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ผลสํารวจเรื่อง  
มุมมองแรงงานหลังไดรับคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท 

. 

นโยบายคาแรง 300 บาทไมทําใหชีวิตของแรงงานดีขึ้น เหตุเพราะขาวของแพง  และ 80% บอกอยาก
กลับไปทํางานที่บานเกิด หากตางจังหวัดมีงานไมตางจากกรุงเทพฯ  

 

เนื่องในวันท่ี 1 พฤษภาคม ท่ีจะถึงนี้เปนวันแรงงานแหงชาติ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึง
ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูใชแรงงานเรื่อง “มุมมองแรงงานหลังไดรับคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท” โดยเก็บ
ขอมูลจากแรงงานที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา 

 

ผูใชแรงงานสวนใหญรอยละ 75.1  ไมมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะที่รอยละ 24.9 มี
ภูมิลําเนาอยู ท้ังนี้เม่ือถามถึงสาเหตุท่ีผูใชแรงงานไมทํางานในภูมิลําเนาที่เกิด รอยละ 64.8 ระบุวามีงานใหเลือกนอย 
รองลงมารอยละ 33.4 ระบุวาในกทม. และปริมณฑลมีสวัสดิการที่ดกีวา  และรอยละ 33.3 ระบุวาไดคาแรงต่ํากวา 300 
บาท  โดยเมื่อถามตอวา “หากสามารถแกปญหาดังกลาวขางตนได  ตัง้ใจที่จะกลับไปทํางานในภูมิลําเนาเกิดหรือไม” 
รอยละ 80.0  ตั้งใจวาจะกลับ ขณะที่รอยละ 20.0 ตั้งใจวาจะไมกลับ 

 

สวนผลกระทบที่มีตอการทํางาน หลังจากมีการปรับขึ้นคาแรงขัน้ต่าํเปน 300 บาท  แรงงานสวนใหญรอยละ 
65.4 ระบุวาไมไดรับผลกระทบ ขณะที่รอยละ 34.6 ระบุวาไดรับผลกระทบ  ในจํานวนนี้รอยละ 16.5 ระบุวาทํางาน
ลวงเวลา (OT) ไดนอยลง  รอยละ 9.2 ระบวุาตองทํางานหนักมากขึ้น  และรอยละ 4.2 ระบุวาไมมกีารปรับขึ้นคาจาง
ในชวงที่ผานมา   

 

เม่ือถามถึงชีวิตความเปนอยู หลังจากมีการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่าํ 300 บาท พบวา สวนใหญรอยละ 45.9 เห็นวา
มีชีวิตความเปนอยูเหมือนเดิม (เพิ่มขึ้นรอยละ 9.4 จากการสํารวจในป 55) ขณะที่รอยละ 44.2 เหน็วาดีขึ้น (ลดลง 
รอยละ 16.5) และรอยละ 9.9 เห็นวาแยลง (เพิ่มขึ้นรอยละ 7.1) โดยเมื่อถามสาเหตุท่ีทําใหชีวิตความเปนอยูไมดีขึน้
อันดับแรกคือ ขาวของแพงขึน้ (รอยละ 85.9) รองลงมาคือ ขาดสวัสดิการชวยเหลือ/สวัสดิการแยลง ( รอยละ 7.1) และ
งานไมมั่นคง ไมรูจะถูกเลิกจางตอนไหน (รอยละ 4.4) 

 

 สุดทายเมื่อถามวา “มีความกังวลวาจะตกงานมากนอยเพียงใด หลังจากการขึ้นคาแรง 300 บาทมีผลทําให
ผูประกอบการ SME มีการลดพนักงานลง 15% (ขอมูลจากสภาอุตสาหกรรมฯ) เพื่อประคองกิจการใหอยูรอด” รอยละ 
73.2 กังวลนอยถึงนอยท่ีสุด ขณะที่รอยละ 26.8 กังวลมากถึงมากที่สุด 
 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1.  ภูมิลําเนาของผูใชแรงงานอยูในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลหรือไม  
 

มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รอยละ 24.9 
ไมมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รอยละ 75.1 

 
2.  สาเหตุท่ีไมทํางานในภูมิลําเนาที่เกิด  
      (ตอบไดมากกวา 1 ขอและถามเฉพาะผูท่ีไมมีภูมิลําเนาอยูในกรงุเทพฯ และปริมณฑล) 
 

