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ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์  

เร่ือง “เศรษฐกจิไทยคร่ึงหลงัปี 2558  จะฝืดหรือฟ้ืน” 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยผลสํารวจความเห็น          
นกัเศรษฐศาสตร์จากองคก์รชั้นนาํ 25 แห่ง จาํนวน 60 คน เร่ือง “เศรษฐกิจไทยคร่ึงหลงัปี 2558  จะฝืดหรือฟ้ืน” โดยเก็บ
ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 3 – 15 มิถุนายน ท่ีผา่นมา พบวา่ 
 

 นกัเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7  เห็นวา่อตัราเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมาท่ีติดลบ 1.27%  เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนและเป็นการติดลบต่อเน่ืองกนัเป็นเดือนท่ี 5  นั้น  ไม่ใช่เป็นการเขา้สู่ภาวะเงินฝืด  ขณะท่ี
ร้อยละ 21.7  เห็นวา่เป็นภาวะเงินฝืด  เม่ือถามถึง  ค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าจะช่วยสนบัสนุนใหภ้าคส่งออกในช่วงคร่ึงปีหลงั
สามารถขยายตวัเป็นบวกไดห้รือไม่  ร้อยละ  56.7  เห็นวา่ช่วยได ้ ขณะท่ีร้อยละ  35.0  เห็นวา่จะไม่ช่วยและคาดวา่การ
ส่งออกยงัคงคิดลบเหมือนเดิม 
 

 นอกจากน้ี  นกัเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 51.7  เห็นวา่สถานะทางการเงินของเกษตรกรในช่วงคร่ึงปีหลงัจะยงัไม่ดี
เหมือนเดิม  ขณะท่ีร้อยละ 33.3  เห็นวา่จะดีข้ึน  และร้อยละ  8.3  เห็นวา่จะแยล่ง  
 

 สุดทา้ยเม่ือถามวา่ “เศรษฐกิจของไทยในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 สถานการณ์น่าจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ใด”  ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.7 เห็นวา่เศรษฐกิจจะเร่ิมฟ้ืนตวัชดัเจนมากข้ึน  ร้อยละ 33.3   เห็นวา่เศรษฐกิจจะยงัคงฝืดเคือง 
   

ทั้งน้ี  นกัเศรษฐศาสตร์ไดเ้สนอประเดน็ทางเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลควรเร่งแกไ้ขหรือดาํเนินการ เพื่อใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืน
ตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปี  มีดงัน้ี 
 อนัดบั 1    รัฐบาลตอ้งเร่งลงทุนในโครงการขนาดใหญ่  ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อฟ้ืนความเช่ือมัน่ 
 อนัดบั 2    เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ รวมถึงเงินเดือนขา้ราชการท่ีอนุมติัไปแลว้ 
 อนัดบั 3    กระตุน้การบริโภค  บริหารจดัการสินคา้เกษตรใหเ้กษตรกรอยูไ่ด ้  
  
 

 (โปรดพจิารณารายละเอยีดของผลสํารวจดังต่อไปนี)้ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวเศรษฐกจิ/ ข่าวการเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์    (รวม 4 หน้า) 

นักเศรษฐศาสตร์ 56.7% ช้ีคร่ึงปีหลงัเศรษฐกจิจะเร่ิมฟ้ืนตัวชัดเจนมากขึน้   
แต่ 51.7% เช่ือสถานะทางการเงินของเกษตรกรจะยงัไม่ดีเหมือนเดิม 

เสนอรัฐบาล เร่งลงทุนในโครงการขนาดใหญ่  ลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน  เพือ่ฟ้ืนความเช่ือม่ัน 
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1. อตัราเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคม 2558 เท่ากบั 106.53 ลดลง 1.27%  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นการ
ติดลบต่อเน่ืองกนัเป็นเดือนท่ี 5  และตํ่าสุดในรอบเกือบ 6 ปีนั้น  ภาวะดงักล่าวเป็นการเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือไม่ 
 ร้อยละ  66.7  ไม่ใช่ภาวะเงินฝืด   

 ร้อยละ  21.7   เป็นภาวะเงินฝืด    
 ร้อยละ  11.6  ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ  

 

2. ค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่า (อยูท่ี่ระดบั 33.773 บาท/ดอลลาร์ ณ วนัท่ี 2 มิถุนายน) ช่วยสนบัสนุนใหภ้าคส่งออกในช่วงคร่ึงปี
หลงัสามารถขยายตวัเป็นบวกไดห้รือไม่  

ร้อยละ  56.7   เงินบาททีอ่่อนค่าคาดว่าจะช่วยให้การส่งออกขยายตัวเป็นบวกได้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี  
ร้อยละ  35.0   เงินบาทท่ีอ่อนค่าจะไม่ช่วยใหก้ารส่งออกขยายตวัและคาดวา่การส่งออกยงัคงคิดลบเหมือนเดิม 
ร้อยละ   8.3    ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ  

 

3. ภาพรวมสถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะทางการเงินของเกษตรกร (ชาวนา ชาวไร่) ในช่วงคร่ึงหลงัของปีจะปรับตวั
เป็นอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงคร่ึงแรกของปี 2558 

