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  ผลสํารวจเร่ือง  “ราคาสินค้าควรเป็นอย่างไรหลงัราคานํา้มันลด” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้สํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ราคาสินค้าควรเป็นอย่างไร
หลงัราคานํา้มันลด” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,143 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อย
ละ 58.4 มีรายได้ไม่ค่อยเพยีงพอถึงไม่พอเมื่อเปรียบเทยีบกบัรายจ่าย โดยในจาํนวนน้ีร้อยละ38.7 มีรายไดไ้ม่ค่อยเพียงพอกบั
รายจ่าย และร้อยละ 19.7 มีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย ขณะทีร้่อยละ 41.6 มีรายได้เพยีงพอกบัรายจ่าย 

 

เม่ือถามถึงรายได้  ค่าครองชีพ  และราคาสินค้าในปัจจุบัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายอย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.1  
ระบุว่าใช้จ่ายอย่างระวงั  ซ้ือแต่ของจําเป็น ขณะท่ีร้อยละ 20.9 ใชจ่้ายเหมือนเดิม กินเหมือนเดิม ท่ีเหลือร้อยละ 7.8 ไม่ค่อยใชจ่้าย 
เนน้เกบ็ออม   

 

เม่ือถามว่า “ราคานํา้มันทีล่ดลงค่อนข้างมากเม่ือเทยีบกบัช่วงก่อนหน้า ช่วยทาํให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคใน
ภาพรวมถูกลงหรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.0 บอกว่า ราคาเท่าเดิม ไม่ถูกลง ขณะท่ีร้อยละ 15.0 บอกวา่ ราคาแพงข้ึนกวา่เดิม มี
เพียงร้อยละ 10.3 ท่ีเห็นวา่ราคาสินคา้ถูกลง 

 

ส่วนสาเหตุหลกัทีร่าคาสินค้าไม่ลดลงในปัจจุบัน ทั้งทีร่าคานํา้มันลดลงค่อนข้างมากคอื ผู้ขาย พ่อค้า  แม่ค้า ไม่ยอมลด
ราคา (ร้อยละ 65.3) รองลงมาคือ รัฐไม่มีมาตรการควบคุมอยา่งจริงจงั (ร้อยละ 47.2) การผลิตสินคา้ยงัมีตน้ทุนสูง (ร้อยละ 
35.7) และผลจากการข้ึนเงินเดือนขา้ราชการ/ ค่าแรง 300 บาท (ร้อยละ 30.2)   

 

สําหรับประเภทสินค้าทีอ่ยากให้รัฐบาลดูแลเร่ืองราคามากทีสุ่ด ในภาวะเศรษฐกจิปัจจุบันคอื อาหารของสด เช่น ผกั  
หมู  เห็ด เป็ด ไก่ (ร้อยละ 36.3) รองลงมาคือ  ของใช ้เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซกัฟอก (ร้อยละ 23.9) และอาหารตามสัง่ 
ขา้วราดแกง ก๋วยเต๋ียว (ร้อยละ 19.5)  
 

นอกจากนีเ้ม่ือถามว่าการทีรั่ฐบาลจะประกาศราคาแนะนําสินค้าอาหารจําพวก อาหารสด  เนือ้หมู ไก่  ไข่  แก๊สหุงต้ม 
ภายในส้ินเดอืนมกราคมนี ้พ่อค้าแม่ค้าจะขายสินค้าในลกัษณะใดน้ัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.5 เช่ือว่าจะขายตามราคาแนะนํา   
ขณะทีร้่อยละ 38.3  เช่ือวา่จะขายแพงกวา่ราคาแนะนาํ  ท่ีเหลือร้อยละ 6.1 เช่ือวา่จะขายถูกกวา่ราคาแนะนาํ        

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/เศรษฐกจิ/ การเมือง/ สังคม 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

ประชาชนเกอืบ 60% มีรายได้ยงัไม่ค่อยเพยีงพอกบัรายจ่าย ในภาวะเศรษฐกจิปัจจุบัน 
74%  ช้ีนํา้มันลดลงมาก แต่ราคาสินค้ายงัขายเท่าเดมิไม่ลดลง  วอนรัฐช่วยดูแลราคาของสด จําพวก หมู เห็ด เป็ด ไก่ 

เช่ือหากรัฐประกาศราคาแนะนํา พ่อค้าแม่ค้าจะขายตามราคา  และเกอืบ 60% พอใจการดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพของรัฐบาล 
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   สุดท้ายเม่ือถามถึงความพงึพอใจในการดูแลราคาสินค้า  ค่าครองชีพ ของรัฐบาล  พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.9 พอใจค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด  ขณะท่ีร้อยละ 33.9 พอใจค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. รายได้ทีไ่ด้รับแต่ละเดือนในปัจจุบันเป็นอย่างไร เม่ือเปรียบเทยีบกบัรายจ่าย 
 

รายได้เพยีงพอกบัรายจ่าย ร้อยละ 41.6 
รายไดไ้ม่ค่อยเพียงพอกบัรายจ่าย ร้อยละ 38.7 
รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย ร้อยละ 19.7 

 

2. รายได้  ค่าครองชีพ  และราคาสินค้าในปัจจุบัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายอย่างไร 
     

