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ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์  

เร่ือง “บทบาทของไทยในอาเซียน :  การร่วมมือและความมั่งคัง่” 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพร่วมกบัคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยผลสาํรวจความเห็น             
นกัเศรษฐศาสตร์จากองคก์รชั้นนาํ 30 แห่ง จาํนวน 64 คน เร่ือง “บทบาทของไทยในอาเซียน: การร่วมมือและความม่ังคัง่” 
โดยเกบ็ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 7-13 มกราคม ท่ีผา่นมา ผลสาํรวจมีดงัน้ี 
  

 นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.4  เห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทค่อนข้างมากในภูมิภาคอาเซียน 
โดยร้อยละ 43.8  เห็นว่าไทยมีบทบาทเพิม่ขึน้ในอาเซียนเม่ือเปรียบเทยีบกบัอดีต  ขณะท่ีร้อยละ 29.7  เห็นวา่ไทยมี
บทบาทนอ้ยลงในอาเซียน    
 

 เม่ือถามวา่ปัจจุบนัมีอะไรบา้งในระบบของไทยท่ีขดัขวางความร่วมมือในอาเซียน  นักเศรษฐศาสตร์ยงัมองว่า
เป็นปัญหาการเมือง ความขัดแย้งทางความคดิของคนในประเทศ(ร้อยละ 29.1) รองลงมาเป็นการส่ือสารภาษาองักฤษ
ของคนไทย (ร้อยละ 19.6)  ถดัมาเป็นระบบราชการท่ีขาดประสิทธิภาพ กฎหมายลา้หลงัหรือไม่เอ้ือต่อความร่วมมือ 
(ร้อยละ 19.4)  ส่วนอุปสรรคสาํคญัในการทาํใหป้ระชาคมอาเซียนเป็นประชาคมท่ีสมบูรณ์แบบคือ ความไม่ไว้วางใจซ่ึง
กนัและกนัในหมู่ประเทศสมาชิก การมองประเทศเพือ่นบ้านเป็นคู่แข่ง(ร้อยละ 32.2)  รองลงมาเป็นความขาดเอกภาพ
ของอาเซียนในเวทีโลก(ร้อยละ 22.4) และความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศท่ีร่ํารวยกบัประเทศท่ียากจน 
(ร้อยละ 20.0)    
 

 ทั้งน้ีนักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 19.3 เห็นว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกนัในด้านขยายโครงข่ายการคมนาคมระหว่าง
กนัให้ครอบคลุมโดยเร็วทีสุ่ด  รองลงมาร้อยละ 19.0 เห็นวา่ควรขยายปริมาณการคา้ในหมู่ประเทศสมาชิก และร้อยละ 
17.0  เห็นวา่ควรเพ่ิมบทบาทและสร้างเอกภาพของอาเซียนในเวทีโลก 
 

 นอกจากน้ี นักเศรษฐศาสตร์ยงัเสนอแนะว่า ประเทศไทยควรเร่งขยายการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV 
รวมถึงเร่งขยายการค้า ขยายตลาดไปยงัประเทศต่างๆ ในอาเซียน โดยใชป้ระโยชน์จากท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีอยู่
ศูนยก์ลางของอาเซียน เพื่อใหเ้ป็น Hub of ASEAN logistics   

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวเศรษฐกจิ/ ข่าวการเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์    (รวม 6 หน้า) 

นักเศรษฐศาสตร์ ระบุ ปัญหาการเมือง ภาษาองักฤษ และระบบราชการไทย เป็นปัจจัยทีข่ดัขวางความร่วมมือในอาเซียน 
เสนอแนะให้ไทยเร่งขยายการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV รวมถึงการเป็น  Hub of ASEAN logistics   

