เรียน บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง

รวม 5 หนา

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร

เรื่อง “เศรษฐกิจไทยกับการปฏิรูป”
นักเศรษฐศาสตร 83.4% ชี้เศรษฐกิจไทยตองปฏิรูปดวย โดยเฉพาะเรื่องคอรรัปชัน่ และนโยบายประชานิยม
พรอมเตือนหากไมปฏิรปู ภายใน 10 ปมีโอกาสไดเห็นเศรษฐกิจตกต่ํา สินคาไทยจะแขงขันไมได ปญหาหนี้
สาธารณะลุกลาม และประเทศลมละลายในทายที่สุด
ศูนย วิจั ยมหาวิทยาลั ยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ร วมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรชั้นนํา 32 แหง จํานวน 60 คน เรื่อง “เศรษฐกิจไทยกับ
การปฏิรูป” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่ 8 – 17 มกราคม ที่ผานมา พบวา
นักเศรษฐศาสตรรอยละ 83.4 เห็นวาเศรษฐกิจไทยมีความจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูปดวย มีเพียง
รอยละ 8.3 เทานั้นที่เห็นวาไมจําเปนตองปฏิรูป โดยเรื่องที่ตองการใหมีการปฏิรูปมากที่สุดคือ การขจัด
คอรรัปชั่น สงเสริมการแขงขันที่โปรงใส และเปนธรรม (รอยละ 79.3) รองลงมาตองการใหมีการปฏิรูปดาน
การคลัง โดยเฉพาะประเด็นความยั่งยืนทางการคลังและการจํากัดนโยบายประชานิยมที่ไมสมเหตุผล (รอยละ
51.0) ถัดมาตองการใหมีการปฏิรูปดานการกระจายรายได ความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาส (รอยละ 49.0)
นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตรรอยละ 44.0 เตือนวาหากประเทศไทยยังไมมีการปฏิรูปเศรษฐกิจใด ๆ
คาดวาภายใน 10 ป สินคาไทยจะแขงขันไมได เศรษฐกิจตกต่ํา มีการวางงานสูง และกินระยะเวลายาวนาน
รองลงมารอยละ 18.0 คาดวาปญหาหนี้สาธารณะจะลุกลาม รุนแรง บานปลาย จนยากที่จะแกไข ฐานะการ
คลั ง ไม มี เ สถี ย รภาพ ไม มี ง บประมาณในการลงทุ น จนนํ า ไปสูก ารล ม สลายทางเศรษฐกิ จ และประเทศ
ลมละลาย
ในทางตรงกันขาม หากเศรษฐกิจไดรับการปฏิรูปนักเศรษฐศาสตรรอยละ 42.0 คาดหวังวาจะไดเห็น
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตร เศรษฐกิจภาพรวมมีการเติบโตอยาง
มีเสถียรภาพ ยั่งยืน และมีความยืดหยุนสูงตอปจจัยเสี่ยงตางๆที่จะมากระทบ รองลงมารอยละ 21.0 คาดหวัง
จะไดเห็นภาพลักษณประเทศที่ดีขึ้น คอรรัปชั่นเปนศูนย โปรงใส และตรวจสอบได

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

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรฉบับนี้ เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ
นักเศรษฐศาสตรซึ่งมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรที่นักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด
*******************************************************************************************************************

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปนี)้

1. เศรษฐกิจไทยจําเปนตองปฎิรูปดวยหรือไม
รอยละ 83.4 เห็นวา จําเปนตองปฎิรปู
รอยละ 8.3
เห็นวา ไมจําเปนตองปฎิรูป
รอยละ 8.3
ไมตอบ/ไมแนใจ

