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  ผลสํารวจเร่ือง  “แรงงานไทย   ใจสู้หรือเปล่า”  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
เน่ืองในวนัที ่ 1 พฤษภาคมทีจ่ะถึงนี ้เป็นวนัแรงงานแห่งชาติ  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้

ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “แรงงานไทย ใจสู้หรือเปล่า” โดยเกบ็ข้อมูลกบัผู้ใช้แรงงาน ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จํานวน 1,149  คน พบว่า   

 

ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 65.2 รับทราบการปรับขึน้ค่าแรงขั้นตํา่จากเดิม 300 บาท เป็น 305 - 310 บาท ตามทีรั่ฐมี
มติปรับขึน้ค่าจ้างใหม่ เร่ิม 1 มกราคม 2560 ทีผ่่านมา ขณะท่ีร้อยละ 34.8 ไม่ทราบข่าว ทั้งนีเ้ม่ือถามต่อว่าได้รับค่าแรงขั้นตํ่าที่
เพิม่ขึน้จากเดิม 300 บาท เป็น 310 บาทแล้วหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.9 ระบุว่า “ได้รับแล้ว” ขณะท่ีร้อยละ 21.1 ระบุวา่ “ยงั
ไม่ไดรั้บ” 
  

 สําหรับความเห็นต่อการปรับขึน้ค่าแรงขั้นตํ่าดังกล่าวของภาครัฐพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 เห็นว่าน่าจะขึน้ค่าแรง
ขั้นตํา่มากกว่านี ้ขณะท่ีร้อยละ 32.8 เห็นวา่เป็นการข้ึนท่ีสมเหตุสมผลแลว้ เหมาะกบัสภาพเศรษฐกิจ ส่วนร้อยละ 14.4 เห็นวา่
ยิง่ข้ึนยิง่หางานทาํยาก เพราะตน้ทุนของนายจา้งเพิ่มสูงข้ึน 
 

 เม่ือถามว่าค่าแรงขั้นตํ่าทีไ่ด้รับในแต่ละวนัเพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.4 เห็นว่าพอดีกบั
ค่าใช้จ่าย จึงไม่มีเงินเหลอืเพือ่เกบ็ออม ส่วนร้อยละ 33.8 เห็นวา่ ไม่เพยีงพอกบัค่าใชจ่้าย ตอ้งกู ้ตอ้งหยบิยมื ขณะท่ีร้อยละ 
18.8 เห็นวา่ เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายและมีเงินเกบ็ออม 
  

 ทั้งนีเ้ม่ือให้เปรียบสภาพทางการเงินของตนเองกบัสํานวนไทยพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.2 เปรียบได้กบัสํานวน พอ
อยู่พอกนิ รองลงมาร้อยละ 31.4 ชกัหนา้ไม่ถึงหลงั และร้อยละ 3.1 เหลือกินเหลือใช ้

 

 นอกจากนีเ้ม่ือถามว่าการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว จากประเทศเพือ่นบ้าน มีผลต่อการแย่งงาน หรือ กดีกนัการ
ทาํงานของแรงงานไทยใช่หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 เห็นว่า “ไม่ใช่” ขณะท่ีร้อยละ 48.6 เห็นวา่ “ใช่” 
 

เรียน บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สังคม/ เศรษฐกจิ / การเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความเห็นประชาชนในพืน้ที ่กทม. และปริมณฑล (รวม 5หน้า) 

แรงงานไทย 65.2% ทราบว่ามีการขึน้ค่าแรงขั้นตํา่   52.8% ช้ีควรขึน้มากกว่านี ้ 
47.4% บอกค่าจ้างพอดีกบัค่าใช้จ่าย แต่ไม่มีเงินออมเลย  เปรียบการเงินของตนเองกบัสํานวน พออยู่พอกนิไปวนัๆ 

58.7% ไม่ทราบว่าแรงงานมีฝีมือ จะได้ค่าจ้างเพิม่มากขึน้  
ส่วนใหญ่อยากให้รัฐพฒันาฝีมือด้านการทาํอาหาร เคร่ืองดื่ม และ ไอท ีคอมพวิเตอร์ 
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 เม่ือถามว่าทราบหรือไม่ว่าค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่ามีเพิม่ขึน้ จาก 300 ไปจนถึง 700 แก่กลุ่มแรงงานมีฝีมือ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 58.7 ระบุว่า “ไม่ทราบ” ขณะท่ีร้อยละ 41.3 ระบุวา่ “ทราบ” 
 

 สุดท้ายเม่ือถามว่าหากมีโอกาสอยากได้รับการพฒันาฝีมือแรงงานด้านใดจากหน่วยงานภาครัฐหรือกระทรวงแรงงาน  
เพือ่ตอบรับไทยแลนด์ 4.0 ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.3 อยากได้รับการพฒันาด้านการทาํอาหาร เคร่ืองดืม่มากทีสุ่ด รองลงมาดา้น
ไอที คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 20.9) และดา้นไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ (ร้อยละ 19.9)  
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี  
 

1. การรับทราบการปรับขึน้ค่าแรงขั้นตํา่จากเดิม 300 บาท เป็น 305 - 310 บาท ตามทีรั่ฐมีมติปรับขึน้ค่าจ้างใหม่  
   เร่ิม 1 มกราคม 2560 ทีผ่่านมา   
 

ทราบ ร้อยละ 65.2 
ไม่ทราบ ร้อยละ 34.8 

 
2. ขอ้คาํถาม “ท่านได้รับค่าแรงขั้นตํ่าเพิม่ขึน้จากเดิม 300 บาท เป็น 310 บาทหรือไม่” 
 

