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ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  

เรื่อง “คาดการณทิศทางเศรษฐกิจและการสงออกป 2558” 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 กรุงเทพโพลลโดยศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพรวมกับคณะเศรษฐศาสตร เปดเผยผลสํารวจความเห็น          
นักเศรษฐศาสตรจากองคกรช้ันนํา 28 แหง จํานวน 60 คน เร่ือง “คาดการณทิศทางเศรษฐกิจและการสงออกป 2558” 
โดยเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 3-10 พฤศจิกายน 2557 ท่ีผานมา พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรรอยละ 75.0 คาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2558 จะขยายตัวดีกวาปนี้ โดยคาดวาจะขยายตัวได   
รอยละ 3.5  มีเพียงรอยละ11.7 ท่ีคาดวาจะแยกวาปนี้ เชนเดียวกับเศรษฐกิจไทยที่รอยละ 95.0 คาดวาจะขยายตัวดีกวา    
ปนี้ และคาดวาจะขยายตัวไดรอยละ 3.8 มีเพียงรอยละ 1.7 ท่ีคาดวาเศรษฐกิจไทยจะแยกวาปนี้   
 

 สําหรับอัตราเงินเฟอท่ัวไปในป 2558  คาดวาโดยเฉล่ียจะอยูท่ีระดับรอยละ 2.3 สวนทิศทางอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายนักเศรษฐศาสตรรอยละ  46.7  คาดวา ธปท. จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียนโยบายจากระดับปจจุบันไปสูระดับ  
รอยละ 2.50 ภายในส้ินป 2558 ขณะท่ีรอยละ 33.3  คาดวา ธปท. จะคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับปจจุบัน  (รอยละ 
2.00) ตลอดป 2558  ดานคาเงนิบาทรอยละ 51.7  คาดวาคาเงินบาทในปหนาจะออนคาลง  โดยจะเคล่ือนไหวอยูท่ีระดับ 33.2 
บาทตอดอลลารสหรัฐโดยเฉล่ีย   ขณะท่ีรอยละ 23.3  คาดวาคาเงินบาทจะแข็งคาข้ึน  ในสวนของดัชนตีลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET Index) รอยละ  50.0  เห็นวา  SET Index  ป 58  ยังเปนขาข้ึนโดยกรอบการเคล่ือนไหวของดัชนีอยูในชวง 
1,452 -1,683 จุด  ขณะท่ีรอยละ 13.3  เหน็วาจะเปนขาลง 
 

 สําหรับภาคสงออกในปหนานั้นนักเศรษฐศาสตรรอยละ 81.7 คาดวาการสงออกจะขยายตัวดีขึน้  และคาดวาจะ
ขยายตัวไดรอยละ 3.7 มีเพียงรอยละ 3.3 ท่ีคาดวาการสงออกจะแยกวาปนี้  นอกจากนี้รอยละ 35.0 เช่ือวาการสงออกท่ี
ชะลอตัวในปจจุบันเปนผลมาจากตลาดโลกท่ีชะลอตัว 46%  มาจากสินคาไทยแขงขันไมได  37%  และมาจาก         
ปจจัยอ่ืนๆ 17%   
 
 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง 
เรื่อง  ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร    (รวม 6 หนา)

นักเศรษฐศาสตร คาดป 2558  เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3.8%  การสงออกจะขยายตวั 3.7% 
เงินเฟออยูท่ี 2.3% คาเงินบาทจะอยูท่ี 33.2 บาทตอดอลลารสหรัฐ ดัชนตีลาดหลักทรัพยและอัตราดอกเบ้ียจะเปนขาขึ้น 
โดยปจจัยฉุดร้ังเศรษฐกิจท่ีสําคัญคือ เศรษฐกิจโลก  ความสามารถในการแขงขันของสินคาไทย  และหนี้ครัวเรือน 
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สําหรับส่ิงท่ีเห็นวาภาครัฐควรชวยเหลือภาคสงออก มีดังนี้ 
 อันดับ 1  ใหความชวยเหลือดานการวิจัยและพัฒนา เนนสรางนวัตกรรม สราง Brand และพัฒนาตัวสินคา 
 อันดับ 2  ขยายตลาดตางประเทศใหกวางข้ึนเพื่อลดการพ่ึงพาตลาดหลัก  สงเสริมการคาแบบ G2G และ  
แบบ G2B  รวมถึงสรางความสัมพันธระหวางประเทศใหมากข้ึน 
 อันดับ 3  ใหความชวยเหลือในการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
 

