
 
 
 

    
ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  

เร่ือง “นักเศรษฐศาสตรชวยคิดฝาวิกฤติประเทศไทย” 
 

นักเศรษฐศาสตรหนุนรัฐบาลเจรจาตอแมกลุม นปช. จะปฎิเสธ   พรอมเตอืนนักลงทุนหุนขึ้นเปนการ
เก็งกําไรในระยะสั้น   
 

  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรจากองคกร
ช้ันนํา  22  แหง  เร่ือง  “นักเศรษฐศาสตรชวยคิดฝาวิกฤตปิระเทศไทย”  พบวา  นักเศรษฐศาสตรเสนอแนวทางให
รัฐบาลใชการเจรจาตอกับกลุม นปช. ตอไป  โดยควรกําหนดกรอบเวลาในการเจรจาทีชั่ดเจน  และประกาศใหทุก
ฝายรวมทั้งสาธารณชนรับรูและเขาใจ  จากนั้นจึงยุบสภา   พรอมทั้งเสนอใหรัฐบาลอดทนตอการยั่วยุของกลุม 
นปช.  ดานความเห็นในการจัดตั้งรัฐบาลแหงชาตินั้นนักเศรษฐศาสตรรอยละ 54.7 ไมเห็นดวย  เนื่องจากรัฐบาล
ที่ตั้งขึ้นมาจะขาดเอกภาพ  จะมีการขัดแยงกันเองภายใน  และไมมีผูนําที่ทุกฝายยอมรับ   ทําใหไมสามารถจัดตั้ง
รัฐบาลแหงชาติอยางแทจริงได   อีกทั้งจะทําใหการบริหารประเทศเปนไปอยางยากลําบาก  ไมมีฝายตรวจสอบ  
และรัฐบาลปจจุบันยังทํางานได 
 

  นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตรรอยละ  51.6  ยังมองการปรับขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในชวงการชุมนุมของกลุม นปช. วาเปนการปรับขึน้เพือ่เก็งกําไรในระยะสั้น  เพราะความเสีย่งทางการเมืองยังมีอยู  
โดยคาดวา SET Index ระดับสูงสุดของปนีจ้ะอยูที ่800-810  จดุ  
 

  สําหรับปญหาความเดือดรอนของชาวนาจากการที่ราคาขาวตกต่ําและชาวนาบางสวนเรียกรองใหมีการนํา
ระบบการรับจาํนําขาวมาใชอีกครั้งนั้น  นกัเศรษฐศาสตรรอยละ  51.6  ยังคงสนับสนนุรัฐบาลใหใชวิธีการประกัน
รายไดเกษตรกร(ประกันราคาขาว) เนื่องจาก รัฐบาลจะมรีายจายจากการอุดหนุนต่ํา  ไมมีปญหาดานการบริหาร
จัดการ ลดการทุจริต  ในสวนของเกษตรกรก็จะมหีลักประกันดานรายไดที่แนนอน  สามารถวางแผนการเพาะปลูก
ไดเนื่องจากสามารถคํานวณตนทุนและรายไดได  อีกทั้งผลประโยชนดังกลาวยังครอบคลุมจํานวนชาวนาได
มากกวา 
 
 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
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1. ความเห็นตอวิธีการที่เหมาะสมในการแกปญหาราคาขาวตกต่ําของรัฐบาล 
  

รอยละ 51.6 สนับสนุนวิธีการประกันรายไดเกษตรกร (ประกันราคาขาว)  
  เนื่องจาก (1) รัฐบาลมีรายจายจากการอุดหนุนต่ํา  ไมมีปญหาดานการบริหารจัดการ ลดการทุจริต 
                                                 (2) เกษตรกรมีหลักประกันดานรายได  และสามารถวางแผนการเพาะปลูกไดเนื่องจาก

สามารถคํานวณตนทุนและรายได  อีกทั้งยังครอบคลุมจํานวนชาวนาไดมาก 
 (3)  ราคาประกันจะสะทอนถึงตนทุนการผลิตที่แทจริงและอิงกับราคาขาวในตลาดโลก  

และมีการบิดเบือนกลไกตลาดนอย  
รอยละ 4.6 สนับสนุนวิธีการจํานําขาว  

เนื่องจาก   (1) เปนการใหสิทธิในการเลือกมากกวาการประกันราคา 
(2) เพื่อชวยบรรเทาความเดอืนรอนของชาวนาในเบื้องตนและภาครัฐนาจะ

เปนตัวกลางในการหาชองทางสงออกขาวในตลาดใหมๆ  ซ่ึงจะเปนการ
ชวยเหลือที่ยั่งยืนมากขึน้ 

รอยละ 25.0 วิธีการอื่นๆ เชน (1)   การจัดการอุปทานดวยการกําหนดพืน้ที่เพาะปลูก  และจับมือกับ  
ประเทศเพื่อนบานอยางเวียดนามเพื่อควบคมุราคาในตลาดโลก   

                                                      (2)   การจัดการดานอุปสงคดวยการระบายขาวในสต็อกแบบรฐัตอรัฐ  
Road Show สินคาขาวในตลาดตางประเทศ  ทําการตลาดชุมชน 

