
 
 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง                                       รวม  5  หนา 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “ครบ 1 เดือน  คสช.  : ผลงานในมุมมองนักเศรษฐศาสตร” 

 

นักเศรษฐศาสตร  62.6% บอก ผลงาน 1 เดือน คสช. ชวยแกปญหาประเทศไดเพียงระยะสั้นเทานั้น 
แนะการทํางานในชวงปฏิรูปประเทศระยะที่ 2 ตองวางยุทธศาสตรการปฏิรูปท่ีชัดเจน มุงแกทุกปญหาอยาง
ยั่งยนื และ 51.7% เชื่อ จีดีพี ปนี้ขยายตัวไมถึง 3% 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรช้ันนํา 27 แหง จํานวน 60 คน เร่ือง “ครบ 1 เดือน  
คสช.  : ผลงานในมุมมองนักเศรษฐศาสตร” โดยเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 18 – 25 มิถุนายน ท่ีผานมา ผลสํารวจ
มีดังนี้ 
 การบริหารประเทศภายใต คสช. ในรอบหนึ่งเดือนท่ีผานมาท่ีมีนโยบายมาตรการตางๆ ท่ีออกมา
มากมายนั้น  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญคิดเปนรอยละ 62.6 เห็นวาการดําเนินงานดังกลาวสามารถแกปญหา
ไดเพียงระยะส้ันเทานั้น  มีเพียงรอยละ 18.5 ท่ีเห็นวาสามารถแกปญหาไดในระยะยาว  ขณะท่ีรอยละ 10.6 
มองวาการดําเนินการดังกลาวไมไดผลและไมสามารถชวยแกปญหาได  
 เม่ือพิจารณาการดําเนินงานในแตละเร่ืองพบวา เร่ืองท่ีกําลังดําเนินการอยูและมีแนวโนมท่ีจะ
แกปญหาไดท้ังในระยะส้ันและระยะยาวคือเร่ือง การจัดระเบียบรัฐวิสาหกิจ  และการจัดระเบียบแรงงานตาง
ดาว   
 สวนเรื่องท่ีนักเศรษฐศาสตรมองวาไมไดผลหรือไดผลแคในระยะส้ันเทานั้นคือเร่ือง การปราบปราม
การพนัน / บอน / หวย 
 สําหรับเร่ืองการสรางความปรองดองสมานฉันท  / ไมมีสีเส้ือ นักเศรษฐศาสตรรอยละ 53.3  มองวา
สามารถแกปญหาไดในระยะส้ันเทานั้น  และมีถึงรอยละ 20.0 ท่ีมองวาการแกปญหาดังกลาวไมไดผล 
เชนเดียวกับกิจกรรมคืนความสุขใหกับคนไทยท่ีรอยละ 78.3 เห็นวาไดผลเพียงในระยะส้ันเทานั้น 
 นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตรยังเห็นวาการดําเนินงานของ คสช. ในชวงหน่ึงเดือนท่ีผานมายังขาด
ยุทธศาสตร ขาดกลยุทธ ขาดความเปนรูปธรรมในการแกปญหาอยางยั่งยืน และขาดท่ีปรึกษาท่ีเยี่ยมยอดจึง
อาจทําใหปญหาท่ีกําลังแกอยูในปจจุบันจะกลับมาอีกในอนาคต  ดังนั้น การทํางานในชวงแผนปฏิรูปประเทศ
ระยะท่ี 2 คสช. จึงควรวางยุทธศาสตรการปฏิรูปท่ีชัดเจน มุงแกทุกปญหาอยางยั่งยืนเพื่อใหการปฏิรูปสําเร็จ
ตามท่ีประชาชนคาดหวัง   
 สุดทายเม่ือถามวา จีดีพี ในปนี้จะขยายตัวรอยละ 3 ไดหรือไม  นักเศรษฐศาสตรกวาคร่ึงคิดเปน 
รอยละ 51.7 คิดวาไมได  มีเพียงรอยละ 25.0 ท่ีคิดวาได  
  