 สวนปจจัยท่ีนักเศรษฐศาสตรมองวาจะสงผลกระทบและฉุดร้ังเศรษฐกิจไทยป 2558 ท่ีสําคัญ คือ  
 อันดับ 1  รอยละ 70.0  เศรษฐกิจโลกในภาพรวมท่ียังชะลอตัว 
 อันดับ 2  รอยละ 66.7  คือปญหาความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก  . 
 อันดับ 3  รอยละ 63.3  เปนปญหาหนี้ภาคครัวเรือนของไทย   
 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปน้ี) 
 

1. เศรษฐกิจโลกป 2558 จะขยายตัวเปนอยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับป 2557 
 รอยละ  75.0  คาดวา เศรษฐกิจโลกป 2558  จะดีกวาป 2557  และจะขยายตัวรอยละ 3.5  
 รอยละ  11.7  คาดวา เศรษฐกิจโลกป 2558  จะแยกวาป 2557  และจะขยายตัวรอยละ 2.3 
 รอยละ  13.3  ไมตอบ/ไมม่ันใจ/ไมทราบ 
  หมายเหตุ : ใชคาเฉล่ียเปนอัตราการขยายตัวคาดการณ 
 

2. เศรษฐกิจไทยป 2558 จะขยายตัวเปนอยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับป 2557 
 รอยละ  95.0  คาดวา เศรษฐกิจไทยป 2558  จะดีกวาป 2557  และคาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.8   
 รอยละ  1.7    คาดวา เศรษฐกิจไทยป 2558  จะแยกวาป 2557   
 รอยละ   3.3   ไมตอบ/ไมม่ันใจ/ไมทราบ 
  หมายเหตุ : ใชคาเฉล่ียเปนอัตราการขยายตัวคาดการณ 
 

3. อัตราเงินเฟอท่ัวไปในป 2558  โดยเฉล่ียจะเทากับรอยละ 2.3 
 

4.  ในป 2558 ทิศทางอัตราดอกเบ้ีย นโยบายจะมีการปรับเปล่ียนไปในลักษณะใดในภาพรวมเม่ือเทียบกับปจจุบันท่ี
อัตราดอกเบ้ียนโยบายอยูท่ีรอยละ 2.00 

 รอยละ  46.7  คาดวา ธปท. จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปจจุบันไปสูระดบั  รอยละ 2.50 ภายในส้ินป 2558 
 รอยละ  33.3  คาดวา ธปท. จะคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับปจจุบัน(รอยละ 2.00) ตลอดป 2558 
 รอยละ  8.3    คาดวา ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายจากระดบัปจจบัุนลงไปสูระดบั  รอยละ 1.75 ภายในส้ินป 2558 
 รอยละ   11.7  ไมตอบ/ไมม่ันใจ/ไมทราบ 
  หมายเหตุ : ใชคากลางเปนอัตราดอกเบ้ียคาดการณ 
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5. คาเงินบาทใน ป 2558 จะเคล่ือนไหวในทิศทางใด  
 รอยละ  51.7  คาดวา คาเงินบาทเฉล่ียในป 2558  จะออนคากวาป 2557  และคาดวาจะอยูท่ีระดับ 33.2 บาทตอดอลลารสหรัฐ 
 รอยละ  23.3  คาดวา คาเงินบาทเฉล่ียในป 2558  จะแข็งคากวาป 2557  และคาดวาจะอยูท่ีระดับ 32.0 บาทตอดอลลารสหรัฐ 
 รอยละ  25.0  ไมตอบ/ไมม่ันใจ/ไมทราบ 
  หมายเหตุ : ใชคาเฉล่ียเปนคาเงินบาทคาดการณ 
 

