
 
 
 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เร่ือง “5 เดือนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ กับนโยบายพลังงาน” 

 

นักเศรษฐศาสตร 62.5%  ประเมินผลงานดานพลังงานของรัฐบาลพบอยูในระดับ “แยถึงแยมาก”  
80.6%  เชื่อมีโอกาสมากที่การปรับราคาพลังงานรอบนี้จะสรางแรงกดดันเงินเฟอระลอกใหม 
 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจาก
องคกรชั้นนํา  32  แหง จํานวน 72 คน เร่ือง  “5 เดือนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ กับนโยบายพลังงาน” โดยเก็บ
ขอมูลระหวางวันที่  17 – 24 ม.ค. ที่ผานมา พบวา 
 

นักเศรษฐศาสตรสวนใหญคิดเปนรอยละ 66.7  เห็นวาตลาดน้ํามันสําเร็จรูปของไทยในปจจุบันยังคง
เปนตลาดผูขายนอยราย (oligopoly) แตก็มีนักเศรษฐศาสตรจํานวนไมนอยคิดเปนรอยละ 22.2 เชื่อวาเปน
ตลาดผูกขาด (monopoly) ซ่ึงแตกตางจากแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ไดบัญญัติไว  เมื่อสอบถามถึงความ    
เปนธรรมในระบบการปรับราคาขายปลีกน้ํามันสําเร็จรูปในปจจุบันที่มีตอผูบริโภค  นักเศรษฐศาสตรรอยละ 
44.4  เห็นวาไมเปนธรรม  โดยใหเหตุผลที่สําคัญวา  ผูบริโภคไมทราบที่มาที่ไปอยางชัดเจนในการปรับขึ้น
ราคาน้ํามันแตละครั้ง    อีกทั้งยังสังเกตเห็นวาชวงที่ราคาน้ํามันปรับขึ้นก็จะขึ้นเร็วแตหากปรับราคาลงก็จะปรับ
ชา  หรือปรับขึ้นครั้งละ 60 สตางคตอลิตรแตปรับลงแค 50 สตางคตอลิตร  ทําใหสามารถสรุปไดวาการ
บิดเบือนราคายังคงมีอยู  ขณะที่รอยละ 23.6  เชื่อวาระบบการปรับราคาดังกลาวมีความเปนธรรม   

 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคากาซ NGV เพื่อใหสอดคลองกับกลไกตลาดและ
ตนทุนที่แทจริง  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญรอยละ 66.7  ระบุวา “เห็นดวย”   ในจํานวนนี้รอยละ 50.0   ยัง  
เห็นดวยกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ต.ค. 54  ท่ีใหทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีกกาซ NGV เดือนละ 0.50 
บาทตอกิโลกรัม ตั้งแตวันท่ี 16 ม.ค. ถึง ธ.ค. 55  ขณะที่รอยละ  23.6  ไมเห็นดวยกับการปรับขึ้นราคากาซ 
NGV   อยางไรก็ตาม  นักเศรษฐศาสตรรอยละ  41.7 เชื่อวานโยบายการปรับราคากาซ NGV ของกระทรวง
พลังงานดังกลาวมุงสนองเปาหมายเพื่อภาคธุรกิจเปนหลัก  รองลงมารอยละ   33.3  เชื่อวามุงใหเกิดความเปน
ธรรมทั้งภาคธุรกิจกับผูบริโภค 

 

นอกจากนี้  นักเศรษฐศาสตรไดมีการประเมินผลการดําเนินนโยบายดานพลังงานของรัฐบาลนางสาว
ยิ่งลักษณในชวง 5 เดือนที่ผานมา  พบวา  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญคิดเปนรอยละ 62.5  เห็นวามีผลงานอยู
ในระดับแยถึงแยมาก  มีเพียงรอยละ 13.9  เทานั้นที่เห็นวามีผลงานอยูในระดับดี 
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ทั้งนี้  นักเศรษฐศาสตรมากถึงรอยละ 80.6  เชื่อวามีโอกาสมากที่การปรับราคาพลังงาน (น้ํามัน
สําเร็จรูป กาซ NGV และ LPG) จะสรางแรงกดดันเงินเฟอระลอกใหม 

