
 
 
 

    
ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  

เร่ือง “ความเห็นประเด็นเศรษฐกิจ เดือนกุมภาพันธ ป 2010” 
 

นักเศรษฐศาสตรเชื่อเศรษฐกิจของไทยป 2553 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึน้  พรอมมองประเด็นการลดคาเงนิดองของ
ประเทศเวียดนามจะกระทบกับการสงออกของไทยเพียงเล็กนอย  แตหวงตางชาตยิายฐานการผลติจากปญหาการเมือง
และปญหามาบตาพดุ 
 

  ศูนยวิจัยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรจากองคกรชั้น
นํา  20  แหง  เร่ือง  “ความเหน็ประเดน็เศรษฐกิจ  เดือนกุมภาพันธ ป 2010”  พบวา  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญรอย
ละ 75.9  เชื่อวาเศรษฐกิจของไทยป 2553  จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจริงตามที่หนวยงานประกาศ  พรอมมอง
ประเด็นการลดคาเงินดองของประเทศเวยีดนามเปนครั้งที่ 2 วาจะกระทบกับการสงออกของไทยเพียงเล็กนอย   
เนื่องจาก  (1) สินคาของไทยมคีุณภาพดกีวาสินคาของเวยีดนาม    (2)  เวียดนามไดประโยชนจากคาเงนิกจ็ริงแตเสียเปรยีบ
ดานตนทนุที่สูงขึ้นจากภาวะเงนิเฟอและดอกเบี้ยที่สูง   (3) สินคาที่ตองแขงขันกับเวยีดนามมีสัดสวนไมมากนกัเมื่อเทยีบ
กับมูลคาสงออกโดยรวม 
 

  ทั้งนี้  แมวานกัเศรษฐศาสตรสวนใหญจะมองภาพเศรษฐกิจไทยในเชงิบวก  แตนักเศรษฐศาสตรถึง 
รอยละ 48.3 กย็ังกังวลวาปญหาการเมอืงของไทยทีย่ังดาํเนนิอยูและปญหามาบตาพดุที่ยงัหาทางออกไมไดจะสงผลให
นักลงทนุยายฐานการผลิตหรือตัดสินใจลงทนุในประเทศอืน่ที่ไมใชประเทศไทย 
 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
 

สวนที่ 1 ประเด็นเศรษฐกิจภายในประเทศ 
1. ความเหน็ตอประเด็น  การทีรั่ฐบาลจะยนระยะเวลาในการกระตุนเศรษฐกิจใหสิ้นสุดเร็วขึ้น 

รอยละ 43.1 ไมเห็นดวย  เนื่องจาก   
- เศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบางและมีความผนัผวนอยู    
- เศรษฐกิจไทยยังไมฟนตัวดี  มีความไมแนนอนสูง  ประกอบกับการลงทุน

ภาคเอกชนยังไมฟน  รัฐจึงควรเปนผูนําการลงทุน 
- ปญหาการเมืองของประเทศที่ยังคงมีอยู  อาจเปนปญหาในระยะถัดไป 

รอยละ 41.4   เห็นดวย  โดยมองวาชวงเวลาสิ้นสุดที่เหมาะสมคือ ไตรมาส 3-4  ป พ.ศ. 2553 
รอยละ 15.5 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
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2.    ความเห็นตอประเด็นทีว่า  “จากสถานการณทางเศรษฐกิจในขณะนี้  พ.ร.บ. กูเงนิ 4 แสนลานบาท  ยังมี
ความจําเปนอยูหรือไม” 

  รอยละ   37.9      มีความจําเปนลดลง เนื่องจาก  เศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟนตวัอยางตอเนื่อง 
ทําใหรัฐบาลจดัเก็บรายไดเพิม่ขึ้น  ดังนั้น  เงินใน 
งบประมาณเพยีงอยางเดียวกน็าจะเพียงพอ  อีกทั้งยังทําให
ระดับหนี้สาธารณะของประเทศไมอยูในระดับสูงเกนิไป 

