
 
 
 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เร่ือง “นโยบายประชานิยมสงผลดีหรือเสียตอประเทศไทย” 

 

นักเศรษฐศาสตรประเมินนโยบายประชานยิมของรัฐบาลชุดปจจุบันพบ 7 โครงการเปนโครงการประชานิยม
ท่ีไมดี  4 โครงการเปนโครงการประชานยิมท่ีดี และ 5 โครงการเปนโครงการประชานยิมท่ีดีแตมีวิธีดาํเนินการ
ไมถูกตอง  พรอมระบุนโยบายประชานิยมไมชวยสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  ไมชวยลดความ
เหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ  ไมชวยทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศมีความเขมแข็งขึ้นอยางยัง่ยืน  แตซํ้ารายเชื่อวา
คนไทยเริ่มเสพติดนโยบายประชานยิมแลว   
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจาก
องคกรชั้นนํา 27  แหง จํานวน 70 คน เร่ือง “นโยบายประชานิยมสงผลดีหรือเสียตอประเทศไทย”โดยเก็บ
ขอมูลระหวางวันที่ 21-28 ส.ค. ที่ผานมา พบวา   
 

นักเศรษฐศาสตรรอยละ 58.6 เห็นวาโครงการประชานิยมไมชวยสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับประเทศ รองลงมารอยละ 38.6 คิดวาชวยสรางขีดความสามารถในการแขงขันไดบางแตไมยั่งยืน และ
เมื่อถามตอวาโครงการประชานิยมจะชวยลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจไดหรือไม  รอยละ 50.0  คิดวาชวย
ลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจไดบางแตไมยั่งยืน  รองลงมารอยละ 47.1 คิดวาไมชวย 
 

ดานความเห็นตอโครงการประชานิยมจะนําไปสูการปรับโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจในประเทศ (Domestic Demand) มากขึ้นไดหรือไม  รอยละ 52.9 คิดวาชวยทําใหเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมีความเขมแข็งขึ้นไดบางแตไมยั่งยืน  รองลงมารอยละ 40.0  คิดวาไมชวย 

 

ในสวนของโครงการประชานิยมท่ีมีการแทรกแซงกลไกราคาผานโครงการรับจํานําสินคาเกษตรตางๆ 
ของรัฐบาลจะกอใหเกิดปญหาที่สําคัญ (โดยเฉพาะในระยะยาว) คือ รอยละ 77.1 เชื่อวาจะเปนชองทางใหเกิด
การทุจริตคอรรัปชั่น การโกงราคาเกษตรกร รองลงมารอยละ 68.6 เชื่อวารัฐบาลจะไมสามารถกําหนดราคา
ขายในตลาดโลกได เนื่องจากสินคาเกษตรจะเก็บไวนานไมได และจะขาดทุนจากการดําเนินโครงการ รอยละ 
65.7  เห็นวาจะเปนการสงสัญญาณที่ผิดพลาด ราคารับจํานําที่สูงจะทําใหเกษตรกรขยายการเพาะปลูกที่
เพิ่มขึ้น และรอยละ 60.0 เชื่อวาประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจะลดลง 
 

ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตรไดทําการประเมินผลไดสุทธิจากนโยบายประชานิยมกับงบประมาณทีใ่ชไป วา
ส่ิงใดจะมากกวากัน รอยละ 77.1 เห็นวาผลไดสทุธิจากนโยบายประชานิยมจะนอยกวางบประมาณที่ใชไป  
และมีเพยีงรอยละ 5.7 เทานัน้ที่เห็นวาผลไดสุทธิจากนโยบายประชานยิมจะมากกวางบประมาณทีใ่ชไป 
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สุดทายเมื่อถามนักเศรษฐศาสตรในประเดน็วาปจจุบันนี้ “คนไทยเสพตดินโยบายประชานิยมหรือไม”  
รอยละ  48.6  เชื่อวาประชาชนเสพติดโครงการประชานยิมแลว  รองลงมารอยละ 47.1  เชื่อวาประชาชนเริ่ม
เสพติดโครงการประชานิยม (ไมมีนักเศรษฐศาสตรคนใดเลยที่เห็นวาคนไทยยังไมเสพติดโครงการประชา
นิยม)   นอกจากนี้นกัเศรษฐศาสตรยังไดทําการประเมินนโยบายประชานิยมของรัฐบาลชุดปจจุบันจาํนวน 16
โครงการ  วาโครงการใดถือเปนโครงการประชานิยมทีด่หีรือไมดี ผลสํารวจพบวา   

มีโครงการประชานิยมท่ีไมดีจํานวน 7 โครงการ โดยโครงการที่มีคารอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ  
• โครงการโครงการรับจํานําขาวเปลือก (รอยละ 65.7) 
• โครงการแจกแท็บเลต พีซี  (รอยละ 65.7) 
• โครงการรถยนตคันแรก (รอยละ 58.6) 

