เรียน กองบรรณาธิ การข่าว
จานวน 3 หน้ า
สานักวิ จยั ซูเปอร์โพล เสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง

วัคซีน เข็มแรก ความต้องการถ้วนหน้ า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการสานักวิจยั ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอ
ผลสารวจภาคสนาม เรื่อง วัคซีนเข็มแรก ความต้องการถ้วนหน้า กรณีศกึ ษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่
ประเทศ โดยดาเนินโครงการทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุ ณภาพ
(Qualitative Research) จานวน 1,051 ตัวอย่าง ดาเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2564 ที่
ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.9 ต้องการวัคซีนเข็มแรกให้คนไทยทุกคนได้รบั ก่อน ส่วนเข็มทีส่ อง
ยอมรับได้ให้ยดื เวลาออกไป รองลงมาคือร้อยละ 86.8 ต้องการให้รฐั บาลเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่วน กระจาย
วัคซีนครอบคลุมคนต้องการทุกพื้นที่เร่งด่วนที่สุด และร้อยละ 83.7 ให้ประชาชนได้รบั วัคซีนป้ องกันถ้วน
หน้า ตามจานวนวัคซีนทีม่ อี ยู่
นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.6 ต้องการให้รฐั บาล จัดอันดับกลุ่มเสีย่ งพืน้ ทีเ่ สีย่ ง กระจายให้
จังหวัดจัดการเอง ในขณะทีส่ ว่ นใหญ่หรือร้อยละ 81.1 ไม่ตอ้ งการให้ เอาวัคซีนไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง
ในทุกระดับ และร้อยละ 79.6 ต้องการให้รฐั บาลเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น ๆ นาเข้าวัคซีน
หลากหลายยีห่ อ้ เร็วทีส่ ุด
ทีน่ ่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.2 มันใจค่
่ อนข้างมาก ถึง มากทีส่ ุด ต่อการได้ใช้ชวี ิตปกติ
เช่น เดินทาง ทางาน ทาธุรกิจ ช้อปปิ้ งจับจ่ายใช้สอย หลังจากได้รบั วัคซีนโควิด -19 เข็มแรกถ้ว นหน้ า
ในขณะที่ ร้อยละ 15.6 มันใจปานกลาง
่
และร้อยละ 6.2 มันใจค่
่ อนข้างน้อย ถึง ไม่มนใจเลย
ั่
นอกจากนี้ ส่วน
ใหญ่หรือร้อยละ 78.6 มันใจค่
่ อนข้างมาก ถึง มากทีส่ ุด ต่อการเปิ ดประเทศฟื้ นฟูเศรษฐกิจ หลังคนไทยได้รบั
วัคซีนโควิด-19 เข็มแรกถ้วนหน้า ในขณะที่ร้อยละ 14.6 มันใจปานกลาง
่
และร้อยละ 6.8 มันใจค่
่ อนข้าง
น้อย ถึง ไม่มนใจเลย
ั่
ทีน่ ่าสนใจคือ ผลการทดสอบปั จจัยทีส่ าคัญทีส่ ุดและรอง ๆ ลงไป ทีม่ ผี ลต่อความมันใจของประชาชน
่
ต่อการเปิ ดประเทศ ฟื้ นฟูเศรษฐกิจ หลังรับวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกโดยรวม ด้วยการทดสอบสถิติ Multiple
Regression Analysis พบว่า ปั จจัยต่าง ๆ ทีถ่ ูกศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากถึงร้อยละ 82.1 กับ
ความมันใจของประชาชนต่
่
อการเปิ ดประเทศ ฟื้ นฟูเศรษฐกิจ หลังรับวัคซีนโควิด -19 เข็มแรก และสามารถ
อธิบายความมันใจของประชาชนต่
่
อการเปิ ดประเทศฟื้ นฟูเศรษฐกิจหลังรับวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกได้ ด้วย
ปั จจัยต่าง ๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ตามลาดับ ดังนี้
ความมันใจต่
่ อการได้ใช้ชวี ติ ปกติ เช่น เดินทาง ทางาน ทาธุรกิจ ช้อปปิ้ งจับจ่ายใช้สอย หลังได้รบั
วัคซีนโควิด-19 ถ้วนหน้า (beta = .607) รองลงมาคือ ความต้องการให้รฐั บาลเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนและ
ภาคส่วนอื่น ๆ นาเข้าวัคซีนหลากหลายยีห่ อ้ เร็วทีส่ ุด (beta = .101) ความต้องการให้รฐั บาล จัดอันดับกลุ่ม
เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงกระจายให้จงั หวัดจัดการเอง (beta = .096) ไม่ต้องการให้เอาวัคซีนหาผลประโยชน์ ทาง
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การเมือง (beta = .091) และ ความต้องการให้รฐั บาลเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนกระจายวัคซีนครอบคลุมคน
