
 
 
 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “นักเศรษฐศาสตรต้ัง KPI  โครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน 2.2 ลานลานบาท” 

 
นักเศรษฐศาสตร 56.7% คานการออก พ.ร.บ. กูเงิน แตเห็นดวยท่ีจะมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน 
พรอมตั้ง KPI รัฐบาลโดยขดีความสามารถในการแขงขนัตองเพิ่มจากอันดับ 38 มาอยูท่ีอันดับ 30 ภายใน 7 ป 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจาก
องคกรชั้นนํา 33 แหง จํานวน 60 คน เร่ือง “นักเศรษฐศาสตรตั้ง KPI  โครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน 
2.2 ลานลานบาท” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่ 13 – 18 มี.ค. ที่ผานมา พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรรอยละ  56.7  อยากใหรัฐบาลดําเนินการลงทุนดวยวิธีการอื่นๆ มากกวาการออก 
พ.ร.บ. กูเงิน เนื่องจากเปนหวงในปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะทีร่อยละ 25.0 เห็นวาการดําเนินการ
ดวยการออก พ.ร.บ. กูเงินเปนวิธีการที่เหมาะสมแลว แมวาอาจนํามาซึ่งปญหาตางๆ บางแตก็ดีกวาไมทํา
อะไรเลย หรือ ทําไปตามกรอบเดิมๆ หรือตามกรอบงบประมาณที่ม ี
 

 ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตรสวนใหญเห็นวาการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานในระยะ 7  ปขางหนาเปน
โครงการที่ดีและมีประโยชน  กลาวคือ  นกัเศรษฐศาสตรรอยละ  96.6  ยืนยันถงึความจําเปนท่ีจะตอง
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางความไดเปรียบรองรับการเปด AEC และรอยละ 81.6  เห็นวาสภาพ
เศรษฐกิจและตลาดการเงนิในปจจุบันถึง 7 ปขางหนาเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการระดมทุนเพื่อลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐาน   
 
 สวนสิ่งที่นักเศรษฐศาสตรมองวาเปนปญหาสําหรับการออก พ.ร.บ. กูเงิน คือ ปญหาหนี้สาธารณะ
และปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น โดยในสวนของปญหาหนี้สาธารณะนั้น  รอยละ 60.0 เห็นวาเปนสิ่งท่ีนากังวล
เนื่องจากหนี้สาธารณะอาจเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 60 ตอจีดีพี หากประเทศเจอวิกฤติเศรษฐกิจหรือฟองสบูแตก 
รวมถึงรัฐบาลอาจขาดสภาพคลองเนื่องจากตองใชจายในโครงการ(ประชานิยม)อ่ืนๆรวมดวย ขณะที่รอยละ  
21.7  เห็นวาไมนาเปนกังวล เพราะ สัดสวนหนี้สาธารณะตอจีดีพียังต่ําอีกทั้งเปนการกูภายในประเทศและการ
ลงทุนจะชวยใหเศรษฐกิจขยายตัวจะทําใหเก็บภาษีไดมากขึ้นและชวยใหแขงขันไดดีขึ้น  ในสวนของความ
เชื่อมั่นที่มีตอรัฐบาลวาจะดูแลปญหาทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในโครงการนี้ไดดีเพียงใดนั้น  รอยละ 88.3 
บอกวาไมคอยเชื่อม่ันถึงไมเชื่อม่ันเลย  ในจํานวนนี้รอยละ  48.3  เชื่อวาคงมีการทุจริตอยูในระดับท่ีสูงกวา
โครงการทั่วไป 
 



 

 2

 อยางไรก็ดี  หากมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานจริงใน 7 ปขางหนา  นักเศรษฐศาสตรคาดหวังวา
ผลจากการลงทุนจะชวยใหขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศปรับเพิ่มขึ้นจากอันดับท่ี 38 ในปจจุบัน
มาอยูท่ีอันดับ 30 และขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นจากอันดับท่ี 46 มาอยูท่ีอันดับ 32  
อันดับความสะดวกในการทําธุรกิจเพิ่มขึ้นจากอันดับท่ี 18 มาอยูท่ีอันดับ 15  ความสะดวกในดานการคา
ระหวางประเทศเพิ่มขึ้นจากอันดับท่ี 20 มาอยูท่ีอันดับ 16  ตนทุนโลจิสติกสตอจีดีพีลดลงจากรอยละ 15.2  
เหลือรอยละ 13.2  และมีการกระจายรายไดท่ีดีขึ้นโดยมีคาสัมประสิทธ์ิจีนี่ลดลงจาก 0.48 เหลือ 0.46    
 

