
 
 
 
เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง                                       รวม  6  หนา 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “คาดการณเศรษฐกจิป 2557” 

 

นักเศรษฐศาสตรคาดเศรษฐกิจป 57 โต 4.3% สงออกโต 4.9% ชี้การเมืองเปนปจจัยเสี่ยงลําดับ 1 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรชั้นนํา 29 แหง จํานวน 62 คน เร่ือง “คาดการณ
เศรษฐกิจป 2557” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่ 24 – 31 ตุลาคม ที่ผานมา พบวา 
  

 นักเศรษฐศาสตรรอยละ 75.8 คาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2557 จะดีกวาป 2556 โดยจะขยายตัวได     
รอยละ 3.6  เชนเดียวกับเศรษฐกิจไทยที่นักเศรษฐศาสตรมากถึงรอยละ 82.3 คาดวาเศรษฐกิจไทยในปหนาจะ
ดีขึ้นโดยจะสามารถขยายตัวไดรอยละ 4.3  ขณะที่รอยละ 9.7 เห็นวาจะแยกวา  เมื่อถามถึงราคาน้ํามันดิบดูไบ     
รอยละ 53.2 คาดวาราคาจะสูงขึ้นจากปนี้โดยคาดวาราคาเฉลี่ยจะอยูท่ีระดับ 109 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล  
ดานอัตราเงินเฟอท่ัวไป รอยละ 61.3 คาดวา อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 2.1-3.0 
 

 สําหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายในป 2557 รอยละ 45.2  คาดว า  ธปท .  จะคงอัตราดอกเบี้ ย
นโยบายไวท่ีระดับปจจุบัน(รอยละ 2.50) ตลอดป  2557 รองลงมารอยละ 35.5  คาดวา ธปท. จะปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปจจุบันไปสูระดับรอยละ 3.0 ภายในสิ้นป 2557 
  

 ดานคาเงินบาท  รอยละ 37.1 คาดวาคาเงนิบาทเฉลี่ยในป 2557  จะออนคากวาป 2556  โดยจะอยูท่ี
ระดับ 31.6 บาทตอดอลลารสหรัฐ ขณะทีร่อยละ 32.3 คาดวาคาเงนิบาทเฉลี่ยจะแข็งคากวาป 2556  โดยจะอยู
ที่ระดับ 30.5 บาทดอลลารสหรัฐ  เมื่อถามถึงการขยายตวัของการสงออก(ในรูปของเงินบาท) รอยละ 69.4 
คาดวาการสงออกของไทยป 2557  จะดีกวาป 2556  โดยจะขยายตัวไดรอยละ 4.9 ขณะที่รอยละ 12.9 คาดวา
จะแยกวาป 2556  โดยจะขยายตัวไดเพยีงรอยละ 0.1  
 

 สวนความเห็นตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) รอยละ 35.5 คาดวา SET Index  
ป 57  จะเคลื่อนไหวอยูในชวง 1,468-1,643 จุด   สวนรอยละ 21.0 คาดวา SET Index  ป 57  จะเคลื่อนไหวอยู
ในชวง 1,292-1,467 จุด   ขณะที่รอยละ 19.4 คาดวา SET Index  ป 57  มีโอกาสที่จะทําสถิติจุดสูงสุดใหมที่สูง
กวาป 56 ที่อยูในระดบั 1,643 จุด 
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 สําหรับปจจัยท่ีนักเศรษฐศาสตรคาดวาจะสงผลกระทบและฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยป 2557 มากที่สุด  4 
ลําดับแรกมีดังนี้ 
  อันดับ 1  รอยละ 80.6 ปญหาการเมือง/การชุมนุมประทวง/เสถียรภาพของรัฐบาล 
  อันดับ 2  รอยละ 66.1 เศรษฐกิจโลกในภาพรวม  
  อันดับ 3  รอยละ 59.7 ความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก   
  อันดับ 4  รอยละ 58.1 หนี้ภาคครัวเรือนของไทย   
 
ตารางสรุป  คาดการณเศรษฐกิจป 2557 ของนักเศรษฐศาสตร 
 

 คาดการณป 2557  
เศรษฐกิจโลก 3.6% 
เศรษฐกิจไทย 4.3% 
ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ย 109 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล 
อัตราเงินเฟอทั่วไป 2.1-3.0 % 
ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 2.50% ตลอดป  2557 
คาเงินบาทเฉลี่ย 31.6 บาทดอลลารสหรัฐ 
SET Index   จะเคลื่อนไหวอยูในชวง 1,468-1,643 จุด 
ปจจัยทีจ่ะสงผลกระทบและฉุดร้ัง
เศรษฐกิจ 

