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ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  

เร่ือง “ขอเสนอของสภาฯ ทองเท่ียวท่ีเสนอให ลดหยอนภาษีทองเท่ียว 20,000 บาทตอป” 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผยผล
สํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรช้ันนํา 29 แหง จํานวน 66 คน เร่ือง "ขอเสนอของสภาฯ ทองเท่ียวท่ีเสนอ
ให ลดหยอนภาษีทองเท่ียว 20,000 บาทตอป" โดยเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 15 – 25 สิงหาคม ท่ีผานมา พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรมีความคิดเห็นตอขอเสนอของสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย (สทท.) ท่ีเสนอให  
นําคาใชจายดานการทองเท่ียว (คาโรงแรมท่ีพัก/คาใชบริการบริษัทนําเท่ียว) มาหักเปนคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในวงเงินรวมไมเกิน 20,000 บาทตอป เพื่อกระตุนการทองเท่ียวภายในประเทศ โดยมีนักเศรษฐศาสตรท่ี        
เห็นดวยและไมเห็นดวยเปนสัดสวนเทากัน  คือเทากับรอยละ 45.5   
 

 โดยกลุมท่ีเห็นดวยไดใหเหตุผลสนับสนุนท่ีสําคัญวาจะเปนการชวยกระตุนการทองเท่ียวในประเทศ  สงเสริม
ใหคนหันมาทองเท่ียวภายในประเทศมากข้ึนแทนการทองเท่ียวตางประเทศ   
 

 สวนกลุมท่ีไมสนับสนุนใหเหตุผลท่ีสําคัญวา ผูไดประโยชนท่ีสําคัญคือผูท่ีมีรายไดสูงอยูแลวและธุรกิจบางกลุม 
ไมไดชวยคนรายไดนอย  
 

 เม่ือถามตอวาขอเสนอลดหยอนภาษีทองเท่ียว 20,000 บาทตอป  ควรเปนมาตรการกระตุนการทองเท่ียวในระยะ
ส้ัน หรือควรเปนมาตรการระยะยาว  รอยละ 45.5 เห็นวาควรเปนมาตรการระยะส้ัน  และในจํานวนนี้รอยละ 28.8 เห็นวา
ไมควรเกิน 1 ป 
 

(โปรดพิจารณารายละเอียดผลสํารวจตามประเด็นขอคําถามดังตอไปนี)้ 
 

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

นักเศรษฐศาสตรซึ่งมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
************************************************************************************************************ 

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

นักเศรษฐศาสตร 45.5% เทากันท่ีสนันสนนุและไมสนับสนุนขอเสนอลดหยอน ภาษีทองเท่ียว 20,000 บาทตอป 
ผูสนันสนุนใหเหตุผลวา ชวยกระตุนการทองเท่ียวในประเทศ   

ผูไมสนบัสนุนใหเหตุผลวา ผูไดประโยชนท่ีสําคัญคือผูท่ีมีรายไดสูงอยูแลว และธุรกิจบางกลุม 
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1. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย (สทท.) จะเสนอแนวคิดนําคาใชจายดานการ
ทองเท่ียว (คาโรงแรมท่ีพัก/คาใชบริการบริษัทนําเท่ียว) มาหักเปนคาลดหยอนภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาในวงเงินรวมไม
เกิน 20,000 บาทตอปเพื่อกระตุนการทองเท่ียวภายในประเทศ  

รอยละ  45.5   เห็นดวย เพราะ  
(1)  เปนการชวยกระตุนการทองเท่ียวในประเทศ  สงเสริมใหคนหันมาทองเท่ียว

ภายในประเทศมากข้ึนแทนการทองเท่ียวตางประเทศ 
(2)  ชวยกระตุนเศรษฐกจิในภาพรวม  เพิ่มการจับจาย  สรางงานสรางอาชีพ 
(3)  พลักดนัใหผูประกอบการมีการจดทะเบียนเขาสูระบบเพ่ิมข้ึน  และชวยพัฒนาธุรกิจ

ทองเท่ียว   
รอยละ  45.5   ไมเห็นดวย เพราะ 

 (1)  ผูไดประโยชนท่ีสําคัญคือผูท่ีมีรายไดสูงอยูแลว และธุรกิจบางกลุม ไมไดชวยคน 
รายไดนอย 

(2)   การทองเที่ยวมีแนวโนมดีอยูแลว  อีกท้ังการมีวันหยดุเยอะก็ชวยสนับสนุนการทองเท่ียว
อีกทางหนึ่ง  ดงันั้นจึงควรนําเงินงบประมาณไปพัฒนาดานอ่ืนดีกวา เชน ชวยเหลือ sector 
ท่ีมีปญหาหรือนําไปลงทุนพฒันาโครงสรางพื้นฐานนาจะเหมาะสมกวา 

(3)   การทองเที่ยวไมใชความจําเปนพืน้ฐาน  นักทองเท่ียวมีความเต็มใจจายอยูแลว 
(4)   อ่ืนๆ คือ ตรวจสอบยาก/เปนภาระงบประมาณ/ยกเลิกกฏอัยการศึกนาจะดีกวา/นํา

งบประมาณไปพัฒนาแหลงทองเท่ียวนาจะเหมาะสมกวา 
รอยละ   9.0 ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ 

 
 

2. ทานคิดวาแนวคิดลดหยอนภาษีทองเท่ียว 20,000 บาทตอป  ควรเปนมาตรการกระตุนการทองเท่ียวในระยะสั้น หรือควร
เปนมาตรการระยะยาว  

รอยละ  45.5 ควรเปนมาตรการระยะสั้น โดย... 
   รอยละ  3.0  ไมควรเกิน 3 เดอืน    

รอยละ  9.1  ไมควรเกิน 6 เดอืน  
     รอยละ 28.8 ไมควรเกิน 1 ป    

รอยละ   4.6  อ่ืนๆ ไมควรเกิน 2-5 ป 
รอยละ  16.7 ควรเปนมาตรการระยะยาว 
รอยละ 34.8 ไมสนับสนุนมาตรการดังกลาว 
รอยละ   3.0 ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
เพื่อสะทอนความคิดเหน็นกัเศรษฐศาสตรวาเหน็ดวยหรือไมตอ "ขอเสนอของสภาฯ ทองเท่ียวท่ีเสนอให ลดหยอน

ภาษีทองเท่ียว 20,000 บาทตอป"  รวมถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการใชมาตรการดังกลาว  เพือ่ขอมูลการสํารวจจะเปน
ประโยชนตอประชาชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวของ 
 

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      :  2 กันยายน 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 


