
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : ประชาชนคิดอยางไรกับมาตรการแกปญหาราคาน้ํามันและคาครองชีพ 
 

จากการที่รัฐบาลไดออกนโยบายและมาตรการตาง ๆ เพ่ือแกปญหาราคาน้ํามันและคาครองชีพที่สูงขึ้นอยาง
ตอเน่ือง ทามกลางเสียงวิพากษวิจารณทั้งในแงบวกและลบเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเชื่อม่ันตอการแกปญหา
ดังกลาว ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวขอ 
“ประชาชนคิดอยางไรตอมาตรการแกปญหาราคาน้ํามันและคาครองชีพ” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 20 ปขึ้นไปจาก
ทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,201 คน เม่ือวันที่ 19-20 มิถุนายน 2551   สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. ผลกระทบจากปญหาราคาน้ํามันและคาครองชีพที่เกิดข้ึนในปจจุบัน  พบวา 

• ประชาชนรอยละ 94.9 ระบุวาไดรับผลกระทบคือ รายไดไมพอกับคาใชจาย ตองกูหนี้ยืมสิน  
และตองเอาทรัพยสินไปจํานํา ฯลฯ 
มีเพียงรอยละ 5.1 ที่ระบุวาไมไดรับผลกระทบ เน่ืองจาก ไมตองรับผิดชอบเรื่องคาใชจายในบาน  
ยึดแนวทางการใชชวีิตแบบประหยัดอยูแลว ฯลฯ 

 
 

2. สําหรับมาตรการตาง ๆ โดยรวมที่รัฐบาลออกมาเพื่อแกปญหาราคาน้ํามันและคาครองชีพนั้น 
ประชาชนสวนใหญคือรอยละ 60.4  เห็นดวยกับมาตรการที่ออกมา  มีเพียงรอยละ 9.5 ที่ไมเห็นดวย 
สวนอีกรอยละ 30.1 ไมแนใจเน่ืองจากไมทราบรายละเอียดของมาตรการตางๆ อยางเพียงพอ   

เมื่อพิจารณาแตละมาตรการพบวา การร้ือฟนโครงการเมดอนิไทยแลนด ปลุกกระแสใหคนไทย
หันมาใชสินคาไทยเปนมาตรการที่ประชาชนเห็นดวยมากที่สุด ขณะที่การแจกคูปองบตัรเติมเงินใหผู
มีรายไดนอยเดือนละ 300-400 บาทมปีระชาชนเห็นดวยนอยทีสุ่ด โดยกลุมที่ไมเห็นดวยกับมาตรการ
ดังกลาวใหเหตุผลวา เปนการแกปญหาที่ไมตรงจดุ แกที่ปลายเหตุ มุงหาเสยีงกับคนจน และเชื่อวาจะ
เกิดการรั่วไหลระหวางทาง 

ทั้งน้ี มีรายละเอียดของความคิดเห็นในแตละมาตรการดังน้ี 
 
 



 2

 
• การแจกคูปองบัตรเติมเงินใหผูมีรายไดนอยเดือนละ 300-400 บาท 

เห็นดวย.......................................รอยละ 47.4 
 ไมเห็นดวย...............................รอยละ 25.1 

ไมแนใจ..........................................รอยละ 27.5 
            

• การอัดฉีดงบประมาณป 2551 วงเงิน 1 หม่ืนลานบาทในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน 
และชุมชน (เอสเอ็มแอล) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   เห็นดวย...................................รอยละ 60.7 
  ไมเห็นดวย...............................รอยละ 17.5  

ไมแนใจ.....................................รอยละ 21.8 
 

• อนุมัติงบจัดซื้อปุยราคาถูก 304.5 ลานบาท  
เห็นดวย.......................................รอยละ 56.3 

 ไมเห็นดวย...............................รอยละ 10.9 
  ไมแนใจ.........................................รอยละ 32.8 
            

• ร้ือฟนโครงการเมดอินไทยแลนด ปลุกกระแสใหคนไทยหันมาใชสินคาไทย 
เห็นดวย.......................................รอยละ 84.3 

 ไมเห็นดวย...............................รอยละ 2.9 
  ไมแนใจ.........................................รอยละ 12.8 
 

• เพ่ิมเงินคาครองชีพชั่วคราวแกขาราชการและลูกจางประจํา 
เห็นดวย.......................................รอยละ 77.1 

 ไมเห็นดวย...............................รอยละ 8.6 
  ไมแนใจ.........................................รอยละ 14.3 
 

• คืนที่ดินราชพสัดุ 1 ลานไร เพ่ือใหเกษตรกรใชเพาะปลกูพืชพลังงานทดแทน 
เห็นดวย.......................................รอยละ 68.8  

 ไมเห็นดวย...............................รอยละ 6.2 
  ไมแนใจ.........................................รอยละ 25.0 
 

• โรงกลั่นลดคาการกลั่นและกระจายน้ํามันราคาถูกใหกลุมธุรกิจ ขนสง และประมง 
เห็นดวย.......................................รอยละ 79.2 