พร้อมเรียกร้องให้อาเซียนมีเอกภาพมากขึน้ โดยเฉพาะในเวทโีลก และควรเร่งขยายโครงข่ายการคมนาคมระหว่างกนั 
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 ในส่วนของปัจจยัสาํคญัท่ีนกัเศรษฐศาสตร์เห็นวา่จะช่วยขบัเคล่ือนอาเซียนใหเ้ป็นประชาคมท่ีสมบูรณ์แบบตาม
จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้มีดงัน้ี 
 อนัดับ 1  สร้างความเป็นเอกภาพของประเทศสมาชิก มีจุดมุ่งหมายเดียวกนั มีการไว้ใจซ่ึงกนัและกนั   
                                         รวมถึงการมีจุดยนืร่วมกนัในเวทโีลก 
 อนัดบั 2  ลดความแตกต่างทางเศรษฐกิจในหมู่ประเทศสมาชิก มีการช่วยเหลือกนัดา้นเศรษฐกิจ 
 อนัดบั 3  สร้างโครงข่ายคมนาคมท่ีเช่ือมโยงกนั ใชโ้ครงสร้างพื้นฐานร่วมกนั และมีการเดินทาง 
                                         ท่องเท่ียวระหวา่งกนัใหม้ากข้ึน 
 

 (โปรดพจิารณารายละเอยีดของผลสํารวจดังต่อไปนี)้ 
 

1. ปัจจุบนับทบาทของไทยในอาเซียนอยูใ่นระดบัใด   
        ร้อยละ 6.3   มากท่ีสุด    
 ร้อยละ 73.4  ค่อนข้างมาก  
 ร้อยละ 18.8  ค่อนขา้งนอ้ย    
 ร้อยละ 0.0  นอ้ยท่ีสุด     
 ร้อยละ 1.5  ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 
 

2.  ปัจจุบนับทบาทของไทยในอาเซียนเป็นอยา่งไร เม่ือเปรียบเทียบกบัอดีต   
        ร้อยละ 29.7  ไทยมีบทบาทนอ้ยลงในอาเซียน    
 ร้อยละ 43.8  ไทยมีบทบาทเพิม่ขึน้ในอาเซียน  
 ร้อยละ 23.4  ไทยมีบทบาทเหมือนเดิม    
 ร้อยละ 3.1  ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 
 

3.  มีอะไรบา้งในระบบของไทยท่ีขดัขวางความร่วมมือในอาเซียน  
 ร้อยละ 29.1 ปัญหาการเมือง ความขดัแย้งทางความคดิของคนในประเทศ  
 ร้อยละ 19.6 การส่ือสารภาษาองักฤษของคนไทย   
 ร้อยละ 19.4 ระบบราชการท่ีขาดประสิทธิภาพ กฎหมายลา้หลงัหรือไม่เอ้ือต่อความร่วมมือ 
 ร้อยละ 11.5 ปัญหาคอร์รัปชัน่ของไทย 
 ร้อยละ 9.4 ทศันคติของคนไทยท่ีมองประเทศเพ่ือบา้นเป็นคู่แข่ง เป็นศตัรู 
 ร้อยละ 7.3 โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยท่ียงัไม่พร้อม 

ร้อยละ 3.7 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ทรัพยากรบุคคลท่ียงัไม่พร้อม ทศันคติท่ีมองไทยเหนือกวา่ประเทศอ่ืน รวมถึงการ
ไม่นิยมออกไปแสวงหาโอกาสภายนอกประเทศของคนไทยและภาคเอกชนไทย ความไม่รู้/ 
ไม่เขา้ใจขอ้ตกลงอาเซียน  สิทธิท่ีควรไดรั้บ  

  



 

 

 

3

4.  อะไรคืออุปสรรคสาํคญัในการทาํใหป้ระชาคมอาเซียนเป็นประชาคมท่ีสมบูรณ์แบบ  
 ร้อยละ  32.2    ความไม่ไว้วางใจซ่ึงกนัและกนัในหมู่ประเทศสมาชิก การมองประเทศเพือ่นบ้านเป็นคู่แข่ง 
 ร้อยละ  22.4 ความขาดเอกภาพของอาเซียนในเวทีโลก  

ร้อยละ  20.0 ความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศท่ีร่ํารวยกบัประเทศท่ียากจน 
 ร้อยละ  9.2  ความแตกต่างดา้นภาษาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสารระหวา่งกนั 

