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ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์  

เร่ือง “ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกจิไทยทาํไมยงัไม่ฟ้ืน” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์จิยัมหาวิทยาลยักรุงเทพร่วมกบัคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยผลสาํรวจความเห็น          
นกัเศรษฐศาสตร์จากองคก์รชั้นนาํ 27 แห่ง จาํนวน 63 คน เร่ือง “ความเห็นนกัเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยทาํไมยงัไม่
ฟ้ืน” โดยเกบ็ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 3-14  กรกฎาคม 58 ท่ีผา่นมา พบวา่ 
 
 นกัเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 74.6 เห็นวา่สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้ศรษฐกิจไทยยงัไม่ฟ้ืนในปัจจุบนัคือ เศรษฐกิจโลกท่ี
ยงัไม่ฟ้ืนหรือฟ้ืนไม่เตม็ท่ีส่งผลต่อการส่งออก รองลงมาเป็นขีดความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ไทยท่ีลดลง    
(ร้อยละ 46.6)  ราคาสินคา้เกษตรหลายๆ ชนิดท่ีตกตํ่า (ร้อยละ 32.3) และหน้ีภาคครัวเรือนท่ีส่งผลต่อการบริโภคของคน
ในประเทศ (ร้อยละ 31.2) 
 
 เม่ือถามวา่ “คิดเห็นอยา่งไรกบัผลงานการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา”  
นกัเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.4 เห็นวา่รัฐบาลทาํดีท่ีสุดแลว้ภายใตข้อ้จาํกดัและปัจจยัต่างๆ ท่ีกระทบ รองลงมา
ร้อยละ 36.5 เห็นวา่รัฐบาลน่าจะทาํไดดี้กวา่น้ี และร้อยละ 7.9   บอกวา่น่าผดิหวงั มีเพียงร้อยละ 3.2 ท่ีเห็นวา่ ดีกวา่ท่ี
คาดหวงัไว ้        
 
 สาํหรับขอ้เสนอแนะเพ่ือแกปั้ญหาเศรษฐกิจเฉพาะหนา้ในตอนน้ี  นกัเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 71.4 เสนอวา่รัฐบาล
ตอ้งเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ อยา่งเร่งด่วนเป็นพิเศษ รองลงมาร้อยละ 61.9  เสนอใหเ้ร่ง
ช่วยเหลือเกษตรกร/แกปั้ญหาภยัแลง้  และร้อยละ 52.4 เสนอใหเ้ร่งกระตุน้กาํลงัซ้ือ/กระตุน้การบริโภค  
 
 (โปรดพจิารณารายละเอยีดของผลสํารวจดังต่อไปนี)้ 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวเศรษฐกจิ/ ข่าวการเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์    (รวม 4 หน้า) 

นักเศรษฐศาสตร์ 74.6% ระบุเศรษฐกจิโลกคอืปัจจัยสําคญัทีท่าํให้เศรษฐกจิไทยยงัไม่ฟ้ืน 
52.4% ระบุรัฐบาลทาํดีทีสุ่ดแล้วภายใต้ข้อจํากดัและปัจจัยต่างๆ ทีก่ระทบ 

 แต่ 36.5% เห็นว่ารัฐบาลน่าจะทาํได้ดีกว่านี ้
71.4% เสนอให้รัฐบาลเร่งลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานและโครงการขนาดใหญ่อย่างเร่งด่วน  
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1. อะไรคือสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้ศรษฐกิจไทยยงัไม่ฟ้ืนในปัจจุบนั  

 

 ร้อยละ 74.6 เศรษฐกิจโลกท่ียงัไม่ฟ้ืนหรือฟ้ืนไม่เตม็ท่ีส่งผลต่อการส่งออก 
   ร้อยละ 46.6 ขีดความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ไทยท่ีลดลง  
   ร้อยละ 32.3 ราคาสินคา้เกษตรหลายๆ ชนิดท่ีตกตํ่า 
   ร้อยละ 31.2 หน้ีภาคครัวเรือนท่ีส่งผลต่อการบริโภคของคนในประเทศ 
  ร้อยละ  7.4 ปัญหาทางการเมืองท่ีคอยเหน่ียวร้ังใหรั้ฐบาลทาํงานไดไ้ม่เตม็ท่ี 
  ร้อยละ  3.7 ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่มีฝีมือพอ    
  ร้อยละ  1.6 อ่ืนๆ คือ ภยัแลง้กระทบรายไดเ้กษตรกร/รัฐบาลใชจ่้ายล่าชา้ 
  ร้อยละ 1.6  ไม่แน่ใจ  

