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ผลสํารวจเร่ือง  “เสียงสะทอนจากประชาชนเรื่องการขายหุน ปตท. ” 
 

ประชาชน 77 % ไมเห็นดวยกับการขายหุน ปตท. ย้ําใหคงสถานะความเปนรัฐวิสาหกิจเหมือนปจจุบัน 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลจํานวน 1,160 คน พบวา ประชาชนถึงรอยละ 77.0 ไมเห็นดวย กับแนวคิดเรื่องการขายหุนบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) ใหกับกองทุนวายุภักษ ซ่ึงจะสงผลใหบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) พนจากสถานะการเปนรัฐวิสาหกิจ 
ในขณะที่รอยละ 23.0 ระบุวาเห็นดวย เม่ือถามตอวาแนวคิดการขายหุน ปตท. ดังกลาวมีวาระซอนเรนทางการเมือง
หรือไมประชาชนรอยละ 51.7 เชื่อวามีวาระซอนเรนทางการเมือง และรอยละ 8.8 ไมเชื่อวาจะมีวาระซอนเรนทาง
การเมือง ในขณะที่รอยละ 39.5 ระบุวาไมแนใจ  
 สวนเรื่องที่ประชาชนเปนหวงและวิตกกังวลมากที่สุดหากมีการขายหุน ปตท. ใหกับกองทุนวายุภักษจริงคือ 
กลัววาประชาชนจะตองรับภาระเรื่องคาใชจายดานพลังงานเพิ่มข้ึนในอนาคต รอยละ 44.1 รองลงมาคือ จะทํา
ใหกลุมทุน กลุมผลประโยชนตางๆ เขามาแสวงหาผลกําไรโดยยึดผลกําไรสูงสุดของผูถือหุนเปนที่ตั้งรอยละ 19.6 และ
กลัววาอาจมีเรื่องผลประโยชนทับซอนเขามาเกี่ยวของ รอยละ 11.6 
 ทั้งนี้เม่ือใหประชาชนเปรียบเทียบผลดีและผลเสียถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนจากการแปรรูป ปตท. 
พบวารอยละ 66.8 เชื่อวาจะเปนผลเสียตอประชาชนโดยรวม (โดยราคาพลังงานประเภท นํ้ามัน กาช อาจจะ
สูงขึ้น) มีเพียงรอยละ 9.2 ที่เชื่อวาจะเปนผลดีตอประชาชน (โดยราคาพลังงานประเภท นํ้ามัน กาซ อาจจะถูกลง) และ
รอยละ 24.0 เชื่อวาจะไมสงผลกระทบ (โดยราคาพลังงานขึ้นอยูกับตลาดโลกอยูแลว)          
 ทั้งนี้เม่ือถามถึงสถานะ ของบริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) ควรเปนแบบใด รอยละ 62.6 ระบุวาควรเปน
รัฐวิสาหกิจที่รัฐสามารถกํากับดูแลไดเหมือนในปจจุบัน รองลงมารอยละ 28.0 ระบุวาใหยึดคืนกลับไปเปนของรัฐ
แตเพียงผูเดียว และรอยละ 9.4 ระบุวา ควรเปนของเอกชนเต็มตัว  
  

 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดเรื่องการขายหุนบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ใหกับกองทุนวายุภักษ ซึ่งจะ
สงผลใหบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) พนจากสถานะการเปนรัฐวิสาหกิจ (พนจากการเปนสมบัติของรัฐ)   

   

  - ไมเห็นดวย  รอยละ 77.0 
  - เห็นดวย  รอยละ 23.0 
 

2. แนวคิดการขายหุน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีวาระซอนเรนทางการเมืองหรือไม  
 

  - เชื่อวามีวาระซอนเรนทางการเมือง   รอยละ 51.7 
  - ไมเชื่อวามีวาระซอนเรนทางการเมือง   รอยละ  8.8 
  - ไมแนใจ      รอยละ  39.5 
 

3. เร่ืองที่เปนหวงหรือกังวลมากที่สุด หากมีการขายหุนของ บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)ใหกับกองทุนวายุภักษจริง  
 

 - ประชาชนจะตองรับภาระเรื่องคาใชจายดานพลังงานเพิ่มข้ึนในอนาคต   รอยละ 44.1 
 - จะทําใหกลุมทุน กลุมผลประโยชนตางๆ เขามาแสวงหาผลกําไร    รอยละ 19.6 
            โดยยึดถือผลกําไรสูงสุดของผูถือหุนเปนที่ตั้ง 
 - อาจมีเรื่องผลประโยชนทับซอนเขามาเกี่ยวของ      รอยละ 11.6 
 - รัฐบาลจะไมมีอํานาจการบริหารจัดการดานพลังงานและขนสงของประเทศชาติ  รอยละ 7.8 
 - จะเสี่ยงตอการหลุดไปเปนของภาคเอกชนเต็มตัว     รอยละ  4.3 
 - ประเทศจะถูกมองไดวา ตองการตกแตงบัญชีจะทําใหประเทศเสียเครดิต (ซุกหนี้)  รอยละ  4.1 
  - ไมมีเร่ืองที่นาหวง หรือวิตกกังวลเลย      รอยละ 8.5 
 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่มีตอประชาชนโดยรวมในดานพลังงาน หากมีการแปรรูปให บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) พนจากการเปนรัฐวิสาหกิจจริง  

 

  - เชื่อวาจะเปนผลเสียตอประชาชน (โดยราคาพลังงานประเภท นํ้ามัน กาช อาจจะสูงข้ึน)  รอยละ 66.8 

  - เชื่อวาจะเปนผลดีตอประชาชน  (โดยราคาพลังงานประเภท นํ้ามัน กาซ อาจจะถูกลง)       รอยละ 9.2 
    - เชื่อวาไมสงผลกระทบ (โดยราคาพลังงานขึ้นอยูกับตลาดโลกอยูแลว)        รอยละ 24.0 
 

5. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ควรมีสถานะแบบใด  
 

  - ควรเปนรัฐวิสาหกิจที่รัฐสามารถกํากับดูแลไดเหมือนในปจจุบัน รอยละ 62.6 
  - ควรเปนของเอกชนเต็มตัว      รอยละ 9.4   
    - ใหยึดคืนกลับไปเปนของรัฐแตเพียงผูเดียว    รอยละ 28.0 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เกี่ยวกับ
แนวคิดการขายหุนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ของรัฐบาล ในดานตางๆ เพ่ือสะทอนมุมมองใหผูที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และ
ชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา คันนายาว ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย บางกะป
บางเขน บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี 
ราชเทวี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง และสาทร และปริมณฑล ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จากนั้นจึง
สุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,160 คน เปนเพศชาย รอยละ
50.1 และเพศหญิง รอยละ 49.9  

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม
ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุด
มาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  24-26 มกราคม 2555 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   27 มกราคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 
 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 581 50.1 
                       หญิง 579 49.9 

รวม 1,160 100.0 
อายุ    
                      18 – 25 ป 291 25.1 
                      26 – 35 ป 301 25.9 
                      36 – 45 ป 281 24.2 
     46 ป ขึ้นไป 287 24.8 

รวม 1,160 100.0 
การศึกษา   
  ต่ํากวาปริญญาตร ี 743 64.0 
  ปริญญาตรี 363 31.3 
  สูงกวาปริญญาตร ี 54 4.7 

รวม 1,160 100.0 
อาชีพ   

ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ 112 9.6 
พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 313 27.0 
คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 368 31.7 
รับจางทั่วไป 163 14.1 
พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 79 6.8 
อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 125 10.8 

รวม 1,160 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 
 
 