 มีโครงการประชานิยมท่ีดีแตใชวิธีดาํเนินโครงการที่ไมถกูตองจํานวน 5 โครงการ โดยโครงการที่มีคา
รอยละมากที่สุด 2 ลําดับแรก คือ 

• โครงการการขึน้คาแรงขั้นต่ํา 300 บาทตอวัน (รอยละ 50.0) 
• โครงการจบปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มตน 15,000 บาท (รอยละ 45.7) 

มีโครงการประชานิยมท่ีดีจํานวน 4 โครงการ โดยโครงการที่มีคารอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ  
• โครงการเบี้ยยงัชีพคนชราแบบขั้นบนัได (รอยละ 80.0)   
• โครงการอินเทอรเน็ตฟรีในที่สาธารณะ (รอยละ 78.6) 
• โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคไดจริง (รอยละ 71.4) 

 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปนี)้ 
 

****************************************************************************************************************************** 
หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซึ่งมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
****************************************************************************************************************************** 
 

1.  ความคิดเหน็ตอ  โครงการประชานิยมจะชวยสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศหรือไม 
รอยละ  58.6 คิดวาไมชวยสรางขดีความสามารถในการแขงขนั 
รอยละ  38.6 คิดวาชวยสรางขีดความสามารถในการแขงขันไดบาง  แตไมยั่งยนื 
รอยละ  0.0 คิดวาจะชวยสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยัง่ยืน 
รอยละ  2.8 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ  
 

 

2. ความคิดเหน็ตอ  โครงการประชานิยมจะชวยลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจไดหรือไม 
รอยละ  47.1 คิดวาไมชวยลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ 
รอยละ  50.0 คิดวาชวยลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจไดบาง  แตไมยั่งยนื 
รอยละ  0.0 คิดวาจะชวยลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจอยางยั่งยนื 
รอยละ  2.9 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ  
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3.    ความเห็นตอ  โครงการประชานยิมจะนําไปสูการปรบัโครงสรางเศรษฐกิจท่ีสมดุลมีความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจในประเทศ (Domestic Demand) มากขึ้นไดหรือไม 

รอยละ  40.0 คิดวาไมชวยทาํใหเศรษฐกิจภายในประเทศมีความเขมแข็งขึ้น 
รอยละ  52.9 คิดวาชวยทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศมีความเขมแข็งขึ้นไดบาง  แตไมยั่งยืน 
รอยละ  1.4 คิดวาจะชวยทาํใหเศรษฐกิจภายในประเทศมีความเขมแข็งขึ้นอยางยั่งยืน 
รอยละ  5.7 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ  
 

4.  ความคิดเหน็ท่ีมีตอ  โครงการประชานยิมท่ีมีการแทรกแซงกลไกราคาผานโครงการรับจํานําสินคาเกษตร
ตางๆ ของรัฐบาลจะกอใหเกิดปญหาที่สําคัญอยางไรบางโดยเฉพาะในระยะยาว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 

รอยละ  77.1  เปนชองทางใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น  การโกงราคาเกษตรกร    
รอยละ  68.6 รัฐบาลจะไมสามารถกําหนดราคาขาย(ในตลาดโลกได) เนือ่งจากสินคาเกษตรจะ

เก็บไวนานไมได และจะขาดทุนจากการดําเนินโครงการ 
รอยละ  65.7 เปนการสงสัญญาณที่ผิดพลาด  ราคารับจํานําท่ีสูงจะทําใหเกษตรกรขยายการ

เพาะปลูกท่ีเพิ่มขึ้น  
รอยละ  60.0  ประสิทธิภาพการผลิตที่จะลดลง 
รอยละ  54.3  ประชาชนไดประโยชนนอยกวาที่ควรจะเปน  และประโยชนตกอยูกบักลุมอื่น     

เชน ผูสงออก โรงสี  เปนตน  
รอยละ  34.3  ขอจํากัดของพื้นที่เก็บรักษาสินคาเกษตร 
รอยละ  22.9  การดําเนนินโยบายที่ขาดความรวมมือกับประเทศอื่นๆ จะทําใหประเทศอื่น 
                            ไดประโยชน   
รอยละ  10.0 อ่ืนๆ คือ ไมไดแกปญหาสินคาเกษตรอยางยั่งยืน กลาวคอื  ไมชวยแกทัง้ปญหา

ความยากจนของเกษตรกรและการเพิ่มผลผลิตตอไร  นอกจากนี้  การบิดเบือน
กลไกตลาดจะยิ่งทําใหเกษตรกรออนแอ ประเทศสูญเสียความสามารถในการ
แขงขนัซึ่งจะเปนปญหาในระยะยาวโดยเฉพาะการเปดเสรีอาเซียนที่กําลังจะมาถึง 

 

5.  ความคิดเหน็ตอ  ผลไดสทุธิจากนโยบายประชานิยมกับงบประมาณที่ใชไป (ซ่ึงบางครัง้ตองแลกมาดวยหนี้
สาธารณะที่เพิ่มขึ้น) อะไรมากกวากัน 

