เรียน บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง

รวม 5 หนา

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร

เรื่อง “การปฏิรูปการหาเสียงที่ใชนโยบายประชานิยมสุดโตง”
นักเศรษฐศาสตร 76.7% เห็นดวยหากจะตั้งคณะกรรมการที่มีหนาที่ศึกษาความเปนไปไดของนโยบายตางๆ ที่
ใชหาเสียง 66.7% บอกนักการเมืองไทยในปจจุบันไมมีการแสดงความรับผิดชอบตอการบริหารเศรษฐกิจที่
ผิดพลาด และ 51.0% ย้ําความลมเหลวของโครงการรับจํานําขาวมาจากการคอรรัปชั่น
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ร วมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรชั้นนํา 30 แหง จํานวน 60 คน เรื่อง “การปฏิรูปการหา
เสียงที่ใชนโยบายประชานิยมสุดโตง” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่ 18 – 26 กุมภาพันธ ที่ผานมา พบวา
การหาเสี ย งของพรรคการเมื อ งต า งๆ ในรอบการเลื อ กตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ ที่ ผ า นมา
นักเศรษฐศาสตรรอยละ 48.3 ไมพบเห็นการหาเสียงของพรรคการเมืองในลักษณะประชานิยมแบบสุดโตง
รองลงมาดวยสัดสวนไมตางกันมากคิดเปนรอยละ 41.7 บอกวาพบเห็นการหาเสียงของพรรคการเมืองใน
ลักษณะใชนโยบายประชานิยมแบบสุดโตง
เมื่อถามวา หากการปฏิรูปเกิดขึ้นจริง สังคมไทยควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีหนาที่ศึกษาความ
เปนไปไดของนโยบายตางๆ ที่ใชหาเสียง หรือไม นักเศรษฐศาสตรสวนใหญคิดเปนรอยละ 76.7 เห็นวาควรมี
คณะกรรมการที่มีหนาที่ดังกลาว มีเพียงรอยละ 13.3 ที่เห็นวาไมควรมี และเมื่อถามตอวาคณะกรรมการ
ดังกลาวควรมีอํานาจหนาที่มากนอยเพียงใด รอยละ 48.3 เห็นวาควรมีหนาที่ใหคําแนะนําความเปนไปไดของ
นโยบายที่ใชหาเสียงอยางเปนทางการแกประชาชนเทานั้น รองลงมารอยละ 40.0 เห็นวาคณะกรรมการ
ดังกลาวควรสามารถระงับไมใหพรรคการเมืองใชนโยบายประชานิยมสุดโตงในการหาเสียงได
สําหรับประเด็นการประเมินความเปนไปไดของนโยบายหาเสียง สวนใหญเห็นวานโยบายหาเสียง
ควรมีลักษณะดังนี้
(1) แหลงที่มาของเงินทุนตองมีความชัดเจน และตรวจสอบได (รอยละ 96.7)
(2) ตองมีความเปนไปไดที่จะทําไดจริงหากไดเปนรัฐบาล (รอยละ 93.3)
(3) ตองไมเสนอนโยบายที่จะทําใหประชาชนมีนิสัยขาดความรับผิดชอบ (รอยละ 93.3)
(4) ตองไมมีการแทรกแซงจนกลไกราคาไมสามารถทํางานได (รอยละ 91.7)
(5) ตองไมทําใหรัฐบาลกลายเปนผูประกอบการ (รอยละ 76.7)

(6) รัฐบาลตองไมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในสินคาตางๆ (รอยละ 65.0)
(7) ตองจายเงินผานบัญชีของผูไดรับประโยชนจากนโยบายเทานั้น (รอยละ 61.7)
ดานความเห็นของนักเศรษฐศาสตรตอการแสดงความรับผิดชอบของนักการเมืองที่บริหารเศรษฐกิจ

