
 
 
 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง "ผูวาฯ ธปท.   ดอกเบี้ย   และรฐัมนตรีฯ คลัง กับปญหาคาบาทแข็ง" 

 
นักเศรษฐศาสตร 80% เชื่อม่ันในตัว ผูวาฯ ธปท.  คาด กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% ในวันพุธนี้  
พรอมแนะผูวาฯ ธปท. และ รัฐมนตรีฯ คลัง  ควรหันหนาเขาหากัน  ใหเกียรติกัน  ไมกาวกายอํานาจกัน  มีเปาหมาย
เศรษฐกิจเดียวกัน  โดยยดึผลประโยชนของประเทศเปนท่ีตั้ง 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผย
ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรชั้นนํา 35 แหง จํานวน 65 คน เร่ือง “ผูวาฯ ธปท. ดอกเบี้ย และ
รัฐมนตรีฯ คลัง กับปญหาคาบาทแข็ง” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่ 16 – 22 พ.ค. ที่ผานมา พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรรอยละ  63.1  กังวลมากถึงมากที่สุดตอปญหาความขดัแยงทางความคิดที่เกิดขึน้
ระหวางรัฐมนตรีฯ คลัง กับ ผูวาฯ ธปท. สวนรอยละ 32.3 กังวลนอยถึงนอยที่สุด  
 

 เมื่อถามวา สถานการณทางเศรษฐกิจของไทยในปจจุบัน  ถึงเวลาหรือยงัที่ตองใชอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
ในการแกปญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะในประเด็นคาเงนิบาท รอยละ  46.2  เห็นวายังไมถึงเวลา  โดยใหเหตุผลวา 
อัตราดอกเบี้ยไมใชตนตอของปญหา อีกทัง้อัตราดอกเบีย้ไมใชเครื่องมือดูแลคาเงินบาทที่มีประสิทธิภาพ  
หากแตเปนเครื่องมือที่ใชดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ  ขณะที่รอยละ  29.2  เห็นวาถึงเวลาแลว  
เนื่องจากคาเงนิบาทแข็งเพราะดอกเบี้ยสูงกวาประเทศอืน่ๆ ทําใหเงนิไหลเขาประเทศทําใหคาเงินบาทแข็ง  
ประกอบกับเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มชะลอตัว นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตรรอยละ 49.2  ยังเห็นวา การลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 1.0  เปนการแกปญหาเงินบาทแข็งคาท่ีไมถูกทาง  ขณะที่รอยละ 18.5 เห็นวาถูก
ทางแลว และรอยละ 55.4  เห็นวา กนง.  ควรปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยควรใหความสําคัญกับภาวะเงินเฟอ
มากกวาคาเงินบาท  ขณะที่รอยละ  18.5 เหน็วาควรใหความสําคัญกับคาเงินบาทมากกวา   
 

สําหรับ   ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันท่ี 29 พฤษภาคมที่จะถึงนี้  นักเศรษฐศาสตร
รอยละ 41.5 คาดวา  กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรอยละ 0.25  เปนรอยละ 2.50  ขณะทีร่อยละ  38.5  
คาดวา  กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวเทาเดิมที่รอยละ 2.75  
 

 ทั้งนี้  นักเศรษฐศาสตรรอยละ  73.8  เห็นวานโยบายการเงินจําเปนตองสอดประสานกับนโยบายการ
คลัง  มีเพยีงรอยละ  10.8  เทานั้นที่เหน็วาไมจําเปนตองสอดประสานกัน 
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 สุดทายเมื่อถามวามีความเชือ่มั่นมากนอยเพียงใดตอการทําหนาที่ ผูวาฯ ธปท. ของคุณประสาร          
ไตรรัตนวรกุล โดยเฉพาะการเตรียมมาตรการรองรับคาเงินบาทแข็ง  รอยละ  80.0  เชื่อม่ันมากถึงมากที่สุด  มี
เพียงรอยละ  13.8  ที่เชื่อมั่นคอนขางนอยถึงไมเชื่อมั่นเลย 
  