 
 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปนี)้ 
 
 

1.  ตลาดน้ํามนัสําเร็จรูปของไทยในปจจุบนัเปนตลาดประเภทใด(จัดตามลักษณะการแขงขัน)  
รอยละ 0.0  ตลาดแขงขันสมบูรณ (perfect competitive market) ซ่ึงเปนตลาดที่มีผูซ้ือและผูขายจาํนวนมาก 
รอยละ 22.2 ตลาดผูกขาด (monopoly) ตลาดที่มีผูขายอยูเพยีงคนเดยีว ทําใหผูขายมอิีทธิพลเหนือราคา

และปริมาณสนิคา  อยางสมบูรณในการที่จะเพิ่มหรือลดราคาและควบคุมจํานวนขาย
ทั้งหมด (total supply) ไดตามตองการ 

รอยละ  66.7 ตลาดผูขายนอยราย (oligopoly) ตลาดประเภทนี้จะมีผูขายเพียงไมก่ีราย และผูขายแตละรายจะ
ขายสินคาเปนจํานวนมาก เม่ือเทียบกับปริมาณสินคาท้ังหมดในตลาด ถาหากวาผูขายรายใด
เปล่ียนราคาหรือนโยบายการผลิตและการขายแลวก็จะกระทบกระเทือนตอผูผลิตรายอ่ืน ๆ 

รอยละ   4.2 ตลาดกึ่งแขงขนักึ่งผูกขาด (monopolistic competition) ตลาดประเภทนี้มีลักษณะทีสํ่าคัญ คือ 
มีผูซ้ือและผูขายเปนจาํนวนมาก และทั้งผูซ้ือและผูขายตางมีอิสระเต็มที่ในการที่จะวาง
นโยบายการขายและการซื้อของตนโดยไมกระทบกระเทอืนคนอื่น 

รอยละ 6.9 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

2.  ระบบการปรับราคาขายปลีกน้ํามันสําเร็จรูปในปจจบุันเปนธรรมตอผูบริโภคหรือไม 
รอยละ  23.6 เปนธรรม   เพราะ  ราคามีการเคลื่อนไหวที่สอดคลองกับกลไกตลาดและตนทุนที่แทจริงกอใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริโภคน้ํามัน 
รอยละ  44.4 ไมเปนธรรม  เพราะ  

1. ผูบริโภคไมทราบที่มาที่ไปอยางชัดเจนในการปรับขึ้นราคาน้ํามันแตละครั้ง    อีกทั้งยัง
สังเกตเห็นวาชวงที่ราคาน้ํามันปรับขึ้นก็จะขึ้นเร็วแตหากปรับราคาลงก็จะปรับชา  หรือ
ปรับขึ้นครั้งละ 60 สตางคตอลิตร แตปรับลงแค 50 สตางคตอลิตร  ทําใหสามารถสรุป
ไดวาการบิดเบือนราคายังคงมีอยู  แมจะอางวาปรับตามราคาน้ํามันตลาดโลก   

2. ปจจุบันราคาน้ํามันไมไดมกีารเคลื่อนไหวเสรีอยางแทจริง  เพราะ  ภาครัฐยังอุดหนนุ
ดีเซล  มีการเกบ็ภาษหีลายประเภท  เปนตน 

3. ราคาน้ํามันปจจุบันไมไดสะทอนตนทุนทีแ่ทจริง  การองิราคาน้ํามันตามตลาดสิงคโปรก็
ไมมีตัวบงชีว้าถูกตองหรือเปนธรรมหรือไม  ทําใหผลประโยชนตกแกคนบางกลุม
โดยเฉพาะผูประกอบการน้ํามัน   

รอยละ 32.0 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
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3.  การเห็นดวยเกีย่วกับการปรับขึ้นราคากาซ NGV เพื่อใหสอดคลองกับกลไกตลาดและตนทนุที่แทจริง(ตามที่ ปตท. 
และรัฐบาลกลาวอาง)  

