
 
 
 

    
ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เร่ือง คาดการณเศรษฐกิจป 2554 

 

นักเศรษฐศาสตรทํานาย  เศรษฐกิจปกระตาย   GDP โต 5.0%  สงออกโต  14.6%  เงินเฟอ  3.7%   
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยูท่ี  2.75%  และ เงินบาทอยูท่ี  29.1 บาทตอดอลลารสหรัฐ    
 

  ศูนยวิจัยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรจากองคกร
ช้ันนํา  26  แหง  เร่ือง  “คาดการณเศรษฐกจิป 2554”  พบวา  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญเชื่อวาเศรษฐกิจโลกจะ
ขยายตัวรอยละ 3.9  เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 5.0  ราคาน้ํามนัดบิดูไบจะอยูท่ี  90.3 ดอลลารสหรัฐตอ
บารเรล  อัตราเงินเฟอท่ัวไปจะอยูท่ีรอยละ  3.7 
 

  ในสวนอัตราดอกเบี้ยนโยบายนักเศรษฐศาสตรรอยละ  76.1 เชื่อวาธนาคารแหงประเทศไทยจะปรบัเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปจจุบันไปสูระดับรอยละ 2.75  ภายในสิ้นป 2554  สวนคาเงนิบาทคาดวาจะอยู
ที่  29.1 บาทตอดอลลารสหรัฐ  และการสงออกจะขยายตัวรอยละ 14.6  ดานการเคลื่อนไหวของ SET Index             
นักเศรษฐศาสตรรอยละ 62.0  เชื่อวาดัชนยีังคงมีทิศทางขาขึ้นโดยจดุสูงสุดของปจะอยูที ่1,150 จุด   
 

  สวนปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยป 2554  คือ อันดับ 1 ปญหาการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก (รอยละ 67.6) อันดับ 2 ปญหาการเมือง/การชุมนุมประทวง/เสถียรภาพของรัฐบาล (รอยละ 64.8) 
อันดับ 3 ปญหาดานอตัราแลกเปลี่ยนไมวาจะเปนคาเงินบาทแข็งคา/สงครามคาเงิน/คาเงินหยวน (รอยละ 59.2) 
 

  สําหรับขอเสนอตอรัฐบาล/หนวยงานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ  ในการดาํเนนินโยบายทางเศรษฐกิจป 2554 คือ  
- รักษาความสมดุลระหวาง  การเติบโตทางเศรษฐกิจ  เงนิเฟอ  และอัตราแลกเปลี่ยน  โดยใช

นโยบายการเงนิและการคลังที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา 
- ใหความสําคญักับตลาดในประเทศใหเพิม่ขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ

โลก  ดวยการเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ  ดูแลการกระจายรายไดใหทัว่ถึงและเปนธรรม  
- แกปญหาคอรรัปชัน  รวมถึงไมควรใชนโยบายประชานยิมจนเกนิไป  แตควรเนนนโยบายเพื่อ

แกปญหาที่เกดิขึ้นจริงๆ   และเปนนโยบายที่มีความยั่งยนื 
 
(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปนี)้ 
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1.  คาดการณ  การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกป 2554 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2553  
จะขยายตวัรอยละ 5.1-6.0    รอยละ 7.1 

จะขยายตัวรอยละ 4.1-5.0    รอยละ 36.6 

จะขยายตัวรอยละ 3.1-4.0    รอยละ 36.6 

จะขยายตวัรอยละ 2.1-3.0   รอยละ 12.7 

จะขยายตวัรอยละ 1.1-2.0   รอยละ 1.4 

จะขยายตวัรอยละ 0.1-1.0   รอยละ 1.4 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 4.2 

 คาเฉล่ียของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเทากับ  รอยละ  3.9 
 

2.  คาดการณ  การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยป 2554 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2553  
จะขยายตวัรอยละ 7.1-8.0    รอยละ 9.8 

