เรียน บรรณาธิ การข่าวหน้ า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสังคม
เรื่อง ผลสํารวจความคิ ดเห็นประชาชน (รวม 5 หน้ า)
ผลสํารวจเรื่อง “วัคซีนพาสปอร์ต กับอนาคตการเดิ นทาง ยุค COVID-19”
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 69.2 ยัง ไม่ รู้แ น่ ช ัด ว่ าวัค ซี น พาสปอร์ต คื อ อะไร แต่ เมื่ อ ทราบถึ ง
ประโยชน์ แล้วร้อยละ 78.2 เห็นว่า ถ้ ามีจะทําให้ การเดิ นทางข้ามประเทศในช่ วง COVID-19 สะดวกขึ้ น
ทัง้ นี้ ร้อยละ 49.0 ระบุว่าหากไทยตอบรับเรื่อง วัคซี นพาสปอร์ต จะส่งผลดีกบั แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 มีความเชื่อมันว่
่ าการเปิ ดประเทศสําหรับผู้ที่ได้รบั วัคซี น COVID-19 จากทัวโลก
่
จะ
ช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักได้
ส่วนเรื่องที่ กงั วลมากที่ สุด คือ อาจเกิ ดปั ญ หาการทุจริ ตเพื่อให้ ได้ วคั ซี นพาสปอร์ต เช่ น ปลอม
แปลงเอกสาร /ใช้เงิ นซื้อ/ทําวัคซีนพาสปอร์ตปลอม
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “วัคซี นพาสปอร์ต
กับอนาคตการเดิ นทาง ยุค COVID-19” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทัวประเทศ
่
จํานวน 1,210 คน พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.2 ไม่ทราบว่าวัคซี นพาสปอร์ตคื ออะไร ขณะที่ร้อยละ 30.8 ระบุว่า
ทราบ โดยร้อยละ 78.2 ระบุว่าประโยชน์ ของวัคซีนพาสปอร์ตนัน้ ทําให้สะดวกในการเดิ นทางข้ามประเทศ
ในช่ วง COVID-19 รองลงมาร้อยละ 69.1 ระบุว่าทําให้ลดความเสี่ยงจากการรับ และการแพร่เชื้อ COVID-19
เมื่อไปต่างประเทศ และร้อยละ 67.2 ระบุว่าทําให้สร้างความมันใจให้
่
กบั ประเทศทีไ่ ป ว่าปลอดเชือ้ COVID-19
หากมีการนําวัคซี นพาสปอร์ต มาใช้ จริ งสําหรับการเดิ นทาง ประชาชนร้อยละ 32.8 ระบุว่าจะใช้
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 44.6 ระบุว่าจะเดิ นทางไปประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นที่แรก รองลงมาร้อยละ 9.3 ระบุว่าประเทศ
จีน และร้อยละ 6.3 ระบุว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อถามว่า หากประเทศไทยมีการตอบรับเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต จะส่งผลดีกบั ธุรกิ จ/ภาคส่วนใด
มากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 49.0 ระบุว่าจะส่งผลดีกบั แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รองลงมาร้อยละ 23.9
ระบุว่าธุรกิจการบิน และร้อยละ 13.4 ระบุว่า บริษทั ทัวร์/บริษทั นําเทีย่ ว
สําหรับเรื่องที่ กงั วลมากที่ สุดหากมีการนํ าแนวคิ ดเรื่อง วัคซี นพาสปอร์ต มาใช้ จริ ง คือ อาจเกิ ด
ปั ญ หาการทุจริ ตเพื่อให้ ได้ วคั ซี นพาสปอร์ต เช่ น ปลอมแปลงเอกสาร /ใช้ เงิ นซื้ อ /ทําวัคซี นพาสปอร์ต
ปลอม ร้อยละ 49.0 รองลงมาคืออาจต้องมีการบังคับใช้ วัคซีนพาสปอร์ต กับแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าประเทศ
ไทยด้วย ร้อยละ 26.7 และ การไม่ยอมรับเอกสาร วัคซีนพาสปอร์ตของไทย จากนานาประเทศ ร้อยละ 10.1

1

ทัง้ นี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 มีความเชื่อมันว่
่ าการเปิ ดประเทศสําหรับผู้ที่ได้รบั วัคซี น
COVID-19 จากทัวโลก
่
จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักได้ ขณะทีร่ อ้ ยละ 28.3 ระบุว่าไม่ค่อย
เชื่อมันถึ
่ งไม่เชื่อมันเลย
่
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทราบหรือไม่ว่า “วัคซี นพาสปอร์ต” คืออะไร และมีประโยชน์ อย่างไร
ทราบ
ร้อยละ 30.8
โดยมีประโยชน์เพือ่ .......
- สะดวกในการเดิ นทางข้ามประเทศในช่วง COVID-19
- ลดความเสีย่ งจากการรับ และการแพร่เชือ้ COVID-19 เมื่อไปต่างประเทศ
- สร้างความมันใจให้
่
กบั ประเทศทีไ่ ป ว่าปลอดเชือ้ COVID-19
- สิทธิเข้าใช้บริการสถานทีต่ ่างๆ ในประเทศทีม่ ขี อ้ กําหนด
ไม่ทราบ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