ผิดพลาดวาในปจจุบันนี้มีมากนอยเพียงใด รอยละ 66.7 บอกวาไมมีเลย รองลงมารอยละ 31.7 บอกวา
แทบไมมี
สุดทายเมื่อถามวา ความลมเหลวของโครงการรับจํานําขาวมีสาเหตุสําคัญมาจากอะไร
รอยละ 51.0 บอกวามาจากการทุจริต คอรรัปชั่น ขาดการตรวจสอบที่เขมงวด โปรงใส และเด็ดขาด
รอยละ 29.4 บอกวามาจากการบริหารงานผิดพลาด การไมมีความสามารถในการระบายขาว
คณะทํางานไมมีความเขาใจในโครงการ ไมเขาใจตลาดขาวไทยและขาวโลก
รอยละ 29.4 บอกวามาจากการตั้งราคาจํานําที่สูงกวาราคาตลาดมาก ฝนกลไกตลาด
*******************************************************************************************************************

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรฉบับนี้ เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ
นักเศรษฐศาสตรซึ่งมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรที่นักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด
*******************************************************************************************************************

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปนี)้
1. การพบเห็นการหาเสียงของพรรคการเมืองในลักษณะประชานิยมแบบสุดโตง ในรอบการเลือกตั้งที่ผานมา
(2 กุมภาพันธ 2557)
รอยละ 48.3 ไมพบเห็น
รอยละ 41.7 พบเห็น
รอยละ 10.0 ไมแนใจ/ไมตอบ
2. หากมีการปฏิรูป สังคมไทยควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีหนาที่ศึกษาความเปนไปไดของนโยบาย
ตางๆ ที่ใชหาเสียง หรือไม
รอยละ 76.7 ควรมี
รอยละ 13.3 ไมควรมี
รอยละ 10.0 ไมแนใจ/ไมตอบ
3. คณะกรรมการที่มีหนาทีศ่ ึกษาความเปนไปไดของนโยบายตางๆ ทีใ่ ชหาเสียง ควรมีอํานาจหนาที่เพียงใด
รอยละ 48.3 ควรมีหนาที่ใหคําแนะนําความเปนไปไดอยางเปนทางการแกประชาชนเทานั้น
รอยละ 40.0 สามารถระงับไมใหใชนโยบายประชานิยมดังกลาวในการหาเสียงได
รอยละ 11.7 ไมแนใจ/ไมตอบ
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4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเปนไปไดของนโยบายหาเสียงในแตละประเด็นตอไปนี้
การประเมินความเปนไปไดของนโยบายหาเสียง
แหลงที่มาของเงินทุนตองมีความชัดเจน และตรวจสอบได
ตองมีความเปนไปไดที่จะทําไดจริงหากไดเปนรัฐบาล
ตองไมเสนอนโยบายที่จะทําใหประชาชนมีนิสยั ขาดความรับผิดชอบ
ตองไมมีการแทรกแซงจนกลไกราคาไมสามารถทํางานได
ตองไมทําใหรัฐบาลกลายเปนผูประกอบการ
รัฐบาลตองไมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในสินคาตางๆ
ตองจายเงินผานบัญชีของผูไดรับประโยชนจากนโยบายเทานั้น

เห็น
ดวย
96.7
93.3
93.3
91.7
76.7
65.0
61.7

ไม
เห็นดวย
1.7
1.7
3.3
3.3
6.7
13.3
8.3

ไมแนใจ

/ไมตอบ
1.6
5.0
3.4
5.0
16.6
21.7
30.0

หมายเหตุ : แนวคิดบางขอมาจากความคิดเห็นของคุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

5. ปจจุบันนี้ นักการเมืองไทยมีการแสดงความรับผิดชอบมากนอยเพียงใดตอการบริหารเศรษฐกิจที่
ผิดพลาด
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

