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สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแปรรูป 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย    

 
1.   ความเปนมาและวัตถุประสงค 

 ตามที่รัฐจะดาํเนินการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนบริษัทจาํกัด มหาชน 
เพื่อเปนการระดมทนุ โดยการนําหุน กฟผ. เขาตลาดหลกัทรัพย และจะเปดใหประชาชน นกัลงทนุ ผูสนใจ 
ไดซื้อขายหุนในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2548 แตไดมีการชุมนุมประทวงคัดคานการแปรรูป กฟผ. ข้ึน โดยมี
การฟองรองตอศาลปกครอง ทาํใหศาลปกครองไดพิจารณาและมีคําสัง่ใหระงับการซือ้ขายหุนเปนการชัว่คราว  
ในการนี้ สํานกังานสถิติแหงชาติจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ. 
เพื่อรวบรวมขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ. และขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะแนวทางหากมี      
การแปรรูป กฟผ.    เพื่อเปนขอมูลใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกีย่วของนาํไปใชในการวางแผน และตัดสินใจ
ดําเนนิการ ตอไป 

2. คุมรวม 

 ประชาชนที่มอีายุ 18 ปข้ึนไป ทัว่ประเทศ 

3. ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ  Stratified Three - Stage Sampling  โดยมีภาคเปนสตราตัม   ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 5 สตราตัม  คือ  กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง (ยกเวน กทม.)  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคใต  โดยมีชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล) และหมูบาน (นอกเขตเทศบาล) เปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง   
ครัวเรือนสวนบุคคลเปนหนวยตัวอยางขัน้ที่สอง    และสมาชิกที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป เปนหนวยตวัอยางขั้นที่สาม 
มีจํานวนประชาชนที่ตกเปนตัวอยางทั้งสิน้ 5,800 คน 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไปทําการสัมภาษณสมาชิก    
ในครัวเรือนตวัอยางทีม่ีอาย ุ18 ปข้ึนไป  ครัวเรือนละ 1 คน  โดยใหกระจายตามเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา
และสถานภาพการทํางาน  
 ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตวันที่ 1- 8 ธันวาคม 2548    
5. การเสนอผล  
 เสนอผลการสํารวจในระดับภาค  และทั่วประเทศ  ในรูปของรอยละ 
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6. สรุปผลการสาํรวจ 

 6.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปรรูปการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
  จากการสอบถามเกีย่วกบัการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  ผลการสาํรวจ
ในเดือนมีนาคม 2547 และพฤษภาคม 2547 พบวา ประชาชนที่ระบุวาเห็นดวยกับการแปรรูป กฟผ. มีรอยละ 
42.8 และ 43.8 ตามลาํดับ    และเมื่อเทียบกับผลการสาํรวจในเดือนธนัวาคม 2548 พบวา ประชาชนที่ระบุวา
เห็นดวยกับการแปรรูป กฟผ. มีสัดสวนลดลง คือ รอยละ 43.8 ในเดือนพฤษภาคม 2547  เปนรอยละ 24.8 
ในเดือนธนัวาคม 2548 

ตาราง ก   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   
                 (กฟผ.)  เดือนมนีาคม 2547   พฤษภาคม 2547   และธนัวาคม 2548  

ความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ. 

มี.ค.  47 1/ 

(กทม. นนทบุรี ปทุมธานี  
และสมุทรปราการ) 

พ.ค.  47  
(ทั่วประเทศ) 

ธ.ค.  48 2/ 
(ทั่วประเทศ) 

   รวม 100.0 100.0 100.0 

        เห็นดวย 42.8 43.8 24.8 

        ไมเห็นดวย 55.8 56.2 75.2 

        ไมแสดงความคิดเห็น 1.4 - - 
    

หมายเหตุ :  1/ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ. (มีนาคม 2547) โดยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท  
  ประชาชนที่มีอาย ุ18 ปขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  จํานวน 1,400 คน  
  (ชวงเวลาอางองิ คือ พนักงาน กฟผ. ไดมีการชุมนุมประทวงการแปรรปู กฟผ. และการชุมนุมยังคงมีตอเนื่องมา 
  จนถึงเดือนพฤษภาคม 2547) 
 2/  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัการแปรรูป กฟผ. (ธนัวาคม 2548)  โดยวิธีการสงเจาหนาที่ไป 
  สัมภาษณประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ทั่วประเทศ  จํานวน 5,800 คน  (ชวงเวลาอางอิง คือ การนําหุน กฟผ. 
  เขาตลาดหลักทรพัย ) 
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  ผลการสํารวจเกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ. ในเดือนธนัวาคม 2548 พบวา โดยรวมแลวประชาชน
สวนใหญ รอยละ 75.2 ระบุวาไมเหน็ดวย   และรอยละ 24.8 เหน็ดวย   โดยผูที่ระบุวาไมเห็นดวยกับ      
การแปรรูป กฟผ. ใหเหตุผลดังนี ้คือ จะทาํใหคาไฟแพงขึ้น รอยละ 69.5   ทาํใหรัฐไมสามารถควบคุมราคา/
บริการได รอยละ 41.2   ทาํใหเกิดการผูกขาดโดยกลุมคนบางกลุม รอยละ 35.6   และเปดโอกาสให
ชาวตางชาติเขามาถือหุน รอยละ 19.2  เปนตน 