รอยละ  5.7 ผลไดสุทธิจากนโยบายประชานิยม มากกวา  งบประมาณที่ใชไป 
รอยละ  77.1 ผลไดสุทธิจากนโยบายประชานิยม นอยกวา งบประมาณที่ใชไป 
รอยละ  17.2 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ  
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6.  ความคิดเหน็ในประเด็น  ปจจุบันนี้คนไทยเสพติดนโยบายประชานิยมหรือไม    
 รอยละ  0.0 เชื่อวาประชาชนยังไมเสพตดิโครงการประชานิยม 

รอยละ  47.1 เชื่อวาประชาชนเร่ิมเสพติดโครงการประชานิยม 
รอยละ  48.6   เชื่อวาประชาชนเสพติดโครงการประชานยิมแลว 
รอยละ  4.3 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ  

 

7. ความคิดเหน็ท่ีมีตอนโยบายประชานิยมของรัฐบาลวาโครงการใดถือเปนโครงการประชานยิมท่ีดีหรือไมดี  

โครงการประชานิยม 
คิดวาเปนโครงการประชานยิม ไมตอบ/ 

ไมทราบ ท่ีด ี ท่ีด ี 
แตวิธีไมถูกตอง 

ท่ีไมด ี

1) ชะลอการเก็บเงินเขากองทนุน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงบาง
ประเภทชัว่คราวเพื่อใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงทนัที 

14.3 37.1 42.9 5.7 

2) บัตรเครดติพลังงานสําหรับผูประกอบการอาชีพรถรับจางขนสง
ผูโดยสารสาธารณะ 

20.0 17.1 51.4 11.5 

3) โครงการพกัหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอย 27.1 40.0 30.0 2.9 
4) การขึ้นคาแรงขั้นต่ํา 300 บาทตอวัน 21.4 50.0 25.7 2.9 
5) จบปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มตน 15,000 บาท 25.7 45.7 24.3 4.3 
6) โครงการเบีย้ยังชีพคนชราแบบขั้นบันได 80.0 7.1 4.3 8.6 
7) โครงการบานหลังแรก (คนืภาษ-ีเพิ่มคาลดหยอน) 47.1 31.4 15.7 5.8 
8) โครงการรถยนตคนัแรก (คืนภาษีสรรพสามิต) 21.4 18.6 58.6 1.4 
9) เพิ่มเงินทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหงละ 1 ลานบาท 15.7 40.0 40.0 4.3 
10) กองทุนพฒันาบทบาทสตรีวงเงนิจังหวัดละ 100 ลานบาท 15.7 32.9 37.1 14.3 
11)  กองทุนพฒันาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนจํานวนเงนิ 3-5 แสนบาทตอหมูบาน 

34.3 40.0 17.1 8.6 

12) โครงการรบัจํานําขาวเปลือกเจาเกวยีนละ 15,000 บาท และ 
      ขาวหอมมะลิเกวยีนละ 20,000 บาท 

5.7 25.7 65.7 2.9 

13) โครงการบตัรเครดิตเกษตรกรเพื่อซ้ือปจจัยการผลิต 25.7 24.3 45.7 4.3 
14) โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคไดจริง 71.4 24.3 2.9 1.4 
15) โครงการแจกแท็บเลต พีซี ใหเดก็นักเรียนชั้น ป.1 12.9 17.1 65.7 4.3 
16) โครงการอนิเทอรเน็ตฟรีในที่สาธารณะ โรงเรียน สถาบันการศึกษา 78.6 14.3 4.3 2.8 

    หมายเหตุ: เปนนโยบายหรือโครงการที่รัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สงิหาคม 2554 และคัดเลือกโดยกรุงเทพโพลล 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อเปนขอมูลใหกับรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําขอมูลผลสํารวจมาใช

ประกอบการทํานโยบาย   
2. เพื่อสรางความเขาใจใหกับประชาชนเกีย่วกับการดําเนนินโยบายเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะนโยบาย

ประชานิยมทีม่ีความเกีย่วของกับประชาชนโดยตรง 
3. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ

โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 
 

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  ศูนยวิจัย
กสิกรไทย  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง    ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารทหารไทย  
ธนาคารธนชาต  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน  
บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ  
สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบาย
สาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  21-28 สิงหาคม 2555 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  29 สิงหาคม 2555 
 



 

 6

ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 33 47.2 
           หนวยงานภาคเอกชน 22 31.4 
           สถาบันการศึกษา 15 21.4 

รวม 70 100.0 
เพศ    
            ชาย 35 50.0 
            หญิง 35 50.0 

รวม 70 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 23 32.9 
            36 ป – 45 ป 22 31.4 
            46 ปขึ้นไป 25 35.7 

รวม 70 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 4 5.7 
             ปริญญาโท 49 70.0 
             ปริญญาเอก 17 24.3 

รวม 70 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 10 14.3 
              6-10 ป 17 24.3 
              11-15 ป 10 14.3 
              16-20 ป 9 12.9 
              ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 24 34.2 

รวม 70 100.0 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


