
 
            หนี้น้ํามันใครตองรับภาระ 

 
วัตถุประสงคของการสํารวจ 
 การสํารวจครั้งนี้  ตองการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร  ในประเด็น  

• ความเหน็ตอการแกปญหาราคาน้ํามันในประเทศของรัฐบาล 
• ความเหน็ตอการที่รัฐบาลตรึงราคาน้ํามันดวยการกูเงินจากธนาคารพาณชิย  
• การแกปญหาของรัฐบาล หากอนาคตราคาน้ํามันโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นอีก 
• ปญหาราคาน้ํามันกับคะแนนนิยมที่มีตอพรรคไทยรักไทย 
• แนวทางที่คิดวารัฐบาลควรนํามาใชเพื่อแกปญหาเรื่องพลังงานน้ํามันในระยะยาว 
• พฤติกรรมที่คนกรุงเทพฯ ควรปรับปรุงแกไขเพื่อการประหยัดคาใชจายจากการขึ้นราคาน้ํามัน 

 ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสุมตัวอยาง 
                                การสํารวจ ใชวิธีสุมตัวอยางประชากรที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป  ที่อยูในเขตกรงุเทพมหานคร 
                       ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,193 คน 
        ความคลาดเคลื่อน  (Margin  of  Error) 
  ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%  
           วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได 
           ในเรื่อง   “ หนี้น้ํามันใครตองรับภาระ ” 
            ระยะเวลาในการเก็บขอมูล    :  6  สิงหาคม  2547 
            วันท่ีเผยแพรผลการสาํรวจ    :  7  สิงหาคม  2547 
            โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ผลการสํารวจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสํารวจภาคสนาม จากประชากรในกรงุเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต  
      18 ปขึ้นไป   จํานวน 1,193  คน      เปนชาย รอยละ 52.5    เปนหญิง รอยละ 47.5 

      ชวงอายุของกลุมตัวอยาง  คือ   อายุระหวาง 18-25 ป  รอยละ 25.0    อายุระหวาง 26-35 ป รอยละ 39.1         
      อายุระหวาง 36-45 ป  รอยละ 26.1       และ อาย ุ45 ปขึ้นไป รอยละ 9.9  
       กลุมตัวอยางประกอบอาชีพ รับราชการ รอยละ 5.4      รัฐวิสาหกจิ  รอยละ 9.9    พนักงานบรษิทัเอกชน   
       รอยละ 37.0    เจาของกิจการ รอยละ 7.5     รับจางทั่วไป รอยละ 8.4      คาขาย  รอยละ 10.8    นักศึกษา   
       รอยละ 14.9      พอบาน/แมบาน รอยละ 4.5     และอืน่ ๆ อีกรอยละ 1.5  
        การสํารวจ ไดแยกกลุมตัวอยางจากภาระคาใชจายในการเติมน้ํามนั  ไวดังนี้   มภีาระคาใชจาย 
       จากการเตมิน้ํามันเบนซนิ รอยละ 36.1    น้ํามันดีเซล รอยละ 31.2     และไมมภีาระคาใชจายในการเติม 
       น้ํามันอีกรอยละ 32.7 
       ผลการสํารวจพบวา  กลุมตัวอยางรอยละ 55.2 ไมพอใจการแกปญหาราคาน้ํามันในประเทศในชวง 
       ที่ผานมาของรัฐบาล    สวนรอยละ  44.8 พอใจ  
                    เมื่อถามถึงการแกปญหาราคาน้ํามันโดยการกูเงินจากธนาคารพาณิชยมาตรึงราคา   กลุมเปาหมาย 
       รอยละ 44.3  เห็นดวย    ขณะที่รอยละ 26.2  ไมเห็นดวย     และอีกรอยละ 29.6 ไมแนใจ 
                    สวนการแกปญหาในอนาคตหากราคาน้ํามนัในตลาดโลกยังคงสูงขึ้น กลุมตัวอยางรอยละ 39.0 
       เห็นวารัฐบาลควรจะปลอยราคาลอยตัวทั้งเบนซินและดีเซล    ในขณะที่รอยละ 37.6  เห็นวาควรกูเงินมา 
       ตรึงราคาน้ํามันตอไปทัง้เบนซินและดเีซล   และรอยละ 23.1 เห็นวาควรตรึงราคาเฉพาะน้ํามนัดเีซล   
         สําหรับวิกฤตราคาน้ํามนัในขณะนี้ ถึงแมวารัฐบาลยังไมสามารถควบคุมสถานการณราคาน้ํามันใน 
       ประเทศได แตกลุมตวัอยางรอยละ 52.9  ก็คิดวาจะไมสงผลตอคะแนนนิยมที่มีตอพรรคไทยรักไทยในการ 
       เลือกตั้งครั้งหนา  ขณะที่รอยละ 47.1 คิดวาจะสงผลตอคะแนนนยิมของพรรคไทยรักไทย 

