
 
 
 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “วิกฤตหินี้กรีซกับมุมมองนักเศรษฐศาสตรไทย” 

 
นักเศรษฐศาสตรเชื่อหากกรีซออกจาก  EURO Zone จะชวยแกปญหาเศรษฐกิจไดเร็วกวาการยนืหยดัอยูกับ  EURO 
Zone แตทายท่ีสุดแลวนักเศรษฐศาสตร 40% คาดกรีซจะเลือกแนวทางยนืหยดัท่ีจะอยูกับ EURO Zone ตอไป 
 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจาก
องคกรชั้นนํา 32  แหง จํานวน 70 คน เร่ือง “วิกฤติหนี้กรีซกับมุมมองนักเศรษฐศาสตรไทย” โดยเก็บขอมูล
ระหวางวันที่ 23 – 30 พ.ค. 2555 ที่ผานมา พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรรอยละ 40.0 คาดวารัฐบาลใหมของกรีซจะเลือกแนวทางยืนหยัดที่จะอยูกับ         
EURO Zone ตอไป  ขณะที่รอยละ 32.9 เชื่อวากรีซจะประกาศออกจาก EURO Zone และเลิกใชเงิน EURO 
ซึ่งหมายความวา หลังจากนี้กรีซก็จะมีคาเงินเปนของตนเองและจะสามารถลดคาเงินของตนได ทําให
สามารถกระตุนภาคการสงออกและทองเที่ยว ทําใหคนมีงานทํา และสามารถออกจากวิกฤติไดในที่สุด  เมื่อ
ถามตอวาทั้งสองแนวทางขางตนดังกลาว แนวทางใดจะใชระยะเวลานอยกวากันในการที่จะทําใหเศรษฐกิจ
มีการปรับตัวดีขึ้น  ผลสํารวจพบวารอยละ 38.6 เชื่อวาแนวทางการออกจาก EURO Zone จะใชระยะเวลาที่
นอยกวาแนวทางการยืนหยัดอยูกับ EURO Zone และใชเงิน EURO ตอไป  โดยมีนักเศรษฐศาสตรรอยละ 
50.0 เชื่อวาหากกรีซอยูกับ EURO Zone กรีซตองใชเวลามากกวา 5 ปกวาที่เศรษฐกิจจะเขาสูภาวะปกติ  แต
หากออกจาก EURO Zone และเลิกใชเงิน EURO นักเศรษฐศาสตรท่ีเชื่อวาจะใชเวลามากกวา 5  ปเชนกันจะ
ลดลงเหลือ  รอยละ 31.4   
 

 อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรรอยละ 42.9 เห็นวาเงื่อนไขของ EU และ IMF ท่ีใหกรีซรัดเข็มขัดเพื่อ
แลกกับเงินกู เปนการดําเนินการที่ถูกทางแลว โดยใหเหตุผลวา การสรางวินัยทางการคลังเปนสิ่งที่จําเปนใน
การแกวิกฤติเพื่อใหไดมาซึ่งเงินกู และมีรายจายที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะในชวงเริ่มแรก แต
หลังจากนั้นควรมีการผอนปรนตามความเหมาะสมเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและจะตองเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตรรอยละ  67.1 เชื่อวาปญหาของกรีซจะลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรป
และทําใหเศรษฐกิจโลกทรุดลงหรือแยกวาปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ 
 

สําหรับความคิดเห็นท่ีมีตอแนวคิดการมีเงินตราที่เปนสกุลของภูมิภาคอาเซียนเหมือนกับเงิน EURO 
ของกลุม EURO Zone พบวา นักเศรษฐศาสตรรอยละ 71.4 ไมเห็นดวย โดยใหเหตุผลที่สําคัญวา ประเทศ
ตางๆ ในอาเซียนมีขนาดเศรษฐกิจ และมีความสามารถในการแขงขันที่แตกตางกันซึ่งการใชเงินสกุลเดียวกัน
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เหมือนเงิน EORO อาเซียนจะตองประสบปญหาเชนกันอยางแนนอน นอกจากนี้การมีเงินตราของอาเซียนจะ
ทําใหประเทศสูญเสียเครื่องมือทางการเงินในการแกปญหาในอนาคต ขาดความเปนอิสระในการดําเนิน
นโยบายการเงิน อีกทั้ง อาเซียนไมมีประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญเพียงพอที่จะชวยดูแลในกรณีที่เกิด
วิกฤติ 
 

