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ผลสาํรวจเรื่อง  “วคัซีนพาสปอรต์ กบัอนาคตการเดินทาง ยคุ COVID-19” 
 

 

กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพสํารวจความคดิเหน็ประชาชนเรื่อง “วคัซีนพาสปอรต์ 

กบัอนาคตการเดินทาง ยุค COVID-19” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จาํนวน 1,210 คน พบว่า 
 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 ไม่ทราบว่าวคัซีนพาสปอรต์คืออะไร ขณะที่ร้อยละ 30.8 ระบุว่า

ทราบ โดยร้อยละ 78.2 ระบุว่าประโยชน์ของวคัซีนพาสปอรต์นัน้ทาํให้สะดวกในการเดินทางข้ามประเทศ

ในช่วง COVID-19 รองลงมาร้อยละ 69.1 ระบุว่าทําให้ลดความเสี่ยงจากการรบั และการแพร่เชื้อ COVID-19 

เมื่อไปต่างประเทศ และรอ้ยละ 67.2 ระบุว่าทาํใหส้รา้งความมัน่ใจใหก้บัประเทศทีไ่ป ว่าปลอดเชือ้ COVID-19 
 

หากมีการนําวคัซีนพาสปอรต์ มาใช้จริงสาํหรบัการเดินทาง ประชาชนร้อยละ 32.8 ระบุว่าจะใช้ 

โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 44.6 ระบุว่าจะเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่ นเป็นท่ีแรก รองลงมารอ้ยละ 9.3 ระบุว่าประเทศ

จนี และรอ้ยละ 6.3 ระบุว่า ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 

เม่ือถามว่า หากประเทศไทยมีการตอบรบัเร่ือง วคัซีนพาสปอรต์ จะส่งผลดีกบัธุรกิจ/ภาคส่วนใด

มากท่ีสุด ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 49.0 ระบุว่าจะส่งผลดีกบัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ รองลงมารอ้ยละ 23.9 

ระบุว่าธุรกจิการบนิ และรอ้ยละ 13.4 ระบุว่า บรษิทัทวัร/์บรษิทันําเทีย่ว  
 

สาํหรบัเร่ืองท่ีกงัวลมากท่ีสุดหากมีการนําแนวคิดเร่ือง วคัซีนพาสปอรต์ มาใช้จริง คือ อาจเกิด

ปัญหาการทุจริตเพื่อให้ได้วคัซีนพาสปอร์ต เช่น ปลอมแปลงเอกสาร /ใช้เงินซ้ือ/ทําวคัซีนพาสปอร์ต

ปลอม ร้อยละ 49.0 รองลงมาคอือาจต้องมกีารบงัคบัใช้ วคัซีนพาสปอรต์ กบัแรงงานต่างดา้วก่อนเขา้ประเทศ

ไทยดว้ย รอ้ยละ 26.7 และ การไม่ยอมรบัเอกสาร วคัซนีพาสปอรต์ของไทย จากนานาประเทศ รอ้ยละ 10.1 
 

   

 

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน    (รวม  5 หน้า) 
 

       

 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 ยงัไม่รู้แน่ชัดว่าวัคซีนพาสปอร์ตคืออะไร แต่เม่ือทราบถึง

ประโยชน์แล้วร้อยละ 78.2 เห็นว่า ถ้ามีจะทําให้การเดินทางข้ามประเทศในช่วง COVID-19 สะดวกขึ้น  

ทัง้น้ีร้อยละ 49.0 ระบุว่าหากไทยตอบรบัเร่ือง วคัซีนพาสปอรต์ จะส่งผลดีกบัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  โดย

ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 มีความเช่ือมัน่ว่าการเปิดประเทศสาํหรบัผู้ท่ีได้รบัวคัซีน COVID-19 จากทัว่โลก จะ

ช่วยฟ้ืนฟกูารท่องเท่ียวไทยให้กลบัมาคึกคกัได้  

ส่วนเร่ืองท่ีกงัวลมากท่ีสุด คือ อาจเกิดปัญหาการทุจริตเพื่อให้ได้วคัซีนพาสปอรต์ เช่น ปลอม

แปลงเอกสาร /ใช้เงินซ้ือ/ทาํวคัซีนพาสปอรต์ปลอม  
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ทัง้น้ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 มีความเช่ือมัน่ว่าการเปิดประเทศสาํหรบัผู้ท่ีได้รบัวคัซีน 

COVID-19 จากทัว่โลก จะช่วยฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวไทยให้กลบัมาคึกคกัได้ ขณะทีร่อ้ยละ 28.3 ระบุว่าไม่ค่อย

เชื่อมัน่ถงึไม่เชื่อมัน่เลย 
 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

1. ทราบหรือไม่ว่า “วคัซีนพาสปอรต์” คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร 
    

ทราบ     รอ้ยละ 30.8 

โดยมปีระโยชน์เพือ่....... 

