
 
 
 

    

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “นโยบายบริหารจัดการราคาสินคาของรัฐบาล” 

 

นักเศรษฐศาสตรรอยละ 46.2 ประเมินรัฐบาลบริหารจัดการแกปญหาราคาสินคาไดแคระดับพอใช  
ขณะที่รอยละ 44.6 ประเมินวาอยูในระดับคอนขางแยถึงแยมาก    
รอยละ 61.6 มองการตรึงราคาน้ํามันดีเซลมาไมถูกทาง  พรอมเสนอ 3 แนวทางแกปญหา 
  
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรที่ทํางานอยู
ในหนวยงานดานการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ 24 แหง จํานวน 65 คน เร่ือง “นโยบาย
บริหารจัดการราคาสินคาของรัฐบาล” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่   14-16 มี.ค. ที่ผานมา  พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรรอยละ 73.9 ประเมินวาปญหาราคาสินคาท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นในปจจุบันมีความรุนแรง
จัดอยูในระดับปานกลาง  และนักเศรษฐศาสตรมากกวาครึ่ง (รอยละ 53.8) มองวาในชวง 1-2 ปขางหนา
เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเขาสูภาวะ Stagflation หรือ ภาวะเศรษฐกิจที่ราคาสินคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นพรอมๆ กับ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจหรือมีการวางงานเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตรรอยละ  46.2ไดประเมิน
ความสามารถดานการบริหารจัดการและแกปญหาราคาสินคาของรัฐบาลอยูในระดับแคพอใช  ขณะที่รอยละ  
44.6  มองวาอยูในระดับคอนขางแยถึงแยมาก มีเพียงรอยละ 9.2 เทานั้นที่มองวาอยูในระดับคอนขางดี   
 

 เมื่อสอบถามถึงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายตรึงราคาน้ํามันดีเซลท่ี 30 บาทตอลิตรจนถึงสิ้น
เดือนเมษายนนี้  นักเศรษฐศาสตรรอยละ 61.6 มองวาเปนการดําเนินนโยบายที่ไมถูกทาง   พรอมท้ังเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมสําหรับใชในชวงเดือนพฤษภาคมเปนตนไป คือ  แนวทางที่ 1  ปลอยใหราคาน้ํามัน
เคลื่อนไหวตามกลไกตลาด  แนวทางที่ 2  ทยอยลดการอุดหนุนราคาน้ํามันเปนขั้นๆ จนเทากับราคาตลาดใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม  และแนวทางที่ 3  ปลอยใหราคาน้ํามันเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดพรอมกับการอุดหนุน
บางสวนในสัดสวนที่เหมาะสมกับราคาน้ํามันในตลาดโลก 
 

สวนความเห็นเกี่ยวกับการที่นายกฯอภิสิทธ์ิ จะนําแนวคิดในการปรับเพิ่มคาแรงเพื่อสรางความสมดุลให
ทันกับราคาสินคาท่ีปรับสูงขึ้น (ทฤษฏี 2 สูง ของคุณธนินท เจียรวนนท) มาใชเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับ
ประชาชน นักเศรษฐศาสตรรอยละ 46.2  ไมเห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว  โดยใหเหตุผลวาจะทําใหเกิดการ
คาดการณเงินเฟอ และทําใหปญหาเงินเฟอรุนแรงขึ้น อีกทั้งแรงงานบางสวนทํางานไมมีประสิทธิภาพ  
เพราะฉะนั้น การเพิ่มคาแรงจะทําใหผูประกอบการลดการจางงานกับแรงงานกลุมดังกลาว แลวหันไปจาง
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แรงงานตางดาว  ดังนั้น  หากจะเพิ่มคาแรงควรเพิ่มเฉพาะแรงงานทํางานมีประสิทธิภาพสูงเทานั้น ซ่ึงจะทําให
ความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยเพิ่มขึ้น     

 

สําหรับความเห็นเกีย่วกับการที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายปรบัเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อ
ลดแรงกดดันเงินเฟอนั้น  นกัเศรษฐศาสตรรอยละ 66.2 เห็นดวยกับแนวทางดงักลาว โดยใหเหตุผลวา  เปนการ
ชวยชะลอการปรับเพิ่มของเงินเฟอที่เกดิจากดานอุปสงค ทําใหราคาสินคาเคลื่อนไหวอยางมีเสถียรภาพ  รวมถึง
ทําใหเศรษฐกจิเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  อีกทั้งยังเปนการสงสัญญาณใหเอกชนรับทราบ ปองกันการเกิดเงินเฟอ
ในรอบที่สอง 
 
 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
 
1  ความเหน็เกีย่วกับระดับความรุนแรงของปญหาราคาสนิคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปจจบุัน 

รุนแรงมาก   รอยละ 13.8  
รุนแรงปานกลาง   รอยละ 73.9 
ไมรุนแรง   รอยละ 10.8 
ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 1.5 
 

2  ความเหน็เกีย่วกับโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะเขาสูภาวะ Stagflation หรือ ภาวะเศรษฐกิจที่ราคาสินคาปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้นพรอมๆ กับการชะลอตัวของเศรษฐกิจหรือมีการวางงานเพิม่ขึ้น ในชวง 1-2 ปนี ้ 

มีโอกาส    รอยละ 53.8    
ไมมีโอกาส   รอยละ 40.0   
ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 6.2 

 
3  การประเมนิความสามารถดานการบริหารจัดการและแกปญหาราคาสินคาของรัฐบาลนายกอภสิิทธิ์ฯ  