ร้อยละ  51.7  ไม่ดีเหมือนเดิม   
ร้อยละ  33.3   ดีข้ึน  
ร้อยละ  8.3     แยล่ง  
ร้อยละ  6.7    ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 

 

4. เศรษฐกิจของไทยในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 สถานการณ์น่าจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด 
ร้อยละ  56.7   เศรษฐกจิจะเร่ิมฟ้ืนตัวชัดเจนมากขึน้  
ร้อยละ  33.3   เศรษฐกิจจะยงัคงฝืดเคือง   
ร้อยละ  10.0  ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ  

 

5. ประเดน็ใดทางเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลควรเร่งแกไ้ขหรือดาํเนินการ เพื่อใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
 อนัดับ 1    รัฐบาลต้องเร่งลงทุนในโครงการขนาดใหญ่  ลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน  เพือ่ฟ้ืนความเช่ือม่ัน 
 อนัดับ 2    เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ รวมถึงเงินเดือนข้าราชการทีอ่นุมัติไปแล้ว 
 อนัดับ 3    กระตุ้นการบริโภค  บริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เกษตรกรอยู่ได้   
 อนัดบั 4    กระตุน้การส่งออก  รวมถึงดูภาคการท่องเท่ียวใหมี้การขยายตวัมากข้ึน 

อนัดบั 5    อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ลดอุปสรรคดา้นการลงทุน กฎระเบียบศุลกากร แกปั้ญหาการผกูขาดทางการคา้  
รวมถึงควรจดัใหมี้การเลือกตั้งโดยเร็ว 

 

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

หมายเหตุ: รายงานผลสาํรวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตร์ฉบบัน้ี  เป็นการสาํรวจความเห็นส่วนตวัของ            
                  นกัเศรษฐศาสตร์ซ่ึงมิได้ส่ือถึงแนวนโยบายขององค์กรทีนั่กเศรษฐศาสตร์สังกดัอยู่แต่อย่างใด 

*************************************************************************************************************************** 
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รายละเอยีดในการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์  
สะทอ้นความคิดเห็นนกัเศรษฐศาสตร์ต่อแนวโนม้เศรษฐกิจคร่ึงหลงัของปี 2558  ในประเดน็  แนวโนม้การส่งออก  

ความเป็นอยูข่องเกษตรกร  สญัญาณการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ  รวมถึงความคิดเห็นต่อภาวะเงินเฟ้อท่ีติดลบ  เพื่อให้
ประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรับทราบ  และนาํไปใชป้ระกอบการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจและธุรกิจ
ต่อไป 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ (กรณีสําเร็จ

การศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยา่งใดอยา่งหน่ึง จะตอ้งมีประสบการณ์
ในการทาํงานดา้นวิเคราะห์/วิจยั/หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถดา้นเศรษฐศาสตร์อยา่งนอ้ย 5 ปีจนถึง
ปัจจุบนั) ท่ีทาํงานอยู่ในหน่วยงานดา้นการวิเคราะห์  วิจยัเศรษฐกิจระดบัชั้นนาํของประเทศ จาํนวน 25  แห่ง  ไดแ้ก่  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย ์ 
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย(TDRI)  ศูนยว์ิจยักสิกรไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตร
ล่วงหนา้  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอม็บีไทย  ธนาคารธนชาต 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารทหารไทย  บริษทัหลกัทรัพยภ์ทัร สํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย  บริษทัทิพยประกนัชีวิต คณะ
เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร  สํานักวิชา
เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ  คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัขอนแก่น  และ
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยักรุงเทพ     

 

วธีิการรวบรวมข้อมูล 
การสํารวจน้ีเป็นการวิจยัโดยการเลือกตวัอย่างประชากรโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non-probability 

sampling) แต่ละหน่วยตวัอยา่งท่ีจะไดรั้บการเลือก จึงเป็นการเลือกตวัอยา่งประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยงันกัเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานท่ีกาํหนดภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  3 – 15 มิถุนายน 2558 
 

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  18 มิถุนายน 2558 
 



 

 

 

4

ข้อมูลรายละเอยีดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

 จํานวน ร้อยละ 
ประเภทของหน่วยงานทีก่ลุ่มตัวอย่างทาํงานอยู่   

หน่วยงานภาครัฐ 37 61.6 

หน่วยงานภาคเอกชน 16 26.7 

สถาบนัการศึกษา 7 11.7 

รวม 60 100.0 

เพศ               

ชาย 35 58.3 

หญิง 25 41.7 

รวม 60 100.0 

อายุ           

26 ปี – 35 ปี 8 13.4 

36 ปี – 45 ปี 32 53.3 

46 ปีข้ึนไป 20 33.3 

รวม 60 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 3 5.0 

ปริญญาโท 44 73.3 

ปริญญาเอก 13 21.7 

รวม 60 100.0 

ประสบการณ์ทาํงานรวม   

1-5  ปี 4 6.7 

6-10 ปี 15 25.0 

11-15 ปี 15 25.0 

16-20 ปี 9 15.0 

ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 17 28.3 

รวม 60 100.0 
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E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
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