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แบบสอบถามพฤติกรรมการกาหนดค่าจ้างและราคา
ของผู้ประกอบการ ปี 2557
1.

วัตถุประสงค์ของการสารวจ
ศึก ษาพฤติ ก รรมและปั จ จั ย ในการก าหนดค่ า จ้ า งและราคาสิ น ค้ า หรือ บริ ก ารของผู้ ป ระกอบการ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างและราคาในระบบเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณากาหนดนโยบายการเงินที่
เหมาะสม
2.

การรักษาความลับข้อมูล
ข้อมูลที่ได้รับจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เผยแพร่กับผู้ใด เว้นแต่ ใช้ภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และเผยแพร่ข้อมูลในภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น
3.

4.

การส่งคืนแบบสอบถาม
แบบสอบถามมีทั้งหมด 10 หน้า โดยท่านสามารถส่งคืนแบบสอบถาม :
3.1 ทางไปรษณีย์ โดยใช้ซองจดหมายตอบรับที่แนบมาพร้อมกับแบบสอบถามนี้
(ขอความกรุณาส่งคืนในโอกาสแรกที่ท่านสะดวก)
3.2 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2224 9428
3.3 ทางอีเมล krieng@econ.tu.ac.th

ติดต่อ-สอบถาม
ในกรณีที่ท่านต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการกรอกแบบสอบถาม หรือมีปัญหาในการส่งกลับแบบสอบถาม
โปรดติดต่อ รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ ที่เบอร์โทร 08 6553 3351 หรือ อีเมล krieng@econ.tu.ac.th หรือ
ดร.ทัศนีย์ หอมกลิ่น ที่เบอร์โทร 09 6376 5337 อีเมล ortassanee@gmail.com
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โปรดทำเครื่องหมำย √ ในช่องที่ระบุ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อธุรกิจ
ที่ตั้ง
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้
อีเมล
วันที่สัมภาษณ์

ตาแหน่ง
โทรศัพท์

1.1) บริษัทประกอบธุรกิจหลักประเภทใด
 เกษตรกรรม
 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 การค้า
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 โรงแรม/ภัตตาคาร
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 ก่อสร้าง
 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
 บริการขนส่ง
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
 อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 อุตสาหกรรมยานพาหนะ
 อื่นๆ
(ระบุ)
สินค้าหรือบริการหลัก
(ระบุ)
โดยสินค้าหรือบริการดังกล่าว คือ
 สินค้าขั้นต้น  สินค้าขั้นกลาง  สินค้าขั้นสุดท้าย
1.2) บริษัทของท่านเป็นบรรษัทข้ามชาติ* หรือไม่
(หมายเหตุ * บรรษัทข้ามชาติ หมายถึง บรรษัทธุรกิจเอกชนในประเทศที่อานาจการบริหารและนโยบายสูงสุด
ถูกกาหนดจากประเทศแม่ และมีการดาเนินกิจการหรือสาขาครอบคลุมในหลาย ๆ ประเทศ)
 ไม่เป็นบรรษัทข้ามชาติ
 เป็นบรรษัทข้ามชาติ
1.3) จานวนพนักงานในบริษัทของท่าน
พนักงานประจา ………………..…………………………คน

พนักงานชั่วคราว ………………..………………………คน

1.4) สัดส่วนพนักงานในบริษัทของท่าน
สัดส่วนพนักงาน (ร้อยละ)
พนักงานบริหาร/อานวยการ และพนักงานในสานักงาน
- แรงงานมี
แรงงานมี
ฝีมือฝีมคืืออ: แรงงานมีความชานาญเฉพาะทาง
- นแรงงานไม่
ือ: คควบคุมเครื่องจักร เสมียน
เช่
ช่างซ่อมมช่ีฝาีมงเทคนิ
แรงงานไร้ทักษะ คือ แรงงานระดับปฏิบัติการ หรือแรงงาน
ในสายการผลิต เช่น นักการภารโรง กรรมกร แรงงานในโรงงาน

พนักงานประจา

รวม
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1.5) ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ
 น้อยกว่า 1%
 1 – 10%
 31 – 40%
 41 – 50%
1.6) มูลค่าสินทรัพย์ถาวร
 น้อยกว่า 50 ล้านบาท
 501 – 1,000 ล้านบาท
1.7) สัดส่วนต้นทุนการผลิต
- ต้นทุนแรงงาน
- ต้นทุนวัตถุดิบ
- ต้นทุนคงที่
- ต้นทุนอื่นๆ เช่น

