
 
 
 

    

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “ดัชนีคาดการณเศรษฐกิจไทย” 

 

นักเศรษฐศาสตรเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยในอีก 3   เดือนขางหนาจะยังคงมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะภาค
การทองเที่ยว  ขณะที่ภาคการสงออกจะเริ่มแผว  พรอมระบุเห็นดวยกับบริการรถเมลรถไฟฟรีระยะ
ยาว 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรที่ทํางานอยูใน
หนวยงานดานการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 25 แหง เร่ือง “ดัชนีคาดการณ
เศรษฐกิจไทย”  โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่   9-12  ก.ค. ที่ผานมา  พบวา 
 ดัชนีคาดการณเศรษฐกิจไทยในอีก 3 เดือนขางหนา (ตุลาคม 53) อยูท่ี 72.19  ซ่ึงเปนระดับที่สูงกวา 50 
แสดงใหเห็นวานักเศรษฐศาสตรมีความเชื่อม่ันวาเศรษฐกิจไทยในอีก 3 เดือนขางหนาจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปจจุบัน (กรกฎาคม 53) ทั้งนี้  นักเศรษฐศาสตรมีความเห็นตอสถานะทางเศรษฐกิจของไทยใน
ปจจุบัน(กรกฎาคม 53) วายังคงอยูในสถานะที่ออนแอเห็นไดจากคาดัชนีอยูที่ระดับ 42.16  ซ่ึงเปนระดบัทีต่่าํกวา 50  
(ตารางในขอ 1) 
 เม่ือพิจารณาในแตละปจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในอีก 3  เดือนขางหนาพบวานักเศรษฐศาสตรมี
มุมมองเชิงบวก เห็นไดจากคาดัชนีคาดการณฯ ท่ีอยูในระดับสูงกวา 50  ในทุกปจจัย  โดยเฉพาะปจจัยดานการ
ทองเที่ยวจากตางประเทศที่นักเศรษฐศาสตรมีความเชื่อม่ันคอนขางมากวาจะปรับตัวดีขึ้น (คาดัชนีเทากับ  
81.88)  รองลงมาเปนปจจัยการบริโภคภาคเอกชน  การลงทุนภาคเอกชน และการใชจายและการลงทุนภาครัฐ  
ในขณะที่ปจจัยดานการสงออกแมวาคาดัชนีคาดการณฯ จะอยูในระดับ  63.57  ซ่ึงเปนระดับท่ีสูงกวา 50  แตคา
ดัชนีก็อยูในระดับท่ีต่ําท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยขับเคลื่อนอื่นจึงอาจสื่อใหเห็นวาบทบาทการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจผานการสงออกในอีก 3 เดือนขางหนาอาจปรับตัวลดลง   
 ดานสถานะในปจจุบันของแตละปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญ  เชื่อวาภาคการ
สงออกในปจจุบันยังคงอยูในสถานะที่แข็งแกรง  และมีมุมมองตอการใชจายและการลงทุนภาครัฐและการ
บริโภคภาคเอกชนวาอยูในสถานะปกติ  สวนมุมมองตอการทองเที่ยวจากตางประเทศและการลงทุนภาคเอกชน  
นักเศรษฐศาสตรสวนใหญมองวาอยูในสถานะที่ออนแอ    
 สําหรับการประเมินสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีจะกระทบตอเศรษฐกิจไทยในอีก 3 เดือนขางหนา  
พบวา  ปจจัยท่ีจะสงผลดานลบที่สําคัญคือ วิกฤติหนี้สาธารณะของยุโรป (รอยละ 61.4) รองลงมาเปนปญหาดาน
การเมือง (รอยละ 42.9) ตามดวยเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวม (รอยละ 38.6)   สวนปจจัยท่ีจะสงผลดานบวกที่
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สําคัญคือความเชื่อม่ันผูบริโภค (รอยละ 61.4)  รองลงมาเปนความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (รอยละ 58.6) ตามดวยการ
ปรับคาเงินหยวนของจีน (รอยละ 50.0) 
 สําหรับความเห็นเกี่ยวกับ  แนวคิดของรัฐบาลที่จะปรับเปลี่ยนมาตรการบรรเทาภาระคาครองชีพของ
ประชาชนมาเปนการใหบริการสังคมฟรีระยะยาวนั้น  นักเศรษฐศาสตรรอยละ  51.4  เห็นดวยกับแนวคิด
ดังกลาว  ในจํานวนนี้  เห็นดวยกับมาตรการรถเมลฟรีมากที่สุด (รอยละ 21.7)  รองลงมาเปนมาตรการรถไฟฟรี
(รอยละ 20.3)  และคาไฟฟาฟรี (รอยละ 9.4)  ตามลําดับ  ขณะที่รอยละ  40.0  ไมเห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว 
 นอกจากนี้  นักเศรษฐศาสตรไดใหขอเสนอแนะดานเศรษฐกิจ  โดยในระยะสั้น (ภายใน 1 ป) เสนอให  
รัฐบาลรักษามาตรการกระตุนเศรษฐกิจไวกอน  และทําการเรงรัดเบิกจายงบประมาณใหไดตามแผนที่วางไว  
สวนนโยบายการเงินนั้นเสนอใหรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยต่ําไวอีกสักระยะกอน  นอกจากนี้  เสนอใหตัด
โครงการประชานิยมที่ไมสงผลตอประชาชนที่เดือดรอนจริงแตควรใหโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและปจจัย
การผลิตมากกวา   สวนระยะยาว (มากกวา 1 ป) เสนอให  ดําเนินการลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมดวยการสราง
ความเปนธรรมทางทางเศรษฐกิจผานแนวทางตางๆ ไมวาจะเปน  การกระจายรายไดที่เปนธรรม  การนําระบบ
รัฐสวัสดิการมาใช  การสงเสริมภาคการเกษตร  การสรางงานในทองถ่ินเพื่อลดการเคลื่อนยายคนเขาเมือง     
เปนตน ซ่ึงผลที่ตามมานอกจากความเหลื่อมลํ้าที่ลดลงแลวยังจะชวยเพิ่มอํานาจซื้อของคนในประเทศ   อันจะ
ชวยลดการพึ่งพาตลาดตางประเทศไดอีกดวย 
 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
 
