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  ผลสํารวจเร่ือง  “ผ่าน 3 ปี นโยบายค่าแรงขั้นตํา่ 300 บาท ชีวติแรงงานวนันีเ้ป็นอย่างไร”  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

เน่ืองในวนัที ่1 พฤษภาคมทีจ่ะถึงนีเ้ป็นวนัแรงงานแห่งชาติ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ จึงได้
ดําเนินการสํารวจความคดิเห็น เร่ือง “ผ่าน 3 ปี นโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ชีวติแรงงานวนันีเ้ป็นอย่างไร” โดยเกบ็ข้อมูล
จากแรงงานทีมี่อายุ 18 ปีขึน้ไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนทั้งส้ิน 1,127 คน เม่ือวนัที ่25 - 28  เมษายนที่
ผ่านมา พบว่า  

 

ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 73.6 ไม่มีภูมิลาํเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะท่ีร้อยละ 26.4 มีภูมิลาํเนาอยู ่
ทั้งนีเ้ม่ือถามถึงสาเหตุทีผู้่ใช้แรงงานไม่ทาํงานในภูมิลาํเนาทีเ่กดิพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.3 ระบุว่ามีงานให้เลอืกน้อย รองลงมา
ร้อยละ 31.3 ระบุวา่ ในกทม. และปริมณฑลมีสวสัดิการดีกวา่ และร้อยละ 29.7 ระบุวา่ มีการเปิดรับคนเขา้ทาํงานนอ้ยกวา่  

 

 สําหรับความกงัวล กบัสถานการณ์การแย่งงานจากแรงงานต่างด้าว หลงัเปิดประชาคมอาเซียนในปีนีพ้บว่า ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 65.7 ไม่กงัวล เพราะแรงงานไทยมีทกัษะฝีมือทีด่ีกว่า ขณะท่ีร้อยละ 34.3  กงัวล เพราะแรงงานต่างดา้วสูง้าน และ
อดทนทาํงานไดดี้กวา่    
 

 เม่ือถามความเห็นว่าหลงัจากไม่มีการขึน้ค่าแรงขั้นตํ่าเลยเป็นระยะเวลา 3 ปี  ควรมีการขึน้ค่าแรงขั้นตํ่าหรือไม่ ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 89.3 เห็นว่าควรขึน้ โดยในจาํนวนน้ี ร้อยละ 79.6 อยากใหข้ึ้นทัว่ประเทศ ส่วนร้อยละ 9.7 อยากใหข้ึ้นเฉพาะบาง
พื้นท่ี เช่น พื้นท่ีเศรษฐกิจ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ขณะท่ีร้อยละ 10.7 เห็นวา่ไม่ควรข้ึนเพราะเศรษฐกิจยงัไม่ดี จะทาํใหข้า้วของ
แพงข้ึนค่าครองชีพสูงข้ึน 
 

 เม่ือถามต่อว่ากงัวลมากน้อยเพยีงใดต่อความเส่ียงทีจ่ะตกงาน หากมีการขึน้ค่าแรงขั้นตํ่ามากกว่า 300 บาท ส่วนใหญ่
ร้อยละ 67.0  กงัวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 33.0 กงัวลค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
 

 สุดท้ายเม่ือถามว่าหลงัจากได้รับค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ชีวติความเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 
50.5 มีชีวติความเป็นอยู่เหมือนเดิม (เพิม่ขึน้จากผลสํารวจปี 2556 ร้อยละ 4.6) ขณะท่ีร้อยละ 30.6 มีชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึน 
(ลดลงร้อยละ 13.6) ส่วนร้อยละ 18.9 มีชีวติความเป็นอยูแ่ยล่ง (เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.0) 
  

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี  

เรียน บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สังคม/ เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลสํารวจในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปริมณฑล (รวม 5 หน้า) 

ผ่าน 3 ปี ค่าแรงขั้นตํา่ 300 บาท ผู้ใช้แรงงาน 69.4% ช้ีไม่ทาํให้ชีวติความเป็นอยู่ดขีึน้ 
89.3% วอนรัฐขึน้ค่าแรงขั้นตํา่ได้แล้ว 

63.3% ช้ีต้องจากบ้านเกดิเพราะมงีานให้เลอืกทาํน้อย 
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1.  ผู้ใช้แรงงานมีภูมิลาํเนาทีเ่กดิอยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปริมณฑลหรือไม่  
 

ไม่มีภูมิลาํเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 73.6 
มีภูมิลาํเนาอยูใ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 26.4 

 
2.  สาเหตุทีไ่ม่ทาํงานในภูมิลาํเนาทีเ่กดิ แม้จะได้ค่าแรงขั้นตํา่ 300 บาททัว่ประเทศแล้ว 
      (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อและถามเฉพาะผู้ ท่ีไม่มีภูมิลาํเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 
 

