
 
 

    
ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เร่ือง คาดการณเศรษฐกิจไตรมาส 4 ป 2552 

 
นักเศรษฐศาสตร  เห็นสอดคลองกับรัฐบาลวาไตรมาส 4  เศรษฐกิจไทยจะฟนเปนบวก  แตเสนอ
ใหมีการกระตุนเศรษฐกิจผานการลงทุนและการจางงานมากกวาการกระตุนผานการบริโภค  
พรอมยังเปนหวงปญหาการเมืองที่อาจฉุดเศรษฐกิจใหอยูในภาวะตกต่ํา 
 
  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร
จาก 14 องคกรชั้นนําของไทยเรื่อง “คาดการณเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ป 2552”  พบวา                    
นักเศรษฐศาสตรสวนใหญ  เชื่อวาเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 จะมกีารขยายตัวเปนบวกไดรอยละ 1.45  
โดยจะไดรับแรงสนับสนนุจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐ  นอกจากนี้  นักเศรษฐศาสตร
คาดการณวาอัตราเงินเฟอจะยังคงอยูในระดับต่ําที่รอยละ -0.7  สงผลใหเชื่อไดวา ธนาคารแหง
ประเทศไทยจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ีรอยละ 1.25 จนถึงสิ้นปนี้  เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
ตอไป 
  อยางไรก็ตาม  นกัเศรษฐศาสตรคาดวา  คาเงินบาทจะแข็งคาอยูท่ีระดับ  31.1-33.6      
บาทตอดอลลารสหรัฐ  จะทําใหเปนอุปสรรคสําคัญตอการสงออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระยะตอไป  
 นอกจากนี้ยังเสนอใหภาครัฐใชวิธีการกระตุนเศรษฐกิจผานการลงทุนและการจางงาน
มากกวาการกระตุนผานการบริโภค  อันจะชวยใหเศรษฐกิจมีความเขมแข็งในระยะยาวอีกท้ังจะ
ชวยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  อยางไรก็ดี  การกระตุนเศรษฐกิจดังกลาวจะตอง
ดําเนินไปดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  นอกจากนี้  นักเศรษฐศาสตรยังเปนหวง
ปญหาดานการเมืองที่จะเปนปจจัยสําคัญในการฉุดเศรษฐกิจใหอยูในภาวะตกต่ํา 
 
(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
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  1.  ความเห็นตอประเด็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาส 4 (GDP) สอดคลองกับรัฐบาลที่เชื่อม่ันวา 
เศรษฐกิจจะขยายตัวเปนบวกไดเปนไตรมาสแรกนับจากไตรมาส 4 ป 2551 โดย 
  รอยละ  87.2  เห็นวาเศรษฐกิจในไตรมาส 4 จะขยายตัวดกีวาชวงเดยีวกันของป 2551 ซ่ึงมีคาเฉล่ีย
ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีรอยละ 1.45 
   รอยละ  10.3  เห็นวาเศรษฐกิจในไตรมาส 4 จะแยพอๆ กับชวงเดียวกนัของป 2551 
   รอยละ  2.5  เห็นวาเศรษฐกจิในไตรมาส 4 จะแยกวาชวงเดียวกันของป 2551  
 
 2.  ความเห็นตอประเด็นทิศทางคาเงนิบาทในชวงไตรมาส 4 ป 2552  คาเงินบาทจะมีทิศทางการ
เคล่ือนไหวจากระดับปจจุบัน (33.6 บาทตอดอลลารสหรัฐ) ไปสูระดบัท่ีแข็งคาขึ้น โดย  
  รอยละ  7.5  เชื่อวาคาเงินบาทจะออนคาจาก 33.6 บาทตอดอลลารสหรัฐ โดยคาดวาจะเคลื่อนไหวอยู
ที่  34.0  บาทตอดอลลารสหรัฐโดยเฉลี่ย 
  รอยละ 47.5  เชื่อวาคาเงนิบาทจะเคลื่อนไหวอยูในระดับปจจุบันท่ี 33.6 บาทตอดอลลารสหรัฐ 
  รอยละ 45.0  เชื่อวาคาเงนิบาทจะแข็งคาจาก  33.6  บาทตอดอลลารสหรัฐ โดยคาดวาจะเคลื่อนไหวอยู
ท่ี  31.1  บาทตอดอลลารสหรัฐโดยเฉลี่ย 
    
