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

ประชาชนคิดอย่างไรต่อการเปิดประเทศใน 120 วนั 
 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านักวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ

ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ประชาชนคดิอย่างไรต่อการเปิดประเทศใน 120 วนั กรณีศกึษาประชาชนทุก
สาขาอาชพีทัว่ประเทศ โดยด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,069 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 17 – 19 
มถิุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 91.4 เหน็ด้วยต่อการเปิดประเทศ ควบคู่ไปกบั การ
ควบคุมโรคการแพร่ระบาดเชือ้ โควดิ-19 หลงัจากทุกคนไดว้คัซนีเขม็แรก 

อย่างไรกต็าม สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 94.9 เชื่อว่าความสามารถของบุคลากรทางการแพทยย์งัส่งผลดี
ต่อการควบคุมโควิด-19  ร้อยละ 92.7 ระบุเกิดการแพร่ระบาดที่ไหนให้ปิดเฉพาะพื้นที่นัน้ ไม่ใช่ปิดทัง้
ประเทศ รอ้ยละ 88.7 ระบุ ความตื่นตวักระตอืรอืรน้ป้องกนัการแพร่ระบาดของภาคประชาชนกนัเองในแต่ละ
พื้นที่ ช่วยสร้างความเชื่อมัน่ในการเปิดประเทศได้ตามที่ก าหนด ร้อยละ 88.2 ระบุความพร้อมด้านระบบ
สาธารณสุขไทยส่งผลดตี่อการควบคุมโรค และรอ้ยละ 86.9 ระบุนโยบายดแีละมาตรการทีช่ดัเจนของรฐับาล
จะช่วยใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการเปิดประเทศได ้

ทีน่่าเป็นห่วงคอื ความกงัวลของประชาชนทีพ่บว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 96.3 กงัวลต่อการลกัลอบ
เขา้เมอืงผดิกฎหมาย แรงงานต่างชาต ิเจา้หน้าทีร่ฐัปล่อยปละละเลย  รอ้ยละ 92.7 กงัวลต่อ การมัว่สุม พนนั 
เสพยาเสพตดิ แหล่งแพร่ระบาดโควดิ รอ้ยละ 92.6 กงัวลต่อ สถานบนัเทงิทีผ่ดิกฎหมาย รอ้ยละ 91.6 กงัวล
ต่อโควดิสายพนัธุ์ใหม่ รุนแรงกว่าเดมิเขา้ไทยอกี ร้อยละ 89.5 กงัวลว่า วคัซนีมไีม่เพยีงพอ ไม่ถงึเป้าหมาย
ฉีดครบ ใน 120 วนั รอ้ยละ 83.9 กงัวลต่อการรวมตวักนัและชุมนุมทางการเมอืง และรอ้ยละ 74.0 กงัวลต่อ 
ประชาชนไม่มวีนิัย การ์ดตก ไม่เคร่งครดัควบคุมโรค นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 92.9 สบัสนในการ
สือ่สารของหน่วยงานรฐัไม่ตรงกนั ในขณะทีร่อ้ยละ 7.1 ไม่สบัสน 

ที่น่าพจิารณาคอื ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 98.4 ต้องการให้รฐัมมีาตรการเข้มงวดจรงิจงัแก้โควดิและ
ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมวีนิัย การด์ไม่ตก รอ้ยละ 94.9 ต้องการใหป้ระชาชนไดร้บัวคัซีนเขม็ที ่2 ในช่วงต้นปี 
พ.ศ. 2565 เพยีงพอสรา้งภูมิคุ้มกนัหมู่และรอ้ยละ 84.7 ต้องการใหร้ฐับาลมนีโยบายแก้ปัญหาเดก็ไทยเสยี
โอกาสทางการศกึษามาช่วงเวลาร่วม 2 ปี 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลส ารวจนี้ชี้ให้เหน็ว่า ประชาชนเหน็ด้วยกบันโยบายรฐับาลในการเปิด
ประเทศ 120 วนั ควบคู่ไปกบัการควบคุมโรคโควดิ-19 หลงัจากทุกคนไดว้คัซนีเขม็แรก และมคีวามตอ้งการ
ไดเ้ขม็สองภายในต้นปี ยงัมคีวามเชื่อมัน่ในระบบสาธารณสุขและความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์
ไทยในการควบคุมโรค โดยเหน็ว่าเกดิการแพร่ระบาดทีไ่หนใหปิ้ดเฉพาะพืน้ที ่ไม่เหมารวมปิดทัง้ประเทศซึ่ง
จะส่งผลกระทบสร้างความเสยีหายต่อทุกคนและระบบเศรษฐกจิ ดงันัน้ความกระตอืรอืร้นป้องกนัการแพร่
ระบาดของภาครฐัและภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ร่วมกนัในการเปิดประเทศได้
ตามทีก่ าหนด 
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“อย่างไรก็ตามประชาชนยงักงัวลในหลายเรื่องที่จะท าให้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามสิง่ที่คาดหวงัไว้ 
ได้แก่ การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลให้มีการท าผิด
กฎหมาย ทัง้การมัว่สุมพนัน แหล่งบันเทิงและยาเสพติดซึ่งเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค นอกจากนี้  
ประชาชนยงักงัวลถึงโควิดสายพนัธุ์ใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมเข้าไทยและวคัซีนมไีม่เพยีงพอและฉีดไม่ครบ
เป้าหมายใน 120 วนั ขณะเดียวกนั การรวมตวัชุมนุมทางการเมอืงและประชาชนไม่มวีนิัย การ์ดตก ไม่
เคร่งครดัควบคุมโรค  ทัง้นี้ ยงัมปีระเด็นน่าสนในที่อาจถูกมองข้ามคอื การแก้ปัญหาเด็กไทยเสยีโอกาส
ทางการศกึษาตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และความสบัสนของประชาชนต่อการสื่อสารของหน่วยงานรฐัที่ไม่
ตรงกนัทีผ่่านมา ” ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าว 

