
 
 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง                                       รวม  7  หนา 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “ประเทศไทยบนโหมดปฏิรูป” 

 

นักเศรษฐศาสตร  65.0% เห็นวานายกรัฐมนตรีควรมีคุณสมบัติ “เปนคนเด็ดขาด กลาตัดสินใจ และให
ความสําคัญกับการปฏิรูป” ระบุอยากเห็นภาพประเทศไทยไมมีคอรรัปชั่น  ไมมีระบบอุปถัมภ  หลังการปฏิรูป
แลวเสร็จ  พรอมใหกําลังใจหัวหนา คสช. ในการอดทน ม่ันคง แนวแน  กลาทําในส่ิงท่ีถูกตอง โดยยึด
ผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนสําคัญ สวนแนวโนมเศรษฐกิจตอจากนี้ไป  นักเศรษฐศาสตร 
80.0% เห็นวาเศรษฐกิจนาจะดีขึ้น   
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรช้ันนํา 31 แหง จํานวน 60 คน เร่ือง “ประเทศไทยบน
โหมดปฏิรูป” โดยเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 26 – 30 พฤษภาคม 2557 ท่ีผานมา ผลสํารวจมีดังนี้ 
 

 การบริหารประเทศในหวงเวลานี้  นักเศรษฐศาสตรรอยละ 65.0 เห็นวานายกรัฐมนตรีควรมี
คุณสมบัติ  เปนคนเด็ดขาด กลาตัดสินใจ และใหความสําคัญกับการปฏิรูป  รองลงมารอยละ 10.0  ควรเปนคน
ประนีประนอมและเปนท่ียอมรับท้ังฟาก กปปส. และ นปช.  เม่ือถามถึงกรอบเวลาในการบริหารประเทศท่ี
เหมาะสม รอยละ 41.7  เห็นวาไมควรเกิน 1 ป รองลงมารอยละ 20.0  เห็นวาไมควรเกิน 6 เดือน 
 

 สําหรับประเดน็การปฏิรูปวาควรมีตัวแทนจากภาคการเมืองหรือไม  นกัเศรษฐศาสตรคิดเปนสัดสวน
ท่ีเทากันท่ีรอยละ 36.7 เห็นวาควรมีตัวแทนจากภาคการเมืองโดยใหเหตุผลท่ีสําคัญวา  “นักการเมืองเปนผูรู
ปญหาและผูสรางปญหาในภาคปฏิบัติจึงตองเลือกคนท่ีเปนกลางและมีจํานวนไมมาก หากขาดคนกลุมนี้อาจ
เกิดการไมยอมรับในภายหลัง”  สวนท่ีเหน็วาไมควรมีตัวแทนจากภาคการเมืองโดยใหเหตุผลวา “ภาค
การเมืองเปนตนเหตุของปญหาสําคัญท่ีทําใหตองมีการปฏิรูปประเทศ  จึงไมควรมีท้ังนี้ก็เพื่อความเปนกลาง 
เพื่อความเปนอิสระปราศจากอิทธิพลทางการเมือง ไมมีการปกปองผลประโยชนทางการเมือง” 
 

 สวนเร่ืองท่ีนักเศรษฐศาสตรตองการใหมีการปฏิรูปมากท่ีสุด คือ  ดานการเมืองตองการใหปฏิรูปเพื่อ
แกปญหาการทุจริต  คอรรัปชั่น ในทุกระดับ (รอยละ 41.5)   ดานเศรษฐกิจตองการใหปฏิรูประบบภาษี (ไมวา
จะเปน ภาษีท่ีดิน ภาษีมรดก) เพื่อลดความเหล่ือมลํ้า และกระจายรายได กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคให
มากขึ้น (รอยละ 29.6)  ดานสังคมตองการใหปฏิรูปการศึกษา โอกาสในการศึกษาท่ีเทาเทียม พัฒนาบุคลากร
ทางศึกษา พัฒนาการใชภาษาอังกฤษ (รอยละ 34.5) 
 