 สําหรับความเห็นที่มีตอผลกระทบเศรษฐกิจไทยจากปญหาของกรีซและยุโรปท้ังทางตรงและ
ทางออม รอยละ  57.1 เชื่อวาไดรับผลกระทบในระดับ “ปานกลาง”  รองลงมารอยละ   21.4  เชื่อวาจะไดรับ
ผลกระทบในระดับ “นอย” ดานความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุนจากปญหาเศรษฐกิจโลกมาก
นอยเพียงใด  รอยละ 58.6 เชื่อวามีความยืดหยุนอยูในระดับ “ปานกลาง”  รองลงมารอยละ  21.4 มีความ
ยืดหยุนอยูในระดับ “มาก”   
 

สวนความเห็นตอการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ ป 2556 นักเศรษฐศาสตรเสนอใหรัฐบาลมีการ
พิจารณางบประมาณโดยใชแนวทาง ดังนี้    

 

1.  ควรพิจารณางบประมาณโดยเนนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับปรุง
ศึกษาอยางเปนรูปธรรม และการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  
นอกจากนี้ ควรมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2.  ควรลดโครงการประชานิยม รักษาวินัยทางการคลังอยางเครงครัด รวมถึงดูแลกํากับและติดตามการใช
งบประมาณอยางใกลชิด ทั้งนี้หากไมมีการดําเนินการดังกลาวอาจเปนเหตุใหนําไปสูปญหาหนี้สาธารณะ
ในภายหลังอยางที่ประเทศกรีซกําลังเผชิญอยู 

3.  ควรพิจารณางบประมาณโดยเนนความชัดเจน โปรงใส ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น ไมใชผลประโยชนเพื่อ
การตอรอง 

 
 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปนี)้ 
 
1. ความเหน็ตอประเด็น รัฐบาลใหมของกรีซจะเลือกแนวทางใดในการแกปญหาเศรษฐกิจและปญหาหนี้สินที่

กําลังเผชิญอยู (คําถามขอนี้ออกแบบขึ้นโดยใชบทวิเคราะหของ ดร.กอบศักดิ์ ภตูระกลู)   
รอยละ  40.0 แนวทางแรก คือ ยืนหยัดท่ีจะอยูกับกลุม EURO Zone ตอไป ซ่ึงหมายความวา 

จะตองตัดสินใจทําตามที่ทางสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหวางประเทศ
กําหนดไว รัดเข็มขัดตอไป ไมวาจะเกดิอะไรขึ้น เพื่อใหไดเงินมาคืนหนีท้ี่ตนเองไปกู
มาใชอยางเกินตัว และปฏิรูปโครงสรางของเศรษฐกิจใหสามารถแขงขันได อีกครั้ง 

รอยละ  32.9 แนวทางที่สอง คือ ประกาศออกจาก EURO Zone (เลิกใชเงิน EURO) ซ่ึงหมายความ
วา หลังจากนีก้รีซก็จะมีคาเงินเปนของตนเอง และจะสามารถลดคาเงินของตนได ทาํ
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ใหสามารถกระตุนภาคการสงออกและทองเที่ยว ทําใหคนมีงานทํา และสามารถออก
จากวกิฤติไดในที่สุด  

รอยละ  14.3 แนวทางอืน่ๆ ในจํานวนนี้  รอยละ 12.9  เหน็ดวยกับแนวทางแรกเชนกนัคืออยูกับ 
EURO Zone ตอไปแตตองขอใหทาง EU รวมถึง IMF มีการผอนปรนมาตรการ
รัดเข็มขัดใหมากขึ้นเพื่อกระตุนใหเศรษฐกจิสามารถขยายตัวได  ขณะที่มีเพียงรอยละ 
1.4 เห็นดวยกบัแนวทางที่สอง แตมีเงื่อนไขเพิ่มเติมวาใหธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
ซ้ือพันธบัตรอยางไมมีขีดจาํกัดเพื่อเปนการดึงผลตอบแทน (yield) ลงมา ซ่ึงปจจุบัน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสเปนอายุ 10 ป สูงถึง 6.3% ขณะทีพ่นัธบัตรอายุ 
10 ปของรัฐบาลอิตาลี สูงประมาณ 5.9% รวมทั้งใหธนาคารกลางของประเทศตางๆ 
อาทิ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ธนาคารกลางญี่ปุน (BOJ) ทําสวอป (SWAP) อัตรา
แลกเปลี่ยนเพือ่ปองกันปญหาความผันผวนของคาเงิน 

รอยละ  12.8 ไมตอบ/ไมแนใจ 
 

2. ความเหน็ตอประเด็น แนวทางดังที่กลาวในขอขางตนแตละแนวทางจะใชระยะเวลายาวนานเพยีงใดกวา
เศรษฐกิจของกรีซจะเขาสูภาวะปลอดภัย  
แนวทางอยูกับ  