6.  ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)  ในป 2558  มีโอกาสท่ีจะปรับเปล่ียนไปในทิศทางใดเม่ือ
เปรียบเทียบดชันี   SET Index ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 57 ท่ีคาดัชนีเทากับ 1,524.89 จุด  

 

 รอยละ  50.0  เห็นวา  SET Index  ป 58  เปนขาข้ึน   
   โดย จุดสูงสุดของปคาดวาดัชนีจะเทากับ 1,683 จุด 
    จุดตํ่าสุดของปคาดวาดัชนีจะเทากับ 1,452 จุด 
 รอยละ  13.3  เห็นวา SET Index  ป 58  เปนขาลง  
   โดย จุดสูงสุดของปคาดวาดัชนีจะเทากับ 1,597 จุด 
    จุดตํ่าสุดของปคาดวาดัชนีจะเทากับ 1,414 จุด 
 รอยละ  36.7  ไมตอบ/ไมม่ันใจ/ไมทราบ 
  หมายเหตุ : ใชคาเฉล่ียคาดการณ SET index 
 

7.  การสงออกของไทยในป 2558 จะขยายตัวเปนอยางไร  เม่ือเทียบกบัป 2557 (ในรูปของเงินดอลลารสหรัฐ)   
 รอยละ  81.7  การสงออกของไทยป 2558  จะดีกวาป 2557  และคาดวาจะขยายตัวไดรอยละ 3.7 
 รอยละ   3.3  การสงออกของไทยป 2558  จะแยกวาป 2557  และคาดวาจะไมขยายตัวถึงติดลบรอยละ 3   
 รอยละ  15.0 ไมตอบ/ไมม่ันใจ/ไมทราบ 
 

8. การสงออกท่ีลดลง เปนผลมาจากอะไรมากกวากัน ระหวางตลาดโลกหดตัว หรือสินคาไทยแขงขันไมได หรือมาจากปจจัยอื่นๆ  
  รอยละ  65.0  ไมตอบ/ไมม่ันใจ/ไมทราบ 
  รอยละ  35.0  เห็นวา การสงออกท่ีลดลงมาจาก…  
    ตลาดโลกท่ีหดตัวหรือชะลอตัว 46%  
    สินคาไทยท่ีแขงขนัไมได  37% 

         ปจจัยอ่ืนๆ 17%  (ไดแก การเมืองในประเทศ/ปญหาเฉพาะของแตละอุตสาหกรรม เชน 
กุง/กฎระเบียบการคา/การยายฐานการผลิต/ราคาสินคาเกษตรตกตํ่า/พฤติกรรม
ผูบริโภคเปล่ียน/สถานการณการเมืองตางประเทศ/ภยัธรรมชาติ/คูแขงเพิม่/ตลาด
การเงินท่ีผันผวน/ราคาเช้ือเพลิงสูงข้ึน/ประเทศคูคาตอตานการรัฐประหาร)  

   หมายเหตุ : ใชคาเฉล่ียแสดงสาเหตุท่ีทําใหสงออกลดลง   
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9. ขอแนะตอภาครัฐในการชวยเหลือภาคสงออก 
 อันดับ 1  ใหความชวยเหลือดานการวิจัยและพัฒนา เนนสรางนวัตกรรม สราง Brand และพัฒนาตวัสินคา 

 อันดับ  2  ขยายตลาดตางประเทศใหกวางขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาตลาดหลัก  สงเสริมการคาแบบ G2G  แบบ G2B  
รวมถึงสรางความสัมพันธระหวางประเทศใหมากขึ้น 

 อันดับ  3  ใหความชวยเหลือในการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 
 อันดับ  4  ลดข้ันตอนการสงออก  ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส 
 อันดับ  5  ใหความชวยเหลือเงินกูดอกเบ้ียตํ่า 
อ่ืนๆ  ไดแก  ชวยพัฒนาฝมือแรงงาน ดูแลคาเงินใหมีเสถียรภาพ สรางความเช่ือม่ันนักลงทุน ลดการแทรกแซงตลาด 

