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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน 3 หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 

วคัซีน เขม็แรก ความต้องการถ้วนหน้า 
 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านักวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ

ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง วคัซนีเขม็แรก ความต้องการถ้วนหน้า  กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่
ประเทศ โดยด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) จ านวน 1,051 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวนัที ่1 - 30 พฤษภาคม 2564 ที่
ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 87.9 ต้องการวคัซนีเขม็แรกใหค้นไทยทุกคนไดร้บัก่อน ส่วนเขม็ทีส่อง
ยอมรบัไดใ้หย้ดืเวลาออกไป  รองลงมาคอืรอ้ยละ 86.8 ตอ้งการใหร้ฐับาลเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่น กระจาย
วคัซีนครอบคลุมคนต้องการทุกพื้นที่เร่งด่วนที่สุด และร้อยละ 83.7 ให้ประชาชนได้รบัวคัซีนป้องกนัถ้วน
หน้า ตามจ านวนวคัซนีทีม่อียู่ 

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 81.6 ต้องการใหร้ฐับาล จดัอนัดบักลุ่มเสีย่งพืน้ทีเ่สีย่ง กระจายให้
จงัหวดัจดัการเอง ในขณะทีส่ว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 81.1 ไม่ตอ้งการให ้เอาวคัซนีไปใชป้ระโยชน์ทางการเมอืง
ในทุกระดบั และรอ้ยละ 79.6 ต้องการใหร้ฐับาลเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น ๆ น าเขา้วคัซีน
หลากหลายยีห่อ้ เรว็ทีสุ่ด 

ทีน่่าพจิารณาคอื สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 78.2 มัน่ใจค่อนขา้งมาก ถงึ มากทีสุ่ด ต่อการไดใ้ชช้วีิตปกต ิ
เช่น เดินทาง ท างาน ท าธุรกิจ ช้อปป้ิงจบัจ่ายใช้สอย หลงัจากได้รบั วคัซีนโควดิ -19 เขม็แรกถ้วนหน้า 
ในขณะที ่รอ้ยละ 15.6 มัน่ใจปานกลาง และรอ้ยละ 6.2 มัน่ใจค่อนขา้งน้อย ถงึ ไม่มัน่ใจเลย นอกจากนี้ สว่น
ใหญ่หรอืรอ้ยละ 78.6 มัน่ใจค่อนขา้งมาก ถงึ มากทีสุ่ด ต่อการเปิดประเทศฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ หลงัคนไทยไดร้บั
วคัซีนโควดิ-19 เขม็แรกถ้วนหน้า ในขณะที่ร้อยละ 14.6 มัน่ใจปานกลาง และร้อยละ 6.8 มัน่ใจค่อนขา้ง
น้อย ถงึ ไม่มัน่ใจเลย 

ทีน่่าสนใจคอื ผลการทดสอบปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดและรอง ๆ ลงไป ทีม่ผีลต่อความมัน่ใจของประชาชน
ต่อการเปิดประเทศ ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ หลงัรบัวคัซนีโควดิ-19 เขม็แรกโดยรวม ดว้ยการทดสอบสถติ ิMultiple 

Regression Analysis พบว่า ปัจจยัต่าง ๆ ทีถู่กศกึษาโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์ระดบัมากถงึรอ้ยละ 82.1 กบั
ความมัน่ใจของประชาชนต่อการเปิดประเทศ ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ หลงัรบัวคัซนีโควดิ-19 เขม็แรก และสามารถ
อธบิายความมัน่ใจของประชาชนต่อการเปิดประเทศฟ้ืนฟูเศรษฐกจิหลงัรบัวคัซนีโควดิ-19 เขม็แรกได ้ดว้ย
ปัจจยัต่าง ๆ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิตามล าดบั ดงันี้ 

ความมัน่ใจต่อการไดใ้ช้ชวีติปกต ิเช่น เดนิทาง ท างาน ท าธุรกจิ ช้อปป้ิงจบัจ่ายใช้สอย หลงัได้รบั
วคัซนีโควดิ-19 ถว้นหน้า (beta = .607) รองลงมาคอื ความตอ้งการใหร้ฐับาลเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนและ
ภาคส่วนอื่น ๆ น าเขา้วคัซนีหลากหลายยีห่อ้เรว็ทีสุ่ด (beta = .101) ความต้องการใหร้ฐับาล จดัอนัดบักลุ่ม
เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงกระจายให้จงัหวดัจดัการเอง (beta = .096) ไม่ต้องการให้เอาวคัซีนหาผลประโยชน์ทาง
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การเมอืง (beta = .091) และ ความตอ้งการใหร้ฐับาลเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นกระจายวคัซนีครอบคลุมคน
ต้องการทุกพื้นที่ เร่งด่วนที่สุด (beta = .080) จะส่งผลให้ความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อการเปิดประเทศ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิหลงัไดร้บัวคัซนีเขม็แรกเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินการศกึษาครัง้นี้ 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าวว่า ผลการศกึษาครัง้นี้ชีใ้หเ้หน็ว่า การทีร่ฐับาลจะมุ่งกระจายใหป้ระชาชนได้รบั
วคัซีนป้องกนัโควดิ-19 เขม็แรกถ้วนหน้าเรว็ที่สุดอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชาชนทัง้ประเทศ จะช่วย
สรา้งความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อการเปิดประเทศฟ้ืนฟูเศรษฐกจิเพิม่ขึน้   