 11 – 20%
 มากกว่า 50%

 50 – 200 ล้านบาท
 มากกว่า 1,000 ล้านบาท

 21 – 30%

 201 - 500 ล้านบาท

% ต่อต้นทุนทั้งหมด
% ต่อต้นทุนทั้งหมด
% ต่อต้นทุนทั้งหมด
(ระบุ)
% ต่อต้นทุนทั้งหมด
รวม
100 %

1.8) สัดส่วนการนาเข้าวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิตทั้งหมด
 ไม่นาเข้าวัตถุดิบ  1 - 10%  11 - 25%  26 - 50%  มากกว่า 50%
1.9) สัดส่วนการส่งออกต่อยอดขายสินค้าหลักทั้งหมด
 ไม่ส่งออก
 1 - 10%  11 - 25%  26 - 50%  มากกว่า 50%
1.10) บริษัทของท่านมีการตั้งราคาสินค้าหรือบริการที่ขายในประเทศไทยในรูปสกุลเงินใดเป็นหลัก
 สกุลเงินบาท
 สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น
1.11) ระดับการแข่งขันในประเทศที่บริษัทกาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
 ต่า
 กลาง
 สูง
1.12) จานวนคู่แข่งหลักของบริษัท

ราย

1.13) ระดับการแข่งขันในประเทศที่บริษัทของท่านกาลังเผชิญในตลาดเปลี่ยนแปลงจากในช่วง 5 ปีทผี่ ่านมา
 มีทิศทางลดลง
 ไม่เปลี่ยนแปลง
 มีทิศทางเพิ่มขึ้น
1.14) ความยากง่ายในการตรวจสอบราคาคู่แข่ง
 ง่าย
 ปานกลาง

 ยาก/ไม่สามารถตรวจสอบ

1.15) ในตลาดที่บริษัทของท่านดาเนินธุรกิจอยู่นั้น มีผู้นาตลาดหรือไม่
 ไม่มี
 มี (บริษัทของท่านเอง)
 มี (บริษัทอื่น)
1.16) ผลประกอบการของบริษัทในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 ดีขึ้น
 ทรงตัว
 แย่ลง
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ส่วนที่ 2 การกาหนดค่าจ้างของผู้ประกอบการ
2. ข้อมูลการจ้างงาน การปรับค่าจ้าง และปัจจัยที่ใช้ในการกาหนดค่าจ้าง
2.1) บริษัทของท่านมีสหภาพแรงงานหรือการรวมกลุ่มของฝ่ายลูกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
2.2) ในปัจจุบัน การสรรหาพนักงานเพื่อทางานในตาแหน่งงานว่างเป็นอย่างไร
ประเภทของแรงงาน
แรงงานมีฝีมือ เช่น ช่างซ่อม ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร เสมียน
แรงงานไร้ทักษะ เช่น นักการภารโรง กรรมกร แรงงานในโรงงาน