2. หากจําเปนตองปฏิรูป เศรษฐกิจไทยควรปฎิรูปในเรื่องใดเปนการเรงดวน
รอยละ 79.3 ปฏิรูปขจัดคอรรัปชั่น สงเสริมการแขงขันที่โปรงใสและเปนธรรม
รอยละ 51.0 ปฏิรูปทางดานการคลัง ความยั่งยืนทางการคลัง การจํากัดนโยบายประชานิยมที่ไมสมเหตุผล
รอยละ 49.0
ปฏิรูปการกระจายรายได ความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาส
รอยละ 32.7 ปฏิรูปภาคเกษตร เพื่อเพิ่มผลิตทั้งในแงของคุณภาพและปริมาณ รวมถึงราคาสินคาเกษตร
รอยละ 31.3 ปฏิรูปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาสงออก
รอยละ 20.7 ปฏิรูปทางดานการเงิน การเขาถึงเงินทุนของชนชั้นรากหญา แกปญ
 หาหนี้นอกระบบ
รอยละ 19.7 ปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากร (เชนทีด่ ิน) ที่ใหเปนธรรม
รอยละ 7.7 ปฏิรูปภาคการทองเที่ยว เพื่อรักษาและเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
รอยละ 9.0
อื่นๆ คือ ปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การออกกฏหมายที่มิชอบ
การขาดแรงงาน รวมถึงทักษะแรงงาน โครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะดานขนสง
เปนตน
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3. สิ่งที่นักเศรษฐศาสตรคาดวาจะเกิดขึ้นภายใน 10 ป หากประเทศไทยยังไมมีการปฏิรูปเศรษฐกิจใด ๆ เลย
รอยละ 44.0 สินคาไทยแขงขันไมได เศรษฐกิจตกต่ํา มีการวางงานสูง กินระยะเวลายาวนาน
รอยละ 18.0 ปญหาหนี้สาธารณะลุกลาม รุนแรง บานปลาย จนยากที่จะแกไข ฐานะการคลังไมมี
เสถียรภาพ ไมมีงบประมาณในการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานตางๆ จนนําไปสูการลม
สลายทางเศรษฐกิจ ประเทศลมละลาย
รอยละ 12.0 ภาพลักษณประเทศไทยจะอยูในกลุมประเทศที่มีเศรษฐกิจลาลัง ไมไดรับการยอมรับในเวที
โลก หรือแมกระทั่งเวทีในภูมิภาค
รอยละ 10.0 การกระจายรายไดไมเปนธรรม / ความเหลือ่ มล้ําทางรายไดสูง / สังคมมีปญหาและแตกแยก
รอยละ 8.0 คอรรัปชั่นทั่วหนา
รอยละ 8.0 อื่นๆ คือ ประชาชนหนี้สินลนพนตัว / เศรษฐกิจอยูในภาวะ Middle income trap / ความ
วุนวายทางการเมืองยังคงมีอยู
หมายเหตุ : เปนขอคําถามปลายเปดและมีนักเศรษฐศาสตรแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 50 คน

4. ภาพเศรษฐกิจไทยในอีก 10 ปขางหนาภายหลังการปฏิรูปที่นักเศรษฐศาสตรคาดหวังจะไดเห็น
รอยละ 42.0

รอยละ 21.0
รอยละ 15.0
รอยละ 13.0
รอยละ 9.0

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตร
เศรษฐกิจภาพรวมมีการเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ยั่งยืน และมีความยืดหยุนสูงตอ
ปจจัยเสี่ยงตางๆที่จะมากระทบ
ภาพลักษณประเทศดีขึ้น คอรรัปชั่นเปนศูนย โปรงใส ตรวจสอบได
สังคมมีความเปนธรรม เสมอภาค ความเหลื่มล้ําทางรายไดลดลง ความขัดแยงใน
สังคมลดลง
ประเทศมั่นคงและมีบทบาทในเวทีระดับโลก ประชาชนมั่งคั่ง คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขนึ้
อื่นๆ คือ เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค / มีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น / มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี / การดําเนินนโยบายการเงินการคลังมี
ความตอเนื่อง

หมายเหตุ : เปนขอคําถามปลายเปดและมีนักเศรษฐศาสตรแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 47 คน
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รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงค
เพื่อสํารวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตรตอประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจ สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับ
เศรษฐกิจไทยหากไมมีการปฏิรูปเศรษฐกิจใดๆ รวมถึงภาพประเทศไทยที่คาดหวังจะไดเห็นหลังการปฏิรูป
กลุมตัวอยาง
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อยางใดอยางหนึ่ง จะตอง
มี ป ระสบการณ ใ นการทํ า งานด า นวิ เ คราะห / วิ จั ย /หรื อ งานที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ต อ งใช ค วามรู ค วามสามารถด า น
เศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน 32 แหง ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห ง ชาติ สํานั ก งานเศรษฐกิจ การคลั ง สํานั ก งานเศรษฐกิ จ อุต สาหกรรม สํ านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) มูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ศูนยวิจัยกสิกรไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารทหารไทย บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส
บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ บริษัทหลักทรัพยฟลลิป บริษัทหลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพยเคเคเทรด บริษัท
หลั ก ทรั พ ย ฟ นั น เซี ย ไซรั ส บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย พั ฒ นสิ น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย คณะ
เศรษฐศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ สํ า นั ก วิ ช าการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง คณะวิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร สํ า นั ก วิ ช า
เศรษฐศาสตร แ ละนโยบายสาธารณะมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทร วิ โ รฒ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิธีการรวบรวมขอมูล
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Nonprobability sampling) แตละหนวยตัวอยางที่จะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง
(Purposive sampling) และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตร
ในหนวยงานที่กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล

: 8 – 17 มกราคม 2557

วันที่เผยแพรผลสํารวจ

: 23 มกราคม 2557
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู
หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
18 ป – 25 ป
26 ป – 35 ป
36 ป – 45 ป
46 ปขึ้นไป
รวม
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ประสบการณทํางานรวม
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
ตั้งแต 20 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

23
26
11
60

38.3
43.3
18.4
100.0

34
26
60

56.7
43.3
100.0

2
21
20
17
60

3.3
35.0
33.3
28.4
100.0

3
44
13
60

5.0
73.3
21.7
100.0

11
16
10
7
16
60

18.3
26.7
16.7
11.7
26.6
100.0

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) โทร. 02-350-3500 ตอ 1776
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter : http://twitter.com/bangkok_poll
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