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ผลส ำรวจเร่ือง “น ้ำมนัแพงกบัผลกระทบท่ีประชำชนได้รบั” 

 
กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ ส ารวจความเหน็ประชาชนเรือ่ง “น ้ำมนัแพงกบัผลกระทบท่ี

ประชำชนได้รบั” โดยเกบ็ข้อมลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จ านวน 1,123 คน เมื่อวนัที ่14-16 มนีาคม ทีผ่่านมา
พบวา่ 

 

ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 84.1 ได้รบัผลกระทบจำกน ้ำมนัแพง โดยระบุว่า ท าใหต้้องจ่ายคา่น ้ามนั
เพิ่มขึ้น มคี่าเดินทางเพิ่มขึ้น เงนิเหลอืเกบ็ลดลง ขณะทีร่้อยละ 15.9 ระบุวา่ไม่ได้รบัผลกระทบ เพราะไมค่่อยได้
เดนิทาง บรษิทัจา่ยคา่น ้ามนัให ้สว่นใหญ่ใชบ้รกิารรถสาธารณะ 

 

เม่ือถำมถึงวิธีปรบัตัวหรือรบัมือกับปัญหำน ้ำมนัแพง พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.1 ใช้
วิธีงดเดินทำง งดเท่ียวช่วงวนัหยุด รองลงมารอ้ยละ 44.9 ใช้วธิวีางแผนก่อนเดนิทางเพื่อเลี่ยงรถตดิ และร้อย
ละ 40.4 ใชว้ธิปีระหยดัคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เพื่อเกบ็เงนิไวจ้า่ยคา่น ้ามนั    

 

ส ำหรบัเร่ืองท่ีประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.7 มีควำมกงัวลหำกรำคำน ้ำมนัยงัแพงอยู่คือ รำคำ
สินค้ำอุปโภคบริโภคในท้องตลำดอำจแพงข้ึนอีก  รองลงมาร้อยละ 11.1 คอืเกดิการกู้หนี้ ยืมสนิเพิ่มขึน้ และ
รอ้ยละ 5.5 คอื เกดิการกอ่อาชญากรรม ขโมยน ้ามนั การลกัลอบขนน ้ามนัเถื่อน 

 

ส่วนควำมเช่ือมัน่ท่ีมีต่อรฐับำลว่ำจะสำมำรถจดักำรกบัปัญหำรำคำน ้ำมนัแพงได้ นั้น ประชำชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.7 ระบุว่ำไม่ค่อยเช่ือมัน่ถึงไม่เช่ือมัน่เลย ขณะทีร่้อยละ 14.3 ระบุวา่ คอ่นขา้งเชื่อมัน่ถึง
เชือ่มัน่มาก 

 

ทัง้น้ีเร่ืองท่ีประชำชนเห็นว่ำรฐับำลควรท ำเพื่อช่วยเหลือประชำชนลดภำระค่ำใช้จ่ำยน ้ำมนัและ
ค่ำเดินทำงมำกท่ีสุดร้อยละ 32.2 คือ ควรขำยน ้ำมนัรำคำถกูให้กบับำงกลุ่ม เช่น ธุรกิจขนส่งสินค้ำและ
อำหำร  มอเตอร์ไซค์วิน แท็กซ่ี  ขนส่งมวลชน ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 15.3 คอื ควรปรบัปรุงระบบขนส่ง

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน    (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 

หน้ำ) 
ประชำชนร้อยละ 84.1 ระบุว่ำได้รบัผลกระทบจำกน ้ำมนัแพง ท ำให้ต้องจ่ำยค่ำน ้ำมนัเพ่ิมข้ึน 

มีค่ำเดินทำงเพ่ิมข้ึน โดยร้อยละ 57.1 เลือกใช้วิธีรบัมือกับน ้ำมนัแพงด้วยกำร งดเดินทำง งดเท่ียว
ช่วงวนัหยุด  