ผอ.ซูเปอรโ์พล ยงักล่าวต่อว่า เป้าหมายการเปิดประเทศ 120 วนั เป็นทัง้ความหวงั ความเสีย่งและ
ความท้าทายร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศไปต่อและเราทุกคนกลบัมาใช้ชีวติปกติ โดยยงัคง
มาตรการควบคุมโรค ทีทุ่กฝ่ายตอ้งการด์ไม่ตกและไม่ประมาท ความเสีย่งร่วมกนัจากขอ้กงัวลต่างๆ ถอืเป็น
ความทา้ทายทีทุ่กฝ่ายต้องท าหน้าทีแ่ละมสี่วนร่วมรบัผดิชอบกนัอย่างจรงิจงั  ทัง้นโยบายที่ เขม้แขง็ตรงเป้า
ของรฐับาล  ความจรงิใจและเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมของภาคการเมอืง ความจรงิจงัในหน้าที่ของทุกส่วน
ราชการ  ภาคเอกชนที่สนับสนุนเกื้อกูลกัน และที่ส าคญัคอืภาคประชาชนที่ต้องมหีน้าที่ มสี่วนร่วมและ
รบัผิดชอบร่วมกัน โดยถือเป็นแผนปฏิบัติการระดบัชาตินับถอยหลัง 120 วนั ที่ทุกคนต้องมีหน้าที่และ
ประเมนิร่วมกนัอย่างชดัเจน  อีกทัง้การเยยีวยาทางการศึกษา ถือเป็นอีกเรื่องเร่งด่วนส าคญัยิง่ ที่สงัคม
ตอ้งการใหร้ฐัเขา้ไปดแูลและใหค้วามส าคญั 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเห็นต่อ การเปิดประเทศใน 120 วนั ควบคู่ไปกบัการ
ควบคมุโรคการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทุกคนได้วคัซีนเขม็แรก 

 ล าดบัท่ี ความเหน็ของประชาชน ร้อยละ 
1 เหน็ดว้ย 91.4 
2 ไม่เหน็ดว้ย 8.6 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความคิดเหน็ต่อประเดน็ส าคญัของการเปิดประเทศ 

 ล าดบัท่ี ประเดน็ส าคญั ของการเปิดประเทศ ร้อยละ 
1 เชื่อว่าความสามารถของบุคลากรทางการแพทยย์งัสง่ผลดตี่อการควบคุม เชือ้โควดิ-19 94.9 
2 เกดิการแพร่ระบาดทีไ่หน ใหปิ้ดเฉพาะพืน้ทีน่ัน้ ไม่ใช่ปิดทัง้ประเทศ 92.7 

3 
ความตื่นตวักระตอืรอืรน้ป้องกนัการแพร่ระบาดของภาคประชาชนกนัเองในแต่ละพืน้ที่
ช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ในการเปิดประเทศไดต้ามทีก่ าหนด 

 
88.7 

4 ความพรอ้มดา้นระบบสาธารณสุขไทยสง่ผลดตี่อการควบคุมโรค 88.2 

5 
นโยบายดแีละมาตรการทีช่ดัเจนของรฐับาลจะช่วยใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการเปิด
ประเทศได ้

86.9 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความกงัวลในเร่ืองต่าง ๆ ช่วงหวัเล้ียวหวัต่อเปิดประเทศ 

 ล าดบัท่ี ความกงัวล ของ ประชาชน ร้อยละ 
1 กงัวลต่อ การลกัลอบเขา้เมอืงผดิกฎหมาย แรงงานต่างชาต ิเจา้หน้าทีร่ฐัปล่อยปละละเลย 96.3 
2 กงัวลต่อ การมัว่สุม พนนั เสพยาเสพตดิ แหล่งแพร่ระบาดโควดิ 92.7 
3 กงัวลต่อ สถานบนัเทงิทีผ่ดิกฎหมาย 92.6 
4 กงัวลต่อ โควดิสายพนัธุใ์หม่ รุนแรงกว่าเดมิเขา้ไทยอกี 91.6 
5 กงัวลว่า วคัซนีมไีม่เพยีงพอ ไม่ถงึเป้าหมายฉีดครบ ใน 120 วนั 89.5 
6 กงัวลต่อ การรวมตวักนั ชุมนุมทางการเมอืง 83.9 
7 กงัวลต่อ ประชาชนไม่มวีนิยั การด์ตก ไม่เคร่งครดัควบคุมโรค 74.0 

 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความสบัสนในการส่ือสารของหน่วยงานรฐั ไม่ตรงกนั 

 ล าดบัท่ี ความสบัสน ของ ประชาชน ร้อยละ 
1 สบัสน 92.9 
2 ไม่สบัสน 7.1 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความต้องการต่อรฐับาล 

 ล าดบัท่ี ความต้องการ ของ ประชาชน ร้อยละ 
1 ตอ้งการ ใหร้ฐัมมีาตรการเขม้งวดจรงิจงัแก้โควดิและสง่เสรมิใหป้ระชาชนมวีนิยั การด์ไม่ตก 98.4 
2 ตอ้งการ ใหป้ระชาชนไดร้บัวคัซนีเขม็ที ่2 ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2565 เพยีงพอสรา้งภูมคิุม้กนัหมู่ 94.9 
3 ตอ้งการใหร้ฐับาลมนีโยบายแกปั้ญหาเดก็ไทยเสยีโอกาสทางการศกึษามาช่วงเวลาร่วม 2 ปี 84.7 

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