จะขยายตวัรอยละ 6.1-7.0    รอยละ 12.7 

จะขยายตวัรอยละ 5.1-6.0    รอยละ 8.5 

จะขยายตัวรอยละ 4.1-5.0    รอยละ 45.1 

จะขยายตวัรอยละ 3.1-4.0    รอยละ 21.1 

จะขยายตวัรอยละ 2.1-3.0   รอยละ 1.4 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 1.4 

 คาเฉล่ียของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเทากับ  รอยละ  5.0 
 

3.  คาดการณ ราคาน้ํามนัดิบดูไบเฉลี่ยในป 2554   
อยูในชวง 101-110  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ 7.0 

อยูในชวง 91-100  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ 35.2 

อยูในชวง 81-90  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ 52.2 

อยูในชวง 71-80  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ 2.8 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 2.8 

 คาเฉล่ียของราคาน้ํามนัดิบดไูบเทากับ  90.3  ดอลลารสหรัฐตอบารเรล 
 

4.  คาดการณ  อัตราเงินเฟอท่ัวไปของไทยป 2554   
อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 5.1-6.0 รอยละ 1.4 

อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 4.1-5.0 รอยละ 21.1 

อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 3.1-4.0 รอยละ 69.1 

อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 2.1-3.0 รอยละ 5.6 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 2.8 

   คาเฉล่ียของอัตราเงินเฟอท่ัวไปเทากับรอยละ  3.7 
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5. คาดการณ  อัตราดอกเบี้ยนโยบายป 2554  
ธปท. จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปจจุบัน 
          ไปสูระดับรอยละ 2.75  ภายในป 2554  

รอยละ 76.1 

ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดบัปจจุบันตลอดป  2554 รอยละ 12.7 

ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปจจุบนั   รอยละ 1.4 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 9.8 

  
6.  คาดการณ  การเคล่ือนไหวของคาเงินบาทโดยเฉลี่ย ในป 2554 

คาเงินบาทจะอยูระหวาง 31.1- 32.0  บาทตอดลลารสหรัฐ รอยละ 2.8 

คาเงินบาทจะอยูระหวาง 30.1- 31.0  บาทตอดลลารสหรัฐ รอยละ 16.9 

คาเงินบาทจะอยูระหวาง 29.1- 30.0  บาทตอดลลารสหรัฐ รอยละ 25.4 

คาเงนิบาทจะอยูระหวาง 28.1- 29.0 บาทตอดลลารสหรฐั รอยละ 38.0 

คาเงินบาทจะอยูระหวาง 27.1- 28.0 บาทตอดลลารสหรัฐ รอยละ 9.9 

คาเงินบาทจะอยูระหวาง 26.1- 27.0 บาทตอดลลารสหรัฐ รอยละ 1.4 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 5.6 

 คาเฉลี่ยของคาเงินบาท  เทากับ  29.1  บาทตอดอลลารสหรัฐ 
 

7.  คาดการณ  การขยายตัวของ การสงออกของไทยในป 2554  เม่ือเทียบกับป 2553 (ในรูปของเงินบาท) 
ขยายตวัอยูระหวางรอยละ 21-25 รอยละ 7.0 

ขยายตวัอยูระหวางรอยละ 16-20 รอยละ 32.4 

ขยายตัวอยูระหวางรอยละ 11-15 รอยละ 40.9 

ขยายตวัอยูระหวางรอยละ 6-10 รอยละ 11.3 

ขยายตวัอยูระหวางรอยละ 1-5 รอยละ 2.8 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 5.6 

 คาเฉล่ียของการขยายตัวการสงออกเทากับ  รอยละ  14.6 
 
8.  คาดการณ  ดัชนตีลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)  ในป 2554   

SET Index  จะปรับเพิ่มขึ้นจากป 53  โดยจุดสูงสุดของป 54  
คาดวาจะอยูท่ี 1,150  จุด 

รอยละ 62.0 

SET Index  จะปรับลดลงจากป 53  โดยจดุต่ําสุดของป 54 
คาดวาจะอยูที่ 900  จุด 

รอยละ 7.0 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 31.0 
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9. ปจจัยเสี่ยงใดจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยป 2554 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 