0.0
1.6
31.7
66.7
0.0

มีมาก
มีบาง
แทบจะไมมี
ไมมีเลย
ไมแนใจ

6. ความลมเหลวของโครงการรับจํานําขาวมีสาเหตุสําคัญมาจากอะไร
รอยละ 51.0
รอยละ 29.4
รอยละ 29.4
รอยละ 19.6
รอยละ 11.8

การทุจริต คอรรัปชั่น ขาดการตรวจสอบที่เขมงวด โปรงใส และเด็ดขาด
การบริหารงานผิดพลาด การไมมีความสามารถในการระบายขาว
คณะทํางานไมมีความเขาใจในโครงการ ไมเขาใจตลาดขาวไทยและขาวโลก
การตั้งราคาจํานําที่สูงกวาราคาตลาดมาก ฝนกลไกตลาด
การมุงเอาชนะการหาเสียง มุง เอาชนะทางการเมือง การเนนผลประโยชนทาง
การเมืองเปนสําคัญ ไมไดศึกษาความเปนไปไดของโครงการอยางที่ควรจะเปน
อื่นๆ คือ ผิดพลาดตั้งแตหลักการจํานํา/หนวยงานตางๆ ของรัฐขาดการ
ประสานงาน/ความโลภของทุนนิยม/การไมมีรัฐบาลตัวจริง/การเนนใชนโยบาย
ตามแนวคิดของ Keynes ซึ่งปจจุบันควรมุงใชแนวคิด New Classical Economics,
New Keynes Economics and New Liberal Economics มากกวา

หมายเหตุ : เปนขอคําถามปลายเปดและมีนักเศรษฐศาสตรแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 51 คน ซึ่งคารอยละที่
แสดงเปนคารอยละตอผูรวมแสดงความเห็นในประเด็นนี้เทานั้น
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รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงค
เพื่อสะทอนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทางดานเศรษฐศาสตรตอการปฏิรูปการหาเสียงที่ใชนโยบาย
ประชานิยมสุดโตง การมีคณะกรรมการกํากับดูแลนโยบายหาเสียง รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบตอการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจที่ผดิ พลาด ทั้งนี้เพื่อใหประชาชน หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรับรู
รับทราบ รวมถึงเพื่อเปนขอมูลประกอบในการพัฒนาประเทศตอไป
กลุมตัวอยาง
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อยางใดอยางหนึ่ง จะตอง
มี ป ระสบการณ ใ นการทํ า งานด า นวิ เ คราะห / วิ จั ย /หรื อ งานที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ต อ งใช ค วามรู ค วามสามารถด า น
เศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน 30 แหง ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห ง ชาติ สํานั ก งานเศรษฐกิจ การคลั ง สํานั ก งานเศรษฐกิ จ อุต สาหกรรม สํ านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) มูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ศูนยวิจัยกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคาร
ทหารไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ บริษัทหลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพยเคเคเทรด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุ ง ไทย คณะเศรษฐศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ สํ า นั ก วิ ช าการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร สํานัก
วิ ช าเศรษฐศาสตร แ ละนโยบายสาธารณะมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทร วิ โ รฒ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิธีการรวบรวมขอมูล
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Nonprobability sampling) แตละหนวยตัวอยางที่จะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง
(Purposive sampling) และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตร
ในหนวยงานที่กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล

: 18 – 26 กุมภาพันธ 2557

วันที่เผยแพรผลสํารวจ

: 27 กุมภาพันธ 2557
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู
หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
18 ป – 25 ป
26 ป – 35 ป
36 ป – 45 ป
46 ปขึ้นไป
ไมเปดเผย
รวม
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ประสบการณทํางานรวม
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
ตั้งแต 20 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

23
24
13
60

38.3
40.0
21.7
100.0

34
26
60

56.7
43.3
100.0

1
23
20
15
1
60

1.7
38.3
33.3
25.0
1.7
100.0

5
42
13
60

8.3
70.0
21.7
100.0

12
15
10
8
15
60

20.0
25.0
16.7
13.3
25.0
100.0
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E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
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