สงสัญญาณท่ีถูกตองใหกับเกษตรกร  ลดมาตรการระยะส้ันเนนแกปญหาระยะยาว ประชาสัมพันธให
ตางประเทศเขาใจสินคาไทย เขาใจบรรยากาศทางการเมืองของประเทศไทย  รวมถึงเสนอใหภาครัฐอยู
เฉยๆ  

 

10. ปจจัยใดจะสงผลกระทบและฉุดร้ังเศรษฐกิจไทยป 2558  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 รอยละ  70.0  เศรษฐกิจโลกในภาพรวมท่ียงัชะลอตัว  
 รอยละ  66.7  ความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก   
 รอยละ  63.3  หนี้ภาคครัวเรือนของไทย   
 รอยละ  36.7  ปญหาการเมือง/การชุมนุมประทวง/เสถียรภาพของรัฐบาล 
 รอยละ  31.7  อัตราดอกเบ้ียท่ีคาดวาจะปรับเพิ่มข้ึน  
 รอยละ  30.0  คาเงินบาทท่ีคาดวาจะแข็งคาข้ึนหรือผันผวนมากข้ึน   
 รอยละ  25.0  ราคาน้ํามันท่ีคาดวาจะปรับเพิ่มข้ึน 
 รอยละ  23.3  ปญหาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 รอยละ  20.0  หนี้สาธารณะของไทย      
 รอยละ  20.0  ปญหาทุจริตคอรรัปชัน   
 รอยละ  16.7  การเปดเสรีทางการคา  ไมวาจะเปน กลุมการคาอาเซียน(AEC)  ขอตกลง TPP  เปนตน 
 รอยละ    3.3  ปญหาส่ิงแวดลอม เชน กรณีมาบตาพุด และแหลมฉบัง เปนตน 

รอยละ    8.3  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ความเช่ือม่ันในรัฐบาล/การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม/การข้ึนดอกเบ้ียของ 
FED, BOE/การลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐไมเดนิหนา/กําลังซ้ือภายในประเทศท่ีลดลง 

 รอยละ    5.0  ไมตอบ/ไมม่ันใจ/ไมทราบ 
 

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

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดส่ือถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
******************************************************************************************************************* 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
เพื่อสะทอนความคิดเหน็นกัเศรษฐศาสตรตอทิศทางเศรษฐกิจและการสงออกป 2558 ใหกับหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ในการนําผลสํารวจไปใชประกอบการวางนโยบายเศรษฐกิจและธุรกจิ ใหสอดรับกับสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลง
จากท้ังเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกิจโลกในปท่ีจะถึงนี ้
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณีสําเร็จ

การศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหน่ึง จะตองมีประสบการณ
ในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานท่ีเกี่ยวของท่ีตองใชความรูความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึง
ปจจุบัน) ท่ีทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับช้ันนําของประเทศ จํานวน 28  แหง  ไดแก  
ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย  
ธนาคารทหารไทย  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส บริษัทหลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ บริษัทหลักทรัพย โนมูระ 
พัฒนสิน  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและ
นโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  และคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ     

 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-probability 

sampling) แตละหนวยตัวอยางท่ีจะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานท่ีกําหนดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  3 – 10 พฤศจิกายน 2557 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  27 พฤศจิกายน 2557 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 

ประเภทของหนวยงานท่ีกลุมตัวอยางทํางานอยู  
หนวยงานภาครัฐ 31 51.7 

หนวยงานภาคเอกชน 21 35.0 

สถาบันการศึกษา 8 13.3 

รวม 60 100.0 

เพศ               

ชาย 35 58.3 

หญิง 25 41.7 
รวม 60 100.0 

อายุ           

26 ป – 35 ป 16 26.7 

36 ป – 45 ป 23 38.3 

46 ปขึ้นไป 21 35.0 
รวม 60 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 2 3.3 

ปริญญาโท 42 70.0 

ปริญญาเอก 16 26.7 
รวม 60 100.0 

ประสบการณทํางานรวม   
1-5  ป 7 11.7 
6-10 ป 19 31.7 
11-15 ป 9 15.0 
16-20 ป 9 15.0 
ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 15 25.0 
ไมระบุ 1 1.6 

รวม 60 100.0 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll     Facebook : www.facebook.com/bangkokpoll 