10.  ขอเสนอตอรัฐบาล/หนวยงานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ  ในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจป 2554 (เปน
คําถามปลายเปดใหนักเศรษฐศาสตรระบุเอง) 

- รักษาความสมดุลระหวาง  การเติบโตทางเศรษฐกิจ  เงนิเฟอ  และอัตราแลกเปลี่ยน  โดยใชนโยบาย
การเงินและการคลังที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา 

- ใหความสําคญักับตลาดในประเทศใหเพิม่ขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
โดยการเพิ่มกาํลังซื้อภายในประเทศ  ดูแลการกระจายรายไดใหทัว่ถึงและเปนธรรม  

- แกปญหาคอรรัปชัน  รวมถึงไมควรใชนโยบายประชานยิมจนเกนิไป  แตควรจะเนนนโยบายเพื่อ
แกปญหาที่เกดิขึ้นจริงๆ   และเปนนโยบายที่มีความยั่งยนื 

- รีบลงทุนในระบบโครงสรางพื้นฐาน  
 

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

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
****************************************************************************************************************************** 

     
   

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 
 
 

อันดับ 1 เศรษฐกิจโลกในภาพรวม (การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก) รอยละ 67.6 

อันดับ 2 ปญหาการเมือง/การชุมนุมประทวง/เสถียรภาพของรัฐบาล รอยละ 64.8 

อันดับ 3 อัตราแลกเปลี่ยน (คาเงินบาทแข็งคา/สงครามคาเงิน/คาเงินหยวน) รอยละ 59.2 

อันดับ 4 ราคาน้ํามัน (ปรับเพิ่มขึ้น) รอยละ 46.5 

อันดับ 5 อัตราดอกเบี้ย (ปรับเพิ่มขึ้น) รอยละ 11.3 

อันดับ 6 ปญหาภัยธรรมชาติ รอยละ 11.3 

อันดับ 7 การเปดเสรีของกลุมการคาอาเซียน รอยละ 7.0 

อันดับ 8 ปญหาสิ่งแวดลอม เชน กรณีมาบตาพุด และแหลมฉบัง เปนตน รอยละ 4.2 

อันดับ 9 ปญหาทุจริตคอรรัปชัน รอยละ 4.2 

อันดับ 10 อ่ืนๆ เชน การผลิตภาคการเกษตรที่มีความเสี่ยง  เงินเฟอ  เปนตน  รอยละ 2.8 

 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 1.4 
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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 ปจนถึงปจจบุัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  
วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 26  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักดัชนเีศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย  ศนูยวจิัยกสิกรไทย  สถาบันวจิัยเศรษฐกิจการคลัง              
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณชิย    ธนาคารนครหลวงไทย  
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  บริษัทหลักทรัพยภัทร 
บริษัทหลักทรพัย เอเซีย พลัส บริษัทหลักทรัพยฟนนัเซีย ไซรัส บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ (ประเทศไทย) 
บริษัทหลักทรพัย ไอรา บริษทัหลักทรัพยพฒันสิน บริษัทหลักทรัพยเกียรตนิาคิน                             
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจมหาวทิยาลัยทักษิณ    คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
คณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  และอาจารยคณะเศรษฐศาสตรและนกัวิจยัประจํา
ศูนยวิจัยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  9-15  ธันวาคม  2553 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  16  ธันวาคม 2553 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 33 46.5 
           หนวยงานภาคเอกชน 24 33.8 
           สถาบันการศึกษา 14 19.7 

รวม 71 100.0 
เพศ    
            ชาย 38 53.5 
            หญิง 33 46.5 

รวม 71 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 1 1.3 
            26 ป – 35 ป 30 42.3 
            36 ป – 45 ป 22 31.0 
            46 ปขึ้นไป 18 25.4 

รวม 71 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 2 2.8 
             ปริญญาโท 53 74.7 
             ปริญญาเอก 16 22.5 

รวม 71 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 13 18.3 
              6-10 ป 22 31.0 
              11-15 ป 11 15.5 
              16-20 ป 8 11.3 
              ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 17 23.9 

รวม 71 100.0 
 
 
 


