
 
 
 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “โอกาสและขอจํากัดของไทยในวิกฤติหนี้ยุโรป” 

 
นักเศรษฐศาสตรคาดวิกฤติคร้ังนี้จะยืดเยื้อ  แมในอีก 2-3 ปขางหนาการสงออกก็จะยังมีปญหา การปกปองสินคา
ของประเทศผูนําเขาจะมากขึน้โดยเฉพาะในยุโรป 
 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจาก
องคกรชั้นนํา 20  แหง จํานวน 40 คน เร่ือง “โอกาสและขอจํากัดของไทยในวิกฤติหนี้ยุโรป” โดยเก็บขอมูล
ระหวางวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2555 ที่ผานมา พบวา  นักเศรษฐศาสตรมีความคิดเห็นตอการปรับตัวของ
ประเทศไทยเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤติหนี้ในยุโรปและความออนแอของเศรษฐกิจโลกดวยการ ขยายความ
เชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน / ขยายการคาในตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากตลาด EU และตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่ง
เปนตลาดเกา (รอยละ 41.9) และเห็นวาควรใชวิกฤติหนี้ของยุโรปเปนบทเรียนในเรื่องการบริหารหนี้  บริหาร
การเงินของรัฐ  โครงการรัฐสวัสดิการตางๆ  และควรเรงปฏิรูปการคลังอยางจริงจัง (รอยละ 25.8)  
 

 ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตรรอยละ 37.5 เห็นวาความขัดแยงทางการเมืองเปนปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดท่ี
สําคัญของไทยที่อาจทําใหเศรษฐกิจของประเทศไดรับผลกระทบจากวิกฤติหนี้ในยุโรปและความออนแอของ
เศรษฐกิจโลกในระดับท่ีสูงกวาท่ีควรจะเปน รองลงมารอยละ 20.9  เห็นวาตนทุนการผลิตสูง  ประสิทธิภาพการ
ผลิตที่ต่ํา  ขอจํากัดของโครงสรางพื้นฐาน  เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของไทยอยู
ในระดับต่ํา  สงผลตอระดับผลกระทบที่อาจจะไดรับ 
 

 โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอันเปนผลมาจากวิกฤติในยุโรปและความออนแอของเศรษฐกิจ
โลกในระยะสั้น (ปจจุบันถึงปหนา) คือ การสงออกที่จะลดลง  โดยเฉพาะสินคาในกลุมอัญมณีและเครื่องประดับ  
สิ่งทอ  รวมถึงสินคาฟุมเฟอยสงออกอื่น  ๆ  (รอยละ 88.9) รองลงมาเปนความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน/คาเงิน
บาท (รอยละ 25.0) สวนผลกระทบในระยะยาว (อีก 2-3 ปขางหนา) คือ การสงออกท่ีจะยังลดลง / การปกปอง
สินคาของประเทศตนจากประเทศผูนําเขา (รอยละ 33.3) รองลงมาเปนเสถียรภาพทางดานการคลังจากการกอหนี้
เพื่อกระตุนหรือประคองเศรษฐกิจในประเทศซึ่งนักเศรษฐศาสตรคาดวาหนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้น (รอยละ 18.2) 
และการลงทุนของภาคเอกชน  การลงทุนจากตางประเทศ ที่จะนอยลง (รอยละ 18.2) 
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สําหรับขอเสนอตอรัฐบาลในการนําพาเศรษฐกิจของประเทศฝาวิกฤติหนี้ในยุโรปและความออนแอของ
เศรษฐกิจโลก มีดังนี ้

1. รัฐควรใชนโยบายการคลงัท่ีมุงประสิทธิภาพ  ลดรายจายประชานิยม  มีการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ (รอยละ 38.7) 

2. สรางกําลังซื้อ  ขยายตลาดในประเทศ เพื่อทดแทนตลาดตางประเทศ (รอยละ 19.4) 
3. วิกฤติคร้ังนีค้งจะยืดเยื้อ ขอใหรัฐบาลเตรียมพรอมแมในสถานการณท่ีเลวรายท่ีสุดเสมอ (รอยละ 

16.1) 
 
 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปนี)้ 
 
1.  จากวิกฤติในยุโรปและความออนแอของเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน  ประเทศไทยควรมีการดําเนินการหรือปรับตัว

อยางไรเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือรวมถึงสรางโอกาสจากวิกฤติท่ีเกิดขึ้น 
 
 

