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ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  

เร่ือง “มาตรการเงินโอน แกจน คนขยนั” 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผยผล
สํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรช้ันนํา 29 แหง จํานวน 66 คน เร่ือง "มาตรการเงินโอน แกจน คนขยัน" โดย
เก็บขอมูลระหวางวันท่ี 15 – 25 สิงหาคม ท่ีผานมา พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรสวนใหญคิดเปนรอยละ 54.5 สนันสนุนแนวคิด “มาตรการเงินโอน แกจน คนขยัน” โดยให
เหตุผลสําคัญวา จะชวยลดความเหล่ือมลํ้าทางรายได และชวยเหลือคนจน ขณะท่ีรอยละ 31.8 ไมสนับสนุน โดยให
เหตุผลสําคัญวา เปนนโยบายประชานิยม ไมไดเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ไมไดชวยใหคนขยันหางานหรือ
ทํางานมากข้ึน 
 

 เม่ือถามวานโยบายดังกลาวจะมีความเปนไดมากนอยเพียงใดท่ีจะสามารถนํามาใชไดจริงในทางปฏิบัติภายใน
รัฐบาลชุดใหมท่ีกําลังจะเกิดข้ึน โดยรอยละ 44.0 เห็นวาเปนไปไดมากถึงมากท่ีสุด ขณะท่ีรอยละ 42.5 เห็นวาเปนไปได
นอยถึงนอยท่ีสุด    
 

 สําหรับขอเสนอเพื่อลดขอจํากัดในการตรวจสอบคุณสมบัติและพิสูจนรายไดของบุคคลผูมีรายไดตํ่า มีดังนี้ 
  อันดับ 1  รัฐบาลควรหาวิธีดึงคนทํางานใหเขามาอยูในระบบ  แลวสรางฐานขอมูลท่ีเช่ือมโยงกับนายจาง  
ธนาคาร  ภาคธุรกิจ  และสรรพากร 

อันดับ 2  ในทางปฏิบัติสามารถตรวจสอบไดยาก  ไมมีผูรับรองรายได  ขาดฐานขอมูลโดยเฉพาะ
เกษตรกรและผูทํางานรับจางอิสระ  นอกจากนีจ้ะทําใหตนทุนในการตรวจสอบสูงโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบั
งบประมาณท่ีโอนใหคนจน   

อันดับ 3  การตรวจสอบควรอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานทองถ่ิน  หรืออาจมีทหารรวมดวยถา
จําเปน  ตองมีวิธีปองกนัการหลีกเหล่ียงหรือใหขอมูลท่ีเปนเท็จ  รวมถึงตองมีบทลงโทษท่ีชัดเจนหากจงใจกระทําผิด 
 

(โปรดพิจารณารายละเอียดผลสํารวจตามประเด็นขอคําถามดังตอไปนี)้ 
 

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

นักเศรษฐศาสตร 54.5% สนนัสนุนแนวคิด “มาตรการเงนิโอน แกจน คนขยนั”  
เพราะชวยลดความเหล่ือมลํ้า  ชวยเหลือคนจน  แต 31.8% คานเพราะไมตางจากนโยบายประชานยิม  
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1.  โดยหลักการแลวทานสนันสนุนแนวคิด “มาตรการ เงินโอน แกจน คนขยัน” หรือไม 
รอยละ 54.5 สนับสนุน เพราะ  

(1)  ชวยลดความเหล่ือมลํ้าทางรายได  ชวยเหลือคนจน  
  (2)  กระตุนเศรษฐกิจ  เพิ่มอํานาจซ้ือ  และสรางงานอาชีพ 
  (3)  ขยายฐานขอมูลภาษีใหกวางข้ึน  และดึงคนเขาระบบภาษีใหมากข้ึน 
รอยละ 31.8 ไมสนับสนุน เพราะ  

(1)  เปนนโยบายประชานยิม  ไมไดเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ไมไดชวยใหคนขยัน
หางานหรือทํางานมากข้ึน 

(2)  อาจมีคนจนไมจริงมายืน่ขอรับเงินเกิดเปน Moral Hazard   ทําใหเกดิการขาดแรงจูงใจใน
การทํางาน และเปนไปไดยากในทางปฏิบัติโดยคาตรวจสอบอาจสูงกวาเงินท่ีโอนใหคนจน 

รอยละ 13.7 ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ 
 

2. ทานคิดวามีความเปนไปไดมากนอยเพยีงใดท่ีแนวคิด “มาตรการ เงินโอน แกจน คนขยัน” จะสามารถนํามาใชไดจริง
ในทางปฏิบัติภายในรัฐบาลชุดใหมท่ีกําลังจะเกิดข้ึน   

