
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน 

 
   จากการที่ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 14 ระหวางวันที่ 27 

กุมภาพันธ ถึง 1 มีนาคม ที่จะถึงนี้ นอกเหนือจากวัตถุประสงคดานความรวมมือระหวางประเทศไทยกับชาติตางๆ 
ในภูมิภาคอาเซียนแลว หลายฝายตางมุงหวังที่จะใชการประชุมดังกลาวเปนโอกาสในการฟนฟูภาพลักษณความ
เชื่อม่ันของประเทศไทยกลับคืนมา ขณะท่ีสถานการณความขัดแยงทางการเมืองยังคงสอเคาทาทีที่นาเปนหวง
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนตอการเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้น
ไปจากทุกสาขาอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,210 คน    เปนเพศชายรอยละ 50.6 และเพศหญิงรอย
ละ 49.4   เม่ือวันที่ 21-23 กุมภาพันธ ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

        
1. การรับทราบขาวการจัดประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ 
 
  ทราบ  รอยละ 91.3 
  ไมทราบ รอยละ  8.7 

  
2. ความสนใจตอขาวการจัดประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 14 ในกลุมประชาชนที่ทราบขาว  
  

สนใจ  รอยละ 55.2 
           (โดยแบงเปน สนใจมากรอยละ 15.4  และสนใจคอนขางมากรอยละ 39.8) 
 
  ไมสนใจ  รอยละ 44.8 
         (โดยแบงเปน ไมสนใจเลยรอยละ 4.8  และไมคอยสนใจรอยละ 40.0) 
   
3. ความรูสึกมีสวนรวมในการเปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งน้ี 
 

  รูสึกวามีสวนรวม รอยละ 31.4   
         (โดยแบงเปน รูสึกวามีสวนรวมมากรอยละ 10.3 และรูสึกวามีสวนรวมคอนขางมากรอยละ 21.1)  
 
  ไมรูสึกวามีสวนรวม รอยละ 68.6 
           (โดยแบงเปน ไมรูสึกวามีสวนรวมเลยรอยละ 18.4 และไมคอยรูสึกวามีสวนรวมรอยละ 50.2) 
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4. ความเชื่อมั่นวารัฐบาลและหนวยงานที่รับผิดชอบจะสามารถจัดการประชุมใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี 
 
  - เชื่อมั่น รอยละ 72.2 
   (โดยแบงเปน เชื่อมั่นมากรอยละ 22.5   และเชื่อมั่นคอนขางมากรอยละ 49.7)  
  - ไมเชื่อม่ัน รอยละ  27.8 
   (โดยแบงเปน ไมเชื่อมั่นเลยรอยละ 23.3  และไมคอยเชื่อมั่นรอยละ 4.5) 
   
5. ความคาดหวังตอความสําเร็จในดานตางๆ จากการที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุม พบวา 
ประชาชนคาดหวังความสําเร็จในเรื่องการกระตุนการทองเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือความรวมมือในดาน
ตางๆ ระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และการฟนฟูภาพลักษณความเชื่อม่ันของประเทศ
ไทยในสายตานานาชาติ ตามลําดับ โดยมีคะแนนความคาดหวัง (จากคะแนนเต็ม 10 ) ดังน้ี  

 
- การกระตุนการทองเที่ยว มีคะแนนเฉลี่ย 6.92  คะแนน 
- ความรวมมือในดานตางๆ ระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน    

มีคะแนนเฉลี่ย  6.61   คะแนน 
- การฟนฟูภาพลักษณความเชื่อม่ันของประเทศไทยในสายตานานาชาติ             

มีคะแนนเฉลี่ย 6.22  คะแนน 
 

6. เร่ืองที่ประชาชนกังวลมากที่สุดจากการที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งน้ี คือ  
 
  - การนัดชุมนุมของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ รอยละ 49.6 
  - ผลกระทบที่คนไทยจะไดรับจากขอตกลงในเรื่องตางๆ    รอยละ 26.2 
  - การรักษาความปลอดภัยใหกับผูเขารวมประชุม     รอยละ 10.8 
  - การเตรียมความพรอมของแตละฝายในการจัดประชุม    รอยละ 10.7 
  - ไมมีเรื่องใดนากังวล        รอยละ 2.7 
 
7. ขอมูลที่ประชาชนตองการทราบมากที่สุดเก่ียวกับการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 14 คือ 
 
  - ผลประโยชนดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยจะไดรับ    รอยละ 42.6 
  - ขอสรุปจากการประชุมที่สงผลกระทบตอประเทศไทย    รอยละ 33.9 
  - หัวขอหลักๆ ในการประชุม       รอยละ 8.3 
  - ผลไดผลเสียจากการเปนเจาภาพจัดการประชุม     รอยละ 3.8 
  - เรื่องอ่ืนๆ อาทิ การแกปญหาผูลี้ภัยชาวโรฮิงญา ขอพิพาทกรณีเขาพระวิหาร  
      ปญหาชายแดน ปญหาความมั่นคง และรายชื่อผูเขาประชุม ฯลฯ   รอยละ 11.4 

 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นตอไปน้ี 
1. การรับทราบขาวการจัดประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ 
2. ความสนใจติดตามขาวการจัดประชุม 
3. ความรูสึกมีสวนรวมในการเปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งน้ี 
4. ความเชื่อม่ันตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของวาจะสามารถจัดงานประชุมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
5. ความคาดหวังตอความสําเร็จในดานตางๆ จากการที่ประเทศไทยเปนเจาภาพการประชุม 
6. เรื่องที่กังวลมากที่สุดจากการที่ประเทศไทยเปนเจาภาพการจัดประชุม 
7. ขอมูลที่ตองการทราบมากที่สุดเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 14  

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชน  อายุ  18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ  ที่อาศัยอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบงดวยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครอง
ทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวน 20 เขต ไดแก เขตคลองสามวา จตุจักร บางกอกนอย บางกะป บางขุน
เทียน บางแค บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระโขนง ยานนาวา ราชเทวี ลาดพราว 
สวนหลวง สาทร และหนองแขม จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 1,210 คน เปนเพศชายรอยละ 50.6  และเพศหญิงรอยละ 49.4 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด  
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล 
และประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  21-23 กุมภาพันธ 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  25 กุมภาพันธ 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 615 50.6 
            หญิง 595 49.4 

รวม 1,210 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 310 25.6 
            26 ป – 35 ป 413 34.1 
            36 ป – 45 ป 277 22.9 
            46 ปขึ้นไป 210 17.4 

รวม 1,210 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 173 14.3 
            พนักงานบริษัทเอกชน 415 34.3 
            คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 250 20.7 
            รับจางทั่วไป 138 11.4 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 61 5.0 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 173 14.3 

รวม 1,210 100.00 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 460 38.0 
            ปริญญาตรี 670 55.4 
            สูงกวาปริญญาตรี 80 6.6 

รวม 1,210 100.0 
 