รอยละ 41.9 ขยายความเชือ่มโยงในภูมิภาคอาเซียน / ขยายการคาในตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากตลาด 
EU และตลาดสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเปนตลาดเกา  

รอยละ 25.8 ใชเปนบทเรียนในเรื่องการบริหารหนี้  บริหารการเงินของรัฐ  โครงการรัฐสวัสดิการ
ตางๆ  และควรเรงปฏิรูปการคลังอยางจริงจัง 

รอยละ 22.6 เรงนําเขาสินคาทุนเพื่อใชในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในโครงสราง
พื้นฐาน  รวมถึงการซื้อกิจการการซื้อสินทรัพยราคาถูกในตางประเทศ  และการชําระ
หนี้ตางประเทศ 

รอยละ 22.6 สงเสริมการทองเที่ยวและการคาในประเทศ  ขยายอุปสงคมวลรวมในประเทศเพื่อ
ทดแทนตลาดตางประเทศ   

รอยละ 16.1 เปนบทเรียน  และเปนแนวทางในการพัฒนาอาเซียน 
รอยละ 12.9 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน / สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา 
รอยละ 9.7 การลงทุนทางตรงในไทยอาจจะเพิ่มขึ้น  หากไมมีปญหาดานอื่นๆ  
รอยละ 3.2 ทําประเทศใหพรอมอยูเสมอแมในสถานการณที่เลวรายทีสุ่ด 

    
 หมายเหตุ :  ขอคําถามปลายเปด นักเศรษฐศาสตรตอบเองตามอิสระ และสามารถตอบไดมากกวา 1 ประเด็น 
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2.   ทานคิดวาอะไรเปนปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดท่ีสําคญัของไทยที่อาจทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยรับ
ผลกระทบจากวิกฤติในยุโรปและความออนแอของเศรษฐกิจโลกในระดับท่ีสูงกวาท่ีควรจะเปน 

 
รอยละ 37.5 ความขัดแยงทางการเมือง 
รอยละ 20.9 ตนทุนการผลติสูง  ประสิทธิภาพการผลิตท่ีต่ํา  ขอจํากัดของโครงสรางพืน้ฐาน      ทําใหขีด

ความสามารถในการแขงขันของไทยอยูในระดับต่ํา 
รอยละ 20.8 การพึ่งพาเศรษฐกิจโลกมากกวาเศรษฐกิจในประเทศ  การสงออกที่พึ่งพงิประเทศอื่นๆ อีก

ตอหนึ่ง   
รอยละ 12.5 นโยบายของรฐัที่ไมชัดเจน/ นโยบายทีไ่มถูกทางในบางโครงการ โดยเฉพาะโครงการ

ประชานิยมตางๆ 
รอยละ 12.5 ภัยธรรมชาต ิหรือเหตุการณไมคาดคิดอื่นๆ 
รอยละ 8.3 การวางแผนตั้งรับของภาคธุรกิจและภาครัฐจากผลกระทบจากวกิฤติในยโุรปแทนที่จะเปน

แผนเชิงรุก  รวมถึงความพรอมของหนวยงานราชการที่ยังนอยอยู 
รอยละ 8.3 การขาดแคลนเงินทุนทําใหมขีอจํากัดในการซื้อสินทรัพยราคาถูกในประเทศที่ประสบ

วิกฤติ หรือ ทําใหมีขอจํากดัในการนําเขาสินคาทุน หรือการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน 
รอยละ 8.3 ขาดขอมูลที่แทจริงและการวเิคราะหขอมูลขาวสารตางๆ ที่ยังไมชัดเจน ไมครอบคลุม 
รอยละ 4.2 ระบบราชการที่ไมเอื้อ 

         หมายเหตุ : ขอคําถามปลายเปด นักเศรษฐศาสตรตอบเองตามอิสระ และสามารถตอบไดมากกวา 1 ประเด็น 
 
3.  ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอันเปนผลมาจากวิกฤติในยุโรปและความออนแอของเศรษฐกิจโลก 
 

       3.1  ระยะสั้น  (ปจจุบันถงึปหนา) 
 

รอยละ 88.9 การสงออกที่จะลดลง  โดยเฉพาะสินคาในกลุมอัญมณีและเครื่องประดับ  สิ่งทอ  
รวมถึงสินคาฟุมเฟอยสงออกอื่นๆ 