 สําหรับตัวช้ีวดั (KPI) อ่ืนๆ ที่นักเศรษฐศาสตรตองการใหรัฐบาลตั้งไววัดผลสัมฤทธิ์จากการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐาน  ทีสํ่าคัญมีดังนี้ 

• รัฐบาลควรเปดเผยขอมูลรายละเอียดความกาวหนาของแตละโครงการ การเบิกจายเงิน อัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ  และการชําระหนี้เงินกูอยางสม่ําเสมอตอสาธารณะ 

• มีตัวช้ีวดัทางสังคมที่บงชี้ถึงความแตกตางระหวางเมืองกบัชนบทในมิตติางๆ  เชน  รายไดตอหัว  
การจางงาน  การเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราการกระจกุตวัของเมืองหลวง 

• ไดรับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตโดย Moodys, S&P  
 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.  ความรูสึกของนักเศรษฐศาสตร  เมื่อรับทราบขอมูล (ที่มากขึ้น) เกีย่วกับการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานในระยะ 7 ปขางหนามูลคาลงทุน  2.2 ลานลานบาท  

รอยละ  25.0  รูวาเปนโครงการที่ดี  มีประโยชน  แมการลงทุนอาจนํามาซึ่งปญหาหนี้
สาธารณะ  การทุจริตคอรรัปชั่น  เปนตน แตมันก็ดกีวาไมทําอะไรเลย  หรือ ทํา
ไปตามกรอบเดิมๆ หรือตามกรอบงบประมาณที่ม ี

รอยละ  1.7 รูสึกเฉยๆ 
รอยละ  56.7 รูวาเปนโครงการที่ดี  มีประโยชน  แตเปนหวงในปญหาตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

เชน  หนี้สาธารณะ  การทุจริตคอรรัปชั่น  เปนตน  จึงเหน็วานาจะดําเนินการ
ลงทุนดวยวิธีอ่ืนๆ มากกวาการออก พ.ร.บ.กูเงิน 

รอยละ  11.7 รูสึกอื่นๆ โดยทุกคนเหน็วาควรลงทุนแตใหขอสังเกตวา  การดําเนนิโครงการ
อาจไมแลวเสร็จใน 7 ปตามที่ตั้งเปาหมายไว  ควรจดัลําดับความสําคญัของ
โครงการ  และควรระบุถึงทีม่าของวงเงินในแตละป  รวมถึงรัฐบาลตองชี้แจงวา
การออกเปน พ.ร.บ. ดังกลาวดีกวาวิธีการปกติอยางไร  โดยเฉพาะในประเด็น
การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 

รอยละ  4.9 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 



 

 3

2.  ความคิดเหน็ตอประเดน็ที่วา  มีความจาํเปนมากนอยเพียงใดที่จะตองลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาด
ใหญในอกี 7 ปขางหนา เพือ่สรางความไดเปรียบรองรับการเปด AEC  

  รอยละ  48.3 มีความจําเปนมาก 
  รอยละ  48.3 คอนขางมีความจําเปน 
  รอยละ  1.7 ไมคอยมีความจําเปน 
  รอยละ  0.0 ไมมีความจําเปน 
  รอยละ  1.7 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

3.  ความคิดเหน็ตอประเดน็ที่วา  สภาพเศรษฐกิจและตลาดการเงินในปจจุบันถึง 7 ปขางหนา  เอือ้ตอการ
ระดมทุนเพื่อลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญมากนอยเพยีงใด     

  รอยละ  23.3 คิดวาเปนชวงเวลาที่เหมาะสมมาก 
  รอยละ  58.3 คิดวาเปนชวงเวลาที่คอนขางเหมาะสม 
  รอยละ  13.3 คิดวาเปนชวงเวลาที่ไมคอยเหมาะสม 
  รอยละ  0.0 คิดวาเปนชวงเวลาที่ไมเหมาะสม 
  รอยละ  5.1 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

4.  ความคิดเหน็ตอประเดน็ที่วา  หลังการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน  หนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน
ดังกลาวนาเปนกังวลมากนอยเพียงใด    

รอยละ  21.7 ไมนาเปนกังวล เพราะ สัดสวนหนี้สาธารณะตอจีดีพยีังต่ํา/เปนการกู
ภายในประเทศ/จะมีผลตอบแทนที่คุมคา การผลิตมีประสิทธิภาพขึ้น/ชวยให
เศรษฐกิจขยายตัว/เก็บภาษีไดมากขึ้น/ชวยใหแขงขนัไดดีขึ้น 