      แนวทางทีป่ระชาชนเหน็วารัฐบาลควรนําไปใชแกปญหาเรื่องพลังงานน้ํามันในระยะยาว คือ การรณรงค 
       ใหประชาชนตื่นตวัและรวมมือประหยัดน้ํามนั (รอยละ 47.9)    จาํกัดความเร็วของรถยนต (รอยละ 41.9)     
       กําหนดเวลาปดปมน้ํามนั (รอยละ 4.4)   และอื่น ๆ อีกรอยละ 5.7      

             ทั้งนี้กลุมตัวอยางรอยละ 37.1 เหน็วา ส่ิงแรกคนกรุงเทพฯ ควรปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดการประหยดั    
คาใชจายจากการขึ้นราคาน้ํามัน คือ ตองหนัมาใชบริการระบบขนสงมวลชนตาง ๆ เชน รถประจําทาง  รถไฟฟา    
รถไฟใตดิน      นอกจากนั้นตองใชรถยนตเทาที่จําเปน (รอยละ 10.1)    ตองลดคาใชจายดานอืน่ ๆ (รอยละ 9.8)    
ขับรถดวยความเร็วที่เหมาะสม (รอยละ 7.6)     และลดปริมาณการใชรถยนตโดยการไปทางเดียวกนัใชรถคัน
เดียวกัน (คารพูล)  (รอยละ 7.3)    และความเห็นอื่น ๆ อีกรอยละ 28.1 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 
 ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 626 52.5 
            หญิง 567 47.5 
อายุ :   
            18 – 25 ป 298 25.0 
            26 – 35 ป 466 39.1 
            36 – 45 ป 311 26.1 
            45 ปขึ้นไป 118 9.9 
 อาชีพ :   
            รับราชการ 65 5.4 
            รัฐวิสาหกิจ 118 9.9 
            พนักงานบริษัทเอกชน 442 37.0 
            เจาของกิจการ 89 7.5 
            รับจางทั่วไป 100 8.4 
            คาขาย 129 10.8 
            นักศึกษา 178 14.9 
            พอบาน/แมบาน 54 4.5 
            อ่ืน ๆ         18 1.5 

 
ตารางที่ 1 ทานมีภาระคาใชจายในการเติมน้ํามันรถยนตหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
มีภาระเติมเบนซิน 431 36.1 
มีภาระเติมดีเซล 372 31.2 
ไมมีภาระ 390 32.7 

 
ตารางที่ 2  ที่ผานมาทานพอใจการแกปญหาราคาน้ํามันในประเทศของรัฐบาลหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
พอใจ 535 44.8 
ไมพอใจ 658 55.2 
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ตารางที่ 3  ที่ผานมารัฐบาลแกปญหาราคาน้ํามันดวยการกูเงินจากธนาคารพาณิชยจํานวน 2 หมื่นลานบาทเศษ   
                  เพื่อมาตรึงราคาน้ํามัน     ในประเทศไทย ทานเห็นดวยหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 528 44.3 
ไมเห็นดวย 312 26.2 
ไมแนใจ 353 29.6 

 
ตารางที่ 4  ในอนาคตหากราคาน้ํามันโลกยงัคงปรับตัวสูงขึ้นอีก ทานคิดวารัฐบาลควรแกปญหาราคา 
                   น้ํามันในประเทศอยางไร จึงจะเปนประโยชนตอประเทศชาติมากที่สุด 

 จํานวน รอยละ 
ปลอยลอยตัวทัง้เบนซินและดีเซล 465 39.0 
กูเงินมาตรึงราคาน้ํามันตอไป ท้ังเบนซินและดีเซล 448 37.6 
ตรึงราคาเฉพาะน้ํามันดีเซล 275 23.1 
อื่น ๆ 5 0.4 

 
ตารางที่ 5  หากรัฐบาลไมสามารถตรึงราคาน้ํามันไดจะสงผลตอคะแนนนิยมที่ทานมีตอพรรคไทยรักไทย 
                  ในการ เลือกตั้งครั้งหนาหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
สงผล 562 47.1 
ไมสงผล 631 52.9 

 
ตารางที่ 6  คิดวารัฐบาลควรมีแนวทางแกปญหาการใชพลังงานน้ํามนัในระยะยาวอยางไร 

 จํานวน รอยละ 
รณรงคใหประชาชนตื่นตัวและรวมมือประหยัดน้ํามัน             572 47.9 
จํากัดความเร็วของรถยนต         500 41.9 
กําหนดเวลาปดปม   53 4.4 
อื่น ๆ 68 5.7 
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ตารางที่ 7   ทานคิดวาพฤตกิรรมใดที่คนกรุงเทพฯ ควรปรับปรุงแกไขเปนสิ่งแรกเพื่อใหเกิดการ 
                   ประหยดัคาใชจายจากการขึ้นราคาน้ํามัน 

 จํานวน รอยละ 
ใชบริการระบบขนสงมวลชนตาง ๆ เชน รถประจําทาง  รถไฟฟา  รถใตดิน 443 37.1 
ตองใชรถยนตเทาที่จําเปน 121 10.1 
ลดคาใชจายทางดานอื่น ๆ 116 9.8 
ขับรถดวยความเร็วท่ีเหมาะสม 91 7.6 
ไปทางเดียวกนัใชรถคันเดยีวกัน 87 7.3 
อื่น ๆ 335 28.1 

 
 
 


