
 
 
 

    
ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เร่ือง คาดการณเศรษฐกิจป 2553 

 

นักเศรษฐศาสตรเชื่อเศรษฐกิจปเสือ ดีกวา ปวัว  คาดขยายตัว  รอยละ  3.0 
เตือนสงออกจับตาเงินบาทแข็งคา 
 

  ศูนยวิจัยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรจากองคกร
ช้ันนํา  21  แหง  เร่ือง  “คาดการณเศรษฐกจิป 2553”  พบวา  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญรอยละ  81.8  คาดวา
เศรษฐกิจไทยในป 2553 จะขยายตวัรอยละ  3.0 ซ่ึงเปนผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอันจะชวยใหการ
สงออกของไทยขยายตัวรอยละ 9.6  แตทัง้นี้  ผูสงออกจะตองจับตาและบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
นักเศรษฐศาสตรคาดวาเงินบาทจะแข็งคาลงไปถึงระดับ 32.00-32.99  บาทตอดอลลารสหรัฐ  รวมทั้งราคาน้ํามัน
ที่คาดวาจะเคลื่อนไหวอยูในระดับ  80-89  ดอลลารสหรัฐตอบารเรล    
 

  สวนอัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ย  คาดวาจะยังอยูในระดับต่ําอันเปนปจจัยที่เอื้อตอการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจในป 2553 
 

  สําหรับปจจัยเสี่ยงท่ีจะกระทบกับภาวะเศรษฐกิจไทยป 2553  นั้น  นักเศรษฐศาสตรยงัคงกังวลตอ
ปญหาความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก  ปญหาการเมืองและการชุมนมุประทวง  และปญหาสิ่งแวดลอม เชน 
กรณีมาบตาพดุ  และแหลมฉบัง  เปนตน 
 
 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
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 1. ความเหน็ตอประเด็น  การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2553 เปรียบเทียบกับป 2552  พบวา 
  รอยละ    84.9 เห็นวาเศรษฐกิจโลกป 2553 จะดีกวาป 2552  โดยคาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.4 
  รอยละ   1.5 เห็นวาเศรษฐกิจโลกป 2553 จะแยกวาป 2552   
  รอยละ 13.6 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
 

2.  ความเห็นตอประเด็น  การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (Real GDP)ในป 2553 เปรียบเทียบกับป 2552   พบวา  
รอยละ    81.8 เห็นวาเศรษฐกิจไทยป 2553 จะดีกวาป 2552  โดยคาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.0 
รอยละ   7.6 เห็นวาเศรษฐกิจไทยป 2553 จะแยกวาป 2552  

  รอยละ  10.6 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
  

3. ความเหน็ตอประเด็น  การขยายตัวของการสงออกในป 2553  เปรียบเทียบกับป 2552  พบวา 
  รอยละ    71.2 เห็นวา  การสงออกจะขยายตวัรอยละ 9.6 
  รอยละ    10.6 เห็นวา  การสงออกจะขยายตัวติดลบ 
    รอยละ   18.2 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
 

 4. ความเหน็ตอประเด็น  ราคาน้ํามนัดิบดไูบเฉลี่ยในป 2553  พบวา 
  รอยละ    0.0 เห็นวาราคาน้ํามันดิบจะอยูในระดับสูงกวา 99  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย 
  รอยละ    3.0 เห็นวาราคาน้ํามันดิบจะอยูในระดับ 90-99 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย 
  รอยละ    40.9 เห็นวาราคาน้ํามันดิบจะอยูในระดับ 80-89 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย 
  รอยละ    39.4 เห็นวาราคาน้ํามันดิบจะอยูในระดับ 70-79 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย 
  รอยละ    7.6 เห็นวาราคาน้ํามันดิบจะอยูในระดับ 60-69 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย 
  รอยละ    1.5 เห็นวาราคาน้ํามันดิบจะอยูในระดับต่ํากวา 60 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย 
  รอยละ   7.6 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
 

 5. ความเหน็ตอประเด็น  อัตราเงินเฟอในป 2553 พบวา 
  รอยละ     81.8   เห็นวา  อัตราเงินเฟอจะขยายตัวเปนบวกไดในระดับรอยละ 2.4 
  รอยละ     7.6 เห็นวา  อัตราเงินเฟอจะยังคงติดลบ 
  รอยละ   10.6 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
 

