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“ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่” 
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 

 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกบั “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” (ส.อ.ท.)  
เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของผูป้ระกอบกำรในภำคอุตสำหกรรม  เร่ือง “ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่” โดยสอบถำม
ควำมคิดเห็นจำกตวัแทนผูป้ระกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมต่ำง ๆ กระจำยทัว่ทุกภูมิภำค รวมทั้งส้ินจ ำนวน  273 รำย เกี่ยวกบัควำมคำดหวงัของ
ภำคอุตสำหกรรมต่อรัฐบำลใหม่ ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่  5 – 15 สิงหำคม 2562 อำศยักำรสุ่มตัวอย่ำงจำกบัญชีรำยช่ือผูป้ระกอบกำรท่ีข้ึน
ทะเบียนเป็นสมำชิกกับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตำมภูมิภำค เก็บข้อมูลดว้ย
วิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์กำรส่งแฟกซ์ และกำรส่งแบบสอบถำมทำงออนไลน์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคำดหวงัของภำคอุตสำหกรรมต่อรัฐบำลชุดใหม่ ในดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ี   

“ดำ้นเศรษฐกิจในประเทศ” พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรมีควำมคำดหวงัต่อรัฐบำล โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.86 ระบุว่ำ เร่งออกมำตรกำร
กระตุน้เศรษฐกิจ รองลงมำ ร้อยละ 58.61 ระบุว่ำ แกปั้ญหำปำกทอ้งของประชำชน เพิ่มรำยได ้กระตุน้กำรบริโภคภำยในประเทศ ร้อยละ 43.22 
ระบุว่ำ สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้นักลงทุนต่ำงชำติเขำ้มำลงทุนในประเทศ ร้อยละ 42.12 ระบุว่ำ มีมำตรกำรทำงกำรเงินช่วยเหลือ SMEs ร้อยละ 
33.70 ระบุว่ำ เร่งผลกัดนักำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ และ EEC  ร้อยละ 27.11 ระบุว่ำ ส่งเสริมดำ้นกำรท่องเที่ยว ร้อยละ 23.44 
ระบุว่ำ เร่งรัดกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2563 และร้อยละ 1.83 ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ เพิ่มกำรจัดซ้ือของภำครัฐในกุล่ม                
กำรผลิตภำยในประเทศเน่ืองจำกมีผลต่อกำรจ้ำงงำน และกำรใชท้รัพยำกรภำยในประเทศ วำงแนวทำงในกำรพฒันำศกัยภำพของแรงงำนไทย
ในระยะยำว ส่งเสริมให้อุตสำหกรรมผูใ้ห้บริกำรโลจิสติกส์ (LSP) สำมำรถเป็นอุตสหกรรมหลกัในกำรสร้ำงรำยไดเ้ข้ำประเทศเหมือนกับ
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว โรงแรม หรีอ Spa ขณะทีบ่ำงส่วนระบุว่ำ ไม่คำดหวงัอะไร  

“ดำ้นกำรส่งออก” พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรมีควำมคำดหวงัต่อรัฐบำล โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.45 ระบุว่ำ ขยำยกำรส่งออกสู่กลุ่มตลำด
ใหม่ รักษำส่วนแบ่งกำรตลำดในตลำดหลกัและตลำดรอง รองลงมำ ร้อยละ 44.32 ระบุว่ำ ส่งเสริมกำรคำ้และกำรลงทุนในกลุ่มประเทศอำเซียน 
ร้อยละ 37.36 ระบุว่ำ เจรจำลดมำตรกำรกีดกันทำงกำรคำ้ที่ไม่ใช่ภำษี  (Non-Tariff Barriers: NTB) ร้อยละ 37.00 ระบุว่ำ ใชป้ระโยชน์จำก
สงครำมกำรคำ้ในกำรดึงดูดกำรลงทุนเขำ้สู่ประเทศ ร้อยละ 34.07 ระบุว่ำ มีมำตรกำรลดผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ ร้อยละ 32.97 ระบุว่ำ               
เร่งเจรจำขอ้ตกลงกำรค้ำเสรี FTA กบักลุ่มประเทศที่ไทยยงัไม่มีขอ้ตกลงกำรคำ้ และร้อยละ 11.72 ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ มีมำตรกำรควบคุมค่ำเงิน
บำทไม่ใหแ้ขง็ค่ำ มีกลยทุธท์ำงกำรคำ้ที่ชดัเจน ลดอตัรำดอกเบ้ียนโยบำย ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ไม่คำดหวงัอะไร  

