
 
 
 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป 2556” 

 

นักเศรษฐศาสตร 51.6 % สนับสนุนใหรัฐบาลใหความสําคัญกับการใชเงินงบประมาณเพื่อวัตถุประสงคตางๆ 
มากกวาการลดหนี้สาธารณะ  แต 57.8 % หวงปญหาทุจริตคอรรัปชัน  
 
 

 เนื่องดวยในวนัที่ 15-17 สิงหาคมนี้ จะมีการประชุมสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาราง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2556 ในวาระ 2 - 3  ศูนยวิจยัมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดทํา
การสํารวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรชั้นนาํ  27  แหง จํานวน 64 คน เร่ือง “พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจายประจาํป 2556” เพื่อผลสํารวจที่ไดจักเปนขอมูลประกอบการประชุมใหกับสภาผูแทนราษฎรรวมถึง
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยผลการสํารวจมีดังนี ้
 

 นักเศรษฐศาสตรรอยละ  40.6 เชื่อวารัฐบาลจะจัดเก็บรายไดไดตามเปาหมายที่ประมาณการไวที่ 
จํานวน 2,197,900 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 จากปกอน ขณะที่รอยละ 39.1  เชื่อวารัฐบาลจะจัดเก็บ
รายไดไดต่ํากวาที่ประมาณการไว  เมื่อถามวาคิดอยางไรกับการดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล
จํานวน 300,000 ลานบาท  นักเศรษฐศาสตรรอยละ  39.1  เห็นวานาจะขาดดุลในจํานวนเงินท่ีต่ํากวานี้  ขณะที่
รอยละ  35.9 เห็นวาเปนจํานวนที่เหมาะสมแลว 
 

 สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับงบลงทุนจํานวน 448,938.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18.7 ของวงเงิน
งบประมาณ นักเศรษฐศาสตรรอยละ 40.6 เห็นวาสัดสวนงบลงทุนตอจีดีพีนาจะสูงกวานี้ โดยควรอยูที่ระดับ
รอยละ 23.4 ของวงเงินงบประมาณรวม ขณะที่รอยละ 32.8 เห็นวาเปนระดับที่เหมาะสมแลว 
 

 สวนสิ่งท่ีนักเศรษฐศาสตรกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการใชงบประมาณคือ การทุจริตคอรรัปชัน (รอยละ 
57.8) การใชงบประมาณในโครงการประชานิยม (รอยละ  20.3) และความไมมีประสิทธิภาพในการใชเงิน
งบประมาณ (รอยละ  12.5)   สุดทายเมื่อถามวาระดับหนี้สาธารณะตอจีดีพีกับความจําเปนในการใชเงิน
งบประมาณ  อะไรมีความสําคัญมากกวากัน ณ สถานการณและบริบทปจจัยตางๆ ที่เปนอยูในปจจุบัน นัก
เศรษฐศาสตรสวนใหญคิดเห็นรอยละ 51.6 เห็นวาควรใหความสําคัญกับการใชงบประมาณเพื่อวัตถุประสงค
ตางๆ มากกวาการลดหนี้สาธารณะ 
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 นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตรยังไดใหขอเสนอเกี่ยวกับการจัดทํา พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป 
2556 ไวดังนี้  
 

อันดับ 1  รัฐบาลควรคํานงึถงึประสิทธิภาพของการใชเงนิ  มีการจัดลําดับความสําคญัของโครงการ  และ
สอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ   

อันดับ 2  รัฐบาลควรใชงบประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเปนสําคัญ ไม
วาจะเปนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  การพัฒนาการศึกษา  มีการกระจายงบประมาณลงไปยัง
ทองถ่ินใหมากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมลํ้ารวมถึงชวยสรางความแข็งแกรงใหกับอุปสงค
ภายในประเทศดวย 

อันดับ 3  รัฐบาลควรเรงทํางบประมาณใหมคีวามสมดุล  บริหารจัดการสัดสวนหนีต้อจีดีพี  รวมถึงไมควรกอ
หนี้มาใชในโครงการประชานิยม  แตควรกอหนี้มาใชในโครงการลงทุน 

 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปนี)้ 
 

1.  ความคิดเหน็ท่ีมีตอรัฐบาลวาจะสามารถจัดเก็บงบประมาณไดตามที่ประมาณการไวหรือไม  ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รัฐบาลประมาณการวาจะสามารถจัดเก็บรายไดสุทธิทั้งสิ้น จํานวน 2,197,900 
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 จากปกอน   

รอยละ 40.6    เชื่อวารัฐบาลจะจัดเก็บรายไดไดตามที่ประมาณการไว  
รอยละ 39.1   เชื่อวารัฐบาลจะจัดเก็บรายไดไดต่ํากวาที่ประมาณการไว 
รอยละ 10.9    เชื่อวารัฐบาลจะจัดเก็บรายไดไดสูงกวาที่ประมาณการไว 
รอยละ 9.4 ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ 

 

2.  ความคิดเหน็ท่ีมีตอรัฐบาลวาการขาดดลุในกรอบวงเงนิ 300,000 ลานบาท เปนจํานวนที่เหมาะสมหรือไม  
ทั้งนี้งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,400,000 ลานบาท 
ซ่ึงเปนการดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล จํานวน 300,000 ลานบาท  

