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ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์  

เร่ือง “ประเมินผลงานด้านเศรษฐกจิของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ (ครบ 6 เดอืน)” 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 ดว้ยรัฐบาล พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะปฏิบติังานครบ 6 เดือน กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์ิจยั
มหาวิทยาลยักรุงเทพ ร่วมกบัคณะเศรษฐศาสตร์ จึงไดด้าํเนินการสาํรวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตร์จากองคก์รชั้นนาํ  28  
แห่ง จาํนวน 66 คน เร่ือง  “ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ (ครบ 6 เดือน)” โดยเก็บขอ้มูล
ระหวา่งวนัท่ี  9 – 17 กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีผา่นมา พบวา่  
 

 นกัเศรษฐศาสตร์ประเมินผลงานการบริหารเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐบาล พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา
โดยให้คะแนน 5.62  คะแนน (จากเต็ม 10)  ซ่ึงเป็นคะแนนทีสู่งกว่ารัฐบาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ (ได้ 4.08 คะแนน)  และ
สูงกว่ารัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ (ได้ 5.12 คะแนน)  โดยการประเมินคร้ังน้ี  รัฐบาล พล.อ. ประยทุธ์ ไดค้ะแนนมากท่ีสุด
ในดา้นการบริหารจดัการค่าเงินบาท/เสถียรภาพค่าเงินบาท (6.51 คะแนน)  และไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดในดา้นการ
เติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม (GDP) (5.19 คะแนน)  
 

 สาํหรับการประเมินผลงานตวันายกรัฐมนตรีโดยภาพรวม พบว่า  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ได้คะแนน 6.62 
คะแนน (จากเต็ม 10) สูงกว่านางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีได ้3.66 คะแนน  ในส่วนของผลงาน
รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ พบว่า  นายณรงค์ชัย  อคัรเศรณี  รมว.พลงังานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 6.15 คะแนน 
รองลงมาเป็น หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร เทวกุล  รองนายกฯ ดา้นเศรษฐกิจได ้6.07 คะแนน  ส่วนผูท่ี้ไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด
คือ พล.อ. ฉัตรชยั  สาริกลัป์ยะ  รมว.พาณิชย ์ได ้5.20 คะแนน  ทาํให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.69  
คะแนน  ขณะท่ี นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้ะแนนเท่ากบั  7.54 คะแนน ซ่ึงเป็น
ระดบัคะแนนสูงสุด  และเพิ่มข้ึนจากการสาํรวจเม่ือปี 2556 ท่ีได ้7.11 คะแนน    
 

 สุดทา้ยเม่ือถามว่า พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรมีการปรับ ครม.  หรือไม่  พบว่า  ร้อยละ  
34.8   เห็นว่า  ควรปรับ  เพราะ   (1)   รัฐมนตรีไม่มีความเช่ียวชาญจริง กรอบการทาํงานแคบ ทาํงานแบบราชการ ขาด
แนวคิดใหม่ๆ  ดังนั้น  ควรให้มืออาชีพ มีความเช่ียวชาญ เขา้มาทาํหน้าท่ีแทน (2) การปฏิบติังานล่าช้า งานไม่มี

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวเศรษฐกจิ/ ข่าวการเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์    (รวม 5 หน้า) 

ประเมินผลงานเศรษฐกจิ  รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ สอบผ่านได้ 5.62 คะแนนจากเต็ม 10 
ผู้ว่า ธปท. ได้คะแนนสูงสุด 7.54 คะแนน  นายกรัฐมนตรีได้ 6.62 คะแนน  รมว.พาณชิย์ได้น้อยสุด 5.20 คะแนน 

34.8%  เสนอให้ปรับ ครม. เพราะ รัฐมนตรีบางคนไม่เช่ียวชาญ  ผลงานไม่เข้าเป้า 
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ความกา้วหนา้เท่าท่ีควร ทาํงานเชิงรับ  และทาํงานไม่สอด ประสานกนั  ขณะท่ี ร้อยละ  21.2  เห็นว่า  ไม่ควรปรับ  โดย
ใหเ้หตุผลวา่ (1)  เพื่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินนโยบาย/โครงการต่างๆ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา (2) รัฐบาลชุดน้ีมีเวลาทาํงานท่ี
นอ้ยตาม roadmap ท่ีไดป้ระกาศจึงไม่ควรมีการปรับเปล่ียน ครม.  อยา่งไรก็ตาม  มีนกัเศรษฐศาสตร์มากถึงร้อยละ  44.0  
ท่ีไม่ตอบคาํถามขอ้น้ี   
 