มีงานให้เลอืกน้อย  ร้อยละ 63.3 

ในกทม. และปริมณฑลมีสวสัดิการดีกวา่ ร้อยละ 31.3 

มีการเปิดรับคนเขา้ทาํงานนอ้ยกวา่ ร้อยละ 29.7 

ไดค่้าแรงตํ่ากวา่ 300 บาท ร้อยละ 29.1 

ชอบอยูก่ทม.และปริมณฑลมากกวา่ ร้อยละ 19.5 

หางานท่ีตรงกบัทกัษะไม่ได ้  ร้อยละ 15.0 
ตอ้งทาํงานหนกักวา่  ร้อยละ 7.5 
ในกทม. และปริมณฑลค่าครองชีพถูกกวา่ ร้อยละ 1.2 
มีแรงงานต่างดา้วมาแยง่งาน ร้อยละ 1.1 

       

 
3. ความกงัวล กบัสถานการณ์การแย่งงานจากแรงงานต่างด้าว หลงัเปิดประชาคมอาเซียนในปีนี ้
 

ไม่กงัวล เพราะแรงงานไทยมีทกัษะฝีมือทีด่ีกว่า  ร้อยละ 65.7 
กงัวล เพราะแรงงานต่างดา้วสูง้าน และอดทนทาํงานไดดี้กวา่    ร้อยละ 34.3 

 
4. ขอ้คาํถาม “หลงัจากไม่มีการขึน้ค่าแรงขั้นตํ่าเลยเป็นระยะเวลา 3 ปี  คดิว่าควรมีการขึน้ค่าแรงขั้นตํ่าหรือไม่” 
 

ควรขึน้ 
 โดย   ร้อยละ 79.6 อยากให้ขึน้ทัว่ประเทศ     
           ร้อยละ  9.7  อยากให้ขึน้เฉพาะบางพืน้ที ่เช่น พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ กรุงเทพ ปริมณฑล 
 

ร้อยละ 89.3 

ไม่ควรข้ึนเพราะเศรษฐกิจยงัไม่ดี จะทาํใหข้า้วของแพงข้ึน ค่าครองชีพสูงข้ึน ร้อยละ 10.7 
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5. ขอ้คาํถาม “ท่านกงัวลมากน้อยเพยีงใดต่อความเส่ียงทีจ่ะตกงาน หากมีการขึน้ค่าแรงขั้นตํ่ามากกว่า 300 บาท ” 
      

กงัวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 34.6 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 32.4) 

ร้อยละ 67.0 

กงัวลค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 28.5 และมากท่ีสุดร้อยละ 4.5) 

ร้อยละ 33.0 

 
6. ชีวติความเป็นอยู่ในปัจจุบัน หลงัจากได้รับค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท  
 

ชีวติความเป็นอยู่ 
สํารวจเมษายนปี 2556 

(ร้อยละ) 
สํารวจเมษายนปี 2559 

(ร้อยละ) 
เพิม่ขึน้ / ลดลง 

(ร้อยละ) 
ดีข้ึน 44.2 30.6 -13.6 
เหมือนเดิม 45.9 50.5 +4.6 
แยล่ง 9.9 18.9 +9.0 

 
 

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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รายละเอยีดในการสํารวจ 
วตัถุประสงค์ 

- เพื่อสะทอ้นความเห็นของผูใ้ชแ้รงงานต่อชีวิตความเป็นอยูห่ลงัไดรั้บค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท 
- เพื่อสะทอ้นความกงัวลต่อสถานการณ์การแยง่งานจากแรงงานต่างดา้ว หลงัจาดเปิดประชาคมอาเซียนในปีน้ี 
- เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการข้ึนค่าแรงขั้นตํ่าใหม้ากกวา่ 300 บาท หลงัจากไม่มีการข้ึนมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 

 
ระเบียบวธีิการสํารวจ 

การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดว้ยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่ 
เขตคลองเตย จอมทอง ดอนเมือง บางกะปิ บางขนุเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางบอน บึงกุ่ม  ปทุมวนั ภาษีเจริญ 
มีนบุรี ยานนาวา สาทร หนองแขม  หลกัส่ี และปริมณฑล ไดแ้ก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จากนั้นจึงสุ่มถนน และ
ประชากรเป้าหมายท่ีจะสมัภาษณ์อยา่งเป็นระบบ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 1,127 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.6 และเพศหญิง
ร้อยละ 49.4 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

 วธีิการรวบรวมข้อมูล  
     ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  25 – 28 เมษายน 2559 
 

     วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :   30 เมษายน 2559 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

                     จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 570 50.6 
            หญิง 557 49.4 

รวม 1,127 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 480 42.5 
            31 ปี – 40 ปี 250 22.2 
            41 ปี – 50 ปี 222 19.7 
            51 ปี - 60 ปี 136 12.1 
 61 ปี ข้ึนไป 39 3.5 

รวม 1,127 100.0 

อาชีพ   
โรงงานอุตสาหกรรม 301 26.7 
กรรมกรก่อสร้าง 107 9.5 
รปภ. / ภารโรง 200 17.7 
แม่บา้น / คนสวน 131 11.6 
รับจา้งทัว่ไป 170 15.2 
ช่างซ่อม 41 3.6 
พนกังานบริการ / นวดแผนโบราณ 80 7.1 
พนกังานขบัรถ 3 0.3 
พนกังานขาย 94 8.3 

รวม 1,127 100.0 
 


