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 ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์   

เร่ือง “ความเช่ือมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่” 
 

 
 

 
 
 
 

 ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 “ดร.วิรไท สนัติประภพ” จะเขา้ปฏิบติังานในฐานะผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทยคน
ใหม่  กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ ร่วมกบัคณะเศรษฐศาสตร์ จึงไดด้าํเนินการสาํรวจความเห็นนกั
เศรษฐศาสตร์จากองคก์รชั้นนาํ  27  แห่ง จาํนวน 59 คน เร่ือง  “ความเช่ือม่ันนักเศรษฐศาสตร์ต่อผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทยคนใหม่”  โดยเกบ็ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี  17 – 25 สิงหาคม 2558 ท่ีผา่นมา พบวา่  
 

 ในภาพรวมนกัเศรษฐศาสตร์เช่ือมัน่ “ดร.วิรไท สนัติประภพ” ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ อยู่
ท่ีร้อยละ 62.4  โดยมีความเช่ือมัน่มากท่ีสุดในดา้น ความซ่ือสตัย ์การยดึผลประโยชน์ของประเทศชาติ (ร้อยละ 
73.6) ส่วนความเช่ือมัน่ดา้นอ่ืนๆ มีดงัน้ี 
  ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (ร้อยละ 69.0)   
  การมีวิสยัทศัน์ มองการณ์ไกล (ร้อยละ 63.6)   
  การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ นวตักรรม ความคิดใหม่ๆ (ร้อยละ 61.0)   
  ความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง (ร้อยละ 57.9)   
  การเขา้ถึงประชาชน เขา้ใจประชาชน (ร้อยละ 49.4)   
  

 สาํหรับส่ิงท่ีอยากใหผู้ว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ทาํทนัทีท่ีรับตาํแหน่ง คือ  
  อนัดบั 1   รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท 

อนัดบั 2   สร้างความเช่ือมัน่ดา้นเศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ส่ือสารกบัประชาชนในเร่ืองนโยบาย และ
เร่ืองอ่ืนๆ 
อนัดบั 3   ประสานนโยบายการเงินและการคลงัเพื่อทาํเศรษฐกิจใหเ้ติบโต กระตุน้การลงทุน กระตุน้
การบริโภค  รวมถึงการช่วยเหลือ SMEs ชาวไร่ชาวสวน ผูมี้รายไดน้อ้ย และควรเนน้การทาํงานเชิงรุก 

 

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

หมายเหตุ: รายงานผลสาํรวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตร์ฉบบัน้ี เป็นการสาํรวจความเห็นส่วนตวัของ                
                  นกัเศรษฐศาสตร์ซ่ึงมิได้ส่ือถึงแนวนโยบายขององค์กรทีนั่กเศรษฐศาสตร์สังกดัอยู่แต่อย่างใด 
****************************************************************************************************************************** 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวเศรษฐกจิ/ ข่าวการเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์    (รวม 4 หน้า) 

นักเศรษฐศาสตรเ์ช่ือมัน่ผูว่้าการ ธปท. คนใหม่ 62.4% 
ระบส่ิุงท่ีต้องทาํทนัทีหลงัรบัตาํแหน่งคือ รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท สร้างความเช่ือม่ันด้านเศรษฐกจิให้กบัประชาชน 
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(โปรดพจิารณารายละเอยีดของผลสํารวจดงัต่อไปนี)้ 
 
 

1.  ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ “ดร.วริไท สันตปิระภพ”   

ความเช่ือม่ันด้าน.. 
ร้อยละ 
ค่าความ
เช่ือม่ัน 

ค่าร้อยละ 
เช่ือมัน่
มาก 

ค่อนข้าง 
เช่ือมัน่ 

ไม่ค่อย 
เช่ือมัน่ 

ไม่เช่ือมัน่
เลย 

ไม่ตอบ/ 
ไม่ทราบ 

1. ดา้นการมีวิสยัทศัน์ มองการณ์ไกล 63.6 11.9 64.4 13.6 3.4 6.7 
2. ดา้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 69.0 22.0 59.3 11.9 1.7 5.1 
3. ดา้นความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง 57.9 15.3 40.7 28.8 5.1 10.1 
4. ดา้นความซ่ือสตัย ์การยดึผลประโยชน์ของประเทศชาติ 73.6 32.2 44.1 13.6 0.0 10.1 
5. ดา้นการเขา้ถึงประชาชน เขา้ใจประชาชน 49.4 5.1 35.6 44.1 3.4 11.8 
6. ดา้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ นวตักรรม ความคิดใหม่ๆ 61.0 8.5 62.7 13.6 5.1 10.1 

