
 
 
 

    
ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  

เร่ือง “ผลงาน 1 ปของรัฐบาลในสายตานักเศรษฐศาสตร” 
 

นักเศรษฐศาสตรยกโครงการลดคาครองชีพ  เปนโครงการกระตุนเศรษฐกจิยอดเยี่ยมแหงป 
สวนโครงการเชารถเมล NGV 4,000  คัน  เปนโครงการยอดแยแหงป 
 

  ศูนยวิจัยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรจาก
องคกรชั้นนํา 21  แหง  เร่ือง  “ผลงาน 1 ปของรัฐบาลในสายตานักเศรษฐศาสตร”  เนื่องในโอกาสที่รัฐบาล
นายกฯ อภิสิทธิ์ทํางานครบ 1 ป  โดยโครงการกระตุนเศรษฐกิจทีน่ักเศรษฐศาสตรเหน็วา เปนโครงการที่ยอด
เยี่ยมท่ีสุด  คือโครงการลดคาครองชีพ (เชน รถเมลฟรี คาไฟฟรี คาน้ําฟรี)   สวนโครงการที่ยอดแยท่ีสุด  คือ
โครงการเชารถเมล NGV 4,000  คัน   พรอมเสนอแนะใหรัฐบาลดําเนนินโยบายเศรษฐกิจในป 2553 โดยการ
กระตุนและสงเสริมใหเอกชนเปนผูขับเคล่ือนเศรษฐกิจและลงทุนตอจากรัฐบาล  ซ่ึงจะเหน็ผลก็ตอเมื่อภาครัฐ
สามารถแกปญหามาบตาพดุและปญหาความขัดแยงทางการเมืองไดโดยเรว็ที่สุด  
 
  สวนประเด็นเงนิบาทแข็งคา (ทามกลางการลดคาเงินดองของเวียดนาม) ที่กาํลังอยูในความสนใจของ
สาธารณชนและผูประกอบการ  โดยมองวาเปนสาเหตุที่ทําใหสินคาไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันนั้น  
พบวา  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญรอยละ  63.9  ไมเห็นดวย  หากหนวยงานที่เก่ียวของจะดําเนินนโยบายเงินบาท
ออนคาตามคําเรียกรองของภาคเอกชน  เนื่องจาก  การแทรกแซงคาเงินบาทเพื่อใหออนคานอกจากจะมีตนทุน
ในการแทรกแซงที่สูง  เสี่ยงตอการสูญเสียทุนสํารองโดยเปลาประโยชนแลว  ยังไมชวยใหขีดความสามารถใน
การแขงขันที่แทจริงเพิ่มขึ้น 
 
  ดานประเด็นการตื่นตัวในเรื่องการแกปญหาสิง่แวดลอมของโลกวาจะกระทบตอภาคการผลิตและภาคสง
ออกหรือไมนัน้  นักเศรษฐศาสตรรอยละ  47.5  เห็นวาจะสงผลกระทบในทางลบตอภาคการผลิตและสงออกของ
ไทย 
 
 
 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
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 1.  โครงการกระตุนเศรษฐกิจท่ียอดเยี่ยมที่สุด  ในสายตานักเศรษฐศาสตร 
  อันดับ 1   (รอยละ  28.3)   คือ  โครงการลดคาครองชพี เชน  รถเมลฟรี  รถไฟชัน้ 3 ฟรี  คาไฟฟาฟรี  คาน้ําฟรี 
  อันดับ 2   (รอยละ 26.7) คือ  โครงการเรียนฟรี 15  ป 
  อันดับ 3  (รอยละ 16.7) คือ  โครงการประกันราคาพืชผลการเกษตร 
  

หมายเหตุ:   นักเศรษฐศาสตรเลือกจากโครงการกระตุนเศรษฐกิจจํานวน 10 โครงการประกอบดวย  โครงการประกัน
ราคาพืชผลการเกษตร  โครงการลดคาครองชีพ  โครงการแกปญหาหนี้นอกระบบ  โครงการตนกลาอาชีพ  
โครงการเชารถเมล NGV 4,000 คัน โครงการเช็คชวยชาติ 2,000 บาท  โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา 500 บาท
ตอเดือน  โครงการเรียนฟรี 15 ป  โครงการธงฟาชวยประชาชน  และโครงการสนับสนุนการทองเที่ยว
  