1  ปจจัยในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน  และคาดการณอนาคตอีก 3 เดือนขางหนา 
 

สถานะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 
ปจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ออนแอ 

(%) 
ปกต ิ
(%) 

แข็งแกรง 
(%) 

คา
ดัชน ี

ดัชนคีาดการณ
เศรษฐกิจในอีก 3 
เดือนขางหนา 

 1)  การบริโภคภาคเอกชน 30.4 60.9 8.7 39.13 79.29 
 2)  การลงทุนภาคเอกชน 57.4 36.8 5.9 24.26 71.01 
 3)  การใชจายและการลงทุนภาครัฐ 7.4 69.1 23.5 58.09 65.22 
 4)  การสงออกสินคา 8.7 30.4 60.9 76.09 63.57 
 5)  การทองเที่ยวจากตางประเทศ 77.9 17.6 4.4 13.24 81.88 

ดัชนีรวม 42.16 72.19 
 

 คาดัชนีเทากับ 50 หมายถึง  นักเศรษฐศาสตรมีความเชื่อมั่นวาปจจัยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจอยูใน
สถานะปกติ (สําหรับสถานะปจจุบนั) หรือหมายถึง  นักเศรษฐศาสตรมีความเชื่อมั่นอยูในระดับ เดมิ/ไม
เปลี่ยนแปลง (สําหรับการคาดการณในอีก 3 เดือนขางหนา) 
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 คาดัชนีสูงกวา 50 หมายถึง  นักเศรษฐศาสตรมีความเชื่อมั่นวาปจจัยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจอยูใน
สถานะแข็งแกรง (สําหรับสถานะปจจุบนั) หรือหมายถึง  นักเศรษฐศาสตรมีความเชื่อมั่นอยูในระดับ ดีขึ้น 
(สําหรับการคาดการณในอีก 3 เดือนขางหนา) 

 คาดัชนีต่าํกวา 50 หมายถึง  นักเศรษฐศาสตรมีความเชื่อมั่นวาปจจัยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจอยูใน
สถานะออนแอ (สําหรับสถานะปจจุบัน) หรือหมายถึง  นักเศรษฐศาสตรมีความเชื่อมั่นอยูในระดบั แยลง 
(สําหรับการคาดการณในอีก 3 เดือนขางหนา) 
 
2.  สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจในแตละสวนตอไปนี้จะสงผลตอเศรษฐกิจไทยในอีก 3 เดือนขางหนา 
 

สงผลดานลบ 
   อันดับ 1 : รอยละ  61.4 วิกฤติหนี้สาธารณะของยุโรป 
   อันดับ 2 : รอยละ  42.9 ปญหาดานการเมือง 
   อันดับ 3 : รอยละ  38.6 เศรษฐกิจโลกโดยภาพรวม 
   

ไมสงผลกระทบ(ท้ังดานลบและดานบวก)  
   อันดับ 1 : รอยละ  60.0   อัตราเงินเฟอทั่วไป 
   อันดับ 2 : รอยละ  58.6 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท 
อันดับ 3 : รอยละ  52.9 อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย 
อันดับ 4 : รอยละ  51.4 ราคาน้ํามันโดยภาพรวม 
 

สงผลดานบวก 
    อันดับ 1 : รอยละ  61.4 ความเชื่อมั่นผูบริโภค  
   อันดับ 2 : รอยละ  58.6 ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ 
   อันดับ 3 : รอยละ  50.0 การปรับคาเงินหยวนของจนี 
 
 3.  ความเห็นเกี่ยวกับแนวคดิการปรับเปล่ียนมาตรการบรรเทาภาระคาครองชีพของประชาชน(ซ่ึงเพิ่งมีการตอ
อายุถึงสิ้นป 53) มาเปนการใหบริการสังคมฟรีระยะยาว 

