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ความสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางและอัตราเงินเฟอในประเทศที่
ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอ
The Relationship between the Central Bank Independency and Inflation in
Inflation Targeting Countries
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บทคัดยอ
ความเปนอิสระของธนาคารกลางเปนหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญของการดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบ
การกําหนดเปาหมายเงินเฟอ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวัดระดับความเปนอิสระของธนาคารกลางและ
ศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับอัตราเงินเฟอในประเทศกําลังพัฒนาที่ดําเนิน
นโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอ (Inflation Targeting) โดยใชขอมูลของประเทศกําลัง
พัฒนาที่ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอจํานวน 10 ประเทศ ไดแก บราซิล ชีลี
โคลอมเบีย ฮังการี แม็กซิโก เปรู ฟลิปปนส โปแลนด แอฟริกาใต และไทย ระหวางป พ.ศ. 2546 – 2550 โดยวัด
ความเปนอิสระของธนาคารกลางตามวิธีของ GMT (1991) และวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองทางเศรษฐมิติโดย
ใชวิธี Panel Least Squares
ผลการศึกษาพบวาในประเทศกําลังพัฒนาที่ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงิน
เฟอธนาคารกลางของประเทศฮังการีมีความเปนอิสระสูงสุดและธนาคารกลางของประเทศแอฟริกาใตมีความเปน
อิสระต่ําสุด และจากการศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับอัตราเงินเฟอพบวาไมพบ
ความสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับอัตราเงินเฟอในประเทศกําลังพัฒนาที่ดําเนินนโยบาย
การเงินภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอ
จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาในประเทศกําลังพัฒนาที่ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการ
กําหนดเปาหมายเงินเฟอธนาคารกลางยังไมมีความเปนอิสระอยางแทจริงในการดําเนินนโยบายการเงิน รัฐบาลยัง
สามารถแทรกแซงการทํางานของธนาคารกลางไดในทางปฏิบัติ สงผลใหความเปนอิสระของธนาคารกลางไมมี
ความสัมพันธกับอัตราเงินเฟอ
คําสําคัญ : ความเปนอิสระของธนาคารกลาง การกําหนดเปาหมายเงินเฟอ

ABSTRACT
Central bank independency is one of the significant conditions for inflation targeting system
under monetary policy. The objective of this study is to measure central bank independence index and
analyze the relationship between central bank independence index and inflation in developing
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countries, those recently adopted inflation targeting system. The measurement was conducted by
utilising data of 10 developing countries from 2003 to 2007. These countries include Brazil, Chile,
Colombia, Hungary, Mexico, Peru, Philippines, Poland, South Africa, and Thailand. The data measure
the central bank independence by GMT (1991) method and data analysis from the simulations based
on econometric model by panel least squares method.
The study found that among those 10 developing countries, Hungary’s central bank has the
highest independency and South Africa’s has the least. The study also found that there is no significant
relationship between central bank independence index and inflation in those 10 developing countries.
From the study, it can be concluded that among developing countries, those are adopting the
inflation targeting system, central bank do not have true independence in making monetary policy as
the governments are still able to influence the procedure of monetary policy. As a result, there is no
significant relationship between central bank independence and inflation.
Keywords : Central Bank Independence, Inflation Targeting
E-mail : niparat26@yahoo.com