มีงานใหเลือกนอย รอยละ 64.8 
ในกทม. และปริมณฑลมีสวัสดิการดกีวา รอยละ 33.4 
ไดคาแรงต่ํากวา 300 บาท รอยละ 33.3 
ชอบอยูกทม.และปริมณฑลมากกวา  รอยละ 20.9 
เปดรับคนเขาทํางานนอยกวา รอยละ 19.7 
หางานที่ตรงกบัทักษะไมได   รอยละ 13.9 
ตองทํางานหนกักวา รอยละ 9.6 
คาครองชีพในกทม. และปรมิณฑลถูกกวา รอยละ 2.2 
มีแรงงานตางดาวมาแยงงาน รอยละ 0.7 

 
3.  ความตัง้ใจที่จะกลับไปทํางานในภูมิลําเนาที่เกิด หากสามารถแกปญหาดังกลาวขางตนได   
      (ถามเฉพาะผูท่ีไมมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 
 

ตั้งใจวาจะกลับ   รอยละ 80.0 
ตั้งใจวาจะไมกลับ รอยละ 20.0 

 
4.  ผลกระทบท่ีมีตอการทํางาน หลังจากมกีารปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาท 
 

ไมไดรับผลกระทบ   รอยละ 65.4 
ไดรับผลกระทบ  โดย...   รอยละ 34.6 
 ทํางานลวงเวลา (OT) ไดนอยลง   รอยละ 16.5   
 ตองทํางานหนักมากขึ้น    รอยละ 9.2   
 ไมมีการปรับขึ้นคาจาง ในชวงที่ผานมา รอยละ 4.2   
 มีรายไดโดยรวมตอเดือนลดลงจากเดิม    รอยละ 3.5   
 ตองหางานทําใหม เนื่องจากถูกเลิกจาง     รอยละ 1.2   
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5.  ชีวิตความเปนอยู หลังจากมีการปรับขึน้คาแรงขั้นต่ํา 300 บาท  
 

ชีวิตความเปนอยู สํารวจเมษายนป 2555 
(รอยละ) 

สํารวจเมษายนป 2556 
(รอยละ) 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 

ดีขึ้น 60.7 44.2 -16.5 
เหมือนเดิม 36.5 45.9 +9.4 
แยลง 2.8 9.9 +7.1 

 
6.  สาเหตุท่ีทําใหชีวิตความเปนอยูไมดีขึน้เพราะ 
     (ถามเฉพาะผูที่มีชีวิตความเปนอยูเหมอืนเดิมและแยลง) 
 

ขาวของแพงขึ้น รอยละ 85.9 
ขาดสวัสดิการชวยเหลือ/สวัสดิการแยลง    รอยละ 7.1 
งานไมมั่นคง ไมรูจะถูกเลิกจางตอนไหน รอยละ 4.4 
การเปนหนี้เปนสิน รอยละ 2.6 

 
7.  ระดับความกังวลวาจะตกงาน หลังจากมีการขึ้นคาแรง 300 บาทซึ่งมีผลทําใหผูประกอบการ SME มีการลด
พนักงานลง 15% (ขอมูลจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) เพื่อประคองกิจการใหอยูรอด 
 

มากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากที่สุดรอยละ 5.2 และมากรอยละ 21.6) 

รอยละ 26.8 

 

นอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 24.8 และนอยที่สุดรอยละ 48.4) 

 

รอยละ
 

73.2 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพื่อสะทอนความคิดเห็นของผูใชแรงงานที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
ประเด็นเกี่ยวกับ มุมมองชีวิตของแรงงานหลังไดรับคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท   

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และ
ช้ันนอก ไดแก เขตคลองเตย ดอนเมือง บางขุนเทียน บางเขน บางบอน บางรัก ปทุมวัน พระโขนง ภาษีเจริญ มีนบุรี 
ยานนาวา ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง สาทร หลักสี่และปริมณฑล ไดแก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,052 คน เปนเพศ
ชาย รอยละ 51.3 และเพศหญิงรอยละ 48.7 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   23 - 25 เมษายน 2556 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   29 เมษายน 2556 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    

ชาย 540 51.3 
หญิง 512 48.7 

รวม 1,052 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 374 35.6 
            26 ป – 35 ป 336 31.9 
            36 ป – 45 ป 191 18.2 
            46 ปขึ้นไป 151 14.3 

รวม 1,052 100.0 
อาชีพ   

โรงงานอุตสาหกรรม 469 44.7 
กรรมกรกอสราง 35 3.3 
รปภ. / ภารโรง 148 14.1 
แมบาน / คนสวน 69 6.5 
รับจางทั่วไป 104 9.8 
ชางซอม 41 3.9 
พนักงานบรกิาร / นวดแผนโบราณ 90 8.5 
พนักงานขับรถ 6 0.6 
พนักงานขาย 91 8.6 

รวม 1,052 100.0 
อยูในระบบประกันสังคมหรือไม   

อยูในประกันสังคม 872 82.9 
ไมอยูในประกนัสังคม 180 17.1 

รวม 1,052 100.0 
 


