
 
 
 

    
ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  

เร่ือง “นโยบายที่หาเสยีงไวของรัฐบาลชุดใหม กับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตรเปนหวง” 
 

 
 
 
 

นักเศรษฐศาสตรรูสึกเปนหวงและตองการใหรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคิดใหรอบคอบใน   
14 โครงการจาก 26 โครงการ  พรอมเสนอ 8 ประเด็นที่รัฐบาลตองคํานึง  
 

 เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใหกับรัฐบาลชุดใหมในการดําเนินนโยบายตามที่ไดหาเสียงไว
กับประชาชน  การสํารวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตรประจําเดือนน้ี  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจเร่ือง “นโยบายที่หาเสียงไวของรัฐบาลชุดใหม กับสิ่งที่นัก
เศรษฐศาสตรเปนหวง”  โดยสํารวจความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตรที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการ
วิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ 26 แหง จํานวน 62 คน พบวา 
 

 จากนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว 26 นโยบาย  มีถึง 14 นโยบายที่ นักเศรษฐศาสตร
รูสึกเปนหวงและอยากใหรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคิดใหรอบคอบกอนดําเนินการ  ซ่ึงสวนใหญจะเปน
นโยบายที่เกี่ยวกับปากทองของประชาชนโดยตรง  ตรงขามกับนโยบายโครงการลงทุนขนาดใหญที่เกี่ยวกับ
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศที่นักเศรษฐศาสตรเชื่อม่ันวาเปนนโยบายที่ดีและตองการให
เดินหนาอยางเต็มที่   
 

 ทั้งนี้ นโยบายที่นักเศรษฐศาสตรสวนใหญรูสึกเปนหวงและตองการใหคิดใหรอบคอบกอน
ดําเนินการมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ  
  นโยบายขึ้นคาแรงข้ันต่ํา 300 บาท ภายใน 90 วัน (รอยละ 93.5)   
  นโยบายแจกเครดิตการดใหเกษตรกร  เพื่อใชซื้อปจจัยการผลิต  (รอยละ 80.6)   
  นโยบายแจกแท็บเลต พีซี ใหเด็กนักเรียน  (รอยละ 80.6)   
 

 สวนนโยบายที่นักเศรษฐศาสตรเชื่อมั่นวาดีและตองการใหเดินหนาอยางเต็มที่ 3 ลําดับแรก 
คือ  
  นโยบายจัดใหมีศูนยฝกในอาชีวศึกษาทุกแหง (รอยละ 93.5)   
  นโยบายขจัดยาเสพติดใน 12  เดือน (รอยละ 87.1)  
  นโยบายจัดใหมีอินเทอรเน็ตฟรีในที่สาธารณะ (รอยละ 79.0) 
 

คําชี้แจง: รายงานผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
             นักเศรษฐศาสตรซึ่งมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
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 นโยบายที่เชือ่มั่นวาดีและ 
ตองการใหเดินหนาอยางเต็มที ่

นโยบายที่รูสกึเปนหวงและ 
ตองการคิดใหรอบคอบ 

นโยบายเศรษฐกิจที่
เก่ียวกับประชาชน
โดยตรง 

1  นโยบาย 
1 คืนภาษี-เพิ่มคาลดหยอนใหผูซ้ือบานหลังแรก (75.8%) 

9  นโยบาย 
1 ข้ึนคาแรงข้ันต่ํา 300 บาท (93.5%) 
2  แจกเครดิตการดใหเกษตรกร (80.6%)  
3  จบปริญญาตรี เงินเดือน15,000 บ. (77.4%) 
4  พักหน้ีครัวเรือน อยางนอย 3 ป (69.4%) 
5  จํานําขาวเปลือกเจาเกวียนละ 15,000 บ. และขาวหอม
มะลิเกวียนละ 20,000 บ. (66.1%) 

6  ยกเลิกกองทุนนํ้ามัน (64.5%) 
7  คืนภาษีใหผูซ้ือรถคันแรก (61.3%) 
8  เครดิตการดพลงังาน (56.5%) 
9  ลดภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลือ 20%ในป 56 (54.8%) 

นโยบายเกี่ยวกับ
โครงการขนาดใหญที่
เก่ียวกับโครงสราง
พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

5  นโยบาย 
1  ทําสนามบินสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน (74.2%) 
2  ทํารถไฟรางคูเชื่อมชานเมือง  ทํารถไฟความเร็วสูงไป
หัวเมืองใหญ ขยายแอรพอรตลิงคไปพัทยา (69.4%) 

