
 
 
 
เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง                                       รวม  5  หนา 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “การปฏิรูปการหาเสียงท่ีใชนโยบายประชานิยมสุดโตง” 

 
นักเศรษฐศาสตร 76.7% เห็นดวยหากจะตั้งคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีศึกษาความเปนไปไดของนโยบายตางๆ ท่ี
ใชหาเสียง  66.7% บอกนักการเมืองไทยในปจจุบันไมมีการแสดงความรับผิดชอบตอการบริหารเศรษฐกิจท่ี
ผิดพลาด  และ 51.0% ย้ําความลมเหลวของโครงการรับจํานําขาวมาจากการคอรรัปชั่น 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรช้ันนํา 30 แหง จํานวน 60 คน เร่ือง “การปฏิรูปการหา
เสียงท่ีใชนโยบายประชานิยมสุดโตง” โดยเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 18 – 26 กุมภาพันธ ท่ีผานมา พบวา 
 

 การหาเสียงของพรรคการเมืองตางๆ  ในรอบการเลือกต้ังเ ม่ือวันท่ี  2 กุมภาพันธ ท่ีผานมา                    
นักเศรษฐศาสตรรอยละ 48.3 ไมพบเห็นการหาเสียงของพรรคการเมืองในลักษณะประชานิยมแบบสุดโตง  
รองลงมาดวยสัดสวนไมตางกันมากคิดเปนรอยละ 41.7 บอกวาพบเห็นการหาเสียงของพรรคการเมืองใน
ลักษณะใชนโยบายประชานิยมแบบสุดโตง   
 

 เม่ือถามวา หากการปฏิรูปเกิดข้ึนจริง  สังคมไทยควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีหนาท่ีศึกษาความ
เปนไปไดของนโยบายตางๆ ท่ีใชหาเสียง หรือไม  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญคิดเปนรอยละ 76.7   เห็นวาควรมี
คณะกรรมการที่มีหนาท่ีดังกลาว  มีเพียงรอยละ 13.3 ท่ีเห็นวาไมควรมี  และเม่ือถามตอวาคณะกรรมการ
ดังกลาวควรมีอํานาจหนาท่ีมากนอยเพียงใด  รอยละ 48.3 เห็นวาควรมีหนาท่ีใหคําแนะนําความเปนไปไดของ
นโยบายท่ีใชหาเสียงอยางเปนทางการแกประชาชนเทานั้น  รองลงมารอยละ 40.0 เห็นวาคณะกรรมการ
ดังกลาวควรสามารถระงับไมใหพรรคการเมืองใชนโยบายประชานิยมสุดโตงในการหาเสียงได   
 

 สําหรับประเด็นการประเมินความเปนไปไดของนโยบายหาเสียง  สวนใหญเห็นวานโยบายหาเสียง
ควรมีลักษณะดังนี้   
 (1) แหลงท่ีมาของเงินทุนตองมีความชัดเจน  และตรวจสอบได (รอยละ 96.7) 
 (2) ตองมีความเปนไปไดที่จะทําไดจริงหากไดเปนรัฐบาล (รอยละ 93.3) 
 (3) ตองไมเสนอนโยบายที่จะทําใหประชาชนมีนิสัยขาดความรับผิดชอบ (รอยละ 93.3) 
 (4) ตองไมมีการแทรกแซงจนกลไกราคาไมสามารถทํางานได (รอยละ 91.7) 
 (5) ตองไมทําใหรัฐบาลกลายเปนผูประกอบการ (รอยละ 76.7) 
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 (6) รัฐบาลตองไมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในสินคาตางๆ (รอยละ 65.0) 
 (7) ตองจายเงินผานบัญชีของผูไดรับประโยชนจากนโยบายเทาน้ัน (รอยละ 61.7) 
 

  ดานความเห็นของนักเศรษฐศาสตรตอการแสดงความรับผิดชอบของนกัการเมืองท่ีบริหารเศรษฐกิจ
ผิดพลาดวาในปจจุบันนี้มีมากนอยเพียงใด  รอยละ 66.7  บอกวาไมมีเลย  รองลงมารอยละ 31.7 บอกวา
แทบไมมี 

