
 
 
 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เร่ือง คาดการณเศรษฐกิจป 2555 

 

นักเศรษฐศาสตรทํานาย  เศรษฐกิจปงูใหญ   GDP โต 4.0%  สงออกโต  13.2%  เงินเฟอ  3.7%         
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยูท่ี  2.75%  และ เงินบาทอยูท่ี  30.62 บาทตอดอลลารสหรัฐ 
พรอมเสนอรฐับาลเรงลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  เนนฟนฟูเยียวยา  และใหความสําคัญกับการ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น    
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจาก
องคกรชั้นนํา  30  แหง จํานวน 78 คน เร่ือง  “คาดการณเศรษฐกิจป 2555” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่           
7 – 15 ธ.ค. ที่ผานมา พบวา 
 

  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญเชือ่วาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวรอยละ 3.3  เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 
4.0  ราคาน้ํามนัดิบ(WTI) จะอยูท่ี 100 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล  อัตราเงินเฟอท่ัวไปจะอยูท่ีรอยละ  3.7 
 

  ในสวนอัตราดอกเบี้ยนโยบายนักเศรษฐศาสตรสวนใหญรอยละ 55.1 เชื่อวาธนาคารแหงประเทศไทย
จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดบัปจจุบันที่รอยละ 3.25 ไปสูระดับรอยละ 2.75  ภายในสิน้ป 2555  
สวนคาเงนิบาทคาดวาจะอยูที่  30.62  บาทตอดอลลารสหรัฐ  และการสงออกจะขยายตัวรอยละ 13.2  ดานการ
เคลื่อนไหวของ SET Index  นักเศรษฐศาสตรรอยละ 37.2  เชื่อวาดัชนยีังคงมีทิศทางขาขึ้นโดยจดุสูงสุดของปคาดวา
จะอยูที่ 1,200  จุด   
 

  สวนปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยป 2555  คือ อันดับ 1 เศรษฐกิจโลกใน
ภาพรวม (รอยละ 73.1)  อันดับ 2 ปญหาการเมือง/การชุมนุมประทวง/เสถียรภาพของรัฐบาล(รอยละ 65.4)   
อันดับ 3 หนี้สาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา และ กลุมยูโรโซน (รอยละ 64.1) 
 

  สําหรับขอเสนอตอรัฐบาล/หนวยงานดานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ  ในการดาํเนนินโยบายทางเศรษฐกิจป 
2555 คือ  

1. เรงการลงทุนในโครงสรางพืน้ฐาน  โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ําทั้งในระยะสั้นและระยะยาว       
การปองกันภัยพิบัติที่เปนระบบ  เพื่อเรียกความเชื่อมั่น  และรักษาขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2. เนนการฟนฟูเยียวยา  ภาคอตุสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม อยางรวดเรว็และเทาเทียม  เพื่อใหการ
ผลิตของประเทศกลับเขาสูภาวะปกติโดยเร็ว  อันจะเปนการชวยกระตุนการจางงานภายในประเทศใหขยายตวั
เพิ่มขึ้น  รวมถึงการเรงจายเงนิเยยีวยาผูประสบภัยเพื่อกระตุนอุปสงคภายในครวัเรือน 
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3. ใหความสําคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น  ตรวจสอบการใชจายเงินใหรัดกุม  
โปรงใส  รวมถึงการปรับ ครม. ที่ควรเอาคนที่มีความสามารถและนาเชื่อถือมาเปนรัฐมนตรีบริหารประเทศ 
 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปนี)้ 
 

1.  คาดการณ  การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกป 2555 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2554  
จะขยายตวัรอยละ 4.1-5.0    รอยละ 12.8 

จะขยายตัวรอยละ 3.1-4.0    รอยละ 64.1 

จะขยายตวัรอยละ 2.1-3.0   รอยละ 11.5 

จะขยายตวัรอยละ 1.1-2.0   รอยละ 9.0 

จะขยายตวัรอยละ 0.0   รอยละ 1.3 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 1.3 

 คาเฉล่ียของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเทากับ  รอยละ  3.3 
 
 

2.  คาดการณ  การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยป 2555 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2554  
จะขยายตวัรอยละ 5.1-6.0    รอยละ 10.3 

จะขยายตัวรอยละ 4.1-5.0    รอยละ 50.0 

จะขยายตวัรอยละ 3.1-4.0    รอยละ 17.9 

จะขยายตวัรอยละ 2.1-3.0   รอยละ 11.5 

จะขยายตวัรอยละ 1.1-2.0   รอยละ  3.8 
จะขยายตวัรอยละ 0.1-1.0   รอยละ  2.6 
จะขยายตวัรอยละ 0.0   รอยละ  1.3 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 2.6 

