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ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  

เร่ือง “เปรียบเทียบนโยบายขาวจากยุคอภสิิทธ์ิ  ยิ่งลักษณ  ถึง คสช. นโยบายใดโดนใจนักเศรษฐศาสตร” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผยผล
สํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรช้ันนํา 34 แหง จํานวน 72 คน เร่ือง “เปรียบเทียบนโยบายขาวจากยุค        
อภิสิทธ์ิ  ยิ่งลักษณ  ถึง คสช. นโยบายใดโดนใจนักเศรษฐศาสตร” โดยเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 16 – 28 กรกฎาคม 2557    
ท่ีผานมา พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรรอยละ 63.9 ใหนโยบายลดตนทุนการผลิต(ขาว) ของ คสช. เหนือ นโยบายประกันรายได
เกษตรกรในยุคนายกฯ อภิสิทธ์ิ และนโยบายจํานําขาวในยุคนายกฯ ยิ่งลักษณ ท่ีไดรับเสียงสนับสนุนจากนัก
เศรษฐศาสตรเพียงรอยละ 13.9 และรอยละ 1.4 ตามลําดับ 
 

 เม่ือพิจารณาจากประเด็นการประเมินใน 5 ดานพบวานโยบายลดตนทุนการผลิตของ คสช. ไดรับการประเมินท่ี
เหนือกวานโยบายประกันรายไดเกษตรกร และ นโยบายจํานําขาวในทุกประเด็นโดยเฉพาะประเด็นการเปนภาระตอ
ตนทุนทางการคลังนอย(รอยละ 58.3 บอกวาใช)  การสะทอนกลไกราคา(รอยละ 56.9)   ถัดมาเปนประเด็นการเอ้ือให
เกิดการพัฒนาผลิตภาพการผลิต(รอยละ 41.7)   การปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน(รอยละ 41.7)    และประเด็นชาวนา
ไดรับสิทธ์ิท่ัวถึง และเทาเทียม(รอยละ 40.3)  
 

 นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตรยังใหขอเสนอแนะในการดําเนินนโยบายลดตนทุนการผลิตขาวของ คสช. ดังนี้    
อันดับ 1   ตองใหความสําคัญกับการตลาด การขยายตลาด ควบคูกับการลดตนทุนการผลิต รวมถึงควรดูแล

กลไกตลาดใหมีการทํางานอยางท่ีควรจะเปนเพื่อปองกันพอคาคนกลางเอาเปรียบชาวนา  
อันดับ 2   การดําเนินนโยบายลดตนทุนตองทําพรอมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) อยาง

จริงจังและเหน็ผลเปนรูปธรรม ดวยการทํา zoning พื้นท่ีเกษตร การปรับปรุงคุณภาพขาว การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงคุณภาพดนิ 

อันดับ 3   บูรณาการองคความรูตางๆ ของเกษตรกร  หลักเศรษฐกจิพอเพียง รวมกับสถาบันการศึกษา  ผูแปรรูป
สินคา  ภาคอุตสาหกรรม แลวถายทอดองคความรูดังกลาวใหกับเกษตรกรและผูเกีย่วของ 

 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปนี้) 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง 
เรื่อง  ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร    (รวม 5 หนา)

นักเศรษฐศาสตร 63.9%  ใหนโยบายลดตนทุนการผลิตของ คสช. เหนือ  
นโยบายประกันรายไดเกษตรกรในยุคอภิสิทธ์ิ และนโยบายจํานําขาวในยุคยิ่งลักษณ  
ท่ีไดรับเสียงสนับสนุนจากนกัเศรษฐศาสตรเพียง 13.9% และ 1.4% ตามลําดับ 
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1.  เปรียบเทียบนโยบายขาวจากยุคอภิสิทธ ยิ่งลักษณ ถึง คสช. 
 

ประเด็นการเปรียบเทียบ 
นโยบาย 

ประกันรายได 
(ยุคอภิสิทธ์ิ) 

จํานําขาว 
(ยุคยิง่ลักษณ) 

ลดตนทุนการผลิต 
(ยุค คสช.) 

1.1 สะทอนกลไกราคา ใช   31.9% 0.0% 56.9% 
ไมใช   54.2% 97.2% 22.2% 
ไมแนใจ 13.9% 2.8% 20.9% 

1.2 ปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน ใช   13.9% 1.4% 41.7% 
ไมใช   47.2% 93.1% 15.3% 
ไมแนใจ 38.9% 5.5% 43.0% 

1.3 เอ้ือใหเกิดการพัฒนาผลิตภาพการผลิต ใช   13.9% 2.8% 41.7% 
ไมใช   61.1% 88.9% 25.0% 
ไมแนใจ 25.0% 8.3% 33.3% 

1.4 การเปนภาระตอตนทุนทางการคลังนอย ใช   27.8% 1.4% 58.3% 
ไมใช   55.6% 95.8% 12.5% 
ไมแนใจ 16.6% 2.8% 29.2% 

1.5 ชาวนาไดรับสิทธ์ิท่ัวถึง และเทาเทียม ใช   29.2% 19.4% 40.3% 
ไมใช   33.3% 65.3% 6.9% 
ไมแนใจ 37.5% 15.3% 52.8% 

1.6 ทานชอบหรือสนับสนนุนโยบายใดมากท่ีสุด ไมแนใจ
20.8% 

13.9% 1.4% 63.9% 
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2.  ขอเสนอแนะในการดําเนินนโยบายลดตนทุนการผลิตขาวของ คสช. 
 

