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  ผลสํารวจเรื่อง  “คนไทยกับความเชื่อมั่นตอการปฏิรูปพลังงาน” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

กรุงเทพโพลลโดยศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมปฏรูิปประเทศไทย ผานการสํารวจความคิดเหน็ประชาชน เร่ือง  
“คนไทยกับความเชื่อม่ันตอการปฏิรูปพลังงาน” โดยเกบ็ขอมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,157 คน 
พบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 69.9 เห็นวาราคาน้ํามันในปจจุบันของประเทศไทยแพงกวาความเปนจริง ขณะท่ีรอยละ 27.5 
เห็นวาราคาพอๆกับความเปนจริง ท่ีเหลือรอยละ 2.6 ไมแนใจ  

 

สวนความเห็นตอธุรกิจพลังงานในประเทศไทยวามีรูปแบบเปนแบบใด สวนใหญรอยละ 54.9 เห็นวาเปนธุรกิจแบบ
ผูกขาด ขณะรอยละ 35.4 เหน็วาเปนแบบการแขงขันเสรี และรอยละ 9.7 ไมแนใจ  

 

ดานความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ปตท. ไดทําหนาท่ีในฐานะรัฐวิสาหกิจของประชาชนหรือไม นบัจากมีการแปรรูป 
เม่ือ 10 กวาปท่ีผานมา สวนใหญรอยละ 60.4 มองวา ปตท. คํานึงถึงแตผูถือหุนและกําไร ขณะท่ีรอยละ 33.9 มองวา ปตท. ทํา
หนาท่ีไดดีเพื่อประชาชน ท่ีเหลือรอยละ 5.7 ไมแนใจ 

 

เม่ือถามถึงแนวคิดท่ีหามมิใหขาราชการ หรือผูมีอํานาจหนาท่ีไปเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจและบริษัทดานพลังงาน
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน สวนใหญรอยละ 64.3 เห็นดวย ขณะท่ีรอยละ 29.3 ไมเห็นดวย  

 

ท้ังนี้เม่ือถามตอวาเห็นดวยหรือไมกับแนวคิดการยกเลิกกองทุนน้ํามัน ซ่ึงจะทําใหราคาน้ํามันเบนซินลดลง แตดเีซล  
LPG และ NGV จะแพงข้ึน รวมถึงราคาพลังงานอาจมีความผันผวนมากขึ้น สวนใหญรอยละ 56.3 ไมเห็นดวย ขณะท่ี 
รอยละ 35.9 เห็นดวย  

 

สําหรับอุปสรรคสําคัญท่ีสุดในการปฏิรูปพลังงานของประเทศไทยคือ นักการเมือง (รอยละ 61.8)  รองลงมาคือ ปตท. 
(รอยละ 42.8)  และขาราชการ ผูมีอํานาจหนาท่ี (รอยละ 42.2)  
          

สวนผูท่ีจะไดรับผลประโยชนมากท่ีสุดหากมีการปฏิรูปพลังงานคือ ประชาชน (รอยละ 38.1)  รองลงมาคือ ปตท. 
(รอยละ 16.8) นักการเมือง (รอยละ 12.9) และกลุมบริษทัเอกชน (รอยละ 11.9)  

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ การเมือง/ เศรษฐกิจ/ สังคม 
เรื่อง  ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ   (รวม 5 หนา)

ประชาชน 69.9% เห็นวาปจจุบันราคาน้ํามันยังแพงกวาความเปนจริง 
60.4% มองวาปตท. เห็นแกผลกําไรมากกวาทําเพ่ือประชาชน 

56.3% ไมเหน็ดวยกบัการยกเลิกกองทุนน้ํามัน 
เชื่อหากมกีารปฏิรูปพลังงานจะทําใหราคาพลังงานถูกลง 
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สุดทายเม่ือถามวาหลังการปฏิรูปพลังงาน จะชวยทําใหราคาพลังงานโดยรวมเปนอยางไร สวนใหญรอยละ 43.4  
เห็นวาราคาพลังงานจะถูกลง ขณะท่ีรอยละ 31.9 เห็นวาราคาเหมือนเดิมไมเปล่ียนแปลง และรอยละ 16.9 เห็นวาราคาจะแพงข้ึน  

 

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นขอคําถาม ดังตอไปนี ้
 

1. ความเห็นตอราคาน้ํามันของประเทศไทยเปนอยางไรในปจจุบัน 
 

ราคาแพงกวาความเปนจริง รอยละ 69.9 
ราคาพอๆกับความเปนจริง  รอยละ 27.5 
ไมแนใจ รอยละ 2.6 

 
2.  ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ธุรกิจพลังงานในประเทศไทยเปนธุรกิจแบบผูกขาดหรือแขงขันเสรี” 
    

