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ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  

เรื่อง “ความเห็นนักเศรษฐศาสตรตอการเปลี่ยนกรอบเปาหมายเงินเฟอของ ธปท.” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 กรุงเทพโพลลโดยศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพรวมกับคณะเศรษฐศาสตร เปดเผยผลสํารวจความเห็น          
นักเศรษฐศาสตรจากองคกรช้ันนํา 28 แหง จํานวน 64 คน เร่ือง “ความเห็นนักเศรษฐศาสตรตอการเปล่ียนกรอบ
เปาหมายเงินเฟอของ ธปท.” โดยเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 9 – 21 ตุลาคม 2557 ท่ีผานมา พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรสวนใหญรอยละ 78.1 เห็นดวยกับขอเสนอของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ท่ี
เสนอใหเปล่ียนการใชเปาหมายเงินเฟอ (Inflation Targeting) โดยไปใชกรอบเปาหมายเงินเฟอท่ัวไป หรือ Headline 
Inflation แทนการใชกรอบเงินเฟอพื้นฐาน หรือ Core Inflation ในป 2558 โดยมีเพียงรอยละ 12.5 เทานั้นท่ีไมเห็นดวย  
นอกจากนี้รอยละ 43.8 เห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยควรตั้งกรอบเปาหมายเงินเฟอท่ัวไปไมเกินรอยละ 3.0-4.0  
 

 ในสวนของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย  นักเศรษฐศาสตรรอยละ 76.6 คาดวาคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ีรอยละ 2.0 ในรอบการประชุมวันท่ี 5 พฤศจิกายนนี้  โดยมีเพียงรอยละ 7.8 ท่ีเห็นวา 
กนง. จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ขณะท่ีรอยละ 6.3 เห็นวา กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 
 

 ท้ังนี้นักเศรษฐศาสตรยังไดเสนอแนะวิธีแกปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าใหกับรัฐบาล  ดังนี้ 
 

  อันดับ 1    เรงเบิกจายงบประมาณ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานท่ีมีแผนลงทุนท่ีชัดเจนอยูแลว 
  อันดับ 2    ยกเลิกกฎอัยการศึก  สงเสริมการทองเท่ียว  ซ่ึงจะชวยใหเศรษฐกิจหมุนเวยีนดีข้ึน 

อันดับ 3    สรางงาน  ลดรายจายใหกับประชาชน  เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร ซ่ึงจะทําให  
ประชาชนมีความเชื่อม่ันในเศรษฐกิจมากข้ึน 

 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปน้ี) 
 

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

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดส่ือถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
******************************************************************************************************************* 
 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวเศรษฐกิจ/ ขาวการเมือง 
เรื่อง  ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร    (รวม 4 หนา)

นักเศรษฐศาสตร 78.1% เห็นดวยท่ีจะเปล่ียนไปใชกรอบเปาหมายเงินเฟอท่ัวไปแทนเงินเฟอพื้นฐาน 
76.6% คาด กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ีรอยละ 2.0 ในรอบการประชุม 5 พฤศจิกายนนี้   

เสนอใหรัฐบาลแกเศรษฐกิจตกต่ําดวยการ เรงเบิกจายงบประมาณ ยกเลิกกฎอัยการศึก และเพิ่มรายไดเกษตรกร 
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1.  เห็นดวยหรือไมกับขอเสนอของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ท่ีเสนอใหเปล่ียนการใชเปาหมายเงินเฟอ 
(Inflation Targeting) โดยไปใชกรอบเปาหมายเงนิเฟอท่ัวไป หรือ Headline Inflation แทนการใชกรอบเงินเฟอ
พื้นฐาน หรือ Core Inflation ในป 2558  

   รอยละ 78.1  เห็นดวย  
รอยละ 12.5 ไมเห็นดวย  
รอยละ 9.4 ไมแนใจ 

 

2.  หากเปล่ียนไปใชกรอบเปาหมายเงินเฟอท่ัวไป (แทนกรอบเงินเฟอพืน้ฐาน) ธนาคารแหงประเทศไทยควรตั้งกรอบ
เปาหมายเงินเฟอท่ัวไปไมเกนิรอยละเทาไรตอป (ขอคําถามปลายเปด) 

  รอยละ  4.7 เห็นวาไมควรเกินรอยละ  2.0 
  รอยละ  14.1 เห็นวาไมควรเกินรอยละ  3.0  
  รอยละ  15.6 เห็นวาไมควรเกินรอยละ  3.5 
  รอยละ  14.1 เห็นวาไมควรเกินรอยละ  4.0   
  รอยละ  3.1 เห็นวาไมควรเกินรอยละ  4.5   
  รอยละ  6.3 เห็นวาไมควรเกินรอยละ  5.0    
  รอยละ  1.6 เห็นวาไมควรเกินรอยละ  7.0 
  รอยละ 40.5 ไมตอบ/ไมแนใจ    