 ไมเห็นดวย...............................รอยละ 5.7 
  ไมแนใจ.........................................รอยละ 15.1 
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• อนุมัติงบ 2,000 ลานบาท ติดตั้งถังกาซเอ็นจีวีรถโดยสารสาธารณะ 
เห็นดวย........................................รอยละ 79.9 

 ไมเห็นดวย...............................รอยละ 6.6 
  ไมแนใจ.........................................รอยละ 13.5 
 

• ลดภาษีสรรพสามิตกระตุนการใชนํ้ามัน อี 85 
เห็นดวย........................................รอยละ 63.3 

 ไมเห็นดวย...............................รอยละ 6.8 
  ไมแนใจ.........................................รอยละ 29.9 
 

• คงอัตราภาษมูีลคาเพิ่ม 7% ออกไปอีก 2 ป 
เห็นดวย........................................รอยละ 76.4 

 ไมเห็นดวย...............................รอยละ 5.0 
  ไมแนใจ.........................................รอยละ 18.6 
 
3. อยางไรก็ตามเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นตอรัฐบาลในการนํามาตรการดังกลาวขางตนไปปฏิบัติให

สําเร็จผล พบวาประชาชนสวนใหญถึงรอยละ 82.8  ไมเชื่อมั่นวารัฐบาลจะสามารถนํามาตรการตางๆ 
ไปปฏิบัติใหสําเร็จผลได  โดย 
     เชื่อม่ัน............................รอยละ 17.2  

(โดยเชื่อม่ันมาก รอยละ 3.2  และคอนขางเชื่อม่ัน รอยละ 14.0)   
ไมเชื่อมั่น........................รอยละ 82.8 

(โดยไมคอยเชื่อม่ัน รอยละ 50.5 และไมเชื่อม่ันเลย รอยละ 32.3) 
 

4. เมื่อใหประชาชนใหคะแนนผลงานทีผ่านมาของรัฐบาลในการแกปญหาราคาน้ํามันและคาครองชีพ 
ปรากฏวาไดคะแนน  4.10  (จากคะแนนเต็ม 10) 

 
5.  สําหรับสิ่งที่อยากใหรัฐบาลทําโดยเรงดวนเพื่อแกปญหาเรื่องราคาน้ํามันและคาครองชีพ ไดแก 

ควรเนนแกปญหาที่ตนเหตุมากกวาแกที่ปลายเหตุ....................รอยละ 28.9 
แกปญหาโดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  .....รอยละ 27.4 
รณรงคเรื่องการประหยัดใหมากขึ้น............................................รอยละ 19.7 
ดึงนักวิชาการ นักวิชาชีพมารวมแกปญหา ................................รอยละ 11.4  
เปลี่ยนตัวรฐัมนตรีที่เกี่ยวของ ...................................................รอยละ 10.6    
อ่ืนๆ  เชนมุงพัฒนาภาคเกษตรกรรมใหสามารถเลี้ยงตัวได  
        และเปลี่ยนตวันายกรัฐมนตรี ฯลฯ.....................................รอยละ 2.0 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 

E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในประเด็นตอไปน้ี  

1. ผลกระทบที่ไดรับจากปญหาราคาน้ํามันและคาครองชีพที่เกิดขึน้ในปจจุบัน 
2. ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลในการแกปญหาราคาน้ํามันและคาครองชีพ 

 3. ความเชื่อม่ันตอรัฐบาลในการนํามาตรการตางๆ ไปปฏิบัตใิหสําเร็จผล 
4. ความพึงพอใจการทํางานของรัฐบาลในการแกปญหาราคาน้ํามันและคาครองชพีที่ผานมา 
5. สิ่งที่อยากใหรัฐบาลทําโดยเรงดวนเพื่อแกปญหาเรื่องราคาน้ํามันและคาครองชพี  
 
ระเบียบวิธีในการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 20  ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง จากนัน้
สุมถนน แลวจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,201 คน   
เปนเพศชายรอยละ 49.4  และเพศหญิงรอยละ 50.6     

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่
มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด (Open 
Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : วันที่ 19-20 มิถุนายน 2551 
 

 วันที่เผลแพรผลสํารวจ   :  22 มิถุนายน 2551 
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ตารางขอมูลประชากรศาสตร 

  
 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 593 49.4 
            หญิง 608 50.6 
อายุ   
            20-30 ป 374 31.2 
            31-40 ป 389 32.4 
            41-50 ป 262 21.8 
            51-60 ป 148 12.3 
            61  ปขึ้นไป  28 2.3 
การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตรี 406 33.8 
            ปริญญาตรี 676 56.3 
            สูงกวาปริญญาตรี 119 9.9 
อาชีพ   
           ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   246 20.5 
           คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 251 20.9 
           พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 397 33.1 
           รับจางทั่วไป 153 12.7 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ   73 6.1 
           อืน่ๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 81 6.7 

 
 
 
 
 

 


