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ผลส ำรวจเร่ือง “ชีวิตแรงงำนไทยวันนีก้ับกำรขึน้ค่ำแรงขั้นต ำ่ 5%” 

 
เน่ืองในวันที่  1 ตุลำคม จะมีกำรปรับขึ้นค่ำแรงขั้นต ่ำ กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพจึงส ำรวจควำม

คิดเห็นของผู้ใช้แรงงำน เร่ือง “ชีวิตแรงงำนไทยวันนี้กับกำรขึน้ค่ำแรงขั้นต ่ำ 5%” พบว่ำ ผู้ใช้แรงงำนส่วนใหญ่ร้อยละ 

60.9 ทรำบข่ำวกำรปรับขึน้ค่ำแรงขั้นต ำ่ มผีลบงัคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 2565 ขณะท่ีร้อยละ 39.1 ไม่ทราบ 
     
  ทั้งนีเ้ม่ือถำมว่ำรู้สึกอย่ำงไรกับกำรปรับขึน้ค่ำแรงขั้นต ำ่อยู่ที่ 328 - 354 บำท/วัน ขึน้จำกเดมิประมำณ 5 % ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 50.2 รู้สึกดใีจและหวังว่ำจะขึน้ทุกปี ขณะท่ีร้อยละ 25.9 รู้สึกแยเ่พราะค่าแรงข้ึนไม่เท่าค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน
มาก ส่วนร้อยละ 23.9 รู้สึกเฉยๆ เพราะ ข้ึนไปกไ็ม่ไดท้ าให้ชีวิตดีข้ึน 
   
 ส่วนเร่ืองที่กังวลมำกที่สุดกับกำรปรับขึน้ค่ำแรงขั้นต ่ำคือ กลัวโดนลดจ ำนวนวันท ำงำนลง ท ำให้รำยได้ลด  คิด
เป็นร้อยละ 22.0 รองลงมาคือ กลวัหางานไดย้ากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 18.2  กลวัตกงาน ตอ้งหางานใหม่ คิดเป็นร้อยละ 17.6 
และกลวัตอ้งท างานเยอะข้ึน งานหนกัข้ึน คิดเป็นร้อยละ 17.4  
 
 ส ำหรับควำมหวังที่อยำกบอกกับนำยจ้ำงมำกที่สุดคือ อยำกให้เพิ่มเงินรำยวันให้มำกขึน้ คิดเป็นร้อยละ 36.0 
รองลงมาคือ อยากให้มีงานจา้งทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 23.7  อยากให้เพ่ิมสวสัดิการ ค่ารักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 10.6 
      
  เม่ือถำมถึงเร่ืองที่อยำกขอจำกรัฐบำลพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.8 อยำกให้ช่วยแก้ปัญหำรำคำสินค้ำแพง ช่วยลดค่ำ

ครองชีพ รองลงมาร้อยละ 41.9 อยากให้มีการข้ึนแรงงานขั้นต ่าในทุกๆปี และร้อยละ 27.2 อยากให้มีสวสัดิการต่างๆ      
ท่ีดีข้ึน         

     

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

ผู้ใช้แรงงำนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 ทรำบข่ำวกำรปรับขึน้ค่ำแรงขั้นต ำ่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 2565 

โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 50.2 รู้สึกดใีจและหวังว่ำจะปรับขึน้ทุกปี 
กำรปรับขึน้ค่ำแรงขั้นต ำ่ท ำให้ผู้ใช้แรงงำนกังวลว่ำ จะโดนลดจ ำนวนวันท ำงำนลง ท ำให้รำยได้ลด 

โดยควำมหวังที่อยำกบอกกับนำยจ้ำงมำกที่สุดคือ อยำกให้เพิ่มเงนิรำยวันให้มำกขึน้ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.8 วอนให้รัฐบำลช่วยแก้ปัญหำรำคำสินค้ำแพง ช่วยลดค่ำครองชีพ  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.5 เห็นว่ำกำรปรับขึน้ค่ำแรงขั้นต ำ่จะท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ยังเหมือนเดมิ 
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 สุดท้ำยเม่ือถำมว่ำกำรปรับขึน้ค่ำแรงขั้นต ำ่ในคร้ังนีจ้ะท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของท่ำนเป็นอย่ำงไร ส่วนใหญ่

ร้อยละ 50.5 เห็นว่ำเหมือนเดมิ ส่วนร้อยละ 44.0 เห็นว่าจะดีข้ึน ขณะท่ีมีเพียงร้อยละ 5.5 ท่ีเห็นว่าจะแยล่ง 
  
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1.  กำรรับทรำบข่ำวกำรปรับขึน้ค่ำแรงขั้นต ำ่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 2565  
 

 

 

 
2. ควำมรู้สึกต่อกำรปรับขึน้ค่ำแรงขั้นต ำ่อยู่ที่ 328 - 354 บำท/วัน ขึน้จำกเดมิประมำณ 5 %  
   

 
 
 
 

3. เร่ืองที่กังวลกับกำรปรับขึน้ค่ำแรงขั้นต ำ่  
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
   
 

 
 

 
 

 

  

ทรำบ ร้อยละ 60.9 
ไม่ทราบ ร้อยละ 39.1 

รู้สึกดีใจและหวังว่ำจะขึน้ทุกปี  ร้อยละ 50.2 

รู้สึกเฉยๆ เพราะ ข้ึนไปกไ็ม่ไดท้ าให้ชีวิตดีข้ึน ร้อยละ 23.9 
รู้สึกแย่เพราะค่าแรงข้ึนไม่เท่าค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนมาก ร้อยละ 25.9 