ทัง้น้ีร้อยละ 76.7 ห่วงว่ำรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภคในท้องตลำดจะแพงข้ึนอีกหำกรำคำ
น ้ำมนัยงัคงแพงอยู่  โดยร้อยละ 32.2 เหน็ว่ำรฐับำลควรขำยน ้ำมนัรำคำถกูให้กบับำงกลุ่ม เช่นธุรกิจ
ขนส่งสินค้ำ มอเตอรไ์ซค์วิน แทก็ซ่ี  ขนส่งมวลชน เพื่อช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยน ้ำมนัและค่ำเดินทำง
ให้ประชำชน 
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มวลชนให้มปีระสทิธภิาพ ปลอดภัยจากโควดิ เพื่อใหค้นหนัมาใช้แทนรถส่วนตัว  และร้อยละ 14.4 คอื ลดภาษี
น ้ามนั ลดจ านวนเงนิเขา้กองทนุน ้ามนั เพื่อไมใ่หน้ ้ามนัในประเทศขึน้ราคา 

    
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
1. ท่ำนได้รบัผลกระทบจำกปัญหำน ้ำมนัแพงหรือไม่ อย่ำงไร 

ได้รบัผลกระทบ ร้อยละ 84.1 
(โดยระบุวา่ ต้องจา่ยคา่น ้ามนัแพงขึน้ สนิคา้แพงขึน้ คา่เดนิทางแพงขึน้ เงนิเหลือเกบ็ลดลง ฯลฯ)  
ไมไ่ด้รบัผลกระทบ รอ้ยละ 15.9 
(เพราะ ไมค่อ่ยได้เดนิทาง บรษิทัจา่ยคา่น ้ามนัให ้สว่นใหญ่ใชบ้รกิารรถสาธารณะ ฯลฯ)  

 
2. ท่ำนมีวิธีปรบัตวั หรือ รบัมืออย่ำงไรจำกปัญหำน ้ำมนัแพง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 

งดเดินทำง งดเท่ียวช่วงวนัหยุด ร้อยละ 57.1 
วางแผนก่อนเดนิทางเพื่อเลี่ยงรถตดิ   รอ้ยละ 44.9 
ประหยดัคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เพื่อเกบ็เงนิไวจ้า่ยคา่น ้ามนั    รอ้ยละ 40.4 
ไปคนัเดยีวกนัแทนขบัคนละคนั รอ้ยละ 33.2 
ใชข้นสง่สาธารณะแทน รอ้ยละ 9.7 
ใชร้ถน้อยลง ใชร้ถเทา่ทีจ่ าเป็น รอ้ยละ 6.0 
เปลี่ยนไปใชร้ถมอเตอรไ์ซค์แทน รอ้ยละ 5.2 
จะซื้อรถพลงังานไฟฟ้า(EV) มาขบัแทน     รอ้ยละ 4.0 
น ารถไปตดิตัง้แกส๊ รอ้ยละ 2.3 
อืน่ๆ อาท ิขบัรถชา้ลงเพื่อประหยดัน ้ามนั เดนิทางใกล้ใชข้ ีจ่กัรยานแทน ฯลฯ รอ้ยละ 2.1 

 
3. หำกรำคำน ้ำมนัยงัคงแพงอยู่ ท่ำนมีควำมกงัวลเร่ืองใดมำกท่ีสุด  

รำคำสินค้ำอุปโภคบริโภคในท้องตลำดอำจแพงข้ึนอีก   ร้อยละ 76.7 
เกดิการกูห้นี้ ยมืสนิ เพราะมคีา่ใช้จา่ยเพิม่แต่รายได้เทา่เดมิ รอ้ยละ 11.1 
เกดิการก่ออาชญากรรม ขโมยน ้ามนั การลกัลอบขนน ้ามนัเถื่อน  รอ้ยละ 5.5 
ต้องจา่ยคา่ไฟฟ้าแพงขึน้  รอ้ยละ 4.2 
ขนสง่ มอเตอรไ์ซคว์นิ แทก็ซี่ อาจประทว้งเรยีกร้องใหข้ ึน้ราคา รอ้ยละ 1.5 
อืน่ๆ การเลิกจา้งงาน ธุรกจิตดิขดั ฯลฯ รอ้ยละ 1.0 
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4. ท่ำนเช่ือมัน่เพียงใดว่ำรฐับำลจะสำมำรถจดักำรกบัปัญหำรำคำน ้ำมนัได้ 

