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ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “ความเชื่อมั่นของนกัเศรษฐศาสตรท่ีมีตอทีมเศรษฐกิจ ครม. ยิ่งลักษณ” 

 

นักเศรษฐศาสตร 48.7% ไมคอยเชื่อมั่นในความรูความสามารถของทีมเศรษฐกิจ ครม. ยิ่งลักษณ 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรที่ทํางานอยู
ในหนวยงานดานการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ 30 แหง จํานวน 78 คน เร่ือง “ความ
เชื่อม่ันของนักเศรษฐศาสตรท่ีมีตอทีมเศรษฐกิจ ครม. ยิ่งลักษณ” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่   11-18 ส.ค.            
ที่ผานมา  พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรรอยละ 48.7 ไมคอยเชื่อม่ันในความรูความสามารถของทีมเศรษฐกิจ ครม. ยิ่งลักษณ  
รองลงมารอยละ  28.2  มีความเชื่อมั่นคอนขางมาก  สวนความเชื่อม่ันตอการบริหารเศรษฐกิจ หรือ GDP ให
ขยายตัวไมนอยกวารอยละ 5 ตอป  ตามที่หาเสียงไว รอยละ 44.9  เชื่อวา “สามารถทําได”  ขณะที่รอยละ 24.4  
เชื่อวา “ไมสามารถทําได”  สวนความเชื่อม่ันตอการบริหารจัดการราคาสินคา หรือ ภาวะเงินเฟอ ไมใหสูงกวา
รอยละ 5 ตอปนั้น  รอยละ  43.6 เชื่อวา “ไมสามารถบริหารจัดการได”  ขณะที่รอยละ 35.9 เชื่อวา “สามารถ
บริหารจัดการได” 
 

 สําหรับความเห็นตอประเด็นการกําหนดกรอบนโยบายงบประมาณใหกลับสูงบสมดุลภายใน ป 2555 
ตามที่รัฐบาลพรรคประชาธิปตยไดหารือไวกับสภาพัฒนฯ นั้น  นักเศรษฐศาสตรมากกวาครึ่ง (รอยละ 57.7) 
เห็นวา  รัฐบาลชุดใหมควรกําหนดกรอบนโยบายงบประมาณใหกลับสูงบสมดุลภายใน ป 2555  ตามกรอบเดิม  
ดานความเห็นตอประเด็นที่วา   ปญหาหนี้สาธารณะที่กําลังบั่นทอนเศรษฐกิจของประเทศแถบตะวันตกในเวลา
นี้  จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยเหมือนเมื่อคร้ังเกิด Hamburger Crisis ในชวงปลายป 2551 อยางไร          
นักเศรษฐศาสตรกวาครึ่งเชนกัน (รอยละ 61.5) เห็นวาผลกระทบรอบนี้จะรุนแรงนอยกวารอบที่ผานมา  เม่ือ
ถามถึงระยะเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศยักษใหญอยางสหรัฐอเมริกาและกลุมยูโรโซน จะกลับเขาสูภาวะปกติ  
รอยละ  43.6  เชื่อวาจะกลับเขาสูภาวะปกติภายใน 4-5 ป  รองลงมารอยละ 30.8  เชื่อวาจะกลับเขาสูภาวะปกติ
ภายใน 5-10 ป   
 

 ดานขอเสนอที่นักเศรษฐศาสตรตองการบอกทีมเศรษฐกิจชุดใหม ในการบริหารเศรษฐกิจ  การเงิน   
การคลังของประเทศ รวมถึงการแถลงนโยบายดานเศรษฐกิจตอรัฐสภา คือ (1) ใหบริหารเศรษฐกิจดวยความ
รอบคอบ คํานึงถึงผลกระทบอยางรอบดาน ดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป มีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน  
วิเคราะหสถานการณใหแจมชัด  และไมมีการคอรรัปชันรวมถึงการหวังผลทางการเมือง (รอยละ 33.3)            
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(2) ใหรักษาวินัยทางการเงินการคลังอยางยิ่งยวด  บริหารหนี้สาธารณะอยางเครงครัด  โดยดูบทเรียนจากสิ่งที่
ประเทศตะวันตกกําลังประสบอยู (รอยละ 28.9)   (3) ใหรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระยะยาว  ปองกันไมให
เกิดเงินเฟอซ่ึงจะสรางความลําเค็ญใหกับประชาชน  โดยเฉพาะผูที่ไมไดรับผลประโยชนใดๆ จากนโยบายของ
รัฐบาลเลย (รอยละ 22.2) 
 
