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คนไทย 87.3% ระบหุลงัเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมา 6 เดือน พบเหน็แรงงานต่างด้าวมากขึน้
73.1% เหน็ว่าการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนทาํให้ภมิูภาคน้ีมีบทบาทและมีอาํนาจต่อรองประชาคมโลกมากขึน้ 

53.6 % มีความเป็นประชาชนอาเซียนอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ไม่อยากใช้เงินสกลุเดียวกนัในอาเซียน 
พร้อมระบอุยากจะไปเท่ียว ประเทศสิงคโปร ์ลาว เวียดนาม 

 
ผลสาํรวจเร่ือง “คนไทยคิดเหน็อย่างไร หลงัเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครบ 6 เดือน”  

 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ ดําเนินการสํารวจความคดิเหน็เรื่อง “ คนไทย

คิดเหน็อย่างไร หลงัเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครบ 6 เดือน ” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จาํนวน

รวมทัง้สิน้ 1,132 คน พบวา่ 

 หลงัจากท่ีประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาครบ 6 เดือน ส่ิงท่ีคนไทยเห็นถึงความ

เปล่ียนแปลงมากท่ีสดุร้อยละ 87.3  คือ แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแสดงตวัมากขึ้น/พบ
เหน็แรงงานต่างด้าวมากขึน้  รองลงมารอ้ยละ 78.2 คอื มกีารชว่ยเหลอืกนัระหวา่งประเทศสมาชกิเมื่อประเทศ
ในกลุ่มอาเซยีนเกดิภยัพบิตั ิและ รอ้ยละ 74.5 คอื มกีารแขง่ขนัทางดา้นอาชพีมากขึน้  
 เม่ือถามว่าในอนาคตหลงัจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตวั ประชาคม
อาเซียนจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาํวนั/การทาํงานมากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชนร้อยละ 42.6 
ระบวุ่า เข้ามามีบทบาทปานกลาง รองลงมารอ้ยละ 32.2 ระบุวา่เขา้มามบีทบาทมากถงึมากทีส่ดุ และร้อยละ 
25.1 ระบุวา่ เขา้มามบีทบาทน้อยถงึน้อยทีส่ดุ  

 ส่วนประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีประชาชนอยากจะไปมากท่ีสุดร้อยละ 32.9 คือ 
ประเทศสิงคโปร ์รองลงมารอ้ยละ 19.6 คอืประเทศลาว และรอ้ยละ 13.0 คอืประเทศเวยีดนาม  
 สาํหรบัความเห็นต่อการอยากใช้เงินสกลุเดียวกนัทัง้ 10 ประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
เหมือนเงินสกลุยูโร ในสหภาพยุโรป นัน้ ประชาชนร้อยละ 58.8 ระบุว่าไม่อยากใช้เงินสกลุเดียวกนั 
ขณะทีร่อ้ยละ 33.7 ระบุวา่อยากใช ้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 7.5 ระบุวา่ ไมแ่น่ใจ  
 เมื่อถามถึงความรู้สึกต่อความเป็น“เป็นประชาชนของอาเซียน” หรือ “มีความเป็นหน่ึง

เดียวกนัในประชาคมอาเซียน” พบว่า ร้อยละ 53.6 มีความรู้สึกระดบัปานกลาง รองลงมารอ้ยละ 24.7 มี
ความรูส้กึอยูใ่นระดบัน้อยถงึน้อยทีส่ดุ และรอ้ยละ 21.7 มคีวามรูส้กึอยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 5 หน้า) 
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 สดุท้ายเม่ือถามว่าการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะทาํให้ภมิูภาคน้ีมีบทบาทสาํคญัและมีอาํนาจ
ต่อรองกบัประชาคมโลก มากขึ้นใช่หรือไม่ ประชาชนร้อยละ 73.1 ระบุว่า “ใช่” ขณะที่รอ้ยละ 14.4 ระบุว่า 
“ไมใ่ช”่ ทีเ่หลอืรอ้ยละ 12.5 ระบุวา่ “ ไมแ่น่ใจ”  
   
 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1. หลงัจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาครบ 6 เดือน ส่ิงท่ีคนไทยเหน็ความเปล่ียนแปลงคือ 