 เม่ือถามถึงภาพประเทศไทยในจินตนาการท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนหลังการปฏิรูปแลวเสร็จ  คือ อันดับ 1  
ประเทศไทยไมมีคอรรัปชั่น  ไมมีระบบอุปถัมภ  อันดับ 2  คนไทยรักใคร  สามัคคี  ปรองดอง  อันดับ 3  ไมมี
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การซ้ือสิทธิขายเสียง  ไมมีนโยบายประชานิยมสุดโตง  นักการเมืองมีคุณภาพ  โดยนักเศรษฐศาสตรม่ันใจวา
การปฏิรูปประเทศจะสําเร็จรอยละ 50.0  จากท่ีคาดหวังไว  
 

 สวนส่ิงท่ีนักเศรษฐศาสตรอยากบอกกับหัวหนา คสช. ในประเด็นการปฏิรูป มีดังนี้ 
อันดับ 1  เปนกําลังใจให ขอใหอดทน ม่ันคง แนวแน  กลาทําในส่ิงท่ีถูกตอง โดยยึด

ผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนสําคัญ  
อันดับ 2  ตองเขาใจปญหาท่ีจะปฏิรูป ตองปฏิรูปอยางจริงจัง ปูพื้นฐานเรื่องการปฏิรูปให

ม่ันคงเพื่อสานตอในอนาคต  
อันดับ 3  ตองแกปญหาคอรรัปช่ันใหได  สรางคานิยมรังเกียจการคอรรัปช่ัน 

 

สําหรับแนวโนมเศรษฐกจิตอจากนี้ไป  นกัเศรษฐศาสตรรอยละ 80.0 เห็นวาเศรษฐกจินาจะดีข้ึน รองลงมา
รอยละ 6.7 เหน็วาเศรษฐกิจนาจะแยลงอีก 
 
(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปน้ี) 
 
1. ภายใตการดแูลรักษาความสงบโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ทานคิดวานายกรัฐมนตรีควรเปนคนที่มี
คุณสมบัติอยางไรเปนพิเศษในหวงเวลานี ้

รอยละ  65.0  เปนคนเด็ดขาด กลาตัดสินใจ และใหความสําคัญกับการปฏิรูป   
รอยละ  10.0  เปนคนประนีประนอมและเปนท่ียอมรับท้ังฟาก กปปส. และ นปช.   

   รอยละ   6.7  มีความรูความสามารถทางดานเศรษฐกจิ 
รอยละ    5.0  เปนท่ียอมรับในเวทีระหวางประเทศ 
รอยละ  10.0  อ่ืนๆ คือ มีความเปนกลาง เปนท่ียอมรับของประชาชนโดยท่ัวไปโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ระหวางคูขัดแยงท้ังสองฝาย รวมถึงมีความรูความสามารถอยางรอบดาน มีคุณธรรม 
ซ่ือสัตย ไมเหน็แกประโยชนตนเองและพวกพอง 

รอยละ    3.3 ไมแนใจ/ไมตอบ 
 

2. กรอบเวลาในการปฏิรูปภายใตการบริหารจัดการโดย คสช. หรือรัฐบาลชุดใหม ควรกินเวลานานท่ีสุดไมเกิน
เทาใด   

   รอยละ    20.0  ไมควรเกนิ 6 เดือน  
รอยละ    41.7  ไมควรเกิน 1 ป  
รอยละ    16.7  ไมควรเกนิ 1 ป 6 เดือน  
รอยละ    13.3  ไมควรเกนิ 2 ป  
รอยละ     1.7  ไมควรเกนิ 5 ป  
รอยละ     3.3  ไมควรกําหนดระยะเวลา  
รอยละ     3.3  ไมแนใจ/ไมตอบ 
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3. การปฏิรูปควรมีตัวแทนจากภาคการเมือง หรือไม   