 คาเฉล่ียของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเทากับ  รอยละ  4.0 
 

3.  คาดการณ ราคาน้ํามนัดิบ  WTI  เฉล่ียในป 2555   
อยูในชวง 121-130  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ  2.6 
อยูในชวง 111-120  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ  9.0 
อยูในชวง 101-110  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ  30.8 
อยูในชวง 91-100  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ 44.9 

อยูในชวง 81-90  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ 6.4 

อยูในชวง 71-80  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ 2.6 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 3.7 

 คาเฉล่ียของราคาน้ํามนัดิบ WTI เทากับ 100  ดอลลารสหรัฐตอบารเรล  
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4.  คาดการณ  อัตราเงินเฟอท่ัวไปของไทยป 2555  
อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 5.1-6.0 รอยละ 1.3 

อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 4.1-5.0 รอยละ 21.8 

อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 3.1-4.0 รอยละ 60.3 

อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 2.1-3.0 รอยละ 11.5 

อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 1.1-2.0 รอยละ  1.3 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 3.8 

   คาเฉล่ียของอัตราเงินเฟอท่ัวไปเทากับรอยละ 3.7   
 

5. คาดการณ  อัตราดอกเบี้ยนโยบายป 2555  
ธปท. จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปจจุบนัที่รอยละ 3.25 

ไปสูระดับรอยละ 3.50  ภายในป 2555  
รอยละ 14.1 

ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดบัปจจุบันที่รอยละ 3.25  
ตลอดป  2555 

รอยละ 16.7 

ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปจจุบันท่ีรอยละ 3.25   
ไปสูระดับรอยละ 2.75  ภายในป 2555 

รอยละ 55.1 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 14.1 

     หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คาดการณเปนคากลาง 
 

6.  คาดการณ  การเคล่ือนไหวของคาเงินบาทโดยเฉลี่ย ในป 2555 
คาเงินบาทจะอยูระหวาง 32.1- 33.0  บาทตอดอลลารสหรัฐ รอยละ  3.8 

คาเงินบาทจะอยูระหวาง 31.1- 32.0  บาทตอดอลลารสหรัฐ รอยละ 19.2 
คาเงนิบาทจะอยูระหวาง 30.1- 31.0  บาทตอดอลลารสหรัฐ รอยละ 51.3 

คาเงินบาทจะอยูระหวาง 29.1- 30.0  บาทตอดอลลารสหรัฐ รอยละ 12.8 

คาเงินบาทจะอยูระหวาง 28.1- 29.0 บาทตอดอลลารสหรัฐ รอยละ 3.8 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 9.1 

 คาเฉลี่ยของคาเงินบาท  เทากับ  30.62  บาทตอดอลลารสหรฐั 
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7.  คาดการณ  การขยายตัวของ การสงออกของไทยในป 2555  เม่ือเทียบกับป 2554 (ในรูปของเงินบาท) 
ขยายตวัอยูระหวางรอยละ 21-25 รอยละ 2.6 

ขยายตวัอยูระหวางรอยละ 16-20 รอยละ 25.6 

ขยายตัวอยูระหวางรอยละ 11-15 รอยละ 46.2 

ขยายตวัอยูระหวางรอยละ 6-10 รอยละ 16.7 

ขยายตวัอยูระหวางรอยละ 1-5 รอยละ 5.1 

จะขยายตวัติดลบ (หดตวั) รอยละ  3.8 
 คาเฉล่ียของการขยายตัวการสงออกเทากับ  รอยละ  13.2  
              หมายเหตุ : การคํานวณคาเฉลี่ยจะคํานวณเฉพาะการคาดการณวาจะขยายตัวเปนบวก 
 

8.  คาดการณ  ดัชนตีลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)  ในป 2555   
SET Index  จะปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยจากป 54  โดยจุดสงูสุด

ของป 55  คาดวาจะอยูท่ี 1,200  จุด 
รอยละ 37.2 

SET Index  จะปรับลดลงโดยเฉลี่ยจากป 54  โดยจุดต่ําสุดของ
ป 55 คาดวาจะอยูที่ 950  จุด 

รอยละ 12.8 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 50.0 

     หมายเหตุ: SET Index ที่คาดการณเปนคากลาง 
 

9. ปจจัยเสี่ยงใดจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยป 2555 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 
 