ผอ.ซูเปอรโ์พลกล่าวต่อว่า ผลการศกึษาครัง้นี้ยงัชี้ใหเ้หน็ดว้ยว่า ขบวนการทีป่ล่อยข่าวปลอมสร้าง
ข่าวเทจ็เรื่องคุณภาพของวคัซนีไม่อาจจะท าลายความต้องการวคัซนีต้านโควดิ-19 ไดแ้ละไม่ต้องการใหทุ้ก
ฝ่ายสรา้งขอ้มูลสบัสน และไม่ต้องการให้น าวคัซนีไปหาประโยชน์ทางการเมอืงในทุกระดบัเพื่อผลประโยชน์
ของตนเองและพรรคพวก ขณะเดยีวกนั ผลการศกึษานี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่าประชาชนเหน็ดว้ยกบั การทีร่ฐับาล
ปรบัแผนกระจายวคัซนี ใหพ้ืน้ทีจ่งัหวดัและประชาชนมสีว่นร่วมบรหิารจดัการและเปิดช่องทางเขา้ถงึมากขึ้น 
เพือ่เพิม่ความสามารถใหป้ระชาชนเขา้ถงึและได้รบัวคัซนีเขม็แรกถว้นหน้าเรว็ทีสุ่ด 

 “ทัง้นี้  จ าเป็นที่ร ัฐบาลต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงถึงการบริหารจัดการวัคซีนภาพรวมอย่าง
ตรงไปตรงมา และสื่อสารกบัประชาชนอย่างชดัเจนและต่อเนื่อง เพื่อบรหิารความคาดหวงัและสร้างความ
เชื่อมัน่กบัประชาชนในช่วงวกิฤตของประเทศทีเ่ราทุกคนตอ้งช่วยเหลอืกนัและกนั” ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าว 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความคิดเหน็และความต้องการ เร่ือง วคัซีนป้องกนัโควิด-19  

 ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ของประชาชน ร้อยละ 
1 ตอ้งการวคัซนีเขม็แรกใหค้นไทยทุกคนไดร้บัก่อน สว่นเขม็ทีส่องใหย้ดืเวลาออกไป 87.9 

2 
ตอ้งการใหร้ฐับาลเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่น กระจายวคัซนีครอบคลุมคนตอ้งการทุกพืน้ที่
เร่งด่วนทีสุ่ด 

 
86.8 

3 ใหป้ระชาชนไดร้บัวคัซนีป้องกนัถว้นหน้า ตามจ านวนวคัซนีทีม่อียู่ 83.7 
4 ตอ้งการใหร้ฐับาล จดัอนัดบักลุ่มเสีย่งพืน้ทีเ่สีย่ง กระจายใหจ้งัหวดัจดัการเอง 81.6 
5 ไม่ตอ้งการให ้เอาวคัซนี ไปใชป้ระโยชน์ทางการเมอืงในทุกระดบั 81.1 

6 
ตอ้งการใหร้ฐับาลเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนและภาคสว่นอื่น ๆ น าเขา้วคัซนีหลากหลายยีห่อ้ 
เรว็ทีสุ่ด 

 
79.6 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ระดบัความมัน่ใจต่อการได้ใช้ชีวิตปกติ เช่น เดินทาง ท างาน 
ท าธรุกิจ ช้อปป้ิงจบัจ่ายใช้สอย หลงัจากได้รบั วคัซีนโควิด-19 เขม็แรก ถ้วนหน้า 

 ล าดบัท่ี ความมัน่ใจของประชาชน ร้อยละ 
1 มัน่ใจค่อนขา้งมาก ถงึ มากทีสุ่ด 78.2 
2 ปานกลาง 15.6 
3 ค่อนขา้งน้อย ถงึ ไม่มัน่ใจเลย 6.2 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ระดบัความมัน่ใจต่อการเปิดประเทศฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ หลงัคน
ไทยได้รบั วคัซีนโควิด-19 เขม็แรก ถ้วนหน้า 

 ล าดบัท่ี ความมัน่ใจของประชาชน ร้อยละ 
1 มัน่ใจค่อนขา้งมาก ถงึ มากทีสุ่ด 78.6 
2 ปานกลาง 14.6 
3 ค่อนขา้งน้อย ถงึ ไม่มัน่ใจเลย 6.8 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
แผนภาพแสดง ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด และ รอง ๆ  ลงไป ท่ีมีผลต่อ ความมัน่ใจต่อการเปิดประเทศฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  

หลงัคนไทยได้รบั วคัซีนโควิดถ้วนหน้า 

 
ส ำนักวจิยั ซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 โทร 064.224.2646   www.superpollthailand.net 


