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“ความสุขและความคาดหวงัของแรงงานไทย 2562” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
เน่ืองดว้ย วนัท่ี 1 พฤษภาคม ของทุกปี ตรงกบัวนัแรงงานแห่งชาติ ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผูใ้ชแ้รงงาน เร่ือง “ความสุขและความคาดหวงัของแรงงานไทย 2562” ท าการส ารวจ
ระหวา่งวนัท่ี 19 – 21 เมษายน 2562 จากประชาชนผูใ้ชแ้รงงานท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาคและระดบัการศึกษาทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน        
จ านวน 1,256 หน่วยตวัอย่าง เก่ียวกบัความสุขในการท างานและส่ิงท่ีตอ้งการให้ภาครัฐช่วยเหลือเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตแรงงานไทย การส ารวจ
อาศยัการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอยา่งหลกัท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานของ “นิดา้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้ นภูมิตามภูมิภาค จากนั้ นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จากการส ารวจโดยใชข้อ้ค าถามหมวด Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี จากคู่มือการวดัความสุขดว้ยตนเอง HAPPINOMETER 
ของสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ ระดบัความสุขของผูใ้ชแ้รงงาน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.89 ระบุวา่ มีความสุข รองลงมา 
ร้อยละ 27.39 ระบุวา่ มีความสุขมาก ร้อยละ 6.93 ระบุวา่ ไม่มีความสุข และร้อยละ 0.79 ระบุวา่ ไม่มีความสุขเลย  

ส าหรับส่ิงท่ีอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ช่วยเหลือแรงงานไทยมากท่ีสุด พบว่า ผูใ้ช้แรงงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.13 ระบุว่า พิจารณาปรับ
ค่าแรงขั้นต ่าให้เหมาะสมกบัค่าครองชีพ รองลงมา ร้อยละ 21.97 ระบุวา่ เพ่ิมสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 11.31 ระบุวา่ ส่งเสริมพฒันาทกัษะ
ความรู้ ดา้นฝีมือให้กบัแรงงานไทย ร้อยละ 10.59 ระบุวา่ แกไ้ขปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 6.69 ระบุวา่ ตรวจสอบ/ควบคุม นายจา้ง ไม่ให้เอารัดเอา
เปรียบ ร้อยละ 2.07 ระบุวา่ การแยง่งานของแรงงานต่างดา้ว และร้อยละ 0.24 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ลดอตัราภาษี ขณะท่ีบางส่วนระบุวา่ อยากใหมี้กองทุน
รวมเหมือนรัฐวสิาหกิจ   

ท้ายท่ีสุดเม่ือถามถึงส่ิงท่ีแรงงานไทยอยากได้รับการพัฒนาฝีมือมากท่ีสุด พบว่า ผู ้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.69 ระบุว่า                       
ดา้นภาษาต่างประเทศ รองลงมา ร้อยละ 12.90 ระบุวา่ ดา้นช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 10.19 ระบุวา่ ดา้นคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 7.40 ระบุวา่ ดา้นอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 6.93 ระบุวา่ ดา้นโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 6.53 ระบุวา่ ดา้นช่างก่อสร้าง ร้อยละ 5.41 ระบุวา่ ดา้นช่างซ่อมรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์
ร้อยละ 4.86 ระบุว่า ด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 3.50 ระบุว่า ด้านช่างตดัเย็บเส้ือผา้ ร้อยละ 0.88 ระบุว่า ด้านช่างผม และร้อยละ 2.71                
ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีส่ิงท่ีอยากพฒันา 

เม่ือพิจารณาลักษณะผูใ้ช้แรงงานท่ีเป็นตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.76 มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.96 มีภูมิล าเนาอยู่
ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.07 มีภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.36 มีภูมิล าเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.85 มีภูมิล าเนา
อยูภ่าคใต ้ตวัอยา่งร้อยละ 57.72 เป็นเพศชาย และร้อยละ 42.28 เป็นเพศหญิง ตวัอยา่งร้อยละ 4.38 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 25.64 มีอาย ุ26 – 35 ปี 
ร้อยละ 27.86 มีอาย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.24 มีอาย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 6.77 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุอาย ุ 

