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ผลสาํรวจเรือ่ง  

ความพร้อมของคนไทยกบัการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนปลายปีน้ี 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
กรงุเทพโพลลโ์ดยศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ สํารวจความคดิเหน็ของประชาชนเรื่อง “ความ

พร้อมของคนไทยกบัการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนปลายปีน้ี” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป 
จาํนวน 1,223 คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.3 ทราบว่าส้ินเดือนธนัวาคมน้ีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างเตม็รปูแบบ ขณะทีร่อ้ยละ 17.7 ไมท่ราบ 

ทัง้น้ีร้อยละ 56.5 ระบุว่าประเทศไทยมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดบัปาน
กลาง รองลงมารอ้ยละ 26.4 ระบุว่ามคีวามพรอ้มมากถงึมากทีสุ่ด และรอ้ยละ 17.1 ระบุว่ามคีวามพรอ้มน้อยถงึ
น้อยทีส่ดุ หรอืในภาพรวมประเทศไทยมคีวามพรอ้มรอ้ยละ 62.0  

เม่ือถามความเหน็ต่อศกัยภาพของประเทศไทยว่าอยู่ในระดบัใดของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.5 ระบุว่าอยู่ในระดบักลางๆ รองลงมารอ้ยละ 26.6 ระบุว่าอยู่ในระดบัต้นๆ และรอ้ยละ 
10.9 ระบุวา่อยูร่ะดบัทา้ยๆ  

ส่วนประเทศในประชาคมอาเซียนท่ีคิดว่าเป็นคู่แข่งท่ีน่าจบัตามองมากท่ีสดุสาํหรบัประเทศไทย 
คือประเทศสิงคโปร ์(ร้อยละ45.8) รองลงมา เป็นประเทศเวยีดนาม(รอ้ยละ41.8)  และประเทศมาเลเซยี(รอ้ยละ 
33.6) 

สาํหรบัอปุสรรคสาํคญัทาํให้ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมากท่ีสุด 
คือความขดัแย้งทางการเมือง (ร้อยละ 61.3) รองลงมาคอืการใชภ้าษาองักฤษของคนไทย (รอ้ยละ 55.3) 
และการทุจรติคอรร์ปัชัน่ (รอ้ยละ 48.1)  

  เม่ือถามว่าภาครฐัให้ความรู้และสนับสนุนประชาชนให้มีความเข้าใจและต่ืนตวัต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพียงใด ร้อยละ 46.5 เหน็ว่าอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาร้อยละ  30.0 อยู่ในระดบั
มากถึงมากท่ีสดุ และ ร้อยละ 23.5 อยู่ในระดบัน้อยถึงน้อยท่ีสดุ 

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ     (รวม 6 หน้า) 

ประชาชน 82.3 % ทราบว่าส้ินปีน้ีไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเตม็รปูแบบ 
และประเทศไทยมีความพร้อม62% ระบสิุงคโปร ์เวียดนาม มาเลเซีย เป็นคู่แข่งท่ีน่ากลวั  

โดยอปุสรรคสาํคญัของไทยคือความขดัแย้งทางการเมืองและภาษาองักฤษ   
ท่ีน่าสนใจคนไทยรู้สึกมีความเป็นประชาชนอาเซียน 61.5% 
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 เม่ือถามว่าการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะทาํให้ภมิูภาคน้ีมีบทบาทสาํคญัและมีอาํนาจต่อรอง
กบัประชาคมโลก มากขึ้นใช่หรือไม่ ประชาชนร้อยละ 78.4 ระบุว่า “ใช่” ขณะทีร่อ้ยละ 10.8 ระบุว่า “ไม่ใช่” ที่
เหลอืรอ้ยละ 10.8 ระบุวา่ “ ไมแ่น่ใจ”  
 ทัง้น้ีส่ิงท่ีประชาชนรู้สึกกงัวลมากท่ีสุดเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคือ ร้อยละ 26.5 
กงัวลว่าเศรษฐกิจจะแย่กว่าเดิมและไทยอาจเสียเปรียบทางการค้า รองลงมารอ้ยละ 17.0 กงัวลว่าคนไทยอาจ
ถูกแย่งงานแย่งอาชพี เพราะแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นมคี่าแรงทีต่ํ่ากว่า และรอ้ยละ 16.0 กงัวลเรื่องภาษาใน
การสือ่สารโดยเฉพาะภาษาองักฤษทีด่อ้ยกวา่ชาตอิื่นๆ 
 สดุทา้ยคนไทยมคีวามรู้สึกว่าตวัเอง “เป็นประชาชนของอาเซียน” รอ้ยละ 61.5 

 
 

 โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
1. การรบัทราบว่าส้ินเดือนธนัวาคมน้ีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเตม็รปูแบบ 
 

ทราบ ร้อยละ 82.3 
ไมท่ราบ รอ้ยละ 17.7 

 
2.  ความเหน็ต่อความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปลายปี 2558 
  

พรอ้มมากทีส่ดุ รอ้ยละ 4.5 
พรอ้มมาก รอ้ยละ  21.9 

พร้อมปานกลาง ร้อยละ  56.5 

พรอ้มน้อย รอ้ยละ  13.5 

พรอ้มน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ  3.6 
    

  ในภาพรวมประเทศไทยมีความพร้อมร้อยละ 62.0 
 
3. ความเหน็ต่อศกัยภาพของประเทศไทยว่าอยู่ในระดบัใดของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 