อันดับ 1 เศรษฐกิจโลกในภาพรวม  รอยละ  73.1 

อันดับ 2 ปญหาการเมือง/การชุมนุมประทวง/เสถียรภาพของรัฐบาล รอยละ  65.4 

อันดับ 3 หนี้สาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา และ กลุมยูโรโซน  รอยละ  64.1 

อันดับ 4 ปญหาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบตัิทางธรรมชาติ  รอยละ  52.6 

อันดับ 5 ปญหาทุจริตคอรรัปชัน รอยละ  24.4 

อันดับ 6 ราคาน้ํามันที่คาดวาจะปรับเพิ่มขึ้น รอยละ  17.9 

อันดับ 7 คาเงินบาทที่คาดวาจะแข็งคาขึ้น   รอยละ  6.4 

อันดับ 8 ปญหาสิ่งแวดลอม เชน กรณีมาบตาพุด และแหลมฉบัง เปนตน รอยละ  5.1 

อันดับ 9 การเปดเสรีทางการคา  ไมวาจะเปน กลุมการคาอาเซียน  ไทยจนี      
เปนตน 

รอยละ  5.1 

อันดับ 10 อัตราดอกเบี้ยที่คาดวาจะปรบัเพิ่มขึ้น รอยละ  3.8 
 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ  ความไมเชื่อมั่นของภาคเอกชน  การลงทุนที่หดตวั  

ความไมชัดเจนในการบริหารงานและการดําเนินนโยบายของภาครัฐ  
รอยละ  2.6 
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10.  ขอเสนอตอรัฐบาล/หนวยงานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ  ในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจป 2555    
(เปนคําถามปลายเปดใหนักเศรษฐศาสตรระบุเอง) 

1. เรงการลงทุนในโครงสรางพืน้ฐาน  โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ําทั้งในระยะสั้นและระยะยาว    
การปองกันภัยพิบัติที่เปนระบบ  เพื่อเรียกความเชื่อมั่น  และรักษาขดีความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 

2. เนนการฟนฟูเยียวยา  ภาคอตุสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม อยางรวดเรว็และเทาเทียม  เพื่อใหการผลิต
ของประเทศกลับเขาสูภาวะปกติโดยเรว็  อันจะเปนการชวยกระตุนการจางงานภายในประเทศให
ขยายตวัเพิ่มขึน้  รวมถึงการเรงจายเงินเยยีวยาผูประสบภัยเพื่อกระตุนอุปสงคภายในครัวเรือน 

3. ใหความสําคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น  ตรวจสอบการใชจายเงินใหรัดกุม  โปรงใส  
รวมถึงการปรับ ครม. ที่ควรเอาคนที่มีความสามารถและนาเชื่อถือมาเปนรัฐมนตรีบริหารประเทศ 

4. ควรมีการเตรียมความพรอมทางดานเศรษฐกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจยุโรปและอเมริกา  
รวมถึงการดําเนินมาตรการทางการเงินการคลังอยางรัดกุม  ดวยการลดหรือตัดโครงการประชานิยมที่
ไมจําเปนออกไปกอน 

5. ควรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอยางจรงิจัง 
 

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

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 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัประเทศไทย 

 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยาง
หนึ่ง จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรู
ความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  
วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 30  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนยวิจัย
กสิกรไทย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารนครหลวงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคาร   
ทหารไทย  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน      
บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส บริษัททริสเรตติ้ง  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลั ยทั กษิณ  สํ านักวิ ช าการจัดการมหาวิทยาลั ยว ลัย ลักษณ  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สํานักวิชา
เศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และอาจารยคณะเศรษฐศาสตร
และนักวิจัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  7-15  ธันวาคม  2554 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  19  ธันวาคม 2554 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 36 46.2 
           หนวยงานภาคเอกชน 24 30.8 
           สถาบันการศึกษา 18 23.0 

รวม 78 100.0 
เพศ    
            ชาย 41 52.6 
            หญิง 37 47.4 

รวม 78 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 32 41.0 
            36 ป – 45 ป 22 28.2 
            46 ปขึ้นไป 24 30.8 

รวม 78 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 4 5.1 
             ปริญญาโท 54 69.3 
             ปริญญาเอก 20 25.6 

รวม 78 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 16 20.5 
              6-10 ป 26 33.3 
              11-15 ป 9 11.5 
              16-20 ป 8 10.3 
              ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 19 24.4 

รวม 78 100.0 
 
 
 


