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ผลส ำรวจเร่ือง “ที่สุดวัคซีนแห่งปี” 

 

 
เน่ืองในวันที่ 27 พฤศจิกำยน ของทุกปีเป็นวันสำธำรณสุขแห่งชำติ กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพจึง

ส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเร่ือง “ที่สุดวัคซีนแห่งปี” โดยเก็บข้อมูลจำกประชำชนทั่วประเทศ จ ำนวน 1,172 คน 
พบว่ำ ประชำชนร้อยละ 32.0 อยำกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ของไฟเซอร์มำกที่สุด รองลงมาร้อยละ 25.4 อยากฉีดของ
โมเดอร์นา และร้อยละ10.4 อยากฉีดของแอสตร้าเซนเนกา้ 
  
 ส ำหรับควำมพึงพอใจต่อกำรรับวัคซีน โควิด-19 พบว่ำ ในภำพรวมได้คะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ยเท่ำกับ 3.33

คะแนน ซ่ึงแปลผลได้ว่ำ มคีวำมพึงพอใจระดบัปำนกลำง โดยเร่ืองที่พึงพอใจมำกที่สุดคือ กำรบริกำร ช่องทำงในกำรไป
รับกำรฉีดวัคซีน ได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.65 คะแนน รองลงมาคือ การแจง้ข่าว ประชาสัมพนัธ์เก ีย่วกบัวคัซีนได้ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.54 และความรวดเร็วในการฉีดวคัซีนให้กบัประชาชนครบทั้งประเทศ ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 คะแนน ส่วน
เร่ืองท่ีพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ การเยยีวยาช่วยเหลือประชาชนท่ีตอ้งรอการฉีดวคัซีน การล็อกดาวน์ประเทศ ไดค่้าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.89 คะแนน 
 
 เม่ือถำมถึงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่นึกถึงมำกที่สุด เม่ือพูดถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ปี 2564 พบว่ำ  ประชำชน
ร้อยละ 39.9 นึกถึงหมอทวีศิลป์ มำกที่สุด รองลงมาร้อยละ 23.5 นึกถึงหมอยง และร้อยละ 15.3 นึกถึงหมอเบิร์ท 
      
 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

 

 ที่สุดวัคซีนแห่งปี  ไฟเซอร์เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่คนไทยอยำกฉีดมำกที่สุดแต่ไม่ได้ฉีด 
ในภำพรวมคนไทยมคีวำมพึงพอใจต่อกำรรับวัคซีน โควิด-19 ในระดับปำนกลำง 

โดยเร่ืองที่พึงพอใจมำกที่สุดคือ กำรบริกำร ช่องทำงในกำรไปรับกำรฉีดวัคซีน 
ส่วนเร่ืองที่พึงพอใจน้อยที่สุดคือ กำรเยียวยำช่วยเหลือประชำชนที่ต้องรอกำรฉีดวัคซีน  

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่คนไทยนึกถึงมำกที่สุด เม่ือพูดถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ปี 2564 คือ หมอทวีศิลป์ 
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1. ที่สุดแห่งวัคซีนที่คนไทยอยำกฉีด แต่ไม่ได้ฉีด 
    (ตอบเพียง 1 ข้อ) 
 

ไฟเซอร์  ร้อยละ 32.0 

โมเดอร์นา ร้อยละ 25.4 
แอสตร้าเซนเนกา้  ร้อยละ 10.4 
ซิโนฟาร์ม ร้อยละ 6.2 
จอห์นสนัแอนด์จอห์นสนั  ร้อยละ 6.0 
ซิโนแวค ร้อยละ 1.1 
อ่ืนๆ เช่น ฉีดยีห่้ออะไรกไ็ด้ ไม่มียีห่้อท่ีอยากฉีด  ร้อยละ 18.9 

 
2. ควำมพึงพอใจต่อกำรรับวัคซีน โควิด-19    
 

เร่ือง 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
เกณฑ์ 

การแปลผล 
1. กำรบริกำร ช่องทำงในกำรไปรับกำรฉีดวัคซีน 3.65 มำก 

2. การแจง้ข่าว ประชาสมัพนัธ์เก ีย่วกบัวคัซีน 3.54 มาก 
3. ความรวดเร็วในการฉีดวคัซีนให้กบัประชาชนครบทั้งประเทศ 3.42 มาก 
4. คุณภาพของวคัซีนท่ีให้กบัประชาชน 3.31 ปานกลาง 
5. การบริหารจดัการวคัซีนของหน่วยงานภาครัฐ 3.17 ปานกลาง 
6. การเยยีวยาช่วยเหลือประชาชนท่ีต้องรอการฉีดวคัซีน การลอ็ก

ดาวน์ประเทศ 
2.89 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.33 ปำนกลำง 

 
 เกณฑ์ส ำหรับกำรแปลควำมหมำยผลกำรวิเครำะห์ดังน้ี 
  ค่ำเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมำยถึง     มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
  ค่ำเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมำยถึง     มีควำมพึงพอใจมำก 
  ค่ำเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมำยถึง     มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
  ค่ำเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมำยถึง     มีควำมพึงพอใจน้อย  
  ค่ำเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมำยถึง     มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
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3. บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่นึกถึงมำกที่สุด เม่ือพูดถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ปี 2564  
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    

หมอทวีศิลป์  (นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน) ร้อยละ 39.9 
หมอยง (ศ. นพ. ยง ภู่วรวรรณ) ร้อยละ 23.5 
หมอเบิร์ท (พญ. อภิสมยั ศรีรังสรรค์) ร้อยละ 15.3 
หมอธีระวฒัน์ (ศ. นพ. ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา) ร้อยละ 8.9 
หมอบุญ (นพ.บุญ วนาสิน) ·   ร้อยละ 6.7 
หมอบุ๋ม (พญ. พรรณประภา ยงค์ตระกูล) ร้อยละ 5.2 
อ่ืนๆ เช่น ไม่ทราบ ไม่ไดติ้ดตามข่าว  ร้อยละ 31.6 

 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นถึงวคัซีนท่ีคนไทยอยากฉีด แต่ไม่ไดฉี้ด 
2) เพ่ือสะทอ้นถึงความพึงพอใจ ต่อการรับวคัซีน โควิด-19    
3) เพ่ือสะทอ้นถึงบุคลากรทางการแพทยท่ี์นึกถึงมากท่ีสุด เม่ือพูดถึงวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ปี 2564   

 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
การส ารวจใชก้ารสุ่มตัวอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  แลว้ใช้วิธีการถ่วง
น ้ าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมี
โครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้ นจึงน าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  22-24 พฤศจิกายน 2564 
 
วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  27 พฤศจิกายน 2564 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 547 46.7 
            หญิง 625 53.3 

รวม 1,172 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 101 8.6 
            31 – 40 ปี 174 14.8 
            41 – 50 ปี 298 25.4 
            51 – 60 ปี 331 28.3 
            61 ปีข้ึนไป  268 22.9 

รวม 1,172 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 697 59.4 
            ปริญญาตรี 371 31.7 
            สูงกว่าปริญญาตรี 104 8.9 

รวม 1,172 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 122 10.4 
 ลูกจา้งเอกชน 244 20.8 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 471 40.1 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 51 4.4 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 231 19.7 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 30 2.6 
 ว่างงาน  23 2.0 

รวม 1,172 100.0 

 
 