อันดับ 1   ตองใหความสําคัญกับการตลาด การขยายตลาด ควบคูกับการลดตนทุนการผลิต นอกจากนี้ คสช. ควร
ดูแลกลไกตลาดใหมีการทํางานอยางท่ีควรจะเปนเพื่อปองกันพอคาคนกลางเอาเปรียบชาวนา รวมถึง
การชดเชยราคาในกรณีท่ีราคาผลผลิตตกตํ่าหรือพืชผลประสบภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดจนกระทบ
ตอชีวิตของชาวนา 

อันดับ 2   การดําเนินนโยบายลดตนทุนตองทําพรอมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) อยาง
จริงจังและเหน็ผลเปนรูปธรรม ดวยการทํา zoning พื้นท่ีเกษตร การปรับปรุงคุณภาพขาว การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงคุณภาพดนิ 

อันดับ 3   บูรณาการองคความรูตางๆ ของเกษตรกร  หลักเศรษฐกจิพอเพียง รวมกับสถาบันการศึกษา  ผูแปรรูป
สินคา  ภาคอุตสาหกรรม แลวถายทอดองคความรูดังกลาวใหกับเกษตรกรและผูเกีย่วของเพ่ือลด
ตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา 

อันดับ 4   การดําเนินโครงการตองท่ัวถึง เปนธรรม ไมมีคอรรัปช่ัน ตรวจสอบได และตองปองกันการกักตุนปุย 
สารเคมีเพื่อการเก็งกําไร  นอกจากนี้การดําเนินโครงการนีค้วรคลอบคลุมพืชสวน  และพืชไรดวย 

อันดับ 5  อ่ืนๆ ไดแก ตองวดัผลสัมฤทธของโครงการไดเปนรูปธรรม  ลดการใชปุยจากตางประเทศ  นํา
โครงการปุยแหงชาติกลับมาดําเนินการใหม  นโยบายนี้ตองดําเนินการเพียงช่ัวคราว ควรมีมาตราการ
เสริมอ่ืนๆ เพื่อใหตลาดสมบูรณข้ึน  รวมถึงการเขาไปแทรกแซงกลไกราคาใหนอยท่ีสุด  

 
 
 

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

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

วัตถุประสงค  
เพื่อสะทอนความคิดเหน็นกัเศรษฐศาสตรตอนโยบายขาวใน 3 นโยบายของรัฐบาลชุดตางๆ วานโยบายใดเปน

นโยบายท่ีดี  แตละนโยบายมีจุดออนจดุแข็งในประเด็นใด  รวมถึงขอเสนอแนะตอ คสช. ในการดาํเนินนโยบายลดตนทุน
การผลิต  เพื่อขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนตอประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกีย่วของ 
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณีสําเร็จ

การศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหน่ึง จะตองมีประสบการณ
ในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานท่ีเกี่ยวของท่ีตองใชความรูความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึง
ปจจุบัน) ท่ีทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับช้ันนําของประเทศ จํานวน 34  แหง  ไดแก  
ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง         
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา   ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารทหารไทย  
บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส บริษัทหลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน   บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ  บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย  บริษัททิพยประกันชีวิต คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ    คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยา ลัยขอนแกน   คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลั ย เ ชียงใหม  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     

 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-probability 

sampling) แตละหนวยตัวอยางท่ีจะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานท่ีกําหนดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  16 – 28 กรกฎาคม 2557 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  30 กรกฎาคม 2557 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 

ประเภทของหนวยงานท่ีกลุมตัวอยางทํางานอยู  
หนวยงานภาครัฐ 31 43.1 

หนวยงานภาคเอกชน 26 36.1 

สถาบันการศึกษา 15 20.8 

รวม 72 100.0 

เพศ               

ชาย 43 59.7 

หญิง 29 40.3 
รวม 72 100.0 

อายุ           

        18 ป – 25 ป 1 1.4 

26 ป – 35 ป 16 22.2 

36 ป – 45 ป 29 40.3 

46 ปขึ้นไป 26 36.1 
รวม 72 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 4 5.6 

ปริญญาโท 45 62.5 

ปริญญาเอก 23 31.9 
รวม 72 100.0 

ประสบการณทํางานรวม   
1-5  ป 10 13.8 
6-10 ป 21 29.2 
11-15 ป 13 18.1 
16-20 ป 11 15.3 
ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 17 23.6 

รวม 72 100.0 

 
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     Facebook : www.facebook.com/bangkokpoll 
 


