
 
 
 
เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง                                       รวม  5  หนา 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “เศรษฐกิจไทยกับการปฏิรูป” 

 
นักเศรษฐศาสตร 83.4% ชี้เศรษฐกิจไทยตองปฏิรูปดวย โดยเฉพาะเรื่องคอรรัปชัน่และนโยบายประชานิยม 
พรอมเตือนหากไมปฏิรูปภายใน 10 ปมีโอกาสไดเห็นเศรษฐกิจตกต่ํา สินคาไทยจะแขงขันไมได ปญหาหนี้
สาธารณะลุกลาม  และประเทศลมละลายในทายท่ีสุด 

 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรช้ันนํา 32 แหง จํานวน 60 คน เร่ือง “เศรษฐกิจไทยกับ
การปฏิรูป” โดยเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 8 – 17 มกราคม ท่ีผานมา พบวา 
 
 นักเศรษฐศาสตรรอยละ 83.4  เห็นวาเศรษฐกิจไทยมีความจําเปนท่ีจะตองมีการปฏิรูปดวย  มีเพียง
รอยละ 8.3 เทานั้นท่ีเห็นวาไมจําเปนตองปฏิรูป  โดยเร่ืองท่ีตองการใหมีการปฏิรูปมากท่ีสุดคือ การขจัด
คอรรัปช่ัน  สงเสริมการแขงขันท่ีโปรงใส และเปนธรรม (รอยละ 79.3) รองลงมาตองการใหมีการปฏิรูปดาน
การคลัง โดยเฉพาะประเด็นความยั่งยืนทางการคลังและการจํากัดนโยบายประชานิยมท่ีไมสมเหตุผล (รอยละ 
51.0) ถัดมาตองการใหมีการปฏิรูปดานการกระจายรายได ความเหล่ือมลํ้าทางรายไดและโอกาส (รอยละ 49.0) 
 

นอกจากนี้  นักเศรษฐศาสตรรอยละ 44.0  เตือนวาหากประเทศไทยยังไมมีการปฏิรูปเศรษฐกิจใด ๆ 
คาดวาภายใน 10 ป สินคาไทยจะแขงขันไมได เศรษฐกิจตกตํ่า มีการวางงานสูง และกินระยะเวลายาวนาน 
รองลงมารอยละ 18.0 คาดวาปญหาหนี้สาธารณะจะลุกลาม รุนแรง  บานปลาย จนยากที่จะแกไข  ฐานะการ
คลังไมมีเสถียรภาพ  ไมมีงบประมาณในการลงทุนจนนําไปสูการลมสลายทางเศรษฐกิจ และประเทศ
ลมละลาย 

 
ในทางตรงกันขาม  หากเศรษฐกิจไดรับการปฏิรูปนักเศรษฐศาสตรรอยละ 42.0 คาดหวังวาจะไดเห็น

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะภาคเกษตร  เศรษฐกิจภาพรวมมีการเติบโตอยาง
มีเสถียรภาพ  ยั่งยืน  และมีความยืดหยุนสูงตอปจจัยเส่ียงตางๆที่จะมากระทบ  รองลงมารอยละ 21.0 คาดหวัง
จะไดเห็นภาพลักษณประเทศท่ีดีข้ึน คอรรัปช่ันเปนศูนย โปรงใส  และตรวจสอบได 
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******************************************************************************************************************* 

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดส่ือถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
******************************************************************************************************************* 
 

 
 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปนี)้ 
 
 
1. เศรษฐกิจไทยจําเปนตองปฎิรูปดวยหรือไม 
 รอยละ 83.4 เห็นวา จําเปนตองปฎิรูป    

รอยละ 8.3  เห็นวา ไมจําเปนตองปฎิรูป     
รอยละ 8.3  ไมตอบ/ไมแนใจ  

 
 
 
 
 

2. หากจําเปนตองปฏิรูป เศรษฐกิจไทยควรปฎิรูปในเร่ืองใดเปนการเรงดวน  
        รอยละ 79.3         ปฏิรูปขจัดคอรรัปชั่น  สงเสริมการแขงขันท่ีโปรงใสและเปนธรรม   
        รอยละ  51.0        ปฏิรูปทางดานการคลัง  ความยั่งยืนทางการคลัง การจํากัดนโยบายประชานยิมท่ีไมสมเหตุผล  
 รอยละ 49.0  ปฏิรูปการกระจายรายได ความเหลื่อมลํ้าทางรายไดและโอกาส  
       รอยละ 32.7         ปฏิรูปภาคเกษตร เพื่อเพิ่มผลิตท้ังในแงของคุณภาพและปริมาณ  รวมถึงราคาสินคาเกษตร 
       รอยละ 31.3        ปฏิรูปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาสงออก 
     รอยละ  20.7        ปฏิรูปทางดานการเงิน  การเขาถึงเงินทุนของชนช้ันรากหญา  แกปญหาหนี้นอกระบบ    
       รอยละ 19.7         ปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากร (เชนท่ีดิน) ท่ีใหเปนธรรม  
        รอยละ  7.7         ปฏิรูปภาคการทองเท่ียว เพื่อรักษาและเพ่ิมจํานวนนกัทองเท่ียว  