 

รอยละ  39.1 นาจะขาดดุลในจํานวนเงนิท่ีต่ํากวานี ้
รอยละ  35.9 เปนจํานวนที่เหมาะสมแลว 
รอยละ  12.5 นาจะขาดดุลในจํานวนเงนิทีสู่งกวานี ้
รอยละ  12.5 ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ 

 

3. ความคิดเหน็ตอรายจายลงทุนจํานวน 448,938.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18.7 ของวงเงินงบประมาณ 
เปนจํานวนที่เหมาะสมหรือไม  

รอยละ  40.6 นาจะสูงกวานีท่ี้ระดับรอยละ 23.4 โดยเฉลีย่ของวงเงินงบประมาณรวม 
รอยละ  32.8 เปนระดับทีเ่หมาะสมแลว 
รอยละ  4.7 นาจะต่ํากวานีท้ี่ระดับรอยละ 10.0 โดยเฉลี่ยของวงเงนิงบประมาณรวม 
รอยละ  21.9 ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ 
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4. ส่ิงที่นักเศรษฐศาสตรกังวลมากท่ีสุดเกี่ยวกับการใชงบประมาณ  

อันดับ 1 การทจุริตคอรรัปชนั      รอยละ  57.8   
อันดับ 2 การใชงบประมาณในโครงการประชานิยม    รอยละ  20.3   
อันดับ 3 ความไมมีประสิทธิภาพในการใชเงินงบประมาณ   รอยละ  12.5   
อันดับ 4 การขาดการจัดลําดบัความสําคัญของโครงการ   รอยละ   4.7   
อันดับ 5 การขาดการติดตามการใชงบประมาณอยางจริงจัง   รอยละ   1.6 
อันดับ 6  อ่ืนๆ คือ ความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะชน รอยละ   1.6 
ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ      รอยละ   4.7 

 

5. ความเหน็ทีม่ีตอระดับหนี้สาธารณะตอ GDP กับความจําเปนในการใชเงินงบประมาณ  อะไรมีความสําคัญ
มากกวากัน ณ สถานการณและบริบทปจจัยตางๆ ท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

 

รอยละ  51.6 ควรใหความสาํคัญกับการใชงบประมาณเพื่อวัตถุประสงคตางๆ มากกวา 
การลดหนี้สาธารณะ 

รอยละ  35.9 ควรใหความสําคัญกับการลดหนี้สาธารณะมากกวาการใชงบประมาณเพื่อ
วัตถุประสงคตางๆ 

รอยละ  12.5 ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ 

6.  ขอเสนอเกี่ยวกับการจัดทํา พรบ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2556 

อันดับ 1  รัฐบาลควรคํานงึถงึประสิทธิภาพของการใชเงนิ  มีการจัดลําดับความสําคญัของโครงการ  และ
สอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ   

อันดับ 2  รัฐบาลควรใชงบประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเปน
สําคัญ ไมวาจะเปนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  การพัฒนาการศึกษา  มีการกระจาย
งบประมาณลงไปยงัทองถิ่นใหมากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมลํ้ารวมถึงชวยสรางความแขง็แกรง
ใหกับอุปสงคภายในประเทศดวย 

อันดับ 3  รัฐบาลควรเรงทํางบประมาณใหมีความสมดุล  บริหารจัดการสัดสวนหนี้ตอจีดีพี  รวมถึงไม
ควรกอหนี้มาใชในโครงการประชานยิม  แตควรกอหนี้มาใชในโครงการลงทุน 

อันดับ 4  ภาครัฐควรมีการตดิตามการใชงบประมาณอยางใกลชิด  เพือ่ใหมีการใชงบประมาณอยางโปรงใส 
 อันดับ 5 ภาครัฐควรแยกงบดานการลงทุนออกจากงบรายจายประจําปเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ, ในกรณีที่จะมโีครงการประชานิยม การดําเนินโครงการควรอยูในรูปแบบ
สวัสดิการมากกวาการลดภาษี  เปนตน 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ

โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 
2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัประเทศไทย 
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยาง
หนึ่ง จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรู
ความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  
วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 27  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซี
ไอเอ็มบีไทย  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารธนชาต  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยเกียรติ
นาคิน   บริษัทหลักทรัพยภัทร  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ   คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  25 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม  2555 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  14 สิงหาคม 2555 
****************************************************************************************************************************** 

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
****************************************************************************************************************************** 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 29 45.3 
           หนวยงานภาคเอกชน 19 29.7 
           สถาบันการศึกษา 16 25.0 

รวม 64 100.0 
เพศ    
            ชาย 35 54.7 
            หญิง 29 45.3 

รวม 64 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 21 32.8 
            36 ป – 45 ป 18 28.1 
            46 ปขึ้นไป 25 39.1 

รวม 64 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 3 4.7 
             ปริญญาโท 43 67.2 
             ปริญญาเอก 18 28.1 

รวม 64 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 10 15.6 
              6-10 ป 15 23.4 
              11-15 ป 8 12.5 
              16-20 ป 8 12.5 
              ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 23 35.9 

รวม 64 100.0 
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