“ดำ้นอุตสำหกรรม” พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรมีควำมคำดหวงัต่อรัฐบำล โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.07 ระบุว่ำ สร้ำงโอกำส สร้ำงตลำด
ให้กบัสินคำ้อุตสำหกรรมไทยมำกข้ึนทั้งในและต่ำงประเทศ รองลงมำ ร้อยละ 47.62 ระบุว่ำ ยกระดบัสินคำ้และบริกำรของอุตสำหกรรมให้มี
คุณภำพและมำตรฐำนในระดบัสำกล ร้อยละ 46.15 ระบุว่ำ สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบกำรภำคอุตสำหกรรมเขำ้ถึงงำนวิจยัและสำมำรถน ำมำใชใ้น
เชิงพำณิชยม์ำกข้ึน ร้อยละ 45.42 ระบุว่ำ มีมำตรกำรดำ้นกำรเงินเพื่อส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมน ำเทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ เขำ้มำใช ้
ร้อยละ 45.05 ระบุว่ำ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรมไทยให้ทดัเทียมต่ำงประเทศ ร้อยละ 34.43 ระบุว่ำ ส่งเสริมจัดตั้งกองทุน
ผูเ้ช่ียวชำญช่วย  SMEs  ร้อยละ 32.60 ระบุว่ำ ปรับปรุงผงัเมืองเพื่อรองรับกำรพฒันำภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 28.57 ระบุว่ำ ส่งเสริมกำรค้ำ
ชำยแดน ผ่ำนแดน ใหมี้ควำมสะดวกมำกยิง่ข้ึน และร้อยละ 1.10 ระบอุื่น ๆ ไดแ้ก่ ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็น Logistics Hub อยำ่งเป็นรูปธรรม 
สนบัสนุนกำรพฒันำทกัษะแรงงำนใหร้องรับกบักำรยกระดบัอุตสำหกรรม และปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนในเมืองรอง ระหว่ำงเมือง ระหว่ำง
ชุมชนกบัแหล่งอุตสำหกรรม 

 

ร่วมกบั 

วันพฤหัสบดทีี่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์ 02 -727- 3594-6  โทรสำร  02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th   http://www.twitter.com/nidapoll   และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th   
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“ดำ้นเกษตรกรรม” พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรมีควำมคำดหวงัต่อรัฐบำล โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.97 ระบุว่ำ แกไ้ขปัญหำรำคำสินคำ้เกษตร
ตกต ่ำ รองลงมำ ร้อยละ 52.75 ระบุว่ำ มีแหล่งหรือตลำดที่แน่นอนในกำรจ ำหน่ำยพืชผลทำงกำรเกษตร ร้อยละ 51.65 ระบุว่ำ ยกระดบักำรผลิตสินคำ้
เกษตรให้ทดัเทียมกบัต่ำงประเทศ ร้อยละ 39.56 ระบุว่ำ เกษตรกรมีชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 38.10 ระบุว่ำ เกษตรกรมีที่ดินท ำกินเป็นของ
ตนเอง และร้อยละ 1.83 ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ ส่งเสริมกำรใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ทนปุ๋ ยเคมี เลิกกำรใชย้ำฆ่ำแมลง และแกปั้ญหำเร่ืองคนกลำงที่มีอ  ำนำจเหนือ
เกษตรกร ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ไม่คำดหวงัอะไร  

