
 
 
เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง                                       รวม  6  หนา 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “วัฏจักรเศรษฐกิจกับการกระตุนเศรษฐกิจไทย” 

 

นักเศรษฐศาสตร 62.9% เชือ่เศรษฐกิจไทยเขาสูภาวะถดถอย 61.2% หนุนใหมีการกระตุนเศรษฐกิจดวยการ
เรงการลงทุนภาครัฐในโครงการตางๆ ตามที่ไดวางแผนไว  และ 69.4%  เชื่อสามเดือนขางหนามขีาวทางลบ
มากกวาทางบวก 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรชั้นนํา 32 แหง จํานวน 62 คน เร่ือง “วัฏจักรเศรษฐกิจ
กับการกระตุนเศรษฐกิจไทย” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่ 15 –24 กรกฎาคมที่ผานมา พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรรอยละ  62.9 เห็นวาเศรษฐกิจไทยในปจจุบันอยู ในชวงเศรษฐกิจถดถอย
(Contraction / Recession) ซ่ึงเปนชวงที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มลดลง GDP และความตองการสินคา
โดยรวมลดลง ธุรกิจเริ่มขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน การผลิตและการจางงานลดลง  มีเพียงรอยละ 12.9  ที่เห็น
วาอยูในชวงเศรษฐกิจขยายตัว  เม่ือถามตอวาการกระตุนเศรษฐกิจมีความจําหรือไม  รอยละ 61.2  เห็นวามี
ความจําเปน (ในจํานวนนี้รอยละ 17.7 เห็นวามีความจําเปนอยางยิ่ง)  ขณะที่รอยละ 30.6 เห็นวาไมมีความ
จําเปน   
 

 อยางไรก็ตาม  หากรัฐบาลมีแนวคิดที่จะกระตุนเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตรรอยละ  51.6 เสนอให
กระตุนดวยการเรงการลงทุนภาครัฐในโครงการตางๆ ตามที่ไดวางแผนไว  รอยละ 41.9 เสนอใหกระตุนการ
ลงทุนภาคเอกชน 
 

สําหรับประเดน็ขาวบริษัทสหฟารมขาดสภาพคลองนั้น  นักเศรษฐศาสตรรอยละ 59.7 ไมถือเปน
สัญญาณบงชีวิ้กฤติเศรษฐกิจแตเปนที่ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมหรือลักษณะเฉพาะของบริษัทที่ใช
แรงงานเขมขนในการผลิตมากกวา  ขณะที่รอยละ  32.3  ถือเปนสัญญาณบงชี้วกิฤติเศรษฐกิจที่ทกุฝาย
โดยเฉพาะรัฐบาลตองจับตาอยางใกลชิด 
 

 สุดทายเมื่อถามวา “ในระยะสามเดือนขางหนาขาวเศรษฐกิจที่จะเกิดขึน้กับระบบเศรษฐกิจไทยขาว
ทางบวกกบัขาวทางลบขาวใดจะมากกวากนัและจะมีประเด็นขาวอะไรบางที่หนวยงานเศรษฐกจิที่เกี่ยวของ
ตองเฝาจับตาเปนพิเศษ”  รอยละ  69.4  เชื่อวามีขาวทางลบมากกวาทางบวก โดยประเด็นขาวที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นนั้น  นกัเศรษฐศาสตร 29 จาก 37 คนที่แสดงความเห็นยังคงเปนหวงประเดน็ขาวเศรษฐกิจในประเทศ 
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โดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองที่จะสงผลตอบรรยากาศการลงทุนและความเชื่อมั่นตอการดําเนินโครงการ
ตางๆ ของภาครัฐ  มีเพียงรอยละ  8.1 เทานัน้ที่เชื่อวามีขาวทางบวกมากกวาทางลบ  
 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปนี)้ 
 
1. ขอคําถาม “จากสถานะเศรษฐกิจในปจจบุันและที่จะเกดิขึ้นในระยะขางหนาทานคดิวาเศรษฐกิจไทยกําลัง
อยูในชวงใดของ “วัฏจักรเศรษฐกิจ” (Economic Cycle)”   

รอยละ  12.9  เห็นวาเศรษฐกิจไทยอยูในชวงเศรษฐกิจขยายตัว (Expansion / Recovery) ซ่ึงเปน
ชวงที่การผลิตและการจางงานเริ่มเพิ่มขึ้น รายไดและรายจายของครัวเรือนสูงขึ้น ทิศ
ทางการลงทุนมีแนวโนมดีขึน้ 

รอยละ  8.1  เห็นวาเศรษฐกิจไทยอยูในชวงเศรษฐกิจรุงเรือง (Peak) เปนจุดสูงสุดของวัฏจักร ณ 
จุดนี้ระบบเศรษฐกิจจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการผลิตและการบริโภค เร่ิมมีการ
ขาดแคลนแรงงานและวัตถุดบิ ทําใหตนทนุการผลิตสูงขึ้น ระดับราคาสินคาสูง 
ธุรกิจมีกําไรสูงตามไปดวย 

