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  ผลสํารวจเร่ือง  “ปรับค่าแรงขั้นตํา่กบัความหวงัของแรงงานไทย” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเร่ือง “ปรับค่าแรงขั้นตํ่ากบัความหวัง

ของแรงงานไทย” โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แรงงานในพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 1,160  คน พบว่า ผู้ใช้
แรงงานร้อยละ 42.1 ระบุว่าปัจจุบันค่าแรงขั้นตํ่าที่ได้รับในแต่ละวันพอดีกับค่าใช้จ่ายจึงไม่มีเงินเหลอืเพื่อเกบ็ออม ขณะท่ีร้อย
ละ 31.6 ระบุวา่ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย ตอ้งกู ้ตอ้งหยบิยมื ส่วนร้อยละ 26.3 ระบุวา่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายและมีเงินเกบ็ออม 

 

 เม่ือถามว่านโยบายหาเสียงเลือกตั้งค่าแรงขั้นตํ่า 400-425 บาทจากพรรคการเมืองต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาก
น้อยเพยีงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.5 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด  ขณะที่ร้อยละ 49.5 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมาก
ทีสุ่ด 
 

ทั้งนี้เม่ือถามต่อว่าหากได้รัฐบาลใหม่แล้ว คาดหวังกับการปรับขึน้ค่าแรงขั้นตํ่าหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.7 ระบุว่า
คาดหวัง โดยในจํานวนนี ้ร้อยละ 43.0 หวังว่าจะได้ค่าแรงขั้นตํ่า 400 บาทเลยในทันที รองลงมาร้อยละ 15.3 หวังว่าจะเพิม่ขึน้
ถึง 400 บาทภายใน 1-2 ปี  และร้อยละ 3.4 หวงัว่าไม่เกนิ 3 ปี จะได้ค่าแรงถึง 400 บาท ขณะท่ีร้อยละ 38.3 ไม่ไดค้าดหวงั  
 

ส่วนเร่ืองที่กังวลมากที่สุดหากมีการปรับขึน้ค่าแรงขั้นตํ่าเป็น 400-425 บาทคือ ข้าวของราคาแพงขึน้ คิดเป็นร้อยละ
85.9 รองลงมาคือ ค่าแรงขั้นตํ่าจะไม่ข้ึนอีกหลายปี คิดเป็นร้อยละ 21.6 และตกงาน โดนเลิกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 21.0  

 

 เม่ือถามว่าหากภาครัฐมีการพัฒนาทักษะแรงงาน สําหรับงานและอาชีพแต่ละระดับให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเข้าสู่การ
พจิารณาปรับค่าแรงมาตรฐานให้สูงขึน้ ท่านสนใจจะเข้าร่วมมากน้อยเพยีงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.0 สนใจค่อนข้างมากถึงมาก
ทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ38.0 สนใจค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 

 

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

ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่ 61.7% หวงัอยากไดค่้าแรง 400 บาท หากไดรั้ฐบาลใหม่ 
85.9% กงัวลวา่ขา้วของราคาแพงข้ึน  

79.0%ฝากความหวงัใหรั้ฐบาลใหม่ควบคุมราคาสินคา้ ไม่ใหก้ระทบค่าครองชีพ 
62.0%สนใจอยากพฒันาทกัษะแรงงาน สาํหรับงานและอาชีพแต่ละระดบัใหเ้ป็นมาตรฐาน    

เพื่อเขา้สู่การพิจารณาปรับค่าแรงมาตรฐานใหสู้งข้ึน 
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 สุดท้ายในฐานะแรงงานไทย อยากฝากความหวังอะไรกับรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.0
อยากให้ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภค พืน้ฐานไม่ให้ขึน้ราคา กระทบค่าครองชีพ รองลงมาร้อยละ 53.6 อยากให้ดูแล
สวสัดิการความปลอดภยั ค่ารักษาพยาบาลแก่แรงงาน และร้อยละ 37.7  อยากให้รัฐบาลเร่งรัดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลด
ภาวการณ์วา่งงาน  
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี   
   
1. ขอ้คาํถาม “ปัจจุบันค่าแรงขั้นตํา่ทีไ่ด้รับในแต่ละวนัเพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายหรือไม่” 
 

พอดีกบัค่าใช้จ่ายจึงไม่มีเงนิเหลอืเพือ่เกบ็ออม ร้อยละ 42.1 
ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย ตอ้งกู ้ตอ้งหยบิยมื ร้อยละ 31.6 
เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายและมีเงินเกบ็ออม ร้อยละ 26.3 

 
2. นโยบายหาเสียงเลอืกตั้งค่าแรงขั้นตํ่า 400-425 บาทจากพรรคการเมืองต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกตั้งมากน้อยเพยีงใด 
  

มีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 37.9 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 12.6) 

ร้อยละ 50.5 

มีผลค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นมากท่ีสุดร้อยละ 6.9   และค่อนขา้งมากร้อยละ 42.6) 

ร้อยละ 49.5 

 
3. ข้อคาํถาม “หากได้รัฐบาลใหม่แล้ว ท่านคาดหวงักบัการปรับขึน้ค่าแรงขั้นตํ่าอย่างไร”   
 

