
 
 
 
เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง                                       รวม  4 หนา 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “ลดภาษีนําเขาสินคาแบรนดเนม ประเทศไทยไดหรือเสีย” 

 
 
 

นักเศรษฐศาสตร 79.4% ไมเชื่อลดภาษีนําเขาสินคาแบรนดเนมหรูจะทําใหนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ชี้จะทําใหคน
ไทยซ้ือเองแทนที่จะเปนชาวตางชาติเพิ่มความเสี่ยงขาดดุลการคา 55.6% ฟนธงไดไมคุมเสีย 
 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรชั้นนํา 28 แหง จํานวน 63 คน เร่ือง “ลดภาษีนําเขา
สินคาแบรนดเนม ประเทศไทยไดหรือเสีย” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่ 23–30 กันยายน ที่ผานมา พบวา 
 
 

  นักเศรษฐศาสตรมากถึงรอยละ 85.7 เห็นวาชาวตางชาติเดินทางมาประเทศไทยไมไดมาดวยเหตุผล
สําคัญเพื่อการช็อปปง และเมื่อถามตอวาหากมีการลดภาษีนําเขาสินคาแบรนดเนมเหลือ 0-5% จากเดิม 30% 
จะทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นหรือไม  นักเศรษฐศาสตรรอยละ 
79.4 เชื่อวาจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทยจะเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอยเทานั้น  ซํ้ารายรอยละ 79.4 เห็นวาผูบริโภคชาวไทยซื้อสินคาแบรนดเนมนําเขามากกวานักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ  ซ่ึงผลที่ตามมารอยละ 81.0 เชื่อวาจะทําใหมีการนําเขาสินคาแบรนดเนมหรูจากตางประเทศเพิ่ม
มากขึ้น  อันมีสวนสําคัญอยางมากที่จะทําใหไทยขาดดุลการคาเพิ่มขึ้น   
 

 สวนประเด็นผลกระทบตอผูประกอบการไทยในสินคาที่เกี่ยวของนั้น  รอยละ 46.0 เห็นวาจะกระทบมาก  
ขณะที่รอยละ 42.9 จะกระทบนอย 
 

สุดทายเมื่อถามวา  “โดยสรุปแลว  ทานคิดวาการปรับลดภาษีนําเขาสินคาแบรนดเนม  ไทยไดประโยชน
หรือเสียประโยชน”  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญรอยละ  55.6 เห็นวาจะเสียประโยชนมากกวาไดประโยชน  ขณะที่
รอยละ20.6 เห็นวาไดประโยชนมากกวา  ที่เหลือรอยละ  23.8 บอกวาไมทราบ 
          

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปนี)้ 
 
****************************************************************************************************************************** 

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้ เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
****************************************************************************************************************************** 
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1. ขอคําถาม “ทานคิดวา ชาวตางชาติเดินทางมาประเทศไทยดวยเหตุผลสําคัญเพื่อการช็อปปงใชหรือไม”   
 รอยละ  7.9 ใช 
        รอยละ  85.7 ไมใช   
        รอยละ  6.4 ไมตอบ/ไมทราบ    
 

2. ขอคําถาม  “ทานคิดวา หากมีการลดภาษีนาํเขาสินคาแบรนดเนมเหลือ 0-5% จากเดิม 30% จะทําใหนักทองเทีย่ว
ชาวตางชาติเดินทางมาทองเทีย่วประเทศไทยเพ่ิมขึ้นหรือไม”  
 รอยละ  17.5 เพิ่มข้ึนมาก 
        รอยละ  79.4 เทาเดิมหรือเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย 
        รอยละ  0.0 ลดลง 
        รอยละ  3.1 ไมตอบ/ไมทราบ    
 

3. ขอคําถาม  “ทานคิดวา หากมีการลดภาษีนาํเขาสินคาแบรนดเนมเหลือ 0-5% จากเดิม 30% สินคาแบรนดเนมทีข่าย
ไดจะมาจากลูกคากลุมใดมากกวากันระหวางกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติกับกลุมผูบริโภคคนไทย”  
       รอยละ  79.4 ผูบริโภคชาวไทยซื้อมากกวานกัทองเทีย่วชาวตางชาติ 
 รอยละ  11.1 นักทองเที่ยวชาวตางชาติซื้อมากกวาผูบริโภคชาวไทย 
        รอยละ  9.5 ไมตอบ/ไมทราบ    
 