คํานํา
การศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรการเงินในปจจุบันไดนําแนวคิดเกี่ยวกับความเปนอิสระของธนาคารกลาง
มาพู ด ถึ ง ในประเด็ น ที่ เ ปน ป จ จั ย สํ า คัญ ที่ ทํ า ให ธ นาคารกลางสามารถบรรลุ เ ป า หมายที่ ว างไว คื อ ในการรั ก ษา
เสถี ย รภาพของระดั บ ราคา ซึ่ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความเป น อิ ส ระของธนาคารกลางเริ่ ม ต น จากผลงานของนั ก
เศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลป 2547 คือ Finn E. Kydland and Edward C. Prescott จากบทความเรื่อง “Rules
rather than Discretion: the Inconsistency of Optimal Plans เขียนขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2520 โดยมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับ "ปญหาความไมสอดคลองของเวลา" (Time Inconsistency) กลาวคือ รัฐบาลโดยทั่วไปโดยเฉพาะรัฐบาลที่
มั ก จะใช น โยบายแบบ "ประชานิ ย ม"
จะประกาศว า จะดํ า เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ แบบ "สุ ขุ ม รอบคอบ"
(Conservative) เพื่อใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ แตในระยะเวลาตอมาโดยเฉพาะในชวงใกลเลือกตั้งใหม จะมีการ
ดําเนินนโยบายเพื่อทําใหประชาชนมีเงินมากขึ้นและรูสึกวา "กินดีอยูดี" มากขึ้น ซึ่งเปนประโยชนตอคะแนนเสียง
ของพรรคตน เชน การพิมพเงินเพิ่มหรือนโยบายการปลอยเงินงบประมาณไปสูรากหญาเพิ่ม การกระทําดังกลาวดู
เหมือนวาเปนประโยชนตอสังคม แตในความเปนจริงกลับจะทําใหเงินเฟอเพิ่มขึ้น ขาวของแพงขึ้น และเศรษฐกิจ
ตกต่ําในที่สุด
ซึ่ง Kydland and Prescott และบทความภายหลังที่ตอยอดแนวคิดของพวกเขา ไดเสนอวา ทางแกไข
ปญหานี้คือตองผลักดันใหเกิด "ความเปนอิสระของธนาคารกลาง" โดยผลักดันใหมีผูวาการธนาคารกลางที่มีความ
สุขุม มีความนาเชื่อถือ และเห็นแกบานเมืองในระยะยาว โดยยึดมั่นกับการตรึงเงินเฟอใหอยูในระดับต่ํา เพื่อ
เสถียรภาพของเศรษฐกิจระยะยาวใหได โดยมีงานศึกษาวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Studies) จํานวนมาก เชน
งานของ Bade and Parkin (1977), Alesina (1988, 1989), Grilli, Masciandaro and Tabellini (1991),
Cukierman et. Al. (1992) และ Alesina and Summers (1993) ไดมีการสรางดัชนีขึ้นมาเพื่อใชวัดระดับความเปน
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อิสระของธนาคารกลาง นอกจากนี้ไดมีการนําคาดัชนีดังกลาวมาทดสอบเพื่อหาความสัมพันธกับอัตราเงินเฟอของ
ประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา ผลการศึกษาพบความสัมพันธในทิศทางตรงขามกันระหวางความ
เปนอิสระของธนาคารกลางและอัตราเงินเฟอ โดยในประเทศอุตสาหกรรมคาสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธ
ระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางและอัตราเงินเฟอมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตใน
ประเทศกําลังพัฒนายังไมสามารถอธิบายความสัมพันธไดอยางชัดเจน
ผลจากการศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับอัตราเงินเฟอทําใหธนาคาร
กลางของหลายประเทศเริ่มใหความสําคัญกับความเปนอิสระของธนาคารกลางมากขึ้น โดยในป 2532 ธนาคาร
กลางของประเทศนิวซีแลนด ไดมีการปฏิรูปกฏหมายเกี่ยวกับธนาคารกลางใหมโดยเพิ่มความเปนอิสระของธนาคาร
กลางจากรัฐบาลมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดมีการเปลี่ยนเปาหมายในการดําเนินนโยบายการเงินโดยเนนการรักษา
เสถี ย รภาพของราคาเป น เป า หมายหลั ก เพี ย งเป า หมายเดี ย ว โดยการนํ า กรอบการกํ า หนดเป า หมายเงิ น เฟ อ
(Inflation Targeting : IT) มาใชเปนประเทศแรกในป 2533
จากการศึกษาเชิงประจักษเกี่ยวกับความเปนอิสระของธนาคารกลางกอนที่นิวซีแลนดจะเปลี่ยนมาใช IT
เชนงานของ Alesina and Summers (1993) พบวาธนาคารกลางของประเทศนิวซีแลนดจัดอยูในกลุมประเทศที่
ธนาคารกลางมีความเปนอิสระต่ําสุดและอัตราเงินเฟอสูง และจากงานศึกษาของ Fry et al., 2000 พบวาภายหลัง
จากที่ธนาคารกลางของประเทศนิวซีแลนดไดเปลี่ยนมาดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบ IT ระดับความเปน
อิสระของธนาคารกลางเพิ่มสูงขึ้นและอัตราเงินเฟออยูในระดับที่ต่ําลง ซึ่งผลจากความสําเร็จในการควบคุมอัตรา
เงินเฟอของธนาคากลางของประเทศนิวซีแลนดทําใหประเทศตางๆ เริ่มใหความสนใจ และเปลี่ยนมาใช IT เปน
เปาหมายในการดําเนินนโยบายการเงิน
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เพื่อวัดระดับความเปนอิสระของธนาคารกลางในประเทศที่ดําเนินนโยบายการเงิน
ภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอเพื่อทราบวาภายหลังการเปลี่ยนมาดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบ
การกําหนดเปาหมายเงินเฟอธนาคารกลางมีความเปนอิสระมากนอยเพียงใดและเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความเปนอิสระของธนาคารกลางและอัตราเงินเฟอในประเทศที่ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนด
เปาหมายเงินเฟอเพื่อนําประโยชนที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการเงินของไทยให
เหมาะสมตอไป

