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“การจัดสรรวคัซีนป้องกนั COVID-19” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การจัดสรรวัคซีน
ป้องกัน COVID-19” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 7 – 9 มิถุนำยน 2564 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้ นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ         
และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกำรจัดสรร/กระจำย วัคซีนป้องกัน COVID-19 กำรส ำรวจอำศัย                
กำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำง ดว้ยวิธีแบบง่ำย  
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับเร่ืองท่ีมีกำรเมืองเข้ำมำเก่ียวข้องในกำรจัดสรร/กระจำย วคัซีนป้องกัน 
COVID-19 ในขณะน้ี พบว่ำ ร้อยละ 28.10 ระบุว่ำ มีกำรเมืองเข้ำมำเก่ียวข้องมาก ร้อยละ 33.74 ระบุว่ำ มีกำรเมืองเข้ำมำเก่ียวข้องค่อนข้างมาก              
ร้อยละ 7.62 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีกำรเมืองเขำ้มำเก่ียวข้อง ร้อยละ 16.68 ระบุว่ำ ไม่มีกำรเมืองเข้ำมำเก่ียวขอ้งเลย และร้อยละ 13.86 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/               
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ดำ้นควำมมัน่ใจของประชำชนต่อกำรจดัสรร/กระจำย วคัซีนป้องกนั COVID-19 ในเดือนมิถุนำยน 2564 ว่ำจะเป็นไปตำมท่ีศูนยบ์ริหำร
สถำนกำรณ์ COVID-19 (ศบค.) วำงแผนและประกำศไว ้พบว่ำ ร้อยละ 14.78 ระบุว่ำ มัน่ใจมาก เพรำะ ประชำชนบำงส่วนท่ีลงทะเบียนไวไ้ดรั้บกำร
ฉีดวคัซีนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และมัน่ใจในกำรท ำงำนของรัฐบำล ร้อยละ 22.70 ระบุว่ำ ค่อนข้างมัน่ใจ เพรำะ วคัซีนทยอยเขำ้มำเยอะเเลว้ และมีกำร
กระจำยวคัซีนไปตำมต่ำงจงัหวดั ศบค. น่ำจะท ำตำมแผนได ้ร้อยละ 39.22 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมัน่ใจ เพรำะ กำรน ำเขำ้วคัซีนค่อนขำ้งล่ำช้ำ ประชำชน
บำงส่วนท่ีลงทะเบียนไวไ้ม่ได้รับกำรฉีดวคัซีนตำมท่ีก ำหนด โดนเล่ือนนัด และวคัซีนมีกำรกระจำยไม่ทัว่ถึง ร้อยละ 22.01 ระบุว่ำ ไม่มั่นใจเลย 
เพรำะ รัฐบำล และ ศบค. ไม่สำมำรถท ำตำมอย่ำงท่ีประกำศไว ้และไม่สำมำรถหำวคัซีนมำได้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน  และ                   
ร้อยละ 1.29 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรอนุญำตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เช่น อบจ. เทศบำล อบต. กรุงเทพมหำนคร                      
เทศบำลเมืองพทัยำ) สำมำรถส่ังซ้ือวคัซีนผ่ำนหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือมำบริกำรให้กบัประชำชนในพ้ืนท่ี พบว่ำ ร้อยละ 54.23 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมาก 
เพรำะ เป็นกำรกระจำยวคัซีนไดอ้ย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีควำมใกล้ชิดกบัประชำชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเป็นอย่ำงดี             
ท ำให้เขำ้ถึงประชำชนไดง้่ำยขึ้น ร้อยละ 25.74 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ ประชำชนในทอ้งถ่ินท่ีห่ำงไกลสำมำรถมีสิทธ์ิไดรั้บกำรฉีดวคัซีนง่ำยขึ้น 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน่ำจะสำมำรถจดัสรรวคัซีนไดอ้ย่ำงทัว่ถึง ร้อยละ 6.63 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ กลวัเกิดกำรทุจริต คอรัปชั่น                
ไม่โปร่งใส และบำงหน่วยงำนของทอ้งถ่ินยงัไม่มีผูเ้ช่ียวชำญดำ้นวคัซีน อำจท ำให้ประชำชนไดรั้บผลเสีย ร้อยละ 12.19 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย เพรำะ 
งบประมำณทอ้งถ่ินไม่สมควรมำปะปนกบังบประมำณเร่ืองวคัซีน กลวัเกิดกำรทุจริตระหว่ำงกำรจดัซ้ือวคัซีน และควรให้หน่วยงำนของสำธำรณสุข
บริหำรจดักำรอยำ่งเดียว และร้อยละ 1.21 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมรู้สึกของประชำชนต่อกำรส่ือสำรของ ศบค. เก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ในขณะน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ 
(2563) พบว่ำ ร้อยละ 29.02 ระบุว่ำ ส่ือสำรไดด้ีขึน้ ร้อยละ 32.90 ระบุว่ำ ส่ือสำรไดดี้เหมือนเดิม ร้อยละ 21.48 ระบุว่ำ ส่ือสำรแย่ลง ร้อยละ 14.70 
ระบุว่ำ ส่ือสำรแย่เหมือนเดิม และร้อยละ 1.90 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.76 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.67 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.28 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.66 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.63 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.97 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.03 เป็นเพศหญิง 

