
 
                  ปดปมน้ํามัน 4 ทุม ประหยัดน้ํามันจริงหรือ 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ 

การสํารวจครัง้นี้  เพ่ือตองการทราบความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับมาตรการปดปมน้ํามันหลังเวลา  
22.00 น. ของ พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในประเด็นดังนี้     

• เห็นดวยหรือไมถารฐับาลจะปดปมน้ํามันหลังเวลา 22.00 น. 
• ถาไมเห็นดวยกับการปดปมน้ํามันในเวลาดังกลาว  คิดวาควรปดเวลาใด 
• การปดปมน้ํามันหลังเวลา 22.00 น. จะสามารถประหยัดน้ํามันไดหรือไม 
• ระหวางการรณรงคใหประชาชนเขาใจถึงปญหาและรวมมือกันประหยัดน้ํามนั กับการปดปมน้ํามนั  

รัฐบาลควรทําอยางไร 
• วิธีทีก่ลุมตวัอยางคิดวาจะชวยประหยัดน้ํามันไดผลที่สุด 
• การปดปมน้ํามันหลังเวลา 22.00 น. จะเกิดผลดีหรือผลเสียทางเศรษฐกจิมากกวากนั 

 
ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
          การสํารวจ ใชวธิีสุมตัวอยางประชากรที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร  
ใชวธิีการสุมตวัอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  กลาวคือ  
                    ข้ันแรก      แบงเขตปกครองกรุงเทพมหานครเปน เขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก หลังจากนั้นสุมเขต      
                                      ปกครองในแตละชัน้ ไดเขตตาง ๆ จํานวน 30 เขต ดังนี ้

              ดุสิต  ปอมปราบฯ  สัมพันธวงศ  พญาไท  ปทุมวัน สาทร  บางรัก  ราชเทว ี คลองเตย  ทววีัฒนา 
              พระโขนง  ลาดพราว  วังทองหลาง  วัฒนา  สวนหลวง  จตุจักร บางซื่อ  ดินแดง  บางเขน  ทุงคร ุ  

                                      บางกะป  บึงกุม  ภาษีเจรญิ  สะพานสูง  ธนบุร ี บางกอกนอย  บางแค  บางนา มีนบรุ ีราษฎรบูรณะ  
                    ข้ันที่สอง   จากแตละเขตที่สุมได  สุมถนน  ซอย และท่ีอยูอาศัย 
                    ข้ันที่สาม   สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ไดตวัอยางทั้งส้ินจํานวน  1,070  คน 
            ความคลาดเคลื่อน  (Margin  of  Error) 
             ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
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วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
             การเกบ็ขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได ในเรื่อง 
“ปดปมน้ํามัน 4 ทุม ประหยดัน้ํามันจริงหรอื” 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู  :   3  มิถุนายน  2547 
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :  4  มิถุนายน  2547 
โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ     
โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th 

 
 

ผลการสํารวจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิกีารสํารวจภาคสนาม จากประชากรในกรงุเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต  
18 ปข้ึนไป   จาํนวน 1,070  คน    รอยละ 50.5  เปนชาย    และรอยละ 49.5  เปนหญงิ  

กลุมตัวอยางรอยละ 25.0  มีอายุระหวาง 18-25 ป      รอยละ 27.0  มีอายุระหวาง 26-35 ป    
      รอยละ 27.9  มีอายุระหวาง 36-45 ป     และรอยละ 20.0  มีอายุ 45 ปขึ้นไป  
   ระดับการศึกษาของกลุมตวัอยางรอยละ 7.1 ระดับประถมศึกษา    รอยละ 20.9  ระดับมัธยมศกึษา  

รอยละ 9.5  ระดับปวช.     รอยละ 12.5  ระดับปวส./อนุปรญิญา     รอยละ 41.6   ระดับปรญิญาตร ี และรอยละ 8.3  
      สูงกวาปรญิญาตรี     

  อาชีพของกลุมตัวอยางรอยละ 11.7  รับราชการ     รอยละ 11.1   พนักงานรัฐวิสาหกิจ     รอยละ 17.1    
พนักงานบรษิทัเอกชน      รอยละ 11.2   เจาของกิจการ      รอยละ 9.9   รับจางท่ัวไป     รอยละ 14.9   คาขาย  
รอยละ 15.9  นักศึกษา       รอยละ 7.6  พอบาน/แมบาน   และอ่ืน ๆ รอยละ 0.7   

