
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
 

ประชาชนคิดอยางไรกับแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 
 

   จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกระทรวงการคลังกูเงิน 8 แสนลานบาทเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจไทย 
ในป 2553-2555 ตามแผนปฏิบัติการ : ไทยเขมแข็ง 2555 นอกจากนี้ยังเห็นชอบใหหารายไดเขารัฐโดยการขึ้นภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีและสุรา และเพิ่มกรอบภาษีสรรพสามิตนํ้ามัน ในขณะเดียวกันก็พิจารณาตัดลดงบประมาณประจําป
2553 ของกระทรวงตางๆ ลง ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็น
เรื่อง “ประชาชนคิดอยางไรกับแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,195 คน เปนเพศชายรอยละ 46.3 และเพศหญิงรอยละ 53.7 เม่ือวันที่ 
11 – 13 พฤษภาคม ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

  
1. ความเห็นตอการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกระทรวงการคลังกูเงิน 8 แสนลานบาท  
  

- เห็นดวย รอยละ 54.1 
(โดยใหเหตุผลวา เพื่อนําเงินมาพัฒนาประเทศ มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น)  
- ไมเห็นดวย รอยละ  45.9 
(โดยใหเหตุผลวา ทําใหประเทศมีหนี้เพิ่ม เปนเงินกอนใหญเกินไป และกลัวเปนการกระทําที่เสียเปลา) 

        
2. ความเห็นตอการหารายไดเขาสูรัฐดวยวิธีการข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหรี่และสุรา  

  - เห็นดวย รอยละ 75.9 
   

- ไมเห็นดวย รอยละ  24.1 
                          (โดยใหเหตุผลวา ขึ้นราคามากเกินไป ทําใหผูซื้อมีคาใชจายสูงขึ้น และกลัวมีการลักลอบนําของหนีภาษีเขามา) 
 

3.  การไดรับผลกระทบจากการขึ้นภาษีบุหรี่และสุรา   
 

- ไดรับผลกระทบ รอยละ 20.8 
  (โดยผลกระทบที่ไดรับคือ ทําใหมีคาใชจายสูงขึ้น มีผลตอธุรกิจที่ทําอยูซึ่งเกี่ยวของกับบุหรี่และสุรา)  
- ไมไดรับผลกระทบ รอยละ 79.2 
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4.  ความเห็นตอการหารายไดเขาสูรัฐดวยวิธีการเพิ่มกรอบภาษีสรรพสามิตน้ํามันทุกประเภท 
     ในเร็วๆ น้ี 
  

  - เห็นดวย  รอยละ 27.3 
   

- ไมเห็นดวย  รอยละ 72.7 
                         (โดยใหเหตุผลวา ทําใหสินคามีราคาสูงขึ้น ประชาชนตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น และปจจุบันน้ํามันมีราคาแพงอยูแลว ) 

 
5. การไดรับผลกระทบจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ํามัน 
   

- ไดรับผลกระทบ รอยละ 71.5 
  (โดยผลกระทบที่ไดรับคือ ทําใหสินคามีราคาแพงขึ้น คาใชจายในการเดินทางสูงขึ้น )    

- ไมไดรับผลกระทบ รอยละ 28.5 
   
6. ความเห็นตอการนําเงินจากกองทุนนํ้ามันมาชวยชะลอการขึ้นราคานํ้ามัน อันเน่ืองมาจากการขึ้น
ภาษีนํ้ามัน 

   
- เห็นดวย รอยละ 76.2 
(โดยใหเหตุผลวา ราคาสินคาจะไดไมตองปรับขึ้น ประชาชนจะไดไมตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในชวงนี้ )    
- ไมเห็นดวย รอยละ 23.8  

  (โดยใหเหตุผลวา เปนการแกปญหาไมตรงจุด  ชวยไดเพียงระยะหนึ่งเทานั้น ควรปลอยใหเปนไปตามกลไก  
             ของตลาด) 
 
7. ความเห็นตอ มติ ครม. ที่ใหตัดลดงบประมาณประจําป 2553 ของกระทรวงตางๆ ลงจาก 1.99 ลาน
ลานบาท ในป 2552 เหลือ 1.7 ลานลานบาทในป 2553 

- เห็นดวย รอยละ 84.0 
  (โดยใหเหตุผลวา เปนการลดคาใชจายของประเทศ บางกระทรวงไมจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมาก  
   และจะไดนําเงินไปใชประโยชนดานอื่นๆ ที่จําเปนมากกวา ) 
 

  - ไมเห็นดวย รอยละ 16.0   
 (โดยใหเหตุผลวา งบประมาณนอยเกินไปไมพอที่จะนําไปบริหารประเทศ การตัดงบประมาณไมใชทาง  

แกปญหาที่ถูกตอง และบางกระทรวงไมควรถูกตัดงบประมาณ) 
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8. ความเหมาะสมในการตัดลดงบประมาณตามมติ ครม. ในกระทรวงหลักๆ แตละดาน ตอไปน้ี  
  
  8.1) กระทรวงดานความมั่นคง    (กระทรวงกลาโหม)   
   เหมาะสม  รอยละ 87.8 
    

ไมเหมาะสม     รอยละ 12.2 
   (โดยใหเหตุผลวา ความมั่นคงของประเทศเปนเรื่องสําคัญตองเตรียมพรอมตลอดเวลา และทหารมี 
                        รายไดนอยอยูแลว) 
 
  8.2) กระทรวงดานเศรษฐกิจ  (กระทรวงการทองเที่ยวฯ  กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงคมนาคม   
                   กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม)   
     เหมาะสม  รอยละ 63.9 
    

