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ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  

เร่ือง “ความเชือ่ม่ันตอทีมเศรษฐกิจกับการบรรลุผลของนโยบายเศรษฐกิจท่ีแถลงตอ สนช.” 
 

 
 

 
 
 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผย           
ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรช้ันนํา 27 แหง จํานวน 64 คน เร่ือง "ความเช่ือม่ันตอทีมเศรษฐกิจกับการ
บรรลุผลของนโยบายเศรษฐกิจท่ีแถลงตอ สนช." โดยเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 11–22 กันยายน ท่ีผานมา ผลสํารวจมีดังนี้ 
 

 ในภาพรวมนักเศรษฐศาสตรรอยละ 51.3 มีความเชื่อม่ันในความรูความสามารถของทีมเศรษฐกิจรัฐบาล   
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา รองลงมารอยละ 19.2 ไมคอยเช่ือม่ัน รอยละ 3.3 ไมเช่ือม่ัน  ท่ีเหลือรอยละ 26.2 ไมแนใจ  
เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคลพบวา พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี  นักเศรษฐศาสตรรอยละ 73.4 มีความ
เชื่อม่ัน สวนรัฐมนตรี 3 ลําดับแรก (จาก 10 อันดับ) ท่ีนักเศรษฐศาสตรมีความเช่ือม่ันมีดังนี้ 
 

  อันดับ 1    ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล    รองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ  รอยละ  76.6  มีความเช่ือม่ัน 
  อันดับ 2   นายณรงคชัย อัครเศรณี    รมว.กระทรวงพลังงาน   รอยละ  65.6  มีความเช่ือม่ัน 
  อันดับ 3   นายสมหมาย ภาษี      รมว.กระทรวงการคลัง   รอยละ  62.5  มีความเช่ือม่ัน 
 

 เม่ือถามถึงความเปนไปไดของนโยบายดานเศรษฐกิจท่ีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
(สนช.) จะบรรลุผลไดตามเปาหมายท่ีวางไว  ในภาพรวมนักเศรษฐศาสตรรอยละ 44.9 เช่ือวามีความเปนไปไดนอยท่ี
นโยบายเศรษฐกิจท่ีแถลงไวตอ สนช. จะบรรลุผล  ซ่ึงมีสัดสวนพอๆ กบักลุมท่ีเห็นวามีความเปนไปไดมากท่ีจะ
บรรลุผลซ่ึงเทากับรอยละ 44.5 โดยนโยบายท่ีเหน็วามีความเปนไปไดมากท่ีจะบรรลุผล  มีดังนี้  
 

อันดับ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและคมนาคมเชน โครงการ
รถไฟฟา โครงการขยายสนามบิน  

รอยละ  78.1    
เปนไปไดมากท่ีจะบรรลุผล   

อันดับ 2 ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุง
วิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา

รอยละ  54.7    
เปนไปไดมากท่ีจะบรรลุผล   

อันดับ 3 ขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม เชน ภาษีมรดก ภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสราง 

รอยละ  53.1    
เปนไปไดมากท่ีจะบรรลุผล   

   

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร (รวม 5 หนา) 
จาก  อ.กิตติศักดิ์ พรหมรัตน  ผอ.ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โทร 084-6990580

นักเศรษฐศาสตร 51.3% เชือ่ม่ันในความรูความสามารถของทีมเศรษฐกิจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 
แต 44.9% เชื่อวามีความเปนไปไดนอยท่ีนโยบายเศรษฐกิจท่ีไดแถลงไวตอ สนช. จะบรรลุผล 
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สวนนโยบายท่ีเห็นวามีความเปนไปไดนอยท่ีจะบรรลุผล มีดังนี้ 
 

อันดับ 1 การแบงเขต (Zoning) พื้นท่ีปลูกสินคาเกษตร รอยละ  62.5   เปนไปไดนอยท่ีจะบรรลุผล  
อันดับ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ

ใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
รอยละ  62.5   เปนไปไดนอยท่ีจะบรรลุผล  

อันดับ 3 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs รอยละ  53.1   เปนไปไดนอยท่ีจะบรรลุผล  
   

 
(โปรดพิจารณารายละเอียดผลสํารวจตามประเด็นขอคําถามดังตอไปนี)้ 
 
1. ความเช่ือม่ันในความรูความสามารถของทีมเศรษฐกิจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  

 

 
รายชื่อรัฐมนตรี เชื่อม่ัน 

ไมคอย 
เชื่อม่ัน 

ไม
เชื่อม่ัน 

ไม
แนใจ/ 
ไมตอบ

 พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 73.4 17.2 1.6 7.8 

อันดับ 1 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล           รองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ 76.6 14.1 3.1 6.2 