80.6% ปญหาการเมือง/การชุมนุมประทวง/เสถียรภาพของรัฐบาล 
     66.1% เศรษฐกิจโลกในภาพรวม 
     59.7% ความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก 

ที่มา: กรุงเทพโพลล 
 

 

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

 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปนี)้ 
 

1. ความเหน็ตอ  การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกป 2557 เปรียบเทียบกบัป 2556 
 รอยละ 75.8 คาดวา เศรษฐกิจโลกป 2557  จะดีกวาป 2556  และจะขยายตัวรอยละ 3.6 (คาเฉล่ีย) 
 รอยละ 9.7 คาดวา เศรษฐกิจโลกป 2557  จะแยกวาป 2556  และจะขยายตวัรอยละ 2.4 (คาเฉลี่ย) 
 รอยละ 14.5 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
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2. ความเหน็ตอ  การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยป 2557 เปรียบเทียบกบัป 2556 
 รอยละ 82.3 คาดวา เศรษฐกิจไทยป 2557  จะดีกวาป 2556  และจะขยายตัวรอยละ 4.3 (คาเฉล่ีย) 
 รอยละ 9.7 คาดวา เศรษฐกิจไทยป 2557  จะแยกวาป 2556  และจะขยายตวัรอยละ  2.8 (คาเฉลี่ย) 
 รอยละ 8.0 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

 3. ความเหน็ตอ  ราคาน้ํามนัดิบดูไบเฉลี่ยในป 2557 เปรียบเทียบกับป 2556 
 รอยละ 53.2 คาดวา ราคาเฉลี่ยในป 2557  จะสูงกวาป 2556   
                                         โดยจะอยูท่ีระดับ 109 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล(คาเฉล่ีย) 
 รอยละ 16.1 คาดวา ราคาเฉลี่ยในป 2557  จะต่ํากวาป 2556   
   โดยจะอยูที่ระดับ 99 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล(คาเฉลี่ย) 
 รอยละ 30.7 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

4. ความเหน็ตอ  อัตราเงินเฟอท่ัวไปของไทยป 2557   
 รอยละ 24.2 คาดวา อัตราเงนิเฟอจะอยูในชวงรอยละ 3.1-4.0 
 รอยละ 61.3 คาดวา อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 2.1-3.0 
 รอยละ 9.7 คาดวา อัตราเงนิเฟอจะอยูในชวงรอยละ 1.1-2.0 
 รอยละ 4.8 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 

 

5. ความเหน็ตอ   ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายในป 2557 จะมีการปรับเปล่ียนไปในลักษณะใดในภาพรวม
เม่ือเทียบกับปจจุบันท่ีอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยูท่ีรอยละ 2.50 

รอยละ 35.5 คาดวา ธปท. จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดบัปจจุบันไปสูระดับ  
  รอยละ 3.0 ภายในสิ้นป 2557 
รอยละ 45.2 คาดวา ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ีระดับปจจุบัน(รอยละ 2.50) ตลอดป  2557 
รอยละ 3.2 คาดวา ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดบัปจจุบันลงไปสูระดับ   
  รอยละ 2.0-2.25 ภายในสิ้นป 2557 

  รอยละ 16.1 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

 

 6. ความเหน็ตอ   คาเงินบาทในป 2557 จะเคลื่อนไหวในระดับใดโดยเฉลี่ย  
 รอยละ 32.3 คาดวา คาเงินบาทเฉลี่ยในป 2557  จะแข็งคากวาป 2556   
   โดยจะอยูที่ระดับ 30.5 บาทตอดอลลารสหรัฐ (คาเฉลี่ย) 
 รอยละ 37.1 คาดวา คาเงินบาทเฉลี่ยในป 2557  จะออนคากวาป 2556   
   โดยจะอยูท่ีระดับ 31.6 บาทตอดอลลารสหรัฐ (คาเฉล่ีย) 
 รอยละ 30.6 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 

 
 



 

 4

  7. ความเหน็ตอ   การขยายตวัของการสงออกในป 2557 เม่ือเทียบกับป 2556 (ในรูปของเงินบาท)   
 รอยละ 69.4 คาดวา การสงออกของไทยป 2557  จะดีกวาป 2556   
   โดยจะขยายตวัไดรอยละ 4.9 (คาเฉล่ีย) 
 รอยละ 12.9 คาดวา การสงออกของไทยป 2557  จะแยกวาป 2556   
   โดยจะขยายตวัไดเพียงรอยละ 0.1 (คาเฉลี่ย) 
 รอยละ 17.7 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 

 

