เรียน บรรณาธิการข่ าวหน้ า 1/ เศรษฐกิจ/สั งคม/ การเมือง
เรื่อง ผลสํ ารวจความคิดเห็นประชาชนทัว่ ประเทศ (รวม 5 หน้ า)
ผลสํ ารวจเรื่อง “ความในใจของแรงงานไทย 4.0”
ผู้ใช้ แรงงานส่ วนใหญ่ 64.3 % ทราบการปรับขึน้ ค่าแรงขั้นตํา่ โดย 59.6% ได้ รับค่าแรงขั้นตํ่าทีป่ รับขึน้ แล้ว
ส่ วนใหญ่ 52.7% รู้สึกมีความสุ ข อยากให้ ขนึ้ แบบนีท้ ุกๆปี
แต่ 39.9% ระบุว่ายังไม่ เพียงพอกับค่ าใช้ จ่าย ต้ องกู้ ยืม โดยส่ วนใหญ่ 85.5% กังวลว่ าข้ าวของจะราคาแพงขึน้
แรงงานส่ วนใหญ่ 62.3 % อยากกลับไปทํางานทีบ่ ้ านเกิด
วอนนายจ้ างอยากให้ เพิม่ ค่ าแรงรายวันให้ มากขึน้
เนื่องในวันที่ 1 พฤษภาคมทีจ่ ะถึงนี้ เป็ นวันแรงงานแห่ งชาติ กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์ วจิ ัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความในใจของแรงงานไทย 4.0” โดยเก็บข้ อมูลกับผู้ใช้ แรงงาน ในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,045 คน พบว่า ผู้ใช้ แรงงานส่ วนใหญ่ ร้อยละ 64.3 รับทราบการปรับขึน้ ค่ าแรงขั้นตํ่า
ทัว่ ประเทศเป็ น 308- 330 บาท ตามทีร่ ัฐมีมติปรับขึน้ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2561 ทีผ่ ่ านมา ขณะที่ร้อยละ 35.7 ยังไม่ทราบ
เมื่อถามต่ อว่ าได้ รับค่ าแรงขั้นตํ่าเพิ่มขึ้นตามที่รัฐมีมติปรั บขึน้ ค่ าจ้ างใหม่ หรื อไม่ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 59.6 ได้ รับแล้ ว
ขณะที่ร้อยละ 40.4 ยังไม่ได้รับ
เมื่อถามว่ ารู้สึกอย่ างไรกับการขึน้ ค่ าแรงขั้นตํ่า 2 ปี ติดต่ อกัน ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 52.7 รู้สึกมีความสุ ข อยากให้ ขนึ้ แบบนี้
ทุกๆปี ส่ วนร้อยละ 35.7 รู ้สึกเฉยๆ ไม่ได้ทาํ ให้ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน ขณะที่ร้อยละ 11.6 รู ้สึกแย่ คิดว่าน่าจะขึ้นมากกว่านี้
ทั้งนีเ้ มื่อถามว่ าค่ าแรงขั้นตํ่าทีไ่ ด้ รับในแต่ ละวันเพียงพอกับค่ าใช้ จ่ายหรือไม่ ผู้ใช้ แรงงานร้ อยละ 39.9 ระบุว่า ไม่
เพียงพอกับค่าใช้ จ่าย ต้ องกู้ ต้ องหยิบยืม ขณะที่ร้อยละ 30.9 ระบุวา่ เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเก็บออม ส่ วนร้อยละ 29.2
ระบุวา่ พอดีกบั ค่าใช้จ่ายจึงไม่มีเงินเหลือเพื่อเก็บออม
สํ าหรับเรื่องทีก่ งั วลหลังจากการขึน้ ค่ าแรงขั้นตํา่ 2 ปี ติดต่ อกันพบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.5 กังวลว่ าข้ าวของจะราคา
แพงขึน้ เพราะต้ นทุนผู้ประกอบการสู งมากทีส่ ุ ด รองลงมาร้อยละ 25.1 กังวลว่าค่าแรงขั้นตํ่าจะไม่ข้ ึนอีกหลายปี และร้อยละ
19.8 กังวลว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งงาน
เมื่อถามว่ าการขึ้นค่ าแรงขึ้นตํ่าไปทั่วทุกภูมิภาค ทําให้ อยากกลับไปทํางานที่บ้านเกิดหรื อไม่ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 62.3
อยากกลับ ขณะที่ร้อยละ 37.7 ไม่อยากกลับ โดยในจํานวนนี้ ให้เหตุผลว่า ในกทม. และปริ มณฑลมีสวัสดิการดีกว่า (ร้อยละ
43.4) รองลงมาคือ มีงานให้เลือกน้อย (ร้อยละ41.4) และชอบอยูก่ ทม.และปริ มณฑลมากกว่า (ร้อยละ 37.2)
1