“ดำ้นกฎหมำย” พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรมีควำมคำดหวงัต่อรัฐบำล โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.63 ระบุว่ำ ปรับปรุงกฎหมำยให้มีควำม             
ทนัยุคทนัสมยัเพื่ออ  ำนวยสะดวกและลดต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจ   (Regulatory Guillotine) รองลงมำ ร้อยละ 63.37 ระบุว่ำ กำรบังคับใช้
กฎหมำยดว้ยควำมเท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบติั ร้อยละ 52.01 ระบุว่ำ มีกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด จริงจงั ร้อยละ 38.10 ระบุว่ำ ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรร่ำงกฎหมำยมำกข้ึน และร้อยละ 1.10 ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ ลดกฎหมำยท่ีซ ้ ำซ้อนและไม่จ ำเป็น แกไ้ขกฎหมำยแรงงำน แรงงำน   
ต่ำงดำ้วใหเ้อื้อต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ของ SMEs และส่งเสริมกำรลงทุน BOI 

ส ำหรับส่ิงท่ีภำคอุตสำหกรรมอยำกให้รัฐบำลเร่งผลกัดนัมำกที่สุด พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.65 ระบุว่ำ อยำกให้
รัฐบำลท ำงำนร่วมกบัภำคเอกชนมำกข้ึนผ่ำนคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชน (กรอ.) รองลงมำ ร้อยละ 50.18 ระบุว่ำ ปรับระบบกำรศึกษำ
ให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 42.49 ระบุว่ำ ส่งเสริมกำรใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่และนวตักรรมในภำคกำรเกษตร 
(Smart Agro) ร้อยละ 39.56 ระบุว่ำ สนับสนุนโครงกำร Made In Thailand เป็นวำระแห่งชำติ ร้อยละ 38.83 ระบุว่ำ ผลกัดนัระบบกำรจ่ำยค่ำแรง
ตำมทกัษะ (Pay by Skill) ร้อยละ 33.33 ระบุว่ำ เร่งด ำเนินกำรควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ  Ease of Doing Business ร้อยละ 32.60 ระบุว่ำ 
ส่งเสริมกำรตลำดยคุออนไลน์ และร้อยละ 7.69 ระบุว่ำ อื่น ๆ ไดแ้ก่ ผลกัดนัมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ สนับสนุนกำรตลำด กำรส่งออก ให้
สะดวกมำกยิง่ข้ึน ส่งเสริมดำ้นเงินทุนให้ธุรกิจ SMEs กระตุน้ธุรกิจยำนยนตแ์ละมีกำรดึงดูดนกัลงทุนให้มำลงทุนในประเทศมำกข้ึน กำรเจรจำ
ติดต่อกบัต่ำงประเทศ เร่งปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชนัอยำ่งจริงจงั ลดอตัรำภำษีเกี่ยวกบักำรส่งออก และสนบัสนุนเกษตรอุตสำหกรรม 

