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ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “กองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ (Sovereign Wealth Funds)” 

 

นักเศรษฐศาสตร 50.7% ไมเห็นดวยกับการจัดตั้ง “กองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ”  ในเวลานี้  ระบุ
เศรษฐกิจโลกผันผวนเสี่ยงขาดทุน    บวกกับระบบการเมืองและระบบราชการไทยมีปญหา-
ผลประโยชนทับซอน  และการทุจริตคอรรับชัน 
 

 เพื่อเปนเสียงสะทอนหนึ่งในการรับฟงเสียงรอบดานใหกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในเรื่อง  
“การจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ”  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) จึงไดทําการสํารวจความ
คิดเห็นนักเศรษฐศาสตรที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ 29 
แหง จํานวน 67 คน โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่   6-9 ก.ย. ที่ผานมา  พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรสวนใหญรอยละ 52.2  ไมเห็นดวยกับการบริหารจัดการทุนสํารองระหวางประเทศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในปจจุบันที่เนนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ  ถึงกระนั้นก็ตาม  
เมื่อสอบถามความเห็นที่มีตอการจัดตั้ง “กองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ”  เพื่อนําไปลงทุนในแหลงพลังงาน  เชน  
บอน้ํามันในตางประเทศ  นักเศรษฐศาสตรรอยละ  53.7  ไมเห็นดวยกับแนวคิดดังกลาวเชนกัน  แตเมื่อถามวา
หากมี การจัดตั้ง “กองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ” เพื่อนําไปลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  (Infrastructure) 
ภายในประเทศ  นักเศรษฐศาสตรรอยละ  50.8  เห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว 
 

  สําหรับความเห็นตอเศรษฐกจิไทยรวมถึงเศรษฐกิจโลกในเวลานีว้าเหมาะสมหรือไมกับการจัดตั้ง 
“กองทุนความมั่งคั่งแหงชาต”ิ รอยละ  43.3  ตอบวาไมเหมาะสม  ขณะที่รอยละ  32.8  ตอบวาเหมาะสม   

 

 ดานความเห็นเกี่ยวกับความพรอมของระบบราชการ/การบริหารงานของภาครัฐ/รวมถึงขาราชการ
ประจําและขาราชการการเมืองของประเทศไทยในปจจบุัน ตอการจัดตั้ง “กองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ”  รอยละ  
68.7  ตอบวายงัไมมีความพรอม  มีเพียงรอยละ  13.4  ที่ตอบวามีความพรอม   เมื่อถามตอถึงความพรอมดาน
บุคลากรที่มีความรูความสามารถหรือเชี่ยวชาญในดานการบริหารจัดการกองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ  รอยละ  
44.8  ตอบวามคีวามพรอม  ขณะที่รอยละ  37.3  ตอบวาไมมีความพรอม 
 

สุดทายเมื่อสอบถามวาเห็นดวยหรือไมกับการจัดตั้ง “กองทุนความมัง่คั่งแหงชาติ”  ในเวลานี้  โดยใช
ทุนสํารองระหวางประเทศ ในสวนทีไ่มใชเงินของคลังหลวง-เงินหนนุพันธบัตร-ทองคําหลวงตามหาบัว นัก
เศรษฐศาสตรรอยละ  50.7  ตอบวาไมเห็นดวย   โดยใหเหตุผลวา   (1) ภาวะเศรษฐกจิโลกในปจจบุันมีความผัน
ผวนสูง  ทําใหเสี่ยงตอการขาดทุน  (2) ระบบการเมืองและระบบราชการไทยในปจจบุันยังไมเอื้อตอการจัดตั้ง
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กองทุน  อีกทัง้ยังสุมเสี่ยงตอปญหาผลประโยชนทับซอน  และการทจุริตคอรรับชัน   ขณะที่รอยละ  22.4  ตอบ
วาเหน็ดวย  โดยใหเหตุผลวา  (1) ควรนําเงินทุนสํารองสวนเกนิมาบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนมากขึ้น  (2) การลงทุนอาจอยูในรูปของการลงทุนเพื่อสรางความมั่นคงและลดความเสี่ยงดานพลังงาน
หรือน้ํามัน  หรืออาจลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ   

 

นอกจากนี้  นกัเศรษฐศาสตร ยังไดเสนอแนะประเด็นและขอคิดเหน็ตางๆ เก่ียวกับการจัดตั้ง “กองทุน
ความมั่งคัง่แหงชาติ” ดงันี้    