ไม่ค่อยเช่ือมัน่ถึงไม่เช่ือมัน่เลย ร้อยละ 85.7 
 (โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยเช่ือมัน่ ร้อยละ 37.2  และไม่เช่ือมัน่เลย ร้อยละ 48.5) 
คอ่นขา้งเชือ่มัน่ถงึเชือ่มัน่มาก รอ้ยละ  14.3 
 (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งเชื่อมัน่ ร้อยละ 13.3 และเชื่อมัน่มาก รอ้ยละ 1.0) 

 

5. ท่ำนคิดว่ำรฐับำลควรแก้ปัญหำอย่ำงไรเพ่ือช่วยเหลือประชำชนลดภำระค่ำใช้จ่ำยน ้ำมนัและค่ำเดินทำง 

ขำยน ้ ำมันรำคำถูกให้กับบำงกลุ่ม เ ช่น ธุรกิจขนส่ง สินค้ำและอำหำร  
มอเตอรไ์ซค์วิน แทก็ซ่ี  ขนส่งมวลชน ฯลฯ 

ร้อยละ 32.2 

ปรบัปรงุระบบขนสง่มวลชนใหม้ปีระสทิธภิาพ ปลอดภัยจากโควดิ เพื่อให้คนหนัมาใช้
แทนรถสว่นตวั 

รอ้ยละ 15.3 

ลดภาษนี ้ามนั ลดจ านวนเงนิเขา้กองทนุน ้ามนั เพื่อไมใ่หน้ ้ามนัในประเทศขึน้ราคา รอ้ยละ  14.4 
รณรงคใ์หป้ระชาชนใชร้ถสว่นตวัเทา่ทีจ่ าเป็น  รอ้ยละ 13.1 
แจกคปูอง บตัรเตมิน ้ามนัใหป้ระชาชน รอ้ยละ 13.0 
ใหม้กีาร Work from Home อย่างจรงิจงัเพื่อลดภาระคา่เดนิทาง รอ้ยละ  8.2 
อืน่ๆ อาท ิหาผู้เชีย่วชาญมาชว่ยแกปั้ญหา ใหต้รงึราคาน ้ามนัทกุประเภท ฯลฯ รอ้ยละ 3.8 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงค์ในกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัผลกระทบที่ได้ร ับจากน ้ ามนัแพง วิธปีรบัตัวในช่วง
สถานการณ์น ้ ามนัแพง ตลอดจนข้อกงัวลและแนวทางทีร่ฐับาลควรแก้ปัญหาเพื่อชว่ยเหลือประชาชนลดภาระ
คา่ใชจ้า่ย ทัง้นี้เพื่อสะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งได้รบัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

การส ารวจใช้การสุม่ตวัอย่างจากประชาชนทกุภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุม่สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก
ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วธิกีารถ่วง
น ้าหนักด้วยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มโีครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั ้นจึงน า
แบบสอบถามทกุชดุมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบนัทกึข้อมูลและประมวลผล 

 
 

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  14-16  มนีาคม 2565 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  19 มนีาคม 2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 596 53.1 
            หญงิ 527 46.9 

รวม 1,123 100.0 
อำยุ   
            15 – 24 ปี 71 6.3 
            25 – 34 ปี 157 14.0 
            35 – 44 ปี 283 25.2 
   45 – 54 ปี 317 28.2 
            55 ปีขึน้ไป  295 26.3 

รวม 1,123 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 665 59.2 
            ปรญิญาตร ี 363 32.3 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 95 8.5 

รวม 1,123 100.0 
อำชีพ   
 ลูกจา้งรฐับาล 134 11.9 
 ลูกจา้งเอกชน 231 20.6 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 460 41.0 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 51 4.5 
 พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/เกษยีณอายุ 216 19.2 
 นักเรยีน/นักศกึษา 13 1.2 
 วา่งงาน  18 1.6 

รวม 1,123 100.0 
 
 

กรงุเทพโพลล์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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