ทำ้ยที่สุดเม่ือถำมถึงส่ิงท่ีภำคอุตสำหกรรมอยำกเห็นประเทศไทยเป็นมำกท่ีสุด พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.61 ระบุว่ำ 
ประเทศสงบสุขและประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 57.51 ระบุว่ำ กำรศึกษำที่มีคุณภำพ ร้อยละ 56.41 ระบุว่ำ ประเทศที่
ปรำศจำกกำรคอร์รัปชนั/เส้นสำย/ระบบอุปถมัภ์ ร้อยละ 46.89 ระบุว่ำ ลดควำมเหลื่อมล ้ำ สร้ำงควำมเท่ำเทียม ร้อยละ 42.12 ระบุว่ำ ประเทศ
กลบัมำเป็นผูน้  ำทำงเศรษฐกิจของอำเซียน ร้อยละ 39.56 ระบุว่ำ กำรบริกำรดำ้นสำธำรณสุขที่เท่ำเทียมกนั (ค่ำรักษำพยำบำล กำรบริกำรดำ้น
สำธำรณสุข) และร้อยละ 35.90 ระบุว่ำ ประเทศที่เป็นประชำธิปไตย  
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ร้อยละ 60.44 เป็นผูป้ระกอบกำรจำกภำคกลำง ร้อยละ 7.32 เป็นผูป้ระกอบกำรจำก
ภำคเหนือ ร้อยละ 10.99 เป็นผูป้ระกอบกำรจำกภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 12.09 เป็นผูป้ระกอบกำรจำกภำคตะวนัออก และร้อยละ 9.16 
เป็นผูป้ระกอบกำรจำกภำคใต ้ 
 ตวัอย่ำง ร้อยละ 7.33 เป็นผูป้ระกอบกำรจำกกลุ่มอุตสำหกรรมแฟชัน่ ร้อยละ 23.44 เป็นผูป้ระกอบกำรจำกกลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ร้อย
ละ 20.14 เป็นผูป้ระกอบกำรจำกกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์และเคร่ืองจักรกล ร้อยละ 7.69 เป็นผูป้ระกอบกำรจำกกลุ่มอุตสำหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์  ร้อยละ 17.95 เป็นผู ้ประกอบกำรจำกกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรและยำ ร้อยละ 2.20 เป็นผูป้ระกอบกำรจำกกลุ่มอุตสำหกรรม
พลงังำน และร้อยละ 21.25 เป็นผูป้ระกอบกำรจำกกลุ่มอุตสำหกรรมสนบัสนุน 
 ตวัอยำ่ง ร้อยละ 33.70 เป็นผูป้ระกอบกำรขนำดเลก็ S (จ ำนวนแรงงำน น้อยกว่ำ 49 คน)  ร้อยละ 33.33 เป็นผูป้ระกอบกำรขนำดกลำง M 
(จ ำนวนแรงงำน 50 – 199 คน)  และร้อยละ 32.97 เป็นผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ L (จ ำนวนแรงงำนมำกกว่ำ 200 คน)  
 

1. ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่ “ด้านเศรษฐกิจในประเทศ” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลชุดใหม่ “ด้านเศรษฐกิจในประเทศ” ร้อยละ 

เร่งออกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ 68.86 
แกปั้ญหำปำกทอ้งของประชำชน เพิ่มรำยได ้กระตุน้กำรบริโภคภำยในประเทศ 58.61 
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหน้กัลงทุนต่ำงชำติเขำ้มำลงทุนในประเทศ 43.22 
มีมำตรกำรทำงกำรเงินช่วยเหลือ SMEs 42.12 
เร่งผลกัดนักำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ และ EEC 33.70 
ส่งเสริมดำ้นกำรท่องเที่ยว 27.11 
เร่งรัดกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 23.44 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ เพิ่มกำรจดัซ้ือของภำครัฐในกุล่มกำรผลิตภำยในประเทศเน่ืองจำกมีผลต่อกำรจำ้งงำน และกำรใชท้รัพยำกร

ภำยในประเทศ วำงแนวทำงในกำรพฒันำศกัยภำพของแรงงำนไทยในระยะยำว ส่งเสริมใหอุ้ตสำหกรรมผูใ้หบ้ริกำร 
โลจิสติกส์ (LSP) สำมำรถเป็นอุตสหกรรมหลกัในกำรสร้ำงรำยไดเ้ขำ้ประเทศเหมือนกบัอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
โรงแรม หรีอ Spa ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ไม่คำดหวงัอะไร  

1.83 
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2. ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่ “ด้านการส่งออก” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลชุดใหม่ “ด้านการส่งออก” ร้อยละ 

ขยำยกำรส่งออกสู่กลุ่มตลำดใหม่ รักษำส่วนแบ่งกำรตลำดในตลำดหลกัและตลำดรอง 49.45 
ส่งเสริมกำรคำ้และกำรลงทุนในกลุ่มประเทศอำเซียน 44.32 
เจรจำลดมำตรกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ที่ไม่ใช่ภำษี (Non-Tariff Barriers: NTB) 37.36 
ใชป้ระโยชน์จำกสงครำมกำรคำ้ในกำรดึงดูดกำรลงทุนเขำ้สู่ประเทศ 37.00 
มีมำตรกำรลดผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ 34.07 
เร่งเจรจำขอ้ตกลงกำรคำ้เสรี FTA กบักลุ่มประเทศที่ไทยยงัไม่มีขอ้ตกลงกำรคำ้ 32.97 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ มีมำตรกำรควบคุมค่ำเงินบำทไม่ใหแ้ขง็ค่ำ มีกลยทุธท์ำงกำรคำ้ที่ชดัเจน ลดอตัรำดอกเบ้ียนโยบำย  

ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ไม่คำดหวงัอะไร  
11.72 

 
3. ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่ “ด้านอุตสาหกรรม” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลชุดใหม่ “ด้านอุตสาหกรรม” ร้อยละ 
สร้ำงโอกำส สร้ำงตลำดใหก้บัสินคำ้อุตสำหกรรมไทยมำกข้ึนทั้งในและต่ำงประเทศ 60.07 
ยกระดบัสินคำ้และบริกำรของอุตสำหกรรมใหมี้คุณภำพและมำตรฐำนในระดบัสำกล 47.62 
สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบกำรภำคอุตสำหกรรมเขำ้ถึงงำนวิจยัและสำมำรถน ำมำใชใ้นเชิงพำณิชยม์ำกข้ึน 46.15 
มีมำตรกำรดำ้นกำรเงินเพื่อส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมน ำเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่เขำ้มำใช้ 45.42 
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรมไทยใหท้ดัเทียมต่ำงประเทศ 45.05 
ส่งเสริมจดัตั้งกองทุนผูเ้ช่ียวชำญช่วย SMEs 34.43 
ปรับปรุงผงัเมืองเพื่อรองรับกำรพฒันำภำคอุตสำหกรรม 32.60 
ส่งเสริมกำรคำ้ชำยแดน ผ่ำนแดน ใหมี้ควำมสะดวกมำกยิง่ข้ึน 28.57 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็น Logistics Hub อยำ่งเป็นรูปธรรม สนบัสนุนกำรพฒันำทกัษะแรงงำนใหร้องรับ 

กบักำรยกระดบัอุตสำหกรรม และปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนในเมืองรอง ระหว่ำงเมือง ระหว่ำงชุมชน  
กบัแหล่งอุตสำหกรรม 

1.10 

 

4. ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่ “ด้านเกษตรกรรม” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลชุดใหม่ “ด้านเกษตรกรรม” ร้อยละ 

แกไ้ขปัญหำรำคำสินคำ้เกษตรตกต ่ำ 58.97 
มีแหล่งหรือตลำดที่แน่นอนในกำรจ ำหน่ำยพืชผลทำงกำรเกษตร 52.75 
ยกระดบักำรผลิตสินคำ้เกษตรใหท้ดัเทียมกบัต่ำงประเทศ 51.65 
เกษตรกรมีชีวิตควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 39.56 
เกษตรกรมีที่ดินท ำกินเป็นของตนเอง 38.10 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ ส่งเสริมกำรใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ทนปุ๋ ยเคมี เลิกกำรใชย้ำฆ่ำแมลง และแกปั้ญหำเร่ืองคนกลำงที่มีอ  ำนำจเหนือเกษตรกร 

ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ไม่คำดหวงัอะไร  
1.83 

 

5. ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่ “ด้านกฎหมาย” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลชุดใหม่ “ด้านกฎหมาย” ร้อยละ 

ปรับปรุงกฎหมำยให้มีควำมทนัยคุทนัสมยัเพื่ออ  ำนวยสะดวกและลดตน้ทุนในกำรด ำเนินธุรกิจ  (Regulatory Guillotine)  73.63 
กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยดว้ยควำมเท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบติั 63.37 
มีกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด จริงจงั 52.01 
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรร่ำงกฎหมำยมำกข้ึน 38.10 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ ลดกฎหมำยท่ีซ ้ ำซ้อนและไม่จ ำเป็น แกไ้ขกฎหมำยแรงงำน แรงงำนต่ำงดำ้วใหเ้อื้อต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ของ SMEs 