สุ ดท้ ายเมื่อถามถึงความในใจทีอ่ ยากบอกกับนายจ้ างพบว่ า เรื่องทีอ่ ยากบอกนายจ้ างมากทีส่ ุ ดคือ อยากให้ เพิม่ เงิน
รายวันให้ มากขึน้ (ร้ อยละ 35.0) รองลงมาคือ อยากให้เพิ่มสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 17.1) และอยากให้มีงานจ้างทุก
วัน (ร้อยละ 13.8)
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคําถาม ดังต่อไปนี้
1. การรับทราบการปรับขึน้ ค่ าแรงขั้นตํา่ ทัว่ ประเทศเป็ น 308- 330 บาท ตามทีร่ ัฐมีมติปรับขึน้ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2561 ทีผ่ ่ านมา
ทราบ
ไม่ทราบ

ร้ อยละ 64.3
ร้อยละ 35.7

2. ข้อคําถาม “ท่ านได้ รับค่ าแรงขั้นตํ่าเพิม่ ขึน้ ตามทีร่ ัฐมีมติปรับขึน้ ค่ าจ้ างใหม่ หรือไม่ ”
ได้ รับแล้ว
ยังไม่ได้รับ

ร้ อยละ
ร้อยละ

59.6
40.4

3. ข้อคําถาม “รู้สึกอย่ างไรกับการขึน้ ค่ าแรงขั้นตํ่า 2 ปี ติดต่ อกัน”
รู้สึกมีความสุ ข อยากให้ ขนึ้ แบบนีท้ ุกๆปี
รู ้สึกเฉยๆ ไม่ได้ทาํ ให้ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน
รู ้สึกแย่ คิดว่าน่าจะขึ้นมากกว่านี้

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

52.7
35.7
11.6

4. ข้อคําถาม “ค่ าแรงขั้นตํา่ ทีไ่ ด้ รับในแต่ ละวันเพียงพอกับค่ าใช้ จ่ายหรือไม่ ”

ไม่ เพียงพอกับค่ าใช้ จ่าย ต้ องกู้ ต้ องหยิบยืม
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเก็บออม
พอดีกบั ค่าใช้จ่ายจึงไม่มีเงินเหลือเพื่อเก็บออม

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

39.9
30.9
29.2

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85.5
25.1
19.8
15.0

5. เรื่องทีก่ งั วลหลังจากการขึน้ ค่ าแรงขั้นตํ่า 2 ปี ติดต่ อกัน
(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)

ข้ าวของจะราคาแพงขึน้ เพราะต้ นทุนผู้ประกอบการสู ง
ค่าแรงขั้นตํ่าจะไม่ข้ ึนอีกหลายปี
แรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งงาน
ตกงาน โดนเลิกจ้าง
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6. ข้ อคําถาม “การขึน้ ค่ าแรงขึน้ ตํา่ ไปทัว่ ทุกภูมิภาค ทําให้ อยากกลับไปทํางานทีบ่ ้ านเกิดหรือไม่ ”
(ถามเฉพาะผูท้ ี่มีภูมิลาํ เนาอยูต่ ่างจังหวัด)
อยากกลับ
ไม่อยากกลับ
โดยให้เหตุผลว่า
ในกทม. และปริ มณฑลมีสวัสดิการดีกว่า ร้อยละ 43.4
มีงานให้เลือกน้อย
ร้อยละ 41.4
ชอบอยูก่ ทม.และปริ มณฑลมากกว่า
ร้อยละ 37.2
ภูมิลาํ เนาได้ค่าแรงตํ่ากว่า
ร้อยละ 35.9
หางานที่ตรงกับทักษะไม่ได้
ร้อยละ 19.1
เปิ ดรับคนเข้าทํางานน้อยกว่า
ร้อยละ 16.1
ต้องทํางานหนักกว่า
ร้อยละ 13.8
ค่าครองชีพในกทม. และปริ มณฑลถูกกว่า ร้อยละ 3.0
มีแรงงานต่างด้าวมาแย่งงาน
ร้อยละ 2.0