อยูใ่นระดบัตน้ๆ รอ้ยละ 26.6 

อยู่ในระดบักลางๆ ร้อยละ 62.5 

อยูใ่นระดบัทา้ยๆ รอ้ยละ 10.9 
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4. ความเหน็ต่อประเทศในประชาคมอาเซียนท่ีคิดว่าเป็นคู่แข่งท่ีน่าจบัตามองมากท่ีสดุสาํหรบัประเทศ
ไทย 

 

สิงคโปร ์ ร้อยละ 45.8 

เวยีดนาม รอ้ยละ 41.8 

มาเลเซยี รอ้ยละ 33.6 
พมา่ รอ้ยละ 23.1 

ลาว รอ้ยละ 10.6 

อนิโดนีเซยี รอ้ยละ 9.7 

กมัพชูา รอ้ยละ 7.2 

บรไูน รอ้ยละ 5.7 

ฟิลปิปินส ์ รอ้ยละ 5.6 

 
5.อปุสรรคสาํคญัท่ีทาํให้ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมากท่ีสดุ 
 

ความขดัแย้งทางการเมอืง ร้อยละ 61.3 
การใชภ้าษาองักฤษของคนไทย  รอ้ยละ 55.3 

การทุจรติคอรร์ปัชัน่         รอ้ยละ 48.1 

ความรูแ้ละการศกึษาของคนไทย   รอ้ยละ 34.4 

กฎหมายทีห่ยอ่นยาน      รอ้ยละ 28.2 

ความไมต่ื่นตวัในเรือ่งการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของคนไทย     รอ้ยละ 23.8 

 
6.ภาครฐัให้ความรู้และสนับสนุนประชาชนให้มีความเข้าใจและต่ืนตวัต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพียงใด  
 

มากทีส่ดุ รอ้ยละ 5.5 
มาก         รอ้ยละ 24.5 

ปานกลาง ร้อยละ 46.5 

น้อย รอ้ยละ 19.5 

น้อยทีส่ดุ   รอ้ยละ 4.0 
  

  
7. การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะทาํให้ภมิูภาคน้ีมีบทบาทสาํคญัและมีอาํนาจต่อรองกบัประชาคมโลก 
    มากขึน้ใช่หรือไม่ 
 

ใช่ ร้อยละ 78.4 
ไมใ่ช ่   รอ้ยละ 10.8 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 10.8 
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8. เร่ืองท่ีกงัวลมากท่ีสดุเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5 อนัดบัแรก 
    (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง)                                                                                                                            

เศรษฐกิจจะแย่กว่าเดิม เพราะการส่งออกอาจลดลง ราคา
สินค้าของไทยสงูกว่าทาํให้ต้องปรบัลดราคาลง ทาํให้ไทย
เสียเปรียบทางการค้า 

ร้อยละ 26.5 

เรือ่งคนไทยอาจถูกแยง่งานแยง่อาชพี เพราะแรงงานจากประเทศ
เพือ่นบา้นมคีา่แรงทีต่ํ่ากวา่  

รอ้ยละ 17.0 

เรือ่งภาษาในการสือ่สาร โดยเฉพาะภาษาองักฤษดอ้ยกวา่ชาตอิื่นๆ รอ้ยละ 16.0 

กลวัมคีวามขดัแยง้ทางการเมอืง และนกัการเมอืง รอ้ยละ 14.3 

การศกึษาของเยาวชนจะสูป้ระเทศเพือ่นบา้นไมไ่ด ้ รอ้ยละ  5.0 

 
9. ความรู้สึกว่าตวัเอง “เป็นประชาชนของอาเซียน”  
  

มากทีส่ดุ รอ้ยละ 5.6 
มาก         รอ้ยละ 20.8 

ปานกลาง ร้อยละ 53.7 

น้อย รอ้ยละ 15.7 

น้อยทีส่ดุ   รอ้ยละ 4.2 
 

   ในภาพรวมคนไทยมีความรู้สึกเป็นประชาชนของอาเซียน ร้อยละ 61.5 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพื่อสาํรวจความเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนอยา่งเตม็รปูแบบของประเทศไทย 

ช่วงปลายปี 2558 ในประเด็นต่างๆ รวมถึงความพร้อมและความรู้สกึต่อการเป็นประชาชนของอาเซียน เพื่อ
สะทอ้นความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling 
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) แลว้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  17 - 19 พฤศจกิายน 2558 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ          : 20 พฤศจกิายน 2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 645 52.7 
            หญงิ 578 47.3 

รวม 1,223 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 171 14.0 
            31 ปี – 40 ปี 300 24.5 
            41 ปี – 50 ปี 341 27.9 
            51 ปี - 60 ปี 274 22.4 
            61 ปี ขึน้ไป 137 11.2 

รวม 1,223 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 765 62.5 
            ปรญิญาตร ี 358 29.3 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 100 8.2 
                                 รวม 1,223 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 156 12.7 
 ลกูจา้งเอกชน     308 25.2 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    465 38.0 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   84 6.9 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   4 0.3 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 161 13.2 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   34 2.8 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 11 0.9 

รวม 1,223 100.0 
                                

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
 


