
 
มาตรการประหยัดพลังงานของรัฐ...เลือกปฏบิัติหรอืไม 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ   

  การสํารวจครัง้นี้ เพื่อตองการทราบความคดิเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ 
  มาตรการประหยัดพลังงานของรัฐ โดยมปีระเด็นคําถามดังนี ้

- เห็นดวยหรือไมกับมาตรการประหยดัพลังงานโดยการกาํหนดเวลาปดการใหบริการของ
หางสรรพสินคา หางคาปลีกขนาดใหญ  ปายโฆษณา และปมน้ํามัน 

- ควรกําหนดเวลาปดรานสะดวกซื้อ และกําหนดเวลาปดการออกอากาศของสถานีโทรทัศนหรือไม 
- มาตรการประหยัดพลังงานที่ออกมาเปนการเลือกปฏิบัตขิองรัฐบาลหรอืไม 
- มาตรการปดหางสรรพสินคาเวลา 2 ทุม ขัดกับนโยบายผลักดนัใหไทยเปนแหลงทองเที่ยวหรือไม 
- มาตรการประหยัดพลังงาน จะมผีลกระทบกับการดําเนนิชีวิตของประชาชนในกรุงเทพหรือไม 
- เห็นดวยหรือไมที่รัฐบาลจะตรึงราคาน้ํามันดีเซลถึงตนป 2548  

 

ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 

 การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากรที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขต 
  กรุงเทพมหานคร  ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,192  คน รอยละเปนชาย 47.1  รอยละ 52.9 เปนหญิง  
    กลุมตวัอยางรอยละ 27.3 มีอายุระหวาง  18 - 25 ป  รอยละ  28.2  มีอายุระหวาง 26 – 35 ป   
  รอยละ 29.5 มอีายุระหวาง 36 – 45 ป และรอยละ 15.0  มีอายุ 46 ปขึ้นไป    

  สําหรับระดับการศกึษาของกลุมตวัอยาง รอยละ 9.6  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ  
17.4 ระดับมัธยมศึกษา  รอยละ 11.2 ระดับปวช.  รอยละ 10.9 ปวส./อนุปรญิญา  รอยละ 42.7 ระดับ
ปรญิญาตรี  และรอยละ 8.2 สูงกวาปริญญาตรี   

 กลุมตวัอยางรอยละ 11.4 อาชีพรับราชการ  รอยละ 12.8 พนักงานรัฐวสิาหกิจ  รอยละ 13.9 
พนักงานบรษิทัเอกชน  รอยละ 11.7 เจาของกิจการ  รอยละ 11.4 รับจางท่ัวไป  รอยละ 13.0 คาขาย   
รอยละ 14.3 นกัศึกษา  รอยละ 10.2 พอบาน/แมบาน  และรอยละ 1.1 อาชีพอ่ืน ๆ  
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 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
  ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5 % ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 
         วธิีเกบ็รวบรวมขอมลู 

การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ในเรื่อง  “ มาตรการประหยดัพลังงานของรัฐ... เลือกปฏบิัติหรือไม” 

 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  19  สิงหาคม  2547 
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ    :  20 สิงหาคม  2547   
โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ    
โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776  http://research.bu.ac.th/ 
 

ผลการสํารวจ 
 

      ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เรื่อง “มาตรการประหยดัพลังงานของรฐั...เลือกปฏิบตัิหรือไม” พบวา สวนใหญไมเห็นดวยกับ
มาตรการปดหาง-ปดปม ทีร่ฐับาลประกาศออกมา แตเหน็ดวยกับการปดไฟปายโฆษณา โดยมรีายละเอียดดังนี ้

- มาตรการปดหางสรรพสินคาเวลา 2 ทุม  พบวากลุมตัวอยาง ไมเห็นดวย รอยละ 66.1 และ 
เห็นดวย รอยละ 33.9   

- มาตรการปดหางคาปลีกขนาดใหญ (เทสโกโลตัส คารฟรู บิ๊กซ)ี เวลา 4 ทุม  กลุมตวัอยาง 
ไมเห็นดวย รอยละ 50.3   เห็นดวย รอยละ 49.7 

- มาตรการปดปมน้ํามันทั่วประเทศ เวลาเทีย่งคืน  พบวา ไมเห็นดวย รอยละ 52.3   
เห็นดวย รอยละ47.7 

