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ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์  

เร่ือง “Digital Economy คลืน่ลูกใหม่เศรษฐกจิไทย” 
 

 
 

 
 

 
 
 

 กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์จิยัมหาวิทยาลยักรุงเทพร่วมกบัคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยผลสาํรวจความเห็น          
นกัเศรษฐศาสตร์จากองคก์รชั้นนาํ 29 แห่ง จาํนวน 67 คน เร่ือง “Digital Economy คล่ืนลูกใหม่เศรษฐกิจไทย” โดยเกบ็
ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 17-23 พฤศจิกายน ท่ีผา่นมา ผลสาํรวจมีดงัน้ี 
  

 นกัเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 68.7 เห็นวา่เศรษฐกิจดิจิทลัท่ีมีมูลค่าประมาณ 10% ของจีดีพี จะสามารถช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจไดบ้า้งในระยะ 1-3 ปีขา้งหนา้ รองลงมาร้อยละ 25.4 มองวา่จะช่วยไดม้าก ขณะท่ีร้อยละ 4.4 มองวา่ไม่ช่วย 
นอกจากน้ี นกัเศรษฐศาสตร์จาํนวน 24 คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 35.8 คาดวา่ในช่วง 1-3 ปีขา้งหนา้ เศรษฐกิจดิจิทลัจะมี
การเติบโตโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 11  ต่อปี 
 

 เม่ือถามวา่เศรษฐกิจดิจิทลัจะช่วยประเทศไทยใหห้ลุดจากกบัดกัรายไดป้านกลางไดห้รือไม่  ส่วนใหญ่ร้อยละ 
58.2 มองวา่จะ “ช่วยไดบ้า้ง”  รองลงมาร้อยละ 28.4  มองวา่จะ “ไม่ช่วย”  ขณะท่ีร้อยละ 11.9 เห็นวา่จะ “ช่วยไดม้าก” 
นอกจากน้ี นกัเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 67.2 เห็นวา่ เศรษฐกิจดิจิทลัจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บั
ประเทศไทยไดบ้า้งเป็นบางส่วน ขณะท่ีร้อยละ 29.8 มองวา่จะช่วยไดม้าก  มีเพียงร้อยละ 3.0  ท่ีเห็นวา่ “ไม่ช่วย” 
  

 สาํหรับประเดน็ เศรษฐกิจดิจิทลัจะช่วยสร้างความเท่าเทียมกนัในดา้นโอกาสของคนในสงัคมไดห้รือไม่ ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 55.2 บอกวา่ “พอจะช่วยไดบ้า้ง” รองลงมาร้อยละ 19.4 “จะช่วยไดม้าก” ซ่ึงเท่ากบักลุ่มท่ีเห็นวา่ “จะไม่ช่วย”  
 

สุดทา้ยเม่ือถามวา่ โดยสรุปแลว้คิดวา่เศรษฐกิจดิจิทลัถือเป็นอนาคตใหม่ของเศรษฐกิจไทยหรือไม่    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.7 เห็นวา่ “ถือเป็นอนาคตใหม่” รองลงมาร้อยละ 31.3 ไม่ถือเป็นอนาคตใหม่   
   

สาํหรับขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลในการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั มีดงัน้ี    
อนัดบั 1  สร้างความชดัเจนวา่เศรษฐกิจดิจิทลัคืออะไร จะขบัเคล่ือนอยา่งไร  จะวดัผลการดาํเนินงานดว้ยวิธีใด 

มีกฎหมายและมาตรการรองรับท่ีชดัเจนอยา่งไรบา้ง  จากนั้นจึงส่ือสารกบัประชาชนและภาคเอกชน 
รวมถึงภาครัฐ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 

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

นักเศรษฐศาสตร์ 53.7% มองเศรษฐกจิดิจิทลัถือเป็นอนาคตใหม่ของเศรษฐกจิไทย เติบโตปีละ 11% 
ช้ีช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ  ช่วยให้หลุนจากกาํดักรายได้ปานกลาง  ช่วยเพิม่ขีดแข่งขัน และช่วยลดความไม่เท่าเทยีม 
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อนัดบั 2  เสนอใหมี้หน่วยงานดูแลโดยตรงอยา่งเร่งด่วน  เช่น กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อส่ือสารกบั
ประชาชน/ภาคเอกชน เพื่อเตรียมบุคลากร รวมถึงพฒันาทุนมนุษยร์องรับเศรษฐกิจดิจิทลั  