   รอยละ    36.7  ควรมีตัวแทนจากภาคการเมือง เพราะ...  
(1) เปนผูรูปญหา/ผูสรางปญหาในภาคปฏิบัติจึงตองเลือกคนท่ีเปนกลางและมีจํานวนไมมาก  
(2) เปนผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญท่ีจะตองปฏิรูป ถาไมมีอาจเกิดการไมยอมรับในภายหลัง  
(3) ควรมีจากทุกภาคสวนและภาคการเมืองอาจถือเปนตัวแทนประชาชน 

รอยละ    36.7  ไมควรมีตัวแทนจากภาคการเมือง เพราะ... 
(1) ภาคการเมืองเปนตนเหตุของปญหาสําคัญท่ีทําใหตองมีการปฏิรูปประเทศ 
(2) เพื่อความเปนกลาง เพื่อความเปนอิสระปราศจากอิทธิพลทางการเมือง ไมมีการ

ปกปองผลประโยชนทางการเมือง 
(3) ผลการปฏิรูปอาจไมไดรับการยอมรับจากประชาชน 

รอยละ    26.6  ไมแนใจ/ไมตอบ 
 

4. การปฏิรูปประเทศไทยประเด็นใดในแตละดานตอไปนี้  ท่ีทานตองการใหมีการปฏิรูปมากท่ีสุด 
4.1  ปฏิรูปดานการเมือง โดยเฉพาะในประเด็น...  

อันดับ 1  การแกปญหาการทุจริต  คอรรัปชั่น  ในทุกระดับ (รอยละ 41.5)   
อันดับ 2  ระบบการเลือกต้ัง การซ้ือเสียง นโยบายประชานิยม และคุณภาพนกัการเมือง(รอยละ 30.2) 
อันดับ 3  กลไกการตรวจสอบ ถวงดุล (รอยละ 11.3)   
อันดับ 4  อ่ืนๆ ไดแก ความเปนอิสระของ สส. การกระจายอํานาจ  การมีสวนรวมทางการเมือง  

การปรองดอง (รอยละ 17.0)     
 

4.2 ปฏิรูปดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในประเด็น... 
อันดับ 1  ปฏิรูประบบภาษี (ไมวาจะเปน ภาษีท่ีดิน ภาษีมรดก) เพื่อลดความเหล่ือมลํ้า และ

กระจายรายได กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคใหมากขึน้ (รอยละ 29.6)  
อันดับ 2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พัฒนา Logistic (รอยละ 13.0) 
อันดับ 3  เพิ่มประสิทธิภาพของสินคาสงออก สินคาเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันโดยใชประโยชนจากการคาเสรีและการเปด AEC (รอยละ 13.0) 
อันดับ 4  สรางบรรยากาศการแขงขันท่ีเทาเทียม และเปนธรรม ไมมีสวยธุรกิจ (รอยละ 11.1) 
อันดับ 5  บริหารเศรษฐกิจโดยยดึตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มองความยั่งยืนในระยะยาว 

มีความสมดุลในภาพรวมของเศรษฐิจ เนนผลิตภาพ (รอยละ 9.2) 
อันดับ 6  ลดคาครองชีพของประชาชน / แกปญหาหนี้ภาคครัวเรือน หนี้นอกระบบ (รอยละ 9.2) 
อันดับ 7  อ่ืนๆ ไดแก ใชนโยบายประชานยิมอยางสรางสรรค  อยาบิดเบือนกลไกราคา  สราง

ความเช่ือม่ันใหนักลงทุนและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  ใหความสําคัญกับความ
ยั่งยืนทางการคลัง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและบริหารอยางมืออาชีพ 
(รอยละ 14.9) 
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4.3 ปฏิรูปดานสังคม  โดยเฉพาะในประเดน็... 
อันดับ 1  ปฏิรูปการศึกษา  โอกาสในการศึกษาท่ีเทาเทียม พัฒนาบคุลากรทางการศึกษา 

