
 
 
 

    

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการปรองดอง” 

 

นักเศรษฐศาสตรสนับสนุนหลักการ “รัฐสวัสดิการ” เพื่อการปรองดอง  พรอมเสนอ 5 ขอฝาวิกฤติ
การเมืองหลังเลือกต้ังครั้งใหม 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรที่ทํางานอยู
ในหนวยงานดานการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 23 แหง  เร่ือง  “ความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจเพื่อการปรองดอง”  ซ่ึงเก็บขอมูลระหวางวันที่   7-12  พ.ค.  พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรสวนใหญคิดเปนรอยละ 56.3  เชื่อวาสังคมไทยโดยทั่วไปนั้นมี 2 มาตรฐานจริงตามที่
กลุม นปช. ใชกลาวอางในการชุมนุม  ดังนั้น  การสรางความเปนธรรมใหกับสังคมไทยจึงเปนสิ่งที่ควรไดรับ
การแกไข  โดยนักเศรษฐศาสตรรอยละ  33.1 เห็นวาควรแกไขเรื่องความเปนธรรมดานสวัสดิการทางสังคมให
เทาเทียมกัน  รองลงมาควรแกไขเรื่องความเปนธรรมดานเศรษฐกิจ  และดานกระบวนการยุติธรรม  คิดเปนรอย
ละ  30.1  และ  22.6  ตามลําดับ  ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตรมากถึงรอยละ  60.9  เห็นวา  หลักการ “รัฐสวัสดิการ”  
สามารถชวยลดชองวางระหวางคนจนกับคนรวยไดและชวยใหคนสวนใหญเขาถึงความจําเปนพื้นฐาน  เกิด
ความเทาเทียมกัน  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นได  
   

  อยางไรก็ตาม  เมื่อสอบถามถึงความเห็นที่มีตอกระบวนการปรองดองของนายกรัฐมนตรีวาจะสามารถ
แกวิกฤติทางการเมืองในปจจุบันและในอนาคตหลังการเลือกตั้งไดหรือไม  พบวา  นักเศรษฐศาสตรมากถึงรอย
ละ  73.4  เชื่อวากระบวนการปรองดองดังกลาวจะสามารถแกวิกฤติไดเฉพาะในปจจุบันเทานั้น  แตไมม่ันใจวาจะ
สามารถแกวิกฤติอนาคตหลังการเลือกตั้งครั้งใหมได  จึงเสนอความเห็น 5  ขอเพื่อการปรองดองหลังการเลือกตั้ง  
ดังนี้ 

1.    เสนอใหรางกระบวนการปรองดองทั้ง 5 ขอที่ครอบคลุมทุกประเด็น  ชัดเจนเปนรูปธรรมและ มี
กําหนดเวลาที่แนนอน  โดยคํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสมกับสังคมไทย 

2.    ประกาศรางกระบวนการปรองดองใหสาธารณชนรับทราบ 
3.    ลงสัตยาบันในรางกระบวนการปรองดองดังกลาวตอสาธารณชน 
4.    เคารพผลการเลือกตั้ง  เคารพคําตัดสินของ กกต. เคารพคําตัดสินของศาล   
5.   จริงใจและเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเท็จจริงจากฝายตรงขาม  ดวยใจเปนธรรม  และยึด

ประโยชนของประเทศและสวนรวมเปนสําคัญ 
(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
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1.  ความเหน็ตอประเด็น  สังคมไทยโดยทัว่ไปมี 2 มาตรฐานจริงตามทีก่ลุม นปช. กลาวอางหรือไม 
รอยละ 56.3 เห็นวา  สังคมไทยมี 2 มาตรฐานจริง 
รอยละ 20.3 เห็นวา  สังคมไทยมีเพยีงมาตรฐานเดยีว 
รอยละ 23.4 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 

 
2.  ความเหน็ตอประเด็น  ความเปนธรรมในสังคมไทยทีค่วรไดรับการแกไข  

อันดับ 1 รอยละ  33.1  คิดวาควรแกไขความเปนธรรมดานสวัสดกิารทางสังคมใหเทาเทียมกัน
(เชนดานการศึกษา  สาธารณสุข) 

อันดับ 2 รอยละ  30.1  คิดวาควรแกไขความเปนธรรมดานเศรษฐกิจ(เชน  การเขาถึงโอกาสการ
มีอาชีพ  การมีรายได) 

อันดับ 3 รอยละ  22.6  คิดวาควรแกไขความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม(กระบวนการ
ยุติธรรมที่พึ่งพิงได) 

อันดับ 4 รอยละ  10.5  คิดวาควรแกไขความเปนธรรมดานการเขาถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
อันดับ 5 รอยละ  1.3   คิดวาควรแกไขความเปนธรรมดานอื่นๆ  เชน  ภาษี  การบังคับใช

กฎหมาย 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ คิดเปนรอยละ 2.4  

 
3.  ความเหน็ตอประเด็น  การนําหลัก “รัฐสวัสดิการ” มาใชกับสังคมไทยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าและสรางความ
เปนธรรมใหกบัสังคม 

