำรรับทรำบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบตัิก่อนกำรฉีดวัคซีนพบว่ำ ในภำพรวมส่วนใหญ่ร้อยละ 74.0 ทรำบข้อควร
ปฏิบัติก่อนกำรฉีดวัคซีน ขณะท่ีร้อยละ 26.0 ไม่ทราบ โดยข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่ำงรับทรำบมำกที่สุดคือ ผู้ที่มีโรคประจ ำตัว 
หรือ มียำประจ ำที่ต้องรับประทำน ควรปรึกษำแพทย์ประจ ำตัวก่อน (คิดเป็นร้อยละ 85.0) ส่วนข้อมูลที่รับทรำบน้อยที่สุด
คือ ไม่ควรกินยำลดไข้ แก้ปวด เพรำะอำจบดบงักำรตอบสนองต่อวัคซีน (คิดเป็นร้อยละ 54.5)  
 

    รายละเอียดตามประเด็นข้อค าถามดงัต่อไปน้ี   
 
1. ข้อค ำถำม “ท่ำนอยู่ในสถำนะใด ของกำรรับกำรฉีดวัคซีนโควิด-19” 

  
 
 
 
 
 
 
 

2. เหตุผลที่เลือกจะไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19  
 (ถำมเฉพำะผู้ที่ไม่คิดว่ำจะฉีดในข้อที่ 1) 
     

 

จองคิวแล้วก ำลังรอฉีด ร้อยละ 47.2 

รอดูสถานการณ์วคัซีนทางเลือกมากกว่าน้ี ร้อยละ 19.3 
รอจองคิวลงทะเบียน ร้อยละ 14.9 
ไดร้ับการฉีดแลว้ ร้อยละ 7.3 
ยอมจ่ายเองกบัยีห่้อวคัซีนท่ีตอ้งการ หรือซ้ือแพก็เกจไปฉีดต่างประเทศ ร้อยละ 2.1 
ไม่คิดว่าจะฉีด ร้อยละ 9.2 

กังวลกลัวว่ำจะแพ้วัคซีน   ร้อยละ 35.0 

กลวัเพราะมีโรคประจ าตวั ร้อยละ 30.4 
ไม่มีความเส่ียงท่ีจะติดโควิด ร้อยละ 13.0 
ไดร้ับขอ้มูล ผลกระทบ และอาการแพ ้จากการฉีดวคัซีนผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ยทููบ          ร้อยละ 9.8 
วคัซีนทางเลือกมีน้อย             ร้อยละ 6.5 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ตั้งครรภ ์ดูแลตวัเองดีอยูแ่ลว้ ร้อยละ 5.3 
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3. เหตุผลที่เลือกจะฉีดวัคซีนโควิด-19  
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 

 
    
        
 
 
 

 
 
 

 4. ข้อค ำถำม “หำกท่ำนจะฉีดวัคซีน ท่ำนจะจองคิวลงทะเบยีนผ่ำนช่องทำงใด” 
 

 
 
 
 
 

5. กำรรับทรำบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบตัก่ิอนกำรฉีดวัคซีน 
 

อยำกฉีดเพรำะช่วยสร้ำงภูมคุ้ิมกันให้ตวัเองและคนในสังคม ร้อยละ 91.4 

กลวัติดโควิดเพราะสถานการณ์การระบาดเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 58.8 
เช่ือหมอและบุคลากรทางการแพทยพู์ดให้ขอ้มูล  ร้อยละ 38.8 
หาขอ้มูลผลกระทบวคัซีนมาแลว้ทุกยีห่้อ  ร้อยละ 22.8 
การฉีดวคัซีนเท่ากบัเอาชนะโควิดได้ ร้อยละ 11.8 
เช่ือขอ้มูลจากส่ือสงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ยทููบ              ร้อยละ 8.9 
เห็นดารา นกัร้อง นกัแสดง ฉีดเป็นตวัอยา่ง ร้อยละ 3.9 
เห็นนักการเมืองฉีดเป็นตวัอยา่ง             ร้อยละ 3.7 
อ่ืนๆ อาทิเช่น อยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง เป็นกลุ่มท่ีเส่ียง หน่วยงานท่ีท างานให้ฉีด ร้อยละ 2.5 