ง่าย

ปานกลาง







ยาก



2.3) โดยปกติแล้ว บริษัทของท่านมีความถี่ในการปรับค่าจ้างอย่างไร
 ไม่ปรับ หรือปรับถีน่ ้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง  ปรับปีละ 1 ครั้ง
 ปรับปีละ 2 ครั้ง
 ปรับถีม่ ากกว่าปีละ 2 ครั้ง
2.4) หากบริษัทของท่านปรับค่าจ้าง จะปรับในช่วงใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.
 ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ไม่กาหนดแน่นอน
2.5) ปัจจัยที่บริษัทของท่านใช้ในการปรับค่าจ้างแก่พนักงาน (โปรดระบุความสาคัญ)
ปัจจัยในการปรับค่าจ้าง
ระดับความสาคัญ 1 - 5 โดย 5 หมายถึงสาคัญที่สุด
1
2
3
4
5
I. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
3
การปรับขึ้นค่าจ้างตามกฎหมาย เช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่า
ค่าครองชีพ
II. ปัจจัยทางการดาเนินธุรกิจ
ผลการดาเนินงาน/ผลกาไรของบริษัท
การปรับค่าจ้างของกิจการในพื้นที่เดียวกัน
การปรับค่าจ้างของกิจการประเภทเดียวกัน
III. ปัจจัยทางด้านแรงงาน
ผลการปฏิบัติงาน (Performance)
อายุงาน/ทักษะที่เพิ่มขึ้น
อัตราการลาออกของแรงงาน (Turn over)
ความยากลาบากในการสรรหาพนักงาน
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2.6) ท่านใช้ปัจจัยใดในการกาหนดค่าจ้างพนักงานที่เข้าใหม่
(กรุณาเรียงลำดับควำมสำคัญจากมากไปน้อย 3 ข้อ โดย 1 หมายถึง สาคัญเป็นลาดับแรก)
ลาดับความสาคัญ 3 อันดับแรก
ปัจจัยในการกาหนดค่าจ้างพนักงานที่เข้าใหม่
วุฒิต่ากว่า ป.ตรี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
อัตราค่าจ้างขั้นต่าตามกฎหมาย
อัตราค่าจ้างของกิจการประเภทเดียวกัน
อัตราค่าจ้างของกิจการในพื้นที่เดียวกัน
ลักษณะของงานที่เปิดรับสมัคร
ประสบการณ์ทางานของผู้สมัคร
คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร
อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................
2.7) ในการปรับขึ้นค่าจ้างแต่ละครั้ง บริษัทมีการพิจารณาปัจจัยเงินเฟ้อ* ร่วมด้วยหรือไม่
(หมายเหตุ * เงินเฟ้อคือการที่ราคาของสินค้า/บริการสูงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง)
 ไม่ได้นามาพิจารณา (ข้ามไปข้อ 3)
 นามาพิจารณาและปรับตามเงินเฟ้อบางครั้ง โดย
 พิจารณาจากเงินเฟ้อในอดีต/ปัจจุบัน
 พิจารณาจากเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
 นามาพิจารณาและปรับตามเงินเฟ้อทุกครั้ง โดย
 พิจารณาจากเงินเฟ้อในอดีต/ปัจจุบัน
 พิจารณาจากเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.8) หากท่านพิจารณาทั้งเงินเฟ้อในอดีต/ปัจจุบันและเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ท่านให้น้าหนักกับ
เงินเฟ้อแบบใดมากกว่ากัน
 ให้น้าหนักเท่ากัน
 ให้น้าหนักเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่า
 ให้น้าหนักเงินเฟ้อในอดีต/ปัจจุบันมากกว่า
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3. ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อค่าจ้าง
3.1) หากยอดขายสินค้าหรือบริการของบริษัทท่านต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นเวลา 1-2 ปี ท่านจะปรับตัว
เพื่อลดต้นทุนด้านแรงงานหรือด้านอื่นๆ อย่างไร (กรุณาเรียงลำดับควำมสำคัญจากมากไปน้อย 3 ข้อ โดย
1 หมายถึง สาคัญเป็นลาดับแรก และให้ระบุระยะเวลาก่อนเริ่มดาเนินการ)
วิธีการ

ท่านใช้ระยะเวลานานเท่าใดก่อนเริ่มดาเนินการ
ลาดับ
ความสาคัญ
ภายใน
ภายใน
มากกว่า 1 ปี
3 อันดับแรก
6 เดือน
6-12 เดือน

ลดจานวนชั่วโมงทางานล่วงเวลาของลูกจ้าง
ลดผลตอบแทนจูงใจ เช่น ลดค่า commission
ลดรายจ่ายด้านสวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง
ลดจานวนลูกจ้าง
ลดต้นทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านแรงงาน
โปรดระบุ ..........................................................
3.2) หากต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการของท่านเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดเป็นเวลา 1-2 ปี เช่น ราคาน้ามันสูงขึ้น
ส่งผลให้ต้นทุนขนส่งสินค้าปรับเพิ่มมาก ท่านจะปรับตัวเพื่อลดต้นทุนด้านแรงงานหรือด้านอื่นๆ อย่างไร
(กรุณาเรียงลำดับควำมสำคัญจากมากไปน้อย 3 ข้อ โดย 1 หมายถึง สาคัญเป็นลาดับแรก และให้ระบุ
ระยะเวลาก่อนเริ่มดาเนินการ)
วิธีการ

ท่านใช้ระยะเวลานานเท่าใดก่อนเริ่มดาเนินการ
ลาดับ
ความสาคัญ
ภายใน
ภายใน
มากกว่า 1 ปี
3 อันดับแรก
6 เดือน
6-12 เดือน

