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“ฉีดวคัซีนป้องกนั COVID-19 ให้ใครก่อนดี” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ฉีดวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 ให้ ใครก่อนดี” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันท่ี  15 – 17 กุมภำพันธ์ 2564 จำกประชำชนท่ี มีอำยุ 15 ปีขึ้ นไป กระจำยทุกภูมิภำค                  
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,318 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19 กำรส ำรวจอำศยั
กำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย  
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงจังหวดัท่ีควรเป็นกลุ่มเป้ำหมำยแรกในกำรฉีดวคัซีนป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 พบว่ำ ส่วนใหญ่                
ร้อยละ 56.90 ระบุว่ำ จงัหวดัท่ีมีกำรแพร่ระบำดมำกในรอบท่ี 2 ท่ีผำ่นมำ รองลงมำ ร้อยละ 16.77 ระบุว่ำ เร่ิมทุกจงัหวดัพร้อม ๆ กนั ร้อยละ 10.70 
ระบุว่ำ จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคญั ร้อยละ 10.39 ระบุว่ำ จงัหวดัท่ีอยูติ่ดกบัชำยแดนทั้งหมด และร้อยละ 5.24 ระบุว่ำ จงัหวดัท่ีมีกำรลงทุน
ดำ้นอุตสำหกรรมสูง 

ด้ำนกลุ่มอำยุท่ีควรเป็นกลุ่มเป้ำหมำยแรกในกำรฉีดวคัซีนป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.01 ระบุว่ำ       
กลุ่มวยัท ำงำน ตั้งแต่ 20 – 59 ปี รองลงมำ ร้อยละ 37.10 ระบุว่ำ กลุ่มผูสู้งอำย ุ(60 ปี ขึ้นไป) ร้อยละ 15.10 ระบุว่ำ เร่ิมทุกกลุ่มอำยพุร้อม ๆ กนั และ
ร้อยละ 9.79 ระบุว่ำ กลุ่มเด็กและเยำวชนท่ีอำยไุม่เกิน 20 ปี  

เม่ือถำมถึงกลุ่มอำชีพท่ีควรไดรั้บกำรฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19 เป็นกลุ่มเป้ำหมำยแรก พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.48 
ระบุว่ำเป็น กลุ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย ์กำรสำธำรณสุข รองลงมำ ร้อยละ 14.41 ระบุว่ำเป็น กลุ่มผูรั้บจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 8.87 ระบุว่ำเป็น 
กลุ่มผูป้ระกอบอำชีพดำ้นกำรท่องเท่ียวทุกรูปแบบ ร้อยละ 7.59 ระบุว่ำเป็น เร่ิมทุกกลุ่มอำชีพพร้อม ๆ กนั ร้อยละ 5.29 ระบุว่ำเป็น กลุ่มผูป้ระกอบ
อำชีพดำ้นกำรเดินทำงและขนส่งทุกชนิด ร้อยละ 4.93 ระบุว่ำเป็น กลุ่มนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 4.85 ระบุว่ำเป็น กลุ่มเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 
ร้อยละ 4.38 ระบุว่ำเป็น กลุ่มขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 3.82 ระบุว่ำเป็น กลุ่มพนักงำนบริษทัเอกชน ร้อยละ 3.49 ระบุว่ำเป็น 
กลุ่มพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 1.41 ระบุว่ำเป็น กลุ่มเกษตรกร ประมง และร้อยละ 0.48 ระบุว่ำเป็น กลุ่มนกักำรเมือง 

ส่วนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบงัคบัให้ชำวต่ำงชำติทุกคนในประเทศไทยฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19 พบว่ำ ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 44.54 ระบุว่ำ ควรบังคบัชำวต่ำงชำติทุกคนให้ฉีดวคัซีน รองลงมำ ร้อยละ 28.22 ระบุว่ำ ควรเป็นไปตำมควำมสมัครใจในกำรฉีดวคัซีน                 
ร้อยละ 26.25 ระบุว่ำ ควรบงัคบัเฉพำะชำวต่ำงชำติกลุ่มเส่ียงให้ฉีดวคัซีน และร้อยละ 0.99 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ        

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรฉีดวคัซีนป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 ให้กับ
ชำวต่ำงชำติในประเทศไทย พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.92 ระบุว่ำ ชำวต่ำงชำติทุกคนตอ้งเสียเงินในกำรฉีดวคัซีนเอง รองลงมำ ร้อยละ 31.72 ระบุว่ำ 
ชำวต่ำงชำติท่ีเสียภำษีถูกตอ้งเท่ำนั้นท่ีควรไดรั้บกำรฉีดวคัซีนฟรี ร้อยละ 25.72 ระบุว่ำ ชำวต่ำงชำติทุกคนควรไดรั้บกำรฉีดวคัซีนฟรี ร้อยละ 0.68 
ระบุว่ำ ชำวต่ำงชำติกบัรัฐบำลจ่ำยคนละคร่ึง และร้อยละ 2.96 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.88 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.79 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.36 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.43 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.86 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.14 เป็นเพศหญิง 

ตวัอย่ำงร้อยละ 6.53 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 17.60 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.94 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.52 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 20.41 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.99 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.72 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.76 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 22.99 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.91 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.57 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

วันอาทิตย์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
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ตัวอย่ำงร้อยละ 30.12 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 33.99 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.38                         

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.90 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.93 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 10.32 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 11.83 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 22.76
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.51 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.31 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.85 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.58 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 

และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุอำชีพ  
ตัวอย่ำงร้อยละ 21.02 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 21.70 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.99 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.94 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.16 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.24 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำท ขึ้นไป และร้อยละ 8.95 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านคิดว่าจังหวัดใดท่ีควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการได้ฉีดวัคซีนป้องกัน เช้ือไวรัส COVID-19 
จังหวัดทีค่วรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 ร้อยละ 

จงัหวดัท่ีมีกำรแพร่ระบำดมำกในรอบท่ี 2 ท่ีผำ่นมำ 56.90 
เร่ิมทุกจงัหวดัพร้อม ๆ กนั 16.77 
จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคญั 10.70 
จงัหวดัท่ีอยูติ่ดกบัชำยแดนทั้งหมด 10.39 
จงัหวดัท่ีมีกำรลงทุนดำ้นอุตสำหกรรมสูง 5.24 

รวม 100.00 
 
2. ท่านคิดว่ากลุ่มอายุใดท่ีควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการได้ฉีดวัคซีนป้องกัน เช้ือไวรัส COVID-19 

กลุ่มอายุท่ีควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการฉีดวัคซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19 ร้อยละ 
กลุ่มวยัท ำงำน ตั้งแต่ 20 – 59 ปี 38.01 
กลุ่มผูสู้งอำย ุ(60 ปี ขึ้นไป) 37.10 
เร่ิมทุกกลุ่มอำยพุร้อม ๆ กนั 15.10 
กลุ่มเด็กและเยำวชนท่ีอำยไุม่เกิน 20 ปี 9.79 

รวม 100.00 
 
3. ท่านคิดว่ากลุ่มอาชีพใดท่ีควรเป็น 2 กลุ่ม เป้าหมายแรกในการได้ฉีดวัคซีนป้องกัน เช้ือไวรัส COVID-19 
กลุ่มท่ี กลุ่มอาชีพที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19 เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก ร้อยละ 
1 กลุ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย ์กำรสำธำรณสุข 40.48 
2 กลุ่มผูรั้บจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 14.41 
3 กลุ่มผูป้ระกอบอำชีพดำ้นกำรท่องเท่ียวทุกรูปแบบ 8.87 
4 เร่ิมทุกกลุ่มอำชีพพร้อม ๆ กนั  7.59 
5 กลุ่มผูป้ระกอบอำชีพดำ้นกำรเดินทำงและขนส่งทุกชนิด 5.29 
6 กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษำ 4.93 
7 กลุ่มเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 4.85 
8 กลุ่มขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ   4.38 
9 กลุ่มพนกังำนบริษทัเอกชน 3.82 
10 กลุ่มพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 3.49 
11 กลุ่มเกษตรกร ประมง 1.41 
12 กลุ่มนกักำรเมือง 0.48  

รวม 100.00 



3 
 

 
4. ท่านคิดว่าควรบังคับให้ชาวต่างชาติทุกคนในประเทศไทยฉีดวัคซีนป้องกัน เช้ือไวรัส COVID-19 หรือไม่ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบังคับให้ชาวต่างชาติทุกคนในประเทศไทยฉีดวัคซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19 ร้อยละ 
ควรบงัคบัชำวต่ำงชำติทุกคนให้ฉีดวคัซีน 44.54 
ควรเป็นไปตำมควำมสมคัรใจในกำรฉีดวคัซีน 28.22 
ควรบงัคบัเฉพำะชำวต่ำงชำติกลุ่มเส่ียงให้ฉีดวคัซีน 26.25 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.99 

รวม 100.00 
 
5. ท่านคิดว่าใครควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกัน เช้ือไวรัส COVID-19 ให้กับชาวต่างชาติในประเทศไทย 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19  
ให้กับชาวต่างชาติในประเทศไทย 

ร้อยละ 

ชำวต่ำงชำติทุกคนตอ้งเสียเงินในกำรฉีดวคัซีนเอง 38.92 
ชำวต่ำงชำติท่ีเสียภำษีถูกตอ้งเท่ำนั้นท่ีควรไดรั้บกำรฉีดวคัซีนฟรี 31.72 
ชำวต่ำงชำติทุกคนควรไดรั้บกำรฉีดวคัซีนฟรี 25.72 
ชำวต่ำงชำติกบัรัฐบำลจ่ำยคนละคร่ึง 0.68 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.96 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 117 8.88 
ปริมณฑลและภำคกลำง 340 25.79 
ภำคเหนือ 242 18.36 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 442 33.54 
ภำคใต ้ 177 13.43 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 644 48.86 
หญิง 674 51.14 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 86 6.53 
26 – 35 ปี 232 17.60 
36 – 45 ปี 276 20.94 
46 – 59 ปี 455 34.52 
60 ปี ขึ้นไป 269 20.41 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,252 94.99 
อิสลำม 49 3.72 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 10 0.76 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,318 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 303 22.99 
สมรส 961 72.91 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 47 3.57 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,318 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 397 30.12 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 448 33.99 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 84 6.38 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 315 23.90 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 65 4.93 
ไม่ระบ ุ 9 0.68 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 136 10.32 
พนกังำนเอกชน 156 11.83 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 300 22.76 
เกษตรกร/ประมง 178 13.51 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 215 16.31 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 288 21.85 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 34 2.58 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบ ุ 10 0.76 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 277 21.02 
ไม่เกิน 10,000 บำท 286 21.70 
10,001 – 20,000 บำท 369 27.99 
20,001 – 30,000 บำท 131 9.94 
30,001 – 40,000 บำท 68 5.16 
40,001 บำท ขึ้นไป 69 5.24 
ไม่ระบ ุ 118 8.95 

รวม 1,318 100.00 
 
 