ตัวอย่ำงร้อยละ 7.77 มีอำยุ 15 – 25 ปี ร้อยละ 14.85 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 19.42 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.57 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.39 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.90 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.20 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.22 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 22.47 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.72 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.12 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.69 ไม่ระบุสถำนภำพ   

วันอาทิตย์ท่ี 13 มิถนุายน 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 : E-mail : nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ตัวอย่ำงร้อยละ 30.24 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 34.80 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.55                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 22.85 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.95 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 10.05 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.11 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.56
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.78 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.76 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.78 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.27 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.69 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 21.63 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 26.20 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.40 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.75 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.34 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.56 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำท ขึ้นไป และร้อยละ 11.12 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านคิดว่าการจัดสรร/กระจาย วัคซีนป้องกัน COVID-19 ในขณะนี ้มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ 
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัเร่ืองที่มกีารเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดสรร/กระจาย วัคซีนป้องกนั COVID-19 ในขณะนี ้ ร้อยละ 
มีกำรเมืองเขำ้มำเก่ียวขอ้งมาก 28.10 
มีกำรเมืองเขำ้มำเก่ียวขอ้งค่อนข้างมาก 33.74 
ไม่ค่อยมีกำรเมืองเขำ้มำเก่ียวขอ้ง 7.62 
ไม่มีกำรเมืองเขำ้มำเก่ียวขอ้งเลย 16.68 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 13.86 

รวม 100.00 
 

2. ท่านมั่นใจแค่ไหนว่าการจัดสรร/กระจาย วัคซีนป้องกัน COVID-19 ในเดือนมิถุนายน 2564 จะเป็นไปตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์ 
COVID-19 (ศบค.) วางแผนและประกาศไว้ 

ความมั่นใจของประชาชนต่อการจัดสรร/กระจาย วัคซีนป้องกนั COVID-19 ในเดือนมิถนุายน 2564  
ว่าจะเป็นไปตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 (ศบค.) วางแผนและประกาศไว้ 

ร้อยละ 

มัน่ใจมาก เพรำะ ประชำชนบำงส่วนท่ีลงทะเบียนไวไ้ดรั้บกำรฉีดวคัซีนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และมัน่ใจในกำรท ำงำนของรัฐบำล 14.78 
ค่อนข้างมัน่ใจ เพรำะ วคัซีนทยอยเขำ้มำเยอะเเลว้ และมีกำรกระจำยวคัซีนไปตำมต่ำงจงัหวดั ศบค. น่ำจะท ำตำมแผนได ้ 22.70 
ไม่ค่อยมัน่ใจ เพรำะ กำรน ำเขำ้วคัซีนค่อนขำ้งล่ำชำ้ ประชำชนบำงส่วนท่ีลงทะเบียนไวไ้ม่ไดรั้บกำรฉีดวคัซีนตำมท่ีก ำหนด 

โดนเล่ือนนดั และวคัซีนมีกำรกระจำยไม่ทัว่ถึง 
39.22 

ไม่มัน่ใจเลย เพรำะ รัฐบำล และ ศบค. ไม่สำมำรถท ำตำมอย่ำงท่ีประกำศไว ้และไม่สำมำรถหำวคัซีนมำไดเ้พียงพอต่อควำม
ตอ้งกำรของประชำชน 

