ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร
เรื่อง “ทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจ หลัง นปช. ยุติการชุมนุม”
นักเศรษฐศาสตรทบทวนตัวเลข GDP ป 53 คาดทั้งปขยายตัว 4.3 % เสนอคงอัตราดอกเบี้ยถึงสิ้นป
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรที่ทํางานอยู
ในหนวยงานดานการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 25 แหง เรื่อง “ทบทวนตัวเลข
เศรษฐกิจ หลัง นปช. ยุติการชุมนุม” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่ 8-14 มิ.ย. ที่ผานมา พบวา
นักเศรษฐศาสตรจํานวนมากถึงรอยละ 86.6 ยังเชื่อวาเศรษฐกิจไทยป 2553 ทั้งปจะขยายดีกวาป 2552
โดยคาดวา GDP จะขยายตัวเทากับรอยละ 4.3 แมจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณชุมนุมของกลุม นปช. และ
วิกฤติหนี้สาธารณะของประเทศแถบยุโรป โดยนักเศรษฐศาสตรรอยละ 27.8 เห็นวาการสงออกสินคาจะเปน
ปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชวงครึ่งหลังของป
สําหรับประเด็นวิกฤติหนี้สาธารณะของกรีซและประเทศในแถบยุโรปนั้นนักเศรษฐศาสตรมีความเห็น
ตางกันแบงออกเปน 2 กลุมคือ รอยละ 44.8 เห็นวา วิกฤติดังกลาวจะไมลุกลามและจะไมกระทบตอเศรษฐกิจ
โลกอยางมีนัยสําคัญ ขณะทีอ่ ีกรอยละ 44.8 เชนกันกลับเห็นวา วิกฤติจะลุกลามและนําไปสูวิกฤติเศรษฐกิจ
โลกอีกครั้งหนึ่งแตแยนอยกวาครั้งที่แลว(วิกฤติแฮมเบอรเกอร) จากปจจัยวิกฤติทางการเมืองของไทยและวิกฤติ
หนี้สาธารณะของยุโรปทําใหนักเศรษฐศาสตรรอยละ 50.7 เห็นวาหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการตรึงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 1.25 จนถึงสิ้นป โดยใหเหตุผลเพิ่มเติมวา การคงอัตราดอกเบี้ยจะชวยกระตุน
เศรษฐกิจใหมกี ารขยายตัวอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก อีกทั้งยังเปนการชวยเหลือภาคธุรกิจ สงเสริมการลงทุน
ประกอบกับภาวะเงินเฟอในปจจุบันไมไดสูงมากนัก จึงเห็นวาอัตราดอกเบี้ยในปจจุบนั นาจะเปนอัตราที่
เหมาะสม
ดานปจจัยที่จะสงผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยในชวงครึง่ หลังของปนนั้ รอยละ 71.6เห็นวาเปนปญหา
เสถียรภาพของรัฐบาล รอยละ 55.2 เห็นวาการชุมนุมประทวงที่อาจจะเกิดขึ้นอีก รอยละ53.7 เปนปญหา
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน(การลงทุนทางตรง)
นอกจากนี้นกั เศรษฐศาสตรไดใหขอ เสนอแนะตอรัฐบาล ภายใตแนวคิด “ 3 (อยาง)สรางประเทศไทย”
ประกอบดวย (1) สรางเศรษฐกิจ ดวยการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ กระตุน การทองเที่ยว การบริโภค
ชวยเหลือ SMEs และภาคการเกษตร ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจในประเทศมีการขับเคลื่อนที่ดีขึ้น ลดการพึ่งพา
เศรษฐกิจจากภายนอก (2) สรางความเชื่อมั่น ทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว
ดวยการออกมาตรการตางๆ อยางเปนรูปธรรม (3) สรางความปรองดอง เพื่อความแข็งแกรงของประเทศใน

ระยะยาว และการดําเนินการตามแผนปรองดอง การกําหนดใหการแกปญหาเชิงโครงสรางของสังคมไทยเปน
วาระแหงชาติ