 3. ความเห็นตอประเด็น  ภาวะเงินเฟอไตรมาส 4 ป 2552  วาจะมีการเปล่ียนแปลงเปนอยางไรเมื่อ
เปรียบเทียบกับคาเฉล่ีย 8 เดอืนแรกที่อัตราเงินเฟอเทากับรอยละ  -1.9  พบวา 
  รอยละ  17.1  เห็นวา  อัตราเงนิเฟอนาจะอยูในระดบัเดยีวกับคาเฉลี่ยในชวง 8 เดือนแรกของป 2552 
  รอยละ  43.9  เห็นวา  อัตราเงนิเฟอนาจะติดลบนอยลง  โดยมีคาเฉล่ียของอัตราเงินเฟออยูท่ีรอยละ   -0.7 
  รอยละ  39.0  เห็นวา  อัตราเงนิเฟอนาจะขยายตัวเปนบวกได  โดยมีคาเฉล่ียของอตัราเงินเฟออยูท่ีรอยละ  1.8 
 
 4.  ความเห็นตอประเด็น  ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย  วาจะมี
การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดเมื่อเทียบกับระดับปจจุบันท่ีอยูในระดบัรอยละ 1.25  พบวา 
  รอยละ  97.4  เห็นวา  ธนาคารแหงประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ีระดับ  1.25  จนถึง
สิ้นป 2552 
  รอยละ  2.6  เห็นวา  ธนาคารแหงประเทศไทยจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากรอยละ  1.25   
 
หมายเหตุ:    คณะกรรมการนโยบายการเงนิของธนาคารแหงประเทศไทยจะมกีารประชุมจํานวน 2 คร้ังใน  

ไตรมาส 4 ป 2552 คือ  การประชุมในวันที่  21 ตุลาคม  และวันที่  2 ธันวาคม 
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 5.  ความเห็น  ตอประเด็นจุดต่ําสุดของเศรษฐกิจไทยในวกิฤติคร้ังนี้  โดย 
  รอยละ  7.3  เชื่อวา  เศรษฐกิจไทยยังไมผานจุดต่ําสุด   ขณะที ่
  รอยละ 92.7  เชื่อวา  เศรษฐกิจไทยผานจุดต่ําสุดมาแลว    
   โดยการผานจดุต่ําสุดหรือการฟนตัวทางเศรษฐกิจในครั้งนี้นักเศรษฐศาสตรสวนใหญรอยละ  
60.5  ใหความเห็นวาเปนผลมาจากการใชจายของรัฐบาล  รองลงมารอยละ  23.7 เห็นวา เปนผลมาจากการ
สงออกสินคาและบริการ   
   ในประเด็นรูปแบบการฟนตวัของเศรษฐกจิไทยในครั้งนี ้ นักเศรษฐศาสตรสวนใหญรอยละ  
63.9  เห็นวาเศรษฐกิจนาจะมีการขยายตัวแบบตัว  U  ซ่ึงหมายถึงเศรษฐกิจมกีารหดตัวอยางรุนแรงและ
รวดเร็วแตเมื่อถึงจุดต่ําสุดแลวตองใชเวลาพักหนึ่งกวาเศรษฐกิจจะเริ่มมีการฟนตวัอีกครั้ง  รองลงมารอยละ  
19.4  นักเชื่อวาเศรษฐกิจจะมีการฟนตวัแบตัว  W   และรอยละ 8.3 เชือ่วาจะเปนการฟนตัวแบบตวั V  
ตามลําดับ 
หมายเหตุ: 1.   การผานจุดต่ําสุด/การฟนตวัทางเศรษฐกิจ  มิไดหมายความวาเศรษฐกิจจะตองมีการขยายตวั

เปนบวก  แตอาจอยูในรูปการติดลบที่ลดลงก็ได 
            2.   การขยายตวั   
                        แบบตัว V หมายถึง   เศรษฐกิจมีการหดตัวอยางรุนแรงและรวดเร็วแตเมื่อถึงจุดต่ําสุดแลวก็มี

การฟนตวัอยางรวดเร็วเชนกนั  
                        แบบตัว U  หมายถึง  เศรษฐกิจมีการหดตวัอยางรุนแรงและรวดเรว็แตเมื่อถึงจุดต่ําสุดแลวตอง

ใชเวลาพกัหนึง่กวาเศรษฐกิจจะเริ่มมีการฟนตัวอีกครั้ง 
                        แบบตัว W หมายถึง  เศรษฐกิจมีการหดตวัอยางรุนแรงและรวดเรว็และมีสัญญาณการฟนตัวซ่ึง

บางครั้งอาจทําใหนกัเศรษฐศาสตรเขาใจวาเปนการฟนตวัแบบตวั V แต
เมื่อผานไประยะเวลาหนึ่งเศรษฐกิจหมดแรงสงหรือการฟนตัวทีเ่กิดขึน้
เปนการปรับตวัทางเทคนิคหรือมิไดมีการฟนตัวอยางแข็งแรงก็จะทําให
เศรษฐกิจทรดุลงมาอีกรอบหนึ่งแลวจึงจะมีการฟนตวัจริงๆ 