สวนสิ่งที่นักเศรษฐศาสตรตองการบอก ผูวาฯ ธปท. และ รัฐมนตรีฯ คลัง เกี่ยวกับปญหาความขัดแยง
ทางความคิดทีเ่กิดขึ้น  มดีังนี ้ 
 

(1) หนัหนาเขาหากัน  เปดใจรับฟงความคดิเห็นซึ่งกนัและกัน  ใหเกยีรติกัน  โดยยึดผลประโยชนของ
ประเทศเปนทีต่ั้ง 

(2)  เขาใจอํานาจหนาที่ของแตละฝาย  ไมกาวกายอํานาจกนั   ไวใจและเชื่อมั่นกัน  แลวแกไขปญหา
ตามอํานาจที่มโีดยมีเปาหมายเดยีวกันคือการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ 

(3) อยาใชทิฐิ  ตัดสินใจอยางชาญฉลาดภายใตขอมูลและประสบการณที่มี  ใชส่ือใหนอยลงเพื่อไมให
มีขาวหลุดออกไปเพราะจะดูไมดีในตลาด  และประสิทธิภาพของเครื่องมือจะลดลง   

 

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

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

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1.  ความกังวลของนักเศรษฐศาสตรตอปญหาความขัดแยงทางความคดิที่เกิดขึ้นระหวางรัฐมนตรีฯ คลัง กับ       

ผูวาฯ ธปท.   
  รอยละ  63.1   กังวลมากถึงมากท่ีสุด 
    (แบงเปนกังวลมากที่สุดรอยละ  7.7  และกังวลมากรอยละ  55.4)  
  รอยละ  32.3  กังวลนอยถึงนอยที่สุด 
  (แบงเปนกังวลนอยที่สุดรอยละ  9.2  และกังวลนอยรอยละ  23.1) 
 รอยละ  4.6 ไมตอบ/ไมแนใจ 
 

2.  ความเหน็ตอประเด็น “สถานการณทางเศรษฐกิจของไทยในปจจุบนั  ธนาคารแหงประเทศไทย โดย
คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ถึงเวลาหรือยังท่ีตองใชอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการแกปญหา
เศรษฐกิจในปจจุบันโดยเฉพาะในประเดน็คาเงินบาท”   

  รอยละ  46.2 ยังไมถงึเวลา  เพราะ  
(1) อัตราดอกเบี้ยนโยบายไมใชตนตอของปญหา หากลดดอกเบี้ยไมเพยีงจะไมชวยให
เงินบาทออนคาแตจะกอปญหาอื่นตามมาดวย เชน เงินเฟอ ครัวเรือนกอหนี้มากขึ้น  
การออมลดลง   
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(2) อัตราดอกเบี้ยนโยบายไมใชเครื่องมือดแูลคาเงินบาทที่มีประสิทธิภาพ  หากแตเปน
เครื่องมือที่ใชดูแลเสถียรภาพเศรษฐกจิภายในประเทศ  ดังนั้นควรใชเครื่องมืออ่ืนที่มี
ประสิทธิภาพในการดแูลคาเงินบาทมากกวา   
(3) สถานการณคาเงินบาทแข็งไมไดรุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค  
ผูประกอบการยังพอปรับตัวได  อีกทั้งเศรษฐกิจโดยรวมยังขยายตัวดี  นอกจากนี้  
ผูเกี่ยวของตองเชื่อมั่นใน กนง. ที่มีผูทรงคุณวุฒิมากมาย    

รอยละ  29.2 ถึงเวลาแลว   เพราะ  
(1) คาเงินบาทแข็งเพราะดอกเบี้ยสูงกวาประเทศอื่นๆ ทีม่ีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลง   
(2) เศรษฐกิจในประเทศเริ่มชะลอตัว  และมีผลกระทบใหเห็นจากปญหาคาเงินบาทแข็ง   
(3) แรงกดดนัเงินเฟออยูในระดับต่ํา ความกังวลเกีย่วกับปญหาฟองสบูยังไมชัดเจน    