4. ขอคําถาม  “ทานคิดวา หากมีการลดภาษีนาํเขาสินคาแบรนดเนมเหลือ 0-5% จากเดิม 30% จะทําใหการนําเขาใน
กลุมสินคาเหลานี้เพ่ิมขึ้นหรือไม”   
 รอยละ  81.0 เพ่ิมขึ้นมาก 
        รอยละ  15.9 เทาเดิมหรือเพิม่ข้ึนเพียงเล็กนอย 
        รอยละ  0.0 ลดลง 
        รอยละ  3.1 ไมตอบ/ไมทราบ    
 

5. ขอคําถาม  “ทานคิดวา หากมีการลดภาษีนาํเขาสินคาแบรนดเนมเหลือ 0-5% จากเดิม 30% จะมีสวนทําใหประเทศ
ไทยขาดดุลการคาเพิ่มขึ้นหรือไม”   
 รอยละ  52.4 มีสวนสําคัญอยางมากที่จะทําใหไทยขาดดลุการคาเพิ่มขึ้น 
        รอยละ  28.6 ไมมีสวนท่ีจะทําใหไทยขาดดุลการคาเพิ่มข้ึน 
        รอยละ  19.0 ไมตอบ/ไมทราบ    
 

6. ขอคําถาม  “ทานคิดวา  หากมีการลดภาษนีําเขาสินคาแบรนดเนมเหลอื 0-5% จากเดิม 30% จะสงผลตอผูประกอบการของ
ไทยในสินคาท่ีเกี่ยวของ มากนอยเพียงใด”          
 รอยละ  46.0 กระทบมาก  
        รอยละ  42.9 กระทบนอย 
        รอยละ  0.0 ไมกระทบ 
        รอยละ  11.1 ไมตอบ/ไมทราบ    
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7. ขอคําถาม  “โดยสรุปแลว  ทานคิดวาการปรับลดภาษีนําเขาสินคาแบรนดเนม  ไทยไดประโยชนหรือเสยีประโยชน” 
        รอยละ  55.6 เสียประโยชนมากกวาไดประโยชน 
  รอยละ  20.6 ไดประโยชนมากกวาเสียประโยชน 
        รอยละ  23.8 ไมตอบ/ไมทราบ    
   

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
เพื่อทราบความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตรตอผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากแนวคิดท่ีจะปรับลดภาษีนําเขา

สินคาแบรนดเนม   
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณีสําเร็จ

การศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง จะตองมี
ประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของท่ีตองใชความรูความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยาง
นอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ท่ีทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับช้ันนําของประเทศ จํานวน 28  
แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
กระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  
ศูนยวิจัยกสิกรไทย  สมาคมธนาคารไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคาร
ซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  บริษัทหลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  บริษัท
หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส  บริษัทหลักทรัพย เคเคเทรด  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ  สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและพยากรณทางการ
เกษตรมหาวิทยาลัยแมโจ  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     

 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-probability 

sampling) แตละหนวยตัวอยางที่จะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง  (Purposive 
sampling) และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงาน
เศรษฐกิจตางๆ ครอบคลุมหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และสถาบันการศึกษาในภาควิชาท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐศาสตร  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :  23 – 30 กันยายน 2556 
 

วันที่เผยแพรผลสํารวจ        :  2 ตุลาคม 2556 
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ขอมูลรายละเอยีดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   

หนวยงานภาครัฐ 26 41.3 
หนวยงานภาคเอกชน 24 38.1 
สถาบันการศึกษา 13 20.6 

รวม 63 100.0 
เพศ        ชาย 33 52.4 
                  หญิง 30 47.6 

รวม 63 100.0 
อายุ  26 ป – 35 ป 21 33.3 
                 36 ป – 45 ป 18 28.6 
                 46 ปข้ึนไป 24 38.1 

รวม 63 100.0 
การศึกษา         
   ปริญญาตรี 4 6.4 
                  ปริญญาโท 45 71.4 
                  ปริญญาเอก 14 22.2 

รวม 63 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   

1-5  ป 7 11.1 
       6-10 ป 19 30.2 
                   11-15 ป 9 14.3 
                   16-20 ป 6 9.5 
                   ตั้งแต 20 ปข้ึนไป 22 34.9 

รวม 63 100.0 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776  มือถือ 084-6990580 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