คาดหวงั ร้อยละ 61.7 
 โดย หวงัวา่จะไดค่้าแรงขั้นตํ่า 400 บาทเลยในทนัที ร้อยละ 43.0    
  หวงัวา่จะเพิ่มข้ึนถึง 400 บาทภายใน 1-2 ปี  ร้อยละ 15.3   
  หวงัวา่ไม่เกิน 3 ปี จะไดค่้าแรงถึง 400 บาท  ร้อยละ   3.4   
ไม่ไดค้าดหวงั ร้อยละ 38.3 
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4. เร่ืองทีก่งัวลหากมีการปรับขึน้ค่าแรงขั้นตํ่าเป็น 400-425 บาท  
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ข้าวของราคาแพงขึน้  ร้อยละ 85.9 
ค่าแรงขั้นตํ่าจะไม่ข้ึนอีกหลายปี ร้อยละ 21.6 
ตกงาน โดนเลิกจา้ง  ร้อยละ 21.0 
ทาํงานหนกัข้ึน ร้อยละ 18.3 
แรงงานต่างดา้วเขา้มาแยง่งาน ร้อยละ 18.3 
สวสัดิการนอ้ยลง ไดโ้บนสัลดลง   ร้อยละ 12.8 

 

5. ขอ้คาํถาม “หากภาครัฐมีการพฒันาทกัษะแรงงาน สําหรับงานและอาชีพแต่ละระดบัให้เป็นมาตรฐาน เพือ่เข้าสู่การพจิารณา
ปรับค่าแรงมาตรฐานให้สูงขึน้ ท่านสนใจจะเข้าร่วมมากน้อยเพยีงใด”  
      

สนใจค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นมากทีสุ่ดร้อยละ 9.0   และค่อนข้างมากร้อยละ 53.0) 

ร้อยละ 62.0 

สนใจค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 30.8 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 7.2) 

ร้อยละ 38.0 

 
6. ขอ้คาํถาม “ในฐานะแรงงานไทย ท่านอยากฝากความหวงัอะไรกบัรัฐบาลใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้”   
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  

อยากให้ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภค พืน้ฐานไม่ให้ขึน้ราคา กระทบค่าครองชีพ ร้อยละ 79.0 
อยากใหดู้แลสวสัดิการความปลอดภยั ค่ารักษาพยาบาลแก่แรงงาน    ร้อยละ 53.6 
อยากใหรั้ฐบาลเร่งรัดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดภาวการณ์วา่งงาน  ร้อยละ 37.7 
อยากใหมี้สวสัดิการโบนสัแก่แรงงานในทุกๆปี ร้อยละ 36.2 
อยากใหมี้สวสัดิการเก่ียวกบัผูเ้กษียณอาย ุผูสู้งอาย ุ ร้อยละ 34.5 
อยากใหมี้สวสัดิการท่ีพกั ท่ีอยูอ่าศยัแก่แรงงาน ร้อยละ 24.5 
อยากใหมี้กฎหมายแบ่งแยกแรงงานไทยกบัแรงงานต่างดา้วใหช้ดัเจน       ร้อยละ 23.7 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อตอ้งสะทอ้นค่าแรงท่ีไดรั้บในแต่ละวนัเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายหรือไม่ 
2) เพื่อตอ้งการทราบถึงนโยบายหาเสียงเลือกตั้งค่าแรงขั้นตํ่า 400-425 บาทจากพรรคการเมืองต่างๆ มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกมากนอ้ยเพียงใด 
3) เพื่อสะทอ้นความคาดหวงัและเร่ืองท่ีกงัวลหากมีการปรับข้ึนค่าแรงขั้นตํ่า หากไดรั้ฐบาลใหม่แลว้ 
4) เพื่อตอ้งการทราบถึงสนใจมากนอ้ยเพียงใด หากภาครัฐมีการพฒันาทกัษะแรงงาน เพื่อเขา้สู่การพิจารณาปรับค่าแรง

มาตรฐานใหสู้งข้ึน 
 

ประชากรทีส่นใจศึกษา 
  การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากกลุ่มแรงงานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป 

จาํนวน 19 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่ คลองเตย จตุจกัร จอมทอง       
ดอนเมือง บางกอกนอ้ย  บางขนุเทียน   บางเขน บางคอแหลม บางนา บางบอน บางรัก ปทุมวนั ประเวศ พระโขนง 
ราษฎร์บูรณะ วงัทองหลาง วฒันา สวนหลวง สายไหม และปริมณฑล 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ ปทุมธานี สมุทรปราการ ดว้ย
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตวั 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,160 คน 

       

 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

วธีิการรวบรวมข้อมูล  
ใชก้ารสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวั (face to face interview) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม

ท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้าํแบบสอบถามทุก
ชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  23 – 26 เมษายน 2562 

      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  30 เมษายน 2562 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2898 
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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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

                     จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 579 49.9 
            หญิง 581 50.1 

รวม 1,160 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 523 45.0 
            31 ปี – 40 ปี 227 19.6 
            41 ปี – 50 ปี 201 17.3 
            51 ปี - 60 ปี 155 13.4 
 61 ปี ข้ึนไป 54 4.7 

รวม 1,160 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1085 93.5 
            ปริญญาตรี 74 6.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 1 0.1 

รวม 1,160 100.0 

อาชีพ   
โรงงานอุตสาหกรรม 181 15.6 
กรรมกรก่อสร้าง 127 10.9 
รปภ. / ภารโรง 175 15.1 
แม่บา้น / คนสวน 76 6.6 
รับจา้งทัว่ไป 249 21.5 
ช่างซ่อมตามอู่ / ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อม 50 4.3 
พนกังานบริการ / นวดแผนโบราณ 114 9.8 
พนกังานขบัรถ 15 1.3 
พนกังานขาย 145 12.5 
อ่ืนๆ อาทิเช่น แม่ครัว แคชเชียร์ ส่งเอกสาร 28 2.4 

รวม 1,160 100.0 
 