 

  สุดทายเม่ือถามวา ความลมเหลวของโครงการรับจํานําขาวมีสาเหตุสําคัญมาจากอะไร 
 

รอยละ 51.0  บอกวามาจากการทุจริต คอรรัปชั่น  ขาดการตรวจสอบท่ีเขมงวด โปรงใส  และเด็ดขาด  
รอยละ 29.4  บอกวามาจากการบริหารงานผิดพลาด  การไมมีความสามารถในการระบายขาว   

คณะทํางานไมมีความเขาใจในโครงการ  ไมเขาใจตลาดขาวไทยและขาวโลก 

รอยละ 29.4  บอกวามาจากการตั้งราคาจํานําท่ีสูงกวาราคาตลาดมาก  ฝนกลไกตลาด 
 

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

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดส่ือถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
******************************************************************************************************************* 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปนี)้ 
 

1.  การพบเหน็การหาเสียงของพรรคการเมืองในลักษณะประชานิยมแบบสุดโตง ในรอบการเลือกต้ังท่ีผานมา          
(2 กุมภาพันธ 2557)  

รอยละ  48.3   ไมพบเห็น   
รอยละ  41.7   พบเห็น 
รอยละ  10.0   ไมแนใจ/ไมตอบ 

 

2.  หากมีการปฏิรูป  สังคมไทยควรมกีารจัดต้ังคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีศึกษาความเปนไปไดของนโยบาย
ตางๆ ท่ีใชหาเสียง หรือไม  

รอยละ  76.7    ควรมี 
รอยละ  13.3   ไมควรม ี
รอยละ  10.0    ไมแนใจ/ไมตอบ 

 

3. คณะกรรมการที่มีหนาท่ีศึกษาความเปนไปไดของนโยบายตางๆ ท่ีใชหาเสียง  ควรมีอํานาจหนาท่ีเพียงใด    
รอยละ  48.3    ควรมีหนาท่ีใหคําแนะนําความเปนไปไดอยางเปนทางการแกประชาชนเทานั้น 
รอยละ  40.0   สามารถระงับไมใหใชนโยบายประชานยิมดังกลาวในการหาเสียงได   
รอยละ  11.7   ไมแนใจ/ไมตอบ 
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4. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการประเมินความเปนไปไดของนโยบายหาเสียงในแตละประเด็นตอไปนี ้

การประเมินความเปนไปไดของนโยบายหาเสียง 
เห็น
ดวย 

ไม 
เห็นดวย 

ไมแนใจ 

/ไมตอบ 

แหลงที่มาของเงินทุนตองมีความชัดเจน  และตรวจสอบได 96.7 1.7 1.6 
ตองมีความเปนไปไดที่จะทําไดจริงหากไดเปนรัฐบาล 93.3 1.7 5.0 
ตองไมเสนอนโยบายที่จะทําใหประชาชนมีนิสยัขาดความรับผิดชอบ 93.3 3.3 3.4 
ตองไมมีการแทรกแซงจนกลไกราคาไมสามารถทํางานได 91.7 3.3 5.0 
ตองไมทําใหรัฐบาลกลายเปนผูประกอบการ 76.7 6.7 16.6 
รัฐบาลตองไมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในสินคาตางๆ 65.0 13.3 21.7 
ตองจายเงินผานบัญชีของผูไดรับประโยชนจากนโยบายเทาน้ัน 61.7 8.3 30.0 

      หมายเหตุ : แนวคิดบางขอมาจากความคิดเห็นของคุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 

5.  ปจจุบันนี้  นักการเมืองไทยมีการแสดงความรับผิดชอบมากนอยเพยีงใดตอการบริหารเศรษฐกจิท่ี 
     ผิดพลาด  
 

รอยละ  0.0    มีมาก 
รอยละ  1.6    มีบาง 
รอยละ  31.7   แทบจะไมมี 
รอยละ  66.7   ไมมีเลย 
รอยละ  0.0     ไมแนใจ 

