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  ผลสํารวจเร่ือง  “ความในใจของแรงงานไทย 4.0” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

เน่ืองในวนัที ่ 1 พฤษภาคมทีจ่ะถึงนี ้เป็นวนัแรงงานแห่งชาติ  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้

ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ความในใจของแรงงานไทย 4.0”  โดยเกบ็ข้อมูลกบัผู้ใช้แรงงาน ในพืน้ที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จํานวน 1,045 คน พบว่า ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 64.3  รับทราบการปรับขึน้ค่าแรงขั้นตํ่า
ทัว่ประเทศเป็น 308- 330 บาท ตามทีรั่ฐมีมติปรับขึน้เม่ือวนัที ่1 เม.ย. 2561 ทีผ่่านมา ขณะท่ีร้อยละ 35.7 ยงัไม่ทราบ 

 

เม่ือถามต่อว่าได้รับค่าแรงขั้นตํ่าเพิ่มขึ้นตามที่รัฐมีมติปรับขึน้ค่าจ้างใหม่หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.6 ได้รับแล้ว 
ขณะท่ีร้อยละ 40.4 ยงัไม่ไดรั้บ 
 

 เม่ือถามว่ารู้สึกอย่างไรกบัการขึน้ค่าแรงขั้นตํ่า 2 ปี ตดิต่อกนั ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.7 รู้สึกมีความสุข อยากให้ขึน้แบบนี้
ทุกๆปี ส่วนร้อยละ 35.7 รู้สึกเฉยๆ ไม่ไดท้าํใหค้วามเป็นอยูดี่ข้ึน ขณะท่ีร้อยละ 11.6 รู้สึกแย ่คิดวา่น่าจะข้ึนมากกวา่น้ี 
 

 ทั้งนีเ้ม่ือถามว่าค่าแรงขั้นตํ่าทีไ่ด้รับในแต่ละวนัเพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายหรือไม่ ผู้ใช้แรงงานร้อยละ 39.9 ระบุว่า ไม่
เพยีงพอกบัค่าใช้จ่าย ต้องกู้ ต้องหยบิยมื ขณะท่ีร้อยละ 30.9 ระบุวา่ เพยีงพอกบัค่าใชจ่้ายและมีเงินเกบ็ออม ส่วนร้อยละ 29.2 
ระบุวา่ พอดีกบัค่าใชจ่้ายจึงไม่มีเงินเหลือเพื่อเกบ็ออม 
 

 สําหรับเร่ืองทีก่งัวลหลงัจากการขึน้ค่าแรงขั้นตํา่ 2 ปีติดต่อกนัพบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.5 กงัวลว่าข้าวของจะราคา
แพงขึน้ เพราะต้นทุนผู้ประกอบการสูงมากทีสุ่ด รองลงมาร้อยละ 25.1 กงัวลวา่ค่าแรงขั้นตํ่าจะไม่ข้ึนอีกหลายปี และร้อยละ 
19.8 กงัวลวา่แรงงานต่างดา้วเขา้มาแยง่งาน 
 

 เม่ือถามว่าการขึ้นค่าแรงขึ้นตํ่าไปทั่วทุกภูมิภาค ทําให้อยากกลับไปทํางานที่บ้านเกิดหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.3 
อยากกลับ ขณะท่ีร้อยละ 37.7 ไม่อยากกลบั โดยในจาํนวนน้ีให้เหตุผลว่า ในกทม. และปริมณฑลมีสวสัดิการดีกว่า (ร้อยละ 
43.4) รองลงมาคือ มีงานใหเ้ลือกนอ้ย (ร้อยละ41.4) และชอบอยูก่ทม.และปริมณฑลมากกวา่ (ร้อยละ 37.2) 

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

ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ 64.3 % ทราบการปรับขึน้ค่าแรงขั้นตํา่ โดย 59.6% ได้รับค่าแรงขั้นตํ่าทีป่รับขึน้แล้ว 
ส่วนใหญ่ 52.7% รู้สึกมีความสุข อยากให้ขึน้แบบนีทุ้กๆปี  