2.   โครงการกระตุนเศรษฐกิจท่ียอดแยท่ีสุด  ในสายตานกัเศรษฐศาสตร 
  อันดับ 1  (รอยละ 45.8) คือ โครงการเชารถเมล NGV 4,000 คัน    
  อันดับ 2  (รอยละ 18.6) คือ โครงการแกปญหาหนีน้อกระบบ    
  อันดับ 3  (รอยละ 11.9) คือ โครงการเช็คชวยชาติ 2,000 บาท   
  

หมายเหตุ:   นักเศรษฐศาสตรเลือกจากโครงการกระตุนเศรษฐกิจจํานวน 10 โครงการประกอบดวย  โครงการประกัน
ราคาพืชผลการเกษตร  โครงการลดคาครองชีพ  โครงการแกปญหาหนี้นอกระบบ  โครงการตนกลาอาชีพ  
โครงการเชารถเมล NGV 4,000 คัน โครงการเช็คชวยชาติ 2,000 บาท  โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา 500 บาท
ตอเดือน  โครงการเรียนฟรี 15 ป  โครงการธงฟาชวยประชาชน  และโครงการสนับสนุนการทองเที่ยว
  

3.  ความเหน็ตอประเด็น  หากไทยจะดําเนินโนบายเงินบาทออนคา (ตามคําเรียกรองของภาคเอกชน) เพื่อ
ไมใหสินคาไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขนั  พบวา 

  รอยละ    27.9 เห็นดวย  หากไทยจะดําเนินนโยบายเงนิบาทออนคา 
  เพราะ  เศรษฐกิจของไทยมกีารพึ่งพาการสงออกซึ่งการดาํเนินนโยบายดังกลาวจะ

ชวยใหเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว  เกษตรกรมีรายไดเพิม่ขึ้น  และลดการนําเขา
โดยเฉพาะน้ํามัน  อยางไรกต็าม  แมวานักเศรษฐศาสตรจะเห็นดวยกับแนวทาง
ดังกลาว  แตก็เปนการเห็นดวยในลักษณะที่มีเงื่อนไข  กลาวคือ  มาตรการเงินบาท
ออนควรเปนมาตรการระยะสั้น  และตองเปนมาตรการที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของคาเงินของประเทศคูแขง  และควรดําเนนิการไปพรอมๆ กับ
นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถอื่นๆ 

     
  รอยละ    63.9 ไมเห็นดวย  หากไทยจะดําเนนินโยบายเงินบาทออนคา 
  เนื่องจาก  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญคาดวาเงินดอลลารจะมีทิศทางทีอ่อนคาอันจะ

ทําใหคาเงินบาทแข็งคา  การแทรกแซงคาเงินบาทเพื่อใหออนคานอกจากเปนการฝน
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กลไกตลาดแลวยังมีตนทุนในการแทรกแซงที่สูง  เสี่ยงตอการสูญเสียทุนสํารองโดย
เปลาประโยชน  ดังนั้นการดูแลใหคาเงินมีเสถียรภาพจงึนาจะเปนทางออกที่ดีกวา
การใชนโยบายคาเงินบาทออน(ซ่ึงแมจะชวยใหการสงออกดีขึ้นแตขณะเดยีวกัน
ราคาสินคานําเขาก็จะสูงขึ้นดวย) อีกทั้งนโยบายคาเงินบาทออนไมใชคาํตอบของ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  แตเปนเพยีงการอุดหนุนการสงออก  ดังนั้น  
ผูผลิตควรใหความสําคัญกับการสรางขีดความสามารถในการแขงขนัที่แทจริง
มากกวา   

    รอยละ 8.2 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
 
4. ความเหน็ตอประเด็น  การตื่นตัวเร่ืองการแกปญหาสิง่แวดลอมของโลกจะกระทบตอภาคการผลติ/ภาคสง
ออกของไทยหรือไม  พบวา     