กลัวโดนลดจ ำนวนวันท ำงำนลง ท ำให้รำยได้ลด  ร้อยละ 22.0 

กลวัหางานไดย้ากข้ึน       ร้อยละ 18.2 
กลวัตกงาน ตอ้งหางานใหม่ ร้อยละ 17.6 
กลวัตอ้งท างานเยอะข้ึน งานหนกัข้ึน  ร้อยละ 17.4 
กลวั OT เงินโบนัสลดลง ร้อยละ 15.3 
กลวัถูกลดสวสัดิการต่างๆท่ีเคยไดร้ับลง ร้อยละ 10.4 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ไม่กงัวล ไม่มีความเห็น กลวัค่าครองชีพสูงข้ึนอีก ร้อยละ 31.0 
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4. ควำมหวังที่อยำกบอกกับนำยจ้ำง 
      

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

5. เร่ืองที่อยำกขอจำกรัฐบำล 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     

 
 

 
 
 

 

 

 

 

6. ขอ้ค าถาม “กำรปรับขึน้ค่ำแรงขั้นต ำ่ในคร้ังนีจ้ะท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของท่ำนเป็นอย่ำงไร” 
  

   
 
 
 

กรุงเทพโพลล์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
  

อยำกให้เพิ่มเงินรำยวันให้มำกขึน้ ร้อยละ 36.0 

อยากให้มีงานจา้งทุกวนั              ร้อยละ 23.7 
อยากให้เพ่ิมสวสัดิการ ค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 10.6 
อยากขอให้ท างานหนกัแต่ไดเ้งินคุม้ค่ามากข้ึน ร้อยละ 8.2 
อยากให้เพ่ิมการท างานนอกเวลามากกว่าน้ี (OT)        ร้อยละ 7.9 
อยากให้เพ่ิมโบนสัมากกว่าน้ี    ร้อยละ 7.0 
อยากขอให้ท างานเบาลงกว่าน้ี ร้อยละ 1.9 
อยากให้เพ่ิมการอบรมวิชาชีพพฒันาทกัษะการท างาน   ร้อยละ 1.9 
อ่ืนๆ อาทิเช่น  ไม่มี อยากให้เงินเขา้ตรงเวลา ร้อยละ 2.8 

อยำกให้ช่วยแก้ปัญหำรำคำสินค้ำแพง ช่วยลดค่ำครองชีพ  ร้อยละ 75.8 

อยากให้มีการข้ึนแรงงานขั้นต ่าในทุกๆปี  ร้อยละ 41.9 
อยากให้มีสวสัดิการต่างๆ ท่ีดีข้ึน         ร้อยละ 27.2 
อยากให้มีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น คนละคร่ึง               ร้อยละ 26.3 
อยากให้รัฐมีการจดัอบรมพฒันาทกัษะแรงงาน ร้อยละ 9.8 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ไม่มี ตรวจสอบการเอาเปรียบแรงงานของบริษทัว่าจา้ง ร้อยละ 2.4 

ดีข้ึน     ร้อยละ 44.0 
เหมือนเดมิ ร้อยละ 50.5 

แยล่ง ร้อยละ 5.5 

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

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นถึงการรับทราบข่าวการปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่ามีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 ต.ค. 2565 
2) เพ่ือสะทอ้นถึงความรู้สึก ความกงัวล กบัการปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่า 
3) เพ่ือสะทอ้นความเห็นต่อเร่ืองท่ีอยากบอกกบันายจา้ง และเร่ืองท่ีอยากขอแกร่ัฐบาล 

 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
  การส ารวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากผูใ้ช้แรงงานท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 9 เขต 

จากทั้ งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก ่บางเขน บางแค บางกะปิ ประเวศ มีนบุรี 
วงัทองหลาง  สายไหม หนองแขม หลกัส่ี และปริมณฑล 3 จงัหวดัไดแ้ก ่นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
ดว้ยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 632 คน 

       
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  
ใช้การสัมภาษณ์แบบตัว ต่อตัว  (face to face interview) โดยเค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็น

แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้
น าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  21 - 27 กนัยายน 2565 
 

วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  1 ตุลาคม 2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 322 50.9 
            หญิง 310 49.1 

รวม 632 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 214 33.8 
            31 – 40 ปี 107 16.9 
            41 – 50 ปี 140 22.2 
            51 – 60 ปี 122 19.3 
            61 ปีข้ึนไป  49 7.8 

รวม 632 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 601 95.1 
            ปริญญาตรี 28 4.4 
            สูงกว่าปริญญาตรี 3 0.5 

รวม 632 100.0 

อำชีพ   

โรงงานอุตสาหกรรม 61 9.7 
กรรมกรกอ่สร้าง 110 17.4 
รปภ. / ภารโรง 111 17.6 
แม่บา้น / คนสวน 67 10.6 
รับจา้งทัว่ไป 138 21.7 
ช่างซ่อมตามอู่ / ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อม 7 1.1 
พนกังานบริการ / นวดแผนโบราณ 68 10.8 
พนกังานขบัรถ 15 2.4 
พนกังานขาย 55 8.7 

รวม 632 100.0 

 
 


