
 
 
 

    
ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  

เร่ือง โอกาสและความพรอมของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

นักเศรษฐศาสตรเชื่อกองทุนริเริ่มเชียงใหมชวยเสริมสรางเสถียรภาพทางการเงินของอาเซียน 
 
  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร
จาก 17  องคกรชั้นนําของไทย  เรื่อง  “โอกาสและความพรอมของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”  โดยนักเศรษฐศาสตรรอยละ  75.0  เชื่อวากองทุนริเริ่มเชียงใหมจะชวยเสริมสราง
เสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในภูมิภาคอาเซียนได  นอกจากนี ้ นักเศรษฐศาสตร     
รอยละ  69.7    เชื่อวาอาเซยีนจะบรรลุการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได  อันจะสงผลให
สินคาของไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น  พรอมแนะใหรัฐบาลเตรียมใชประโยชนจาก
การเปดเสรีการเคลื่อนยายสินคาและการเคลื่อนยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นใหคุมคา  อยางไรก็ตาม  นัก
เศรษฐศาสตรยังติงการเปดเสรีสินคาของไทยในปหนา (เฉพาะอาเซียน-6) ท่ีไทยยังมีความพรอมไม
เต็มท่ีโดยเฉพาะเรื่องตนทุนการขนสงของไทยที่อยูในระดับสูงและยังไมไดรับการแกไข  นอกจากนี้
รัฐบาลยังไมมีการเตรียมมาตรการรองรบัเพื่อลดผลกระทบจากการเปดเสรีท่ีจะเกิดขึ้นกบัภาคสวน
เศรษฐกจิที่เกีย่วของ 
   
 ท้ังนี้  แมวานกัเศรษฐศาสตรสวนใหญเชื่อวาอาเซียนจะบรรลุการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไดแตก็ยังไมสามารถที่จะกาวไปสูจุดที่เหมือนกับสหภาพยุโรป (EU)  เนื่องจากประเทศ
สมาชิกมีความแตกตางกันคอนขางมากในดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และวัฒนธรรม  และที่
สําคัญคือ การขาดความจริงใจตอกันในอันที่จะพัฒนาอาเซียนเพื่อนําความกินดีอยูดีมาสูประชาชน
อาเซียน 
                     
(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
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  1.  ความเห็นตอประเด็น  การบรรลุปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   พิจารณาในแง     “การเปน
ตลาดและฐานการผลิตรวม”  โดย 
  รอยละ    16.1 เห็นวาจะบรรลุการเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนไดภายในป 2558     
  รอยละ    69.7 เห็นวา  บรรลุ  แตลาชากวาป 2558   
  รอยละ      7.1 เห็นวา  ไมมีทางบรรลุ 
  รอยละ    7.1 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
 

2. ความเห็นตอประเด็น  การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะชวยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขนัของสินคาไทย (ในภาพรวม)  พบวา   
รอยละ    66.1 เห็นวา  จะชวยใหขีดความสามารถในการแขงขนัของสนิคาไทยเพิ่มขึน้   

  รอยละ   23.2 เห็นวา  จะไมทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
  รอยละ    7.1 เห็นวา  จะทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยลดลงกวาเดิม 
  รอยละ   3.6 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
  
 3.  ความเห็นตอประเด็น   ภายใตแผนงาน “การเปนตลาดและฐานการผลิตรวม” ของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ภาครัฐควรเตรียมการใชประโยชนในดานใดมากที่สุดเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศไทย  
พบวา 
  อันดับ 1  ภาครัฐควรใชประโยชนดานการเคล่ือนยายสินคาโดยเสรี 
  อันดับ 2  ภาครัฐควรใชประโยชนดานการเคล่ือนยายการลงทุนอยางเสร ี
  อันดับ 3  ภาครัฐควรใชประโยชนดานการเคล่ือนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น 
  อันดับ 4  ภาครัฐควรใชประโยชนดานการเคล่ือนยายบริการอยางเสรี 
  อันดับ 5  ภาครัฐควรใชประโยชนดานการเคล่ือนยายแรงงานมฝีมืออยางเสรี 
  รอยละ 3.6 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
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4. ความเห็นตอประเด็น  ความรวมมือดานการเงินระหวางอาเซียนกับจีน  ญ่ีปุน  และเกาหลีใต  ในการ
จัดตั้งกองทุนสํารองพหุภาคภีายใตมาตรการริเร่ิมเชียงใหม  จะชวยเสริมสรางเสถียรภาพทางการเงินการคลงั
ในภูมิภาคไดหรือไม  พบวา 
  รอยละ     75.0   เห็นวา  สามารถชวยเสริมสรางเสถียรภาพทางการเงนิการคลังในภูมิภาคได 
  รอยละ     12.5 เห็นวา  ไมสามารถชวยเสริมสรางเสถียรภาพทางการเงนิการคลังในภมูิภาคได 
  เนื่องจาก  ในปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนมีเงินทุนสํารองระหวาง

ประเทศที่มากเกินพออยูแลว  กองทุนสาํรองพหุภาคจีึงมปีระโยชนคอนขาง
จํากัด  นอกจากนี้ประเทศในเอเชียบางประเทศไมวาจะเปนจีน  ญ่ีปุน  และ
เกาหลีใต  ก็เปนประเทศที่มคีวามแข็งแกรงดานการเงนิ  ความจําเปนของ
กองทุนนี้จึงลดลง      

