
 
 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง                                       รวม  4  หนา 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “เศรษฐกิจไทยในชวงรัฐบาลรักษาการ” 

 

นักเศรษฐศาสตร 75.8% เห็นวารัฐบาลจําเปนตองจายดอกเบี้ยใหกับชาวนาดวยในกรณีท่ีจายเงินจํานําขาวท่ีลาชา  
84.8% หนุนรัฐบาลชุดใหมเดินหนาโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดวยวิธีการลงทุนอ่ืนแทน 2 ลานลาน 
84.9 % เร่ิมเห็นพื้นฐานเศรษฐกิจท่ีเร่ิมออนแอจนถึงออนแออยางชดัเจน  และ 56.0% เชื่อภายในส้ินปไทยถูกห่ันเครดิต 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรช้ันนํา 31 แหง จํานวน 66 คน เร่ือง “เศรษฐกิจไทย
ในชวงรัฐบาลรักษาการ” โดยเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 18 – 25 มีนาคม ท่ีผานมา พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรรอยละ 57.6 มองวาพื้นฐานเศรษฐกิจไทยในปจจุบันเร่ิมออนแอแลว  รองลงมา    
รอยละ 27.3 เห็นวาอยูในภาวะท่ีออนแอแลว  มีเพียงรอยละ 12.1 ท่ีเห็นวาพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกรงอยู  
เม่ือถามถึงอันดับความนาเช่ือถือของประเทศไทยวาภายในปนี้จะถูกบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือปรับลด
เครดิตของประเทศไทยหรือไม  รอยละ 39.4 เชื่อวาเครดิตประเทศจะอยูในระดับเดิม  รองลงมารอยละ 31.8  
เช่ือวาเครดิตประเทศจะถูกปรับแนวโนมจากมีเสถียรภาพ(Stable Outlook) เปนระดับท่ีเปนลบ (Negative 
Outlook) และรอยละ 24.2  เช่ือวาเครดิตประเทศจะถูกปรับลดจากระดับปจจุบัน                 
 

 ดานการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงรอยละ 0.25 เหลือรอยละ 2.0  นั้น นักเศรษฐศาสตรสวนใหญ
คิดเปนรอยละ 68.2 เชื่อวาการลดอัตราดอกเบี้ยดังกลาวคงจะชวยสรางความเชื่อม่ันและกระตุนเศรษฐกิจไดบาง  
รองลงมารอยละ 25.8 คาดวาไมนาจะชวยได  มีเพยีงรอยละ 3.0  เทานัน้ท่ีคาดวาจะชวยไดมาก   
 

 สวนประเด็นรัฐบาลชุดใหมควรเดินหนาโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดวยวิธีการลงทุนอ่ืน
หรือไมภายหลังท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหราง พ.ร.บ. กูเงิน 2 ลานลานขัดตอรัฐธรรมนูญ  นักเศรษฐศาสตร
สวนใหญคิดเปนรอยละ 84.8   เห็นดวยท่ีจะใหมีการเดินหนาตอดวยวิธีการอ่ืน มีเพียงรอยละ12.1 ท่ี             
ไมเห็นดวยและควรจะชะลอแผนการลงทุนออกไปกอน  เม่ือถามตอวาเห็นดวยหรือไมหากจะมีการเพิ่มการ
ขาดดุลงบประมาณเพื่อนํามาใชลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  รอยละ 63.6  บอกวาเห็นดวย ขณะท่ีรอยละ 27.3 
บอกวาไมเห็นดวย 
 

 สุดทายเม่ือสอบถามความคิดเห็นในประเด็นท่ีชาวนาไมไดรับเงินจํานําขาวตามเวลาท่ีกําหนดนั้น  
รัฐบาลควรจายดอกเบ้ียใหกับชาวนาดวยหรือไม นักเศรษฐศาสตรรอยละ  75.8   เห็นวารัฐบาลจําเปนตองจาย
ดอกเบี้ยใหกับชาวนาดวย  ขณะท่ีรอยละ 13.6  เห็นวารัฐบาลไมจําเปนตองจายดอกเบ้ียใหกับชาวนา  
 
(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปน้ี) 
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1. ขอคําถาม  พื้นฐานเศรษฐกิจไทยในปจจุบันยังแข็งแกรงอยูหรือไม   
รอยละ  12.1  เห็นวา ยังแข็งแกรงอยู  
รอยละ  57.6  เห็นวา เร่ิมเห็นการออนแอแลว  
รอยละ  27.3  เห็นวา อยูในภาวะท่ีออนแอแลว  
รอยละ    3.0  เห็นวา ไมแนใจ/ไมตอบ 

 