- มาตรการปดไฟปายโฆษณา เวลา 4 ทุม พบวา เห็นดวย รอยละ 78.0 และไมเห็นดวยเพียง 
รอยละ 22.0 
     สําหรับการกําหนดเวลาปดรานสะดวกซื้อ (เซเวน อีเลฟเวน  และมินิมารทตาง ๆ ) นั้น  กลุมตัวอยาง  
รอยละ71.1 คิดวาไมควรกําหนดเวลาปด  ขณะที่ รอยละ 28.9 คิดวาควรกําหนดเวลาปด 
 สวนกําหนดเวลาปดการออกอากาศของสถานีโทรทัศน  กลุมตวัอยางมทีั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยใกลเคยีงกัน
คือ รอยละ 50.8 คิดวาไมควรกําหนดเวลาปดการออกอากาศ  ขณะที่ รอยละ 49.2 คิดวาควรกําหนดเวลาปดการออกอากาศ   
 เมื่อถามวามาตรการประหยดัพลังงานโดยการปดหาง-ปดปม ดังกลาว เปนการเลือกปฏิบัติของรฐับาลหรือไม 
กลุมตวัอยางรอยละ 53.7 คิดวาเปนการเลอืกปฏิบัตขิองรฐับาล  และรอยละ 46.3 คิดวาไมเปน 
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  สําหรับคําถามที่วาการปดหางสรรพสินคาขนาดใหญเวลา 2 ทุม ขัดกับนโยบายของรฐับาลในเรื่องการผลักดนั
ใหไทยเปนแหลงทองเที่ยวหรือไม  กลุมตวัอยางรอยละ 55.6 คิดวาไมขดักับนโยบายของรัฐบาล ขณะที่รอยละ 44.4  
คิดวาขัดกับนโยบายของรัฐบาล  
  เมื่อถามวามาตรการประหยดัพลังงานโดยการปดหาง-ปดปม ดังกลาว กระทบตอการดาํเนินชวีิตของทาน
หรือไมกลุมตวัอยางรอยละ 54.8 คิดวามผีลกระทบกับการดําเนินชวีิต  และรอยละ 45.2 ตอบวาไมมีผลกระทบ 
  สวนเรื่องที่รฐับาลจะตรึงราคาน้ํามันดีเซลจนถึงตนป 2548 กลุมตวัอยาง รอยละ 72.7 เห็นดวย  และรอยละ 
27.3 ไมเห็นดวย      
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

              ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 561 47.1 
            หญิง 631 52.9 
อายุ :   
            18 – 25 ป  325 27.3 
            26 – 35 ป 336 28.2 
            36 – 45 ป 352 29.5 
            46 ปข้ึนไป 179 15.0 
 กําลังศกึษา:   
            ประถมศึกษา 115 9.6 
            มัธยมศึกษา 207 17.4 
            ปวช.  133 11.2 
            ปวส./อนุปรญิญา  130 10.9 
            ปรญิญาตร ี  509 42.7 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 98 8.2 
 อาชีพ :   
            รับราชการ  136 11.4 
            รัฐวิสาหกิจ 153 12.8 
            พนักงานบรษิัทเอกชน  166 13.9 
            เจาของกิจการ  140 11.7 
            รับจางท่ัวไป  136 11.4 
            คาขาย 155 13.0 
            นักศึกษา  171 14.3 
            พอบาน /แมบาน 122 10.2 
            อ่ืน ๆ 13 1.1 
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 ตารางที่ 2: ทานเห็นดวยกับมาตรการประหยัดพลังงานเหลานี้หรอืไม 
มาตรการ เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ปดหางสรรพสินคาเวลา 2 ทุม 33.9 66.1 
ปดหางคาปลีกขนาดใหญ (เทสโกโลตัส คารฟูร บิ๊กซ)ี 
เวลา 4 ทุม 

49.7 50.3 

ปดไฟปายโฆษณา เวลา 4 ทุม 78.0 22.0 
ปดปมน้ํามันทัว่ประเทศ เวลาเที่ยงคืน 47.7 52.3 

               
ตารางที่ 3: ทานคิดวาควรกาํหนดเวลาปดรานสะดวกซื้อ (เซเวน อีเลฟเวน  และมินิมารทตาง ๆ )  
                  ดวยหรอืไม 

  จํานวน รอยละ 
ควร 345 28.9 
ไมควร  847 71.1 

 
ตารางที่ 4: ทานคิดวาควรกาํหนดเวลาปดการออกอากาศของสถานีโทรทัศนดวยหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ควร 587 49.2 
ไมควร  605 50.8 

 
ตารางที่ 5:  ทานคิดวามาตรการประหยดัพลังงานดังกลาว เปนการเลอืกปฏิบัตขิองรัฐบาลหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
เปน 640 53.7 
ไมเปน   552 46.3 

  
  ตารางที่ 6: ทานคิดวาการปดหางสรรพสินคาขนาดใหญเวลา 2 ทุม ขัดกับนโยบายของรัฐบาล 
                                ในเรือ่งการผลกัดันใหไทยเปนแหลงทองเท่ียวหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ขัดกับนโยบาย 529 44.4 
ไมขัดกับนโยบาย  663 55.6 

   
  ตารางที่ 7: ทานคิดวามาตรการประหยัดพลังงานดังกลาว จะมผีลกระทบกับการดาํเนินชวีติ 
                                ของทานหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
มีผลกระทบ   653 54.8 
ไมมีผลกระทบ   539 45.2 
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  ตารางที่ 8: ทานเห็นดวยหรอืไมท่ีรัฐบาลจะตรึงราคาน้ํามันดีเซลจนถงึตนป 2548 
 จํานวน รอยละ 

เห็นดวย  866 72.7 
ไมเห็นดวย  326 27.3 

 
 

   
                                                 

 
 


