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คนกรุงคิดอยางไรกับกรณีแนวคิดการนําเขาขาวจากประเทศเพื่อนบาน 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ 

             การสํารวจครั้งนี้  เพื่อตองการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรือ่งแนวคดิการนํา 
เขาขาวจากประเทศเพื่อนบานของไทย ในประเด็นคําถามการรับทราบขาว  ผลกระทบตอราคาขาว  ภาพลักษณมาตรฐาน 
คุณภาพขาวไทยภายหลังจากการนําเขาขาว  กลุมท่ีไดรบัผลประโยชนจากแนวคิดการนําเขาขาว  และความมัน่ใจตอความ 
โปรงใสของกระบวนการนําเขาขาว  ตลอดจนความเห็นเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางหรือการจดัการขายขาวของรฐับาลไทย   

 
ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
            การสุมตวัอยาง 
                         การสํารวจ ใชวิธีสุมตวัอยางประชากรที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ที่อาศัยอยูในเขตปกครองของ 
            กรุงเทพมหานคร ใชวิธกีารสุมตวัอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  กลาวคือ  

ข้ันแรก     แบงเขตปกครองกรุงเทพมหานครเปน เขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก หลังจากนัน้สุมเขต      
           ปกครองในแตละชัน้ ไดเขตตาง ๆ จํานวน 30 เขต ดังนี ้

พระนคร  ปอมปราบฯ  ดุสิต  ปทุมวัน  ราชเทว ี คลองเตย  ดินแดง  พระโขนง  ลาดพราว  
หวยขวาง  วัฒนา  บางรกั  ยานนาวา  คลองสาน  ภาษีเจรญิ  บางกอกนอย  บางพลดั บึงกุม  
ประเวศ  จตุจกัร  บางเขน  บางซื่อ  มีนบุร ี ดอนเมือง  บางแค  หนองแขม บางบอน   
ทวีวัฒนา  ตลิ่งชัน  บางขุนเทียน   

 ข้ันที่สอง   จากแตละเขตที่สุมได  สุมถนน  ซอย และที่อยูอาศัย 
                        ข้ันท่ีสาม   สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ไดตัวอยางท้ังสิ้นจํานวน  1,195  คน 
    ความคลาดเคลือ่น  (Margin  of  Error) 
               ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%  
วธิีเก็บรวบรวมขอมูล 

   การเก็บขอมลูใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายท่ีสุมได ในเรือ่ง  
                  “ คนกรุงคดิอยางไรกับกรณแีนวคิดการนาํเขาขาวจากประเทศเพื่อนบาน ” 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู  :   11 - 12  พฤษภาคม  2547 
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :  13  พฤษภาคม  2547 
โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ    โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th 
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ผลการสํารวจ 
 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิกีารสํารวจภาคสนาม จากประชากรในกรงุเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป   

จํานวน  1,195  คน  รอยละ 49.9  เปนชาย    และรอยละ 50.1  เปนหญิง  
กลุมตวัอยางรอยละ 31.7  มีอายุระหวาง 18-25 ป      รอยละ 33.9  มีอายุระหวาง 26-35 ป    

      รอยละ 25.2  มีอายุระหวาง 36-45 ป     และรอยละ 9.2  มีอายุ 45 ปข้ึนไป  
  ระดับการศึกษาของกลุมตวัอยางรอยละ 8.8  ระดับประถมศึกษา    รอยละ 15.9  ระดบัมัธยมศกึษา  

 รอยละ 8.6  ระดับปวช.    รอยละ 15.2  ระดับปวส./อนปุรญิญา     รอยละ 44.7  ระดับปรญิญาตร ี และรอยละ 6.8 
      สูงกวาปรญิญาตรี     