รวม 62.4 15.8 51.1 20.9 3.1 9.1 
 
2.  ส่ิงท่ีอยากใหผู้ว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ทาํทนัทีท่ีรับตาํแหน่ง    

 อนัดับ 1   รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท 
 อนัดับ 2   สร้างความเช่ือม่ันด้านเศรษฐกจิให้กบัประชาชน ส่ือสารกบัประชาชนในเร่ืองนโยบาย และเร่ือง

เศรษฐกจิอืน่ๆ 
 อนัดับ 3   ประสานนโยบายการเงินและการคลงัเพือ่ทาํเศรษฐกจิให้เติบโต กระตุ้นการลงทุน กระตุ้นการบริโภค  

รวมถึงการช่วยเหลอื SMEs ชาวไร่ชาวสวน ผู้มีรายได้น้อย และควรเน้นการทาํงานเชิงรุก 
  อนัดบั 4  ทบทวนนโยบาย Inflation targeting วา่ยงัจาํเป็นหรือเหมาะสมอยูห่รือไม่ 
 อนัดบั 5  อ่ืนๆ คือ ดูแลเร่ืองการแข่งขนัของธนาคารพาณิชย/์ปรับองคก์ร ธปท. ใหมี้ประสิทธิภาพข้ึน 
 
 

รายละเอยีดในการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์  
1. เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่ของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมีต่อผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ 
2. เพื่อทราบส่ิงท่ีนกัเศรษฐศาสตร์เห็นวา่ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ควรทาํทนัทีท่ีรับตาํแหน่ง      

 

กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ (กรณีสําเร็จ
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การศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยา่งใดอยา่งหน่ึง จะตอ้งมีประสบการณ์
ในการทาํงานดา้นวิเคราะห์/วิจยั/หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถดา้นเศรษฐศาสตร์อยา่งนอ้ย 5 ปีจนถึง
ปัจจุบนั) ท่ีทาํงานอยู่ในหน่วยงานดา้นการวิเคราะห์  วิจยัเศรษฐกิจระดบัชั้นนาํของประเทศ จาํนวน 27  แห่ง  ไดแ้ก่  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย ์ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอม็บีไทย  ธนาคารธนชาต 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  ธนาคารไทยพาณิชย ์ บริษทัหลกัทรัพยภ์ทัร บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย  บริษทัทิพยประกนัชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการและ
สารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร  สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ  
คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัขอนแก่น คณะพฒันาการเศรษฐกิจสถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ และคณะ
เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยักรุงเทพ     

 

วธีิการรวบรวมข้อมูล 
การสํารวจน้ีเป็นการวิจยัโดยการเลือกตวัอย่างประชากรโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non-probability 

sampling) แต่ละหน่วยตวัอยา่งท่ีจะไดรั้บการเลือก จึงเป็นการเลือกตวัอยา่งประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยงันักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานชั้นนาํภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  17 – 25 สิงหาคม 2558 
 

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  17 กนัยายน 2558 
 
 
 

ข้อมูลรายละเอยีดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 
ประเภทของหน่วยงานทีก่ลุ่มตัวอย่างทาํงานอยู่   

หน่วยงานภาครัฐ 28 47.5 
หน่วยงานภาคเอกชน 19 32.2 
สถาบนัการศึกษา 10 16.9 
ไม่ระบุ 2 3.4 
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 จํานวน ร้อยละ 
รวม 59 100.0 

เพศ               
ชาย 36 61.0 
หญิง 21 35.6 
ไม่ระบุ 2 3.4 

รวม 59 100.0 

อายุ           
26 ปี – 35 ปี 6 10.2 
36 ปี – 45 ปี 31 52.5 
46 ปีข้ึนไป 20 33.9 
ไม่ระบุ 2 3.4 

รวม 59 100.0 

การศึกษา         
ปริญญาตรี 2 3.4 
ปริญญาโท 42 71.2 
ปริญญาเอก 13 22.0 
ไม่ระบุ 2 3.4 

รวม 59 100.0 

ประสบการณ์ทาํงานรวม   
1-5  ปี 3 5.1 
6-10 ปี 12 20.3 
11-15 ปี 17 28.8 
16-20 ปี 9 15.3 
ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 16 27.1 
ไม่ระบุ 2 3.4 

รวม 59 100.0 
 

ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)   โทร. 02-350-3500 ต่อ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll     Facebook : www.facebook.com/bangkokpoll 