ร้ อยละ
ร้อยละ

62.3
37.7

7. ความในใจทีอ่ ยากบอกกับนายจ้ าง
อยากให้ เพิม่ เงินรายวันให้ มากขึน้
อยากให้เพิ่มสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล
อยากให้มีงานจ้างทุกวัน
อยากให้เพิ่มโบนัสมากกว่านี้
อยากขอให้ทาํ งานหนักแต่ได้เงินคุม้ ค่ามากขึ้น
อยากให้เพิ่มการทํางานนอกเวลามากกว่านี้ (OT)
อยากให้เพิ่มการอบรมวิชาชีพพัฒนาทักษะการทํางาน
อยากขอให้ทาํ งานเบาลงกว่านี้

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

35.0
17.1
13.8
13.3
8.8
7.5
2.3
2.2

ศูนย์ วจิ ัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) โทร. 02-350-3500 ต่ อ 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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รายละเอียดการสํ ารวจ
วัตถุประสงค์ การสํ ารวจ
1) เพื่อสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นตํ่าทัว่ ประเทศเป็ น 308- 330 บาท ตามที่รัฐมีมติปรับขึ้น
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2561 ที่ผา่ นมา
2) เพื่อต้องการทราบถึงเรื่ องที่กงั วลหลังจากการขึ้นค่าแรงขั้นตํ่า 2 ปี ติดต่อกัน
3) เพื่อต้องต้องการทราบว่าการขึ้นค่าแรงขึ้นตํ่าไปทัว่ ทุกภูมิภาค ทําให้อยากกลับไปทํางานที่บา้ นเกิดหรื อไม่
4) เพื่อสะท้อนความในใจที่อยากบอกกับนายจ้าง
ประชากรทีส่ นใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่ มตัวอย่างจากกลุ่มแรงงานในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
จํานวน 17 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็ นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย จตุจกั ร จอมทอง
ดิ น แดง บางกะปิ บางขุน เที ย น บางเขน บางแค บางบอน บึ ง กุ่ ม พระนคร ภาษี เ จริ ญ มี น บุ รี ลาดกระบัง
วังทองหลาง หนองแขม หลักสี่ และปริ มณฑล 1 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นจํานวน 1,045
คน เป็ นชายร้อยละ 52.2 และหญิง ร้อยละ 47.8
ความคลาดเคลือ่ น (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย
ข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจยั ได้นาํ แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล : 24 – 27 เมษายน 2561
วันทีเ่ ผยแพร่ ผลสํ ารวจ

: 1 พฤษภาคม 2561
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ข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่ าง
จํานวน

ร้ อยละ

รวม

546
499
1,045

52.2
47.8
100.0

รวม

389
208
252
156
40
1,045

37.3
19.9
24.1
14.9
3.8
100.0

รวม

1,001
42
2
1,045

95.8
4.0
0.2
100.0

โรงงานอุตสาหกรรม
กรรมกรก่อสร้าง
รปภ. / ภารโรง
แม่บา้ น / คนสวน
รับจ้างทัว่ ไป
ช่างซ่อมตามอู่ / ช่างไฟฟ้ า / ช่างซ่อม
พนักงานบริ การ / นวดแผนโบราณ
พนักงานขับรถ
พนักงานขาย
อื่นๆ อาทิเช่น แม่ครัว แคชเชียร์ ส่ งเอกสาร
รวม

69
83
246
138
103
88
99
28
144
47
1,045

6.6
7.9
23.5
13.2
9.9
8.4
9.5
2.7
13.8
4.5
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 ปี - 30 ปี
31 ปี – 40 ปี
41 ปี – 50 ปี
51 ปี - 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อาชีพ
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