3 สรางรถไฟฟา 10 สายเก็บ 20 บาทตลอดสาย (67.7%) 
4 ปรับปรุง 25 ลุมนํ้า-ดึงนํ้าจากพมา-ลาว-กัมพูชา (61.3%) 
5 ทําแลนดบริดจภาคใต  เชื่อมเศรษฐกิจ 2 ฝง (61.3%) 

1  นโยบาย 
1 สรางเข่ือนกั้นทะเลสมุทรสาคร-สมุทรปราการ (50.0%) 

นโยบายดานสังคม 

6  นโยบาย 
1 จัดใหมีศูนยฝกในอาชีวศึกษาทุกแหง (93.5%) 
2 ขจัดยาเสพติดใน 12  เดือน (87.1%) 
3 ฟรีอินเทอรเน็ตในที่สาธารณะ (79.0%) 
4 30 บาทรักษาทุกโรคไดจริง (75.8%) 
5 กองทุนใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต(ICL) (71.0%) 
6 ตั้งกองทุนรวมทุนทุกจังหวัด  เพื่อใหประชาชนในแตละ 
จังหวัดสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน  (46.8%) 

4  นโยบาย 
1 แจกแท็บเลต พีซี ใหเด็กนักเรียน  (80.6%) 
2  ชายแดนใต 3 จว. เปนเขตปกครองพิเศษ (64.5%) 
3 ตั้งกองทุนตั้งตัว 1,000 ลานบาทในมหาวิทยาลัยทัง้รัฐ
และเอกชน  เพื่อใหนักศึกษาหรืออาจารย สามารถกูไป
ประกอบธุรกิจได (62.9%) 

4 จัดตั้งกองทุนทรัพยสินของชาติโดยใชทุนสํารองระหวาง
ประเทศจํานวนหน่ึงเพื่อลงทุนในตางประเทศ (62.9%) 

รวม 12  นโยบาย 14  นโยบาย 
 
 สําหรับขอคิดเห็นในการดําเนินนโยบายทั้ง 26 นโยบาย  มีดังน้ี 
 

1. นักเศรษฐศาสตรมีความเปนหวงวาจะทําใหเกิดปญหาเงินเฟอขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย   
2. เงินงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินโครงการอยูในระดับสูง  ขณะที่การดําเนินโครงการ

บางโครงการก็จะทําใหรายไดของรัฐบาลลดนอยลง  ซ่ึงจะสงผลใหรัฐบาลตองประสบกับปญหา
ทางการคลัง  จนอาจทําใหไมสามารถดําเนินโครงการตางๆ ไดทั้งหมดตามที่ไดหาเสียงไว 

3. การดําเนินโครงการบางโครงการอาจทําใหความสามารถในการแขงขันในสินคาสงออกลดลง
อันเปนผลจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น  จะสงผลกระทบกับธุรกิจ SMEs ที่อาจจะตองปดตัวลง  เกิด
การยายฐานการผลิต  และอาจนํามาซึ่งการวางงานที่เพิ่มข้ึนกับแรงงานไทย  นอกจากนี้จะทํา
ใหแรงงานตางดาวเขามาในประเทศเปนจํานวนมากอันจะนํามาซึ่งปญหาอ่ืนๆ ตามมา 2



 

 

4. การดําเนินโครงการบางโครงการอาจสุมเสี่ยงหรือมีชองทางใหมีการทุจริตคอรรัปชั่นเกิดข้ึนได  
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ  รวมถึง โครงการตั้งกองทุนรวมทุนทุกจังหวัด  และ โครงการรับ
จํานําขาว 

5. การดําเนินโครงการบางโครงการไมเพียงไมชวยแกปญหา  แตอาจสุมเสี่ยงตอการสรางปญหา
ใหมใหเกิดข้ึน  เชน  โครงการแจกเครดิตการดใหเกษตรกรเพื่อใชซ้ือปจจัยการผลิต  โครงการคืน
ภาษีใหผูซ้ือรถคันแรก  โครงการเครดิตการดพลังงานเพื่อเติมนํ้ามันหรือกาซ NGV สําหรับคนขับ
แทกซี่  สามลอ  รถตู และมอเตอรไซตรับจาง  และโครงการพักหนี้ครัวเรือนที่ต่ํากวา 5 แสนบาท 
อยางนอย 3 ป  เปนตน 