        รอยละ   36.2   ยังจําเปนอยู เนื่องจาก  เศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบางอยู  ทําใหความ
จําเปนในการกระตุนเศรษฐกิจจึงยังคงมีอยู  นอกจากนี้  การ
ใชจายดังกลาวเปนการใชจายเพื่อการลงทนุดานโครงสราง
พื้นฐานระยะยาวที่สําคัญใหกับประเทศ  เชน  ระบบขนสง  
ระบบน้ํา  เปนตน  อันจะชวยสราง Potential GDP ใหกับ
ประเทศ 

  รอยละ 12.1 ไมมีความจําเปนแลว  
รอยละ 13.8 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

3.   ความเห็นตอประเด็นเงนิเฟอเดือนมกราคม 2553 ท่ีอยูในระดับรอยละ 4.1  วาอัตราเงินเฟอจะกลายเปน
ปญหาเศรษฐกิจของไทย  ดงัท่ีไดเกิดขึน้กบัเวียดนามและหลายๆ ประเทศในขณะนี้หรือไม 

  รอยละ 82.8 คาดวาจะไมกลายเปนปญหาเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย 
  รอยละ 12.1 คาดวาจะกลายเปนปญหาเศรษฐกิจที่สําคญัของไทย 

รอยละ 5.1 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

4.  ความเหน็ตอประเด็น  แนวคิดนายกฯ อภิสิทธ์ิ  ท่ีจะยกเลิกโครงการหวยออนไลน 
  รอยละ 46.6 เห็นดวยท่ีจะยกเลิก  เพราะ   
    -  จะมีผูเลนมากขึ้น จากการเขาถึงที่งายและเปนการเพิ่มชองทางการพนัน 

- ไมกอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม (ผลเสียมากกวาผลด)ี 
- เปนการเพิ่มอบายมุข  มอมเมาเยาวชน 
- ไมสามารถแกปญหาหวยใตดินได 

  รอยละ 36.2 ไมเห็นดวยที่จะยกเลิก เพราะ  
    -  หวยเปนสิ่งที่อยูคูกับสังคมไทยมานาน ไมมีหวยออนไลนคนก็ยังเลนอยูด ี

- การทําหวยใหถูกกฎหมายนาจะสงผลดีตอเศรษฐกิจ/สรางรายไดใหรัฐ 
- การยกเลิกหวยออนไลน กลุมไดประโยชนคือเจามือ/กลุมมาเฟย 
- ทําใหเอกชนที่ลงทุนไมเชื่อมั่นและอาจเกิดการฟองรองรัฐบาล 

รอยละ 17.2 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
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5.  ความเหน็ตอประเด็น  การปรับตัวลดลงรอยละ 5.17 ของตลาดหุนไทยในเดือนมกราคม 2553 (และตอเนื่อง
ถึงเดือนกุมภาพันธ) เปนผลมาจากปจจัยใดมากที่สุด 
  รอยละ 43.2 ปจจัยปญหาดานการเมือง 
  รอยละ 32.8 ปจจัยเศรษฐกจิโลก 
  รอยละ 8.6 ปรับตัวลดลงตามตลาดหลักทรัพยในภูมภิาค 
  รอยละ 3.4 ปจจัยปญหามาบตาพุด 
  รอยละ 3.4 ปจจัยเศรษฐกจิในประเทศ 
  รอยละ 1.7 อ่ืนๆ   
  รอยละ 6.9 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ   
 

6.  ความเหน็ตอประเด็นขอมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยท่ีหลายๆ หนวยงานมีการปรับเพิ่มคาดการณการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในป  2553   