  สําหรับผูที่เหน็ดวยกับการแปรรูป กฟผ. ระบุเหตุผล คือ เปนการเพิม่ประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนกังาน กฟผ. รอยละ 14.1   มีสวนสนับสนนุความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ รอยละ 12.8   คิดวา   
จะทาํใหคาไฟฟาถกูลง รอยละ 10.9    เกดิการระดมทนุทั้งในประเทศและนอกประเทศ รอยละ 8.8    และ
ลดภาระการแบกรับหนี้ของรัฐบาล รอยละ 8.0 

  เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนในทุกภาค ประมาณรอยละ 70-83 ระบุวาไมเหน็ดวย 
และมปีระมาณรอยละ 17-30 ระบุวาเหน็ดวยกับการแปรรูป กฟผ. โดยเฉพาะผูทีร่ะบุวาเหน็ดวยในภาคเหนือ 
มีสัดสวนสงูกวาภาคอืน่ ๆ คือ รอยละ 29.6   รองลงมาไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 25.6   
กรุงเทพมหานคร รอยละ 24.6    ภาคกลาง รอยละ 24.1   ในขณะที่ภาคใตมีสัดสวนของผูที่เห็นดวยกับ 
การแปรรูป กฟผ. เพยีงรอยละ 16.9 
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ตาราง ข   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
                (กฟผ.) เดือนธนัวาคม 2548  เปนรายภาค 

ภาค 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปรรูป  กฟผ. ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

  รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

     ไมเห็นดวย  เหตุผล  1/ 75.2 75.4 75.9 70.4 74.4 83.1 

คิดวาคาไฟฟาแพงขึ้น 69.5 66.4 70.2 67.3 68.9 76.4 
รัฐไมสามารถควบคุมราคาและบริการได 41.2 46.4 41.6 35.6 40.4 45.1 
เกิดการผูกขาดโดยกลุมคนบางกลุม 35.6 45.6 36.0 28.2 31.4 45.8 
ชาวตางชาติเขามาถือหุน 19.2 23.7 17.0 16.9 19.3 21.3 
ขาดประสิทธิภาพและคุณภาพในการ  
   บริการประชาชน 9.3 5.4 8.2 7.4 12.5 10.3 
พนักงานการไฟฟาขาดความมั่นคงในชีวิต 
   การทํางาน 3.7 2.6 3.6 2.9 4.2 4.8 
อื่น ๆ  0.6 0.8 0.3 0.2 0.8 1.5 

     เห็นดวย  เหตุผล  1/ 24.8 24.6 24.1 29.6 25.6 16.9 

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 14.1 16.5 13.9 13.7 15.0 10.2 

มีสวนสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 12.8 14.9 12.6 15.5 12.2 8.2 

คิดวาคาไฟฟาจะถูกลง 10.9 7.4 9.1 16.1 11.8 7.9 

เกิดการระดมทุน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 8.8 10.8 8.6 9.8 8.7 5.5 

ลดภาระการแบกรับหนี้ของรัฐบาล 8.0 8.0 6.3 10.7 9.3 4.0 
อื่น ๆ 0.4 0.1 0.4 0.4 0.3 0 

              

    หมายเหตุ  :  1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 6.2 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะแนวทางหากมกีารแปรรปู กฟผ. 
  ประชาชน รอยละ 28.7 ไดแสดงความคิดเหน็และใหขอเสนอแนะแนวทางหากมกีารแปรรูป กฟผ. 
ดังนี้  รัฐควรถอืหุนมากกวาครึ่งหนึ่ง (50%) ข้ึนไป รอยละ 17.1   ควรศึกษารายละเอยีด/ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ 
และประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจ รอยละ 5.1   ควรมีการกระจายหุนใหประชาชนอยางทั่วถงึและไมให
ตางชาติเขามาถือหุน รอยละ 4.4  เปนตน 

ตาราง ค  รอยละของประชาชน  จําแนกตามขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะแนวทางหากมีการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิต 
               แหงประเทศไทย (กฟผ.)  เดือนธันวาคม 2548 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ รอยละ 

 รวม 100.0 

ผูที่แสดงความคิดเห็น    1/ 28.7 

ใหรัฐถือหุนมากกวาครึ่งหนึ่ง (50%) ขึ้นไป 17.1 

ศึกษารายละเอียด /ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจ 5.1 

กระจายหุนใหประชาชนอยางทั่วถึงและไมใหตางชาติเขามาถือหุน 4.4 

การบริหารงานของ กฟผ. ควรมีความโปรงใส 2.1 

ควรทําประชาพิจารณ 2.0 

ลดโบนัสพนักงาน  กฟผ. และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 1.3 
ผูไมแสดงความคิดเห็น 71.3 

    

    หมายเหตุ  :  1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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