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ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์  

เร่ือง “ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ” 
 

 
 

 
 
 
 

  
  
 กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ ร่วมกบัคณะเศรษฐศาสตร์ ไดด้าํเนินการสาํรวจความเห็นนกั
เศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนํา  25  แห่ง จาํนวน 55 คน เร่ือง  “ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิ”  โดยเกบ็ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี  4 – 10 กนัยายน 2558 ท่ีผา่นมา พบวา่  
 

 นกัเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.1 เช่ือมัน่วา่มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 1 จะสามารถช่วย
กระตุน้เศรษฐกิจไดบ้า้ง ส่วนร้อยละ 23.6 เช่ือมัน่วา่จะสามารถช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไดม้าก มีเพียงร้อยละ 5.5 ท่ี
บอกวา่มาตรการดงักล่าวแทบไม่ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจเลย  
 

 เม่ือถามวา่มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 1  เป็นนโยบายประชานิยมหรือไม่  นกัเศรษฐศาสตร์ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 54.5 เห็นวา่เป็นนโยบายประชานิยม อยา่งไรกต็ามในจาํนวนน้ีร้อยละ 30.9 มองวา่เป็นนโยบายประชา
นิยมท่ีดี ขณะท่ีร้อยละ 23.6  เห็นวา่เป็นนโยบายประชานิยมท่ีไม่ดี  นอกจากน้ีร้อยละ 10.9  เห็นวา่มาตรการดงักล่าว
ไม่ใช่นโยบายประชานิยม ท่ีเหลือร้อยละ 34.6 ไม่ขอออกความเห็น 
 

 ทั้งน้ี  เม่ือนกัเศรษฐศาสตร์ทราบรายละเอียดมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 1 ท่ีออกมาจากทีมเศรษฐกิจ
ชุดใหม่ของรัฐบาล ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 เห็นวา่มาตรการท่ีออกมาพอๆ กบัท่ีคาดหวงัไว ้รองลงมาร้อยละ 18.2  
เห็นวา่แยก่วา่ท่ีคาดหวงั ขณะท่ีร้อยละ 14.5 บอกวา่ดีกวา่ท่ีคาดหวงั ท่ีเหลือร้อยละ 12.8 ไม่ขอออกความเห็น ส่ิงท่ี
น่าสนใจสาํหรับผลการสาํรวจในประเดน็น้ีคือ ผูท่ี้ตอบวา่ “แยก่วา่ท่ีคาดหวงั” มากกวา่ท่ีตอบวา่ “ดีกวา่ท่ีคาดหวงั” 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่มาตรการดงักล่าวไม่ไดเ้หนือความคาดหวงัมากนกั 
 

 สาํหรับความเห็นท่ีมีต่อมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 2 ท่ีจะมุ่งช่วยเหลือผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) นกัเศรษฐศาสตร์มากถึงร้อยละ 90.9 สนบัสนุนและเห็นดว้ยกบัมาตรการดงักล่าว มี
เพียงร้อยละ 3.6 ท่ีไม่เห็นดว้ย 
 

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

โดยภาพรวมนักเศรษฐศาสตรเ์ช่ือมัน่ทีมเศรษฐกิจชดุใหม่ 62.0% 
69.1% ระบมุาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะท่ี 1 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บา้งเพียงบางส่วน 

54.5% มองเครื่องมือท่ีใช้เป็นนโยบายประชานิยม แต่ในจาํนวนน้ี 30.9% เหน็ว่าเป็นนโยบายประชานิยมท่ีดี 
ส่วนมาตรการระยะท่ี 2 นักเศรษฐศาสตร ์90.9%  สนับสนุนและเหน็ด้วยกบัการส่งเสริม SMEs 
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 สุดทา้ยเม่ือถามถึงความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ท่ีมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นหวัหนา้ทีมเศรษฐกิจ นกัเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 67.3 ระบุวา่ “ค่อนขา้งเช่ือมัน่” ขณะท่ีร้อยละ 18.2 ระบุวา่ “ไม่
ค่อยเช่ือมัน่” และร้อยละ 5.5 “เช่ือมัน่มาก” ทาํใหมี้คะแนนความเช่ือมัน่ในภาพรวมเท่ากบัร้อยละ 62.0  
  

 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดของผลสํารวจดงัต่อไปนี)้ 
 
****************************************************************************************************************************** 

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

 
 

1. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 1 (เฟส 1) จะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 ร้อยละ 23.6  ช่วยไดม้าก  
 ร้อยละ 69.1  ช่วยไดบ้า้ง  
 ร้อยละ 5.5   แทบไม่ช่วย  
 ร้อยละ 1.8  ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 
 

2. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 1 (เฟส 1) เป็นนโยบายประชานิยมท่ีดีหรือไม่ดี  หรือไม่ใช่นโยบายประชานิยม   
 ร้อยละ 54.5   เห็นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นนโยบายประชานิยม 
   ในจาํนวนน้ี... ร้อยละ 30.9  มองวา่เป็นนโยบายประชานิยมท่ีดี 
     ร้อยละ 23.6  มองวา่เป็นนโยบายประชานิยมไม่ท่ีดี 
 ร้อยละ 10.9   เห็นวา่มาตรการดงักล่าวไม่ใช่นโยบายประชานิยม 
 ร้อยละ 34.6 ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 
 

3. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 1 (เฟส 1) ท่ีออกมาเป็นอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัการคาดหวงั    
 ร้อยละ 14.5 ดีกวา่ท่ีคาดหวงั  

ร้อยละ 54.5 พอๆ กบัท่ีคาดหวงั  
ร้อยละ 18.2 แยก่วา่ท่ีคาดหวงั   
ร้อยละ 12.8 ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 
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4. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 2 (เฟส 2) ท่ีจะมุ่งช่วยเหลือผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 
เป็นมาตรการท่ีท่านสนบัสนุนและเห็นดว้ย ใช่หรือไม่ 
 ร้อยละ 90.9 ตอบวา่ “ใช่” 
 ร้อยละ 3.6 ตอบวา่ “ไม่ใช่”  

ร้อยละ 5.5 ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 
 

5. เช่ือมัน่ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ท่ีมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์รองนายกรัฐมนตรี เป็นหวัหนา้ทีมเศรษฐกิจ ในระดบัใด 
 ร้อยละ 5.5 เช่ือมัน่มาก   
 ร้อยละ 67.3 ค่อนขา้งเช่ือมัน่  
 ร้อยละ 18.2 ไม่ค่อยเช่ือมัน่  
 ร้อยละ 0.0 ไม่เช่ือมัน่   
 ร้อยละ 9.0 ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 
 

 โดยภาพรวมนักเศรษฐศาสตร์มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากบัร้อยละ 62.0 
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รายละเอยีดในการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์  
1. เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่ของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมีต่อทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ 
2. เพื่อสะทอ้นความคิดเห็นท่ีมีต่อมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2  

 
กลุ่มตัวอย่าง 

เป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ (กรณีสําเร็จ
การศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยา่งใดอยา่งหน่ึง จะตอ้งมีประสบการณ์
ในการทาํงานดา้นวิเคราะห์/วิจยั/หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถดา้นเศรษฐศาสตร์อยา่งนอ้ย 5 ปีจนถึง
ปัจจุบนั) ท่ีทาํงานอยู่ในหน่วยงานดา้นการวิเคราะห์  วิจยัเศรษฐกิจระดบัชั้นนาํของประเทศ จาํนวน 25  แห่ง  ไดแ้ก่  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย ์ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอม็บีไทย ธนาคารทหาร
ไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  ธนาคารไทยพาณิชย ์ บริษทัหลกัทรัพยภ์ทัร บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒัน
สิน  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย  บริษทัทิพยประกนัชีวิต คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลยันเรศวร  สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ  คณะวิทยาการจดัการ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยักรุงเทพ     

 
วธีิการรวบรวมข้อมูล 

การสํารวจน้ีเป็นการวิจยัโดยการเลือกตวัอย่างประชากรโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non-probability 
sampling) แต่ละหน่วยตวัอยา่งท่ีจะไดรั้บการเลือก จึงเป็นการเลือกตวัอยา่งประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยงันักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานชั้นนาํภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  4 – 10 กนัยายน 2558 
 

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  12 กนัยายน 2558 
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ข้อมูลรายละเอยีดของกลุ่มตัวอย่าง 

 จํานวน ร้อยละ 
ประเภทของหน่วยงานทีก่ลุ่มตัวอย่างทาํงานอยู่   

หน่วยงานภาครัฐ 29 52.7 
หน่วยงานภาคเอกชน 20 36.4 
สถาบนัการศึกษา 6 10.9 

รวม 55 100.0 

เพศ               

ชาย 34 61.8 
หญิง 21 38.2 

รวม 55 100.0 

อายุ           

26 ปี – 35 ปี 10 18.1 
36 ปี – 45 ปี 25 45.5 
46 ปีข้ึนไป 20 36.4 

รวม 55 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 3 5.5 
ปริญญาโท 44 80.0 
ปริญญาเอก 8 14.5 

รวม 55 100.0 

ประสบการณ์ทาํงานรวม   

1-5  ปี 5 9.1 
6-10 ปี 13 23.6 
11-15 ปี 14 25.5 
16-20 ปี 8 14.5 
ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 15 27.3 

รวม 55 100.0 
 

 

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