อสม. หรือโรงพยำบำลที่มีสิทธิรักษำ  ร้อยละ 49.5 

แอปพลิเคชนัหรือเวบ็ไซต์ท่ีภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียน ร้อยละ 34.5 
กานลงทะเบียนผ่านจุดฉีดวคัซีน หรือ on - site registration ร้อยละ 10.3 
อ่ืนๆ อาทิเช่นไม่แน่ใจว่าจะลงทะเบียนอยา่งไร ไม่ทราบว่าลงอยา่งไร  ร้อยละ 5.7 

ข้อมูล 
ทรำบ 

(ร้อยละ) 

ไม่ทรำบ 

(ร้อยละ) 

1) ผูท่ี้มีโรคประจ าตวั หรือ มียาประจ าท่ีตอ้งรับประทาน ควรปรึกษาแพทยป์ระจ าตวักอ่น  85.0 15.0 
2) ด่ืมน ้ าเปล่าเยอะๆ และงดเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น ้ าอดัลม หรือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ 

77.8 22.2 

3) สองวนั กอ่นเขา้รับการฉีดวคัซีน ให้งดออกก  าลงักายหนักๆ และพกัผ่อนให้เพียงพอ  77.7 22.3 
4) ไปถึงสถานท่ีกอ่นเวลา เตรียมเอกสารยนืยนัตวัตน 76.7 23.3 
5) หากเจ็บป่วย มีไข ้ไม่สบาย ให้เล่ือนการฉีดวคัซีนออกไปกอ่นอยา่งน้อย 1-2 สปัดาห์ 73.1 26.9 
6) รับประทานอาหารให้เรียบร้อย หากมียารักษาโรคประจ าตวักใ็ห้รับประทานไดเ้ลย  72.9 27.1 
7) ไม่ควรกนิยาลดไข ้แกป้วด เพราะอาจบดบงัการตอบสนองต่อวคัซีน  54.5 45.5 

เฉลี่ยรวม 74.0 26.0 
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะท้อนถึงสถานะของการรับการฉีดวคัซีนโควิด-19 ของประชาชน 
2) เพ่ือสะท้อนถึงเหตุผลท่ีท่านเลือกท่ีจะไม่ฉีดวคัซีนโควิด-19 
3) เพ่ือสะท้อนถึงเหตุผลท่ีท่านเลือกท่ีจะฉีดวคัซีนโควิด-19 
4) เพ่ือสะท้อนถึงการรับทราบเก ีย่วกบัขอ้ควรปฏิบติักอ่นการฉีดวคัซีน 

 
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   :  24 – 27 พฤษภาคม 2564 
      

วันที่เผยแพร่ผลส ำรวจ      : 29 พฤษภาคม 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 575 46.1 
            หญิง 673 53.9 

รวม 1,248 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 72 5.8 
            31 ปี - 40 ปี 180 14.4 
            41 ปี - 50 ปี 322 25.8 
            51 ปี - 60 ปี 364 29.2 
            61 ปี ข้ึนไป 310 24.8 

รวม 1,248 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 745 59.7 
            ปริญญาตรี 377 30.2 
            สูงกว่าปริญญาตรี 126 10.1 
                                 รวม 1,248 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 198 15.9 
 ลูกจา้งเอกชน     261 20.9 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 444 35.6 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   34 2.7 
 ท างานให้ครอบครัว 1 0.1 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 255 20.4 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   12 1.0 
 ว่างงาน/ รวมกลุ่ม 43 3.4 

รวม 1,248 100.0 

 
 

 

 


