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ผลสํารวจเรื่อง  “ผูใชแรงงาน กับสิ่งที่รองขอในวนัแรงงานแหงชาติ” 
 
ผูใชแรงงาน 91.1% ชี้คาจางขั้นต่ําปจจุบันไมพอดํารงชีพ  ขอเพิ่มขึ้นเปน 290 บาทตอวัน 
 
 ดวยวันที่ 1 พฤษภาคม นี้เปนวันแรงงานแหงชาติ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) จึงไดสํารวจความ
คิดเห็นของผูใชแรงงานภายใตหัวขอ “ผูใชแรงงาน กับสิ่งท่ีรองขอในวันแรงงานแหงชาติ”  โดยเก็บขอมูลจากผูใชแรงงาน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,073 คน พบวา   
 ผูใชแรงงานสวนใหญรอยละ  91.1  ระบุวาอัตราคาจางขัน้ต่ําในปจจุบนัไมเพียงพอตอการดํารงชพี  โดยคาจางขั้น
ต่ําท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพเฉล่ียควรอยูท่ี 290 บาทตอวัน   

เมื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับนโยบายคาแรงขั้นต่ําที่ 2 พรรคใหญหาเสียงอยูในขณะนี้  พบวา  ในสวนนโยบายขึ้น
คาแรงขั้นต่ํารอยละ 25 ภายใน 2 ปของพรรคประชาธิปตยนั้น  ผูใชแรงงานรอยละ  57.9  ยังคงมองวาการปรับคาจางขั้นต่ํา
ดังกลาวยังคงไมเพียงพอตอการดํารงชีพอยูดี  และรอยละ 63.7 ก็ยังไมเชื่อวานโยบายดังกลาวจะทําไดจริง  ในสวนนโยบาย
ขึ้นคาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาทตอวันของพรรคเพื่อไทย  ผูใชแรงงานรอยละ  88.2 เห็นวาคาจางขั้นต่ําดังกลาวเพียงพอตอคา
ครองชีพ  และรอยละ 54.0  เชื่อวานโยบายดังกลาวจะทําไดจริง  เมื่อใหผูใชแรงงานเปรียบเทียบทั้ง 2 นโยบายพบวา ผูใช
แรงงานรอยละ  84.5  ชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทยมากกวา 

 สําหรับแนวคดิการจดัทํา  "มาตรฐานฝมือแรงงาน" ทีก่ําลังจะเกดิขึ้น  ผูใชแรงงานรอยละ 53.3  เชื่อวาจะชวยยกระดบั
อัตราคาจางขัน้ต่ําใหอยูในระดบัท่ีควรจะเปนได  ซ่ึงการจัดทาํมาตรฐานฝมือแรงงานดังกลาวผูใชแรงงานรอยละ  82.2  เชื่อวาจะทํา
ใหประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานโดยรวมเพิ่มขึน้ 

สวนสิ่งที่ผูใชแรงงานตองการฝากบอกไปยังนายจาง/เจาของกิจการ  มากที่สุดเนื่องในวันแรงงานแหงชาติ  คือ  
ตองการใหขึน้คาแรง โบนัส เบี้ยขยัน รวมถงึดูแลคาจางใหเหมาะสมกับคาครองชีพ (บางคนไดรับคาจางต่ํากวาคาจางขัน้ต่ํา)
และจายคาจางใหสอดคลองกับงานที่ทําอยูจริง (รอยละ 58.4)  

ดานสิ่งที่ตองการรองขอจากรัฐบาลใหเขามาดูแล พัฒนา และปรับปรุงแกไขมากที่สุด ไดแก  เร่ืองคาแรง/คาจาง 
(รอยละ 45.1) รองลงมาตองการใหภาครัฐเขามาดูแลเรื่องสวัสดิการ(รอยละ 25.4) และเรื่องคุณภาพชีวิต (รอยละ 16.4)    
 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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1. คาจางขั้นต่าํในปจจุบันเพยีงพอตอการดาํรงชีพหรือไม (คาจางขั้นต่ําพื้นที่ กทม. และปริมณฑล อยูที่ 215 บาทตอวัน) 
 เพียงพอ  รอยละ  8.9 
 ไมเพียงพอ   รอยละ  91.1 

โดยคิดวาคาจางขัน้ต่ําเฉล่ียควรอยูท่ี  290  บาทตอวันจึงจะเพยีงพอตอการดํารงชีพ 
 

2. ความคิดเหน็เกี่ยวกับนโยบายคาจางขั้นต่ําที่ 2 พรรคใหญกําลังหาเสยีงอยูในขณะนี้  
นโยบาย ความเพียงพอตอการดํารงชพี การทําไดจริงของนโยบาย 

ขึ้นคาแรงขั้นต่ํา 25% ภายใน 2 ป 
(พรรคประชาธิปตย) 

เพียงพอตอการดํารงชีพ   รอยละ  42.1 
ไมเพียงพอตอการดํารงชีพ รอยละ  57.9 

เชื่อวาจะทําไดจริง      รอยละ  36.3 
ไมเชื่อวาจะทําไดจริง  รอยละ  63.7 

ขึ้นคาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาทตอวัน 
(พรรคเพื่อไทย) 

เพียงพอตอการดํารงชีพ   รอยละ  88.2   
ไมเพียงพอตอการดํารงชีพ รอยละ  11.8 

เชื่อวาจะทําไดจริง       รอยละ  54.0 
ไมเชื่อวาจะทําไดจริง   รอยละ  46.0 

 

3. ความชอบในนโยบายคาแรงขั้นต่ําของ 2 พรรคใหญ   
  ชอบนโยบายขึ้นคาแรงขั้นต่าํ 25% ภายใน 2 ป ของพรรคประชาธิปตย   มากกวา   รอยละ   15.5  