2. ขอคําถาม  บริษัทจัดอันดบัความนาเชื่อถือจะปรับลดเครดิตของประเทศไทยหรือไมภายในปนี้  
 รอยละ  39.4  เชื่อวา   เครดิตประเทศจะอยูระดับเดิม    
รอยละ  31.8  เช่ือวา   เครดิตประเทศจะถูกปรับแนวโนมจากมีเสถียรภาพ(Stable Outlook) เปน   

ระดับท่ีเปนลบ (Negative Outlook) 
รอยละ  24.2  เช่ือวา   เครดิตประเทศจะถูกปรับลดจากระดับปจจุบัน 
รอยละ  4.6    ไมแนใจ/ไมตอบ 

 

3. ขอคําถาม  การปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงรอยละ 0.25 เหลือรอยละ 2.0  จะชวยสรางความเชื่อม่ัน
และกระตุนเศรษฐกิจไดมากนอยเพียงใด    

 รอยละ  3.0  คาดวา จะชวยไดมาก   
รอยละ  68.2 คาดวา คงชวยไดบาง  
รอยละ  25.8 คาดวา ไมนาจะชวยได  
รอยละ    3.0 ไมแนใจ/ไมตอบ 

 

4. ขอคําถาม  รัฐบาลชุดใหมควรเดินหนาโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดวยวิธีการลงทุนอ่ืนหรือไม
ภายหลังท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหราง พ.ร.บ. กูเงิน 2 ลานลานขัดตอรัฐธรรมนูญ     

รอยละ  84.8   เห็นดวยท่ีจะใหมีการเดินหนาตอดวยวิธีการอ่ืน      
รอยละ  12.1   ไมเห็นดวย ควรชะลอแผนการลงทุนออกไปกอน 
รอยละ    3.1   ไมแนใจ/ไมตอบ 
 

5. ขอคําถาม  เห็นดวยหรือไมหากรัฐบาลชดุใหมจะมีการเพิ่มการขาดดลุงบประมาณเพื่อนํามาใชลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐาน  

รอยละ  63.6   เห็นดวย 
รอยละ  27.3  ไมเห็นดวย  
รอยละ    9.1   ไมแนใจ/ไมตอบ 

 

6. ขอคําถาม  การที่ชาวนาไมไดรับเงินจํานําขาวตามเวลาท่ีกําหนดนั้น  รัฐบาลควรจายดอกเบ้ียใหกับชาวนา
ดวยหรือไม  

 รอยละ  75.8   รัฐบาลจําเปนตองจายดอกเบี้ยใหกับชาวนาดวย  
รอยละ  13.6   รัฐบาลไมจําเปนตองจายดอกเบ้ียใหกับชาวนา  
รอยละ  10.6  ไมแนใจ/ไมตอบ 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
เพื่อสะทอนความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญทางดานเศรษฐศาสตรตอสถานการณเศรษฐกจิในชวงรัฐบาล

รักษาการ  รวมถึงความเหน็ตอการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดวยวิธีการลงทุนอ่ืนภายหลังท่ีศาลรัฐธรรมนูญมี
มติใหราง พ.ร.บ. กูเงิน 2 ลานลานขัดตอรัฐธรรมนูญ   
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี

สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหน่ึง จะตอง
มีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานท่ีเกี่ยวของท่ีตองใชความรูความสามารถดาน
เศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ท่ีทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับช้ันนํา
ของประเทศ จํานวน 31  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  
บริษัททริสเรทต้ิง ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ศูนยวิจัยกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารทหารไทย  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  บริษัท
หลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย 
บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  คณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ    
สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  
สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-

probability sampling) แตละหนวยตัวอยางท่ีจะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตร
ในหนวยงานท่ีกําหนดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  18 – 25 มีนาคม 2557 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  28 มีนาคม 2557 
*************************************************************************************************** 
หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรฉบับน้ี  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซึ่งมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
*************************************************************************************************** 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู  

หนวยงานภาครัฐ 27 40.9 

หนวยงานภาคเอกชน 27 40.9 

สถาบันการศึกษา 12 18.2 

รวม 66 100.0 

เพศ               

ชาย 41 62.1 

หญิง 25 37.9 
รวม 66 100.0 

อายุ           

       18 ป – 25 ป 1 1.5 

26 ป – 35 ป 18 27.3 

36 ป – 45 ป 22 33.3 

46 ปข้ึนไป 25 37.9 
รวม 66 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 5 7.6 

ปริญญาโท 38 57.6 

ปริญญาเอก 23 34.8 
รวม 66 100.0 

ประสบการณทํางานรวม   
1-5  ป 12 18.2 
6-10 ป 19 28.8 
11-15 ป 8 12.1 
16-20 ป 7 10.6 
ต้ังแต 20 ปข้ึนไป 20 30.3 

รวม 66 100.0 
 

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 