6. โครงการใดที่เปนของรัฐบาลชุดเกาซึ่งเปนนโยบายที่ดีอยูแลวก็ควรจะมีการสานตอและ
พัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม  เชน โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคไดจริง เปนตน 

7. โครงการบางโครงการที่หาเสียงไวมีความออนไหวคอนขางมาก  ดังน้ัน  ควรมีการพิจารณา
ใหรอบคอบเปนพิเศษ  เชน  การจัดชายแดนใต 3 จว. เปนเขตปกครองพิเศษ  โครงการจัดตั้ง
กองทุนทรัพยสินของชาติโดยใชทุนสํารองระหวางประเทศจํานวนหนึ่งเพ่ือสนับสนุนการลงทุนของ
นักลงทุนไทยในตางประเทศ 

8. การดําเนินโครงการตางๆ ควรอยูในลักษณะคอยเปนคอยไปมากกวาเพราะจะทําใหเศรษฐกิจ
คอยๆ มีการปรับตัว  ไมเกิดภาวะช็อค  หรือในบางโครงการที่ไมมีความจําเปนเรงดวน  ก็ไมควรเรง
รีบดําเนินการจนขาดการละเลยในการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยางถี่ถวน  ดังนั้นการจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการจึงเปนสิ่งที่รัฐบาลชุดใหมจําเปนตองคํานึง 

 
 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสาํรวจดังตอไปน้ี) 

นิยาม :  
เชื่อม่ันวาดี/เดินหนาเต็มท่ี คือ เช่ือมั่นวาโครงการเศรษฐกิจดังกลาว จะสงผลดีตอเศรษฐกิจภาพรวม และมีความ

เหมาะสมที่จะนํามาใชในการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  แมวาในทางปฎิบัติอาจมีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดของโครงการบางเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจของสังคมไทย  หรือความ
จําเปนของโครงการที่ตองมีการดําเนินการภายใน 4 ปนี้  เปนตน  จึงสนับสนุนใหมีการเดินหนาโครงการ
ดังกลาวอยางเต็มท่ี   

 

รูสึกเปนหวง/คิดใหรอบคอบ คือ หากมีการดําเนินการในโครงการเศรษฐกิจดังกลาว อาจสุมเสี่ยง ที่จะสรางปญหาใน
ระยะยาว (แมวาในระยะสั้นอาจจะสงผลดีก็ตาม) รวมถึงอาจเปนโครงการที่ไมเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมไทย  รวมถึงงบประมาณที่จะนํามาใชในการดําเนินโครงการ  หรือ เปนโครงการที่ไมมีความจําเปนที่
จะตองดําเนินการภายใน 4 ปนี้ เปนตน  จึงขอใหรัฐบาลคิดใหรอบคอบกอนตัดสินใจดาํเนินโครงการดังกลาว 

 
(ใชอธิบายขอมูลในหนาถัดไป) 
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 นโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทย 
เชื่อมั่นวาดี/ 
เดินหนา
เต็มที่ 

รูสึกเปนหวง/ 
คิดให

รอบคอบ 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ไมตอบ/ 
ไมแนใจ 

โครงการเศรษฐกิจ 

1 ขึ้นคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท ภายใน 90 วัน 6.5 93.5 

• อาจทําใหเกิดปญหาเงินเฟอ  ในลักษณะวนไปเรื่อยๆ (spiral inflation)  
• ควรปรับขึ้นคาแรงอยางคอยเปนคอยไปในอัตราที่เหมาะสมอยางรอบคอบ  และไมควร

ปรับในอัตราเดียวทั่วประเทศ 
• ตนทุนการผลิตสูงขึ้นโดยเฉพาะ SMEs นอกจากนี้ยังสงผลตอความสามารถในการ

แขงขันของสินคาสงออก  ทําใหเกิดการยายฐานการผลิต  ดังนั้นหากจะปรับขึ้นคาแรง
ควรตองปรับเพิ่มจากฝมือในการทํางานที่เพิ่มขึ้นดวย 

• นํามาซึ่งปญหาจากแรงงานตางดาว 

0.0 

2 
แจกเครดิตการดใหเกษตรกร  เพื่อใชซื้อปจจัย
การผลิต 

16.1 80.6 

• จะเปนการสรางหนี้ใหกับเกษตรกรมากกวาการชวยเหลือ  เพราะมีความเปนไปไดวา
เกษตรกรบางสวนอาจขาดวินัยทางการเงิน  หรือไมมีความรูความเขาใจที่เพียงพอใน
การใชบัตรเครดิต 

• เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุมากกวาตนเหตุ  ในกรณีที่รายไดเกษตรกรไมเปนไปตามที่
คาด  ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นรัฐบาลจะแกไขอยางไร 

• หากจะดําเนินการจริงรัฐตองวางแผนใหรัดกุมเพื่อเปนการเพิ่มโอกาส  ไมใชการเพิ่ม
ภาระใหเกษตรกร 

3.3 

3 จบปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มตน 15,000 บาท 22.6 77.4 

• จะสรางปญหาเงินเฟอ  ซึ่งจะกระทบกับเกษตรกรหรือประชาชนที่ไมไดรับประโยชนจาก
โครงการตางๆ ของรัฐบาลเลย 

• ภาคเอกชนอาจไมทําตาม  ในสวนของภาครัฐลูกจางเดิมจะดําเนินการอยางไร  แลว
สวัสดิการที่ไดรับในปจจุบันจะยังคงอยูหรือไม  ซึ่งหากมีการดําเนินการจริงจะตองใช
งบประมาณจํานวนมาก  และจําเปนตองปรับเงินเดือนทั้งระบบ 

• เงินเดือนเริ่มตนที่ 15,000 ซึ่งอาจถือไดวาสูงกวาความรูความสามารถ  เนื่องจากคนกลุม
นี้ยังไมมีประสบการณทํางานเลย 

0.0 
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• หากจะปรับเพิ่มควรปรับเพิ่มในบางสาขาวิชาเทานั้น  หรือเฉพาะคนที่มีผลการเรียนที่ดี
เยี่ยม  เปนตน 

4 
พักหนี้ครัวเรือนที่ต่ํากวา 5 แสนบาท อยางนอย 
3 ป 

24.2 69.4 • นโยบายนี้อาจทําใหคนไทยขาดวินัยในการใชเงิน  ใชงบประมาณสูง  หากจะดําเนินการ
จริงควรพักแค 1 ปก็เพียงพอแลว  และตองจัดกลุมวาหนี้สินที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากสิ่งใด 

6.4 

5 
จํานําขาวเปลือกเจาเกวียนละ 15,000 บาท และ
ขาวหอมมะลิเกวียนละ 20,000 บาท 

24.2 66.1 

• อาจสงผลตอการสูญเสียตลาดสงออกได  เพราะราคาสูงกวาตลาดโลกมาก  ซึ่งหาก
ดําเนินการจริงรัฐตองใชงบประมาณจํานวนมาก 

• มีความเปนไปไดที่จะเกิดการทุจริตเหมือนเดิม 
• จะสงผลดีตอเกษตรกร แตตองตระหนักในปญหาอื่นๆ ที่จะตามมา 

9.7 

6 ยกเลิกกองทุนน้ํามัน 32.3 64.5 • ควรมีแผนที่ชัดเจนในกรณีราคาน้ํามันในตลาดโลกผันผวน  ซึ่งอาจกระทบตอตนทุน
ขนสง  และสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมในทายที่สุด 

3.2 

7 คืนภาษีใหผูซื้อรถคันแรก 30.6 61.3 
• เปนการสงเสริมใหมีการใชสินคาที่ฟุมเฟอย สิ้นเปลืองงบประมาณ  
• นําพามาซึ่งปญหาการจราจร  ปญหามลภาวะ  สงผลใหตองมีการนําเขาน้ํามันที่เพิ่มขึ้น  

ดังนั้นจึงนาจะพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมใหครอบคลุมและมีระบบมากกวา 
8.1 

8 
เครดิตการดพลังงาน เพื่อเติมน้ํามันหรือกาซ 
NGV สําหรับคนขับแทกซี่  สามลอ  รถตู และ
มอเตอรไซตรับจาง 

35.5 56.5 
• จะเปนการสรางหนี้ใหกับคนขับรถมากกวาการชวยเหลือ  เนื่องจากจะนํารายไดไปใช

จายในสวนอื่นกอน  และอาจทําใหเสียวินัยทางการเงินได 
• ควรเนนที่ราคาพลังงานที่เปนธรรมและชัดเจนก็นาจะเพียงพอแลว   

8.0 

9 ลดภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลือ 20 % ในป 2556 38.7 54.8 

• รายไดของรัฐจะลดลง  การคลังอาจมีปญหา  ซึง่อาจจะสงผลตอการดําเนินโครงการ
ตางๆของรัฐบาล  โดยเฉพาะในกรณีที่เศรษฐกิจไมไดมีการขยายตัวตามที่คาดการณไว 