EURO Zone ตอไป 
แนวทางออกจาก  

EURO Zone 
สรุประยะเวลาที่ใช 

รอยละ  2.9  นอยกวา 1 ป รอยละ  1.4  นอยกวา 1 ป รอยละ  17.1    แนวทางอยูกบั EU ตอไปจะใชเวลานอยกวา 
รอยละ  11.4 ใชเวลา 1-3 ป รอยละ  24.3 ใชเวลา 1-3 ป รอยละ  38.6    แนวทางออกจาก EU จะใชเวลานอยกวา 
รอยละ  25.7 ใชเวลา  3-5 ป รอยละ  28.6 ใชเวลา 3-5 ป รอยละ  27.1  ใชเวลาเทากันทั้งสองแนวทาง 
รอยละ  50.0  มากกวา 5 ป     รอยละ  31.4  มากกวา 5 ป     รอยละ  17.1  ไมตอบ/ไมแนใจ 
รอยละ  10.0  ไมตอบ/ไมแนใจ รอยละ  14.3  ไมตอบ/ไมแนใจ  

 

3.  ความเหน็ตอประเด็น  เงื่อนไขของสหภาพยุโรปและ IMF ที่ใหกรีซรัดเข็มขัดเพื่อแลกกับเงนิกู เปนการ
ดําเนินการที่ถูกทางหรือไม 

รอยละ  42.9   เปนการดําเนนิการที่ถูกทางแลว โดยใหเหตุผลวา การสรางวินยัทางการคลังเปนสิ่งที่
จําเปนในการแกวกิฤติเพื่อใหไดมาซึ่งเงินกู และมีรายจายที่เหมาะสมกบัภาวะ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะในชวงเริ่มแรก  แตหลังจากนั้นควรมีการผอนปรนตามความ
เหมาะสมเพื่อฟนฟูเศรษฐกจิและจะตองเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  รวมถึง
ดูแลผลกระทบที่จะมีตอสวสัดิการของประชาชนดวย 

รอยละ  22.9 เปนการดําเนนิการที่ไมถูกทาง โดยใหเหตุผลวา เงื่อนไขการรัดเข็มขัดที่เขมงวดจะ
ทําใหเศรษฐกจิมีความยดืหยุนนอย ไมเติบโต  ทําใหรายไดลดลง (การรัดเข็มขัดแม
จะทําใหรายจายลดแตรายไดก็ลดดวย) ประกอบการกับใชเงิน EURO จึงทําให
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เศรษฐกิจไมมคีวามยืดหยุน ทําใหนกัเศรษฐศาสตรบางสวนเชื่อวาการออกจาก
EURO Zoneนาจะเปนการแกปญหาที่ดีทีสุ่ด 

 รอยละ  34.2 ไมตอบ/ไมแนใจ 
4.  ความเหน็ตอประเด็น  ปญหาของกรีซจะลุกลามไปยงัประเทศอื่นๆ ในยุโรปแลวกอปญหาทําใหเศรษฐกิจ

โลกทรุดลงหรือแยกวาปจจุบนัอยางมนีัยสําคัญหรือไม  
รอยละ  25.7 ปญหาจะไมลุกลามหรือไมทําใหเศรษฐกจิโลกทรุดลงหรือแยกวาปจจุบัน  

อยางมีนัยสําคญั 
 รอยละ  67.1 ปญหาจะลุกลามและทําใหเศรษฐกิจทรุดลงหรือแยกวาปจจุบันอยางมนีัยสําคัญ 
 รอยละ  7.2 ไมตอบ/ไมแนใจ 
 

5.  ความเหน็ตอประเด็น  เหน็ดวยหรือไมหากอาเซียนจะมีเงินตราของภูมิภาคเหมือนกับเงิน EURO ของกลุม 
EURO Zone   

รอยละ  11.4 เห็นดวย  โดยใหเหตุผลวา  การมีระบบเงนิตราเปนของภูมิภาคเองจะสงผลตอการคา
ระหวางประเทศ  โดยอนาคตหลังเปด AEC ทําใหเกดิความสะดวก อีกทั้งจะสามารถ
ชวยบริหารความเสี่ยงดานการเงินไดระดับหนึ่ง ดังนี้โดยรวมแลวมีผลดี มากกวา
ผลเสีย สําหรับกรณีกรีซนั้นถือเปนกรณีเฉพาะ นอกจากนี้ยังชวยสรางอํานาจถวงดุล
โลกไดดีขึ้น สังคมโลกจะไดรับความเปนธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศกําลัง
พัฒนาทั้งหลาย 

 รอยละ  71.4 ไมเห็นดวย เพราะ  
     1.  ประเทศตางๆ ในอาเซียนมีขนาดเศรษฐกิจ และมีความสามารถในการ

แขงขันที่แตกตางกันซึ่งการใชเงินสกุลเดยีวกันเหมือนเงนิ EURO 
อาเซียนจะตองประสบปญหาเชนกันแนนอน ดังนั้น ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจควรเปนเรื่องอื่นๆ มากกวา 