อุปกรณและวิธีการ
แนวคิดทฤษฏีที่ใชในการวิจัย
แนวคิดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวนหลัก สวนแรกเปนแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความเปนอิสระ
ของธนาคารกลาง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้อาศัยแนวคิดของ Grilli, V., D.Masciandaro., and G. Tabellini. (1991) :
GMT (1991) โดยวัดความเปนอิสระของธนาคารกลางจากขอกําหนดในกฏหมายของธนาคารกลางประเทศตางๆ
โดยแบงการวัดความเปนอิสระออกเปน 2 ดาน ไดแก การวัดความเปนอิสระทางดานการเมือง และการวัดความเปน
อิสระทางดานเศรษฐกิจ
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ตารางที่ 1 การวัดความเปนอิสระของธนาคารกลางทางดานการเมือง
คะแนน

ลักษณะของขอกําหนด
1 การแตงตั้งผูวา การธนาคารกลางตองไมมคี นของรัฐบาลเขามาเกี่ยวของ

1.00

2 วาระในการดํารงตําแหนงของผูวา การธนาคารกลางตองมากกวา 5 ป

1.00

3 การแตงตั้งผูบริหารระดับสูงของธนาคารกลางตองไมมคี นของรัฐบาลเขามาเกี่ยวของ

1.00

4 วาระในการดํารงตําแหนงของผูบริหารระดับสูงของธนาคารกลางตองมากกวา 5 ป

1.00

5 รัฐบาลไมมสี วนรวมในการกําหนดอํานาจหนาที่ของผูบริหารของธนาคารกลาง

1.00

6 รัฐบาลไมเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลาง

1.00

7 การดําเนินนโยบายการเงินมีเปาหมายในการรักษาเสถียรภาพของราคาเปนเปาหมาย
สูงสุด

1.00

8 กฏหมายคุมครองการทํางานของธนาคารกลาง

1.00

คะแนนรวม

8.00

ที่มา: V. Grilli, D. Masciandaro., and G. Tabellini. (1991)
โดยการวัดความเปนอิสระทางดานการเมือง มีคะแนนเต็ม 8 คะแนน เมื่อวัดออกมาแลวหากประเทศใดมีคะแนน
ความเปนอิสระมากกวา 4 คะแนน หมายความวาธนาคารกลางของประเทศนั้นมีความเปนอิสระทางดานการเมือง
สูง ในทางกลับกันหากประเทศใดมีคะแนต่ํากวา 4 คะแนน หมายความวา ธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ มีความ
เปนอิสระทางดานการเมืองต่ํา
ตารางที่ 2 การวัดความเปนอิสระของธนาคารกลางทางดานเศรษฐกิจ
ลักษณะของขอกําหนด

คะแนน

1 รัฐบาลไมสามารถกําหนดการกูยืมเงินโดยตรงจากธนาคารกลางไดดวยตนเอง

1.00

2 อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดจากการใหรัฐบาลกูยืมเงินคิดอัตราดอกเบี้ยตลาด

1.00

3 สินเชื่อที่ใหเปนสินเชื่อระยะสั้น

1.00

4 มีการจํากัดจํานวนในการใหสินเชื่อ

1.00

5 ธนาคารกลางไมมสี วนในการซื้อหลักทรัพยรัฐบาลในตลาดแรก

1.00

6 หนาที่ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนหนาที่ของธนาคารกลาง