             รอยละ  60.0    นาเปนกังวล  เพราะ หนี้สาธารณะอาจเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 60 ตอจีดีพีหากเจอวิกฤติ
เศรษฐกิจหรือฟองสบูแตก/รัฐอาจขาดสภาพคลองจากโครงการอื่นๆรวมดวย/   
การตรวจสอบและปองกันการคอรรัปชั่นยังไมชัดเจน/ปญหาเศรษฐกิจโลกยังมี/ 
เครื่องมือในการกระตุนเศรษฐกิจจะนอยลงหากเจอวิกฤติ /ผลตอบแทนอาจไม
คุมคาการลงทุน ระยะเวลาคืนทุนนาน /  GDP อาจเพิ่มไมมาก  

  รอยละ  18.3   ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

5.  ความเชื่อมัน่ของนักเศรษฐศาสตรตอรัฐบาลที่จะดูแลปญหาทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึน้ในโครงการนี้ 
  รอยละ  0.0 เชื่อมั่นวารัฐบาลสามารถลดปญหาการทุจริตไดเปนอยางด ี
  รอยละ  5.0 คอนขางเชื่อมั่นวาโครงการนี้จะมกีารทุจริตที่นอยกวาโครงการทั่วไป 
  รอยละ  40.0 ไมคอยเชื่อมั่น และคิดวาคงมีการทุจริตเหมือนโครงการตางๆ ที่เกิดขึน้      
  รอยละ  48.3 ไมเชื่อม่ันเลย และคิดวาคงมกีารทุจริตอยูในระดับท่ีสูงกวาโครงการทั่วไป      
  รอยละ  6.7 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
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6.   เมื่อดําเนินการลงทุนโครงสรางพื้นฐานแลวเสร็จใน 7 ป  ขีดความสามารถในการแขงขันของไทยควร
อยูที่อันดับเทาไรในภาพรวม  และอยูในอันดับที่เทาใดดานโครงสรางพื้นฐาน  (ใชขอมูลการจัด
อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของ WEF จากการจัดอันดับทั้งหมด 144 ประเทศทั่วโลก)   

 

 6.1  ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในภาพรวมควรอยูในชวงอันดบัที่เทาใด 
   รอยละ  5.0  อันดับที่ 20 ลงมา 
   รอยละ  16.7  อันดับที่ 21-25 
   รอยละ  25.0  อันดับที่ 26-30 
   รอยละ  30.0  อันดับท่ี 31-35 
   รอยละ  8.3  อันดับที่ 36-40 
   รอยละ  3.3  อันดับที่ 41-45  
   รอยละ  1.7  อันดับที่ 45 ขึน้ไป 
   รอยละ  10.0  ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

   คาเฉล่ียอยูท่ีอันดับ  30 
 

                          หมายเหตุ : ปจจุบันขีดความสามารถในการแขงขันในภาพรวมของไทยอยูที่อันดับ  38 จาก 144 
ประเทศทั่วโลก  ซ่ึงเปนอันดบัที่ต่ํากวาสิงคโปร  มาเลเซีย  และบรูไน 

 

6.2  ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในดานโครงสรางพื้นฐานควรอยูในชวงอันดบัที่เทาใด 
   รอยละ  8.3  อันดับที่ 20 ลงมา 
   รอยละ  10.0  อันดับที่ 21-25 
   รอยละ  20.0  อันดับที่ 26-30 
   รอยละ  18.3  อันดับที่ 31-35 
   รอยละ  21.7  อันดับท่ี 36-40 
   รอยละ  11.7  อันดับที่ 41-45  
   รอยละ  10.0  ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

   คาเฉล่ียอยูท่ีอันดับ  32 
 

                          หมายเหตุ : ปจจุบันขีดความสามารถในการแขงขันในดานโครงสรางพื้นฐานของไทยอยูที่อันดับ  
46 จาก 144 ประเทศทั่วโลก  ซ่ึงเปนอันดับที่ต่ํากวาสิงคโปร  และมาเลเซีย   
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7.   เมื่อดําเนินการลงทุนโครงสรางพื้นฐานแลวเสร็จใน 7 ปขางหนา  อันดับความสะดวกในการทําธุรกิจของ
ประเทศไทย (หรือ Ease of doing business ซ่ึงจัดอันดับโดยธนาคารโลกจาก 185 ประเทศ)  ในภาพรวม
ควรอยูที่อันดบัเทาไร และในดานการคาระหวางประเทศควรอยูในอันดับที่เทาใด 