6.  ความเหน็ตอประเด็น  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  พบวา 
 

 รอยละ    66.7 เห็นวา  ธนาคารแหงประเทศไทย จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากรอยละ 1.25 
เปนรอยละ 2.00  ภายในสิ้นป 2553  โดยจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยคร้ังแรกใน    
ไตรมาส 3  

        รอยละ    21.2 เห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทย จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ  1.25 
  รอยละ   12.1 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
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7.  ความเหน็ตอประเดน็ ทิศทางคาเงนิบาทป 2553  พบวา 
  รอยละ    16.7 เห็นวา  คาเงินบาทจะแข็งคากวา 32.00  บาทตอดอลลารสหรัฐ 
  รอยละ    43.9 เห็นวา  คาเงินบาทจะอยูในชวง 32.00-32.99  บาทตอดอลลารสหรัฐ 
  รอยละ    27.3 เห็นวา  คาเงินบาทจะอยูในชวง 33.00-33.99  บาทตอดอลลารสหรัฐ 
  รอยละ    4.5 เห็นวา  คาเงินบาทจะออนคากวา 34.00  บาทตอดอลลารสหรัฐ 
  รอยละ  7.6 ไมมีความเห็น (ไมตอบ/ไมทราบ/ไมมั่นใจ) 
 

 

8. ความเหน็ตอประเด็น  ปจจัยเสี่ยงท่ีจะกระทบกับภาวะเศรษฐกิจไทยป 2553  พบวา 
อับดับ 1    (รอยละ 32.6) ความเปราะบางของเศรษฐกจิโลก (เชน  ภาวะฟองสบูในหลายประเทศและ

การเลื่อนการชําระหนี้ของดไูบเวิลด) 
  อันดับ 2     (รอยละ 29.0)  ปญหาการเมืองและการชมุนุมประทวง 
  อันดับ 3    (รอยละ 12.6)   ราคาน้ํามันที่คาดวาจะปรับตัวสูงขึ้น 
  อันดับ 4     (รอยละ 12.4)   ปญหาดานสิ่งแวดลอม (เชน กรณีมาบตาพุด  และแหลมฉบัง) 
  อันดับ 5     (รอยละ  5.8)    คาเงินบาทที่คาดวาจะแข็งคา 
  อันดับ 6    (รอยละ  3.8)     ปญหาหนี้สาธารณะเพิ่มขึน้จากโครงการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล 
  อันดับ 7    (รอยละ  2.0)     ปญหาทุจริตคอรรัปชั่น 
  อันดับ 8     (รอยละ 1.8)    การเปดเสรีของกลุมการคาอาเซียน 
       

 
หมายเหตุ: ตัวเลขคาดการณเศรษฐกิจในรายงานการสํารวจฉบับนี้เปนคาเฉลี่ยที่ไดจากการสํารวจ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัประเทศไทย 

 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยาง
หนึ่ง จะตองมปีระสบการณในการทํางานดานวเิคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรู
ความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ป) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วจิัย
เศรษฐกิจระดบัชั้นนําของประเทศ จํานวน 21  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักดัชนเีศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย  ศนูยวจิัยกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย    
ธนาคารนครหลวงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
สมาคมธนาคารไทย    บริษัททริสเรทติ้งจํากัด   บริษัทหลักทรัพยภัทร จาํกัด (มหาชน)                   
บริษัทหลักทรพัย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ    
คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และอาจารย
คณะเศรษฐศาสตรและนักวจิัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  14-18  ธันวาคม  2552 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  28  ธันวาคม 2552 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 36 54.5 
           หนวยงานภาคเอกชน 19 28.8 
           สถาบันการศึกษา 11 16.7 

รวม 66 100.0 
เพศ    
            ชาย 38 57.6 
            หญิง 28 42.4 

รวม 66 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 2 3.0 
            26 ป – 35 ป 32 48.6 
            36 ป – 45 ป 16 24.2 
            46 ปขึ้นไป 16 24.2 

รวม 66 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 4 6.1 
             ปริญญาโท 49 74.2 
             ปริญญาเอก 13 19.7 

รวม 66 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 16 24.2 
              6-10 ป 19 28.9 
              11-15 ป 6 9.1 
              16-20 ป 9 13.6 
              ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 16 24.2 

รวม 66 100.0 
 
 
 