พัฒนาการใชภาษาอังกฤษ (รอยละ 34.5) 
อันดับ 2  สรางความเทาเทียมกันในสังคม  ลดความเหล่ือมลํ้า  กระจายรายได (รอยละ 21.8) 
อันดับ 3  ปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหกับคนไทยใหรูหนาท่ี  ไมใชรูแตสิทธิ  มีความละอายตอการ

ทําความผิด  สรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับสังคม (รอยละ 20) 
อันดับ 4  ปฏิรูปกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายท่ีจริงจัง เปนธรรม เทาเทียม (รอยละ 7.3) 
อันดับ 5  เรงสรางความปรองดอง ความสมัครสมานสามัคคีในหมูคนไทย (รอยละ 7.3) 
อันดับ 6  ปราบปรามยาเสพติด  อาชญากรรม (รอยละ 5.5) 
อันดับ 7  อ่ืนๆ ไดแก ปฏิรูประบบราชการ  เตรียมรับมือสังคมผูสูงอายุ (รอยละ 3.6) 

 
5. ภาพประเทศไทยท่ีคาดหวังจะไดเห็นเม่ือการปฏิรูปประเทศแลวเสร็จ  

   อันดับ 1  ไมมีคอรรัปชั่น  ไมมีระบบอุปถัมภ (รอยละ 21.2) 
   อันดับ 2  คนไทยรักใคร  สามัคคี  ปรองดอง (รอยละ 19.7) 
   อันดับ 3  ไมมีการซ้ือสิทธิขายเสียง  ไมมีนโยบายประชานิยมสุดโตง  นักการเมืองมีคุณภาพ (รอยละ 12.1) 
   อันดับ 4  คนไทยมีคานิยมท่ีสงเสริมคนเกงและเปนคนด ี ซ่ือสัตย  เสียสละ (รอยละ 9.1) 
   อันดับ 5  การเมืองไทยมีเสถียรภาพ (รอยละ 7.6) 
   อันดับ 6  มีระบบถวงดุล  ตรวจสอบ  และบทลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพ (รอยละ 7.6) 
   อันดับ 7  มีเศรษฐกิจท่ีเปนธรรม  ลดความเหล่ือมลํ้า  ประชาชนกนิดีอยูดี (รอยละ 7.6) 
   อันดับ 8  ขาราชการเปนอิสระจากนกัการเมือง (รอยละ 6.1) 
   อันดับ 9  กฏหมายศักดิ์สิทธ์ิ (รอยละ 4.5) 

อันดับ 10 อ่ืนๆ ไดแก คนไทยเขาใจประชาธิปไตยมากขึ้น  ฝายบริหารมีอํานาจทางการใชจายนอยและ
อยูภายใตการควบคุมโดยฝายนิติบัญญัติ (รอยละ 4.5)  

 
6. ทายท่ีสุดแลว  มีความม่ันใจวาการปฏิรูปประเทศจะสําเร็จตามท่ีคาดหวังไวกี่เปอรเซ็นตจากขอขางตน  

   รอยละ    66.7  ม่ันใจวาการปฏิรูปประเทศจะสําเร็จ 50% จากท่ีคาดหวังไว 
(คาเฉล่ีย=51.4%, คากลาง=50.0%, คาสูงสุด=90.0%, คานอยสุด=0.0%,              
คาเฉล่ียท่ีตัดคาสูงสุดและตํ่าสุดออก=51.7%, SD=20.3%) 

รอยละ    33.3 ไมแนใจ/ไมตอบ 
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7. ส่ิงท่ีอยากบอกกับหวัหนา คสช. ในประเด็นการปฏิรูป 
อันดับ 1  เปนกําลังใจให ขอใหอดทน ม่ันคง แนวแน  กลาทําในส่ิงท่ีถูกตอง โดยยึดผลประโยชนของ