เร่ืองท่ีเหน็ความเปล่ียนแปลง ร้อยละ
แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแสดงตวัมากขึน้/พบเหน็แรงงานต่างด้าวมากขึน้ 87.3
มกีารชว่ยเหลอืกนัระหวา่งประเทศสมาชกิเมือ่ประเทศในกลุ่มอาเซยีนเกดิภยัพบิตัิ 78.2
มกีารแขง่ขนัทางดา้นอาชพีมากขึน้ 74.5
มคีวามรว่มมอืกนัระหวา่งภาครฐัของประเทศในกลุ่มอาเซยีนใหเ้หน็มากขึน้ 67.8
การปรบัหลกัสตูรการศกึษาและเปลีย่นแปลงการเปิด-ปิดเทอมใหส้อดคลอ้งกบัประเทศในกลุ่มอาเซยีน 66.7
ความรว่มมอืกนัเพือ่ป้องกนัการก่อการรา้ย และการกอ่อาชญากรรมขา้มชาติ 58.9
การเดนิทางเขา้-ออก ไปยงัประเทศในสมาชกิอาเซยีนสะดวกสบายขึน้        55.6
มสีนิคา้เกษตรจากประเทศเพือ่นบา้นเขา้มาขายในประเทศไทยมากขึน้       54.3
มกีารเคลื่อนยา้ยแรงงานมฝีีมอื ใน 7 อาชพี ใหเ้หน็อยา่งเป็นรปูธรรม 35.8
 

 
2. เม่ือถามว่า “ในอนาคตหลงัจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเตม็ตวั ประชาคมอาเซียน

จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาํวนั/การทาํงานมากน้อยเพียงใด” พบว่า  

   มบีทบาทมากทีส่ดุ  รอ้ยละ 5.3 
   มบีทบาทคอ่นขา้งมาก  รอ้ยละ 26.9 
   มีบทบาทปานกลาง  ร้อยละ 42.6 

   มบีทบาทน้อย   รอ้ยละ 15.4 
   มบีทบาทน้อยทีส่ดุ  รอ้ยละ 9.7 
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3.  หลงัจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตวัแล้ว ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ี
อยากจะเดินทางไปมากท่ีสดุ คือ 

 

  สิงคโปร ์   ร้อยละ 32.9 

  ลาว    รอ้ยละ 19.6 

  เวยีดนาม   รอ้ยละ 13.0 

  เมยีนมา   รอ้ยละ 12.0 

  มาเลเซยี   รอ้ยละ 6.4 

  บรไูน    รอ้ยละ 5.5  

  อนิโดนีเซยี   รอ้ยละ 4.5 

  ฟิลปิปินส ์   รอ้ยละ 3.2   

  กมัพชูา    รอ้ยละ 2.9  

   

4. ความเหน็ต่อการอยากใช้เงินสกลุเดียวกนัทัง้ 10 ประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน เหมือนเงินสกลุ  
    ยโูร ในสหภาพยโุรป พบว่า 
  อยากใช ้   รอ้ยละ 33.7 
  ไม่อยากใช้   ร้อยละ 58.8 
  ไมแ่น่ใจ    รอ้ยละ 7.5 
 

5. ความรู้สึกความเป็น“เป็นประชาชนของอาเซียน” หรือ “มีความเป็นหน่ึงเดียวกนัในประชาคม

อาเซียน”ของคนไทย 
 

มากทีส่ดุ รอ้ยละ 3.7
มาก รอ้ยละ 18.0
ปานกลาง ร้อยละ 53.6
น้อย รอ้ยละ 17.3
น้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 7.4
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6. ความเหน็ต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะทาํให้ภมิูภาคน้ีมีบทบาทสาํคญัและมีอาํนาจต่อรองกบั
ประชาคมโลกมากขึน้ใช่หรือไม่ 

  

ใช่ ร้อยละ 73.1
ไมใ่ช ่ รอ้ยละ 14.4
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 12.5

   
 

รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

 เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้หลงัจากประเทศไทยเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนมาครบ 6 เดอืน บทบาทของประชาคมอาเซยีนทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั ประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียนที่อยากจะไป รวมถึงความเหน็ต่อเรื่องสกุลเงนิในอาเซียนและในประเด็นต่างๆ ทัง้น้ี

เพือ่ใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

    การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 

Sampling แล้วใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
       

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีการรวบรวมข้อมลู  
 ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) แลว้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  15 – 17 มถุินายน  2559 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  20 มถุินายน 2559 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 601 53.1 
            หญงิ 531 46.9 

รวม 1,132 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 178 15.7 
            31 ปี – 40 ปี 255 22.5 
            41 ปี – 50 ปี 313 27.7 
            51 ปี - 60 ปี 259 22.9 
            61 ปี ขึน้ไป 127 11.2 

รวม 1,132 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 690 61.0 
            ปรญิญาตร ี 339 29.9 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 103 9.1 
                                 รวม 1,132 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 154 13.6 
 ลกูจา้งเอกชน     291 25.7 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    413 36.4 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   79 7.0 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   1 0.1 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 127 11.2 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   37 3.3 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 30 2.7 

รวม 1,132 100.0 
 

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 