 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปนี)้ 
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*************************************************************************************************** 

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

 
1. การทํางานในรอบ 1 เดือนของ คสช. นักเศรษฐศาสตรมีความเช่ือม่ันเพียงใดวาการแกปญหาท่ีกําลังดําเนินการอยู
จะนําไปสูการแกปญหาไดในระยะยาว  

การทํางานในรอบ 1 เดือนของ คสช. 
เชื่อวาจะสามารถแกปญหา... ไมตอบ/ 

ไมแนใจ 
ไมไดผล/ 
แกไมได 

ไดผล 
ในระยะสั้น 

ไดผล 
ในระยะยาว 

1.การจัดระเบียบรัฐวิสาหกิจ 6.7 46.7 38.3 8.3 
2.การจัดระเบียบแรงงานตางดาว 13.3 46.7 30.0 10.0 
3.การปรับโครงสรางราคาพลังงานใหเปนธรรม และ
สะทอนกลไกตลาด 

25.0 28.3 33.3 13.4 

4.การติดตาม ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ภาครัฐ และแกปญหาคอรรัปช่ัน 

11.7 61.7 20.0 6.6 

5.การปราบปรามอาวุธสงคราม / มือปน 0.0 75.0 18.3 6.7 
6.มาตรการลดตนทุนการผลิตท่ีจะใชชวยเหลือ
ชาวนา 

6.7 71.7 18.3 3.3 

7. การสรางความปรองดองสมานฉันท  / ไมมีสีเส้ือ 20.0 53.3 15.0 11.7 
8. การคืนความสุขใหกับคนไทย 3.3 78.3 13.3 5.1 
9. การปราบปรามเครือขายยาเสพติด 3.3 73.3 11.7 11.7 
10. การจัดระเบียบวนิมอเตอรไซต/รถตู/แท็กซ่ี 11.7 68.3 11.7 8.3 
11.การดูแลคาครองชีพ 16.7 66.7 8.3 8.3 
12.การปราบปรามการพนัน / บอน / หวย 8.3 81.7 3.3 6.7 

ภาพรวม 10.6 62.6 18.5 8.3 
     หมายเหตุ : รวบรวมและคัดเลือกโดยกรุงเทพโพลล 
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2.  การทํางานในรอบ 1 เดือนของ คสช. โดยสังเขปตามการประเมินขางตน  มีจุดออนตรงไหนที่ตองรีบแกไข
หรือแนะนําเพิม่เติมสําหรับการทํางานอีก 2 เดือนท่ีเหลือของแผนปฏิรูปประเทศระยะท่ี 1 (เปนคําถาม
ปลายเปด) 

อันดับ 1  การดําเนินงานยังขาดยุทธศาสตร ขาดกลยุทธ ขาดความเปนรูปธรรมในการแกปญหา
อยางยัง่ยนื และขาดท่ีปรึกษาท่ีเยี่ยมยอดจึงอาจทําใหปญหาท่ีกําลังแกอยูในปจจุบันจะ
กลับมาอีกในอนาคต  

อันดับ 2  เพิ่มความจริงจังเดด็ขาด เขมงวด ในการบังคับใชกฏหมาย ไมตองเกรงกลัวผูใด ตองปฏิบัติ
อยางเทาเทียม โดยความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายยังตองมีอยูเม่ือการบริหาร
ประเทศกลับสูภาวะปกติ  

อันดับ 3  เพิ่มการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจส่ิงท่ีทําวามีความจําเปนและมีเปาหมายอยางไร
ในการแกปญหาตางๆ มีการสรางความเช่ือม่ันกับชาวตางชาติ และนักลงทุน  

อันดับ 4  อ่ืนๆ ไดแก เนนแกปญหาของคนหมูมาก(เชนราคาพลังงาน คาครองชีพ) เรงกระตุน
เศรษฐกิจ  แกปญหาจราจร  

หมายเหตุ: มีนักเศรษฐศาสตรแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้จํานวน 32 คน 
 