 

  7.1  อันดับความสะดวกในการทําธุรกิจของประเทศไทย ในภาพรวมควรอยูในชวงอันดับที่เทาใด 
   รอยละ  5.0  อันดับที่ 10 ลงมา 
   รอยละ  56.7  อันดับท่ี 11-15 
   รอยละ  28.3  อันดับที่ 16-20 
   รอยละ  1.7  อันดับที่ 21-25 
   รอยละ  8.3  ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

   คาเฉล่ียอยูท่ีอันดับ  15 
 

                          หมายเหตุ : ปจจุบันอันดับความสะดวกในการทาํธุรกิจของประเทศไทย ในภาพรวมอยูทีอั่นดับ  
18 จาก 185 ประเทศทั่วโลก  ซ่ึงเปนอันดับที่ต่ํากวาสิงคโปร  มาเลเซีย   

 

  7.2   อันดับความสะดวกในการทําธุรกิจของประเทศไทย ในดานการคาระหวางประเทศควรอยู
ในชวงอนัดับที่เทาใด 

   รอยละ  3.3  อันดับที่ 10 ลงมา 
   รอยละ  45.0  อันดับท่ี 11-15 
   รอยละ  43.3  อันดับที่ 16-20 
   รอยละ  1.7  อันดับที่ 21-25 
   รอยละ  6.7  ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

   คาเฉล่ียอยูท่ีอันดับ  16 
 

                          หมายเหตุ : ปจจุบันอันดับความสะดวกในการทาํธุรกิจของประเทศไทย ในดานการคาระหวาง
ประเทศอยูที่อันดับ  20 จาก 185 ประเทศทัว่โลก  ซ่ึงเปนอันดับที่ต่ํากวาสิงคโปร  
มาเลเซีย  (อันดับความสะดวกดานการคาระหวางประเทศจะเปนการคํานวณจากจํานวน
เอกสาร  ระยะเวลา  และตนทุนที่ใชในการสงออกและนําเขาสินคา) 
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8.  เมื่อดําเนินการลงทุนโครงสรางพื้นฐานแลวเสร็จใน 7 ปขางหนา  ตนทุนโลจิสติกสตอจีดีพีควรจะ
ลดลงจากปจจบุันที่ 15.2% เหลือเพียง 13.2%  ตามที่รัฐบาลกําหนดเปาหมายไว  ทานคิดเหน็อยางไร
กับเปาหมายดงักลาว 

  รอยละ  38.3 เชื่อวาจะลดไดจริงตามที่รัฐบาลกําหนดเปาหมายไว  
  รอยละ  18.3 ไมเชื่อวาจะลดไดจริงตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดเปาหมายไว   
  เพราะ ประเทศไทยยังมกีารนําเขาพลังงานในสัดสวนที่สูง  กอรปกับมคีวาม

เปนไปไดที่โครงการจะไมแลวเสร็จใน 7 ป รวมถึงหากไมมีการสนับสนุนให
เอกชนลดตนทุนดวยในทางหนึ่ง หรือมีตนทุนอยางอื่นเพิ่มขึ้นมา ก็จะทําให
ตนทุนไมลดลงจริงตามเปาหมายที่วางไว     

  รอยละ  16.7 ตนทุนโลจิสตกิสตอจีดีพีนาจะลดไดมากกวานี้  รัฐบาลจงึควรตั้งเปาหมาย 
    ไวสูงกวานี้ที่รอยละ10-13 ตอจีดีพ ี
  รอยละ  26.7 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
                           

หมายเหตุ : ปจจุบันตนทุนโลจิสติกสตอจีดีพีของสิงคโปรอยูที่รอยละ 9 ตอจีดีพี  สวนมาเลเซีย 
                    อยูที่รอยละ 13 ตอจีดีพี  
 

9.   การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญในอกี 7 ปขางหนาจะชวยสรางโอกาสและความเสมอภาคที่
เทาเทียมกนัไดมากนอยเพยีงใด  โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคของรายได (Gini 
coefficient) วาควรอยูในชวงใด หลังมีการลงทุนเสร็จสิ้นใน 7 ปขางหนา 