รอยละ   9.0          อ่ืนๆ คือ ปฏิรูปการศึกษา  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย การออกกฏหมายท่ีมิชอบ  
การขาดแรงงาน  รวมถึงทักษะแรงงาน  โครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะดานขนสง  
เปนตน 
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3.  ส่ิงท่ีนักเศรษฐศาสตรคาดวาจะเกดิข้ึนภายใน 10 ป หากประเทศไทยยังไมมีการปฏิรูปเศรษฐกิจใด ๆ เลย   
  

รอยละ 44.0 สินคาไทยแขงขันไมได เศรษฐกิจตกต่ํา มีการวางงานสูง กินระยะเวลายาวนาน 
รอยละ 18.0 ปญหาหนี้สาธารณะลุกลาม รุนแรง  บานปลาย จนยากท่ีจะแกไข  ฐานะการคลังไมมี

เสถียรภาพ  ไมมีงบประมาณในการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานตางๆ จนนําไปสูการลม
สลายทางเศรษฐกิจ  ประเทศลมละลาย 

รอยละ 12.0 ภาพลักษณประเทศไทยจะอยูในกลุมประเทศท่ีมีเศรษฐกจิลาลัง  ไมไดรับการยอมรับในเวที
โลก  หรือแมกระท่ังเวทีในภูมิภาค 

รอยละ 10.0 การกระจายรายไดไมเปนธรรม / ความเหล่ือมลํ้าทางรายไดสูง / สังคมมีปญหาและแตกแยก 
รอยละ 8.0 คอรรัปช่ันท่ัวหนา 
รอยละ 8.0 อ่ืนๆ คือ ประชาชนหนี้สินลนพนตัว / เศรษฐกิจอยูในภาวะ Middle income trap / ความ

วุนวายทางการเมืองยังคงมีอยู 
 

 หมายเหตุ : เปนขอคําถามปลายเปดและมีนักเศรษฐศาสตรแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 50 คน 

 
 
 
4.  ภาพเศรษฐกิจไทยในอีก 10 ปขางหนาภายหลังการปฏิรูปท่ีนักเศรษฐศาสตรคาดหวังจะไดเหน็  
 

รอยละ 42.0 ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตร  
เศรษฐกิจภาพรวมมีการเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  ยั่งยนื  และมีความยืดหยุนสูงตอ
ปจจัยเส่ียงตางๆท่ีจะมากระทบ  

รอยละ 21.0 ภาพลักษณประเทศดีข้ึน  คอรรัปช่ันเปนศูนย โปรงใส  ตรวจสอบได 
รอยละ 15.0 สังคมมีความเปนธรรม  เสมอภาค  ความเหล่ืมลํ้าทางรายไดลดลง  ความขัดแยงใน

สังคมลดลง 
รอยละ 13.0 ประเทศม่ันคงและมีบทบาทในเวทีระดับโลก  ประชาชนมั่งค่ัง  คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนดีข้ึน 
รอยละ 9.0 อ่ืนๆ คือ เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภมิูภาค / มีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน

เพิ่มข้ึน / มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี / การดําเนนินโยบายการเงินการคลังมี
ความตอเนื่อง 

 หมายเหตุ : เปนขอคําถามปลายเปดและมีนักเศรษฐศาสตรแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 47 คน 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

เพื่อสํารวจความคิดเหน็นกัเศรษฐศาสตรตอประเดน็การปฏิรูปเศรษฐกิจ  ส่ิงท่ีคาดวาจะเกดิข้ึนกับ
เศรษฐกิจไทยหากไมมีการปฏิรูปเศรษฐกิจใดๆ  รวมถึงภาพประเทศไทยท่ีคาดหวังจะไดเหน็หลังการปฏิรูป 
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี

สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหน่ึง จะตอง
มีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานท่ีเกี่ยวของท่ีตองใชความรูความสามารถดาน
เศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ท่ีทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับช้ันนํา
ของประเทศ จํานวน 32  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  
ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารทหารไทย  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส 
บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยฟลลิป  บริษัทหลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพยเคเคเทรด  บริษัท
หลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ    สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชา
เศรษฐศาสตร และนโยบายสาธารณะมหาวิทย า ลัยศ รีนค รินทร วิ โ รฒ   คณะวิทยาการจั ดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     

 

 
วิธีการรวบรวมขอมูล 

การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-
probability sampling) แตละหนวยตัวอยางท่ีจะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตร
ในหนวยงานท่ีกําหนดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  8 – 17 มกราคม 2557 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  23 มกราคม 2557 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู  

หนวยงานภาครัฐ 23 38.3 

หนวยงานภาคเอกชน 26 43.3 

สถาบันการศึกษา 11 18.4 

รวม 60 100.0 

เพศ               

ชาย 34 56.7 

หญิง 26 43.3 
รวม 60 100.0 

อายุ           

       18 ป – 25 ป 2 3.3 

26 ป – 35 ป 21 35.0 

36 ป – 45 ป 20 33.3 

46 ปข้ึนไป 17 28.4 
รวม 60 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 3 5.0 

ปริญญาโท 44 73.3 

ปริญญาเอก 13 21.7 
รวม 60 100.0 

ประสบการณทํางานรวม   
1-5  ป 11 18.3 
6-10 ป 16 26.7 
11-15 ป 10 16.7 
16-20 ป 7 11.7 
ต้ังแต 20 ปข้ึนไป 16 26.6 

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 


