
 
 
 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “8 ประเด็นปญหาเศรษฐกิจกับการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลใน 2 ปท่ีเหลือ” 

 

 นับตั้งแตตนป 2556 เปนตนมาประเด็นเศรษฐกิจถือเปนประเด็นขาวที่อยูในความสนใจของ
สาธารณชนซึ่งแตละประเด็นปญหามีระดับความรุนแรงที่แตกตางกัน  เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความรุนแรงของ
ประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะ 2 ปขางหนา  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ           
(กรุงเทพโพลล) รวมกับ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงไดดําเนินการสํารวจความเห็น               
นักเศรษฐศาสตรจากองคกรชั้นนํา  31  แหง จํานวน 63 คน เร่ือง  “8 ประเด็นปญหาเศรษฐกิจกับการบริหาร
เศรษฐกิจของรัฐบาลใน 2 ปท่ีเหลือ” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่  11 – 18 มิถุนายน 2556 ที่ผานมา พบวา  
 

 นักเศรษฐศาสตรรอยละ 63.5 มองวาปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่มีความรุนแรงและ
ควรเรงแกไขโดยเร็วเพราะอาจนําไปสูวิกฤติเศรษฐกิจได  ถัดมารอยละ 69.9 และรอยละ 63.5  ตองการให
เฝาระวังเปนพิเศษในปญหาหนี้ภาคครัวเรือน และปญหาหนี้สาธารณะตามลําดับ 
 

 สวนปญหาที่นักเศรษฐศาสตรตองการใหรัฐบาลเฝาระวังมีดังนี้  ปญหาฟองสบูในภาค
อสังหาริมทรัพย (รอยละ 96.9)   ปญหาเศรษฐกิจโลกตกต่ํา (รอยละ 93.6)  ปญหาเงินบาทแข็งคา (รอยละ 
90.5)  ภาวะเงินเฟอ/ขาวของแพง (รอยละ 82.5)  และปญหาการปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ (รอยละ 
81.0)   
 

  สําหรับขอเสนอแนะในการบริหารเศรษฐกิจในชวง 2 ปที่เหลือของรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ มีดังนี้ 
      อันดับ 1  ขอใหเลิกและปรับเปลี่ยนการดําเนินโครงการประชานิยมตางๆ โดยเฉพาะโครงการรับ
จํานําขาว  เชน การกําหนดวงเงินที่ชัดเจนในแตละปการผลิต  และควรเปนระบบที่อิงกับราคาตลาด  มีการ
จัดทําโซนนิ่งพื้นที่การผลิตที่เขารวมโครงการ  รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปพรอมๆกัน 
      อันดับ 2  เรงรัดการเบิกจายเงินในโครงการลงทุนตางๆ และใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ   
คุมคากับการลงทุน  โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการ Mega projects 
      อันดับ 3  จริงจังกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ดําเนินโครงการตางๆ ดวยความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบได 
 

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

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้ เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
******************************************************************************************************************************

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปนี)้ 
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1.  ความรุนแรงของปญหาทางดานเศรษฐกิจของไทยในดานตางๆ  ในระยะ 2 ปขางหนา 
 