ลดจานวนชั่วโมงทางานล่วงเวลาของลูกจ้าง
ลดผลตอบแทนจูงใจ เช่น ลดค่า commission
ลดรายจ่ายด้านสวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง
ลดจานวนลูกจ้าง
ลดต้นทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านแรงงาน
โปรดระบุ ..........................................................
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4. การปรับเปลี่ยนค่าจ้าง
4.1) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทของท่านเคยไม่ปรับขึ้นค่าจ้างของพนักงานหรือไม่
 ไม่เคย

 เคยไม่ปรับขึ้นค่าจ้าง คิดเป็นสัดส่วน...................% ของพนักงานทั้งหมด

4.2) ในช่วง 5 ปีทผี่ ่านมา บริษัทของท่านเคยปรับลดผลตอบแทน (เช่น สวัสดิการ) ของพนักงานหรือไม่
 ไม่เคย

 เคยปรับลด คิดเป็นสัดส่วน ...................% ของพนักงานทั้งหมด

4.3) ถ้าท่านเคยไม่ปรับขึ้นค่าจ้างหรือปรับลดผลตอบแทน ข้อใดเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด (ตอบได้เพียงหนึ่งข้อ)
 ยอดขายหรือผลกาไรลดลง
 ต้นทุนด้านอื่นๆปรับสูงขึ้น
 ธุรกิจของท่านอยู่ในความเสี่ยง
 ผลการปฏิบัติงานของพนักงานไม่เป็นที่น่าพอใจ
 เหตุผลอื่นๆ .................................................................................................................................... (ระบุ)
4.4) กลยุทธ์ในการปรับลดต้นทุนด้านแรงงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
 ลด/เลิกการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ (เช่น เงินกองทุนหลังเกษียณ)
 ลด/เลิกใช้ผลตอบแทนจูงใจ (เช่น โบนัส หุ้น)
 ลดชั่วโมงทางานหรือการทางานล่วงเวลา
 ชะลอ/ไม่เพิ่มอัตราการเลื่อนตาแหน่งพนักงาน  ใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงาน
 จ้างพนักงานใหม่ (ที่มีทักษะและประสบการณ์ใกล้เคียงกัน) ที่อัตราค่าจ้างต่ากว่าผู้ที่ลาออกไป
 ใช้การ Early retire เพือ่ ทดแทนแรงงานที่มีค่าจ้างสูงและจ้างพนักงานใหม่ที่มีค่าจ้างต่ากว่า
 ให้พนักงานหนึ่งคนทางานหลายหน้าที่มากขึ้น  กลยุทธ์อื่นๆ ............................................. (ระบุ)
4.5) โปรดระบุระดับความสาคัญของปัจจัยต่อไปนี้ ที่ส่งผลให้บริษัทของท่านไม่สามารถปรับลดผลตอบแทนลงได้
ปัจจัยที่ทาให้บริษัทไม่สามารถ
ปรับลดผลตอบแทน
1) ข้อตกลงระหว่างสหภาพแรงงาน
2) ทาให้แรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
ลดลง ส่งผลให้ผลิตภาพของแรงงานลดลง
3) ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
ทาให้สรรหาพนักงานใหม่ได้ยากขึ้นในอนาคต
4) ทาให้พนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงลาออก
5) พนักงานลาออกเพิ่มขึ้น และเพิ่มต้นทุนในการ
สรรหาและฝึกอบรม

ระดับความสาคัญ 1 - 5 โดย 5 หมายถึงสาคัญที่สุด
1

6) พนักงานมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนใน
ตาแหน่ง/ธุรกิจที่ใกล้เคียง ที่จ่ายโดยบริษัทอื่น
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ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการกาหนดราคาของผู้ประกอบการ
5. พฤติกรรมการกาหนดราคาสินค้าหรือบริการในประเทศ
5.1) วิธีการที่บริษัทของท่านใช้ในการตั้งราคาสินค้าหรือบริการหลัก (ตอบได้เพียงหนึ่งข้อ)
 พิจารณาจากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเป็นหลัก
 พิจารณาจากคู่แข่ง/การแข่งขันในตลาดเป็นหลัก
 พิจารณาจากความต้องการในตลาดเป็นหลัก
 ราคาถูกกาหนดโดยบริษัทแม่
 ตั้งราคาโดยทางการ
 อื่นๆ

(ระบุ)