ร้อยละ  7.3 ความขดัแยง้เร่ืองพรมแดนในหมู่ประเทศสมาชิก 
ร้อยละ  7.3 ความแตกต่างดา้นการเมืองการปกครอง 

              ร้อยละ 1.6 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มาตรการท่ีมิใชภ้าษี/ กฎระเบียบท่ีซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงบ่อย  ความไม่เขา้ใจ
และไม่เห็นความสาํคญัในการรวมกนั ขาดความร่วมมือ รวมถึงองคก์รท่ีประสานความ
ร่วมมือ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกนั  

 

 หมายเหตุ มีผูแ้สดงความเห็น 63 คน 
 

5. ประเทศในอาเซียนควรจะร่วมมือกนัในดา้นใดใหเ้ร็วท่ีสุด   
 ร้อยละ  19.3 ขยายโครงข่ายการคมนาคมระหว่างกนัให้ครอบคลุม 
 ร้อยละ  19.0 ขยายปริมาณการคา้ในหมู่ประเทศสมาชิก  
 ร้อยละ  17.0 เพิ่มบทบาทและสร้างเอกภาพของอาเซียนในเวทีโลก  
 ร้อยละ 13.9  สร้างความมัน่คงในภูมิภาค 
 ร้อยละ  14.4 ขยายการลงทุนในประเทศสมาชิก  
 ร้อยละ  7.2 การท่องเท่ียวระหวา่งกนัของประชาชนอาเซียนใหม้ากข้ึน  
 ร้อยละ  4.6 การเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีเสรีใหค้รอบคลุมสาขาอาชีพต่างๆ ใหม้ากข้ึน    
 ร้อยละ  4.6 มีการแลกเปล่ียนดา้นสงัคมและวฒันธรรมระหวา่งกนัใหม้ากข้ึน   
 

6. ประเทศไทยควรใชป้ระโยชน์อยา่งไรจากการเปิดประชาคมอาเซียนใหม้ากท่ีสุด (คาํถามปลายเปิด)   
 อนัดับ 1  เน้นขยายการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV  
 อนัดับ 2  ขยายการค้า ขยายตลาดไปยงัประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมถึงการกระจายพชืผลสินค้าเกษตร 
              อนัดบั 3  ใช้ประโยชน์จากทีต่ั้งของประเทศไทยทีอ่ยู่ศูนย์กลางของอาเซียน ด้วยการดําเนินการให้

เป็น Hub of ASEAN logistics 
 อนัดบั 4  ส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียว ใหค้นในอาเซียนมาท่องเท่ียวประเทศไทยมากข้ึน  
 อนัดบั 5  ใชป้ระโยชนด์า้นค่าจา้งแรงงานในอาเซียนท่ียงัคงอยูใ่นระดบัไม่สูง  รวมถึงเพื่อแกปั้ญหา 
    การขาดแคลนแรงงานของไทยดว้ย 
 อนัดบั 6  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เนน้สร้างความร่วมมือเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั เร่งลดภาษีสินคา้และ 
                                         บริการ  การส่งเสริมการเกษตรอุตสาหกรรมใหม้ากข้ึน 
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7. ปัจจยัสาํคญัท่ีจะขบัเคล่ือนอาเซียนใหเ้ป็นประชาคมท่ีสมบูรณ์แบบตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้(คาํถามปลายเปิด)     
 อนัดับ 1  สร้างความเป็นเอกภาพของประเทศสมาชิก มีจุดมุ่งหมายเดียวกนั มีการไว้ใจซ่ึงกนัและกนั   
                                         รวมถึงการมีจุดยนืร่วมกนัในเวทโีลก 
 อนัดับ 2  ลดความแตกต่างทางเศรษฐกจิในหมู่ประเทศสมาชิก มีการช่วยเหลอืกนัด้านเศรษฐกจิ 
 อนัดับ 3  สร้างโครงข่ายคมนาคมทีเ่ช่ือมโยงกนั ใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกนั และมีการเดินทาง 
                                         ท่องเทีย่วระหว่างกนัให้มากขึน้ 
 อนัดบั 4  มีความร่วมมือกนัทางการเมืองใหม้ากข้ึน  มีการเก้ือกลูระหวา่งกนั รวมถึงความร่วมมือ 
   ระหวา่งภาคเอกชน 
 อนัดบั 5  เร่งลดกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคระหวา่งกนั  เพิ่มความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยแรงงาน   
                                         ทุน รวมถึงการคา้ระหวา่งกนัใหม้ากข้ึน  
 อนัดบั 6  อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ลดความขดัแยง้ภายในและระหวา่งประเทศใหม้ากท่ีสุด มีการวางแผนและ 
                                          ส่งเสริมการเกษตรระหวา่งกนั มีการพฒันาทรัพยากรบุคคลของทุกประเทศ 