อันดับ 2 นายณรงคชยั อัครเศรณี    รมว.กระทรวงพลังงาน 65.6 17.2 3.1 14.1 

อันดับ 3 นายสมหมาย ภาษี              รมว.กระทรวงการคลัง 62.5 17.2 3.1 17.2 
อันดับ 4 นายจกัรมณฑ ผาสุกวนิช    รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม 56.3 10.9 1.6 31.2 
อันดับ 5 นายดอน ปรมัตถวินัย            รมว.กระทรวงการตางประเทศ 56.3 10.9 1.6 31.2 
อันดับ 6 นายปติพงศ พึง่บุญ ณ อยุธยา       รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ 45.3 12.5 3.1 39.1 
อันดับ 7 นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร     รมว.กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 42.2 21.9 4.7 31.2 
อันดับ 8 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง    รมว.กระทรวงคมนาคม 37.5 29.7 3.1 29.7 
อันดับ 9 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลปยะ   รมว.กระทรวงพาณิชย 26.6 31.3 3.1 39.0 
อันดับ 10 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รมว.กระทรวงแรงงาน 21.9 28.1 7.8 42.2 
 ภาพรวม 51.3 19.2 3.3 26.2 
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2.  ความเปนไปไดท่ีนโยบายดานเศรษฐกจิท่ีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) จะ
บรรลุผลไดตามเปาหมายท่ีวางไว     
 

คําแถลงนโยบายดานเศรษฐกิจ 
การบรรลุผลของนโยบาย 

เปนไปได 
มาก 

เปนไปได 
นอย 

ไมตอบ/ 
ไมแนใจ 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและคมนาคม เชน โครงการ
รถไฟฟา โครงการขยายสนามบิน 

78.1 17.2 4.7 

2. ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุง
วิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา 54.7 34.4 10.9 

3. ขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม เชน ภาษีมรดก ภาษีท่ีดนิและส่ิง
ปลูกสราง 

53.1 40.6 6.3 

4. ปฏิรูปโครงสรางราคาเช้ือเพลง ใหสอดคลองกับตนทุน ใหมีภาระภาษี
ท่ีเหมาะสม และไมทําใหเกดิการใชอยางฟุมเฟอย 

45.3 45.3 9.4 

5. บริหารจัดการหน้ีสาธารณะท่ีมีจํานวนมากกวา 700,000 ลานบาท  
เพื่อใหมีงบประมาณในการลงทุนพัฒนาประเทศท่ีมากข้ึน 

42.2 42.2 15.6 

6. ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดท่ีเหมาะสม ท้ังในแงการลดตนทุนการผลิต
และดูแลราคาสินคาเกษตรทีตํ่่าผิดปกติใหสูงข้ึนตามสมควร 

42.2 46.9 10.9 

7. แกปญหาน้าํทวมในฤดูฝนท้ังท่ีทวมในบริเวณกวางและทวมเฉพาะ
พื้นท่ี และปญหาขาดแคลนน้ําในบางพืน้ท่ีและบางฤดูกาล 

39.1 43.8 17.1 

8. เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs 31.3 53.1 15.6 

9. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมี
ประสิทธิภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 35.9 62.5 1.6 

10. การแบงเขต (Zoning) พืน้ท่ีปลูกสินคาเกษตร 23.4 62.5 14.1 

ภาพรวม 44.5 44.9 10.6 
                    หมายเหตุ : กรุงเทพโพลลรวบรวมจากคําแถลงนโยบายดานเศรษฐกิจ 

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

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรฉบับน้ี  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ 
นักเศรษฐศาสตรซึ่งมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 

************************************************************************************************************ 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
เพื่อสะทอนความเชือ่ม่ันของนักเศรษฐศาสตรท่ีมีตอรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา  รวมถึงความเปนไปไดของนโยบายดานเศรษฐกิจในการบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไวตามท่ีรัฐบาลได
แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)  

     

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณีสําเร็จ

การศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหน่ึง จะตองมีประสบการณ
ในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานท่ีเกี่ยวของท่ีตองใชความรูความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึง
ปจจุบัน) ท่ีทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับช้ันนําของประเทศ จํานวน 27 แหง  ไดแก  
ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  ศูนยวิจัยกสิกรไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย  
ธนาคารทหารไทย  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนกรุงไทย  บริษัททิพยประกันชีวิต คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     

 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-probability 

sampling) แตละหนวยตัวอยางท่ีจะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานท่ีกําหนดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  11 – 22 กันยายน 2557 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  27 กันยายน 2557 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู  

หนวยงานภาครัฐ 36 56.3 

หนวยงานภาคเอกชน 20 31.3 

สถาบันการศึกษา 8 12.4 

รวม 64 100.0 

เพศ               

ชาย 41 64.1 

หญิง 23 35.9 
รวม 64 100.0 

อายุ           

26 ป – 35 ป 17 26.6 

36 ป – 45 ป 27 42.2 

46 ปข้ึนไป 20 31.2 
รวม 64 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 3 4.7 

ปริญญาโท 43 67.2 

ปริญญาเอก 18 28.1 
รวม 64 100.0 

ประสบการณทํางานรวม   
1-5  ป 9 14.1 
6-10 ป 20 31.3 
11-15 ป 9 13.9 
16-20 ป 12 18.8 
ต้ังแต 20 ปข้ึนไป 14 21.9 

รวม 64 100.0 
 

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     Facebook : www.facebook.com/bangkokpoll 