1.00

7 ธนาคารกลางไมมหี นาที่ดูแลภาคธนาคาร

1.00

คะแนนรวม

7.00

ที่มา: V. Grilli, D. Masciandaro., and G. Tabellini. (1991)
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การวัดความเปนอิสระของธนาคารกลางทางดานเศรษฐกิจ มีคะแนนเต็ม 7 คะแนน เมื่อวัดออกมาแลวหากประเทศ
ใดมีคะแนนความเปนอิสระมากกวา 4 คะแนน หมายความวาธนาคารกลางของประเทศนั้นมีความเปนอิสระ
ทางดานเศรษฐกิจสูง ในทางกลับกันหากประเทศใดมีคะแนต่ํากวา 4 คะแนน หมายความวา ธนาคารกลางของ
ประเทศนั้นๆ มีความเปนอิสระทางดานเศรษฐกิจต่ํา
แนวคิดสวนที่สอง เปนแนวคิดเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับอัตรา
เงินเฟอ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้อาศัยแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลป 2547 คือ Finn E. Kydland and
Edward C. Prescott โดยมีแนวคิดวา อัตราเงินเฟอในระบบเศรษฐกิจขึ้นอยูกับพฤติกรรมของธนาคารกลางและ
การคาดการณ เ งิ น เฟ อ ของสั ง คม เช น ถ า อั ต ราเงิ น เฟ อ อยู ใ นระดั บ ต่ํ า สั ง คมจะคาดการณ ว า เงิ น เฟ อ จะไม
เปลี่ยนแปลง ตนทุนในการเกิดเงินเฟอจะต่ํา แตถาผูกําหนดนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายกลับไปกลับมาจะ
ทําใหสังคมขาดความเชื่อถือตอผูกําหนดนโยบาย และจะไมปรับพฤติกรรมตามนโยบายที่ออกมา สงผลใหการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายไมกระทบตอผลผลิตแตทําใหเงินเฟอสูงขึ้นเนื่องจากคนมีการคาดการณเงินเฟอสูงขึ้น ดังนั้น
หากนโยบายการเงินถูกควบคุมโดยบุคคลที่ใหความสําคัญกับการควบคุมเงินเฟอ ประชาชนและหนวยธุรกิจจะมี
ความเชื่อถือตอผูกําหนดนโยบายและผลทําใหการคาดการณเงินเฟอต่ํา เนื่องจากประชานชนและหนวยธุรกิจเชื่อ
วาผูกําหนดนโยบายจะไมดําเนินนโยบายแบบขยายตัวเพื่อกระตุนเศรษฐกิจมากเกินไป ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเลือก
บุคคลที่ใหความสําคัญกับการควบคุมเงินเฟอมาเปนตัวแทนในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินนั้น ประเทศ
สวนใหญจะใหความสําคัญกับการใหความเปนอิสระแกธนาคารกลางในการดําเนินนโยบายการเงินเนื่องจาก
ธนาคารกลางเปนผูที่มีหนาที่สําคัญในการควบคุมเงินเฟอใหอยูในระดับที่เหมาะสม(โดยเฉพาะธนาคารกลางใน
ประเทศที่ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอ) ดังนั้นเมื่อธนาคารกลางดําเนินงาน
โดยไมมีการแทรกแซงจากรัฐบาลผลทําใหนโยบายของธนาคารกลางมีความนาเชื่อถือและสามารถควบคุมเงินเฟอ
ใหอยูในระดับที่เหมาะสมไดโดยไมมีผลประโยชนทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ (Romer, 1996)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชเปนขอมูลแบบ Panel ซึ่งเปนขอมูลที่ผสมระหวางขอมูลภาคตัวขวาง (Cross-Section Data)
และขอมูลแบบชวงเวลา (Time Series Data) โดยขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-Section Data) คือ ขอมูลของ
ประเทศกําลังพัฒนาที่ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอจํานวน 10 ประเทศ ไดแก
บราซิล ชีลี โคลอมเบีย ฮังการี แม็กซิโก เปรู ฟลิปปนส โปแลนด แอฟริกาใต และไทย สวนขอมูลแบบชวงเวลา
(Time Series Data) คือ ชวงเวลาที่ใชในการศึกษาจะเปนขอมูลรายป โดยครอบคลุมตั้งแตป 2546 – 2550 รวม
ทั้งสิ้น 5 ป โดยเก็บรวมรวมจาก World Development Indicator
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางและอัตราเงินเฟอในประเทศที่
ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนดเงินเฟอ ประกอบดวย การวิเคราะหในเชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis) เปนการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของการดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอ
และการนํานโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอมาใชในประเทศตางๆ รวมทั้งการวัดระดับ
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ความเปนอิสระของธนาคารกลางในประเทศที่ศึกษา สําหรับการวิเคราะหในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
เปนการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดโดยอาศัยแบบจําลองทางเศรษฐมิติ (Econometric
Model) เพื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับอัตราเงินเฟอ โดยการวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงซอน(Multiple Regression) โดยใชแบบจําลองการประมาณการสมการ Panel Data และการ
คาดประมาณดวยวิธี Panel Least Square
แบบจําลองที่ใชในการวิจัย
แบบจําลองที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาจากการประมวลปจจัยที่เกี่ยวของกับอัตราเงินเฟอ จากทฤษฏี
และการตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ โดยตัวแปรที่ใชแทนความเปนอิสระของธนาคารกลาง ไดแก ตัวชี้วัดความเปน
อิสระทางกฏหมายของธนาคารกลางตามงานของ GMT (1991) ซึ่งเปนผลรวมของตัวชี้วัดความเปนอิสระทาง
การเมือง และตัวชี้วัดความเปนอิสระทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังปจจัยอื่นๆมีผลกระทบตอเงินเฟอโดยกําหนดให
เปนปจจัยควบคุม ไดแก อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน อัตราการเพิ่มของปริมาณเงินใน
ความหมายอยางกวาง อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และขนาดของการเปดประเทศ โดยสามารถเขียนในรูปสมการได
ดังนี้
π it = α + β1CBI it + β 2GDPit + β 3 M 2it + β 4 RaelRateit + β 5Openit + ε it