8.  ความเหน็ตอ ดัชนตีลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ในป 2557 มีโอกาสที่จะปรับเปล่ียนไป
ในทิศทางใดเมื่อเปรียบเทียบกับป 2556  (จุดสูงสุดของ SET Index ในชวงที่ผานมาของปอยูที่ 1,643 จุด 
และจุดต่ําสุดของปอยูที่ 1,292 จุด และมีคากลางเทากับ 1,467.5 จุด)   

 รอยละ 19.4 คาดวา SET Index  ป 57  มีโอกาสที่จะทําสถิติจุดสูงสุดใหมที่สูงกวาป 56  
   ที่อยูในระดับ 1,643 จุด 
 รอยละ 35.5 คาดวา SET Index  ป 57  จะเคลื่อนไหวอยูในชวง 1,468-1,643 จุด   
 รอยละ 21.0 คาดวา SET Index  ป 57  จะเคลื่อนไหวอยูในชวง 1,292-1,467 จุด   
 รอยละ 4.8 คาดวา SET Index  ป 57  มีโอกาสที่จะทําสถิติจุดต่ําสุดใหมที่ต่ํากวาป 56  
   ที่อยูในระดับ 1,292 จุด 
 รอยละ 19.3 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

9. ความเหน็ตอ ปจจัยใดจะสงผลกระทบและฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยป 2557 มากที่สุด  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 รอยละ 80.6 ปญหาการเมือง/การชุมนุมประทวง/เสถียรภาพของรัฐบาล 
 รอยละ 66.1 เศรษฐกิจโลกในภาพรวม  
 รอยละ 59.7 ความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก   
 รอยละ 58.1 หนี้ภาคครัวเรือนของไทย   
 รอยละ 45.2 ปญหาทุจริตคอรรัปชัน 
 รอยละ 33.9 หนี้สาธารณะของไทย   
 รอยละ 29.0 ปญหาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ  
 รอยละ 24.2 คาเงินบาทที่คาดวาจะแข็งคาขึ้นหรือผันผวนมากขึ้น   
 รอยละ 22.6 ราคาน้ํามันที่คาดวาจะปรับเพิ่มขึ้น 
 รอยละ 8.1 การเปดเสรีทางการคา  ไมวาจะเปน กลุมการคาอาเซียน(AEC)  ขอตกลง TPP  เปนตน 
 รอยละ 6.5 อัตราดอกเบี้ยที่คาดวาจะปรบัเพิ่มขึ้น 
 รอยละ 1.6 ปญหาสิ่งแวดลอม เชน กรณีมาบตาพุด และแหลมฉบัง เปนตน 

รอยละ   4.8 อ่ืนๆ ไดแก  การใช Smartphone และ Tablet มากขึ้นมากกวา PC รวมถึงการยายฐาน
การผลิตของผูประกอบการจากความกังวลตอน้ําทวม จะสงผลตอการสงออก HDD 
ของไทยในระยะยาว /การลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ ลาชากวาคาดมาก 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

เพื่อสํารวจความคิดเหน็นกัเศรษฐศาสตรตอทิศทางเศรษฐกิจและปจจยัทีจ่ะเขามากระทบในป 2557     
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี

สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง จะตอง
มีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถดาน
เศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน 29  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  
ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  บริษัททริสเรทติ้ง  บริษัทหลักทรัพย เอเชียพลัส บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  
บริษัทหลักทรัพยฟลลิป  บริษัทหลักทรัพยภัทร บริษัทหลักทรัพยเคเคเทรด  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ    สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานัก
วิชา เศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     

 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-

probability sampling) แตละหนวยตัวอยางที่จะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตร
ในหนวยงานที่กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  24 – 31 ตุลาคม 2556 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  4 พฤศจิกายน 2556 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   

หนวยงานภาครัฐ 32 51.6 
หนวยงานภาคเอกชน 20 32.3 
สถาบันการศึกษา 10 16.1 

รวม 62 100.0 
เพศ            ชาย 34 54.8 
                  หญิง 28 45.2 

รวม 62 100.0 
อายุ        18ป – 25 ป 1 1.6 

26 ป – 35 ป 19 30.6 
                 36 ป – 45 ป 21 33.9 
                 46 ปขึ้นไป 21 33.9 

รวม 62 100.0 
การศึกษา      ปริญญาตรี 4 6.5 
                  ปริญญาโท 42 67.7 
                  ปริญญาเอก 16 25.8 

รวม 62 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 10 16.1 
              6-10 ป 14 22.6 
              11-15 ป 10 16.1 
              16-20 ป 10 16.1 
              ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 18 29.1 

รวม 62 100.0 
 

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 


