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ผลสํารวจเร่ือง “การตื่นตัวของเยาวชนในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2558” 

 เน่ืองในวันที่ 20 กันยายน เปนวันเยาวชนแหงชาติ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ได
สํารวจความคิดเห็นเยาวชนอายุ 15-24 ป ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,166 คน เร่ือง “การตื่นตัวของ
เยาวชนในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2558” พบวา เยาวชนรอยละ 66.0 ระบุวา ตัวเอง
ยังมีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนไมเพียงพอ สําหรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน
ป 2558 ขณะที่รอยละ 14.2 ระบุวามีความรูเพียงพอแลว 

 ทั้งน้ีเมื่อใหประเมินศักยภาพของประเทศไทยในเวลานี้วาอยูในระดับใดของประเทศในกลุม
อาเซียน เยาวชนรอยละ 67.2 ระบุวาอยูในระดับกลางๆ ขณะที่รอยละ 18.2 ระบุวา อยูในระดับทายๆ และมี
เพียงรอยละ 14.6 ที่ระบุวาอยูในระดับตนๆ สําหรับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เยาวชน
เห็นวาเปนคูแขงที่นากลัวและนาจับตามองที่สุดสําหรับประเทศไทย คือ ประเทศสิงคโปร (รอยละ38.5) 
ประเทศเวียดนาม (รอยละ 21.9) และประเทศมาเลเซีย (รอยละ11.3) ตามลําดับ 

 สวนความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเยาวชนคนไทยคนอื่นๆ วาจะสามารถแขงขันหรือสู
กับเยาชนของประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนไดหรือไมพบวา เยาวชนรอยละ 49.0 ระบุวา เชื่อมั่นวาสูได  
ขณะที่รอยละ 13.6 เชื่อวาสูไมไดแนนอน และรอยละ 37.4 ระบุวาไมแนใจวาจะสูได 

 เมื่อถามวาสถาบันการศึกษามีการสงเสริมหรือใหความรูเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
อยางไรบาง รอยละ 30.8 บอกวา มีการสอดแทรกเรื่องราว AEC ในการเรียนการสอน รอยละ 26.1 บอกวา
มีการเพิ่มและเนนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น และรอยละ 22.9 บอกวามีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ AEC เชน              
จัดนิทรรศการ แขงขันตอบปญหา ฯลฯ  

 ทั้งน้ีเยาวชนรอยละ 74.8 เชื่อวาการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะไดผลดีมากกวาผลเสีย  
ขณะที่รอยละ 25.2 เชื่อวาจะไดรับผลเสียมากกวาผลดี สวนเรื่องที่เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหประเทศไทย
เสียเปรียบประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ ความขัดแยงทางการเมือง (รอยละ 29.6) 
รองลงมาคือ การขาดทักษะการใชภาษาอังกฤษของคนไทย (รอยละ 26.7) และการทุจริตคอรรัปชั่น (รอยละ 18.8) 

 สําหรับเรื่องที่เยาวชนอยากใหภาครัฐสนับสนุน/สงเสริมมากที่สุดเพื่อเปนการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การสอนและติวภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสาร (รอยละ 58.7) 
รองลงมาคือ ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับเยาวชน (รอยละ 18.1) 
และใหความรูและการเตรียมตัวเรื่องการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (รอยละ 12.2) 

 ดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 
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1. ความคิดเห็นของเยาวชนตอความรูของตัวเองเก่ียวกับประชาคมอาเซียนวามีเพียงพอสําหรับการเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ป 2558 หรือไม 

 

- มีเพียงพอแลว รอยละ 14.2 
- ยังไมเพียงพอ รอยละ 66.0 
- ไมแนใจ รอยละ 19.8 

 
2. ศักยภาพของประเทศไทยในความคิดของเยาวชนวาในเวลานี้อยูในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับ  
    ประเทศอื่นในกลุมอาเซียน  
 

- อยูในระดับตนๆ รอยละ 14.6 
- อยูในระดับกลางๆ รอยละ 67.2 
- อยูในระดับทายๆ รอยละ 18.2 

 
3. ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ที่เปนคูแขงที่นากลัวและนาจับตามองที่สุดสําหรับ 
    ประเทศไทย ในสายตาของเยาวชน คือ 
 

- ประเทศสิงคโปร รอยละ 38.5 
- ประเทศเวียดนาม รอยละ 21.9 
- ประเทศมาเลเซีย รอยละ 11.3 
- ประเทศพมา รอยละ 5.8 
- ประเทศลาว รอยละ 5.5 
- ประเทศฟลิปปนส รอยละ 4.4 
- ประเทศอินโดนีเซีย รอยละ 4.2 
- ประเทศบรูไน รอยละ 3.9 
- ประเทศกัมพูชา รอยละ 2.2 
- ไมมี รอยละ 2.3 