ดีเยีย่ม    รอยละ 0.0 
คอนขางดี   รอยละ 9.2 
พอใช    รอยละ 46.2 
คอนขางแย   รอยละ 35.4    
แยมาก      รอยละ 9.2    
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4   ความเหน็เกี่ยวกับการดาํเนินนโยบายตรึงราคาน้ํามันดีเซลท่ี 30 บาทตอลิตรจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ เพื่อลด
ตนทุนภาคขนสงเพื่อชวยชะลอการปรับขึ้นของราคาสินคาวาเปนการดาํเนินนโยบายที่ถูกทางหรือไม  

เปนการดําเนนินโยบายที่ถูกทาง   รอยละ 21.5  
เปนการดําเนนินโยบายที่ไมถูกทาง  รอยละ 61.6  

โดยแนวทางทีเ่หมาะสมสําหรับใชในชวงเดอืนพฤษภาคมเปนตนไป คือ 
(1)   ปลอยใหราคาน้ํามันเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด 100% 
(2)    ทยอยลดการอุดหนนุราคาน้ํามันเปนขัน้ๆ จนเทากับราคาตลาดในระยะเวลาที่เหมาะสม 
(3)   ปลอยใหราคาน้ํามันเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดพรอมกับการอุดหนุนบางสวนในสัดสวนที่

เหมาะสมกับราคาน้ํามันในตลาดโลก 
ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ   รอยละ 16.9 

 
5   ความเหน็เกี่ยวกับการทีน่ายกฯอภิสิทธ์ิ จะนําแนวคิดในการปรับเพิ่มคาแรงเพื่อสรางความสมดุลใหทันกับ

ราคาสินคาท่ีปรับสูงขึ้น (ทฤษฏี 2 สูง ของคุณธนินท เจยีรวนนท) มาใชเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกบั
ประชาชน              

เห็นดวย    รอยละ 33.8 
เพราะ   (1)  คาแรงในปจจุบันยังต่ําเกินไปเมื่อเทยีบกับเงินเฟอ  
 (2)  เพื่อใหรายไดเพียงพอกบัราคาสินคาที่สูงขึ้น 
 (3)  เปนการกระตุนเศรษฐกจิอีกทางหนึ่ง แตตองมีมาตรการไมใหราคาสินคาอื่นเพิ่มตาม 
 

ไมเห็นดวย    รอยละ 46.2 
เพราะ  (1)   เปนชวงเวลาที่ไมเหมาะสม เพราะจะทําใหเกดิการคาดการณเงินเฟอ และทําให

ปญหาเงินเฟอรุนแรงขึ้น สุดทายรายไดก็อาจเพิ่มขึ้นไมทนักับเงินเฟออยูด ี
(2)  แรงงานบางสวนทํางานไมมีประสิทธิภาพ  เพราะฉะนั้น การเพิ่มคาแรงจะทําให

ผูประกอบการลดการจางงานกับแรงงานกลุมดังกลาว แลวหันไปจางแรงงานตางดาว 
(3)  ควรเพิ่มคาแรงเฉพาะกบัแรงงานทํางานมีประสิทธิภาพสูงเทานัน้ ซ่ึงจะทําให

ความสามารถในการแขงขนัของสินคาไทยเพิ่มขึ้น     
ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 20.0 
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 6  ความเหน็เกี่ยวกับการที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดแรงกดดัน
เงินเฟอ 

 

เห็นดวย    รอยละ 66.2 
เพราะ  (1)   เปนการชวยชะลอการปรับเพิ่มของเงินเฟอที่เกิดจากดานอุปสงค ทําใหราคาสินคา

เคลื่อนไหวอยางมีเสถียรภาพ  รวมถึงทําใหเศรษฐกิจเตบิโตอยางมีเสถียรภาพ 
 (2)  เปนการสงสัญญาณใหเอกชนรับทราบ  ปองกันการเกิดเงนิเฟอในรอบที่สอง 
 (3)  อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงยงัอยูในระดับต่าํ  และยังไมสูงมากเมื่อเทียบกับภูมภิาคอื่น 

ไมเห็นดวย    รอยละ 23.0 
เพราะ  (1)   เงนิเฟอที่เกดิขึ้นมาจากดานอุปทาน  จากปญหาราคาน้ํามันแพง  ราคาสินคาเกษตร

แพง  การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะเปนการซ้ําเติมประชาชน 
(2)  เงินเฟอที่เกิดขึ้นไมไดมาจากดานอุปสงค การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะไมนาแกปญหา

เงินเฟอได 
ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 10.8 
 

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

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                   นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนกัเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
********************************************************************************************************************************************************************************* 
   
 

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. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประเทศไทย 

 
กลุมตัวอยาง 

เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง 
จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถ
ดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ป) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน 24  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารนครหลวงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  บริษัทหลักทรัพย  
ภัทร   บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  บริษัท
หลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส  บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ      
คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัย เชียงใหม                 
คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และอาจารยคณะเศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจําศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  14-16  มีนาคม  2554 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   17  มีนาคม 2554 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 32 49.3 
           หนวยงานภาคเอกชน 22 33.8 
           สถาบันการศึกษา 11 16.9 

รวม 65 100.0 
เพศ    
            ชาย 34 52.3 
            หญิง 31 47.7 

รวม 65 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 31 47.6 
            36 ป – 45 ป 17 26.2 
            46 ปขึ้นไป 17 26.2 

รวม 65 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 3 4.6 
             ปริญญาโท 49 75.4 
             ปริญญาเอก 13 20.0 

รวม 65 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 17 26.2 
              6-10 ป 22 33.8 
              11-15 ป 7 10.8 
              16-20 ป 4 6.1 
              ต้ังแต 21 ปขึ้นไป 15 23.1 

รวม 65 100.0 
 

 