  อาชีพของกลุมตัวอยางรอยละ 3.8 รับราชการ    รอยละ 7.0 พนังงานรฐัวิสาหกิจ     รอยละ 20.4 
พนักงานบริษัทเอกชน      รอยละ 11.0  เจาของกิจการ      รอยละ 13.6 รับจางทัว่ไป     รอยละ 15.8  คาขาย  
รอยละ 22.7  นักศึกษา       รอยละ 4.9  พอบาน/แมบาน   และอื่น ๆ รอยละ 0.6 

2. เมื่อถามวา ทราบขาวเกี่ยวกบัแนวคิดการนําเขาขาวจากประเทศเพื่อนบานหรอืไม  กลุมตวัอยางรอยละ 64.4 ระบวุาทราบ   
รอยละ 35.6 ระบุวาไมทราบ 

3. สําหรับคาํถาม เห็นดวยกบัแนวคิดการนาํเขาขาวจากประเทศเพื่อนบานของรัฐมนตรกีระทรวงพาณิชยหรอืไม   
 กลุมตวัอยางรอยละ 62.6 ระบุวาไมเห็นดวย     รอยละ 24.1 ระบวุาเหน็ดวย  และรอยละ 13.3 ไมมคีวามเห็น 
4.  สวนคําถามวา การนําเขาขาวจากประเทศเพื่อนบานมีผลกระทบตอราคาขาวภายในประเทศอยางไร  กลุมตวัอยาง 
     รอยละ 42.2  ระบวุาราคาขาวต่ําลง    รอยละ 27.4 ระบุวาราคาเหมือนเดิม    รอยละ 22.5 ระบุวาราคาสูงขึ้น    
     และรอยละ 7.9 ระบุไมมคีวามเห็น   
5.   เม่ือถามวา  แนวคิดการนาํเขาขาวจากประเทศเพื่อนบานจะทําใหภาพลกัษณมาตรฐานคุณภาพขาวไทยเปนอยางไร 
 กลุมตวัอยางรอยละ 45.6 ระบุวาแยลง     รอยละ 33.1 ระบุวาเหมือนเดมิ    รอยละ 13.6 ระบวุาดีข้ึน 
     และรอยละ 7.7 ระบุวาไมมีความเห็น 
6.  สําหรับคาํถามวา เห็นดวยหรอืไมกับการทีร่ัฐบาลไทยไปชวยเหลอืชาวนาของประเทศเพื่อนบาน  กลุมตวัอยาง 
 รอยละ 53.1 ระบวุาไมเห็นดวย     รอยละ 22.8 ระบวุาเห็นดวย  และรอยละ 24.1 ไมมคีวามเห็น 
7.   สวนคําถาม คิดวาใครนาจะเปนผูไดรับผลประโยชน จากแนวคิดการนาํเขาขาวจากประเทศเพื่อนบาน   
 กลุมตวัอยางรอยละ 43.9 ระบุวานกัการเมือง    รอยละ 20.8 ระบวุาผูคาขาวสงออก   รอยละ 14.8 ระบุวาผูบรโิภค  
      รอยละ 9.2 ระบุวาเกษตรกร     รอยละ 9.0 ระบวุาเจาของโรงสี       
8.  เมื่อถามมั่นใจหรอืไมวา แนวคดิการนําเขาขาวจากประเทศเพื่อนบานจะมคีวามโปรงใสทุกกระบวนการ  
 กลุมตวัอยางรอยละ 69.5 ระบุวาไมมั่นใจ     รอยละ 16.3 ระบุวามั่นใจ    และรอยละ 14.2 ระบุวาไมมีความเห็น 
9.  สําหรับคาํถามเห็นดวยหรอืไม กับการที่รัฐบาลไทยจะเปนศูนยกลางหรือจัดการขายขาวคณุภาพต่ําใหกับประเทศ 
 ท่ีสาม  กลุมตวัอยางรอยละ 48.3 ระบวุาไมเห็นดวย     รอยละ 32.0 ระบวุาเห็นดวย   และรอยละ 19.7 ไมมีความเห็น 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

              ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 596 49.9 
            หญิง 599 50.1 
อายุ :   
            18 – 25 ป 379 31.7 
            26 – 35 ป 405 33.9 
            36 – 45 ป 301 25.2 
            45 ปข้ึนไป 110 9.2 
 การศกึษา:   
            ประถมศึกษา   105 8.8 
            มัธยมศึกษา 190 15.9 
            ปวช.       103 8.6 
            ปวส./อนุปรญิญา 182 15.2 
            ปรญิญาตร ี 534 44.7 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 81 6.8 
 อาชีพ :   
            รับราชการ        46 3.8 
            รัฐวิสาหกิจ 84 7.0 
            พนักงานบรษิัทเอกชน 244 20.4 
            เจาของกิจการ 132 11.0 
            รับจางท่ัวไป 163 13.6 
            คาขาย 189 15.8 
            นักศึกษา 271 22.7 
            พอบาน/แมบาน 59 4.9 
            อ่ืน ๆ         7 0.6 
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ตารางที่ 2: ทานทราบขาวเกีย่วกับแนวคิดการนาํเขาขาวจากประเทศเพื่อนบานหรอืไม 
 จํานวน รอยละ 

ทราบ 770 64.4 
ไมทราบ 425 35.6 

 
ตารางที่ 3:  ทานเห็นดวยกับแนวคิดการนําเขาขาวจากประเทศเพื่อนบานของรัฐมนตรกีระทรวงพาณิชยหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย  288 24.1 
ไมเห็นดวย  748 62.6 
ไมมีความเห็น 159 13.3 

 
ตารางที่ 4:  ทานคิดวาการนาํเขาขาวจากประเทศเพื่อนบาน มีผลกระทบตอราคาขาวภายในประเทศอยางไร 

 จํานวน รอยละ 
ราคาสูงขึ้น  269 22.5 
ราคาเหมือนเดมิ  327 27.4 
ราคาต่าํลง  504 42.2 
ไมมีความเห็น 95 7.9 

 
ตารางที่ 5:  ทานคิดวา  แนวคิดการนําเขาขาวจากประเทศเพื่อนบาน จะทําใหภาพลกัษณมาตรฐาน 
                    คุณภาพขาวไทยเปนอยางไร 

 จํานวน รอยละ 
ดีข้ึน   162 13.6 
เหมือนเดิม  396 33.1 
แยลง  545 45.6 
ไมมีความเห็น 92 7.7 

 
ตารางที่ 6:  ทานเห็นดวยหรอืไมกับการท่ีรฐับาลไทยไปชวยเหลอืชาวนาของประเทศเพื่อนบาน  
                   (โดยการนําเขาขาวจากประเทศเพื่อนบาน) 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย   273 22.8 
ไมเห็นดวย    634 53.1 
ไมมีความเห็น 288 24.1 
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  ตารางที่ 7: ทานคิดวาใครนาจะเปนผูไดรับผลประโยชน จากแนวคิดการนาํเขาขาวจากประเทศเพื่อนบาน 
 จํานวน รอยละ 

นักการเมอืง  525 43.9 
ผูคาขาวสงออก   248 20.8 
ผูบริโภค  177 14.8 
เกษตรกร 110 9.2 
เจาของโรงสี  108 9.0 
อ่ืน ๆ 27 2.3 

     
  ตารางที่ 8: ทานมั่นใจหรอืไมวา แนวคิดการนําเขาขาวจากประเทศเพื่อนบานจะมคีวามโปรงใส 
                                ทุกกระบวนการ 

 จํานวน รอยละ 
มั่นใจ  195 16.3 
ไมม่ันใจ           830 69.5 
ไมมีความเห็น 170 14.2 

 
  ตารางที่ 9: ทานเห็นดวยหรอืไม กับการท่ีรัฐบาลไทยจะเปนศูนยกลางหรอืจดัการขายขาวคุณภาพต่ํา 
                                ใหกับประเทศที่สาม 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย  382 32.0 
ไมเห็นดวย   577 48.3 
ไมมีความเห็น 236 19.7 

 
       
  
  
  
  
  
  
  
  
 