ใช้จ่ายอย่างระวงั  ซ้ือแต่ของจําเป็น  ร้อยละ 71.1 
ใชจ่้ายเหมือนเดิม กินเหมือนเดิม ร้อยละ 20.9 
ไม่ค่อยใชจ่้าย เนน้เกบ็ออม   ร้อยละ 7.8 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.2 

 

3. ความเห็นต่อขอ้คาํถามท่ีวา่ “ราคานํา้มันทีล่ดลงค่อนข้างมากเม่ือเทยีบกบัช่วงก่อนหน้า ช่วยทาํให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ในภาพรวมถูกลงหรือไม่” 
 

ราคาเท่าเดิม ไม่ถูกลง  ร้อยละ 74.0 
ราคาแพงข้ึนกวา่เดิม ร้อยละ 15.0 
ราคาถูกลง ร้อยละ 10.3 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.7 

 

4. ความเห็นต่อสาเหตุหลกัที่ราคาสินค้าไม่ลดลงในปัจจุบัน ทั้งทีร่าคานํา้มันลดลงค่อนข้างมาก 
  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 

ผู้ขาย พ่อค้า  แม่ค้า ไม่ยอมลดราคา ร้อยละ 65.3 
รัฐไม่มีมาตรการควบคุมอยา่งจริงจงั ร้อยละ 47.2 
การผลิตสินคา้ยงัมีตน้ทุนสูง ร้อยละ 35.7 
ผลจากการข้ึนเงินเดือนขา้ราชการ/ ค่าแรง 300 บาท   ร้อยละ 30.2 
เศรษฐกิจไทยยงัดีอยู/่ คนยงัมีกาํลงัซ้ือ ร้อยละ 13.3 
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5. ความเห็นต่อข้อคาํถามทีว่่า “ท่านอยากให้รัฐบาลดูแลราคาสินค้าประเภทใดเป็นอนัดบัแรก ในภาวะเศรษฐกจิปัจจุบัน” 
 

ราคาของสด เช่น ผกั  หมู  เห็ด เป็ด ไก่   ร้อยละ 36.3 
ราคาของใช ้เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซกัฟอก ร้อยละ 23.9 
ราคาอาหารตามสัง่ ขา้วราดแกง ก๋วยเต๋ียว  ร้อยละ 19.5 
ราคาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบันํ้ามนัเช่น นํ้ามนัเคร่ือง ร้อยละ 9.9 
ราคาค่าโดยสาร (รถประจาํทาง/ Taxi/ รถบสั/ เรือฯ)      ร้อยละ 4.3 
ราคาวสัดุก่อสร้างต่างๆ     ร้อยละ 3.7 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.4 

 

6.  ความเห็นต่อข้อคาํถามทีว่่า “การทีรั่ฐบาลจะประกาศราคาแนะนําสินค้าอาหารจําพวก อาหารสด  เนือ้หมู ไก่ ไข่  แก๊สหุงต้ม 
ภายในส้ินเดอืนมกราคมนี ้ท่านคดิว่าพ่อค้าแม่ค้าจะขายสินค้าในลกัษณะใด”  
     

จะขายตามราคาแนะนํา   ร้อยละ 45.5 
จะขายแพงกวา่ราคาแนะนาํ    ร้อยละ 38.3 
จะขายถูกกวา่ราคาแนะนาํ        ร้อยละ 6.1 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.1 

 
7. ความพงึพอใจต่อการดูแลราคาสินค้า  ค่าครองชีพ ของรัฐบาล  พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
     

พอใจค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นพอใจค่อนข้างมากร้อยละ 52.8 และพอใจมากทีสุ่ดร้อยละ 7.1) 

ร้อยละ 59.9 

 

พอใจค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นพอใจค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 29.2 และพอใจนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 4.7) 
 

 

ร้อยละ 
 

33.9 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.2 
 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-350-3500 ต่อ 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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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
- เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อราคานํ้ามนัท่ีลดลง กบัราคาสินคา้อุปโภคบริโภคในปัจจุบนั  
- เพื่อสะทอ้นราคาสินคา้ท่ีอยากใหรั้ฐบาลช่วยดูแลเป็นอนัดบัแรก ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
- เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อพ่อคา้แม่คา้ว่าจะขายสินคา้ในลกัษณะใดเป็นส่วนใหญ่ หลงัจากรัฐจะประกาศ

แนะนาํราคาสินคา้ 
- เพื่อสะทอ้นความพึงพอใจต่อการดูแลราคาสินคา้ ค่าครองชีพของรัฐบาล พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  20 - 22 มกราคม 2558 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  26 มกราคม 2558 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 588 51.4 
            หญิง 555 48.6 

รวม 1,143 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 171 15.0 
            31 ปี – 40 ปี 305 26.7 
            41 ปี – 50 ปี 333 29.1 
            51 ปี - 60 ปี 221 19.3 
 61 ปี ข้ึนไป 113 9.9 

รวม 1,143 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 769 67.3 
            ปริญญาตรี 302 26.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 72 6.3 
                                 รวม 1,143 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 150 13.1 
 ลูกจา้งเอกชน     305 26.7 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    448 39.1 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   50 4.4 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   2 0.2 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 147 12.9 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   27 2.4 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 14 1.2 

รวม 1,143 100 
                         