 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
 
1.   ความเชื่อมัน่ในความรูความสามารถของทีมเศรษฐกิจ ครม. ยิ่งลักษณ  

(นําทีมโดย คุณกิตติรัตน ณ ระนอง  รองนายกฯ(เศรษฐกจิ) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย                   
คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) 

  

เชื่อมั่นมากที่สุด รอยละ  0.0 
เชื่อมั่นคอนขางมาก รอยละ  28.2 
ไมคอยเชื่อม่ัน รอยละ  48.7 
ไมเชื่อมั่นเลย รอยละ  3.8 
ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ  19.3 

 
2.   ความเชื่อมัน่ที่มีตอทีมเศรษฐกิจชุดใหมวาจะสามารถบริหารเศรษฐกิจ หรือ GDP (ณ ราคาประจําป) ให

ขยายตัวไมนอยกวารอยละ 5 ตอป  ตามที่หาเสียงไว  
 

เชื่อวา “สามารถทําได” รอยละ  44.9 
เชื่อวา  “ไมสามารถทําได” รอยละ  24.4 
ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ  30.7 

 
3.   ความเชื่อมัน่ที่มีตอทีมเศรษฐกิจชุดใหมวาจะสามารถบริหารจัดการราคาสินคา หรือ ภาวะเงินเฟอ (ท่ัวไป) 

ไมใหสูงกวารอยละ 5 ตอป (เงินเฟออยางออนที่ระดับไมเกินรอยละ 5 ถือวาไมอยูในระดับที่อันตราย และยัง
ชวยกระตุนใหเกิดการลงทุน) 

   

เชื่อวา  “สามารถบริหารจัดการได” รอยละ  35.9 
เชื่อวา  “ไมสามารถบริหารจัดการได” รอยละ  43.6 
ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ  20.5 
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4.  ความเห็นท่ีมีตอรัฐบาลชุดใหมวาควรกําหนดกรอบนโยบายงบประมาณใหกลับสูงบสมดุลภายใน ป 2555 
ตามที่รัฐบาลพรรคประชาธิปตยไดหารือไวกับสภาพัฒนฯ หรือไม 

   

เห็นวา  รัฐบาลชุดใหมมีความจําเปนตองกําหนดกรอบ
นโยบายงบประมาณใหกลับสูงบสมดุลภายใน ป 2555    

รอยละ  11.5 

เห็นวา  รัฐบาลชุดใหมควรกําหนดกรอบนโยบาย
งบประมาณใหกลับสูงบสมดุลภายใน ป 2555    

รอยละ  57.7 

เห็นวา  รัฐบาลชุดใหมไมจําเปนตองกําหนดกรอบนโยบาย
งบประมาณสมดุลภายใน ป 2555   

รอยละ  25.6 

ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ 
 

รอยละ  5.2 

 
 5.  ความเหน็ตอปญหาหนี้สาธารณะที่กําลังบั่นทอนเศรษฐกิจของประเทศแถบตะวันตกในเวลานี้  วาจะ

สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยเหมือนเมื่อคร้ังเกิด Hamburger Crisis ในชวงปลายป 2551 อยางไร       
 

ผลกระทบรอบนี้จะรุนแรงกวารอบที่ผานมา รอยละ  25.6 

ผลกระทบรอบนี้จะรุนแรงนอยกวารอบที่ผานมา รอยละ  61.5 

ผลกระทบรอบนี้ จะไมกระทบตอเศรษฐกจิไทยอยางมีนยัสําคัญ รอยละ  7.7 

ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ  5.2 

 
6.   ความเหน็ตอประเด็น  ระยะเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศยักษใหญอยางสหรัฐอเมริกาและกลุมยูโรโซน จะกลับ

