
 
 
 

    

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “ความเห็นตอมาตรการควบคุมสินเชื่ออสังหาฯ ของ ธปท.” 

 

นักเศรษฐศาสตร  40 ใน 50 คน หนุนมาตรการควบคุมสินเชื่ออสังหาฯ ของ ธปท.  ชี้  กันไวดีกวาแก 
  

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรที่ทํางานอยู
ในหนวยงานดานการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 22  แหง เร่ือง “ความเห็นตอ
มาตรการควบคุมสินเชื่ออสังหาฯ ของ ธปท.”  โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่   12-15  พ.ย. ที่ผานมา  พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรจํานวน 30 ใน 50 คน   ช้ีใหเห็นวาปจจุบนัเริ่มมีสัญญาณฟองสบูในภาค
อสังหาริมทรัพย  แมวาสัญญาณดังกลาวจะยังไมเดนชดันักเมื่อเทียบกับปญหาฟองสบูในชวงวิกฤติป 40         
เมื่อสอบถามถึงโอกาสที่จะเกิดปญหาฟองสบูในภาคอสงัหาริมทรัพยในปหนา (พ.ศ. 2554) หาก ธปท. ไมออก
มาตรการควบคุมใดๆ  นักเศรษฐศาสตรจํานวน  28  คนยงัคงเชื่อวาโอกาสการเกิดฟองสบูในภาค
อสังหาริมทรัพยอยูในระดบัต่ํา  ขณะทีจ่าํนวน  17 คนมองวามีโอกาสสูงที่จะเกิดฟองสบู (และในจํานวนนี้  10 
คนมองวามาตรการของ ธปท. ที่ออกมายังมีความเขมขนไมเพียงพอที่จะแกปญหาฟองสบู) 
 

 นอกจากนี้  เมือ่สอบถามความเห็นที่มีตอ มาตรการควบคมุสินเชื่ออสังหาฯ ของ ธปท. นักเศรษฐศาสตร
มากถึง 40 ใน 50 คน สนับสนุนการดําเนินมาตรการดังกลาวของ ธปท.  โดยมองวา  มาตรการดังกลาวเปน
มาตรการที่ออกมาปองกันซึง่ดีกวามาแกในภายหลัง  เพราะอาจจะไมทันการณ   อีกทั้งยังเปนการสงสัญญาณไป
ยังผูประกอบการและผูซ้ือ  ซ่ึงจะสงผลในแงจิตวิทยา  และเปนการรักษาเสถียรภาพในระยะยาวอีกดวย   
 

 ทั้งนี้  นักเศรษฐศาสตรหลายทานไดกลาวชืน่ชมการดําเนนิมาตรการของ ธปท. ในครั้งนี้วาเปน
มาตรการที่ดี  ไมเขมงวดจนเกินไป  แตสามารถสงผลกระทบในแงจิตวทิยาตอตลาดได  อีกทั้งยังมกีารขอความ
คิดเห็นจากผูประกอบการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน  อันชวยใหตลาดมกีารซึมซับขาวในระดบัหนึ่ง
กอนการประกาศมาตรการออกมา 
 

สําหรับในปหนา (พ.ศ. 2554)  นักเศรษฐศาสตรยังคงเปนหวงการเกิดฟองสบูในตลาดหลักทรัพย       
ตลาดตราสารหนี้  ตลาดทองคํา  ตลาดสินคาโภคภัณฑ  รวมถึง  ธุรกิจอสังหาฯ ในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการ
ทองเที่ยว  อันเปนผลสืบเนื่องจากการดําเนนินโยบายการเงินของสหรัฐ 
 
 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
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1.  ความเหน็เกี่ยวกับ  สัญญาณของฟองสบูในภาคอสังหาริมทรัพย 
  

มีสัญญาณฟองสบูในภาคอสงัหาริมทรัพย  จํานวน  30 (หรือรอยละ  60.0) 
ไมมีสัญญาณฟองสบูในภาคอสังหาริมทรัพย จํานวน  17 (หรือรอยละ  34.0) 
ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ จํานวน  3 (หรือรอยละ  6.0) 

รวม จํานวน  50 (หรือรอยละ  100.0) 
 
2.   ความเหน็เกี่ยวกับ  โอกาสในการเกิดปญหาฟองสบูภาคอสังหาริมทรัพยในปหนา (พ.ศ. 2554) หาก ธปท. ไม