    (3) การขาย Put Options ใหกับชาวนา (การใหสิทธิการขายแกผูถือสัญญา) 
    (4) การประกนัรายไดของผูมีรายไดขั้นต่ํา  หรือในระดบัพอยังชีพ 
    (5) ปลอยใหราคาเปนไปตามกลไกตลาด 
รอยละ 18.8 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 

 
2.    ความเห็นตอประเด็น การปรับขึ้นของดัชนตีลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยในชวงการชุมนุมของกลุม 

นปช. เปนการปรับเพิ่มขึ้นในลักษณะใด 
 

รอยละ  51.6 เชื่อวาเปนการปรับขึ้นเพื่อเก็งกําไรในระยะสั้น  เพราะความเสี่ยงทางการเมืองยงัมอียู  
โดยคาดวา SET Index ระดับสูงสดุของปนีจ้ะอยูท่ี 800-810  จุด  

รอยละ  34.4 เชื่อวา  เปนการปรับเพิ่มขึ้นในระยะยาวตามขอมูลเศรษฐกิจของไทย  และการชุมนุมที่
สามารถควบคุมได  โดยคาดวา SET Index ระดับสูงสุดของปนี้จะอยูที่ 840-850  จุด  

รอยละ  14.0 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
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3.  ความเห็นตอประเด็น แนวคิดการจดัตั้งรัฐบาลแหงชาติเพื่อแกปญหาความขัดแยงทางการเมือง 
 
  รอยละ  54.7 ไมเห็นดวย 
 เนื่องจาก (1)   รัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาจะขาดเอกภาพ  จะมกีารขัดแยงกนัเองภายใน  ไมมี

ผูนําที่ทุกฝายยอมรับ   และจะไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลแหงชาติอยาง
แทจริงได 

                                                   (2)   เปนการแกปญหาไมตรงจุด กลาวคอื  ปญหาไมไดอยูที่ระบบแตอยูที่
ตัวบคุคลไมยอมรับกฎกติกาทางสังคม  การทําเพื่อผลประโยชน
สวนตัวหรือกลุมของตัวเอง  และการแยงชงิอํานาจของนกัการเมือง   

   (3)   จะบริหารประเทศลําบากมาก  ควรมีฝายตรวจสอบ  ไมใชวิถีแหง
ประชาธิปไตย  และรัฐบาลปจจุบันยังทํางานได 

  รอยละ  14.0 เห็นดวย 
                                      เนื่องจาก  ความขัดแยงที่เกิดขึ้นเกิดจากตางฝายตางไมยอมรับกัน  และไมไดใชเหตุผล

ในการพดูคุยกนั  ดังนั้น การมีคนกลางจะชวยลดความขัดแยงลง  จากนัน้จึง
ตั้งกติกาใหมทีทุ่กฝายยอมรับ  แลวเขาสูกระบวนการเลือกตั้งโดยเรว็ 

  รอยละ  31.3 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

  4.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแกปญหาความขัดแยงทางการเมืองตอรัฐบาล   
รอยละ  34.4       เสนอใหแกดวยวิธี  (1)  เจรจาเพื่อรวมกันหาทางออก  โดยกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน  

ท่ีทุกฝายรวมทั้งสาธารณชนรับรูและเขาใจ  จากนั้นจึงยบุสภา 
                                                           (2) ขอใหรัฐบาลประชาสัมพันธขอมูลท่ีถูกตองใหกับประชาชน  

อยางตอเนื่อง  และอดทนตอการยั่วยุของกลุม นปช. 
                                                           (3) ดําเนินการทุกอยางตามกฎหมายอยางเครงครดั(นติิรัฐ) 

   รอยละ 29.7 ไมตอบ (แตทราบและมีความคิดอยูในใจ) 
   รอยละ  35.9 ไมรู/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 

 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
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วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประเทศไทย 

 
กลุมตัวอยาง 

เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง 
จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถ
ดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ป) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน 22  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  บริษัท  
ศูนยวิจัยกสิกรไทย     ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารธนชาต  ธนาคารเพื่อการนําเขาและสงออกแหง
ประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย  บริษัททริสเรทติ้ง   บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส  
บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และอาจารยคณะเศรษฐศาสตรและ
นักวิจัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  25-30  มีนาคม  2553 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   2 เมษายน 2553 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 32 50.0 
           หนวยงานภาคเอกชน 21 32.8 
           สถาบันการศึกษา 11 17.2 

รวม 64 100.0 
เพศ    
            ชาย 31 48.4 
            หญิง 33 51.6 

รวม 64 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 1 1.5 
            26 ป – 35 ป 33 51.6 
            36 ป – 45 ป 18 28.1 
            46 ปขึ้นไป 12 18.8 

รวม 64 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 4 6.3 
             ปริญญาโท 50 78.1 
             ปริญญาเอก 10 15.6 

รวม 64 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 13 20.3 
              6-10 ป 22 34.4 
              11-15 ป 8 12.5 
              16-20 ป 10 15.6 
              ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 11 17.2 

รวม 64 100.0 
 
 
 