ต้องการทุกพื้นที่ เร่งด่วนที่สุด (beta = .080) จะส่งผลให้ความเชื่อมันของประชาชนต่
่
อการเปิ ดประเทศ
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจหลังได้รบั วัคซีนเข็มแรกเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตใิ นการศึกษาครัง้ นี้
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการศึกษาครัง้ นี้ชใ้ี ห้เห็นว่า การทีร่ ฐั บาลจะมุ่งกระจายให้ประชาชนได้รบั
วัคซีนป้ องกันโควิด-19 เข็มแรกถ้วนหน้าเร็วที่สุดอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชาชนทัง้ ประเทศ จะช่วย
สร้างความเชื่อมันของประชาชนต่
่
อการเปิ ดประเทศฟื้ นฟูเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้
ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวต่อว่า ผลการศึกษาครัง้ นี้ยงั ชี้ให้เห็นด้วยว่า ขบวนการทีป่ ล่อยข่าวปลอมสร้าง
ข่าวเท็จเรื่องคุณภาพของวัคซีนไม่อาจจะทาลายความต้องการวัคซีนต้านโควิด -19 ได้และไม่ต้องการให้ทุก
ฝ่ ายสร้างข้อมูลสับสน และไม่ต้องการให้นาวัคซีนไปหาประโยชน์ทางการเมืองในทุกระดับเพื่อผลประโยชน์
ของตนเองและพรรคพวก ขณะเดียวกัน ผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเห็นด้วยกับ การทีร่ ฐั บาล
ปรับแผนกระจายวัคซีน ให้พน้ื ทีจ่ งั หวัดและประชาชนมีสว่ นร่วมบริหารจัดการและเปิ ดช่องทางเข้าถึงมากขึ้น
เพือ่ เพิม่ ความสามารถให้ประชาชนเข้าถึงและได้รบั วัคซีนเข็มแรกถ้วนหน้าเร็วทีส่ ุด
“ทัง้ นี้ จ าเป็ นที่ ร ัฐ บาลต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็ จ จริง ถึ ง การบริห ารจัด การวัค ซี น ภาพรวมอย่ า ง
ตรงไปตรงมา และสื่อสารกับประชาชนอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อบริหารความคาดหวังและสร้างความ
เชื่อมันกั
่ บประชาชนในช่วงวิกฤตของประเทศทีเ่ ราทุกคนต้องช่วยเหลือกันและกัน” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความคิ ดเห็นและความต้องการ เรื่อง วัคซีนป้ องกันโควิ ด-19
ลาดับที่
ความคิ ดเห็นของประชาชน
ร้อยละ
1
87.9
ต้องการวัคซีนเข็มแรกให้คนไทยทุกคนได้รบั ก่อน ส่วนเข็มทีส่ องให้ยดื เวลาออกไป
ต้องการให้รฐั บาลเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่วน กระจายวัคซีนครอบคลุมคนต้องการทุกพืน้ ที่
2
เร่งด่วนทีส่ ุด
86.8
3
83.7
ให้ประชาชนได้รบั วัคซีนป้ องกันถ้วนหน้า ตามจานวนวัคซีนทีม่ อี ยู่
4
81.6
ต้องการให้รฐั บาล จัดอันดับกลุ่มเสีย่ งพืน้ ทีเ่ สีย่ ง กระจายให้จงั หวัดจัดการเอง
5
81.1
ไม่ตอ้ งการให้ เอาวัคซีน ไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองในทุกระดับ
ต้องการให้รฐั บาลเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น ๆ นาเข้าวัคซีนหลากหลายยีห่ อ้
6
เร็วทีส่ ุด
79.6
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ระดับความมันใจต่
่
อการได้ใช้ชีวิตปกติ เช่น เดิ นทาง ทางาน
ทาธุรกิ จ ช้อปปิ้ งจับจ่ายใช้สอย หลังจากได้รบั วัคซีนโควิ ด-19 เข็มแรก ถ้วนหน้ า
ลาดับที่
ความมันใจของประชาชน
่
ร้อยละ
1
78.2
มันใจค่
่ อนข้างมาก ถึง มากทีส่ ุด
2
15.6
ปานกลาง
3
6.2
ค่อนข้างน้อย ถึง ไม่มนใจเลย
ั่
100.0
รวมทัง้ สิน้
2

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ระดับความมันใจต่
่
อการเปิ ดประเทศฟื้ นฟูเศรษฐกิ จ หลังคน
ไทยได้รบั วัคซีนโควิ ด-19 เข็มแรก ถ้วนหน้ า
ลาดับที่
ความมันใจของประชาชน
่
ร้อยละ
1
78.6
มันใจค่
่ อนข้างมาก ถึง มากทีส่ ุด
2
14.6
ปานกลาง
3
6.8
ค่อนข้างน้อย ถึง ไม่มนใจเลย
ั่
100.0
รวมทัง้ สิน้
แผนภาพแสดง ปัจจัยที่สาคัญที่สุด และ รอง ๆ ลงไป ที่มีผลต่อ ความมันใจต่
่ อการเปิ ดประเทศฟื้ นฟูเศรษฐกิ จ
หลังคนไทยได้รบั วัคซี นโควิ ดถ้วนหน้ า
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