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

เรื่อง “คาดการณทิศทางเศรษฐกิจและการสงออกป 2558”
นักเศรษฐศาสตร คาดป 2558 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3.8% การสงออกจะขยายตัว 3.7%
เงินเฟออยูที่ 2.3% คาเงินบาทจะอยูที่ 33.2 บาทตอดอลลารสหรัฐ ดัชนีตลาดหลักทรัพยและอัตราดอกเบี้ยจะเปนขาขึ้น
โดยปจจัยฉุดรัง้ เศรษฐกิจที่สําคัญคือ เศรษฐกิจโลก ความสามารถในการแขงขันของสินคาไทย และหนี้ครัวเรือน
กรุ ง เทพโพลล โ ดยศู น ย วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพร ว มกั บ คณะเศรษฐศาสตร เป ด เผยผลสํ า รวจความเห็ น
นักเศรษฐศาสตรจากองคกรชั้นนํา 28 แหง จํานวน 60 คน เรื่อง “คาดการณทิศทางเศรษฐกิจและการสงออกป 2558”
โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2557 ที่ผานมา พบวา
นักเศรษฐศาสตรรอยละ 75.0 คาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2558 จะขยายตัวดีกวาปนี้ โดยคาดวาจะขยายตัวได
รอยละ 3.5 มีเพียงรอยละ11.7 ที่คาดวาจะแยกวาปนี้ เชนเดียวกับเศรษฐกิจไทยที่รอยละ 95.0 คาดวาจะขยายตัวดีกวา
ปนี้ และคาดวาจะขยายตัวไดรอยละ 3.8 มีเพียงรอยละ 1.7 ที่คาดวาเศรษฐกิจไทยจะแยกวาปนี้
สําหรับอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2558 คาดวาโดยเฉลี่ยจะอยูที่ระดับรอยละ 2.3 สวนทิศทางอัตราดอกเบี้ย
นโยบายนักเศรษฐศาสตรรอยละ 46.7 คาดวา ธปท. จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปจจุบันไปสูระดับ
รอยละ 2.50 ภายในสิ้นป 2558 ขณะที่รอยละ 33.3 คาดวา ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับปจจุบัน (รอยละ
2.00) ตลอดป 2558 ดานคาเงินบาทรอยละ 51.7 คาดวาคาเงินบาทในปหนาจะออนคาลง โดยจะเคลื่อนไหวอยูที่ระดับ 33.2
บาทตอดอลลารสหรัฐโดยเฉลี่ย ขณะที่รอยละ 23.3 คาดวาคาเงินบาทจะแข็งคาขึ้น ในสวนของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET Index) รอยละ 50.0 เห็นวา SET Index ป 58 ยังเปนขาขึ้นโดยกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีอยูใ นชวง
1,452 -1,683 จุด ขณะที่รอยละ 13.3 เห็นวาจะเปนขาลง
สําหรับภาคสงออกในปหนานั้นนักเศรษฐศาสตรรอยละ 81.7 คาดวาการสงออกจะขยายตัวดีขนึ้ และคาดวาจะ
ขยายตัวไดรอยละ 3.7 มีเพียงรอยละ 3.3 ที่คาดวาการสงออกจะแยกวาปนี้ นอกจากนี้รอยละ 35.0 เชื่อวาการสงออกที่
ชะลอตัวในปจจุบันเปนผลมาจากตลาดโลกที่ชะลอตัว 46% มาจากสินคาไทยแขงขันไมได 37% และมาจาก
ปจจัยอืน่ ๆ 17%
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สําหรับสิ่งที่เห็นวาภาครัฐควรชวยเหลือภาคสงออก มีดังนี้
อันดับ 1 ใหความชวยเหลือดานการวิจัยและพัฒนา เนนสรางนวัตกรรม สราง Brand และพัฒนาตัวสินคา
อันดับ 2 ขยายตลาดตางประเทศใหกวางขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาตลาดหลัก สงเสริมการคาแบบ G2G และ
แบบ G2B รวมถึงสรางความสัมพันธระหวางประเทศใหมากขึ้น
อันดับ 3 ใหความชวยเหลือในการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
สวนปจจัยที่นักเศรษฐศาสตรมองวาจะสงผลกระทบและฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยป 2558 ที่สําคัญ คือ
อันดับ 1 รอยละ 70.0 เศรษฐกิจโลกในภาพรวมที่ยังชะลอตัว
อันดับ 2 รอยละ 66.7 คือปญหาความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก .
อันดับ 3 รอยละ 63.3 เปนปญหาหนี้ภาคครัวเรือนของไทย
(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปนี)้
1. เศรษฐกิจโลกป 2558 จะขยายตัวเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับป 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/ไมมั่นใจ/ไมทราบ
หมายเหตุ : ใชคาเฉลี่ยเปนอัตราการขยายตัวคาดการณ
2. เศรษฐกิจไทยป 2558 จะขยายตัวเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับป 2557
รอยละ 95.0 คาดวา เศรษฐกิจไทยป 2558 จะดีกวาป 2557 และคาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.8
รอยละ 1.7 คาดวา เศรษฐกิจไทยป 2558 จะแยกวาป 2557
รอยละ 3.3 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ
หมายเหตุ : ใชคาเฉลี่ยเปนอัตราการขยายตัวคาดการณ
3. อัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2558 โดยเฉลี่ยจะเทากับรอยละ 2.3
4. ในป 2558 ทิศทางอัตราดอกเบี้ย นโยบายจะมีการปรับเปลี่ยนไปในลักษณะใดในภาพรวมเมื่อเทียบกับปจจุบนั ที่
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยูที่รอ ยละ 2.00
รอยละ 46.7 คาดวา ธปท. จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปจจุบันไปสูระดับ รอยละ 2.50 ภายในสิ้นป 2558
รอยละ 33.3 คาดวา ธปท. จะคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไวทรี่ ะดับปจจุบนั (รอยละ 2.00) ตลอดป 2558
