
 

ทางออกของรัฐบาลเรื่องการแปรรูป กฟผ. 
 

วตัถุประสงคในการสาํรวจ    
เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตหลงัศาลปกครอง

สูงสุดตัดสินใหระงับการขายหุนไวช่ัวคราว ในประเดน็ตอไปนี ้
1. ประชาชนคิดอยางไรกับคําตัดสินของศาลปกครองสูงสุด 
2. คําตัดสินดังกลาวสงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรอืไมเพียงใด 
3. รัฐบาลควรดําเนินการอยางไรตอไปในเรื่องการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิต 
4. เห็นดวยหรือไมกับนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
5. ควรมกีารรื้อฟนกรณกีารนํารัฐวิสาหกิจ อาทิ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย และ

องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ท่ีมีการแปรรปูไปแลวมาพจิารณาใหมหรอืไม 
ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 

การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชวธิีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครอง จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายทีจ่ะสัมภาษณ  ไดกลุมตัวอยางทั้งส้ิน
จํานวน 1,502  คน  เปนชายรอยละ 42.3  และหญงิรอยละ 57.7 

กลุมตวัอยางมอีายุ 18-25 ปรอยละ 26.4     อายุ 26-35 ปรอยละ 37.9    อายุ 36-45 ปรอยละ 19.8    และอายุ 46 ปข้ึนไป 
รอยละ 15.9  
 กลุมตวัอยางมกีารศกึษาในระดับประถมศกึษารอยละ 7.6     มัธยมศกึษา/ปวช.รอยละ 15.6    อนุปรญิญา/ปวส.รอยละ 10.5  
ปรญิญาตรรีอยละ 54.3    และสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 12.0 

กลุมตวัอยางประกอบอาชีพรบัราชการรอยละ 12.3    พนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 3.9    พนักงานลูกจางบรษิัทเอกชนรอยละ 
48.5   คาขายและธรุกิจสวนตัวรอยละ 12.9   รับจางท่ัวไปรอยละ 8.8    พอบาน แมบาน และเกษยีณอายรุอยละ 4.5   และอื่นๆ  
รอยละ 9.1 

กลุมตวัอยางเปนผูที่เคยเลนหุนรอยละ 13.0  และไมเคยเลนหุนรอยละ 87.0 
  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
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ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :      16 พฤศจกิายน 2548 
              วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :     17 พฤศจกิายน 2548   
              โดย  ศนูยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776       

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 
 
 

สรุปผลการสํารวจ 
 

1. รอยละ 64.8 ระบวุาเห็นดวยกับคาํตดัสินของศาลปกครองสูงสุดที่ใหระงับการขายหุนการไฟฟาฝายผลติไวกอน 
ขณะทีร่อยละ 15.0 ไมเห็นดวย  และรอยละ 20.2  ไมแนใจ 

2. รอยละ 64.0 คดิวาคําตัดสนิดังกลาวสงผลตอความเชือ่มัน่ของนักลงทนุ  ขณะที่รอยละ 21.6 คิดวาไมสงผลตอความเชื่อมั่น   
และรอยละ 14.4 ไมแนใจ 

3. เม่ือถามวารัฐบาลควรดําเนนิการอยางไรตอไปในเรือ่งการแปรรูปการไฟฟาฝายผลติ พบวารอยละ 55.1  เห็นวารัฐบาลควร
ชะลอการแปรรูปไวกอนแลวศึกษาถึงผลดผีลเสียใหรอบคอบอกีครั้งโดยเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหมากขึน้  
ในขณะทีร่อยละ 32.4 เห็นวารัฐบาลควรยกเลกิการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิต   มีเพียงรอยละ 12.5 ที่ เห็นวารฐับาลควร
เดินหนาการแปรรูปตอไป 

4. สําหรับความคิดเห็นตอนโยบายการนาํรัฐวิสาหกจิเขาตลาดหลกัทรัพยนั้น รอยละ 71.6 ไมเห็นดวย โดยใหเหตผุลวา เปน
การนาํสมบัตขิองชาตไิปขายใหคนบางกลุม  ประเทศไทยยังไมมรีะบบการจัดการเรือ่งการแปรรูปและการกระจายหุนที่
ชัดเจนโปรงใส   ประชาชนจะเดอืดรอนเพราะคาสาธารณูปโภคพื้นฐานจะแพงขึน้  และควรระดมทุนดวยวธิอีืน่ที่ดีกวาการ
นํากจิการสาธารณูปโภคพื้นฐานไปเขาตลาดหลกัทรัพย   ขณะทีร่อยละ 28.4  เห็นดวยกับนโยบายการนํารัฐวิสาหกิจเขา
ตลาดหลกัทรพัย โดยใหเหตุผลวา จะชวยใหการบริหารจัดการเปนระบบและลดปญหาการขาดทุน  เปนวธิีการขยายกจิการ
รัฐวิสาหกิจโดยไมตองใชงบประมาณของประเทศ  ประชาชนจะไดมสีวนรวมเปนเจาของรัฐวิสาหกิจ   และจะชวยให
เศรษฐกิจการเงินของประเทศดีข้ึน 