      2. การมีเงินตราของอาเซียนจะทาํใหประเทศสูญเสียเครื่องมือทางการเงินใน
การแกปญหาในอนาคต  ขาดความเปนอิสระในการดําเนนินโยบาย
การเงิน อีกทั้ง อาเซียนไมมปีระเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญเพยีง
พอที่จะชวยดแูลในกรณีที่เกดิวิกฤต ิ

       3. สภาพทางสังคม  การศึกษา และการเมืองที่แตกตางกันทําใหแตละ
ประเทศมีปญหาภายในของตนเองจึงเปนไปไดยากที่จะมกีารใชเงินสกลุ
เดียวกัน  โดยเฉพาะในบางประเทศที่วนิัยทางการคลังไมดีนัก 

 รอยละ  17.2 ไมตอบ/ไมแนใจ 
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6. ความเหน็ตอประเด็น  เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบจากปญหาของกรีซและยุโรปทั้งทางตรงและ
ทางออมมากนอยเพียงใด  
 รอยละ   0.0 เชื่อวาจะไดรับผลกระทบในระดับ “มากที่สุด”    
 รอยละ   17.1 เชื่อวาจะไดรับผลกระทบในระดับ “มาก”    
 รอยละ   57.1 เชื่อวาจะไดรับผลกระทบในระดับ “ปานกลาง”    
 รอยละ   21.4 เชื่อวาจะไดรับผลกระทบในระดับ “นอย”    
 รอยละ   2.9 เชื่อวาจะไดรับผลกระทบในระดับ “นอยที่สุด”    
 รอยละ   1.5 ไมตอบ/ไมแนใจ 
 

7. ความเหน็ตอประเด็น  ปจจุบันวาเศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุนจากปญหาเศรษฐกจิโลกมากนอยเพียงใด  
 รอยละ  1.4 เชื่อวามีความยดืหยุนอยูในระดับ “มากที่สุด”    
 รอยละ  21.4 เชื่อวามีความยดืหยุนอยูในระดับ “มาก”    
 รอยละ  58.6  เชื่อวามีความยืดหยุนอยูในระดับ “ปานกลาง”    
 รอยละ  17.1 เชื่อวามีความยดืหยุนอยูในระดับ “นอย”    
 รอยละ  0.0 เชื่อวามีความยดืหยุนอยูในระดับ “นอยที่สุด”    
 รอยละ  1.5 ไมตอบ/ไมแนใจ 
 

8. ขอเสนอตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของตอการพจิารณา พ.ร.บ.งบประมาณ ป 2556  
1.  ควรพิจารณางบประมาณโดยเนนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรพัยากรมนุษย การ

ปรับปรงุศึกษาอยางเปนรูปธรรม หรือการวิจัยและพัฒนา (R&D) ท่ีชวยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขนั และควรมีการจัดลําดับความสาํคัญของโครงการ และใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

2.  ควรลดโครงการประชานยิม รักษาวินยัทางการคลังอยางเครงครัด รวมถึงดูแลกํากบัและติดตามการ
ใชงบประมาณอยางใกลชิด ทั้งนี้หากไมมกีารดําเนนิการดังกลาวอาจเปนเหตใุหนําไปสูปญหาหนี้
สาธารณะในภายหลังอยางทีป่ระเทศกรีซกาํลังเผชิญอยู 

3.  ควรพิจารณางบโดยเนนความชัดเจน โปรงใส ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น ไมใชผลประโยชนเพื่อการ
ตอรอง 

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

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้ เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
****************************************************************************************************************************** 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัประเทศไทย 

 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยาง
หนึ่ง จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรู
ความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  
วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 32  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนยวิจัย
กสิกรไทย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  บริษัททริสเรทติ้ง  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส บริษัทหลักทรัพย
ไอรา  บริษัทหลักทรัพยฟนันเซียไซรัส  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน   บริษัทหลักทรัพยภัทร                 
คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักวิชาการ
จัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  23 – 30 พฤษภาคม 2555 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  1 มิถุนายน 2555 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 28 40.0 
           หนวยงานภาคเอกชน 26 37.1 
           สถาบันการศึกษา 16 22.9 

รวม 70 100.0 
เพศ    
            ชาย 37 52.9 
            หญิง 33 47.1 

รวม 70 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 23 32.9 
            36 ป – 45 ป 22 31.4 
            46 ปขึ้นไป 25 35.7 

รวม 63 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 4 5.7 
             ปริญญาโท 52 74.3 
             ปริญญาเอก 14 20.0 

รวม 70 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 11 15.7 
              6-10 ป 17 24.3 
              11-15 ป 10 14.2 
              16-20 ป 9 12.9 
              ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 23 32.9 

รวม 70 100.0 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


