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  ผลส ำรวจเร่ือง  “หัวอกแรงงำนไทยวันนี้” 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “หัวอกแรงงำน

ไทยวันนี”้  โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จ ำนวน 625 คน พบว่ำ แรงงำนส่วนใหญ่ร้อยละ 
81.8 ได้รับผลกระทบต่อกำรท ำงำน ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 โดยในจ ำนวนนี้ ร้อยละ 52.2 

รำยได้ต่อวันลดลงจำกเดิม รองลงมำร้อยละ 23.3 ต้องท ำงำนเยอะขึน้ งำนหนักขึน้ และร้อยละ 22.0 ไม่มี OT เงินโบนัส 
ขณะท่ีร้อยละ 18.2 ไม่ไดร้ับผลกระทบ 
 

 เม่ือถำมว่ำ “ในปัจจุบนัรำยรับจำกค่ำจ้ำงแรงงำนกับรำยจ่ำยเป็นอย่ำงไร” กลุ่มตวัอย่ำงร้อยละ 44.7 มรีำยรับพอดี
กับค่ำใช้จ่ำยจึงไม่มเีงนิเหลือเพ่ือเก็บออม ขณะท่ีร้อยละ 40.2 มีรายรับไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย ตอ้งกู ้ตอ้งหยบิยืม ส่วนร้อย
ละ 15.1 มีรายรับเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายและมีเงินเกบ็ออม 

 

 ทั้งนี้เม่ือถำมว่ำจัดกำรกับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 อย่ำงไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.3 รอเงินช่วยเหลือ     
เงนิเยียวยำ จำกภำครัฐ รองลงมาร้อยละ 30.7 กูห้น้ียมืสิน ร้อยละ 27.8 หารายได ้หาอาชีพเสริม และร้อยละ 20.7 น าเงินเกบ็
มาใช ้  
    
 ส่วนเม่ือถำมว่ำคำดหวังอะไร หลังสถำนกำรณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลำย พบว่ำแรงงำนร้อยละ 30.9 คำดหวังว่ำ

ค่ำแรงขั้นต ำ่จะเพิ่มขึน้ถึง 400 บำท รองลงมาร้อยละ 27.5 คาดหวงัว่าจะมีสวสัดิการดีข้ึน และร้อยละ 26.3 คาดหวงัว่าจะมี
การจา้งงานเพ่ิมข้ึน มีงานให้เลือกมากข้ึน 
         
     

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1  กำรเมือง / สังคม / เศรษฐกิจ 
เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวม 5 หน้า) 

แรงงำนส่วนใหญ่ร้อยละ 81.8 ได้รับผลกระทบต่อกำรท ำงำนในช่วงโควิด-19 ในจ ำนวนนี้ร้อยละ 52.2 มรีำยได้ต่อวันลดลง 

โดยแรงงำนร้อยละ 44.7 มรีำยรับพอดกีับค่ำใช้จ่ำยจึงไม่มีเงินออม ขณะที่ร้อยละ 40.2 ต้องกู้  ต้องหยิบยืม 
ทั้งนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.3 รอเงินช่วยเหลือ เงินเยียวยำ เพ่ือมำใช้จัดกำรกับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 

ซ่ึงหลังสถำนกำรณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลำยแรงงำนอยำกให้มีกำรเพิ่มค่ำแรงมำกที่สุด 
แรงงำนวำงเป้ำหมำยอยำกเป็นพนักงำนบริษทัที่มีเงินเดือนมั่นคงมำกที่สุด 
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 สุดท้ำยเม่ือถำมว่ำตั้งเป้ำหมำยหรือวำงแผนชีวิตไว้อย่ำงไร ในอนำคต พบว่ำแรงงำนร้อยละ 25.8 อยำกเป็น

พนักงำนบริษทัมเีงนิเดือนมัน่คง รองลงมาร้อยละ 23.0 อยากเป็นเจา้ของกจิการ และร้อยละ20.5 อยากกลบัไปท างานท่ีบา้น
เกดิอยูก่บัครอบครัว       
 

รายละเอียดตามประเด็นข้อค าถามดงัต่อไปน้ี   
 

1. ผลกระทบต่อกำรท ำงำน ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 
     

 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

2. ขอ้ค าถาม “ในปัจจุบนัรำยรับจำกค่ำจ้ำงแรงงำนกับรำยจ่ำยเป็นอย่ำงไร” 
     

 

 
 

 
 

3. ขอ้ค าถาม “ท่ำนจัดกำรกับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 อย่ำงไร” 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 

 
    
        
 
 

   ได้รับผลกระทบ  ร้อยละ 81.8 

(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)    
 รายไดต่้อวนัลดลงจากเดิม       ร้อยละ 52.2  

 ตอ้งท างานเยอะข้ึน งานหนักข้ึน ร้อยละ 23.3  
 ไม่มี OT เงินโบนสั ร้อยละ 22.0  
 หางานไดย้ากข้ึน ร้อยละ 19.3  
 ตกงาน ตอ้งหางานใหม่  ร้อยละ 10.0  
 ถูกลดสวสัดิการต่างๆท่ีเคยไดร้ับลง ร้อยละ 6.5  
 อ่ืนๆ อาทิเช่น จ่ายเงินล่าชา้ ร้อยละ 0.2  
   ไม่ไดร้ับผลกระทบ  ร้อยละ 18.2 

รายรับเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายและมีเงินเกบ็ออม ร้อยละ 15.1 
รำยรับพอดกีับค่ำใช้จ่ำยจึงไม่มเีงินเหลือเพ่ือเก็บออม  ร้อยละ 44.7 

รายรับไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย ต้องกู ้ต้องหยบิยืม ร้อยละ 40.2 

รอเงนิช่วยเหลือ เงินเยยีวยำ จำกภำครัฐ ร้อยละ 54.3 
กูห้น้ียืมสิน ร้อยละ 30.7 
หารายได ้หาอาชีพเสริม ร้อยละ 27.8 
น าเงินเกบ็มาใช้   ร้อยละ 20.7 
น าของมีค่ามาขายประทงัชีวิต ร้อยละ 8.5 
จ านอง จ าน า ร้อยละ 7.0 
อ่ืนๆ ไม่มีการจดัการ ไม่ไดร้ับผลกระทบ ร้อยละ 4.2 
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4. ขอ้ค าถาม “ท่ำนคำดหวังอะไร หลังสถำนกำรณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลำย” 

    
 
 
 
 
 
 

 
5. ขอ้ค าถาม “ท่ำนตั้งเป้ำหมำยหรือวำงแผนชีวิตไว้อย่ำงไร ในอนำคต” 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
   

ศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ (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 

 

ค่ำแรงขั้นต ำ่เพิ่มขึน้ถึง 400 บำท ร้อยละ 30.9 

มีสวสัดิการดีข้ึน ร้อยละ 27.5 
มีการจา้งงานเพ่ิมข้ึน มีงานให้เลือกมากข้ึน         ร้อยละ 26.3 
มีโบนัส มี OT เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 13.5 
อ่ืนๆ อาทิเช่น รอรัฐช่วยเหลือ ไม่ไดค้าดหวงั ร้อยละ 1.8 

อยำกเป็นพนักงำนบริษทัมเีงนิเดือนมั่นคง        ร้อยละ 25.8 
อยากเป็นเจา้ของกจิการ  ร้อยละ 23.0 
อยากกลบัไปท างานท่ีบา้นเกดิอยูก่บัครอบครัว       ร้อยละ 20.5 
อยากท าสวน ท าการเกษตร อยูแ่บบพอเพียง  ร้อยละ 9.7 
อยากศึกษาต่อ ร้อยละ 3.5 
อยากเป็นแรงงานเฉพาะท่ีมีการอบรมพฒันาทักษะการท างาน ร้อยละ 3.5 
ไม่มีเป้าหมายหรือวางแผนจะเป็นแรงงานแบบน้ีต่อไป ร้อยละ 14.0 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
 

วัตถุประสงค์กำรส ำรวจ 
1) เพ่ือตอ้งสะท้อนผลกระทบต่อการท างาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
2) เพ่ือตอ้งการทราบถึงรายรับจากค่าจา้งแรงงานกบัรายจ่ายเป็นอยา่งไร ในปัจจุบนั     
3) เพ่ือตอ้งการทราบถึงวิธีจดัการกบัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อยา่งไร 
4) เพ่ือสะท้อนถึงความคาดหวงัหลงัสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คล่ีคลาย 
5) เพ่ือตอ้งการทราบถึงตั้งเป้าหมายหรือวางแผนชีวิต ในอนาคต 
 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
  การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มแรงงานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป 

จ านวน 6 เขต จากทั้ งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก ่บางขุนเทียน บางเขน  ประเวศ 
ยานาวา ราษฎร์บูรณะ วงัทองหลาง  และปริมณฑล 2 จังหวดั ได้แก ่ปทุมธานี สมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ข้อมูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 625 คน 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  
ใช้การสัมภาษณ์ แบบตัว ต่ อตัว  (face to face interview) โดยเค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็น

แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้น า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  22 – 27 เมษายน 2564 

      
วันที่เผยแพร่ผลส ำรวจ      :  1 พฤษภาคม 2564 
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ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

                     จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 306 49.0 
            หญิง 319 51.0 

รวม 625 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 244 39.1 
            31 ปี – 40 ปี 114 18.3 
            41 ปี – 50 ปี 142 22.7 
            51 ปี - 60 ปี 92 14.7 
 61 ปี ข้ึนไป 33 5.2 

รวม 625 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 591 94.5 
            ปริญญาตรี 34 5.5 

รวม 625 100.0 

อำชีพ   
โรงงานอุตสาหกรรม 68 10.8 
กรรมกรกอ่สร้าง 47 7.5 
รปภ. / ภารโรง 55 8.8 
แม่บา้น / คนสวน 59 9.5 
รับจา้งทัว่ไป 181 29.0 
ช่างซ่อมตามอู่ / ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อม 21 3.3 
พนักงานบริการ / นวดแผนโบราณ  123 19.7 
พนักงานขบัรถ 17 2.7 
พนักงานขาย 54 8.7 

รวม 625 100.0 
 