รอยละ 60.9  เห็นดวย  เพราะ   
• ชองวางระหวางคนจนกับคนรวยมีระยะหางมากขึ้น  ไมวาจะเปนชองวางดาน

รายได  ดานโอกาสทางสังคม  ดานคุณภาพชีวิต  ดานอํานาจตอรอง  เปนตน 
• รัฐสวัสดิการจะชวยใหคนสวนใหญเขาถึงความจําเปนพืน้ฐาน  เกิดความเทาเทียม

กัน  และมีคณุภาพชีวติที่ดีขึน้   
• เปนหนาที่ของรัฐบาลในการสรางโอกาส  สรางงาน  สงเสริมและพัฒนาคนให

สามารถพึ่งพาตัวเองไดอยางยั่งยืน 
 

รอยละ 18.8 ไมเห็นดวย เพราะ 
• ตองใชงบประมาณสูงเปนภาระผูกพัน  ขณะที่รัฐยงัพึ่งพาภาษีทางออมเปน

สัดสวนสูง  การขึ้นภาษีกท็ําไดลําบาก  อีกทั้งคนชนชั้นกลางปจจุบันก็            
แบกรับภาระภาษีมากอยูแลว  ดังนั้นจึงควรแกที่โครงสรางรายไดของรฐับาลกอน 



 

 3

• จะทําใหประชาชนมีประสิทธิภาพในการพึง่พาตัวเองที่ลดลง  นํามาสูความ
ออนแอของภาคประชาชน  รวมทั้งสังคมยังขาดความโปรงใสและคุณธรรม
จริยธรรม 

• อาจเปนเครื่องมือหลักในการหาเสียงของนักการเมืองและเสี่ยงตอการทุจริต
คอรรัปชั่น 

รอยละ 20.3 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

4.  ความเหน็ตอประเด็น  กระบวนการปรองดองทั้ง 5 ขอที่นายกรัฐมนตรีเสนอจะสามารถแกวิกฤตทิางการเมือง
ในปจจุบนัและในอนาคตหลังการเลือกตั้งครั้งใหม ไดหรือไม 

รอยละ 73.4 เห็นวา  สามารถแกวิกฤตใินปจจุบันได  แตไมม่ันใจวาจะสามารถแกวิกฤติในอนาคตไดหรอืไม 
รอยละ 9.4 เห็นวา  ไมสามารถแกไดทั้งวิกฤติในปจจบุันและในอนาคต   
รอยละ 6.3 เห็นวา  สามารถแกวกิฤติในปจจุบันและในอนาคตได 
รอยละ 10.9 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 

 

5.  ขอเสนอของนักเศรษฐศาสตรตอรัฐบาลและกลุมผูเกีย่วของ  เพื่อใหกระบวนการปรองดองสามารถแกวิกฤติ
ทางการเมืองไดจริงทั้งในปจจุบันและในอนาคตหลังการเลือกตั้งครั้งใหม  

1.    เสนอใหรางกระบวนการปรองดองทั้ง 5 ขอที่ครอบคลุมทุกประเดน็  ชัดเจน  เปนรูปธรรม   มี
กําหนดเวลาทีแ่นนอน  โดยคํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสมกับสังคมไทย 

2.    ประกาศรางกระบวนการปรองดองใหสาธารณชนรับทราบ 
3.    ลงสัตยาบันในรางกระบวนการปรองดองดังกลาวตอสาธารณชน 
4.    เคารพผลการเลือกตั้ง  เคารพคําตัดสินของ กกต. เคารพคําตัดสินของศาล 
5.    จริงใจและเปดใจยอมรบัฟงความคิดเห็นและขอเท็จจริงจากฝายตรงขาม  ดวยใจเปนธรรม  และยึด

ประโยชนของประเทศและสวนรวมเปนสําคัญ 
 
********************************************************************************************************************************************************************************* 

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                   นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนกัเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
********************************************************************************************************************************************************************************* 
   
 

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 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประเทศไทย 

 
กลุมตัวอยาง 

เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง 
จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถ
ดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ป) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน 23  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร           
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารธนชาต  ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย  บริษัททริสเรทติ้ง  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส  
บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน บริษัทหลักทรัพยไอรา  
บริษัทหลักทรัพยฟนันเซีย  ไซรัส   คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ   คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และอาจารยคณะเศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  7-12  พฤษภาคม  2553 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   13 พฤษภาคม 2553 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 32 50.0 
           หนวยงานภาคเอกชน 22 34.4 
           สถาบันการศึกษา 10 15.6 

รวม 64 100.0 
เพศ    
            ชาย 36 56.2 
            หญิง 28 43.8 

รวม 64 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 2 3.0 
            26 ป – 35 ป 36 56.3 
            36 ป – 45 ป 14 21.9 
            46 ปขึ้นไป 12 18.8 

รวม 64 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 3 4.6 
             ปริญญาโท 49 76.6 
             ปริญญาเอก 12 18.8 

รวม 64 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 18 28.1 
              6-10 ป 20 31.3 
              11-15 ป 6 9.4 
              16-20 ป 7 10.9 
              ต้ังแต 21 ปขึ้นไป 13 20.3 

รวม 64 100.0 
 
 
 

 