22.01 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.29 
รวม 100.00 

 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีจะอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น อบจ. เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพทัยา)   
สามารถส่ังซ้ือวัคซีนโดยผ่านหน่วยงานของรัฐ เพ่ือมาบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น อบจ. เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร 

เทศบาลเมืองพทัยา) สามารถส่ังซ้ือวัคซีนผ่านหน่วยงานของรัฐ เพ่ือมาบริการให้กบัประชาชนในพื้นที่ 
ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรกระจำยวคัซีนได้อย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีควำมใกล้ชิดกับ
ประชำชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเป็นอยำ่งดี ท ำให้เขำ้ถึงประชำชนไดง้่ำยขึ้น 

54.23 

ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ ประชำชนในท้องถ่ินท่ีห่ำงไกลสำมำรถมีสิทธ์ิไดรั้บกำรฉีดวคัซีนง่ำยขึ้น และองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินน่ำจะสำมำรถจดัสรรวคัซีนไดอ้ย่ำงทัว่ถึง 

25.74 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ กลวัเกิดกำรทุจริต คอรัปชั่น ไม่โปร่งใส และบำงหน่วยงำนของท้องถ่ินยงัไม่มีผูเ้ช่ียวชำญด้ำน
วคัซีน อำจท ำให้ประชำชนไดรั้บผลเสีย 

6.63 

ไม่เห็นดว้ยเลย เพรำะ งบประมำณทอ้งถ่ินไม่สมควรมำปะปนกบังบประมำณเร่ืองวคัซีน กลวัเกิดกำรทุจริตระหว่ำงกำร
จดัซ้ือวคัซีน และควรให้หน่วยงำนของสำธำรณสุขบริหำรจดักำรอย่ำงเดียว 

12.19 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.21 
รวม 100.00 
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4. ท่านรู้สึกอย่างไรกับการส่ือสารของ ศบค. เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี ้เม่ือเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (2563) 

ความรู้สึกของประชาชนต่อการส่ือสารของ ศบค. เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี ้ 
เม่ือเปรียบเทียบกับปีทีแ่ล้ว (2563) 

ร้อยละ 

ส่ือสำรไดด้ีขึน้ 29.02 
ส่ือสำรไดดี้เหมือนเดิม 32.90 

ส่ือสำรแย่ลง 21.48 
ส่ือสำรแย่เหมือนเดิม 14.70 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.90 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.76 
ปริมณฑลและภำคกลำง 337 25.67 
ภำคเหนือ 240 18.28 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 442 33.66 
ภำคใต ้ 179 13.63 

รวม 1,313 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 643 48.97 
หญิง 670 51.03 

รวม 1,313 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15 – 25 ปี 102 7.77 
26 – 35 ปี 195 14.85 
36 – 45 ปี 255 19.42 
46 – 59 ปี 467 35.57 
60 ปี ขึ้นไป 294 22.39 

รวม 1,313 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,246 94.90 
อิสลำม 42 3.20 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 16 1.22 
ไม่ระบ ุ 9 0.68 

รวม 1,313 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 295 22.47 
สมรส 968 73.72 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 41 3.12 
ไม่ระบ ุ 9 0.69 

รวม 1,313 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 397 30.24 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 457 34.80 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 86 6.55 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 300 22.85 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 65 4.95 
ไม่ระบ ุ 8 0.61 

รวม 1,313 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 132 10.05 
พนกังำนเอกชน 159 12.11 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 270 20.56 
เกษตรกร/ประมง 194 14.78 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 220 16.76 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 286 21.78 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 43 3.27 
ไม่ระบ ุ 9 0.69 

รวม 1,313 100.00 

 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 284 21.63 
ไม่เกิน 10,000 บำท 344 26.20 
10,001 – 20,000 บำท 281 21.40 
20,001 – 30,000 บำท 128 9.75 
30,001 – 40,000 บำท 57 4.34 
40,001 บำท ขึ้นไป 73 5.56 
ไม่ระบ ุ 146 11.12 

รวม 1,313 100.00 
 
 