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปนี้)
1. ความเห็นตอประเด็น วิกฤติหนี้สาธารณะของกรีซและประเทศในแถบยุโรปจะลุกลามและนําไปสู วิกฤติ
เศรษฐกิจโลก เหมือนกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา(วิกฤติแฮมเบอรเกอร) เมื่อปลายป 2551 หรือไม
รอยละ 44.8 เห็นวา จะสามารถควบคุมวิกฤติไดและจะไมกระทบตอเศรษฐกิจโลกอยางมีนยั สําคัญ
รอยละ 44.8 เห็นวา จะนําไปสูวิกฤติเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่ง แตแยนอ ยกวาครั้งที่แลว
รอยละ 7.4 เห็นวา จะนําไปสูวิกฤติเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแยกวาครั้งที่แลว
รอยละ 3.0 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ
2. จากเหตุการณการชุมนุมของกลุม นปช. และวิกฤติหนี้สาธารณะของประเทศแถบยุโรป นักเศรษฐศาสตร
เห็นวา อัตราดอกเบี้ยนโยบายในชวงที่เหลือของปควรเปนอยางไร
รอยละ 50.7 เห็นวา ควรตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 1.25 จนถึงสิ้นปนี้เปนอยางนอย
เนื่องจาก 1. ความเปราะบางทางเศรษฐกิจยังมีอยูไมวาจะเปน อุปสงคในประเทศยัง
ออนแออยูมาก ปญหาทางการเมืองในประเทศยังมีอยู หนี้สาธารณะของ
ยุโรปที่ยังเปนปญหาอยู และเศรษฐกิจโลกยังฟน ไมชัดเจน เปนตน
2. เพื่อกระตุน เศรษฐกิจใหมกี ารขยายตัวอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก อีกทั้ง
ยังเปนการชวยเหลือภาคธุรกิจ และสงเสริมการลงทุน
3. ภาวะเงินเฟอในปจจุบนั ไมไดสูงมากนัก อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยระดับ
รอยละ 1.25 นาจะเปนอัตราที่เหมาะสม ดังนั้น ชวงนี้ควรเปนชวงของ
การเฝาดูสถานการณ
รอยละ 34.3 เห็นวา ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายในปนี้
เนื่องจาก 1. ภาวะเศรษฐกิจมีการฟนตัวอยางตอเนื่องและชัดเจนขึน้
2. ภาวะเงินเฟอมีแนวโนมเรงตัวขึน้ จากราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑที่
ปรับตัวสูงขึ้น เชนเดียวกับเงินเฟอคาดการณที่เริ่มสูงขึ้น
3. การปรับอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนการปรับใหอยูในระดับที่เหมาะสม
ไมต่ําจนเกินไป (ไมใชการใชนโยบายที่เขมงวด) อีกทั้งผลจากการใช
นโยบายการเงินมิไดเกิดขึ้นทันทีทันใด หากมีการปรับชาเกินไปก็อาจไม
ทันการณ
รอยละ 1.5 เห็นวา ควรลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงจากรอยละ 1.25
รอยละ 13.5 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ
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3. จากเหตุการณการชุมนุมของกลุม นปช. และวิกฤติหนี้สาธารณะของประเทศแถบยุโรป นักเศรษฐศาสตร
คาดวา GDP ป 2553 ทั้งปของไทยจะขยายตัวในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552
รอยละ 86.6 เห็นวา GDP ป 2553 จะดีกวา ป 2552 โดยคาดวาจะขยายรอยละ 4.3 (คาเฉลี่ย)
รอยละ 4.4 เห็นวา GDP ป 2553 จะแยกวา ป 2552
รอยละ 9.0 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ
4. ความเห็นตอประเด็น ปจจัยที่จะเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ ในชวงครึ่งหลังของป 2553
อันดับ 1
รอยละ 27.8 การสงออกสินคา
อันดับ 2
รอยละ 22.9 การใชจายและการลงทุนของภาครัฐ
อันดับ 3
รอยละ 20.2 การบริโภคของภาคเอกชน
อันดับ 4
รอยละ 13.6 การลงทุนของภาคเอกชน
อันดับ 5
รอยละ 12.5 การทองเที่ยวจากตางประเทศ
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ
รอยละ 3.0
5. ความเห็นตอประเด็น ปจจัยที่จะสงผลกระทบดานลบกับเศรษฐกิจไทยอยางมีนยั สําคัญ ในชวงครึ่งหลัง
ของป 2553 (ตอบไดมากกวา 1 ปจจัย)
อันดับ 1
รอยละ 71.6 ปญหาเสถียรภาพของรัฐบาล
อันดับ 2
รอยละ 55.2 การชุมนุมประทวงที่อาจจะเกิดขึ้นอีก (กลุม นปช./กลุมพันธมิตร)
อันดับ 3
รอยละ 53.7 ปญหาความเชือ่ มั่นของนักลงทุน(การลงทุนทางตรง)
รอยละ 47.8 ปญหาจํานวนนักทองเที่ยวทีล่ ดลง
อันดับ 4
อันดับ 4
รอยละ 47.8 การสงออกที่อาจลดลงจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤติหนี้สาธารณะ
อันดับ 6
รอยละ 32.8 ราคาน้ํามันที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้น
อันดับ 6
รอยละ 32.8 ปญหาวิกฤติหนี้สาธารณะของกรีซและกลุม ประเทศแถบยุโรป
อันดับ 8
รอยละ 31.3 ปญหาความเชือ่ มั่นของผูบริโภค
อันดับ 9
รอยละ 23.9 ปญหาสิ่งแวดลอม เชน กรณีมาบตาพุด และแหลมฉบัง ที่ยังไมได
รับการแกไข
อันดับ 10
รอยละ 19.4 คาเงินบาทที่อาจจะแข็งคาขึ้น
อันดับ 11
รอยละ 13.4 ปญหาเงินเฟอที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้น
อันดับ 12
รอยละ 10.4 อัตราดอกเบี้ยที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้น
อันดับ 13
รอยละ 4.5 ปญหาที่เกิดขึน้ จากการเปดเสรีของกลุมการคาอาเซียน
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ
รอยละ 1.5
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6. ขอเสนอตอรัฐบาลในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในชวงครึง่ หลังของ ป 2553
นักเศรษฐศาสตรเสนอแนวคิด “3 (อยาง)สรางประเทศไทย”
1. สรางเศรษฐกิจ โดย
• เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายทีว่ างไวอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะงบไทยเขมแข็งฯ ที่จะชวยเสริมสรางขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจ
• กระตุนการทองเที่ยว การบริโภค ชวยเหลือ SMEs และภาคการเกษตร ซึ่งจะทําให
เศรษฐกิจในประเทศมีการขับเคลื่อนที่ดขี ึ้น ลดการพึ่งพาเศรษฐกิจจากภายนอก
2. สรางความเชื่อมั่น ทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวดวย
การออกมาตรการตางๆ อยางเปนรูปธรรม และใหสัญญาวาเหตุการณอยางกรณีมาบตาพุด
หรือกรณีการชุมนุมประทวงทางการเมือง(ที่มีความรุนแรง) จะไมเกิดขึ้นอีก
3. สรางความปรองดอง เพื่อความแข็งแกรงของประเทศในระยะยาว ดวยการดําเนินการตาม
แผนปรองดอง การกําหนดใหการแกปญหาเชิงโครงสรางของสังคมไทยเปนวาระ
แหงชาติ รวมทั้งการเยียวยาผูไดรับผลกระทบทางการเมือง