- สะดวกในการเดินทางข้ามประเทศในช่วง COVID-19 ร้อยละ 78.2  

- ลดความเสีย่งจากการรบั และการแพร่เชือ้ COVID-19 เมื่อไปต่างประเทศ รอ้ยละ 69.1 

- สรา้งความมัน่ใจใหก้บัประเทศทีไ่ป ว่าปลอดเชือ้ COVID-19  รอ้ยละ 67.2 

- สทิธเิขา้ใชบ้รกิารสถานทีต่่างๆ ในประเทศทีม่ขีอ้กําหนด   รอ้ยละ 54.6 

    
ไม่ทราบ    ร้อยละ 69.2 

  

2. ถ้าในอนาคตมีการนํา วคัซีนพาสปอรต์ มาใช้จริงสาํหรบัการเดินทาง จะใช้หรือไม่และจะเดินทางไปท่ี

ใดเป็นท่ีแรก 
 

จะใช ้     รอ้ยละ 32.8 

เพือ่เดนิทางไปประเทศ.................(5 อนัดบัแรก) 

- ญ่ีปนุ ร้อยละ 44.6 

- จนี รอ้ยละ 9.3 

- สหรฐัอเมรกิา รอ้ยละ 6.3 

- เกาหลใีต ้ รอ้ยละ 6.0 

- มาเลเซยี รอ้ยละ 5.0 

    
ไม่ได้ใช้    ร้อยละ 67.2 
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3. หากประเทศไทยมีการตอบรบัเร่ือง วคัซีนพาสปอรต์ สาํหรบัผู้ท่ีได้รบัวคัซีน COVID-19  จะส่งผลดีกบั

ธรุกิจ/ภาคส่วนใดมากท่ีสุด 
 

แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ร้อยละ 49.0 

สายการบนิ รอ้ยละ 23.9 

บรษิทัทวัร/์นําเทีย่ว รอ้ยละ 13.4 

โรงแรม/ทีพ่กั รอ้ยละ 5.9 

รา้นอาหาร รอ้ยละ 3.6 

การแขง่ขนักฬีานานาชาต ิ รอ้ยละ 1.9 

การจดักจิกรรมสนัทนาการต่างๆ การแขง่ขนักฬีา รอ้ยละ 1.8 

อื่นๆ อาท ิบรกิารขนสง่ รถทวัร ์รถตูนํ้าเทีย่ว รอ้ยละ 0.5 

 

4. ท่านกงัวลเร่ืองใดมากท่ีสุดหากมีการนําแนวคิดเร่ือง วคัซีนพาสปอรต์ มาใช้จริง สาํหรบัการเดินทางข้าม

ประเทศ 
 

อาจเกิดปัญหาการทจุริตเพื่อให้ได้วคัซีนพาสปอรต์ เช่น ปลอมแปลงเอกสาร /ใช้เงิน

ซ้ือ/ทาํวคัซีนพาสปอรต์ปลอม 

ร้อยละ 49.0 

อาจตอ้งมกีารบงัคบัใช ้วคัซนีพาสปอรต์ กบัแรงงานต่างดา้วก่อนเขา้ประเทศไทยดว้ย  รอ้ยละ 26.7 

การไม่ยอมรบัเอกสาร วคัซนีพาสปอรต์ ของไทย จากนานาประเทศ รอ้ยละ 10.1 

ผูท้ีไ่ม่ไดฉ้ีดวคัซนีจะไม่สามารถเดนิทางไปยงัต่างประเทศ ทีม่ขีอ้กําหนดเรื่องวคัซนี

พาสปอรต์ 

รอ้ยละ 8.0 

หากไม่ม ีจะไม่ไดร้บัอนุญาต ใหเ้ขา้ในบางสถานทีเ่มื่อไปต่างประเทศ รอ้ยละ 6.0 

อื่นๆ อาท ิกลวัมกีารแพร่เชื้อ COVID-19 เพิม่ขึน้เพราะวคัซนีไม่สามารถป้องกนัได ้100% รอ้ยละ 0.2 

 

5.ท่านเช่ือมัน่หรือไม่ว่า การเปิดประเทศสาํหรบัผู้ท่ีได้รบัวคัซีน COVID-19 จากทัว่โลก จะช่วยฟ้ืนฟูการ

ท่องเท่ียวไทยให้กลบัมาคึกคกัได้  
 

ค่อนข้างเช่ือมัน่ถึงมีความเช่ือมัน่ ร้อยละ 71.7 

 (โดยแบ่งเป็น เช่ือมัน่ ร้อยละ 40.1 และค่อนข้างเช่ือมัน่ ร้อยละ 31.6)   

ไม่ค่อยเชื่อมัน่ถงึไม่เชื่อมัน่เลย รอ้ยละ 28.3 

 (โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยเชื่อมัน่ รอ้ยละ 23.0 และ ไม่เชื่อมัน่เลย รอ้ยละ 5.3)   
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัแนวคดิเรื่องการนําวคัซีนพาสปอรต์ สําหรบัผู้ที่ได้รบั

การฉีดวคัซนีแลว้ มาใชป้ระกอบการเดนิทางขา้มประเทศ ตลอดจนขอ้ดตี่อการฟ้ืนฟูการท่องเทีย่วไทยหากตอบ

รบัแนวคดิดงักล่าว เพือ่สะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม

สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) แล้วใช้วธิีการถ่วงน้ําหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่มโีครงสรา้งแน่นอนประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปิด

(Open Ended) จากนัน้จงึนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  8-10 มนีาคม 2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :  13 มนีาคม 2564 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 607 50.2 

            หญงิ 603 49.8 

รวม  1,210  100.0 

อายุ   

            18 – 30 ปี 111 9.2 

            31 – 40 ปี 186 15.4 

            41 – 50 ปี 316 26.1 

   51 – 60 ปี 330 27.3 

            61 ปีขึน้ไป  267 22.0 

รวม  1,210  100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 647 53.5 

            ปรญิญาตร ี 431 35.6 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 132 10.9 

รวม  1,210  100.0 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 163 13.5 

 ลูกจา้งเอกชน 246 20.3 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 437 36.1 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 93 7.7 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 231 19.1 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   17 1.4 

 ว่างงาน  23 1.9 

รวม  1,210  100.0 
 

 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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