****************************************************************************************************************************** 

หมายเหตุ: รายงานผลสาํรวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตร์ฉบบัน้ี เป็นการสาํรวจความเห็นส่วนตวัของ                
                  นกัเศรษฐศาสตร์ซ่ึงมิได้ส่ือถึงแนวนโยบายขององค์กรทีนั่กเศรษฐศาสตร์สังกดัอยู่แต่อย่างใด 
****************************************************************************************************************************** 

       
(โปรดพจิารณารายละเอยีดของผลสํารวจดงัต่อไปนี)้ 
 
1. ประเมินผลงานด้านเศรษฐกจิของรัฐบาลชุดปัจจุบันและทีผ่่านมา 

 รัฐบาล 

นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ  นางสาวยิง่ลกัษณ์ นางสาวยิง่ลกัษณ์ พล.อ. ประยุทธ์ 

ช่วงเวลาทีสํ่ารวจ พ.ค. 54 เม.ย. 55 มิ.ย. 56 ก.พ. 58 

ผลงานด้านเศรษฐกจิ (เต็ม 10)  5.12 3.83 4.08 5.62 

ผลงานของนายกรัฐมนตรี(เต็ม 10) - - 3.66 6.62 

 
2.  ประเมินผลงานการบริหารเศรษฐกจิภาพรวมของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
คะแนน 
(เต็ม 10) 

ผลงาน(ร้อยละ) 
ไม่ตอบ/ 
ไม่ทราบ 

ดี
เยีย่ม 

ดี พอใช้ แย่ 
แย่
มาก 

1. การบริหารจดัการค่าเงินบาท/เสถียรภาพค่าเงินบาท 6.51 3.0 51.5 40.9 0.0 0.0 4.6 
2. การบริหารจดัการราคาพลงังาน 6.04 7.6 43.9 33.3 9.1 4.5 1.6 
3. การบริหารจดัการหน้ีสาธารณะ 5.63 1.5 28.8 51.5 9.1 0.0 9.1 
4. การสร้างสรรคโ์ครงการเศรษฐกิจต่างๆ  5.48 1.5 30.3 48.5 15.2 0.0 4.5 
5. การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม                        

ลดความเหล่ือมลํ้าดา้นเศรษฐกิจ 
5.25 1.5 27.3 45.5 15.2 3.0 7.5 

6. การแกปั้ญหา/ดูแลเสถียรภาพของราคาสินคา้ 5.23 0.0 27.3 54.5 15.2 1.5 1.5 
7. การเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม (GDP)  5.19 0.0 22.7 60.6 15.2 1.5 0.0 

รวม 5.62 2.2 33.1 47.8 11.3 1.5 4.1 
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3. ประเมินผลงานรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกจิทีสํ่าคญัของรัฐบาลนายกฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
คะแนน 
(เตม็ 10) 

ผลงาน(ร้อยละ) ไม่ตอบ/ 
ไม่

ทราบ 
ดี

เยีย่ม 
ดี พอใช้ แย่ 

แย่
มาก 

1. พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  6.62 9.1 53.0 28.8 7.6 0.0 1.5 
2. นายณรงคช์ยั  อคัรเศรณี  รมว.พลงังาน 6.15 4.5 51.5 28.8 4.5 6.1 4.6 
3. หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร เทวกลุ  รองนายกฯ ดา้นเศรษฐกิจ 6.07 1.5 47.0 37.9 9.1 0.0 4.5 
4. นางกอบกาญจน์  วฒันวรางกรู  รมว.การท่องเท่ียวและกีฬา 5.83 3.0 31.8 48.5 7.6 0.0 9.1 
5. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  รมว.อุตสาหกรรม 5.61 0.0 31.8 45.5 7.6 1.5 13.6 
6. พลเอก ธนะศกัด์ิ  ปฏิมาประกร รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ 5.56 0.0 30.3 48.5 7.6 1.5 12.1 
7. พลอากาศเอก ประจิน  จัน่ตอง  รมว.คมนาคม 5.49 3.0 33.3 39.4 12.1 4.5 7.7 
8. นายสมหมาย  ภาษี  รมว.คลงั 5.41 0.0 25.8 57.6 7.6 1.5 7.5 
9. นายปีติพงศ ์ พี่งบุญ ณ อยธุยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ 5.37 0.0 25.8 54.5 12.1 0.0 7.6 
10. พลเอก สุรศกัด์ิ  กาญจนรัตน์  รมว.แรงงาน 5.26 0.0 18.2 59.1 9.1 0.0 13.6 
11. พลเอก ฉตัรชยั  สาริกลัป์ยะ  รมว.พาณิชย ์ 5.20 0.0 24.2 54.5 10.6 3.0 7.7 