 

6. ความลมเหลวของโครงการรับจํานําขาวมีสาเหตุสําคัญมาจากอะไร  
 

รอยละ 51.0 การทุจริต คอรรัปชั่น  ขาดการตรวจสอบท่ีเขมงวด โปรงใส  และเด็ดขาด  
รอยละ 29.4 การบริหารงานผิดพลาด  การไมมีความสามารถในการระบายขาว         

คณะทํางานไมมีความเขาใจในโครงการ  ไมเขาใจตลาดขาวไทยและขาวโลก 
รอยละ 29.4 การตั้งราคาจํานําท่ีสูงกวาราคาตลาดมาก  ฝนกลไกตลาด 
รอยละ 19.6 การมุงเอาชนะการหาเสียง  มุงเอาชนะทางการเมือง  การเนนผลประโยชนทาง

การเมืองเปนสําคัญ  ไมไดศึกษาความเปนไปไดของโครงการอยางท่ีควรจะเปน 
รอยละ 11.8 อ่ืนๆ คือ ผิดพลาดต้ังแตหลักการจํานํา/หนวยงานตางๆ ของรัฐขาดการ

ประสานงาน/ความโลภของทุนนิยม/การไมมีรัฐบาลตัวจริง/การเนนใชนโยบาย
ตามแนวคิดของ Keynes ซ่ึงปจจุบันควรมุงใชแนวคิด New Classical Economics, 
New Keynes Economics and New Liberal Economics มากกวา 

                  หมายเหตุ : เปนขอคําถามปลายเปดและมีนักเศรษฐศาสตรแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 51 คน ซึ่งคารอยละที่
แสดงเปนคารอยละตอผูรวมแสดงความเห็นในประเด็นน้ีเทาน้ัน 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

เพื่อสะทอนความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญทางดานเศรษฐศาสตรตอการปฏิรูปการหาเสียงท่ีใชนโยบาย
ประชานยิมสุดโตง  การมคีณะกรรมการกํากับดแูลนโยบายหาเสียง  รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบตอการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจท่ีผิดพลาด  ท้ังนี้เพื่อใหประชาชน  หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ไดรับรู
รับทราบ  รวมถึงเพื่อเปนขอมูลประกอบในการพัฒนาประเทศตอไป 
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี

สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหน่ึง จะตอง
มีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานท่ีเกี่ยวของท่ีตองใชความรูความสามารถดาน
เศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ท่ีทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับช้ันนํา
ของประเทศ จํานวน 30  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ศูนยวิจัยกสิกรไทย  
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคาร
ทหารไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพยเคเคเทรด  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ    สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานัก
วิชา เศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหา วิทยา ลัยศ รีนครินทร วิ โรฒ   คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-

probability sampling) แตละหนวยตัวอยางท่ีจะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตร
ในหนวยงานท่ีกําหนดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  18 – 26 กุมภาพันธ 2557 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  27 กุมภาพันธ 2557 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู  

หนวยงานภาครัฐ 23 38.3 

หนวยงานภาคเอกชน 24 40.0 

สถาบันการศึกษา 13 21.7 

รวม 60 100.0 

เพศ               

ชาย 34 56.7 

หญิง 26 43.3 
รวม 60 100.0 

อายุ           

       18 ป – 25 ป 1 1.7 

26 ป – 35 ป 23 38.3 

36 ป – 45 ป 20 33.3 

46 ปข้ึนไป 15 25.0 

ไมเปดเผย 1 1.7 
รวม 60 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 5 8.3 

ปริญญาโท 42 70.0 

ปริญญาเอก 13 21.7 
รวม 60 100.0 

ประสบการณทํางานรวม   
1-5  ป 12 20.0 
6-10 ป 15 25.0 
11-15 ป 10 16.7 
16-20 ป 8 13.3 
ต้ังแต 20 ปข้ึนไป 15 25.0 

รวม 60 100.0 
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