1. เมื่อถามกลุมตวัอยางเกี่ยวกับกรณแีนวคิดของรัฐบาลที่จะปดปมนํ้ามันหลังเวลา 22.00 น. ทุกพืน้ที่ ยกเวนถนน
มอเตอรเวย   เสนทางบางนา-ตราด นั้น  กลุมตวัอยางรอยละ 55.0  ไมเห็นดวย       รอยละ 36.0   เห็นดวย  และ
อีกรอยละ 9.1  ไมมีความเห็น 

2. สําหรับกลุมตวัอยางที่ไมเหน็ดวยกับแนวคิดปดปมนํ้ามนัหลังเวลา 22.00 น. ไดใหความเห็นวา   ควรใหเปด
ตามปกติ รอยละ 49.7     ควรปดเวลา 24.00 น.  รอยละ 15.5     ใหปดหลัง 24.00 น. เปนตนไป รอยละ 5.6 
ใหปดเวลา 1 นาฬิกา (ตี 1) รอยละ 2.0     ใหปดเวลา 3 นาฬิกา (ตี 3) รอยละ 3.2     ความเห็นอ่ืน ๆ รอยละ 19.2 
ไมระบุ อีกรอยละ 4.8 
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3. กลุมตวัอยางรอยละ 45.2  เห็นวา การท่ีรฐับาลจะปดปมนํ้ามันหลังเวลา 22.00 น. นั้น   สามารถชวยประหยดั  

น้ํามันได   ในขณะที่กลุมตวัอยางจํานวนใกลเคยีงกัน คือรอยละ 44.3   คิดวา การปดปมน้ํามันเวลาดังกลาวไม
สามารถชวยประหยดัน้ํามัน   และอีกรอยละ 10.5 ไมมีความเห็น 

4. กลุมตวัอยางรอยละ 44.0  มีความเห็นวา รฐับาลควรใชวธิรีณรงคใหประชาชนเขาใจถึงปญหาและรวมกัน
ประหยดัน้ํามนัมากกวาการกําหนดเวลาปดปมน้ํามัน    รอยละ 6.4 เห็นวา รัฐบาลใชวิธีปดปมน้ํามนัหลังเวลา 
22.00 น.   ในขณะที่กลุมตวัอยางรอยละ 36.8 เห็นวา ควรใชท้ัง 2 วธิีทีก่ลาวขางตน   และรอยละ 12.7 ไมมี
ความเห็น 

5. วธิีท่ีกลุมตัวอยางคิดวาจะเปนการชวยประหยัดน้ํามนัท่ีไดผลดีท่ีสดุ คอื  รอยละ 36.3 จะใชบรกิารรถประจําทาง        
รอยละ 21.7  จะใชบริการรถไฟฟา      รอยละ 19.3   จะเดินทางโดยใชรถยนตรวมกนั     รอยละ 17.9  จะขับรถ
ดวยความเรว็ไมเกิน 90 กม./ชม.       และอืน่ ๆ รอยละ 5.0 

6. กลุมตวัอยางรอยละ 62.9  ไมมั่นใจวา จะเกิดความยตุธิรรมทางการคาระหวางปมน้ํามันที่ตองปดตามเวลา
กําหนด กับปมท่ีเปดจําหนายได  หากรัฐบาลสั่งปดปมน้าํมันหลัง 22.00 น.      รอยละ 19.3 ระบุวา ม่ันใจ        
และรอยละ 17.8 ไมมีความเห็น 

7. ถารัฐบาลปดปมนํ้ามันหลังเวลา 22.00 น.  กลุมตวัอยางรอยละ 42.1  คิดวา จะเกดิผลดทีางเศรษฐกจิมากกวา  
ผลเสีย     รอยละ 32.2   คิดวา จะเกดิผลเสยีมากกวาผลดี     และรอยละ 25.7 ไมมีความเห็น 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 