ได้รับแล้ว ร้อยละ 78.9 
ยงัไม่ไดรั้บ ร้อยละ 21.1 

 
3. ความคดิเห็นต่อการปรับขึน้ค่าแรงขั้นตํ่าดงักล่าวของภาครัฐ 

 

คดิว่าน่าจะขึน้ค่าแรงขั้นตํ่ามากกว่านี ้ ร้อยละ 52.8 
คิดวา่เป็นการข้ึนท่ีสมเหตุสมผลแลว้ เหมาะกบัสภาพเศรษฐกิจ ร้อยละ 32.8 
คิดวา่ยิง่ข้ึนยิง่หางานทาํยาก เพราะตน้ทุนของนายจา้งเพิ่มสูงข้ึน ร้อยละ 14.4 

 
4. ขอ้คาํถาม “ค่าแรงขั้นตํา่ทีท่่านได้รับในแต่ละวนัเพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายหรือไม่” 
 

พอดีกบัค่าใช้จ่ายจึงไม่มีเงนิเหลอืเพือ่เกบ็ออม ร้อยละ 47.4 
ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย ตอ้งกู ้ตอ้งหยบิยมื ร้อยละ 33.8 
เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายและมีเงินเกบ็ออม ร้อยละ 18.8 
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5.  ขอ้คาํถาม “ถ้าให้เปรียบสภาพทางการเงินของท่านกบัสํานวนไทย”    
 

พออยู่พอกนิ  ร้อยละ 64.2 
ชกัหนา้ไม่ถึงหลงั  ร้อยละ 31.4 
เหลือกินเหลือใช ้ ร้อยละ 3.1 
อดม้ือกินม้ือ ร้อยละ 1.1 
กดักอ้นเกลือกิน ร้อยละ 0.2 

 
6. ข้อคาํถาม “การเข้ามาของแรงงานต่างด้าว จากประเทศเพือ่นบ้าน มีผลต่อการแย่งงาน หรือ กดีกนัการทาํงานของแรงงาน
ไทยใช่หรือไม่”    
 

ไม่ใช่ ร้อยละ 51.4 
ใช่ ร้อยละ 48.6 

 
7. ข้อคาํถาม “ท่านทราบหรือไม่ว่าค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่ามีเพิม่ขึน้ จาก 300 ไปจนถึง 700 แก่กลุ่มแรงงานมีฝีมือ”    
 

ไม่ทราบ ร้อยละ 58.7 
ทราบ ร้อยละ 41.3 

 
  8. ข้อคาํถาม “หากมีโอกาส ท่านอยากได้รับการพฒันาฝีมือแรงงานด้านใดจากหน่วยงานภาครัฐหรือกระทรวงแรงงาน  เพือ่
ตอบรับไทยแลนด์ 4.0”   (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

การทาํอาหาร เคร่ืองดื่ม ร้อยละ 36.3 
ไอที คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 20.9 
ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ ร้อยละ 19.9 
เคร่ืองยนต ์เคร่ืองกล ร้อยละ 19.4 
งานภาคบริการ สปา ความงาม ร้อยละ 17.2 
อุตสาหกรรม ร้อยละ 16.8 
ก่อสร้าง ร้อยละ 14.1 
ดา้นศิลปะ หตัถกรรม       ร้อยละ 11.1 
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รายละเอยีดในการสํารวจ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัการข้ึนค่าแรงขั้นตํ่าจากเดิม 300 บาท เป็น 310 บาท ตามท่ีรัฐมีมติปรับข้ึนค่าจา้ง
ใหม่ 305-310 บาท เร่ิม 1 มกราคม 2560 ท่ีผา่นมา 

2. เพื่อสะทอ้นค่าแรงขั้นตํ่าท่ีไดรั้บเพียงพอหรือไม่กบัค่าใชจ่้าย 
3. เพื่อตอ้งการทราบถึงอาชีพท่ีอยากใหภ้าครัฐหรือกระทรวงแรงงานมาช่วยพฒันาฝีมือแรงงาน 

 
ระเบียบวธีิการสํารวจ 

 การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 18 เขต 
จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่  ดินแดง  บางกะปิ  บางขนุเทียน   บางเขน บางคอแหลม 
บางนา บางบอน บึงกุ่ม ประเวศ  พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทว ีลาดกระบงั วงัทองหลาง สาทร สายไหม หนองแขม และ
ปริมณฑล 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ ปทุมธานี สมุทรปราการ ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    Sampling) 
จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,149 คน เป็นชายร้อยละ 51.3 และหญิง 
ร้อยละ 48.7 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

 วธีิการรวบรวมข้อมูล  
     ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  21 – 25 เมษายน 2560 
 

     วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :   30 เมษายน 2560 
  

ศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ (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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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
                     จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 590 51.3 
            หญิง 559 48.7 

รวม 1,149 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 308 26.8 
            31 ปี – 40 ปี 284 24.7 
            41 ปี – 50 ปี 278 24.2 
            51 ปี - 60 ปี 215 18.7 
 61 ปี ข้ึนไป 64 5.6 

รวม 1,149 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1090 94.9 
            ปริญญาตรี 58 5.0 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 1 0.1 

รวม 1,149 100.0 

อาชีพ   
โรงงานอุตสาหกรรม 175 15.2 
กรรมกรก่อสร้าง 132 11.5 
รปภ. / ภารโรง 224 19.4 
แม่บา้น / คนสวน 130 11.3 
รับจา้งทัว่ไป 194 16.9 
ช่างซ่อม 37 3.2 
พนกังานบริการ / นวดแผนโบราณ 96 8.4 
พนกังานขบัรถ 56 4.9 
พนกังานขาย 87 7.6 
อ่ืนๆ 18 1.6 

รวม 1,149 100.0 
 