เขาสูภาวะปกต ิ 
 

ภายใน 1-3 ป รอยละ  17.9 

ภายใน 4-5 ป รอยละ  43.6 

ภายใน 5-10 ป  รอยละ  30.8 

มากกวา 10 ป รอยละ  2.6 

ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ  5.1 
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7.  ส่ิงที่นักเศรษฐศาสตรตองการบอกทีมเศรษฐกิจชดุใหม ในการบริหารเศรษฐกิจ  การเงิน  การคลังของ
ประเทศ รวมถึงการแถลงนโยบายดานเศรษฐกิจตอรัฐสภา  (เปนขอคําถามปลายเปดตอบไดอยางอิสระ) 

 

1.  บริหารเศรษฐกิจดวยความรอบคอบ คํานึงถึงผลกระทบอยางรอบดาน 
ดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป มีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน  วิเคราะห
สถานการณใหแจมชัด  และไมมีการคอรรัปชันรวมถึงการหวังผลทาง
การเมือง  ท่ีสําคัญหากรูวามาผิดทางตองกลาท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

รอยละ  33.3 

2.  รักษาวินัยทางการเงินการคลังอยางยิง่ยวด  บริหารหนี้สาธารณะอยาง
เครงครัด  โดยดูบทเรียนจากสิ่งท่ีประเทศตะวันตกกําลังประสบอยู 

รอยละ  28.9 

3.  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระยะยาว  ปองกันไมใหเกิดเงินเฟอซ่ึงจะ
สรางความลําเค็ญใหกับประชาชน  โดยเฉพาะผูท่ีไมไดรับผลประโยชนใดๆ 
จากนโยบายของรัฐบาลเลย 

รอยละ  22.2 

4.  ควรพัฒนาเศรษฐกิจโดยมเีปาหมายการกระจายรายไดที่เปนธรรม รอยละ  6.7 

5.  อ่ืนๆ เชน  ภาวะเศรษฐกจิในปจจุบันไมไดมีความจําเปนตองกระตุน
เศรษฐกิจที่อยูในระดบัสูง  ควรตอยอดโครงการดีๆ ของรัฐบาลชุดเกาดวย  
เปนตน 

รอยละ  8.9 

หมายเหต:ุ มีนักเศรษฐศาสตรรวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้จํานวน 45 คน 
 
********************************************************************************************************************************************************************************* 

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ 
นักเศรษฐศาสตรซึ่งมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 

*********************************************************************************************************************************************************************************   

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 30  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร   สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา        
ประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  บริษัททริสเรทติ้ง  
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคาร   
กรุงศรีอยุธยา    ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย     บริษัทหลักทรัพยภัทร   บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ                  
บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน    บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน  บริษัท
หลักทรัพยไอรา  บริษัทหลักทรัพยฟนันเซียไซรัส  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ  สํานักวิชาการ
จัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร                  
สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และอาจารยคณะเศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  11-18 สิงหาคม 2554 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  19 สิงหาคม 2554 
 



6 
 

ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 32 41.0 
           หนวยงานภาคเอกชน 27 34.6 
           สถาบันการศึกษา 19 24.4 

รวม 78 100.0 
เพศ    
            ชาย 39 50.0 
            หญิง 39 50.0 

รวม 78 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 33 42.3 
            36 ป – 45 ป 20 25.6 
            46 ปขึ้นไป 25 32.1 

รวม 78 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 3 3.8 
             ปริญญาโท 60 77.0 
             ปริญญาเอก 15 19.2 

รวม 78 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 17 21.8 
              6-10 ป 27 34.6 
              11-15 ป 7 9.0 
              16-20 ป 7 9.0 
              ตั้งแต 21 ปขึ้นไป 20 25.6 

รวม 78 100.0 
 

 