(1) เสนอใหตั้งคณะทํางานที่เปนอิสระจากฝายการเมืองที่มาจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อทําการศึกษา
ในประเด็นตางๆ  ไมวาจะเปนการศึกษาเรื่อง  ความจําเปนในการจัดตั้งกองทุน  แหลงที่มาของเงิน
ลงทุน  ชวงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน  กรอบในการลงทุน  ผลตอบแทน  และความเสี่ยง  เปนตน 

(2) เงื่อนไขที่สําคัญในการจดัตั้งกองทุน คือ ความพรอมของฝายการเมืองทีต่องไมมีคอรรับชัน  
ผลประโยชนทับซอน  และตองไมยุงเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทนุ  อีกทั้งควรมีระบบติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงาน  ความโปรงใส  และมีหลักธรรมาภิบาล 

(3) แหลงที่มาของการจัดตั้งกองทุนควรมาจากแหลงอื่นๆ มากกวาทีจ่ะมาจากทุนสํารองระหวาง
ประเทศ  เชน  การระดมทุนจากประชาชน  เงินกําไรจากรัฐวิสาหกจิ  เปนตน    

 
 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
 
1.   ความเหน็ตอการบริหารจัดการทุนสํารองระหวางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในปจจุบันท่ี

เนนการลงทุนในพันธบตัรรฐับาลสหรัฐฯ  
เห็นดวย     รอยละ 29.9 
ไมเห็นดวย    รอยละ 52.2 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ  รอยละ 17.9 

 

2.  ความเหน็ตอการจัดตั้ง “กองทุนความมัง่คั่งแหงชาติ”  เพื่อนําไปลงทุนในแหลงพลังงาน  เชน  บอน้ํามัน  ใน
ตางประเทศในขณะนี้   

เห็นดวย     รอยละ 23.9 
ไมเห็นดวย    รอยละ 53.7 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ  รอยละ 22.4 
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3.  ความเหน็ตอการจัดตั้ง “กองทุนความมัง่คั่งแหงชาติ” เพื่อนําไปลงทนุในโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 
ภายในประเทศในขณะนี้    

เห็นดวย     รอยละ 50.8 
ไมเห็นดวย    รอยละ 38.8 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ  รอยละ 10.4 

 

4.  ความเหน็ตอประเด็น  เศรษฐกิจไทยรวมถึงเศรษฐกิจโลกในเวลานี้เหมาะสมหรือไมกับการจดัตัง้ “กองทุน
ความมั่งคั่งแหงชาติ”   

 เหมาะสม    รอยละ 32.8 
ไมเหมาะสม    รอยละ 43.3 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ  รอยละ 23.9 

 

5.  ความเหน็ตอ ระบบราชการ/การบริหารงานของภาครฐั/รวมถึงขาราชการประจําและขาราชการการเมือง
(พิจารณาในแงระบบหรือองครวม)  ของประเทศไทยในปจจุบัน มีความพรอมที่จะจดัตั้ง “กองทุนความมั่งคั่ง
แหงชาติ”  หรือไม 

มีความพรอม    รอยละ 13.4 
ยังไมมีความพรอม   รอยละ 68.7 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ  รอยละ 17.9 

 

6.   ความเหน็ตอ  ความพรอมของประเทศไทยในปจจุบันวามีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  หรือเชี่ยวชาญ
ในดานการบรหิารจัดการกองทุนความมัง่คั่งแหงชาติ หรือไม (พิจารณาในแงศักยภาพเฉพาะบุคคลหรือ
ทีมงานที่เกีย่วของ)  

 มีความพรอม    รอยละ 44.8 
 ยังไมมีความพรอม   รอยละ 37.3 
 ไมตอบ/ไมมัน่ใจ/ไมทราบ  รอยละ 17.9 

 

7.   ความเหน็ตอ การจัดตั้ง “กองทุนความมั่งคั่งแหงชาต”ิ  ในเวลานี้  โดยใชทนุสํารองระหวางประเทศ ในสวน
ที่ไมใชเงินของคลังหลวง-เงินหนนุพันธบตัร-ทองคําหลวงตามหาบวั  

เห็นดวย             รอยละ 22.4 
โดยใหเหตุผลวา  (ขอคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
(1) ควรนําเงินทนุสํารองสวนเกนิมาบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและเกดิประโยชนมากขึ้น   
(2) การลงทุนอาจอยูในรูปของการลงทุนเพื่อสรางความมั่นคงและลดความเสี่ยงดานพลังงาน