                        แบบตวั L หมายถึง  เศรษฐกจิมีการหดตัวอยางรุนแรงและกินระยะเวลาที่ยาวนานดังทีเ่คย
เกิดขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 (The Great Depression)  

                       แบบตัว  หมายถึง  การที่เศรษฐกิจหดตวัถึงจุดต่ําสุดแลวฟนตัวเขาสูภาวะปกติเปน
ระยะเวลานานพอสมควร  ซ่ึงการฟนตวัทางเศรษฐกิจลักษณะนี้เปนการ
ฟนตัวทีพ่ึงปรารถนา 
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 6.  นักเศรษฐศาสตรมีขอเสนอตอรัฐบาลในประเด็นการกระตุนเศรษฐกิจ  ดังนี้  
   ภาครัฐควรมีการกระตุนเศรษฐกิจผานการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปน  การสรางทักษะแรงงาน  ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้จะชวยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในระยะยาว  โดยการกระตุนเศรษฐกิจผานการลงทุนจะชวยกอใหเกิดการจางงานซึ่งนาจะมี
ประสิทธิภาพมากกวาการกระตุนเศรษฐกจิดวยแนวทางการบริโภค  อีกทั้งการลงทุนในชวงเศรษฐกิจตกต่ําจะ
ทําใหมีตนทนุที่ต่ํากวาการลงทุนในชวงเศรษฐกิจเติบโต  อยางไรก็ตาม  เนื่องจากโครงการลงทุนของภาครัฐ
ในปจจุบนัเปนโครงการที่ใชงบประมาณเปนจํานวนมากจึงแนะนําใหภาครัฐควรคุมการใชงบประมาณใหเกดิ
ความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  และตองหมั่นดแูลและเรงรัดการเบิกใชใหเปนไปตามแผนทีว่างไว  
   นอกจากนี้  แมวานักเศรษฐศาสตรจะเหน็ดวยกับการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ  แต        
บางสวนก็มีความกังวลวาหากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอกีรอบหนึ่งจะทําใหรัฐบาลไมมีเครื่องมือที่จะบริหาร
เศรษฐกิจ  อีกทั้งปญหาดานการเมืองก็ยังคงเปนประเด็นที่ไมนาไววางใจและยังคงเปนตัวฉุดเศรษฐกิจไทย  
ดังนัน้  นักเศรษฐศาสตรจึงเสนอแนะใหรัฐบาลมีการบริหารเศรษฐกิจดวยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และ
ตองมองถงึอนาคตขางหนาดวย  
        
 

 
 
 
 

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

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูมีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกจิ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อประมาณการแนวโนมทางเศรษฐกิจในชวงไตรมาส 4 ป 2551  ใหหนวยงานภาครฐั  
หนวยงานภาคเอกชน  และองคกรตางๆ ไดนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนกําหนด
นโยบาย  และการดําเนนิกิจการไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 
กลุมตัวอยาง 

1. เปนนักเศรษฐศาสตรที่ที่สําเร็จการศึกษาทัง้ระดับปริญญาตรีและปรญิญาโทในสาขา
เศรษฐศาสตร (กรณีสําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี/โท/เอก  จะตองมี
ประสบการณในการทํางานดานวเิคราะห วิจัย หรืองานที่เกี่ยวของอยางนอย 5 ป) 

2. เปนผูที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วจิัยเศรษฐกิจระดับชัน้นําของประเทศ จํานวน
14  แหงไดแก  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ธนาคารแหง
ประเทศไทย  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร  สํานักดัชนเีศรษฐกิจและการคา  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกรุงไทย  ศูนยวิจัย
กสิกรไทย  บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด                       
อาจารยคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชยีงใหม  อาจารยคณะเศรษฐศาสตรและนักวจิัยประจํา
ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

      
วิธีการรวบรวมขอมูล 
 รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดไว
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  1 - 5  ตุลาคม  2552 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  6  ตุลาคม 2552 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 18 43.9 
           หนวยงานภาคเอกชน 15 36.6 
           สถาบันการศึกษา 8 19.5 

รวม 41 100.0 
เพศ    
            ชาย 25 61.0 
            หญิง 16 39.0 

รวม 41 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 1 2.4 
            26 ป – 35 ป 23 56.1 
            36 ป – 45 ป 8 19.5 
            46 ปขึ้นไป 9 22.0 

รวม 41 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 3 7.3 
             ปริญญาโท 29 70.7 
             ปริญญาเอก 9 22.0 

รวม 41 100.0 
ประสบการณทํางาน   
              1-5  ป 14 34.1 
              6-10 ป 10 24.4 
              11-15 ป 3 7.3 
              16-20 ป 4 9.8 
              ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 10 24.4 

รวม 41 100.0 
 