รวม  รัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์  5.69 1.9 33.9 45.7 8.7 1.7 8.1 
12. นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 7.54 25.8 47.0 18.2 3.0 0.0 6.0 
 
4.  ขอ้คาํถาม  “พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรมีการปรับ ครม.  หรือไม่” 

ร้อยละ  34.8   เห็นว่า  ควรปรับ        
เพราะ   1.   รัฐมนตรีไม่มีความเช่ียวชาญจริง กรอบการทาํงานแคบ ทาํงานแบบราชการ ขาด

แนวคิดใหม่ๆ  ดงันั้น  ควรใหมื้ออาชีพ มีความเช่ียวชาญ เขา้มาทาํหนา้ท่ีแทน 
2.  การปฏิบติังานล่าชา้ งานไม่มีความกา้วหนา้เท่าท่ีควร ทาํงานเชิงรับ                       

และทาํงานไม่สอด ประสานกนั 
 

  ร้อยละ  21.2  เห็นวา่  ไม่ควรปรับ   
เพราะ  1.  เพื่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินนโยบาย/โครงการต่างๆ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา  
            2.  รัฐบาลชุดน้ีมีเวลาทาํงานท่ีนอ้ยตาม roadmap ท่ีไดป้ระกาศจึงไม่ควรมีการปรับเปล่ียน ครม. 
 

  ร้อยละ  44.0  ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ   
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รายละเอยีดในการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์  
1. เพื่อสะทอ้นความเห็นของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมีต่อผลงานดา้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
2. เพื่อเป็นขอ้มูลสะทอ้นใหรั้ฐบาลไดรั้บทราบและนาํไปใชป้ระกอบการบริหารงานดา้นเศรษฐกิจของรัฐบาล   

 

กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ (กรณีสําเร็จ

การศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยา่งใดอยา่งหน่ึง จะตอ้งมีประสบการณ์
ในการทาํงานดา้นวิเคราะห์/วิจยั/หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถดา้นเศรษฐศาสตร์อยา่งนอ้ย 5 ปีจนถึง
ปัจจุบนั) ท่ีทาํงานอยู่ในหน่วยงานดา้นการวิเคราะห์  วิจยัเศรษฐกิจระดบัชั้นนาํของประเทศ จาํนวน 28  แห่ง  ไดแ้ก่  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย ์ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอม็บีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารทหารไทย  
บริษทัหลกัทรัพยภ์ทัร บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน  บริษทัหลกัทรัพย ์ เอเชียพลสั   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกรุงไทย  บริษทัทิพยประกันชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร  สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ  
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  และคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยักรุงเทพ     

 

วธีิการรวบรวมข้อมูล 
การสํารวจน้ีเป็นการวิจยัโดยการเลือกตวัอย่างประชากรโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non-probability 

sampling) แต่ละหน่วยตวัอยา่งท่ีจะไดรั้บการเลือก จึงเป็นการเลือกตวัอยา่งประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยงันักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานชั้นนาํภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  9 – 17 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  22 กมุภาพนัธ์ 2558 
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ข้อมูลรายละเอยีดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 
ประเภทของหน่วยงานทีก่ลุ่มตัวอย่างทาํงานอยู่   

หน่วยงานภาครัฐ 35 53.0 
หน่วยงานภาคเอกชน 23 34.8 
สถาบนัการศึกษา 8 12.2 

รวม 66 100.0 

เพศ               
ชาย 41 62.1 
หญิง 25 37.9 

รวม 66 100.0 

อายุ           
26 ปี – 35 ปี 12 18.2 
36 ปี – 45 ปี 30 45.5 
46 ปีข้ึนไป 24 36.3 

รวม 66 100.0 

การศึกษา         
ปริญญาตรี 3 4.6 
ปริญญาโท 49 74.2 
ปริญญาเอก 14 21.2 

รวม 66 100.0 

ประสบการณ์ทาํงานรวม   
1-5  ปี 5 7.7 
6-10 ปี 16 24.2 
11-15 ปี 16 24.2 
16-20 ปี 7 10.6 
ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 22 33.3 

รวม 66 100.0 
 

ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)   โทร. 02-350-3500 ต่อ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll     Facebook : www.facebook.com/bangkokpoll 