ประเด็นปญหาทางดานเศรษฐกิจ 

ความรุนแรงของปญหา 
ไมตอบ/ 
ไมทราบ 

ปกติ 
ไมเปน 
ปญหา 

เฝา 
ระวัง 

เฝาระวัง
เปนพิเศษ 

เรงแกไขโดยเรว็/
อาจนําไปสูวิกฤติ

เศรษฐกิจ 
1. ภาวะเงินเฟอ  / ขาวของแพง  17.5 47.6 20.6 14.3 0.0 
2. เงินบาทแข็งคา 7.9 52.4 33.3 4.8 1.6 
3. หนี้สินภาคครัวเรอืน 3.2 23.8 52.4 17.5 3.1 
4. หนี้สาธารณะ 1.6 34.9 34.9 28.6 0.0 
5. การทุจริตคอรรัปชั่น 1.6 6.3 25.4 63.5 3.2 
6. เศรษฐกิจโลกตกต่ํา 4.8 54.0 33.3 6.3 1.6 
7. ฟองสบูในภาคอสังหาริมทรัพย 3.1 54.0 38.1 4.8 0.0 
8. การปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ 15.9 41.3 30.2 9.5 3.1 
9. อื่นๆ คือ (1) เศรษฐกิจในประเทศและเอเชีย (2) การผันผวนของคาเงินบาท (3) การกระจายรายได 

               (4) การกูเงินของรัฐบาลมาลงทุนในโครงการที่ไมคุมคา  (5) การปรับตัวของ SMEs ในการเปด AEC 
                  (6) โครงการรับจํานําขาว  (7) ความนาเชื่อถือของรัฐบาล 

 

 
2.   ขอเสนอแนะในการบริหารเศรษฐกิจในชวง 2 ปท่ีเหลือของรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ 
 

 อันดับ 1       ขอใหเลิกและปรับเปลี่ยนการดําเนินโครงการประชานิยมตางๆ โดยเฉพาะโครงการรับจํานํา
ขาว  เชน การกําหนดวงเงินที่ชัดเจนในแตละปการผลิต  และควรเปนระบบที่อิงกับราคา
ตลาด  มีการจัดทําโซนนิ่งพื้นที่การผลิตที่เขารวมโครงการ  รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ไปพรอมๆกัน 

อันดับ 2        เรงรัดการเบิกจายเงินในโครงการลงทุนตางๆ และใชงบประมาณอยางมปีระสิทธิภาพ   คุมคา
กับการลงทุน  โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการ Mega projects 

อันดับ 3       จริงจังกับการแกปญหาการทจุริตคอรรัปชั่น ดําเนนิโครงการตางๆ ดวยความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได 

อันดับ 4       ใหความสําคัญกับการดูแลและบริหารหนี้สาธารณะอยางใกลชิด 
อันดับ 5        อ่ืนๆ คือ  รัฐมนตรีตองเกงมคีวามรูมีความสามารถ/สรางความแขง็แกรงใหภาคธุรกิจและภาค

เกษตรกรรม/เตรียมความพรอมสําหรับการเขาสู AEC/ ควรลดปญหาและประเดน็ทางการเมือง  
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความรุนแรงของประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึน้ 
2. เพื่อใหขอเสนอแนะในการบริหารเศรษฐกิจในชวง 2 ปขางหนา   

 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยาง
หนึ่ง จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรู
ความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  
วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 31  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนยวิจัย
กสิกรไทย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารธนชาต  
บริษัทหลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน บริษัทหลักทรัพยไอรา  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนฟนันซา  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและพยากรณทางการเกษตรมหาวิทยาลัยแมโจ สํานักวิชาการ
จัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชา
เศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวจิัยโดยการเลือกตวัอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-
probability sampling) แตละหนวยตวัอยางที่จะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยงั
นักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  11 – 18 มิถุนายน 2556 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  20 มิถุนายน 2556 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 27 42.9 
           หนวยงานภาคเอกชน 22 34.9 
           สถาบันการศึกษา 14 22.2 

รวม 63 100.0 
เพศ    
            ชาย 31 49.2 
            หญิง 32 50.8 

รวม 63 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 23 36.5 
            36 ป – 45 ป 19 30.2 
            46 ปขึ้นไป 21 33.3 

รวม 63 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 4 6.4 
             ปริญญาโท 46 73.0 
             ปริญญาเอก 13 20.6 

รวม 63 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 10 15.9 
              6-10 ป 16 25.4 
              11-15 ป 10 15.9 
              16-20 ป 9 14.3 
              ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 18 28.5 

รวม 63 100.0 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776  มือถือ 084-699-0580 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