5.2) ข้อ 1) – ข้อ 3) ต่อไปนี้เป็นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการพิจารณาปรับราคา
1) โดยปกติแล้ว บริษัทของท่าน “พิจารณา” ปรับราคาสินค้าหรือบริการหลัก
 ทุกช่วงเวลาที่บริษัทกาหนดไว้ เช่น ทุกเดือน ทุกไตรมาส ทุกปี
 ทุกช่วงเวลาที่บริษัทกาหนดไว้ และสามารถทาได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่ทาให้ต้องพิจารณาปรับราคา
 เฉพาะเมื่อมีเหตุปัจจัยที่ทาให้ต้องพิจารณาปรับราคา (ข้ามไปข้อ 5.3)
2) โดยปกติแล้ว บริษัทของท่าน “พิจารณา” ปรับราคาสินค้าหรือบริการหลัก
 ทุกเดือน
 ทุกไตรมาส
 ทุกครึ่งปี
 ทุกปี/มากกว่า 1 ปี
 ไม่สม่าเสมอ โดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทดาเนินการพิจารณาปรับราคาสินค้ามาแล้ว

ครั้ง/ปี

3) ปัจจุบันบริษัทดาเนินการ “พิจารณา” ปรับราคาสินค้าหรือบริการหลักบ่อยครั้งขึ้น เมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีทผี่ ่านมา
 ใช่ บ่อยขึ้น เพราะ
(ระบุ)
 ใกล้เคียงเดิม เพราะ
(ระบุ)
 ไม่ใช่ ลดลง เพราะ
(ระบุ)
5.3) ข้อ 1) – ข้อ 2) ต่อไปนี้เป็นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนินการปรับเปลี่ยนราคาจริง
1) โดยปกติแล้ว บริษัทของท่าน “ปรับเปลี่ยน” ราคาสินค้าหรือบริการหลัก
 ทุกเดือน
 ทุกไตรมาส
 ทุกครึ่งปี
 ทุกปี/มากกว่า 1 ปี
 ไม่สม่าเสมอ โดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทดาเนินการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าหลักมาแล้ว

ครั้ง/ปี

2) ปัจจุบันบริษัทดาเนินการ “ปรับเปลี่ยน” ราคาสินค้าหรือบริการหลักบ่อยครั้งขึ้น เมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีทผี่ ่านมา
 ใช่ บ่อยขึ้น เพราะ
(ระบุ)
 ใกล้เคียงเดิม เพราะ
(ระบุ)
 ไม่ใช่ ลดลง เพราะ
(ระบุ)
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6. ปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดราคาสินค้าหรือบริการในประเทศ
6.1) บริษัทของท่านปรับราคาสินค้าหรือบริการหลักโดยพิจารณาจากข้อมูลใดเป็นหลัก
 ข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน  ข้อมูลในปัจจุบันและสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
 ข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
6.2) ปัจจัยสาคัญที่ทาให้บริษัท “ปรับเปลี่ยน” ราคาสินค้าหรือบริการหลัก
(กรุณาเรียงลำดับควำมสำคัญจากมากไปน้อย 5 ข้อ โดย 1 หมายถึง สาคัญเป็นลาดับแรก)
ปัจจัยสาคัญ
เหตุทปี่ รับขึ้นราคา เหตุทปี่ รับลดราคา
ต้นทุนแรงงาน
ต้นทุนราคาน้ามัน และต้นทุนค่าขนส่ง
ต้นทุนวัตถุดิบ (ไม่รวมน้ามัน)
ต้นทุนการเงิน เช่น ต้นทุนดอกเบี้ย ต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนการผลิตโดยรวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
ความต้องการซื้อในปัจจุบัน
ความต้องการซื้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
การปรับราคาของคู่แข่งในตลาด
อื่นๆ ระบุ
กรณีปรับขึ้นราคา.......................................................................
กรณีปรับลดราคา.......................................................................
6.3) ในการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าหรือบริการหลักของบริษัท บริษัทพิจารณาถึงปัจจัย “เงินเฟ้อ” ร่วมด้วยหรือไม่
 ไม่นามาพิจารณา (ข้ามไปข้อ 7)
 นามาพิจารณา โดยพิจารณาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เงินเฟ้อในอดีต/ปัจจุบัน  เงินเฟ้อทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ประมาณการของ
 บริษัทตัวเอง  หน่วยงานรัฐ  หน่วยงานเอกชน
6.4) หากบริษัทพิจารณาปัจจัย “เงินเฟ้อ” บริษัทให้น้าหนักกับเงินเฟ้อแบบใดมากกว่ากัน
 ให้น้าหนักเท่ากัน
 ให้น้าหนักเงินเฟ้อในอดีต/ปัจจุบันมากกว่า
 ให้น้าหนักเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่า
6.5) โดยปกติแล้ว เงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ท่านนามาพิจารณาในการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าหรือ
บริการของท่านเป็นเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะกี่เดือน/ปีข้างหน้า
 6 เดือนข้างหน้า  1 ปีข้างหน้า  2-3 ปีข้างหน้า
 มากกว่า 3 ปีข้างหน้า
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7. การปรับเปลี่ยนราคาสินค้าหรือบริการในประเทศ
7.1) แม้จะมีเหตุให้ต้องปรับราคา แต่ท่านชะลอ/ไม่ทาการปรับราคาสินค้าหรือบริการหลัก เป็นเพราะปัจจัยใด
(กรุณาเรียงลำดับควำมสำคัญจากมากไปน้อย 3 ข้อ โดย 1 หมายถึง สาคัญเป็นลาดับแรก)
เหตุทไี่ ม่ปรับ
ขึ้นราคา