โดยที่ π คือ อัตราเงินเฟอ CBI คือ ตัวชี้วัดความเปนอิสระของธนาคารกลาง GDP อัตราการเพิ่มของ
ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน M 2 คืออัตราการเพิ่มของปริมาณเงินในความหมายอยางกวาง Re alRate คือ
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง Open คือ ระดับการเปดประเทศ ε คือ คาความคลาดเคลื่อน (Error Term) i คือ
ประเทศกําลังพัฒนาที่ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอ t คือ ปที่ศึกษา (2546 –
2550)

ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการศึกษาเชิงพรรณา
ผลการวัดระดับความเปนอิสระของธนาคารกลางในประเทศกําลังพัฒนาที่ดําเนินนโยบายการเงินภายใต
กรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอจํานวน 10 ประเทศ โดยอาศัยแนวคิดของ GMT (1991) พบวา ธนาคารกลาง
ของประเทศฮังการีมีความเปนอิสระสูงสุด 15 คะแนนเต็ม และธนาคารกลางประเทศแอฟริกาใตมีความเปนอิสระ
ต่ําสุด 4 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 3
ผลการศึกษาในเชิงปริมาณ
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกับอัตราเงินเฟอ โดยใชเทคนิค Panel
Least Squares พบวา คาสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับอัตราเงิน
เฟอมีคาไมตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญคัญทางสถิติ แตมีเครื่องหมายเปนลบหมายความวา ในประเทศกําลัง
พัฒนาที่ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอ ความเปนอิสระของธนาคารกลางยัง
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ไมใชปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดอัตราเงินเฟอ ในสวนของตัวแปรควบคุมอื่นๆพบคาสัมประสิทธมีคาแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 3 คาความเปนอิสระของธนาคารกลางในประเทศกําลังพัฒนาที่ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการ
กําหนดเปาหมายเงินเฟอในชวงป 2546 – 2550
ประเทศ

ความเปนอิสระทาง
การเมือง

ความเปนอิสระทาง
เศรษฐกิจ

ความเปนอิสระ
รวม

ฮังการี

7

8

15

โปแลนด

7

7

14

ซิลี

4

7

11

แม็กซิโก

5

6

11

เปรู

3

8

11

บราซิล

4

6

10

ฟลิปนส

5

5

10

โคลอมเบีย

1

7

8

ไทย

4

3

7

แอฟริกาใต

1

3

4

ที่มา : ผูเขียน

สรุปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับอัตราเงินเฟอในประเทศกําลัง
พัฒนาที่ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอ ไมพบความสัมพันธระหวางความเปน
อิสระของธนาคารกลางกับอัตราเงินเฟอซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนา แมวาประเทศที่ศึกษาครั้งนี้จะเปน
ประเทศที่ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอ ซึ่งความเปนอิสระของธนาคารกลาง
เปนหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญของการดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนดเปาหมายเงินเฟอ ซึ่งอาจสรุปได
วา การที่ความเปนอิสระของธนาคารกลางในประเทศกําลังพัฒนาที่ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบการกําหนด
เปาหมายเงินเฟอเนื่องมาจากในประเทศกําลังพัฒนาการนํากฏหมายมาใชในทางปฏิบัติยังไมสามารถทําไดจริง
องคกรอิสระในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญยังไมมีความเปนอิสระอยางแทจริงตามที่กําหนดไวในกฏหมาย
เนื่องจากรัฐบาลยังมีอํานาจในการควบคุมองคกรอิสระได โดยเฉพาะธนาคารกลางซึ่งเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญ
ตอ การกํ า หนดนโยบายการเงิ น ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ทํ า ให รั ฐ บาลมั ก จะ
แทรกแซงการทํางานของธนาคารกลางเพื่อใหเปนไปตามแนวทางที่รัฐบาลกําหนดไว สงผลใหธนาคารกลางไมมี
อํานาจในการควบคุมเงินเฟอใหเปนไปตามนโยบายได
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