แต่ 39.9% ระบุว่ายงัไม่เพยีงพอกบัค่าใช้จ่าย ต้องกู้ ยมื  โดยส่วนใหญ่ 85.5% กงัวลว่าข้าวของจะราคาแพงขึน้  
แรงงานส่วนใหญ่ 62.3 % อยากกลบัไปทาํงานทีบ้่านเกดิ 

วอนนายจ้างอยากให้เพิม่ค่าแรงรายวนัให้มากขึน้ 
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 สุดท้ายเม่ือถามถึงความในใจทีอ่ยากบอกกบันายจ้างพบว่า เร่ืองทีอ่ยากบอกนายจ้างมากทีสุ่ดคอื อยากให้เพิม่เงิน
รายวนัให้มากขึน้  (ร้อยละ 35.0) รองลงมาคือ อยากใหเ้พิ่มสวสัดิการ ค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 17.1) และอยากใหมี้งานจา้งทุก
วนั (ร้อยละ 13.8) 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี     
 

1. การรับทราบการปรับขึน้ค่าแรงขั้นตํา่ทัว่ประเทศเป็น 308- 330 บาท ตามทีรั่ฐมีมตปิรับขึน้เม่ือวนัที ่1 เม.ย. 2561 ทีผ่่านมา 
  

ทราบ ร้อยละ 64.3 
ไม่ทราบ ร้อยละ 35.7 

 
2. ขอ้คาํถาม “ท่านได้รับค่าแรงขั้นตํ่าเพิม่ขึน้ตามทีรั่ฐมีมติปรับขึน้ค่าจ้างใหม่หรือไม่” 
 

ได้รับแล้ว ร้อยละ 59.6 
ยงัไม่ไดรั้บ ร้อยละ 40.4 

 
3. ขอ้คาํถาม “รู้สึกอย่างไรกบัการขึน้ค่าแรงขั้นตํ่า 2 ปี ตดิต่อกนั” 

 

รู้สึกมีความสุข อยากให้ขึน้แบบนีทุ้กๆปี ร้อยละ 52.7 
รู้สึกเฉยๆ ไม่ไดท้าํใหค้วามเป็นอยูดี่ข้ึน ร้อยละ 35.7 
รู้สึกแย ่คิดวา่น่าจะข้ึนมากกวา่น้ี ร้อยละ 11.6 

 
 4. ขอ้คาํถาม “ค่าแรงขั้นตํา่ทีไ่ด้รับในแต่ละวนัเพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายหรือไม่” 
 

ไม่เพยีงพอกบัค่าใช้จ่าย ต้องกู้ ต้องหยบิยมื ร้อยละ 39.9 
เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายและมีเงินเกบ็ออม ร้อยละ 30.9 
พอดีกบัค่าใชจ่้ายจึงไม่มีเงินเหลือเพื่อเกบ็ออม ร้อยละ 29.2 

 
5. เร่ืองทีก่งัวลหลงัจากการขึน้ค่าแรงขั้นตํ่า 2 ปีตดิต่อกนั 
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ข้าวของจะราคาแพงขึน้ เพราะต้นทุนผู้ประกอบการสูง ร้อยละ 85.5 
ค่าแรงขั้นตํ่าจะไม่ข้ึนอีกหลายปี ร้อยละ 25.1 
แรงงานต่างดา้วเขา้มาแยง่งาน ร้อยละ 19.8 
ตกงาน โดนเลิกจา้ง  ร้อยละ 15.0 
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6. ข้อคาํถาม “การขึน้ค่าแรงขึน้ตํา่ไปทัว่ทุกภูมิภาค ทาํให้อยากกลบัไปทาํงานทีบ้่านเกดิหรือไม่”  
   (ถามเฉพาะผูท่ี้มีภูมิลาํเนาอยูต่่างจงัหวดั) 
    

อยากกลบั ร้อยละ 62.3 
ไม่อยากกลบั 
       โดยใหเ้หตุผลวา่ 
  ในกทม. และปริมณฑลมีสวสัดิการดีกวา่ ร้อยละ 43.4 
  มีงานใหเ้ลือกนอ้ย   ร้อยละ 41.4 
  ชอบอยูก่ทม.และปริมณฑลมากกวา่ ร้อยละ 37.2 
  ภูมิลาํเนาไดค่้าแรงตํ่ากวา่   ร้อยละ 35.9 
  หางานท่ีตรงกบัทกัษะไม่ได ้  ร้อยละ 19.1 
  เปิดรับคนเขา้ทาํงานนอ้ยกวา่  ร้อยละ 16.1 
  ตอ้งทาํงานหนกักวา่   ร้อยละ 13.8 
  ค่าครองชีพในกทม. และปริมณฑลถูกกวา่ ร้อยละ 3.0 
  มีแรงงานต่างดา้วมาแยง่งาน  ร้อยละ 2.0 

