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ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์  

เร่ือง “คาดการณ์อตัราดอกเบีย้นโยบายในรอบการประชุม 2/2558 ของ กนง.” 
 

 
 

 
 

 
 

 กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ ร่วมกบัคณะเศรษฐศาสตร์ ไดด้าํเนินการสาํรวจความเห็นนกั
เศรษฐศาสตร์จากองคก์รชั้นนาํ  28  แห่ง จาํนวน 66 คน เร่ือง  “คาดการณ์อตัราดอกเบีย้นโยบายในรอบการประชุม 2/2558 
ของ กนง.” โดยเกบ็ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี  9 – 17 กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีผา่นมา พบวา่  
 

 นกัเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.2  คาดวา่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคงอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายไวร้ะดบัเดิมท่ีร้อยละ 2.00  มีเพียงร้อยละ  16.7  เท่านั้นท่ีคาดวา่ กนง. จะปรับลดอตัราดอกเบ้ียลงโดยส่วนใหญ่
เห็นวา่ กนง. จะปรับลดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25  ไปอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 1.75  ขณะท่ีร้อยละ  15.1  ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ   
 

 ทั้งน้ี  เม่ือพิจารณาเฉพาะผูท่ี้คาดวา่อตัราดอกเบ้ียนโยบายจะลดลงทั้งหมดจาํนวน 11  คน  ในจาํนวนน้ีมี 9  คน
ท่ีเห็นวา่อตัราดอกเบ้ียจะลดลงเพียงร้อยละ 0.25 
 

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

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

 

ขอ้คาํถาม  “ท่านคาดวา่ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) คร้ังท่ี 2/2558 ในวนัท่ี 11 มีนาคมน้ี กนง. 
จะมีการปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบายเป็นอยา่งไร (จากปัจจุบนัท่ีอยูใ่นระดบั 2.00%)” 
 

 ร้อยละ  68.2  คาดวา่  กนง. จะคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายไวร้ะดบัเดิมท่ี 2.00% 
 ร้อยละ  16.7  คาดวา่  กนง. จะปรับลดอตัราดอกเบ้ียลง 0.25%  ไปอยูท่ี่ระดบั  1.75%   

ร้อยละ  15.1  ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ   
 

หมายเหตุ :   ในจาํนวนนกัเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด 11  คนท่ีคาดวา่  กนง. จะลดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย  ในจาํนวนน้ีมี  9  คน
ท่ีคาดวา่อตัราดอกเบ้ียนโยบายจะลดลง 0.25%  และมีจาํนวน 1 คนท่ีคาดวา่จะลด 0.25%-0.50%  และมี
จาํนวน 1 คนท่ีคาดวา่จะลด 1.00% 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวเศรษฐกจิ/ ข่าวการเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์    (รวม 3 หน้า) 

นักเศรษฐศาสตร์  68.2 % คาด  กนง. คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ที ่2.00% 
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รายละเอยีดในการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์  
คาดการณ์อตัราดอกเบ้ียนโยบายในรอบการประชุมคร้ังท่ี 2/2558 ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน   

 

กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ (กรณีสําเร็จ

การศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยา่งใดอยา่งหน่ึง จะตอ้งมีประสบการณ์
ในการทาํงานดา้นวิเคราะห์/วิจยั/หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถดา้นเศรษฐศาสตร์อยา่งนอ้ย 5 ปีจนถึง
ปัจจุบนั) ท่ีทาํงานอยู่ในหน่วยงานดา้นการวิเคราะห์  วิจยัเศรษฐกิจระดบัชั้นนาํของประเทศ จาํนวน 28  แห่ง  ไดแ้ก่  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย ์ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอม็บีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารทหารไทย  
บริษทัหลกัทรัพยภ์ทัร บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน  บริษทัหลกัทรัพย ์ เอเชียพลสั   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกรุงไทย  บริษทัทิพยประกันชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร  สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ  
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  และคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยักรุงเทพ     

 

วธีิการรวบรวมข้อมูล 
การสํารวจน้ีเป็นการวิจยัโดยการเลือกตวัอย่างประชากรโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non-probability 

sampling) แต่ละหน่วยตวัอยา่งท่ีจะไดรั้บการเลือก จึงเป็นการเลือกตวัอยา่งประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยงันักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานชั้นนาํภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  9 – 17 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  9 มีนาคม 2558 
 
 
 

ข้อมูลรายละเอยีดของกลุ่มตัวอย่าง 
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 จํานวน ร้อยละ 
ประเภทของหน่วยงานทีก่ลุ่มตัวอย่างทาํงานอยู่   

หน่วยงานภาครัฐ 35 53.0 
หน่วยงานภาคเอกชน 23 34.8 
สถาบนัการศึกษา 8 12.2 

รวม 66 100.0 

เพศ               
ชาย 41 62.1 
หญิง 25 37.9 

รวม 66 100.0 

อายุ           
26 ปี – 35 ปี 12 18.2 
36 ปี – 45 ปี 30 45.5 
46 ปีข้ึนไป 24 36.3 

รวม 66 100.0 

การศึกษา         
ปริญญาตรี 3 4.6 
ปริญญาโท 49 74.2 
ปริญญาเอก 14 21.2 

รวม 66 100.0 

ประสบการณ์ทาํงานรวม   
1-5  ปี 5 7.7 
6-10 ปี 16 24.2 
11-15 ปี 16 24.2 
16-20 ปี 7 10.6 
ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 22 33.3 

รวม 66 100.0 
 

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 