หรือน้ํามัน  หรืออาจลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ   
(3) การลงทุนดังกลาวตองไมใชเงินของคลังหลวง-เงินหนุนพันธบัตร-ทองคําหลวงตามหาบัว  

ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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ไมเห็นดวย         รอยละ 50.7 
โดยใหเหตุผลวา  (ขอคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
(1) ภาวะเศรษฐกจิโลกในปจจบุันมีความผันผวนสูง  และมีโอกาสที่จะเกิดวกิฤติขึ้นอกีครั้ง  

เสี่ยงตอการขาดทุนและอาจนําไปสูวิกฤติเศรษฐกิจไทยอกีครั้ง  ดังนั้น  ประเทศไทยควร
เนนรักษาสภาพคลองไวใชในยามฉุกเฉนิมากกวานํามาลงทุน 

(2) ระบบการเมืองและระบบราชการไทยในปจจุบันยังไมเอือ้ตอการจัดตั้งกองทุน  อีกทัง้ยัง
สุมเสี่ยงตอปญหาผลประโยชนทับซอน  และการทุจริตคอรรับชัน 

(3) ทุนสํารองระหวางประเทศเปนสินทรัพยที่มีเจาของหรอืเจาหนี้ (นักลงทุนตางชาติ) และ
เมื่อหักเงนิจํานวนนี้  ทุนสํารองที่เปนของคนไทยเองก็ไมไดมีมากมายที่เพียงพอทีจ่ะนําไป
ลงทุนอยางคุมคา 

 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ     รอยละ 26.9 
 
 

8.   ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดตั้ง “กองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ” ไมวาจะเปนในแงของความจําเปน
เงื่อนไข  และความพรอมตางๆ ท่ีเก่ียวของ   (ขอคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

(1) เสนอใหตั้งคณะทํางานที่เปนอิสระจากฝายการเมืองที่มาจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อทําการศึกษา
ในประเด็นตางๆ  ไมวาจะเปนการศึกษาเรื่อง  ความจําเปนในการจัดตั้งกองทุน  แหลงที่มาของเงิน
ลงทุน  ชวงเวลาที่เหมาะสมในการลงทนุ  กรอบในการลงทุน  ผลตอบแทน  และความเสี่ยง  เปนตน 

(2) เงื่อนไขที่สําคัญในการจดัตั้งกองทุน คือ ความพรอมของฝายการเมืองทีต่องไมมีคอรรับชัน  
ผลประโยชนทับซอน  และตองไมยุงเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทนุ  อีกทั้งควรมีระบบติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงาน  ความโปรงใส  และมีหลักธรรมาภิบาล 

(3) แหลงที่มาของการจัดตั้งกองทุนควรมาจากแหลงอื่นๆ มากกวาทีจ่ะมาจากทุนสํารองระหวาง
ประเทศ  เชน  การระดมทุนจากประชาชน  เงินกําไรจากรัฐวิสาหกจิ  เปนตน    

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

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. เพื่อสะทอนความเหน็ประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจโดยตรง

ไปยังสาธารณชน  โดยผานชองทางสื่อมวลชน 
2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานอนักอใหเกดิ

ประโยชนสูงสุดกับประเทศไทย 
 

กลุมตัวอยาง 
 

เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยาง
หนึ่ง จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรู
ความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ป) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัย
เศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 29  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารทหารไทย  
ธนาคารนครหลวงไทย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพย
เอเชียพลัส  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน  บริษัทหลักทรัพยไอรา  บริษัท
หลักทรัพยฟนันเซียไซรัส  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยา ลัยทักษิณ   สํ านักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยว ลัย ลักษณ   คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ  และอาจารยคณะเศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  6-9 กันยายน 2554 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  12 กันยายน 2554 
 
 



6 
 

ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 27 40.3 
           หนวยงานภาคเอกชน 24 35.8 
           สถาบันการศึกษา 16 23.9 

รวม 67 100.0 
เพศ    
            ชาย 31 46.3 
            หญิง 36 53.7 

รวม 67 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 29 43.2 
            36 ป – 45 ป 19 28.4 
            46 ปขึ้นไป 19 28.4 

รวม 67 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 3 4.5 
             ปริญญาโท 53 79.1 
             ปริญญาเอก 11 16.4 

รวม 67 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 16 23.9 
              6-10 ป 22 32.8 
              11-15 ป 9 13.4 
              16-20 ป 4 6.0 
              ตั้งแต 21 ปขึ้นไป 16 23.9 

รวม 67 100.0 
 

 