รอยละ 25.0 ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน  คาเงนิบาท 
รอยละ 22.2 การทองเที่ยวท่ีจะลดลง 
รอยละ 5.6 การลงทุนที่จะลดลง 
รอยละ 5.6 ความผันผวนในตลาดหลักทรัพย 
รอยละ 2.8 การขาดดุลการคา 
รอยละ 2.8 การวางงาน 
รอยละ 2.8 การเก็บภาษีไดนอยลง/ขาดดุลงบประมาณมากขึ้น 

                   หมายเหตุ : ขอคําถามปลายเปด นักเศรษฐศาสตรตอบเองตามอิสระ และสามารถตอบไดมากกวา 1 ประเด็น 
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       3.2  ระยะยาว  (อีก 2-3 ปขางหนา) 
 

รอยละ 33.3 การสงออกที่จะยังลดลง / การปกปองสนิคาของประเทศตนจากประเทศผูนําเขา 
รอยละ 18.2 เสถียรภาพทางดานการคลงัจากการกอหนี้เพื่อกระตุนหรือประคองเศรษฐกิจใน

ประเทศ / หนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้น 
รอยละ 18.2 การลงทุนของภาคเอกชน  การลงทุนจากตางประเทศ จะนอยลง 
รอยละ 15.2 ความผันผวนในตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 
รอยละ 15.2 เศรษฐกิจของประเทศจะซบเซายาวนาน (นานกวาวิกฤติ sub-prime) 
รอยละ 12.1 การจางงานจะลดลง / เร่ิมมีปญหาวางงาน 
รอยละ 3.0 โครงสรางการผลิตและการสงออกจะปรับเปลี่ยน 

                  หมายเหตุ : ขอคําถามปลายเปด นักเศรษฐศาสตรตอบเองตามอิสระ และสามารถตอบไดมากกวา 1 ประเด็น 
 
4.   ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นอื่นๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับวิกฤติในยุโรปและความออนแอของเศรษฐกิจโลกที่ตองการ

บอกไปยงัรัฐบาลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

รอยละ 38.7 รัฐควรใชนโยบายการคลงัท่ีมุงประสิทธิภาพ  ลดรายจายประชานิยม  มีการ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

รอยละ 19.4 สรางกําลังซื้อ  ขยายตลาดในประเทศ เพื่อทดแทนตลาดตางประเทศ 
รอยละ 16.1 วิกฤติคงจะยืดเยื้อ ขอใหรัฐบาลเตรียมพรอมแมในสถานการณท่ีเลวรายท่ีสุดเสมอ 
รอยละ 12.9 นําบทเรียนจากวิกฤติที่เกิดขึน้กับยุโรปมาปรับใชกับประเทศไทยและอาเซียน 
รอยละ 6.5 ดูแลอัตราแลกเปลี่ยนอยาใหผันผวน 
รอยละ 3.2 สรางความไดเปรียบจากวิกฤติที่เกิดขึ้น เชน การซื้อสินทรัพยราคาถูกในประเทศที่

ประสบวิกฤต ิ
รอยละ 3.2 สรางความเปนธรรมใหเกดิขึ้นในระบบเศรษฐกิจ 
รอยละ 3.2 นําหลักเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใช 
รอยละ 3.2 สรางความชัดเจนในนโยบายรัฐบาล  เพื่อเอกชนจะไดปรับตัวอยางมีทิศทาง 

          หมายเหตุ : ขอคําถามปลายเปด นักเศรษฐศาสตรตอบเองตามอิสระ และสามารถตอบไดมากกวา 1 ประเด็น 
 
****************************************************************************************************************************** 

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้ เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
****************************************************************************************************************************** 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัประเทศไทย 

 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยาง
หนึ่ง จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรู
ความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  
วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 20  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย        
บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  บริษัท
หลักทรัพยภัทร คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  4 กรกฎาคม 2555 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 20 50.0 
           หนวยงานภาคเอกชน 13 32.5 
           สถาบันการศึกษา 7 17.5 

รวม 40 100.0 
เพศ    
            ชาย 20 50.0 
            หญิง 20 50.0 

รวม 40 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 14 35.0 
            36 ป – 45 ป 12 30.0 
            46 ปขึ้นไป 14 35.0 

รวม 40 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 4 10.0 
             ปริญญาโท 28 70.0 
             ปริญญาเอก 8 20.0 

รวม 40 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 3 7.5 
              6-10 ป 10 25.0 
              11-15 ป 10 25.0 
              16-20 ป 5 12.5 
              ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 12 30.0 

รวม 40 100.0 
 

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