 
                   ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 540 50.5 
            หญิง 530 49.5 
อายุ :   
            18 – 25 ป 268 25.0 
            26 – 35 ป 289 27.0 
            36 – 45 ป 299 27.9 
            45 ปข้ึนไป 214 20.0 
 การศกึษา:   
            ประถมศึกษา   76 7.1 
            มัธยมศึกษา 224 20.9 
            ปวช.       102 9.5 
            ปวส./อนุปรญิญา 134 12.5 
            ปรญิญาตร ี 445 41.6 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 89 8.3 
 อาชีพ :   
            รับราชการ        125 11.7 
            รัฐวิสาหกิจ 119 11.1 
            พนักงานบรษิัทเอกชน 183 17.1 
            เจาของกิจการ 120 11.2 
            รับจางทั่วไป 106 9.9 
            คาขาย 159 14.9 
            นักศึกษา 170 15.9 
            พอบาน/แมบาน 81 7.6 
            อ่ืน ๆ         7 0.7 
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ตารางที่ 1: ทานเห็นดวยหรอืไม ถารัฐบาลจะปดปมน้าํมนั 4 ทุม ทุกพืน้ที่  
                  (ยกเวนถนนมอเตอรเวย เสนทางบางนา-ตราด) 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 385 36.0 
ไมเห็นดวย 588 55.0 
ไมมีความเห็น 97 9.1 

 
ตารางที่ 2: ถาไมเห็นดวย ทานคิดวารัฐบาลควรจะปดปมน้ํามันชวงเวลาใด 

 จํานวน รอยละ 
ใหเปดตามปกต ิ 292 49.7 
24.00 น. (เที่ยงคืน) 91 15.5 
ปดหลัง 24.00 น. เปนตนไป 33 5.6 
ตี 1 12 2.0 
ตี 3 19 3.2 
อ่ืน ๆ 113 19.2  
ไมระบ ุ 28 4.8 

 
ตารางที่ 3: ทานคิดวา ถารัฐบาลปดปมน้าํมัน 4 ทุม จะสามารถประหยัดน้ํามันไดหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ได 484 45.2 
ไมได 474 44.3 
ไมมีความเห็น 112 10.5 

 
ตารางที่ 4 : ทานคิดวารัฐบาลควรใชวธิีระหวางการการรณรงคใหประชาชนเขาใจถึงปญหาและรวมกัน 
                   ประหยัดน้ํามัน หรอืวธิ ีปดปมน้ํามัน 4 ทุมมากกวากัน 

 จํานวน รอยละ 
ใหประชาชนเขาใจถึงปญหาและรวมกนัประหยัดน้ํามัน 471 44.0 
ปดปมน้ํามัน 4 ทุม 69 6.4 
ทั้งสองวิธ ี 394 36.8 
ไมมีความเห็น 136 12.7 
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ตารางที่ 5 : วธิีใดท่ีทานคิดวา จะเปนการชวยประหยัดน้ํามันที่ไดผลท่ีสุด 

 จํานวน รอยละ 
ใชบรกิารรถประจาํทาง 388 36.3 
ใชบรกิารรถไฟฟา 232 21.7 
เดินทางโดยใชรถยนตรวมกัน 206 19.3 
การขับรถดวยความเรว็ไมเกนิ  90 ก.ม.ตอช.ม. 191 17.9 
 อ่ืน ๆ 53 5.0 

 
 ตารางที่ 6: ทานมั่นใจหรือไม ถารัฐบาลจะปดปมนํ้ามัน 4 ทุม จะเกดิความยุตธิรรมทางการคาระหวาง  
                   ปมนํ้ามัน (ปมท่ีถูกสั่งใหหยุดจําหนายตามเวลาทีก่ําหนด กับปมท่ีจําหนายได) 

 จํานวน รอยละ 
มั่นใจ 207 19.3 
ไมมั่นใจ 673 62.9 
ไมมีความเห็น 190 17.8 

 
ตารางที่ 7 : ถารัฐบาลปดปมน้ํามัน 4 ทุม  จะเกดิผลดีหรอืผลเสียทางดานเศรษฐกจิมากกวากนั 

 จํานวน รอยละ 
ผลด ี 345 32.2 
ผลเสีย 450 42.1 
ไมมีความเห็น 275 25.7 

 
  
 


