
 
 
 

    

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “พรบ.งบประมาณป 54 : หนี้สิน VS รัฐสวัสดิการ” 

 

นักเศรษฐศาสตร 52.7% เห็นวางบประมาณป 54 ควรขาดดุลนอยกวานี้  พรอมหนุนรัฐบาลเดินหนา
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  ภาษีมรดก  เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา  สรางความเปนธรรมในสังคม   
   

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรที่ทํางานอยูใน
หนวยงานดานการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 24 แหง เร่ือง “พรบ.งบประมาณป 
54 : หนี้สิน VS รัฐสวัสดิการ” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่   5-9  ส.ค. ที่ผานมา  พบวา   
 นักเศรษฐศาสตรรอยละ 85.1 เห็นดวยท่ีรัฐบาลจะดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล  แตใน
จํานวนนี้รอยละ 52.7 เห็นวาระดับการขาดดุลตอ GDP ควรนอยกวารอยละ 4.1 ตอ GDP (ซ่ึงเปนระดับที่รัฐบาล
เสนอใหสภาฯ พิจารณา)  สวนความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  นักเศรษฐศาสตรรอยละ 50 เชื่อวารัฐบาลจะ
จัดเก็บไดตามเปาหมายที่วางไว  ขณะที่อีกรอยละ  21.6  เชื่อวาจะจัดเก็บไดนอยกวาเปาหมายที่วางไว 
 สวนประเด็นเรื่องระดับหนี้สาธารณะตอ GDP ที่ปจจุบันอยูในระดับรอยละ  42.6 ของ GDP                     
นักเศรษฐศาสตรรอยละ 58.1 เชื่อวายังเปนระดับไมนาเปนหวงและสามารถบริหารจัดการได  และเมื่อถาม
ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายงบประมาณของรัฐบาล  นักเศรษฐศาสตรรอยละ  35.1 เชื่อวารัฐบาลจะสามารถ
ดําเนินนโยบายงบประมาณแบบสมดุลไดภายใน 5 ป (ภายในป 2558) ขณะที่รอยละ  33.8  เชื่อวาจะสามารถ
ดําเนินนโยบายงบประมาณแบบสมดุลไดภายใน 5-10  ป (ชวงป 2559-2563)   
 สําหรับประเด็น การวางแผนจัดหารายไดเพื่อรองรับกับสังคมผูสูงอายุซ่ึงเปนสังคมที่รัฐบาลจะตองมี
รายจายดานสวัสดิการตางๆ สําหรับคนกลุมนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกลนั้น  นักเศรษฐศาสตรรอยละ 71.6  มอง
วารัฐบาลยังขาดการเตรียมพรอมในเรื่องดังกลาว  นอกจากนี้   ยังไดเสนอแนะแนวทางในการปรับเพิ่มการจัดเก็บ
รายไดเพื่อรองรับการนําแนวทางรัฐสวัสดิการมาใช  โดยนักเศรษฐศาสตรรอยละ 38.1  สนับสนุนใหรัฐบาล
เดินหนาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  ภาษีมรดก  เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าและสรางความเปนธรรมในสังคม  
รอยละ 20.5 เสนอใหขยายฐานภาษีใหครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะเกษตรกร  คนใชแรงงาน  โดยเสนอใหรัฐนํา
สวัสดิการที่ประชาชนจะไดรับมาเปนสิ่งจูงใจใหคนเขามาอยูในระบบภาษีมากขึ้น  รอยละ  18.2  เสนอใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  ระบบการจัดเก็บภาษี  รวมไปถึงการใชจายเงินภาษีที่รัฐบาลควรดําเนินการโดย
คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลไปพรอมๆ กัน      
 
 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
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1. ความเหน็ตอประเด็น  การดําเนินนโยบายงบประมาณ ป 2554 แบบขาดดุลของรัฐบาล (ที่มา: รายงาน
งบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ 2554, สํานกังบประมาณ)  

 

เห็นดวย 
• กับการขาดดุลงบประมาณทีร่อยละ 4.1 ของ GDP        รอยละ  31.1 
• แตระดับการขาดดุลตอ GDP ควรนอยกวารอยละ 4.1 ของ GDP    รอยละ  52.7 
• แตระดับการขาดดุลตอ GDP ควรสูงกวารอยละ 4.1 ของ GDP       รอยละ  1.3 

รอยละ 85.1 

ไมเห็นดวย  และคิดวาควรดาํเนินนโยบายงบประมาณแบบสมดุล รอยละ 10.8 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 4.1 

 
2.   ความเหน็ตอประเด็น  การจัดเก็บรายไดปงบประมาณ 2554 วารัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายไดไดตาม

เปาหมายหรือไม (เปาหมายการจัดเก็บรายไดป 2554 อยูที่ 1,958,500 ลานบาท เพิ่มขึน้จากป 53 รอยละ 20.5 
(ที่มา: รายงานงบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ 2554, สํานกังบประมาณ))     

 