อนัดบั 3  เศรษฐกิจดิจิทลัตอ้งเป็นเศรษฐกิจท่ีประชาชนทุกภูมิภาค ทุกกลุ่มอาชีพ สามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยราคาท่ี
เหมาะสมอนัจะช่วยใหค้นของเราเก่งข้ึน ช่วยสร้างโอกาสและลดความไม่เท่าเทียม 

 
 (โปรดพจิารณารายละเอยีดของผลสํารวจดังต่อไปนี)้ 

 
1. เศรษฐกิจดิจิทลัท่ีมีมูลค่าประมาณ 10% ของจีดีพี จะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไทยไดม้ากนอ้ยเพียงใดในระยะ 

1-3 ปีขา้งหนา้  
   ร้อยละ 25.4   ช่วยไดม้าก  
   ร้อยละ 68.7   ช่วยได้บ้าง  
   ร้อยละ 4.4   ไม่ช่วย  
   ร้อยละ 1.5    ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 
 

2. นกัเศรษฐศาสตร์ 24 คน (35.8%) คาดวา่ในช่วง 1-3 ปีขา้งหนา้ เศรษฐกิจดิจิทลัจะมีการเติบโตโดยเฉล่ีย
ประมาณปีละ 11 %  

 

3. เศรษฐกิจดิจิทลัจะช่วยประเทศไทยใหห้ลุดจากกบัดกัรายไดป้านกลางไดบ้า้งหรือไม่ 
   ร้อยละ 11.9  ช่วยไดม้าก  
   ร้อยละ 58.2  ช่วยได้บ้าง  
   ร้อยละ 28.4  ไม่ช่วย  
   ร้อยละ 1.5  ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 
 

4. เศรษฐกิจดิจิทลัจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัประเทศไทยในระดบัใด 
   ร้อยละ 29.8   ช่วยไดม้าก  
   ร้อยละ 67.2   ช่วยได้บ้าง  
   ร้อยละ 3.0    ไม่ช่วย  
 

5. เศรษฐกิจดิจิทลัจะช่วยสร้างความเท่าเทียมกนัในดา้นโอกาสของคนในสงัคมไดบ้า้งหรือไม่  
   ร้อยละ 19.4  ช่วยไดม้าก  
   ร้อยละ 55.2  ช่วยได้บ้าง  
   ร้อยละ 19.4  ไม่ช่วย  
   ร้อยละ 6.0   ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 
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6. โดยสรุปแลว้ท่านคิดวา่ เศรษฐกิจดิจิทลัถือเป็นอนาคตใหม่ของเศรษฐกิจไทยไดห้รือไม่    
   ร้อยละ 53.7  ถือเป็นอนาคตใหม่   
   ร้อยละ 31.3  ไม่ถือเป็นอนาคตใหม่   
   ร้อยละ 15.0   ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 
 

7. ขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลในการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั    
อนัดับ 1  สร้างความชัดเจนว่าเศรษฐกจิดิจิทลัคอือะไร จะขับเคลือ่นอย่างไร  จะวดัผลการดําเนินงานด้วยวธีิ

ไหน มีกฎหมายและมาตรการรองรับทีชั่ดเจนอย่างไรบ้าง  จากน้ันจึงส่ือสารกบัประชาชนและ
ภาคเอกชน รวมถึงภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจเพิม่ขึน้ เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

อนัดับ 2  เสนอให้มีหน่วยงานดูแลโดยตรงมาดูแลอย่างเร่งด่วน  เช่น กระทรวงเศรษฐกจิดิจิทลั เพือ่ส่ือสารกบั
ประชาชน/ภาคเอกชน เพือ่เตรียมบุคลากรรวมถึงพฒันาทุนมนุษย์รองรับเศรษฐกจิดิจิทลั  

อนัดับ 3  เศรษฐกจิดจิิทลัต้องเป็นเศรษฐกจิทีป่ระชาชนทุกภูมิภาค ทุกกลุ่มอาชีพ สามารถเข้าถึงได้ด้วยราคาที่
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อนัจะช่วยให้คนของเราเก่งขึน้ ช่วยสร้างโอกาสและลดความไม่เท่าเทยีม 