รอยละ 8.3 คาดวา ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปจจุบันลงไปสูระดับ รอยละ 1.75 ภายในสิ้นป 2558
รอยละ 11.7 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ
หมายเหตุ : ใชคากลางเปนอัตราดอกเบี้ยคาดการณ
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5. คาเงินบาทใน ป 2558 จะเคลื่อนไหวในทิศทางใด
รอยละ 51.7 คาดวา คาเงินบาทเฉลี่ยในป 2558 จะออนคากวาป 2557 และคาดวาจะอยูที่ระดับ 33.2 บาทตอดอลลารสหรัฐ
รอยละ 23.3 คาดวา คาเงินบาทเฉลี่ยในป 2558 จะแข็งคากวาป 2557 และคาดวาจะอยูที่ระดับ 32.0 บาทตอดอลลารสหรัฐ
รอยละ 25.0 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ
หมายเหตุ : ใชคาเฉลี่ยเปนคาเงินบาทคาดการณ
6. ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ในป 2558 มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดเมื่อ
เปรียบเทียบดัชนี SET Index ณ วันที่ 21 ตุลาคม 57 ที่คาดัชนีเทากับ 1,524.89 จุด
รอยละ 50.0 เห็นวา SET Index ป 58 เปนขาขึ้น
โดย จุดสูงสุดของปคาดวาดัชนีจะเทากับ 1,683 จุด
จุดต่ําสุดของปคาดวาดัชนีจะเทากับ 1,452 จุด
รอยละ 13.3 เห็นวา SET Index ป 58 เปนขาลง
โดย จุดสูงสุดของปคาดวาดัชนีจะเทากับ 1,597 จุด
จุดต่ําสุดของปคาดวาดัชนีจะเทากับ 1,414 จุด
รอยละ 36.7 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ
หมายเหตุ : ใชคาเฉลี่ยคาดการณ SET index
7. การสงออกของไทยในป 2558 จะขยายตัวเปนอยางไร เมื่อเทียบกับป 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/ไมมั่นใจ/ไมทราบ
8. การสงออกที่ลดลง เปนผลมาจากอะไรมากกวากัน ระหวางตลาดโลกหดตัว หรือสินคาไทยแขงขันไมได หรือมาจากปจจัยอื่นๆ
รอยละ 65.0 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ
รอยละ 35.0 เห็นวา การสงออกที่ลดลงมาจาก…
ตลาดโลกที่หดตัวหรือชะลอตัว 46%
สินคาไทยที่แขงขันไมได 37%
ปจจัยอื่นๆ 17% (ไดแก การเมืองในประเทศ/ปญหาเฉพาะของแตละอุตสาหกรรม เชน
กุง/กฎระเบียบการคา/การยายฐานการผลิต/ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา/พฤติกรรม
ผูบริโภคเปลี่ยน/สถานการณการเมืองตางประเทศ/ภัยธรรมชาติ/คูแขงเพิม่ /ตลาด
การเงินที่ผันผวน/ราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้น/ประเทศคูคาตอตานการรัฐประหาร)
หมายเหตุ : ใชคาเฉลี่ยแสดงสาเหตุที่ทําใหสงออกลดลง
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9. ขอแนะตอภาครัฐในการชวยเหลือภาคสงออก
อันดับ 1 ใหความชวยเหลือดานการวิจัยและพัฒนา เนนสรางนวัตกรรม สราง Brand และพัฒนาตัวสินคา
อันดับ 2 ขยายตลาดตางประเทศใหกวางขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาตลาดหลัก สงเสริมการคาแบบ G2G แบบ G2B
รวมถึงสรางความสัมพันธระหวางประเทศใหมากขึ้น
อันดับ 3 ใหความชวยเหลือในการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
อันดับ 4 ลดขั้นตอนการสงออก ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส
อันดับ 5 ใหความชวยเหลือเงินกูดอกเบีย้ ต่ํา
อื่นๆ ไดแก ชวยพัฒนาฝมอื แรงงาน ดูแลคาเงินใหมเี สถียรภาพ สรางความเชื่อมั่นนักลงทุน ลดการแทรกแซงตลาด
สงสัญญาณที่ถูกตองใหกับเกษตรกร ลดมาตรการระยะสั้นเนนแกปญ
 หาระยะยาว ประชาสัมพันธให
ตางประเทศเขาใจสินคาไทย เขาใจบรรยากาศทางการเมืองของประเทศไทย รวมถึงเสนอใหภาครัฐอยู
เฉยๆ
10. ปจจัยใดจะสงผลกระทบและฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยป 2558 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
รอยละ 70.0 เศรษฐกิจโลกในภาพรวมที่ยงั ชะลอตัว
รอยละ 66.7 ความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก
รอยละ 63.3 หนี้ภาคครัวเรือนของไทย
รอยละ 36.7 ปญหาการเมือง/การชุมนุมประทวง/เสถียรภาพของรัฐบาล
รอยละ 31.7 อัตราดอกเบี้ยที่คาดวาจะปรับเพิ่มขึ้น
รอยละ 30.0 คาเงินบาทที่คาดวาจะแข็งคาขึ้นหรือผันผวนมากขึ้น
รอยละ 25.0 ราคาน้ํามันที่คาดวาจะปรับเพิ่มขึ้น
รอยละ 23.3 ปญหาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
รอยละ 20.0 หนี้สาธารณะของไทย
รอยละ 20.0 ปญหาทุจริตคอรรัปชัน
รอยละ 16.7 การเปดเสรีทางการคา ไมวาจะเปน กลุมการคาอาเซียน(AEC) ขอตกลง TPP เปนตน
รอยละ 3.3 ปญหาสิ่งแวดลอม เชน กรณีมาบตาพุด และแหลมฉบัง เปนตน
รอยละ 8.3 อื่นๆ (โปรดระบุ) ความเชื่อมั่นในรัฐบาล/การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม/การขึ้นดอกเบี้ยของ
FED, BOE/การลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐไมเดินหนา/กําลังซื้อภายในประเทศที่ลดลง
รอยละ 5.0 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ
*******************************************************************************************************************