5. สวนความคดิเห็นตอการรื้อฟนกรณีการนาํรัฐวิสาหกจิ อาทิ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย องคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย และองคการสือ่สารมวลชนแหงประเทศไทย ท่ีมีการแปรรูปไปแลวมาพิจารณาใหมนั้น รอยละ 42.5 เห็นวาควรมกีาร 
รือ้ฟนมาพจิารณาใหม  ขณะที่รอยละ 35.8 เห็นวาไมควร  และรอยละ  21.7 ไมแนใจ 
 ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบความคดิเห็นระหวางผูท่ีเคยเลนหุนกับไมเคยเลนหุน พบวา ผูท่ีเคยเลนหุนสวนใหญ  
(รอยละ 52.0) เห็นวาไมควรมีการรือ้ฟน   ขณะท่ีผูไมเคยเลนหุนรอยละ 43.6 เห็นวาควรมกีารรือ้ฟน 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 

ตารางที่ 1:  ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 636 42.3 
            หญิง 866 57.7 
อาย ุ:   
            18 – 25 ป  396 26.4 
            26 – 35 ป 570 37.9 
            36 – 45 ป 298 19.8 
            46 ปข้ึนไป 238 15.9 
การศึกษา   
            ประถมศึกษา 114 7.6 
            มัธยมศึกษา/ปวช. 234 15.6 
            อนุปรญิญา/ปวส. 158 10.5 
            ปรญิญาตร ี 816 54.3 
            สูงกวาปรญิญาตรี 180 12.0 
อาชีพ   
           ขาราชการ 184 12.3 
           พนักงานรัฐวิสาหกิจ 58 3.9 
           พนักงาน/ลกูจางบริษทัเอกชน 730 48.5 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 194 12.9 
           รับจางทั่วไป 132 8.8 
           พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 68 4.5 
           อ่ืนๆ 136 9.1 

 
ตารางที่ 2 : ประสบการณในการเลนหุน 
 จํานวน รอยละ 
เคยเลนหุน 196 13.0 
ไมเคยเลนหุน 1306 87.0 
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  ตารางที่ 3 : เห็นดวยหรอืไมกับคาํตดัสินของศาลปกครองสูงสุดที่ใหระงับการขายหุนการไฟฟาฝายผลติไวกอน 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 972 64.8 
ไมเห็นดวย 226 15.0 
ไมแนใจ 304 20.2 

 
  ตารางที่ 4 : คําตัดสนิของศาลปกครองสูงสุดสงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
สงผล 960 64.0 
ไมสงผล 324 21.6 
ไมแนใจ 218 14.4 

 
  ตารางที่ 5 : รฐับาลควรดําเนินการอยางไรตอไปในเรือ่งการแปรรูปการไฟฟาฝายผลติ 

 จํานวน รอยละ 
ยกเลิกการแปรรูป 486 32.4 
เดินหนาการแปรรูปตอไป 188 12.5 
ชะลอการแปรรูปไวกอนแลวศึกษาถึงผลดี
ผลเสียใหรอบคอบอกีครั้ง 

828 55.1 

 
  ตารางที่ 6: เห็นดวยหรอืไมกับนโยบายการนาํรฐัวสิาหกจิเขาตลาดหลกัทรัพย 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 426 28.4 
ไมเห็นดวย 1076 71.6 
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 ตารางที่ 7 : ควรมกีารรือ้ฟนกรณกีารนํารัฐวิสาหกจิ อาทิ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย องคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย และองคการสือ่สารมวลชนแหงประเทศไทย ท่ีมีการแปรรูปไปแลวมาพิจารณาใหมหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ควร 638 42.5 
ไมควร 538 35.8 
ไมแนใจ 326 21.7 

 
ตารางที่ 8: เปรียบเทียบความคิดเห็นเรื่องควรมกีารรือ้ฟนกรณกีารนํารัฐวิสาหกจิ อาทิ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และองคการสือ่สารมวลชนแหงประเทศไทย ท่ีมีการแปรรูปไปแลวมา
พิจารณาใหมหรอืไมระหวางผูท่ีเคยเลนหุนกับไมเคยเลนหุน 

 ผูท่ีเคยเลนหุน ผูท่ีไมเคยเลนหุน 
ควร 34.7 

(68) 
43.6 
(570) 

ไมควร 52.0 
(102) 

33.4 
(436) 

ไมแนใจ 13.3 
(26) 

23.0 
(300) 

รวม 100.0 
(196) 

100.0 
(1306) 

 
 