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

หมายเหตุ: รายงานผลสาํรวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตร์ฉบบัน้ี  เป็นการสาํรวจความเห็นส่วนตวัของ 
นกัเศรษฐศาสตร์ซ่ึงมิได้ส่ือถึงแนวนโยบายขององค์กรทีนั่กเศรษฐศาสตร์สังกดัอยู่แต่อย่างใด 

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

เพื่อทราบความคิดเห็นของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมีต่อบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียนในปัจจุบนั  ปัจจยัท่ีเป็น
อุปสรรคต่อความร่วมมือของไทยในอาเซียน รวมถึงประเดน็ความร่วมมือท่ีอาเซียนควรเร่งดาํเนินการ  ผลสาํรวจท่ีไดค้าด
วา่จะประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งเตม็รูปแบบ 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ (กรณีสําเร็จ

การศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยา่งใดอยา่งหน่ึง จะตอ้งมีประสบการณ์
ในการทาํงานดา้นวิเคราะห์/วิจยั/หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถดา้นเศรษฐศาสตร์อยา่งนอ้ย 5 ปีจนถึง
ปัจจุบนั) ท่ีทาํงานอยู่ในหน่วยงานดา้นการวิเคราะห์  วิจยัเศรษฐกิจระดบัชั้นนาํของประเทศ จาํนวน 30  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   บริษทัหลกัทรัพย ์ ภทัร บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกรุงไทย  บริษัททิพยประกันชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร  สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัทกัษิณ  และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ     

 

วธีิการรวบรวมข้อมูล 
การสํารวจน้ีเป็นการวิจยัโดยการเลือกตวัอย่างประชากรโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non-probability 

sampling) แต่ละหน่วยตวัอยา่งท่ีจะไดรั้บการเลือก จึงเป็นการเลือกตวัอยา่งประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยงันกัเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานท่ีกาํหนดภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   : 7-13 มกราคม 59  
 

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  21 มกราคม 59 
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ข้อมูลรายละเอยีดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

ประเภทของหน่วยงานทีก่ลุ่มตวัอย่างทํางานอยู่   
 หน่วยงานภาครัฐ 31 48.4 

 หน่วยงานภาคเอกชน 22 34.4 

 สถาบนัการศึกษา 11 17.2 

  รวม 64 100.0 

เพศ         ชาย 39 60.9 

 หญิง 25 39.1 
  รวม 64 100.0 

อายุ         20 ปี – 25 ปี 1 1.6 

 26 ปี – 35 ปี 15 23.4 

 36 ปี – 45 ปี 29 45.3 

 46 ปีข้ึนไป 18 28.1 

 ไม่ระบุ 1 1.6 
  รวม 64 100.0 

การศึกษา        ปริญญาตรี 3 4.7 

 ปริญญาโท 45 70.3 

 ปริญญาเอก 15 23.4 

 ไม่ระบุ 1 1.6 
  รวม 64 100.0 

ประสบการณ์ 1-5  ปี 7 10.9 
 6-10 ปี 16 25.0 
 11-15 ปี 17 26.6 
 16-20 ปี 8 12.5 
 ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 15 23.4 
 ไม่ระบุ 1 1.6 

  รวม 64 100.0 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll     Facebook : www.facebook.com/bangkokpoll 