รอยละ  62.9  เห็นวาเศรษฐกิจไทยอยูในชวงเศรษฐกิจถดถอย (Contraction / Recession) เปนชวง
ท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มลดลง GDP และความตองการสินคาโดยรวมลดลง ธุรกิจ
เร่ิมขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน การผลิตและการจางงานลดลง 

รอยละ  3.2 เห็นวาเศรษฐกิจไทยอยูในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา (Trough) ชวงเวลานีก้ารวางงานสูง ความ
ตองการสินคาโดยรวมลดลง สินคาที่ผลิตขึ้นมาไมสามารถขายได กําไรของธุรกิจลดลง 
การขยายตวัทางธุรกิจจะอยูในอัตราต่ํา เนื่องจากความเสี่ยงในการขาดทนุสูง 

รอยละ  12.9 ไมตอบ/ไมแนใจ  
 

 

2.    ขอคําถาม “จากที่หนวยงานเศรษฐกจิหลายๆ หนวยงานไดมีการปรับลดคาดการณการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจในป 2556 นั้น ทานคิดวาจากสถานะเศรษฐกิจในปจจุบนั มีความจําเปนหรือไมในการกระตุน
เศรษฐกิจ” 

รอยละ  17.7 เห็นวามีความจําเปนอยางยิ่ง  เพราะ เศรษฐกิจยังไมไดอยูในภาวะปกติคอื การ
สงออกยังลดลง  จีดีพีมีแนวโนมขยายตวัลดลง  เศรษฐกิจจึงยังตองการแรงสง  
โดยเฉพาะจากการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
ในระยะยาว 

รอยละ  43.5 เห็นวามีความจําเปน เพราะ ปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกจิหลายตัวมีปญหา ไมวาจะเปน  
การบริโภคภาคเอกชน  การลงทุนภาคเอกชน  การสงออก(เศรษฐกิจโลกไมดี) ดังนัน้
การกระตุนเศรษฐกิจจะทําใหเศรษฐกิจขยายตัวไดตอเนือ่ง  แตควรเปนการกระตุนที่
ชวยเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ดวย 
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รอยละ  30.6 เห็นวาไมมีความจําเปน เพราะ ปจจุบนัเศรษฐกิจอยูในชวงพักฐานเทานัน้เปนการ
ปรับตัวตามวฎัจักรเศรษฐกจิ  เปนอยางนีท้ั่วโลก และระบบเศรษฐกิจยังคงมี
แรงผลักดันใหเดินหนาได  ภาคเอกชนและภาคครัวเรือนก็สามารถปรับตัวได  ดังนัน้  
รัฐควรบริหารเศรษฐกิจตามแผนการลงทุนที่ไดวางไว  เนนการสรางประสิทธิภาพ
ใหเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ  การกระตุนเพิ่มอาจทําใหเศรษฐกิจ shock และนํามาสู
ความเสี่ยงได 

 รอยละ  8.2 ไมตอบ/ไมแนใจ  
 
3.  ขอคําถาม “หากรัฐบาลมแีนวคดิที่จะกระตุนเศรษฐกจิ ทานคิดวารัฐบาลควรกระตุนเศรษฐกิจผานภาค
เศรษฐกิจใดมากที่สุด”  

รอยละ  51.6 เรงการลงทุนภาครัฐในโครงการตางๆ ตามที่ไดวางแผนไว 
รอยละ  41.9 กระตุนการลงทุนภาคเอกชน (เชน การเพิ่มมาตรการสงเสริมการลงทุน เอาใจใสดแูล

ภาคการผลิตใหมากขึ้น) 
รอยละ  33.9 กระตุนการสงออก (เชน รวมมือกับภาคเอกชนขยายตลาดใหม)  
รอยละ  25.8 กระตุนการทองเที่ยวจากตางประเทศโดยออกนโยบายใหมๆ (เชน เที่ยวประเทศไทย

ไมตองทํา Visa) 
รอยละ  6.5 อัดฉีดเงินเขาสูภาคครัวเรือนโดยตรง (ซ่ึงอาจอยูในลักษณะเพิ่มเงินในกระเปาใหกับ

ภาคครัวเรือน เชน การจายเชค็เงินสดใหกับผูที่มีรายไดนอย  การลดเงินสมทบ
ประกันสังคม เปนตน) 

รอยละ  6.5 วิธีอ่ืนๆ คือ เนนการดูแล SMEs ในดานตางๆ, ใหความสําคัญกับภาคการศึกษา, 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน, สรางงานใหเพิ่มขึ้น, ดูแลภาคเกษตรใหมากขึ้น  

รอยละ  0.0 เสนอใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 
รอยละ  4.8 ไมตองมีมาตรการอะไรเสริม  ดําเนินกิจกรรมไปตามปกติ  

 รอยละ  3.2 ไมตอบ/ไมแนใจ 
 

4.  ขอคําถาม “ทานคิดวาขาวบริษัทสหฟารมขาดสภาพคลองถือเปนสัญญาณบงชีต้อวิกฤติเศรษฐกิจหรือไม” 
รอยละ  59.7  ไมถือเปนสัญญาณบงชี้วิกฤติเศรษฐกิจเพราะเปนลักษณะเฉพาะของอตุสาหกรรม