ปัจจัยสาคัญ

เหตุทไี่ ม่ปรับ
ลดราคา

ไม่ต้องการผิดสัญญากับลูกค้า
มีต้นทุนในการปรับเปลี่ยนราคา เช่น menu costs
ต้นทุนการผลิตโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง
คู่แข่งอาจไม่ปรับราคาตาม
เหตุที่ทาให้ปรับราคาอาจเกิดขึ้นชั่วคราว
ภาครัฐควบคุมราคาไว้
อื่นๆ ระบุ
กรณีไม่ปรับขึ้นราคา.......................................................................
กรณีไม่ปรับลดราคา.......................................................................
7.2) หากปัจจัยต้นทุนการผลิตเปลี่ยนแปลง บริษัทของท่านจะปรับเปลี่ยนราคาอย่างไร
ปัจจัยต้นทุนการผลิตเปลี่ยนแปลง
7.2.1) หากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
อย่ า งถาวร ท่ า นใช้ ร ะยะเวลาเท่ า ใดก่ อ น
เริ่มทาการปรับขึ้นราคา
7.2.2) หากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นมากอย่าง
ถาวร ท่านใช้ระยะเวลาเท่าใดก่อนเริ่มทาการ
ปรับขึ้นราคา
7.2.3) หากต้ น ทุ น การผลิ ต ลดลงเล็ ก น้ อ ย
อย่ า งถาวร ท่ า นใช้ ร ะยะเวลาเท่ า ใดก่ อ น
เริ่มทาการปรับลดราคา
7.2.4) หากต้น ทุนการผลิต ลดลงมากอย่าง
ถาวร ท่านใช้ระยะเวลาเท่าใดก่อนเริ่มทาการ
ปรับลดราคา

ไม่ปรับ
ราคา

<1
1-3 4-6 7-9
เดือน เดือน เดือน เดือน

10-12
เดือน

> 1 ปี
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7.3) หากความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการที่บริษัทท่านจาหน่ายเปลี่ยนแปลง บริษัทของท่านจะปรับเปลี่ยนราคา
อย่างไร
ความต้องการซื้อเปลี่ยนแปลง

ไม่ปรับ
ราคา

7.3.1) หากความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
อย่ า งถาวร ท่ า นใช้ ร ะยะเวลาเท่ า ใดก่ อ น
เริ่มทาการปรับขึ้นราคา
7.3.2) หากความต้ อ งการซื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น มาก
อย่ า งถาวร ท่ า นใช้ ร ะยะเวลาเท่ า ใดก่ อ น
เริ่มทาการปรับขึ้นราคา
7.3.3) หากความต้องการซื้อลดลงเล็กน้อย
อย่ า งถาวร ท่ า นใช้ ร ะยะเวลาเท่ า ใดก่ อ น
เริ่มทาการปรับลดราคา
7.3.4) หากความต้องการซื้อลดลงมากอย่าง
ถาวร ท่านใช้ระยะเวลาเท่าใดก่อนเริ่มทาการ
ปรับลดราคา

<1
1-3 4-6 7-9
เดือน เดือน เดือน เดือน

10-12
เดือน

> 1 ปี

























































ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ (หากมี)
ด้านพฤติกรรมการกาหนดค่าจ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านพฤติกรรมการกาหนดราคาสินค้าหรือบริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะอื่น
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ....................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
- ขอบคุณสาหรับความร่วมมือเป็นอย่างดี - 10 -