ชอบนโยบายขึน้คาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาทตอวัน ของพรรคเพื่อไทย  มากกวา  รอยละ   84.5 
 

4. การจัดทาํ  "มาตรฐานฝมือแรงงาน" ในอนาคตอันใกลนีจ้ะชวยยกระดบัอัตราคาจางขัน้ต่ําใหอยูในระดับที่ควรจะเปนไดหรือไม     
เชื่อวาสามารถชวยได   รอยละ  53.3  
เชื่อวาไมสามารถชวยได   รอยละ  7.9 
ไมทราบ/ไมแนใจ/ตอบไมได   รอยละ  38.8 
 

5.  การจัดทํา "มาตรฐานฝมือแรงงาน"  จะชวยใหประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานโดยรวม เพิม่ขึ้นไดหรือไม 
   เชื่อวาจะเพิ่มขึ้น     รอยละ  82.2   

 เชื่อวาจะเหมอืนเดิม    รอยละ  16.3    
 เชื่อวาจะลดลง     รอยละ  1.5 
 

6. ส่ิงที่ผูใชแรงงานตองการฝากบอกไปยงันายจาง/เจาของกิจการมากที่สุด  เนื่องในวันแรงงานแหงชาติ (เปนคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  

1.  ขอขึ้นคาแรง/ขอโบนัส/ขอเบี้ยขยัน/ดแูลคาจางใหเหมาะสมกับคาครองชีพ      
(บางคนไดรับคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขัน้ต่ํา)/จายคาจางใหสอดคลองกับงานที่ทํา
อยูจริง  

รอยละ  58.4 

2.  ขอสวัสดิการที่เปนธรรม ไมวาจะเปนประกันสังคม  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ         
คารักษาพยาบาล  รวมถึงเงินกูสวัสดิการตางๆ 

รอยละ  20.6 
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3.  ขอใหเอาใจใสลูกนอง/ดแูลกันใหดกีวานี้/เอาใจเขามาใสใจเรา/รับฟงปญหาของ
ลูกนอง/ใหความเทาเทียมและเปนธรรมกับลูกนอง 

รอยละ  9.5 

4.  ขอใหชวยดูแลคุณภาพชวีิตของลูกจาง คือ ไดสิทธิหยดุวันหยดุในวนันักขัตฤกษ      
ไมควรทํางานเกินวนัละ 9 ช่ัวโมงโดยไมไดรับ OT และควรมีกิจกรรมทองเที่ยว
หรืองานเลี้ยงสังสรรคบาง 

รอยละ  6.9 

5.  อ่ืนๆ  เชน  การพัฒนาฝมอืแรงงานและระบบงาน/ทําตามสัญญาที่ใหไวกับลูกจาง  
ความปลอดภยัในการทํางาน  เปนตน 

รอยละ  4.6 

 
7. สิ่งท่ีผูใชแรงงานตองการใหรัฐบาลเขามาดูแล/พัฒนา/ปรับปรุงแกไขมากที่สุด    

คาแรง/คาจาง      รอยละ  45.1 
สวัสดิการ      รอยละ  25.4  
การดูแลคุณภาพชีวิต             รอยละ  16.4 
ความปลอดภยัในการทํางาน    รอยละ  6.9 
การพัฒนาฝมอืแรงงาน     รอยละ  2.7 
อ่ืนๆ (ระบุ) ใหนายจางปฎิบตัิตามกฏหมายแรงงาน  รอยละ  3.5 

 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อศึกษาความเพียงพอของอัตราคาจางขั้นต่ําในปจจุบันวาเพียงพอตอคาครองชีพหรือไม   
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอนโยบายคาจางขั้นต่ําของสองพรรคใหญ 
3. เพื่อสํารวจสิ่งที่ผูใชแรงงานรองขอตอนายจางและรัฐบาล 

 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางกับประชาชนผูใชแรงงานอายุ 18 ปขึ้น ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Sampling) โดยการสุมพื้นที่เก็บขอมูลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยใชวธีิเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบพบตัวไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,073 คน เปนชายรอยละ 52.0 และหญิงรอยละ 48.0 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มี

โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุ
คําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล
และประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  22 - 24 เมษายน 2554 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   28 เมษายน 2554 

 
ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 558 52.0 
            หญิง 515 48.0 

รวม 1,073 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 306 28.5 
            26 ป – 35 ป 309 28.8 
            36 ป – 45 ป 250 23.3 
            46 ปขึ้นไป 208 19.4 

รวม 1,073 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 1,000 93.2 
             ปริญญาตรี 72 6.7 
             สูงกวาปริญญาตรี 1 0.1 

รวม 1,073 100.0 
อาชีพ (ผูใชแรงงาน)   
 โรงงานอุตสาหกรรม/กรรมกรกอสราง 119 11.1 
 รปภ./นักการภารโรง/คนขับรถ 175 16.3 
 แมบาน/คนสวน 142 13.2 
 คนสงเอกสาร/รับจางทั่วไป 133 12.4 
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 จํานวน รอยละ 
 พนักงานบรกิาร/หมอนวดแผนโบราณ 172 16.0 
 พนักงานขาย/พนักงานคดิเงนิ 197 18.4 
 ชางไฟฟา/ชางซอม 82 7.6 
 อ่ืนๆ เชน พี่เล้ียงเดก็/ซักรีด/พอครัว   53 5.0 

รวม 1,073 100.0 
รายได (บาทตอวัน)   
 ต่ํากวา 215 บาท 135 12.5 
 215 บาท (คาจางขั้นต่ํา) 167 15.6 
 216 – 299 บาท 383 35.7 
 300 บาทขึ้นไป 388 36.2 

รวม 1,073 100.0 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