ตวัอย่างร้อยละ 92.91 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.31 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.48 นับถือศาสนาคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือ
ศาสนาใด ๆ และร้อยละ 4.30 ไม่ระบุศาสนา ตวัอย่างร้อยละ 23.97 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 67.83 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.34 หมา้ย หย่าร้าง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 4.86 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตวัอยา่งร้อยละ 25.40 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ ร้อยละ 34.87 จบการศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 9.24 จบการศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 22.77 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 2.70 จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 
5.02 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอยา่งร้อยละ 41.80 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน และร้อยละ 58.20 ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน ตวัอยา่งร้อยละ 25.56 มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 39.57 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  20,000 บาท ร้อยละ 13.06 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน               
20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.97 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 5.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 
10.59 ไม่ระบุรายได ้
 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน


2 
 

 
1. ปัจจุบันท่านมคีวามสุขในการท างาน ในระดบัใด 

หมายเหตุ  ความสุขในการท างานวดัจากขอ้ค าถามหมวด Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี จากคู่มือการวดัความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER                  

ของสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล ปี 2555 

 

2. ท่านอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ช่วยเหลือแรงงานไทยในเร่ืองใด มากทีสุ่ด 
ส่ิงทีอ่ยากให้รัฐบาลชุดใหม่ช่วยเหลือแรงงานไทยมากทีสุ่ด ร้อยละ 

พิจารณาปรับค่าแรงขั้นต ่าใหเ้หมาะสมกบัค่าครองชีพ 47.13 
เพ่ิมสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 21.97 
ส่งเสริมพฒันาทกัษะความรู้ ดา้นฝีมือใหก้บัแรงงานไทย 11.31 
แกไ้ขปัญหาการวา่งงาน 10.59 
ตรวจสอบ/ควบคุม นายจา้ง ไม่ใหเ้อารัดเอาเปรียบ 6.69 
การแยง่งานของแรงงานต่างดา้ว 2.07 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ลดอตัราภาษี ขณะท่ีบางส่วนระบุวา่ อยากใหมี้กองทุนรวมเหมือนรัฐวสิาหกิจ 0.24 

รวม 100.00 
 

3. ท่านอยากได้รับการพฒันาฝีมือแรงงานในด้านใด มากทีสุ่ด 
ส่ิงทีแ่รงงานไทยอยากได้รับการพฒันาฝีมือมากทีสุ่ด ร้อยละ 

ดา้นภาษาต่างประเทศ 38.69 
ดา้นช่างอุตสาหกรรม 12.90 
ดา้นคอมพิวเตอร์ 10.19 
ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม 7.40 
ดา้นโซเชียลมีเดีย 6.93 
ดา้นช่างก่อสร้าง 6.53 
ดา้นช่างซ่อมรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์ 5.41 
ดา้นช่างไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ 4.86 
ดา้นช่างตดัเยบ็เส้ือผา้ 3.50 
ดา้นช่างผม 0.88 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีส่ิงท่ีอยากพฒันา 2.71 

รวม 100.00 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ระดบัความสุขของผู้ใช้แรงงาน   ร้อยละ 
มีความสุข 64.89 
มีความสุขมาก  27.39 
ไม่มีความสุข  
ไม่มีความสุขเลย  

6.93 
0.79 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่างผู้ใช้แรงงาน 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  110 8.76 
ปริมณฑลและภาคกลาง  326 25.96 
ภาคเหนือ 227 18.07 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 419 33.36 
ภาคใต ้ 174 13.85 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย              725 57.72 
หญิง 531 42.28 
เพศทางเลือก - - 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 55 4.38 
26 – 35 ปี  322 25.64 
36 – 45  ปี 350 27.86 
46 – 59  ปี 430 34.24 
60 ปีข้ึนไป 85 6.77 
ไม่ระบุ 14 1.11 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,167 92.91 
อิสลาม 29 2.31 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 6 0.48 
ไม่ระบุ 54 4.30 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 301 23.97 
สมรส 852 67.83 
หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่
 
  

42 3.34 
ไม่ระบุ 61 4.86 

รวม 1,256 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่างผู้ใช้แรงงาน (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ 319 25.40 
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 438 34.87 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 116 9.24 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 286 22.77 
สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 34 2.70 
ไม่ระบุ 63 5.02 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
พนกังานเอกชน 525 41.80 
รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน  731 58.20 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000  321 25.56 
10,001 – 20,000  497 39.57 
20,001 – 30,000  164 13.06 
30,001 –  40,000  75 5.97 
40,001 ข้ึนไป   66 5.25 
ไม่ระบุ 133 10.59 

รวม 1,256 100.00 
 
  

 