ไมเหมาะสม     รอยละ  36.1 
   (โดยใหเหตุผลวา ไมควรตัดงบประมาณที่จะนํามาพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควรสนับสนุนการทองเที่ยว  
                        และเปนการตัดลดงบประมาณมากเกินไป) 
 
  8.3) กระทรวงดานสังคม (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ) 
   เหมาะสม  รอยละ 77.5 
    

ไมเหมาะสม     รอยละ  22.5 
 (โดยใหเหตุผลวา ควรใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตประชาชน และการสรางอนาคตของเยาวชน การ 

ตัดงบดานการศึกษาอาจทําใหการเรียนการสอนไมมีคุณภาพ) 
                             
   8.4) สํานักนายกรัฐมนตรี 
   เหมาะสม รอยละ 95.8 
 
   ไมเหมาะสม    รอยละ  4.2 
   (โดยใหเหตุผลวา ปรับลดมากเกินไป ) 
 
9. ความเห็นตอมาตรการลงทุนระยะยาว (กําหนดแลวเสร็จในป 2555) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันของ
ประเทศไทย  

 
 - เห็นดวย  รอยละ 77.5 
(โดยใหเหตุผลวา จะไดมีการพัฒนาประเทศใหดีขึ้น ทําใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสในการ 
 แขงขันใหประเทศไทย )    
- ไมเห็นดวย  รอยละ  22.5 

   (โดยใหเหตุผลวา ไมควรกูเงินมาลงทุนมากเกินไป เศรษฐกิจยังไมแนนอน และกลัวความไมโปรงใส ) 
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10. ความเห็นตอการจัดสรรงบประมาณในแตละโครงการ ตามมาตรการลงทุนระยะยาว  
 

โครงการ เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

1) โครงการการศึกษา มูลคา 1.28 แสนลานบาท 
     (เชน ปจจัยสนับสนุนดานการศึกษา และพัฒนาครูทั้งระบบ) 

93.0 7.0 

2) โครงการสาธารณสุข มูลคา 9.8 หม่ืนลานบาท 
     (เชน โครงการพัฒนาระบบบริการระดับชุมชน และศูนยโรคพิเศษ) 

89.6 10.4 

3) โครงการบริหารจัดการน้ํา มูลคา 2.22 แสนลานบาท  
     (เชนโครงการชลประทานขนาดใหญ โครงการฟนฟูแหลงน้ํา) 

81.9 18.1 

4) โครงการสรางพื้นฐานทางการทองเที่ยว มูลคา 5.6 พันลานบาท 
     (เชน โครงการประปา และสายเคเบิ้ลใตน้ํา) 

79.1 20.9 

5) โครงการขนสง มูลคา 3.55 แสนลานบาท 
     (เชน งานบํารุงรักษาทางหลวง โครงการรถไฟฟา และถนนไรฝุน) 

76.8 23.2 

6) โครงการพลังงานและพลงังานทดแทน มูลคา 1.56 แสนลานบาท 
     (เชน โครงการพัฒนาระบบสายสงและระบบสงไฟฟา) 

76.6 23.4 

7) โครงการสื่อสาร มูลคา 2.4 หม่ืนลานบาท 
     (เชน โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่) 

55.6 44.4 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครประเด็นตอไปน้ี 

1. ความเห็นตอการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกระทรวงการคลังกูเงิน 8 แสนลานบาท 
2. ความเห็นตอการหารายไดเขาสูรัฐดวยวิธีการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและสุรา และการเพิ่มกรอบภาษี 
สรรพสามิตน้ํามันทุกประเภท  

3. ผลกระทบที่ไดรับจากการขึ้นภาษีบุหร่ีและสุรา   
4. ผลกระทบที่ไดรับจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ํามัน 
5. ความเห็นตอการนําเงินจากกองทุนนํ้ามันมาชวยชะลอการขึ้นราคาน้ํามัน อันเนื่องมาจากการขึ้นภาษีนํ้ามัน  
6. ความเห็นตอ มติ ครม. ที่ใหตัดลดงบประมาณประจําป 2553 ของกระทรวงตางๆ ลงจาก 1.99 ลานลานบาท  
   ในป 2552 เหลือ 1.7 ลานลานบาทในป 2553 

7. ความเหมาะสมในการตัดลดงบประมาณตามมติ ครม. ในกระทรวงหลักๆ แตละดาน 
8. ความเห็นตอมาตรการลงทุนระยะยาว (กําหนดแลวเสร็จในป 2555) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขันของ  
   ประเทศไทย  
9. ความเห็นตอการจัดสรรงบประมาณในแตละโครงการ ตามมาตรการลงทุนระยะยาว 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

  การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดวยวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง จากนั้นจึงสุม
ประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ โดยใชทั้งวธิีการลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนาม และการสุมหมายเลข
โทรศัพทสัมภาษณ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิน้ 1,195 คน เปนเพศชายรอยละ 46.3   และเพศหญิงรอยละ 53.7   
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) และการสัมภาษณทางโทรศัพท เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และ
คําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอน
บันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  11 – 13 พฤษภาคม 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  14 พฤษภาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 553 46.3 
            หญิง 642 53.7 

รวม 1,195 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 367 30.8 
            26 ป - 35 ป 344 28.8 
            36 ป - 45 ป 271 22.6 
            46 ปขึ้นไป 213 17.8 

รวม 1,195 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 572 47.9 
            ปริญญาตรี 558 46.8 
            สูงกวาปริญญาตรี 65 5.3 

รวม 1,195 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 95 8.0 
            พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 363 30.5 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 275 23.1 
            รับจางทั่วไป 150 12.5 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 66 5.5 
            อ่ืนๆ เชน อาชีพอิสระ วางงาน 246 20.4 

รวม 1,195 100.00 
 

 
 
 