อนัดบั 4  การดาํเนินการตอ้งใหเ้อกชนเป็นผูน้าํ รัฐเป็นผูส้นบัสนุน  โดยเฉพาะการสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการ
ภาคธุรกิจต่างๆ   ภาคบริการ SMEs  สามารถใชป้ระโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทลัอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

อนัดบั 5  อ่ืนๆ  ส่งเสริมใหค้นใชเ้ศรษฐกิจดิจิทลัเพื่อการศึกษา สุขภาพ โอกาสทางธุรกิจ มากกวา่การใช้
ประโยชน์เพยีงเพ่ือ socialize / ยกเลิก single gate way / การดาํเนินการตอ้งไม่มีคอร์รัปชัน่ / จดัใหทุ้ก
กลุ่มคนในสงัคมเขา้มาสู่ระบบภาษีมากข้ึน/  

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

หมายเหตุ: รายงานผลสาํรวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตร์ฉบบัน้ี  เป็นการสาํรวจความเห็นส่วนตวัของ 
นกัเศรษฐศาสตร์ซ่ึงมิได้ส่ือถึงแนวนโยบายขององค์กรทีนั่กเศรษฐศาสตร์สังกดัอยู่แต่อย่างใด 

******************************************************************************************************************* 
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รายละเอยีดในการสํารวจ 
 
 
วตัถุประสงค์  

เพื่อทราบความสาํคญัของเศรษฐกิจดิจิทลัท่ีมีต่อเศรษฐกิจไทยในมิติการกระตุน้เศรษฐกิจ  การสร้างความเท่าเทียม
กนัใหก้บัสงัคม ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ซ่ึงผลสาํรวจท่ีไดค้าดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชข้อ้มูลเพื่อการพฒันาประเทศต่อไป    
 

กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ (กรณีสําเร็จ

การศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยา่งใดอยา่งหน่ึง จะตอ้งมีประสบการณ์
ในการทาํงานดา้นวิเคราะห์/วิจยั/หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถดา้นเศรษฐศาสตร์อยา่งนอ้ย 5 ปีจนถึง
ปัจจุบนั) ท่ีทาํงานอยู่ในหน่วยงานดา้นการวิเคราะห์  วิจยัเศรษฐกิจระดบัชั้นนาํของประเทศ จาํนวน 29  แห่ง  ไดแ้ก่  
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย ์ 
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย(TDRI)  ศูนยว์ิจยักสิกรไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตร
ล่วงหนา้ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศ
ไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอม็บีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารทหาร
ไทย  บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน บริษทัหลกัทรัพยเ์อเชียพลสั   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย  บริษทั
ทิพยประกนัชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลยั
นเรศวร   สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)  คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัทกัษิณ  และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ     

 

วธีิการรวบรวมข้อมูล 
การสํารวจน้ีเป็นการวิจยัโดยการเลือกตวัอย่างประชากรโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non-probability 

sampling) แต่ละหน่วยตวัอยา่งท่ีจะไดรั้บการเลือก จึงเป็นการเลือกตวัอยา่งประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยงันกัเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานท่ีกาํหนดภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   : 17-23 พฤศจิกายน 58  
 

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  13 ธนัวาคม 58 
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ข้อมูลรายละเอยีดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

ประเภทของหน่วยงานทีก่ลุ่มตวัอย่างทาํงานอยู่   
หน่วยงานภาครัฐ 33 49.3 

หน่วยงานภาคเอกชน 22 32.8 

สถาบนัการศึกษา 12 17.9 

รวม 67 100.0 

เพศ               

ชาย 43 64.2 

หญิง 24 35.8 
รวม 67 100.0 

อายุ           

26 ปี – 35 ปี 13 19.4 

36 ปี – 45 ปี 31 46.3 

46 ปีข้ึนไป 21 31.3 

ไม่ระบุ 2 3.0 
รวม 67 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 3 4.5 

ปริญญาโท 47 70.1 

ปริญญาเอก 15 22.4 

ไม่ระบุ 2 3.0 
รวม 67 100.0 

ประสบการณ์ทาํงานรวม   
1-5  ปี 6 9.0 
6-10 ปี 15 22.4 
11-15 ปี 17 25.4 
16-20 ปี 8 11.9 
ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 19 28.4 
ไม่ระบุ 2 2.9 

รวม 67 100.0 
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