• หากจะปรับลดควรมีการขยายฐานภาษีใหมากขึ้น 
• อัตราภาษีที่จะลดควรอยูในระดับที่เหมาะสม  ในระดับที่ใกลเคียงกับประเทศสวนใหญ  

ซึ่งจะสงผลดีทั้งตอภาคเอกชนและภาครัฐเอง 

6.5 

10 คืนภาษี-เพิ่มคาลดหยอนใหผูซื้อบานหลังแรก 75.8 17.7 • เปนการชวยเหลือดานความเปนอยูขั้นพื้นฐานของประชาชน แตตองมีเงื่อนไขที่ไมปลอย
ใหคนที่มีเงินซื้อบานเพื่อเก็งกําไร  นอกจากนี้ยังชวยกระตุนเศรษฐกิจอีกสวนหนึ่ง 

 
 

6.5 
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โครงการขนาดใหญ 
11 สรางเขื่อนกั้นทะเลสมุทรสาคร-สมุทรปราการ 33.9 50.0 • คงไดไมคุมเสียเพราะตองใชเงินลงทุนสูง  และสิ่งแวดลอมในอาวเสียหาย ดังนั้นจึงควรมี

การศึกษาใหถี่ถวน  รวมถึงไมมีความจําเปนที่จะตองเรงรีบดําเนินการใน 4 ปนี ้
16.1 

12 ปรับปรุง 25 ลุมน้ํา-ดึงน้ําจากพมา-ลาว-กัมพูชา 61.3 22.6 • นาจะเปนประโยชนมากหากทําไดจริง 16.1 
13 ทําแลนดบริดจภาคใต  ทําสะพานเชื่อมเศรษฐกิจ 

2 ฝง (ระหวางอันดามันและอาวไทย) 
61.3 27.4 -ไมม-ี 11.3 

14 สรางรถไฟฟา 10 สาย ใน กทม.เก็บ 20 บาท  
ตลอดสาย 

67.7 
 

29.0 • เปนโครงการที่ดีแตการเก็บคาโดยสารในระดับต่ําเกินไปอาจทําใหโครงการไมคุมทุน 
• ในการกอสรางควรทยอยทําจะไดไมเปนภาระตองบประมาณมากนัก 

3.3 

15 ทํารถไฟรางคูเชื่อมชานเมือง  ทํารถไฟความเร็ว
สูงไปเชียงใหม  โคราช และระยอง/ขยายแอร-
พอรตลิงคไปฉะเชิงเทรา  ไปชลบุรี และไปพัทยา 

69.4 22.6 • เปนโครงการที่ดี  แตตองใชงบประมาณในการดําเนินโครงการสูง   
• ในการกอสรางควรทยอยทําจะไดไมเปนภาระตองบประมาณมากนัก 

8.0 

16 ทําสนามบินสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน 74.2 19.4 • เปนประโยชนตอการคาและการทองเที่ยวอยางมาก 6.4 
โครงการดานสังคม 
17 แจกแท็บเลต พีซี ใหเด็กนักเรียน 12.9 80.6 • ยังไมมีความจําเปนตองทําถึงขนาดนั้น  อีกทั้งวุฒิภาวะและความรูในการใชประโยชนจาก

แทบเลตยังไมมี  นอกจากนี้  รัฐจะหา content อะไรใหเด็กๆ เพื่อใหใช แท็บเลต ไดอยาง
คุมคา 

• ควรปรับปรุงอุปกรณการเรียนในประเภทอื่นๆ ดวย 

6.5 

18 ตั้งกองทุนตั้งตัว 1,000 ลานบาท  ใน
มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน  เพื่อใหนักศึกษา
หรืออาจารย สามารถกูไปประกอบธุรกิจได โดย
ตั้งกรรมการประกอบดวยอาจารยและศิษยเกาที่
ประสบความสําเร็จในชีวิต  และตัวแทนภาครัฐ   

30.6 62.9 • เปนชองทางเขาถึงเงินทุน แตการบริหารงานอาจยากจากหนี้ซ้ําซอนที่กูยืมเรียน 
• ชวยใหบัณฑิตและอาจารยสามารถกูไปลงทุนได  ซึ่งจะชวยสรางผูประกอบการได

จํานวนหนึ่ง 
• ควรมีแผนรองรับอยางชัดเจน  เพื่อปองกันการเกิดหนี้เสีย 

6.5 

19 ชายแดนใต 3 จว. เปนเขตปกครองพิเศษ 22.6 64.5 • เปนเรื่องละเอียดออน ตองศึกษาใหรอบคอบ 12.9 
20 จัดตั้งกองทุนทรัพยสินของชาติ  โดยใชทุนสํารอง

ระหวางประเทศจํานวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนของนักลงทุนไทยในตางประเทศ 

27.4 62.9 • เปนแนวคิดที่ดีแตตองพิจารณาใหรอบคอบ 9.7 
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หมายเหตุ: เปนนโยบายที่พรรคเพื่อไทยประกาศไวตอนปราศัยใหญที่เวทีราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อ 1 ก.ค. 54  
 

******************************************************************************************************************* 
หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ 
นักเศรษฐศาสตรซึ่งมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรที่นักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 

******************************************************************************************************************* 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1773 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 

 

21 ตั้งกองทุนรวมทุนทุกจังหวัด  เพื่อใหประชาชนใน
แตละจังหวัดสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน  โดยมี
กรรมการที่เขาใจเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นๆ เปน
ผูอนุมัติเงินกูใหกับแนวคิดธุรกิจที่นาสนใจ 

46.8 40.3 • อาจนํามาซึ่งชองทางการทุจริตชองใหม รวมถึงปญหาความลําเอียงในการใหกูยืม  ความ
หละหลวมอันจะกอใหเกิดหนี้เสีย  ดังนั้นการปลอยใหสถาบันการเงินที่มีอยูทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพจึงนาจะดีกวา   

• โดยปกติแตละหมูบานจะมีกองทุนอยูแลว การเขาถึงเงินกูจึงมิใชปญหา แตปญหาอยูที่
การจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ 

12.9 

22 ใชระบบเรียนกอน  ผอนทีหลัง (กองทุนใหกูยืมที่
ผูกกับรายไดในอนาคต(ICL)) 

71.0 25.8 • เปนนโยบายที่ดีแตตองคํานึงถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น  ดังเชนที่กําลังเกิดกับกองทุน กยศ. 3.2 
 

23 30 บาทรักษาทุกโรคไดจริง 75.8 17.7 • คุณภาพการรักษาไมควรต่ํากวามาตรฐาน 
• หากดําเนินการตอเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลชุดเกาไดนาจะดียิ่งขึ้น 

6.5 

24 ฟรีอินเทอรเน็ตในที่สาธารณะ 79.0 17.7 • ชวยใหประชาชนและนักเรียนสามารถใชอินเทอรเน็ตไดมากขึ้น  แตรัฐตองใชงบประมาณ
จํานวนมาก 

3.3 

25 ขจัดยาเสพติดใน 12  เดือน 87.1 9.7 • ตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง 
• ไมควรกอใหเกิดการฆาตัดตอนเหมือนในครั้งที่ผานมา ควรอยูในกรอบของกฎหมาย 

3.2 

26 จัดศูนยฝกในอาชีวศึกษาทุกแหง 93.5 4.8 • ควรเนนเปนพิเศษในแนวทางที่ตลาดตองการ 1.7 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสะทอนความเห็นในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีมี่ความรูและความเชี่ยวชาญดาน
เศรษฐกิจโดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใหกบัรัฐบาลชุดใหม 
 
กลุมตวัอยาง 

เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร 
(กรณีสําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใด
อยางหนึ่ง จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรู
ความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ป) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัย
เศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 26  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  
ศูนยวิจัยกสิกรไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคาร
ไทยพาณิชย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารนครหลวงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย    บริษัท
หลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยเอเชีพลัส  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน    บริษัทหลักทรัพยเกียรติ
นาคิน  บริษัทหลักทรัพยไอรา  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  และอาจารยคณะ
เศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  15-21 กรกฎาคม 2554 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :   22 กรกฎาคม 2554 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 27 43.5 
           หนวยงานภาคเอกชน 21 33.9 
           สถาบันการศึกษา 14 22.6 

รวม 62 100.0 
เพศ    
            ชาย 30 48.4 
            หญิง 32 51.6 

รวม 62 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 25 40.3 
            36 ป – 45 ป 20 32.3 
            46 ปขึ้นไป 17 27.4 

รวม 62 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 3 4.8 
             ปริญญาโท 47 75.8 
             ปริญญาเอก 12 19.4 

รวม 62 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 12 19.4 
              6-10 ป 24 38.7 
              11-15 ป 6 9.6 
              16-20 ป 7 11.3 
              ตั้งแต 21 ปขึ้นไป 13 21.0 

รวม 62 100.0 
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