ร้อยละ 37.7 

 
7.  ความในใจทีอ่ยากบอกกบันายจ้าง 
   

อยากให้เพิม่เงินรายวนัให้มากขึน้  ร้อยละ 35.0 
อยากใหเ้พิ่มสวสัดิการ ค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 17.1 
อยากใหมี้งานจา้งทุกวนั ร้อยละ 13.8 
อยากใหเ้พิ่มโบนสัมากกวา่น้ี   ร้อยละ 13.3 
อยากขอใหท้าํงานหนกัแต่ไดเ้งินคุม้ค่ามากข้ึน ร้อยละ 8.8 
อยากใหเ้พิ่มการทาํงานนอกเวลามากกวา่น้ี (OT)     ร้อยละ 7.5 
อยากใหเ้พิ่มการอบรมวิชาชีพพฒันาทกัษะการทาํงาน ร้อยละ 2.3 
อยากขอใหท้าํงานเบาลงกวา่น้ี ร้อยละ 2.2 

 
 

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 

1) เพื่อสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัการปรับข้ึนค่าแรงขั้นตํ่าทัว่ประเทศเป็น 308- 330 บาท ตามท่ีรัฐมีมติปรับข้ึน
เม่ือวนัท่ี 1 เม.ย. 2561 ท่ีผา่นมา 

2) เพื่อตอ้งการทราบถึงเร่ืองท่ีกงัวลหลงัจากการข้ึนค่าแรงขั้นตํ่า 2 ปีติดต่อกนั 
3) เพื่อตอ้งตอ้งการทราบวา่การข้ึนค่าแรงข้ึนตํ่าไปทัว่ทุกภูมิภาค ทาํใหอ้ยากกลบัไปทาํงานท่ีบา้นเกิดหรือไม่ 
4) เพื่อสะทอ้นความในใจท่ีอยากบอกกบันายจา้ง 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากกลุ่มแรงงานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป 
จาํนวน 17 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่ คลองเตย จตุจกัร จอมทอง       
ดินแดง  บางกะปิ  บางขุนเทียน   บางเขน บางแค บางบอน บึงกุ่ม  พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ลาดกระบัง                
วงัทองหลาง หนองแขม หลกัส่ีและปริมณฑล 1 จงัหวดั ไดแ้ก่ ปทุมธานี  ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage    Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,045 
คน เป็นชายร้อยละ 52.2 และหญิง ร้อยละ 47.8 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

 
 ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ย   
        ขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง

สมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  24 – 27 เมษายน 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  1 พฤษภาคม 2561 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

                     จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 546 52.2 
            หญิง 499 47.8 

รวม 1,045 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 389 37.3 
            31 ปี – 40 ปี 208 19.9 
            41 ปี – 50 ปี 252 24.1 
            51 ปี - 60 ปี 156 14.9 
 61 ปี ข้ึนไป 40 3.8 

รวม 1,045 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1,001 95.8 
            ปริญญาตรี 42 4.0 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 2 0.2 

รวม 1,045 100.0 

อาชีพ   
โรงงานอุตสาหกรรม 69 6.6 
กรรมกรก่อสร้าง 83 7.9 
รปภ. / ภารโรง 246 23.5 
แม่บา้น / คนสวน 138 13.2 
รับจา้งทัว่ไป 103 9.9 
ช่างซ่อมตามอู่ / ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อม 88 8.4 
พนกังานบริการ / นวดแผนโบราณ 99 9.5 
พนกังานขบัรถ 28 2.7 
พนกังานขาย 144 13.8 
อ่ืนๆ อาทิเช่น แม่ครัว แคชเชียร์ ส่งเอกสาร 47 4.5 

รวม 1,045 100 
 