 

3. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คร้ังท่ี 7/2557 ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายนนี้  กนง. จะมีการปรับอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายเปนอยางไร (จากปจจุบันท่ีอยูในระดับ 2.00%) 

รอยละ  76.6 เห็นวา กนง. จะคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวระดับเดิมท่ี 2.00% 
รอยละ  7.8 เห็นวา กนง. จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 
รอยละ  6.3 เห็นวา กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 
รอยละ  9.3 ไมตอบ/ไมแนใจ    

 

4.    รัฐบาลควรแกปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าดวยวิธีใด (ขอคําถามปลายเปด) 
 อันดับ 1    เรงเบิกจายงบประมาณ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานท่ีมีแผนลงทุนท่ีชดัเจนอยูแลว 
 อันดับ 2    ยกเลิกกฎอัยการศึก  สงเสริมการทองเท่ียวซ่ึงจะชวยใหเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึน้ 

อันดับ 3    สรางงาน  ลดรายจายใหกับประชาชน  เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร ซ่ึงจะทําให ประชาชนมีความเชื่อม่ัน
ในเศรษฐกิจมากขึ้น 

อันดับ 4    ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะดานสงออก ใหมีความยืดหยุนสามารถแขงขันได 
อันดับ 5    กระตุนการลงทุนภาคเอกชนโดยการใหสิทธิประโยชนลัษณะเดียวกับบีโอไอ 
อ่ืนๆ   ไดแก  นําหลักเศรษฐกจิพอเพียงมาปรับใชท้ังระบบ  ลดอัตราดอกเบ้ีย แกปญหาคอรรัปช่ัน กระจาย

รายไดใหเปนธรรม  และใหความสําคัญกับเศรษฐกิจระยะยาวควบคูกบัระยะส้ัน 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
เพื่อสะทอนความคิดเหน็นกัเศรษฐศาสตรตอแนวคิดการเปล่ียนกรอบเปาหมายเงินเฟอของ ธปท. รวมถึงแนวโนม

อัตราดอกเบ้ียนโยบายในรอบการประชุมท่ีจะถึงนี้ รวมถึงขอเสนอแนะในการแกปญหาเศรษฐกจิตกตํ่า ใหกับประชาชน 
และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรับทราบเพื่อนําไปใชประกอบการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจและธุรกิจตอไป 
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณีสําเร็จ

การศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหน่ึง จะตองมีประสบการณ
ในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานท่ีเกี่ยวของท่ีตองใชความรูความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึง
ปจจุบัน) ท่ีทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับช้ันนําของประเทศ จํานวน 28  แหง  ไดแก  
ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินคาเกษตร
ลวงหนา  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารธนชาต 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารทหารไทย  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส บริษัทหลักทรัพยภัทร 
บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน   บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย  บริษัททิพยประกันชีวิต 
คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชา
เศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ       
คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  คณะเศรษฐศสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ     

 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-probability 

sampling) แตละหนวยตัวอยางท่ีจะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานท่ีกําหนดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  9 – 21 ตุลาคม 2557 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  1 พฤศจิกายน 2557 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 

ประเภทของหนวยงานท่ีกลุมตัวอยางทํางานอยู  
หนวยงานภาครัฐ 33 51.6 

หนวยงานภาคเอกชน 21 32.8 

สถาบันการศึกษา 10 15.6 

รวม 64 100.0 

เพศ               

ชาย 41 64.1 

หญิง 23 35.9 
รวม 64 100.0 

อายุ           

26 ป – 35 ป 17 26.6 

36 ป – 45 ป 27 42.2 

46 ปขึ้นไป 19 29.7 

ไมระบุ 1 1.5 
รวม 64 100.0 

การศึกษา         

ปริญญาตรี 3 4.7 

ปริญญาโท 44 68.8 

ปริญญาเอก 16 25.0 

ไมระบุ 1 1.5 
รวม 64 100.0 

ประสบการณทํางานรวม   
1-5  ป 8 12.5 
6-10 ป 19 29.7 
11-15 ป 13 20.3 
16-20 ป 9 14.1 
ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 14 21.9 
ไมระบุ 1 1.5 

รวม 64 100.0 
 

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     Facebook : www.facebook.com/bangkokpoll 