รอยละ  24.6 ไมตอบ/ไมแนใจ 
 

3.  ความเหน็ตอประเด็น “การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ1.0 จะชวยแกปญหาเงนิบาทแขง็คาไดถูกทางหรือไม” 
 รอยละ  18.5 ถูกทาง   
 รอยละ  49.2 ไมถูกทาง   
 รอยละ  32.3 ไมตอบ/ไมแนใจ 
 

4. ความเหน็ตอประเด็น “สถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน กนง. ควรปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  โดยควรให
ความสําคัญกับสิ่งใดมากกวากันระหวาง เสถียรภาพภายนอก (คาเงนิบาท) กับเสถียรภาพภายใน (ภาวะเงินเฟอ)”
 รอยละ  18.5 ควรใหความสําคัญกับเสถียรภาพภายนอก (คาเงินบาท) มากกวา  
 รอยละ  55.4 ควรใหความสาํคัญกับเสถียรภาพภายใน (ภาวะเงินเฟอ) มากกวา 

 รอยละ  26.1 ไมตอบ/ไมแนใจ 

 

5.  การคาดการณอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในวันประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ(กนง.) ในวนัที่ 29 
พฤษภาคมนี้  กนง. จะมีมติเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยางไร 

 รอยละ  38.5 กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวเทาเดมิที่รอยละ 2.75  
 รอยละ  41.5 กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง เปนรอยละ 2.50 

(นักเศรษฐศาสตร 22 ใน 25 คน เชื่อวา กนง. จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรอยละ 
0.25 เปนรอยละ 2.50  จํานวน 1 คนเชื่อวาจะอยูที่รอยละ 2.25 และจํานวน 2 คนเชื่อ
วาจะอยูที่รอยละ 2.00)  

 รอยละ  1.5 กนง. จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึน้เปนรอยละ 3.00  
 รอยละ  18.5 ไมตอบ/ไมแนใจ 
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6.  ความเหน็ตอประเด็น “สถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน  การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหง
ประเทศไทย (ธปท.) กับนโยบายการคลังของกระทรวงการคลัง จําเปนตองสอดประสานกันหรือไม” 

 รอยละ  73.8 จําเปนตองสอดประสานกัน 
 รอยละ  10.8 ไมจําเปนตองสอดประสานกัน 

รอยละ  13.8 อ่ืนๆ คือ ตองมีเปาหมายเดียวกัน แตคนละบทบาทหนาทีก่ัน กลาวคือ มเีปาหมายให
เศรษฐกิจมกีารเติบโตอยางมีเสถียรภาพเหมือนกนั โดยกระทรวงการคลังมีหนาที่ทํา
ใหเศรษฐกิจเตบิโต  สวนธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ทําใหเศรษฐกิจมี
เสถียรภาพ (เร่ืองเติบโตตองพึ่งคลัง  เร่ืองเสถียรภาพตองพึ่ง ธปท. ) 

 รอยละ  1.6 ไมตอบ/ไมแนใจ 
 
 

7.  ความเชื่อม่ันตอการทําหนาท่ี ผูวาฯ ธปท. ของคณุประสาร ไตรรัตนวรกุล (โดยเฉพาะการเตรยีมมาตรการ
รองรับคาเงินบาทแข็ง) 

 

  รอยละ  80.0  เชื่อม่ันมากถึงมากที่สุด 
  (แบงเปนเชื่อมัน่มากที่สุดรอยละ 18.5  และเชื่อมั่นคอนขางมากรอยละ  61.5) 
 รอยละ  13.8  เชื่อมั่นคอนขางนอยถึงไมเชือ่มั่นเลย 
   (แบงเปนเชื่อมัน่คอนขางนอยรอยละ  9.2  และไมเชื่อมัน่เลยรอยละ  4.6)  
 รอยละ  6.2    ไมตอบ/ไมแนใจ 
 
 

8.  สิ่งท่ีนักเศรษฐศาสตรตองการบอก ผูวาฯ ธปท. และ รัฐมนตรีฯ คลัง เกี่ยวกับปญหาความขัดแยงทาง
ความคิดที่เกดิขึ้น มีดังนี ้