ประชาชนและประเทศชาติเปนสําคัญ (รอยละ 32.1) 
อันดับ 2  ตองเขาใจปญหาท่ีจะปฏิรูป ตองปฏิรูปอยางจริงจัง ปูพื้นฐานเรื่องการปฏิรูปใหม่ันคงเพื่อ

สานตอในอนาคต (รอยละ 17.9) 
อันดับ 3  ตองแกปญหาคอรรัปช่ันใหได  สรางคานิยมรังเกียจการคอรรัปช่ัน(รอยละ 10.7) 
อันดับ 4  ตองจัดการเลือกต้ังโดยเร็ว (รอยละ 8.9) 
อันดับ 5  ลดการผูกขาดของภาคธุรกิจ  กระจายอํานาจการปกครอง  ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 

(รอยละ 5.6) 
อันดับ 6  ตองเลือกคนเกงและดีมาชวยกันบริหารประเทศในชวงเปล่ียนผาน (รอยละ 3.6) 
อันดับ 7  ตองมีความยุติธรรมในการลงโทษผูกระทําความผิด  รวมถึงผูกระทําความผิดทางการเมือง 

(รอยละ 3.6) 
อันดับ 8  อ่ืนๆ ไดแก ใหเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ ใหนักวิชาการชวยคิดแกปญหา (ไมควรใช

ตัวแทนกลุมอาชีพเพียงอยางเดียว) เรงสรางความปรองดอง  แกปญหาการพนัน ส่ือสารกับ
ตางประเทศใหเขาใจสังคมและการเมืองไทย  ลดกําลังทหาร (รอยละ 17.6) 

   หมายเหตุ : มีนักเศรษฐศาสตรแสดงความคิดเห็นในประเด็นนีจ้ํานวน 51 คน 
 
8.  แนวโนมเศรษฐกิจตอจากนี้ไป  นาจะเปนไปในทิศทางใด    

   รอยละ    80.0  เศรษฐกจินาจะดีข้ึน 
รอยละ      6.7  เศรษฐกิจนาจะแยลงอีก 
รอยละ      5.0  เหมือนเดิม ไมดีข้ึนหรือแยลง  
รอยละ      8.3 ไมแนใจ/ไมตอบ 

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

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

วัตถุประสงค  
เพื่อสะทอนความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญทางดานเศรษฐศาสตรตอความคาดหวังในการปฏิรูปประเทศ

ไทย  รวมถึงการบริหารราชการแผนดินภายใตการดแูลรักษาความสงบโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี

สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหน่ึง จะตอง
มีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานท่ีเกี่ยวของท่ีตองใชความรูความสามารถดาน
เศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ท่ีทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับช้ันนํา
ของประเทศ จํานวน 31  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  
บริษัททริสเรทต้ิง ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ศูนยวิจัยกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารทหารไทย  สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัท
หลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน บริษัทหลักทรัพยฟนันเซียไซรัส บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ    สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและ
นโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-

probability sampling) แตละหนวยตัวอยางท่ีจะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตร
ในหนวยงานท่ีกําหนดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  26 – 30 พฤษภาคม 2557 
 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  8 มิถุนายน 2557 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู  

หนวยงานภาครัฐ 28 46.7 

หนวยงานภาคเอกชน 22 36.7 

สถาบันการศึกษา 10 16.6 

รวม 60 100.0 

เพศ               

ชาย 36 60.0 

หญิง 24 40.0 
รวม 60 100.0 

อายุ           

26 ป – 35 ป 13 21.7 

36 ป – 45 ป 23 38.3 

46 ปข้ึนไป 24 40.0 
รวม 60 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 3 5.0 

ปริญญาโท 41 68.3 

ปริญญาเอก 16 26.7 
รวม 60 100.0 

ประสบการณทํางานรวม   
1-5  ป 8 13.3 
6-10 ป 14 23.3 
11-15 ป 9 15.0 
16-20 ป 10 16.7 
ต้ังแต 20 ปข้ึนไป 19 31.7 

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 