 
2. คิดเห็นอยา่งไรกบัผลงานการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ 

 

   ร้อยละ 3.2 ดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้  
   ร้อยละ 52.4 รัฐบาลทาํดีท่ีสุดแลว้  ภายใตข้อ้จาํกดัและปัจจยัต่างๆ ท่ีกระทบ  
   ร้อยละ 36.5 น่าจะทาํไดดี้กวา่น้ี  
   ร้อยละ 7.9   น่าผดิหวงั  
 

3.  การแกปั้ญหาเศรษฐกิจเฉพาะหนา้ในตอนน้ี รัฐบาลตอ้งเร่งดาํเนินการเร่ืองใดเป็นพเิศษ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 

   ร้อยละ 71.4  เร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  โครงการขนาดใหญ่ 
   ร้อยละ 61.9  ช่วยเหลือเกษตรกร/แกปั้ญหาภยัแลง้   
  ร้อยละ 52.4  กระตุน้กาํลงัซ้ือ  กระตุน้การบริโภค 
   ร้อยละ 38.1  ดูแลภาคส่งออก 
   ร้อยละ 34.9  ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   ร้อยละ 28.6  ดูแลผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะ SMEs  เช่น ใหเ้งินกู ้  

ร้อยละ  9.5   อ่ืนๆ คือ กระตุน้การลงทุนภาคเอกชน/สร้างความเช่ือมัน่/สร้างความสมัพนัธ์กบั
สหรัฐอเมริกาและยโุรป 

   ร้อยละ 1.6   ไม่แน่ใจ  
 
******************************************************************************************************************* 

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

วตัถุประสงค์  
เพื่อสะทอ้นความคิดเห็นของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมีต่อสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้ศรษฐกิจไทยยงัไม่ฟ้ืนในปัจจุบนั 

รวมถึงความพึงพอใจต่อการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล และการแกปั้ญหาเศรษฐกิจท่ีควรเร่งดาํเนินการในตอนน้ี โดยผล
สาํรวจน้ีคาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการนาํไปใชป้ระกอบการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจ
และธุรกิจต่อไป 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ (กรณีสําเร็จ

การศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยา่งใดอยา่งหน่ึง จะตอ้งมีประสบการณ์
ในการทาํงานดา้นวิเคราะห์/วิจยั/หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถดา้นเศรษฐศาสตร์อยา่งนอ้ย 5 ปีจนถึง
ปัจจุบนั) ท่ีทาํงานอยู่ในหน่วยงานดา้นการวิเคราะห์  วิจยัเศรษฐกิจระดบัชั้นนาํของประเทศ จาํนวน 27  แห่ง  ไดแ้ก่  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  
สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  สาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์ มูลนิธิ
สถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย(TDRI)  ศูนยว์ิจยักสิกรไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอม็บีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารทหารไทย  บริษทัหลกัทรัพยภ์ทัร บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน   บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย  บริษทัทิพยประกนัชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาการ
จดัการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลยัศรี
นครินทร์วิโรฒ  คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยักรุงเทพ     

 

วธีิการรวบรวมข้อมูล 
การสํารวจน้ีเป็นการวิจยัโดยการเลือกตวัอย่างประชากรโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non-probability 

sampling) แต่ละหน่วยตวัอยา่งท่ีจะไดรั้บการเลือก จึงเป็นการเลือกตวัอยา่งประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยงันกัเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานท่ีกาํหนดภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   : 3-14  กรกฎาคม 58  
 

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  2 สิงหาคม 58 
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ข้อมูลรายละเอยีดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 
ประเภทของหน่วยงานทีก่ลุ่มตัวอย่างทาํงานอยู่   

หน่วยงานภาครัฐ 34 54.0 

หน่วยงานภาคเอกชน 22 34.9 

สถาบนัการศึกษา 7 11.1 

รวม 63 100.0 

เพศ               

ชาย 39 61.9 

หญิง 24 38.1 

รวม 63 100.0 

อายุ           

26 ปี – 35 ปี 13 20.6 

36 ปี – 45 ปี 28 44.5 

46 ปีข้ึนไป 22 34.9 

รวม 63 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 3 4.7 

ปริญญาโท 49 77.8 

ปริญญาเอก 11 17.5 

รวม 63 100.0 

ประสบการณ์ทาํงานรวม   

1-5  ปี 7 11.1 

6-10 ปี 13 20.6 

11-15 ปี 15 23.8 

16-20 ปี 9 14.3 

ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 19 30.2 

รวม 63 100.0 
 

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