78.2
69.1
67.2
54.6

ร้อยละ 69.2

2. ถ้าในอนาคตมีการนํา วัคซีนพาสปอร์ต มาใช้จริ งสําหรับการเดิ นทาง จะใช้หรือไม่และจะเดิ นทางไปที่
ใดเป็ นที่แรก
จะใช้
ร้อยละ 32.8
เพือ่ เดินทางไปประเทศ.................(5 อันดับแรก)
- ญี่ปนุ
- จีน
- สหรัฐอเมริกา
- เกาหลีใต้
- มาเลเซีย
ไม่ได้ใช้

ร้อยละ 67.2
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ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

44.6
9.3
6.3
6.0
5.0

3. หากประเทศไทยมีการตอบรับเรื่อง วัคซี นพาสปอร์ต สําหรับผู้ที่ได้รบั วัคซี น COVID-19 จะส่งผลดีกบั
ธุรกิ จ/ภาคส่วนใดมากที่สุด
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
สายการบิน
บริษทั ทัวร์/นําเทีย่ ว
โรงแรม/ทีพ่ กั
ร้านอาหาร
การแข่งขันกีฬานานาชาติ
การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ การแข่งขันกีฬา
อื่นๆ อาทิ บริการขนส่ง รถทัวร์ รถตูน้ ําเทีย่ ว

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

49.0
23.9
13.4
5.9
3.6
1.9
1.8
0.5

4. ท่านกังวลเรื่องใดมากที่สุดหากมีการนําแนวคิ ดเรื่อง วัคซี นพาสปอร์ต มาใช้จริง สําหรับการเดิ นทางข้าม
ประเทศ
อาจเกิ ดปัญหาการทุจริตเพื่อให้ได้วคั ซี นพาสปอร์ต เช่น ปลอมแปลงเอกสาร /ใช้เงิน ร้อยละ 49.0
ซื้อ/ทําวัคซีนพาสปอร์ตปลอม
อาจต้องมีการบังคับใช้ วัคซีนพาสปอร์ต กับแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าประเทศไทยด้วย
การไม่ยอมรับเอกสาร วัคซีนพาสปอร์ต ของไทย จากนานาประเทศ
ผูท้ ไ่ี ม่ได้ฉีดวัคซีนจะไม่สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศ ทีม่ ขี อ้ กําหนดเรื่องวัคซีน
พาสปอร์ต
หากไม่มี จะไม่ได้รบั อนุญาต ให้เข้าในบางสถานทีเ่ มื่อไปต่างประเทศ
อื่นๆ อาทิ กลัวมีการแพร่เชื้อ COVID-19 เพิม่ ขึน้ เพราะวัคซีนไม่สามารถป้ องกันได้ 100%

ร้อยละ 26.7
ร้อยละ 10.1
ร้อยละ 8.0
ร้อยละ 6.0
ร้อยละ 0.2

5.ท่านเชื่อมันหรื
่ อไม่ว่า การเปิ ดประเทศสําหรับผู้ที่ได้รบั วัคซี น COVID-19 จากทัวโลก
่
จะช่วยฟื้ นฟูการ
ท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักได้
ค่อนข้างเชื่อมันถึ
่ งมีความเชื่อมัน่

ร้อยละ 71.7

(โดยแบ่งเป็ น เชื่อมัน่ ร้อยละ 40.1 และค่อนข้างเชื่อมัน่ ร้อยละ 31.6)
ไม่ค่อยเชื่อมันถึ
่ งไม่เชื่อมันเลย
่
(โดยแบ่งเป็ น ไม่ค่อยเชื่อมัน่ ร้อยละ 23.0 และ ไม่เชื่อมันเลย
่
ร้อยละ 5.3)
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ร้อยละ 28.3

รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงค์ในการสํารวจ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการนํ าวัคซีนพาสปอร์ต สําหรับผู้ท่ไี ด้รบั
การฉีดวัคซีนแล้ว มาใช้ประกอบการเดินทางข้ามประเทศ ตลอดจนข้อดีต่อการฟื้ นฟูการท่องเทีย่ วไทยหากตอบ
รับแนวคิดดังกล่าว เพือ่ สะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สงั คมและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
ประชากรที่สนใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุ กภู มภิ าคทัวประเทศ
่
ที่มอี ายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) แล้วใช้วธิ ีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ± 3 ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ ทางโทรศั พ ท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามที่มโี ครงสร้างแน่ นอนประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปิ ด
(Open Ended) จากนัน้ จึงนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 8-10 มีนาคม 2564
วันที่เผยแพร่ผลการสํารวจ : 13 มีนาคม 2564
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
จํานวน

ร้อยละ

รวม

607
603
1,210

50.2
49.8
100.0

รวม

111
186
316
330
267
1,210

9.2
15.4
26.1
27.3
22.0
100.0

647
431
132
1,210

53.5
35.6
10.9
100.0

163
246
437
93
231
17
23
1,210

13.5
20.3
36.1
7.7
19.1
1.4
1.9
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขน้ึ ไป
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/เกษียณอายุ
นักเรียน/ นักศึกษา
ว่างงาน
รวม

ศูนย์วิจยั มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) 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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