  รอยละ     12.5 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
 

5.  ความเห็นตอประเด็น  ประชาคมอาเซียนจะสามารถกาวไปถงึจุดท่ีเหมือนกับสหภาพยุโรป หรอื EU 
ไดหรือไม  พบวา 

 
  รอยละ    14.3 เชื่อวา  ได   
        รอยละ    69.6 เชื่อวา  ไมได  เนื่องจาก ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแตกตางกันคอนขางมาก 
  ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ(บางประเทศพัฒนาแลวในขณะที่บางประเทศก็ยังคงลา

หลัง)  ดานสังคม  ดานวฒันธรรม  ดานการเมือง  และที่สําคัญคือขาดความจริงใจ 
  ตอกันในอันท่ีจะรวมมือพัฒนาไปพรอมๆ กัน  อีกท้ังอาเซียนยังขาดผูนําท่ีมีความ

เขมแข็งและเปนท่ียอมรับ 
  รอยละ 16.1 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
 

6.  ความคดิเหน็ตอประเดน็ ความพรอมของประเทศไทยในการเปดเสรีสินคาของไทยในป 2553  (เฉพาะอาเซียน-6)    
  รอยละ    17.9 เห็นวา  มีความพรอมมาก 
        รอยละ   46.4 เห็นวา  มีความพรอมปานกลาง  โดยตองปรับปรงุเรื่อง  ขอจํากัดตางๆ ท่ียังคงบั่น

ทอนขีดความสามารถในการแขงขนัของสินคาไทย  ไมวาจะเปน  ตนทุนการขนสง
ท่ียังคงอยูในระดับสูง  ภาษนีําเขาสินคาบางรายการที่ยังสูง  มาตรฐานสินคาของ
ไทยท่ียังตองปรับปรุง  การวจัิยและพัฒนาที่อยูในระดับต่ํา  เปนตน  นอกจากนี้  
รัฐบาลยังขาดการประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนไดรับทราบ  
รวมท้ังขาดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดจากการเปดเสร ี

    รอยละ   21.4 เห็นวา  มีความพรอมนอย   
  รอยละ   14.3 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
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7. ขอเสนอตอรัฐบาลในประเด็นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3 อันดับแรก ไดแก 
   
  อันดับท่ี 1  เสนอให  รัฐบาลควรมีการศึกษาความไดเปรยีบและความเสยีเปรียบใหรอบคอบครบถวน  
ศึกษาความพรอมของภาคธุรกิจ  รวมทั้งหามาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทุกภาคสวน
เศรษฐกิจทีเ่กีย่วของ 
  อันดับท่ี 2   เสนอให  รัฐบาลมีการประชาสัมพันธใหกับผูมีสวนไดสวนเสียกับการเปดเสรีการคาใน
ภูมิภาคอาเซียนไดรับทราบและมีความเขาใจที่ถูกตอง  เพื่อการเตรียมความพรอมและรับมือกับผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น 
  อันดับท่ี 3   เสนอให  อาเซยีนมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้นเพื่อกาวสูการเปนประชาคมที่
เขมแข็ง  และประเทศในภูมภิาคอาเซียนควรหันมาคาขายระหวางกนัใหมากขึ้น  ซ่ึงการคาขายดังกลาวไม
จําเปนตองใชเงินดอลลารสหรัฐ 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัประเทศไทย 

 
กลุมตัวอยาง 

เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร 
(กรณีสําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก จะตองมี
ประสบการณในการทํางานดานวเิคราะห วิจัย หรืองานที่เกี่ยวของอยางนอย 5 ป)  เปนผูที่ทํางานอยูใน
หนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 17  แหงไดแก  ธนาคารแหง
ประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานกัดัชนีเศรษฐกจิการคา  
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  ศูนยวจิัยกสิกร
ไทย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณชิย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารนครหลวงไทย  ธนาคารซีไอเอ็ม
บีไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนาํเขาแหงประเทศไทย  ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  บริษัท
หลักทรัพยภัทรจํากัด(มหาชน)  บริษัททรสิเรทติ้งจํากัด  อาจารยคณะเศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจําศูนยวิจยั
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

 
1. วิธีการรวบรวมขอมูล 

 รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดไว
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  20-22  ตุลาคม  2552 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  26  ตุลาคม 2552 
 
 
 
 

ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
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 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 30 53.6 
           หนวยงานภาคเอกชน 19 33.9 
           สถาบันการศึกษา 7 12.5 

รวม 56 100.0 
เพศ    
            ชาย 39 69.6 
            หญิง 17 30.4 

รวม 56 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 2 3.6 
            26 ป – 35 ป 27 48.2 
            36 ป – 45 ป 16 28.6 
            46 ปขึ้นไป 11 19.6 

รวม 56 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 3 5.4 
             ปริญญาโท 41 73.2 
             ปริญญาเอก 12 21.4 

รวม 56 100.0 
ประสบการณทํางาน   
              1-5  ป 17 30.4 
              6-10 ป 15 26.8 
              11-15 ป 6 10.7 
              16-20 ป 7 12.5 
              ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 11 19.6 

รวม 56 100.0 
 
 
 