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรฉบับนี้ เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ
นักเศรษฐศาสตรซึ่งมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรที่นักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด
*******************************************************************************************************************

4

รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงค
เพื่อสะทอนความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตรตอ ทิศทางเศรษฐกิจและการสงออกป 2558 ใหกับหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการนําผลสํารวจไปใชประกอบการวางนโยบายเศรษฐกิจและธุรกิจ ใหสอดรับกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง
จากทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปที่จะถึงนี้
กลุมตัวอยาง
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณีสําเร็จ
การศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อยางใดอยางหนึ่ง จะตองมีประสบการณ
ในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึง
ปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 28 แหง ไดแก
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร สํ า นั ก ดั ช นี เ ศรษฐกิ จ การค า กระทรวงพาณิ ช ย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) ศูนยวิจัยกสิกรไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
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) แตละหนวยตัวอยางที่จะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling)
และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล

: 3 – 10 พฤศจิกายน 2557

วันที่เผยแพรผลสํารวจ

: 27 พฤศจิกายน 2557
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง
จํานวน

รอยละ

31
21
8
60

51.7
35.0
13.3
100.0

35
25
60

58.3
41.7
100.0

รวม

16
23
21
60

26.7
38.3
35.0
100.0

รวม

2
42
16
60

3.3
70.0
26.7
100.0

รวม

7
19
9
9
15
1
60

11.7
31.7
15.0
15.0
25.0
1.6
100.0

ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู
หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
26 ป – 35 ป
36 ป – 45 ป
46 ปขึ้นไป
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณทํางานรวม
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
ตั้งแต 20 ปขึ้นไป
ไมระบุ

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

6