  

4. ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเยาวชนคนไทยคนอื่นๆ วาจะสามารถแขงขันหรือสูกับเยาวชน 

     ของประเทศสมาชิกในกลุมอาเซยีนได หรือไม 
- เชื่อมั่นวาสูได รอยละ 49.0 
- เชื่อวาสูไมไดแนนอน รอยละ 13.6 
- ไมแนใจวาจะสูได รอยละ 37.4 
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5. การสงเสริมหรือใหความรูเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของสถาบันการศึกษา พบวา 
 

- มีสอดแทรกเรื่องราว AEC ในการเรียนการสอน   รอยละ 30.8 

- เพ่ิม/เนนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น รอยละ 26.1 

- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับAEC เชน จัดนิทรรศการ แขงขันตอบปญหา ฯลฯ     รอยละ 22.9 
- สอนภาษาของประเทศในกลุมอาเซียน รอยละ 14.8 

- ไมมีการใหความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของ AEC เลย รอยละ 5.4 

 
6. ความคิดเห็นเยาวชนตอการไดรับผลดีหรือผลเสีย จากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน  
    ป 2558 วาอะไรจะมากกวากัน 
 

- ไดรับผลดีมากกวา รอยละ 74.8 
      (โดยใหเหตุผลวา จะไดเปดกวางทางการศึกษา ทําใหสนใจเรียนรูภาษามากขึน้ ทําใหเกิดการต่ืนตัว
และพัฒนาตัวเองมากขึ้น ไดโอกาสทํางานตางประเทศ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางกัน ฯลฯ) 
- ไดรับผลเสียมากกวา รอยละ 25.2 
      (โดยใหเหตุผลวา คนไทยอาจจะหางานทําไดยากขึ้น  ถูกเอาเปรียบ คนไทยไมเกงภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

 
7. เร่ืองที่เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบประเทศสมาชกิประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 

 

- ความขัดแยงทางการเมือง  รอยละ 29.6 
- การขาดทักษะการใชภาษาอังกฤษของคนไทย รอยละ 26.7 
- การทุจริตคอรรัปชั่น  รอยละ 18.8 
- ความรูและการศึกษาของคนไทยที่ยังอยูในระดับต่ํา รอยละ 9.0 
- คนไทยไมมีความสามัคคี     รอยละ 8.5 
- คนไทยไมมีความตื่นตัวในเรื่องของ AEC     รอยละ 3.5 
- ขาดความเอาใจใสและใหความรูจากภาครัฐเรื่อง AEC    รอยละ 2.6 
- ปญหาภัยธรรมชาติ รอยละ 1.3 

 
 

8. เร่ืองที่เยาวชนตองการใหภาครัฐสนับสนุน/สงเสริมมากที่สุดเพื่อเปนการเตรียมความพรอมเขาสู   
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบเุอง) 
 

- การสอนและติวภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสาร รอยละ 58.7 

- ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และการใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับเยาวชน รอยละ 18.1 

- ใหความรูและการเตรียมตัวเรื่องการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รอยละ 12.2 

- การสอนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก และใหมีการสงนักเรียนแลกเปลี่ยน
ระหวางประเทศสมาชิก 

รอยละ 5.3 

- ใหมีการพัฒนาความรูความสามารถฝมือแรงงานและใหสํารองงานสําหรับคนไทยไวกอน รอยละ 1.1 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 ในเรื่องของความรูที่ไดรับ ความเชื่อม่ันในศักยภาพของประเทศและของ
เยาวชนไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนเยาวชนเรื่องตางๆจากภาครัฐ 
เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นเยาวชนใหสังคมและ
ผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากเยาวชนอายุ 15 - 24 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยสุมประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,166 คน เปนเพศชายรอยละ 49.6 และเพศหญิง
รอยละ 50.4 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในสวนของ 
และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 13 – 17 กันยายน 2555 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       : 20 กันยายน 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 578 49.6 
            หญิง 588 50.4 

รวม 1,166 100.0 
อายุ   
 15 – 17  ป 350 30.0 
 18 – 20  ป 399 34.2 
 21 – 24  ป 417 35.8 

รวม 1,166 100.0 
การศึกษาปจจุบัน   
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 459 39.3 
 ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี 625 53.6 
 สูงกวาปริญญาตรี 16 1.4 
 จบการศึกษา 66 5.7 

รวม 1,166 100.0 
สังกัดสถาบันการศึกษา   
 รัฐบาล 691 59.2 
 เอกชน 475 40.8 

รวม 1,166 100.0 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 
 