  รอยละ    19.7 เห็นวา  ไมกระทบ  ตอภาคการผลิต/ภาคสงออก 
  รอยละ    47.5 เห็นวา    กระทบทางลบ ตอภาคการผลิต/ภาคสงออก 
  รอยละ    19.7 เห็นวา    กระทบทางบวก ตอภาคการผลิต/ภาคสงออก 
  รอยละ  13.1 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
 
5. ขอเสนอของนักเศรษฐศาสตรตอรัฐบาลในการดําเนินโนบายทางเศรษฐกิจป 2553  พบวา 

นักเศรษฐศาสตรเห็นวาการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกจิป 2553  ควรเนนนโยบายใน 2 ลักษณะ
ควบคูกันไป  กลาวคือ 

(1) การกระตุนเศรษฐกิจโดยการกระตุนและสงเสริมใหเอกชนเปนผูขับเคล่ือนเศรษฐกิจและลงทุน
ตอจากรัฐบาล  ซ่ึงจะเหน็ผลก็ตอเมื่อภาครฐัสามารถแกปญหามาบตาพดุโดยเรงดวนเพื่อเรียก
ความเชื่อมั่นใหกับนกัลงทุน (แตตองสอดคลองกับแนวทาง Green Economy ที่ชุมชนและตลาด
ตางประเทศตองการ) นอกจากนี้ ก็ควรเรงแกปญหาความขัดแยงทางการเมืองใหเร็วที่สุด  เพราะ
ปจจุบันปญหาทางการเมืองจดัเปนปจจัยหลักที่กําลังกัดกรอนความเขมแข็งของเศรษฐกิจไทย 

(2) ภาครัฐตองดาํเนินการกระตุนเศรษฐกิจตอไปในป 2553 โดยคํานึงถงึประสิทธิภาพของการ
ดําเนินโครงการตางๆ เปนสําคัญ  และตองเปนไปดวยความโปรงใส  ลดการคอรรัปชั่น  รวมทั้ง
ตองดําเนินนโยบายอยูบนพืน้ฐานของวนิยัทางการคลัง  โดยนักเศรษฐศาสตรเสนอใหรัฐเนนไป
ที่โครงการที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน  ระบบขนสงสาธารณะ โลจิสติกส  การเกษตร  และการ
สงออก  เปนสําคัญ 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัประเทศไทย 

 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขา

เศรษฐศาสตร (กรณีสําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญา
เอก  อยางใดอยางหนึ่ง จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจยั/หรืองานที่เกีย่วของที่
ตองใชความรูความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ป) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการ
วิเคราะห  วิจยัเศรษฐกิจระดบัชั้นนําของประเทศ จํานวน 21  แหงไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานกัดัชนีเศรษฐกจิการคา
กระทรวงพาณิชย  สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง  สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย  ศูนยวิจยักสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  
ธนาคารไทยพาณิชย    ธนาคารนครหลวงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย  สมาคมธนาคารไทย    บริษัททริสเรทติ้งจํากัด   บล.ภัทร บล. เอเซียพลัส  
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจมหาวทิยาลัยทักษิณ      คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และอาจารยคณะ
เศรษฐศาสตรและนักวิจยัประจําศูนยวจิัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนด  

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  14-16  ธันวาคม  2552 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  23  ธันวาคม 2552 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 33 54.1 
           หนวยงานภาคเอกชน 18 29.5 
           สถาบันการศึกษา 10 16.4 

รวม 61 100.0 
เพศ    
            ชาย 35 57.4 
            หญิง 26 42.6 

รวม 61 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 2 3.3 
            26 ป – 35 ป 30 49.1 
            36 ป – 45 ป 14 23.0 
            46 ปขึ้นไป 15 24.6 

รวม 61 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 3 4.9 
             ปริญญาโท 47 77.1 
             ปริญญาเอก 11 18.0 

รวม 61 100.0 
ประสบการณทํางาน   
              1-5  ป 16 26.2 
              6-10 ป 17 27.9 
              11-15 ป 6 9.8 
              16-20 ป 7 11.5 
              ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 15 24.6 

รวม 61 100.0 
 
 
 