และส่งเสริมกำรลงทุน BOI 
1.10 
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6. ส่ิงที่ภาคอุตสาหกรรมอยากให้รัฐบาลเร่งผลักดัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ส่ิงที่ภาคอุตสาหกรรมอยากให้รัฐบาลเร่งผลักดันมากที่สุด ร้อยละ 

อยำกใหรั้ฐบำลท ำงำนร่วมกบัภำคเอกชนมำกข้ึนผ่ำนคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชน (กรอ.) 51.65 
ปรับระบบกำรศึกษำใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรภำคอุตสำหกรรม 50.18 
ส่งเสริมกำรใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่และนวตักรรมในภำคกำรเกษตร (Smart Agro) 42.49 
สนบัสนุนโครงกำร Made In Thailand เป็นวำระแห่งชำติ 39.56 
ผลกัดนัระบบกำรจ่ำยค่ำแรงตำมทกัษะ (Pay by Skill) 38.83 
เร่งด ำเนินกำรควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business 33.33 
ส่งเสริมกำรตลำดยคุออนไลน์ 32.60 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ ผลกัดนัมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ สนบัสนุนกำรตลำด กำรส่งออก ใหส้ะดวกมำกยิง่ข้ึน ส่งเสริมดำ้นเงินทุน 

ใหก้บัธุรกิจ SMEs กระตุน้ธุรกิจยำนยนตแ์ละมีกำรดึงดูดนกัลงทุนใหม้ำลงทุนในประเทศมำกข้ึน กำรเจรจำติดต่อ 
กบัต่ำงประเทศ เร่งปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชนัอยำ่งจริงจงั ลดอตัรำภำษีเกี่ยวกบักำรส่งออก และสนบัสนุนเกษตร
อุตสำหกรรม 

7.69 

 

7. ท่านอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ส่ิงที่ภาคอุตสาหกรรมอยากเห็นประเทศไทยเป็นมากที่สุด  ร้อยละ 

ประเทศสงบสุขและประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 58.61 
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ 57.51 
ประเทศทีป่รำศจำกกำรคอร์รัปชนั/เสน้สำย/ระบบอุปถมัภ์ 56.41 
ลดควำมเหลื่อมล ้ำ สร้ำงควำมเท่ำเทียม 46.89 
ประเทศกลบัมำเป็นผูน้  ำทำงเศรษฐกิจของอำเซียน 42.12 
กำรบริกำรดำ้นสำธำรณสุขท่ีเท่ำเทียมกนั (ค่ำรักษำพยำบำล กำรบริกำรดำ้นสำธำรณสุข) 39.56 
ประเทศที่เป็นประชำธิปไตย 35.90 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

1. ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค 
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

ภำคกลำง 165 60.44 
ภำคเหนือ 20 7.32 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 30 10.99 
ภำคตะวนัออก 33 12.09 
ภำคใต ้ 25 9.16 

รวม 273 100.00 
 

2. ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 
กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มอุตสำหกรรมแฟชัน่ 20 7.33 
กลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง 64 23.44 
กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล 55 20.14 
กลุ่มอุตสำหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอิเลก็ทรอนิกส์ 21 7.69 
กลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรและยำ 49 17.95 
กลุ่มอุตสำหกรรมพลงังำน 6 2.20 
กลุ่มอุตสำหกรรมสนบัสนุน 58 21.25 

รวม 273 100.00 
 

3. ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดอุตสาหกรรม 
ขนาดอุตสาหกรรม จ านวน ร้อยละ 

ขนำดเลก็ S (จ ำนวนแรงงำน นอ้ยกว่ำ 49 คน) 92 33.70 
ขนำดกลำง M (จ ำนวนแรงงำน 50 – 199 คน) 91 33.33 
ขนำดใหญ่ L (จ ำนวนแรงงำนมำกกวำ่ 200 คน) 90 32.97 

รวม 273 100.00 
                                

 