  รอยละ 75.9 เชื่อวาเศรษฐกิจของไทยจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจริงตามที่หนวยงานประกาศ 
  รอยละ 19.0 ไมเชื่อวา  เศรษฐกิจของไทยจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจริง 
  รอยละ 5.1 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 
สวนที่ 2  ประเด็นเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับตางประเทศ 
7.  ความเหน็ตอประเดน็  ปจจยัเสี่ยงใดจะสงผลกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในปนี้มากที่สดุ 
  รอยละ 39.7 ปญหาดานการเงินของสถาบนัการเงินท่ียงัไมสิ้นสุด 
  รอยละ 36.2 ปญหาหนี้สาธารณะ 
  รอยละ 17.2 อ่ืน  ๆ เชน  - การวางงานที่ยงัอยูในระดบัสูงทามกลางการฟนตัวทางเศรษฐกจิ 
                                                                       -  ความไมสมดุลของเศรษฐกจิโลกยังมีอยู 
  รอยละ 1.7 ปญหาเงนิเฟอ 
  รอยละ 5.2 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

8.  ในปจจุบันที่เขตการคาเสร ีAFTA เร่ิมมีผลบังคับใชเมื่อวันที ่1 มกราคม 2553 ที่ผานมาและจะเปดเสรคีรบทุกประเทศ
ในป 2555  ทามกลางปญหาทางการเมืองของไทยที่ยงัดําเนนิอยูและปญหามาบตาพุดทีย่ังหาทางออกไมได  จาก
สถานการณในปจจุบนัดังกลาว  จะสงผลใหเกิดการยายฐานการผลิตหรือตดัสินใจลงทนุในประเทศอืน่ทีไ่มใช
ประเทศไทยหรอืไม 

  รอยละ 48.3 มีผลกระทบตอการลงทนุอยางมาก 
  รอยละ 34.5 มีผลกระทบเลก็นอย 
  รอยละ 13.8 ไมนาจะมีผลกระทบ  เนือ่งจากประเทศไทยมปีจจยัอ่ืนที่ยังคงดึงดดูนกัลงทนุได 
  รอยละ 3.4 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
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9. ความเหน็ตอประเด็นการลดคาเงินดองของประเทศเวยีดนามเปนครัง้ที่ 2 วาจะกระทบกับการสงออกของไทย
ในระดับใด 

  รอยละ 69.0 กระทบนอย  เนือ่งจาก   
                                                   -  สินคาของไทยมีคุณภาพดกีวาสินคาของเวียดนาม  

- เวยีดนามไดประโยชนจากคาเงนิกจ็ริงแตเสยีเปรียบดานตนทุนที่สูงขึ้นจากภาวะเงินเฟอ
และดอกเบีย้ทีสู่ง 

- สินคาที่ตองแขงขันกบัเวยีดนามมีสัดสวนไมมากนกัเมื่อเทยีบกับมูลคาสงออกโดยรวม 
  รอยละ  17.2          กระทบมาก  เนื่องจาก   

- ประเทศเวยีดนามมีโครงสรางเศรษฐกจิและทรัพยากรที ่ คลายกบัไทยโดยเฉพาะในแงของ
สินคาสงออกและตลาดสงออกจึงอาจทําใหไทยเสียเปรยีบได 

  รอยละ 8.6 ไมกระทบ   
  รอยละ 5.2 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประเทศไทย 

 
กลุมตัวอยาง 

เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง 
จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถ
ดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ป) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน 20  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย    ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   ธนาคารธนชาติ   ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย             
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ  บริษัท ทริสเรทติ้ง  คณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คณะ
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ    คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
และอาจารยคณะเศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  16-23  กุมภาพันธ  2553 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  24  กุมภาพันธ 2553 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 30 51.7 
           หนวยงานภาคเอกชน 19 32.8 
           สถาบันการศึกษา 9 15.5 

รวม 58 100.0 
เพศ    
            ชาย 32 55.2 
            หญิง 26 44.8 

รวม 58 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 1 1.7 
            26 ป – 35 ป 30 51.8 
            36 ป – 45 ป 13 22.4 
            46 ปขึ้นไป 14 24.1 

รวม 58 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 4 6.9 
             ปริญญาโท 43 74.1 
             ปริญญาเอก 11 19.0 

รวม 58 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 13 22.4 
              6-10 ป 20 34.6 
              11-15 ป 6 10.3 
              16-20 ป 5 8.6 
              ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 14 24.1 

รวม 58 100.0 
 
 
 