เห็นวาเปนธุรกิจแบบผูกขาด รอยละ 54.9 
เห็นวาเปนธุรกิจแบบแขงขันเสรี  รอยละ 35.4 
ไมแนใจ รอยละ 9.7 

 

 

3. ความเหน็ตอขอคําถามท่ีวา “ปตท. ไดทําหนาท่ีในฐานะรัฐวิสาหกิจของประชาชนหรือไม นับจากมีการแปรรูป เม่ือ 10 กวาป
ท่ีผานมา” 
 

ปตท. คํานึงถึงแตผูถือหุนและกําไร    รอยละ 60.4 
ปตท. ทําหนาไดดีเพื่อประชาชน รอยละ 33.9 
ไมแนใจ รอยละ 5.7 

 
4. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “เห็นดวยหรือไมกับแนวคดิท่ีหามมิใหขาราชการ หรือผูมีอํานาจหนาท่ีไปเปนกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจและบริษัทดานพลังงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน” 
   

เห็นดวย รอยละ 64.3 
ไมเห็นดวย รอยละ 29.3 
ไมแนใจ รอยละ 6.4 
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5. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “เห็นดวยหรือไมกับแนวคดิยกเลิกกองทุนน้ํามัน ซ่ึงจะทําใหราคาน้ํามันเบนซินลดลง แตดีเซล  
LPG และ NGVจะแพงข้ึน รวมถึงราคาพลังงานอาจมีความผันผวนมากขึ้น” 
 

เห็นดวย รอยละ 35.9 
ไมเห็นดวย รอยละ 56.3 
ไมแนใจ รอยละ 7.8 

 
6. อุปสรรคสําคัญในการปฏิรูปพลังงานของประเทศไทย 
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     

นักการเมือง  รอยละ 61.8 
การผูกขาดของ ปตท. รอยละ 42.8 
ขาราชการ ผูมีอํานาจหนาท่ี รอยละ 42.2 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจํากัด   รอยละ 37.8 

 
7. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ทานคิดวา การปฏิรูปพลังงาน ผูใดจะไดรับผลประโยชนมากท่ีสุด” 
 

ประชาชน  รอยละ 38.1 
ปตท. รอยละ 16.8 
นักการเมือง รอยละ 12.9 
กลุมบริษัทเอกชน      รอยละ 11.9 
รัฐบาล รอยละ 11.2 
ไมแนใจ รอยละ 9.1 

 
8. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “หลังการปฏิรูปพลังงาน จะชวยทําใหราคาพลังงานโดยรวมเปนอยางไร” 
 

คิดวาราคาพลังงานจะถูกลง      รอยละ 43.4 
เหมือนเดิมไมเปล่ียนแปลง รอยละ 31.9 
คิดวาราคาพลังงานจะแพงข้ึน    รอยละ 16.9 
ไมแนใจ รอยละ 7.8 
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รายละเอียดการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคการสํารวจ 
- เพื่อสะทอนความเห็นตอราคาน้ํามัน และธุรกิจดานพลังงานในปจจุบันของประเทศไทย 
- เพื่อสะทอนความเห็นตอการปฏิรูปพลังงานในดานตางๆ 
- เพื่อสะทอนอุปสรรคสําคัญในการปฏิรูปพลังงานของประเทศไทย 
- เพื่อสะทอนผูท่ีไดรับผลประโยชนมากท่ีสุดหากมีการปฏิรูปพลังงาน 

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ป ข้ึนไป โดยการสุมสัมภาษณ
ทางโทรศัพทจากฐานขอมูลของกรุงเทพโพลล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling แลวใชวิธีการ
ถวงน้ําหนักดวยขอมูลประชากรศาสตรจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  17 - 18 พฤศจิกายน 2557 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  22 พฤศจิกายน 2557 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (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    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 

เพศ   
            ชาย 608 52.5 
            หญิง 549 47.5 

รวม 1,157 100.0 

อายุ   
            18 ป - 30 ป 220 19.0 
            31 ป – 40 ป 298 25.8 
            41 ป – 50 ป 319 27.5 
            51 ป - 60 ป 214 18.5 
 61 ป ข้ึนไป 106 9.2 

รวม 1,157 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตรี 723 62.4 
            ปริญญาตรี 350 30.3 
            สูงกวาปริญญาตรี 84 7.3 
                                 รวม 1,157 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจางรัฐบาล 166 14.3 
 ลูกจางเอกชน     286 24.7 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว/ เกษตรกร    439 37.9 
 เจาของกิจการ/ นายจาง   71 6.1 
 ทํางานใหครอบครัว   4 0.3 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 136 11.8 
 นักเรียน/ นักศึกษา   41 3.5 
 วางงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุม 14 1.4 

รวม 1,157 100.0 
                         