3.  การทํางานในชวงแผนปฏิรูปประเทศระยะท่ี 2 ภายใตการดูแลและรักษาความสงบของ คสช. มีส่ิงท่ี
ตองการเสนอแนะการทํางานอะไรบาง  เพื่อใหการปฏิรูปสําเร็จ  (เปนคําถามปลายเปด) 

อันดับ 1  วางยุทธศาสตรการปฏิรูปท่ีชัดเจน มุงแกทุกปญหาอยางยัง่ยนื 
อันดับ 2  แกกฏหมายเพ่ือรองรับการปฏิรูป  ปฏิรูปการบังคับใชกฎหมายใหเขมขนในทุกยุคสมัยไม

วาใครมาบริหารประเทศ  เพิม่บทลงโทษใหรุนแรงข้ึน 
อันดับ 3  ปฏิรูปเศรษฐกิจ การเกษตร พลังงาน  แรงงาน  การคอรรัปช่ัน เพื่อประชาชนจะไดอยูดีกนิ

ดี พรอมๆ กับการปฏิรูปสังคมดวยการสรางสังคมท่ีมีวินัย  ยดึถือคุณธรรม  ความซ่ือสัตย
เปนบรรทัดฐานในการอยูรวมกันในสังคม 

อันดับ 4  ส่ือสารกับประชาชนอยางตอเนื่องเพื่อใหประชาชนทราบความกาวหนาในการปฏิรูป
ประเทศ 

อันดับ 5 ใหประชาชน  นักวชิาการ  มีสวนรวมในการปฏิรูป 
อันดับ 6  อ่ืนๆ ตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิรูปเปนระยะๆ / มอบอํานาจเต็มใหกับรัฐบาล

ใหมในชวงท่ี 2 ท่ีจะปฏิรูป / สรางกลไกตรวจสอบการทํางานของ คสช. 
 

หมายเหตุ: มีนักเศรษฐศาสตรแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้จํานวน 31 คน 
 

4. จีดีพี (ณ ราคาคงท่ี) ปนี้จะขยายตัวรอยละ 3 ไดหรือไมเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
รอยละ 51.7  คิดวาไมได  

 รอยละ 25.0  คิดวาได 
รอยละ 23.3  ไมแนใจ/ไมตอบ 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
เพื่อสะทอนความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญทางดานเศรษฐศาสตรท่ีมีตอการทํางาน การบริหารราชการ

แผนดินของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในรอบ 1 เดือนท่ีผานมา 
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี

สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหน่ึง จะตอง
มีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานท่ีเกี่ยวของท่ีตองใชความรูความสามารถดาน
เศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ท่ีทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับช้ันนํา
ของประเทศ จํานวน 27  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  
ศูนยวิจัยกสิกรไทย  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารไทยพาณิชย  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  
บริษัทหลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย  บริษัททิพยประกันชีวิต  คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ    คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  และคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-

probability sampling) แตละหนวยตัวอยางท่ีจะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตร
ในหนวยงานท่ีกําหนดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  18 – 25 มิถุนายน 2557 
 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  26 มิถุนายน 2557 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู  

หนวยงานภาครัฐ 26 43.3 

หนวยงานภาคเอกชน 21 35.0 

สถาบันการศึกษา 13 21.7 

รวม 60 100.0 

เพศ               

ชาย 36 60.0 

หญิง 24 40.0 
รวม 60 100.0 

อายุ           

        18 – 25 ป 1 1.7 

26 – 35 ป 14 23.3 

36 – 45 ป 27 45.0 

46 ปข้ึนไป 18 30.0 
รวม 60 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 5 8.4 

ปริญญาโท 38 63.3 

ปริญญาเอก 17 28.3 
รวม 60 100.0 

ประสบการณทํางานรวม   
1-5  ป 9 15.0 
6-10 ป 18 30.0 
11-15 ป 11 18.3 
16-20 ป 8 13.3 
ต้ังแต 20 ปข้ึนไป 14 23.4 

รวม 60 100.0 
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