รอยละ   66.7 เห็นดวย 
(ถาเห็นดวย)  ทานเห็นดวยหรือไมกับมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 54  ที่ใหทยอยปรับขึ้น
ราคาขายปลีกกาซ NGV เดือนละ 0.50 บาทตอกิโลกรัม ตั้งแตวนัที่ 16 ม.ค ถึง ธ.ค. 55 

   รอยละ 50.0 เห็นดวย   
รอยละ 6.9 ไมเห็นดวย   
รอยละ 9.8 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 

รอยละ 23.6 ไมเห็นดวย  เนื่องจาก 
1. รัฐบาลเคยสนับใหธุรกิจเปลีย่นมาใช NGV  แตกลับมีการปรับเปลี่ยนนโยบายสงผลตอ

การลงทุน   
2. รัฐบาลไมสามารถอธิบายตนทุนที่แทจริงไดประกอบกบัไทยมีแหลงกาซธรรมชาติ

คอนขางมากตนทุนจึงไมนาจะสูง  เปนเหตุทําใหมีความสงสัยและคําถามเกิดขึ้น 
3. รัฐบาลสนองประโยชนใหปตท. เปนเหตใุหประชาชนตองเดือนรอน ขาวของแพง   

รอยละ 9.7 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 

4.  นโยบายการปรับราคากาซ NGV ของกระทรวงพลังงาน  มุงสนองเปาหมายใดเปนหลัก 
รอยละ 33.3  มุงใหเกิดความเปนธรรมทั้งภาคธุรกิจ(ปตท.) กับผูบริโภค 
รอยละ 1.4 มุงสนองความตองการของผูบริโภค(ประชาชน) เปนหลัก 
รอยละ 41.7 มุงสนองภาคธุรกิจ (ปตท.) เปนหลัก 
รอยละ 23.6 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 

 

5.  การดําเนินนโยบายดานพลังงานของรัฐบาลนางสาวยิง่ลักษณในชวง 5 เดือนที่ผานมา  มีผลงานอยูในระดับใด 
รอยละ 0.0 ดีมาก  
รอยละ 13.9 ดี   
รอยละ 41.7 แย  
รอยละ 20.8 แยมาก   
รอยละ 23.6 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
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6.  มีโอกาสมากนอยเพียงใดที่การปรับราคาพลังงาน (น้ํามันสําเร็จรูป กาซ NGV และ LPG) จะสรางแรงกดดนัเงิน
เฟอระลอกใหม 

รอยละ 80.6 มีโอกาสมาก  
รอยละ 13.9 มีโอกาสนอย  
รอยละ 0.0 ไมมีโอกาสเลย  
รอยละ 5.5 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 
****************************************************************************************************************************** 

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
****************************************************************************************************************************** 

       

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัประเทศไทย 

 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยาง
หนึ่ง จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรู
ความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  
วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 32  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนยวิจัย
กสิกรไทย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารนครหลวงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคาร   
ทหารไทย   ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารธนชาต  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพย         
เกียรตินาคิน  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส      บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัททริสเรตติ้ง  คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  และอาจารยคณะเศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  17 – 24 มกราคม 2555 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  25 มกราคม 2555 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 26 36.1 
           หนวยงานภาคเอกชน 28 38.9 
           สถาบันการศึกษา 18 25.0 

รวม 72 100.0 
เพศ    
            ชาย 38 52.8 
            หญิง 34 47.2 

รวม 72 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 30 41.6 
            36 ป – 45 ป 21 29.2 
            46 ปขึ้นไป 21 29.2 

รวม 72 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 2 2.8 
             ปริญญาโท 52 72.2 
             ปริญญาเอก 18 25.0 

รวม 72 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 17 23.6 
              6-10 ป 20 27.8 
              11-15 ป 10 13.9 
              16-20 ป 9 12.5 
              ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 16 22.2 

รวม 72 100.0 
 