ออกมาตรการควบคุมสินเชือ่ภาคอสังหาฯ    
 

มีโอกาสสูงตอการเกิดฟองสบู  และ 
     มาตรการมีความเขมขนเพียงพอที่จะแกปญหาฟองสบู      จํานวน   5     
     มาตรการมีความเขมขนไมเพียงพอทีจ่ะแกปญหาฟองสบู  จํานวน  10 
      ไมแสดงความเหน็                                                              จํานวน  2 

จํานวน  17 (หรือรอยละ  34.0) 

มีโอกาสนอยตอการเกิดฟองสบู จํานวน  28 (หรือรอยละ  56.0) 
ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ จํานวน  5 (หรือรอยละ  10.0) 

รวม จํานวน  50 (หรือรอยละ  100.00) 
 
3.  ความเหน็เกี่ยวกับ  มาตรการควบคุมสนิเชื่ออสังหาฯ ของ ธปท. 
 

เห็นดวย   จํานวน  40 (หรือรอยละ  80.0) 
   เนื่องจาก  1. เปนมาตรการที่ออกมาปองกันที่ดกีวามาแกภายหลัง  เพราะอาจจะไมทันการณ 
                   2. เปนการสงสัญญาณไปยังผูประกอบการและผูซ้ือ  ซ่ึงจะสงผลในแงจิตวทิยา 
                   3.  เปนการรักษาเสถียรภาพในระยะยาว  ชวยกล่ันกรองคุณภาพการกอหนี้ 
ไมเห็นดวย   จํานวน  5 (หรือรอยละ  10.0) 
    เนื่องจาก  ยงัไมถึงเวลา และภาคอสังหาฯ ยังไมไดมีภาวะฟองสบู  อีกทั้งจะกระทบกับผูบริโภคได 
ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมทราบ จํานวน  5 (หรือรอยละ  10.0) 

รวม จํานวน  50 (หรือรอยละ  100.0) 
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4. ความเหน็เกีย่วกับ  ภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาฟองสบูในปหนา (พ.ศ. 2554)   
 

 นักเศรษฐศาสตรไดใหขอสังเกตุวาการดําเนินนโยบายการเงินของสหรัฐวาจะทําใหมีเงินทุนไหลเขา
มายังภูมภิาคเอเชียเพิ่มขึ้นอกีอยางแนนอนและจะกอใหเกิดปญหาฟองสบูในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย  
ตลาดตราสารหนี้  ตลาดทองคํา  ตลาดสินคาโภคภัณฑ  รวมถึง  ธุรกิจอสังหาฯ ในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการ
ทองเที่ยว 
 
 
********************************************************************************************************************************************************************************* 

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.  เพื่อสะทอนความเห็นในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกจิ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2.  เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประเทศไทย 

 
กลุมตัวอยาง 

เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง 
จะตองมีประสบการณในการทาํงานดานวิเคราะห/วจิัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถ
ดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ป) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วจิัยเศรษฐกิจระดับชัน้นํา
ของประเทศ จาํนวน 22  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ธนาคารซี
ไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณชิย  ธนาคารนครหลวงไทย  ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย  บริษัท  ทริสเรทติ้ง จํากัด  บริษัทศูนยวิจัยกสกิร
ไทย  สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษทั
หลักทรัพยพฒันสิน คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาสงขลานครินทร  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และอาจารยคณะเศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจําศูนยวิจยัมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  12-15  พฤศจิกายน  2553 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  16  พฤศจิกายน 2553 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 22 44.0 
           หนวยงานภาคเอกชน 21 42.0 
           สถาบันการศึกษา 7 14.0 

รวม 50 100.0 
เพศ    
            ชาย 26 52.0 
            หญิง 24 48.0 

รวม 50 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 1 2.0 
            26 ป – 35 ป 24 48.0 
            36 ป – 45 ป 13 26.0 
            46 ปขึ้นไป 12 24.0 

รวม 50 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 2 4.0 
             ปริญญาโท 38 76.0 
             ปริญญาเอก 10 20.0 

รวม 50 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 13 26.0 
              6-10 ป 16 32.0 
              11-15 ป 4 8.0 
              16-20 ป 6 12.0 
              ต้ังแต 21 ปขึ้นไป 11 22.0 

รวม 50 100.0 
 

 