 

(1) หันหนาเขาหากัน  เปดใจรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ใหเกียรติกัน  โดยยดึผลประโยชนของ
ประเทศเปนท่ีตั้ง 

(2)  เขาใจอํานาจหนาท่ีของแตละฝาย  ไมกาวกายอํานาจกัน   ไวใจและเชื่อม่ันกัน  แลวแกไขปญหา
ตามอํานาจที่มีโดยมีเปาหมายเดียวกันคือการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ 

(3) อยาใชทิฐิ  ตัดสินใจอยางชาญฉลาดภายใตขอมูลและประสบการณท่ีมี  ใชสื่อใหนอยลงเพื่อไมใหมี
ขาวหลุดออกไปเพราะจะดูไมดีในตลาด  และประสิทธิภาพของเครื่องมือจะลดลง  หรือใชสื่อให
เปนประโยชน 

(4) อ่ืนๆ คือ มอืที่ 3 ควรหยดุวิพาวจิารณ, ผูวาฯ ธปท. ควรลาออก, ดอกเบี้ยไมตอบโจทยการ
แกปญหาเงนิบาทแข็งทั้งหมด, อยาลดดอกเบี้ยมากเพื่อ Shock คาเงินบาท เพราะเศรษฐกิจภาพ
ใหญอาจ Shock ตาม, ใชเครื่องมือใหหลากหลายขึ้น(ไมไดมีดอกเบี้ยเพียงอยางเดียว)      
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
1.   เพือ่สะทอนความเห็นในประเดน็ดานเศรษฐกจิจากผูทีม่ีความรูและความเชีย่วชาญดานเศรษฐกิจ

โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 
2.   เพือ่เสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรยีมการและวางแผนงานเพื่อกอใหเกดิ

ประโยชนสูงสดุกับประเทศไทย 
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี

สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง จะตอง
มีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วจิัย/หรืองานที่เกีย่วของทีต่องใชความรูความสามารถดาน
เศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจยัเศรษฐกิจระดับชัน้
นําของประเทศ จํานวน 35 แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง  สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  สํานักดัชนเีศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  
ศูนยวิจัยกสิกรไทย  สมาคมธนาคารไทย  บริษัททริสเรทติ้ง  ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศ
ไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารธนชาต  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
ธนาคารไทยพาณิชย    บริษทัหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสนิ  บริษัท
หลักทรัพยเอเชียพลัส  บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย  บริษทัหลักทรัพยจดัการกองทุนฟนันซา คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทกัษิณ  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยแมโจ  สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัขอนแกน  คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร)มหาวิทยาลัยนเรศวร  ภาควิชาเศรษฐศาสตรคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา  สํานักวชิาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวทิยาลัย
กรุงเทพ     

 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวจิัยโดยการเลือกตวัอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-

probability sampling) แตละหนวยตวัอยางที่จะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และดาํเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนกัเศรษฐศาสตร
ในหนวยงานที่กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  16 – 22 พฤษภาคม 2556 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  27 พฤษภาคม 2556 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
             หนวยงานภาครัฐ 28 43.0 
             หนวยงานภาคเอกชน 25 38.5 
             สถาบันการศึกษา 12 18.5 

รวม 65 100.0 
เพศ       ชาย 39 60.0 
              หญิง 26 40.0 

รวม 65 100.0 
อายุ  18 ป – 25 ป 2 3.1 
              26 ป – 35 ป 20 30.8 
              36 ป – 45 ป 21 32.3 
              46 ปขึ้นไป 22 33.8 

รวม 65 100.0 
   
การศึกษา       ปริญญาตรี 4 6.1 
               ปริญญาโท 43 66.2 
               ปริญญาเอก 18 27.7 

รวม 65 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
               1-5  ป 11 16.9 
               6-10 ป 17 26.2 
               11-15 ป 10 15.4 
               16-20 ป 8 12.3 
               ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 19 29.2 

รวม 65 100.0 
 

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 