   รอยละ 40.0  ไมเห็นดวยในทุกโครงการ 
รอยละ 51.4  เห็นดวย  โดย  

รอยละ  21.7 เห็นดวยกับมาตรการรถเมลฟรี  
รอยละ  20.3 เห็นดวยกับมาตรการรถไฟชั้น 3 ฟรี  
รอยละ  9.4 เห็นดวยกับมาตรการคาไฟฟาฟรี 

รอยละ 8.6  ไมตอบ/ไมแนใจ 
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4  ขอเสนอแนะประเด็นเศรษฐกิจตอรัฐบาล 
ขอเสนอระยะสั้น(ภายใน  1  ป) 

อันดับ 1    รักษามาตรการการกระตุนเศรษฐกิจไวกอน  และทําการเรงรัดเบิกจายงบประมาณใหไดตาม
แผนที่วางไว  ในสวนนโยบายการเงินนั้นเสนอใหรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยต่ําไวอีกสักระยะ
กอน  นอกจากนี้  เสนอใหตดัโครงการประชานิยมที่ไมสงผลตอประชาชนที่เดือดรอนจริง
แตควรใหโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและปจจยัการผลิตมากกวา 

อันดับ 2    เรงสรางความเชื่อมั่นและเสถยีรภาพทางดานการเมือง  จัดทาํและดําเนนิแผนปรองดองอยาง
เปนรูปธรรม  รวมทัง้ชวยเหลือผูเดือดรอนที่ไดรับผลกระทบจากความไมสงบทางการเมือง 

อันดับ 3    กระตุนการลงทนุและสรางความเชื่อมั่นใหกับนกัลงทนุ  ทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ  
รวมถึงการสรางอาชพีสรางงานในทองถ่ิน 

 
ขอเสนอระยะยาว(มากกวา 1 ป) 

อันดับ 1    ลดความเหลื่อมลํ้าดวยการสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกจิผานแนวทางตางๆ ไมวาจะเปน  
การกระจายรายไดที่เปนธรรม  การนาํระบบรัฐสวัสดิการมาใช  การสงเสริมภาคการเกษตร  
การสรางงานในทองถ่ินลดการเคลื่อนยายคนเขาเมือง เปนตน ผลที่ตามมานอกจากความ
เหล่ือมลํ้าที่ลดลงแลวอํานาจซื้อของคนในประเทศจะเพิม่ขึ้น  อันจะชวยลดการพึ่งพาจาก
ตางประเทศ 

อันดับ 2    พัฒนาศักยภาพของประเทศ  ดวยการพัฒนาการศึกษา  พัฒนาคน  ลดการคอรรัปชันและ
พัฒนาปจจยัดานการเมืองไปพรอมๆ กัน  นอกจากนี้ยังเสนอใหมีการจัดการแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมไมวาจะเปนปญหาการขาดแคลนแรงงาน  แรงงานตางดาว  รวมถึง
ฐานขอมูลแรงงาน 

อันดับ  3    พฒันาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ  เชน ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร  เครือขาย
คมนาคม  ระบบโลจิสติกส  พลังงานทดแทนรวมถึงพลังงานนิวเคลียร  เปนตน 

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

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                   นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนกัเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
********************************************************************************************************************************************************************************* 
   

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. เพื่อสํารวจความคิดเหน็นกัเศรษฐศาสตรตอสถานะทางเศรษฐกิจของไทยในปจจุบนัและทิศทางใน
อนาคตอกี 3 เดอืนขางหนา   

2. เพื่อทราบสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกจิวาจะสงผลอยางไรตอเศรษฐกจิไทยในอีก 3 เดอืนขางหนา 
3. เพื่อสะทอนขอเสนอแนะประเด็นเศรษฐกิจของนกัเศรษฐศาสตรไปยังรัฐบาลและหนวยงานที่

เกีย่วของ 
 
กลุมตัวอยาง 

เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง 
จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถ
ดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ป) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน 25  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร           
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารธนชาต  ธนาคารนครหลวง
ไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย  บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย  
บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยเกียรติ
นาคิน บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน บริษัทหลักทรัพยไอรา  บริษัทหลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส     คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และอาจารยคณะ
เศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  9-12  กรกฎาคม  2553 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   14  กรกฎาคม 2553 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 36 51.4 
           หนวยงานภาคเอกชน 24 34.3 
           สถาบันการศึกษา 10 14.3 

รวม 70 100.0 
เพศ    
            ชาย 38 54.3 
            หญิง 32 45.7 

รวม 70 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 1 1.4 
            26 ป – 35 ป 34 48.6 
            36 ป – 45 ป 20 28.6 
            46 ปขึ้นไป 15 21.4 

รวม 70 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 2 2.9 
             ปริญญาโท 54 77.1 
             ปริญญาเอก 14 20.0 

รวม 70 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 18 25.7 
              6-10 ป 21 30.0 
              11-15 ป 7 10.0 
              16-20 ป 9 12.9 
              ต้ังแต 21 ปขึ้นไป 15 21.4 

รวม 70 100.0 
 
 
 

 