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

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรฉบับนี้ เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ
นักเศรษฐศาสตรซึ่งมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรที่นกั เศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด
*********************************************************************************************************************************************************************************

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) โทร. 02-350-3500 ตอ 1776
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รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสะทอนความเห็นในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทมี่ ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน
2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประเทศไทย
กลุมตัวอยาง
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อยางใดอยางหนึ่ง
จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถ
ดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ป) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน 25 แหง ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย บริษัททริสเรทติ้ง บริษัทหลักทรัพยภัทร
บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน บริษัทหลักทรัพย
พัฒนสิน บริษัทหลักทรัพยไอรา บริษัทหลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัย
ทักษิณ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
อาจารยคณะเศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิธีการรวบรวมขอมูล
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล

: 8-14 มิถุนายน 2553

วันที่เผยแพรผลสํารวจ

: 16 มิถุนายน 2553
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง
จํานวน

รอยละ

30
25
12
67

44.8
37.3
17.9
100.0

38
29
67

56.7
43.3
100.0

รวม

1
33
18
15
67

1.4
49.3
26.9
22.4
100.0

รวม

4
49
14
67

6.0
73.1
20.9
100.0

รวม

18
21
6
8
14
67

26.9
31.3
9.0
11.9
20.9
100.0

ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู
หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
18 ป – 25 ป
26 ป – 35 ป
36 ป – 45 ป
46 ปขึ้นไป
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณทํางานรวม
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
ตั้งแต 21 ปขึ้นไป
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