  รอยละ 6.1 มีความเปนไปไดมากท่ีสุด (เปนไปได 75%-100%) 
รอยละ 37.9 มีความเปนไปไดมาก (เปนไปได 50%-74%) 
รอยละ 25.8 มีความเปนไปไดนอย (เปนไปได 25%-49%) 
รอยละ 16.7 มีความเปนไปไดนอยท่ีสุด (เปนไปได 0%-24%) 
รอยละ 13.5 ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ 

 

3. ขอเสนอเพื่อลดขอจํากัดในการตรวจสอบคุณสมบัติและพิสูจนรายไดของบุคคลผูมีรายไดตํ่า 
อันดับ 1  รัฐบาลควรหาวิธีดงึคนทํางานใหเขามาอยูในระบบ  แลวสรางฐานขอมูลท่ีเช่ือมโยงกบันายจาง  ธนาคาร  

ภาคธุรกิจ  และสรรพากร 
อันดับ 2  ในทางปฏิบัติสามารถตรวจสอบไดยาก  ไมมีผูรับรองรายได  ขาดฐานขอมูลโดยเฉพาะเกษตรการและผู

ทํางานรับจางอิสระ  นอกจากนีจ้ะทําใหตนทุนในการตรวจสอบสูงโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบั
งบประมาณท่ีโอนใหคนจน   

อันดับ 3  การตรวจสอบควรอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานทองถ่ิน  หรืออาจมีทหารรวมดวยถาจาํเปน  ตองมี
วิธีปองกนัการหลีกเหล่ียงหรือใหขอมูลท่ีเปนเท็จ  รวมถึงตองมีบทลงโทษท่ีชัดเจนหากจงใจกระทําผิด 

อันดับ 4  ไมสนับสนนุนโยบายดังกลาว  เนือ่งจากเปนนโยบายประชานยิม และอาจมีคนจนไมจริงมายื่นขอรับเงิน
เกดิเปน Moral Hazard    

************************************************************************************************************ 
หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรฉบับน้ี  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ 

นักเศรษฐศาสตรซึ่งมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
************************************************************************************************************ 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
เพื่อสะทอนความคิดเหน็นกัเศรษฐศาสตรตอ "มาตรการเงินโอน แกจน คนขยัน"  วาเหน็ดวยหรือไมกับนโยบาย

ดังกลาว  รวมถึงความเปนไปไดในการนาํนโยบายดังกลาวมาใชไดจริงภายในรัฐบาลชุดปจจุบันเพือ่ขอมูลดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกีย่วของ 
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณีสําเร็จ

การศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหน่ึง จะตองมีประสบการณ
ในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานท่ีเกี่ยวของท่ีตองใชความรูความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึง
ปจจุบัน) ท่ีทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับช้ันนําของประเทศ จํานวน 29 แหง  ไดแก  
ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  ศูนยวิจัยกสิกรไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย  
ธนาคารทหารไทย  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส บริษัทหลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน   บริษัทหลักทรัพย      
เคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย  บริษัททิพยประกันชีวิต คณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ    คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชา
เศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  และ
คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     

 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-probability 

sampling) แตละหนวยตัวอยางท่ีจะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานท่ีกําหนดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  15 – 25 สิงหาคม 2557 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  27 สิงหาคม 2557 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 

ประเภทของหนวยงานท่ีกลุมตัวอยางทํางานอยู  
หนวยงานภาครัฐ 33 50.0 

หนวยงานภาคเอกชน 21 31.8 

สถาบันการศึกษา 12 18.2 

รวม 66 100.0 

เพศ               

ชาย 41 62.1 

หญิง 25 37.9 
รวม 66 100.0 

อายุ           

        18 ป – 25 ป 1 1.5 

26 ป – 35 ป 14 21.2 

36 ป – 45 ป 27 40.9 

46 ปขึ้นไป 23 34.9 

ไมระบุ 1 1.5 
รวม 66 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 3 4.5 

ปริญญาโท 46 69.7 

ปริญญาเอก 17 25.8 
รวม 66 100.0 

ประสบการณทํางานรวม   
1-5  ป 5 7.5 
6-10 ป 20 30.3 
11-15 ป 11 16.7 
16-20 ป 11 16.7 
ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 18 27.3 
ไมระบุ 1 1.5 

รวม 66 100.0 
 

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 