เห็นวาจะจัดเก็บรายไดไดตามเปาหมายทีว่างไว รอยละ 50.0 
เห็นวาจะจัดเก็บรายไดไดมากกวาเปาหมายที่วางไว รอยละ 18.9 
เห็นวาจะจัดเก็บรายไดไดนอยกวาเปาหมายที่วางไว รอยละ 21.6 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 9.5 

 
3.  ความเหน็ตอประเด็น  ระดับหนี้สาธารณะในปจจุบันที่ระดับรอยละ 42.59 ของจีดีพี (ขอมูล ณ พ.ค. 53) 
 

นาเปนหวง รอยละ 35.1 
ไมนาเปนหวง  และสามารถบริหารจัดการได รอยละ 58.1 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 6.8 

 
4.  คาดการณนโยบายงบประมาณรัฐบาลวารัฐบาลจะสามารถใชนโยบายงบประมาณแบบสมดุลไดในปใด 
 

ภายใน 5 ป (ภายในป 2558) รอยละ 35.1 
ภายใน 5-10  ป (ชวงป 2559-2563) รอยละ 33.8 
นานกวา 10  ป (หลังป 2563) รอยละ 9.5 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 21.6 
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5.    ความเห็นตอประเด็น  ความพรอมของรัฐบาลในการวางแผนจัดหารายไดเพื่อรองรับกับสังคมผูสูงอายุซ่ึง
เปนสังคมที่รัฐจะตองมีรายจายดานสวัสดิการตางๆ สําหรับคนกลุมนี้เพิม่ขึ้น  (ในอนาคตอันใกล) 

 

พรอมแลว รอยละ 14.9 
ยังไมพรอม รอยละ 71.6 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 13.5 

 
6. ขอเสนอแนะตอภาครัฐเก่ียวกับแนวทางในการปรับเพิ่มการจัดเก็บรายไดเพื่อรองรับการนําแนวทางรัฐ

สวัสดิการมาใช (คําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ)   
 

สนับสนุนใหรัฐบาลเดินหนาจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง (ภาษีจากที่ดินวาง
เปลา)  ภาษีมรดก  เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าสรางความเปนธรรมแกสังคม 
 

รอยละ  31.8 

ขยายฐานภาษีใหทุกคน โดยเฉพาะเกษตรกร  คนใชแรงงาน  โดยเสนอใหรัฐนํา
สวัสดิการที่ประชาชนจะไดรับมาเปนสิ่งจูงใจใหคนเขามาอยูในระบบภาษีมากขึ้น  
เชนเดียวกับองคกรธุรกิจที่นักเศรษฐศาสตรมองวาควรที่จะชักจูงใหเขาสูระบบ 
 

รอยละ 20.5 

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  ระบบการจัดเก็บภาษี  รวมไปถึงการใช
จายเงินภาษีของรัฐบาลที่ควรดําเนินโดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลไปพรอมๆ กัน  
 

รอยละ  18.2 

กระตุนเศรษฐกิจใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  สนับสนุนกลไกใหธุรกิจ
ภาคเอกชนมีกําไรเพิ่มขึ้น(เชน การลงทุนในระบบโครงสรางพื้นฐาน  การลด
ตนทุนการขนสง  เปนตน)  โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs 
 

รอยละ 6.8 

เพิ่มภาษีมูลคาเพิ่มจากรอยละ 7 เปนรอยละ 10 
 

รอยละ  6.8 

อ่ืนๆ  เชน  เพิ่มระดับการออมภาคครัวเรือน  การประกันสังคมนอกระบบ  การ
ปรับโครงสรางภาษี  เปนตน 

รอยละ  15.9 

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

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                   นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนกัเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
********************************************************************************************************************************************************************************* 
   

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประเทศไทย 

 
กลุมตัวอยาง 

เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง 
จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถ
ดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ป) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน 24  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร           
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
บริษัท  ทริสเรทติ้ง จํากัด  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคาร
นครหลวงไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย  บริษัทศูนยวิจัย
กสิกรไทย  บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัท
หลักทรัพยเกียรตินาคิน บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ       คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และอาจารยคณะ
เศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  5-9  สิงหาคมคม  2553 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   17  สิงหาคม 2553 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 38 51.4 
           หนวยงานภาคเอกชน 22 29.7 
           สถาบันการศึกษา 14 18.9 

รวม 74 100.0 
เพศ    
            ชาย 42 56.8 
            หญิง 32 43.2 

รวม 74 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 1 1.4 
            26 ป – 35 ป 36 48.6 
            36 ป – 45 ป 20 27.0 
            46 ปขึ้นไป 17 23.0 

รวม 74 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 3 4.1 
             ปริญญาโท 57 77.0 
             ปริญญาเอก 14 18.9 

รวม 74 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 18 24.3 
              6-10 ป 21 28.4 
              11-15 ป 9 12.2 
              16-20 ป 8 10.8 
              ต้ังแต 21 ปขึ้นไป 18 24.3 

รวม 74 100.0 
 
 
 

 