หรือลักษณะเฉพาะของบริษัทท่ีใชแรงงานเขมขนในการผลิตซึ่งอาจไดรับผลกระทบ
จากคาแรงขัน้ต่ํา 300 บาท 

รอยละ  32.3 ถือเปนสัญญาณบงชี้วกิฤติเศรษฐกิจที่ทกุฝายโดยเฉพาะรฐับาลตองจับตาอยาง 
ใกลชิด 

 รอยละ  8.0 ไมตอบ/ไมแนใจ 
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5.  ขอคําถาม “ทานคิดวาในระยะสามเดือนขางหนาขาวเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจไทยขาว
ทางบวกกับขาวทางลบขาวใดจะมากกวากันและจะมีประเด็นขาวอะไรบางทีห่นวยงานเศรษฐกจิที่เกี่ยวของ
ตองเฝาจับตาเปนพิเศษ” 

รอยละ  69.4  เชื่อวามีขาวทางลบมากกวาทางบวก โดยประเด็นขาวที่คาดวาจะเกิดขึ้นนั้น  นัก
เศรษฐศาสตร 29 จาก 37 คนที่แสดงความเห็นยังคงเปนหวงประเด็นขาวเศรษฐกิจใน
ประเทศ ไดแก (1) ประเด็นทางการเมืองที่จะสงผลตอบรรยากาศการลงทุนและความ
เชื่อมั่นตอการดําเนินโครงการตางๆ ของภาครัฐ  (2) ประเด็นการดําเนินโครงการ
ตางๆ ของรัฐบาลที่จะนํามาซึ่งปญหาอื่นๆ ตามมาไมวาจะเปนการคอรรัปชั่น  การ
ขาดทุน  การดาํเนินโครงการที่ไมมีประสิทธิภาพ  (3) กําลังซื้อภาคครัวเรือนที่คาดวา
จะลดลงจากปญหาหนีภ้าคครัวเรือน  (4) ประเด็นการปดกิจการของ SMEs ยอดขาย
ที่ลดลง การวางงานที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแรงงานระดับลาง สวนประเด็นเศรษฐกิจ
ตางประเทศนกัเศรษฐศาสตรเปนหวงการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศคูคา
โดยเฉพาะประเทศจนี นอกจากนีก้็จะมีประเด็นการผอนคลาย QE3 ความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 

รอยละ  8.1  เชื่อวามีขาวทางบวกมากกวาทางลบ โดยประเด็นขาวที่คาดวาจะเกิดขึน้ คือ เร่ิมเห็น
สัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจกลุม G3 ที่ชัดขึ้น และโครงการรับจํานําขาวเริ่มมี
ทางออกมากขึน้ 

 รอยละ  22.5 ไมตอบ/ไมแนใจ 
 
 

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

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

เพื่อสํารวจความคิดเหน็นกัเศรษฐศาสตรตอสถานะทางเศรษฐกิจไทยในปจจุบนัวาอยูในชวงใดของวฎั
จักรเศรษฐกจิ  และการกระตุนเศรษฐกจิมีความจําเปนมากนอยหรือไม  รวมถึงประเด็นเศรษฐกจิที่นกั
เศรษฐศาสตรจบัตามอง  ทั้งนีเ้พื่อสะทอนความเห็นจากผูเชีย่วชาญดานเศรษฐกิจไปยังรัฐบาลและหนวยงานที่
เกีย่วของ 
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี

สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง จะตอง
มีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถดาน
เศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน 32  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศ
ไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
บริษัททริสเรทติ้ง  บริษัทหลักทรัพย เอเชียพลัส บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน  บริษัท
หลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ    ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา  สํานัก
วิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     

 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-

probability sampling) แตละหนวยตัวอยางที่จะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตร
ในหนวยงานที่กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  15 –24 กรกฎาคม 2556 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  28 กรกฎาคม 2556 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   

หนวยงานภาครัฐ 25 40.3 
หนวยงานภาคเอกชน 24 38.7 
สถาบันการศึกษา 13 21.0 

รวม 62 100.0 
เพศ            ชาย 32 51.6 
                  หญิง 30 48.4 

รวม 62 100.0 
อายุ        18ป – 25 ป 1 1.6 

26 ป – 35 ป 19 30.6 
                 36 ป – 45 ป 20 32.3 
                 46 ปขึ้นไป 21 33.9 
      ไมระบุ 1 1.6 

รวม 62 100.0 
การศึกษา      ปริญญาตรี 3 4.8 
                  ปริญญาโท 45 72.6 
                  ปริญญาเอก 14 22.6 

รวม 62 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 11 17.7 
              6-10 ป 14 22.6 
              11-15 ป 10 16.1 
              16-20 ป 8 12.9 
              ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 18 29.0 
 ไมระบ ุ 1 1.7 

รวม 62 100.0 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776  มือถือ 084-6990580 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
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