  รอยละ  1.7  นอยกวา 0.35 
  รอยละ  3.3  อยูในชวง 0.36-0.40 
  รอยละ  20.0  อยูในชวง 0.41-0.45 
  รอยละ  41.7  อยูในชวง 0.46-0.50 
  รอยละ  6.7  อยูในชวง 0.51-0.55 
  รอยละ  1.7  มากกวา  0.56 
  รอยละ  24.9  ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
   

  คาเฉล่ียสัมประสิทธ์ิอยูท่ี  0.46 
 

  หมายเหตุ : สัมประสิทธิ์จีนี่ เปนเครื่องมอืวัดความไมเทาเทียมกนัของรายไดในรูปของสัดสวนซึ่งคาจะอยู
ระหวาง  0 กับ 1 ยิ่งคาเขาใกล 1 มากเทาไรแสดงวาความไมเทาเทียมกนัของรายไดยิง่มีมากขึ้น  โดยของ
ไทยปจจุบันมคีาเทากับ 0.480 ซ่ึงสูงกวาประเทศฟลิปปนส  สิงคโปร  สหรัฐฯ เกาหลีใต  และญี่ปุน 
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10.  ตัวช้ีวดั (KPI) อ่ืนๆ ที่ตองการใหตั้งไววดัผลสัมฤทธ์ิจากการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน  
• ควรเปดเผยขอมูลรายละเอียดความกาวหนาของแตละโครงการอยางสม่ําเสมอตอสาธารณะ เชน

การเบิกจายเงนิ อัตราผลตอบแทนของโครงการ  และการชําระหนี้เงนิกู เปนตน 
• มีตัวช้ีวดัทางสังคมที่บงชี้ถึงความแตกตางระหวางเมืองกบัชนบทในมิตติางๆ  เชน  รายไดตอหัว  

การจางงาน  การเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราการกระจกุตวัของเมืองหลวง 
• ไดรับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตโดย Moodys, S&P  
• ดัชนีคอรรัปชั่นของโครงการหรือภาพรวมของประเทศไทยวาลดลงมากนอยเพียงใด  โดยอาจดู

ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นจากรายงานขององคกรเพื่อความโปรงใสสากล หรือ Transparency 
International    

• ระยะเวลาที่ใชในการขนสงเทียบตอระยะทาง 100 กิโลเมตร/ มีรถไฟฟาวิ่งขามภาคภายใน 5 ป 
• ปริมาณการคาที่เพิ่มขึ้น / การเพิ่มการคาแบบ G2G / การทําตลาดของเอกชนที่มากขึน้ 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อเปนขอมูลใหกับรัฐบาลไดรับทราบถึงการคาดหวงัของนักเศรษฐศาสตร  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์จากการ

ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน 
2. เพื่อเปนขอมูลใหกับรัฐบาลไดรับทราบถึงความกังวลใจของนกัเศรษฐศาสตรในประเดน็ตางๆ ที่เกิด

จากการลงทนุในโครงสรางพื้นฐานเพือ่รัฐบาลจะไดนํามาปรับการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี

สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง จะตอง
มีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถดาน
เศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน 33 แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  
ศูนยวิจัยกสิกรไทย  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  บริษัททริสเรทติ้ง  ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารธนชาต  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา    บริษัท
หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน  บริษัทหลักทรัพยภัทร  
บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ  
คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยแมโจ  สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  คณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     

 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-

probability sampling) แตละหนวยตัวอยางที่จะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตร
ในหนวยงานที่กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  13 – 18 มีนาคม 2556 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  19 มีนาคม 2556 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
             หนวยงานภาครัฐ 27 45.0 
             หนวยงานภาคเอกชน 21 35.0 
             สถาบันการศึกษา 12 20.0 

รวม 60 100.0 
เพศ       ชาย 31 51.7 
              หญิง 29 48.3 

รวม 60 100.0 
อายุ  18 ป – 25 ป 1 1.7 
              26 ป – 35 ป 22 36.7 
              36 ป – 45 ป 17 28.2 
              46 ปขึ้นไป 19 31.7 
  ไมระบุ 1 1.7 

รวม 60 100.0 
   
การศึกษา             ปริญญาตรี 2 3.3 
               ปริญญาโท 47 78.4 
               ปริญญาเอก 11 18.3 

รวม 60 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
               1-5  ป 12 20.0 
               6-10 ป 12 20.0 
               11-15 ป 11 18.3 
               16-20 ป 5 8.3 
               ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 19 31.7 
  ไมระบ ุ 1 1.7 

รวม 60 100.0 
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 


