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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของนโยบายค่าจ้างขั้นต่่า 300 

บาท โดยการศึกษาจา กเกณฑ์ชี้วัด 4 ตัว คือ 1) ความสามารถจ่ายของนายจ้าง 2) การครองชีพของ
คนงาน 3) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา และ 4) วิเคราะห์อัตราเงินเฟ้อ  ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ  16 ราย สัมภาษณ์คนงานไร้ฝีมือตามแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง 35 
ชุด และข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ  
 ผลการศึกษาพบว่า หนึ่ง ความสามารถจ่ายของนายจ้าง การปรับค่าจ้างขั้นต่่าอาจส่งผล
กระทบต่อกิจการ แต่นายจ้างสามารถประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ ดังนั้น ผลกระทบจะ
เกิดขึ้นในช่วงแรก ๆ แต่ในระยะยาวสถานประกอบการจะสามารถปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติได้ 

สอง การครองชีพของคนงาน พบว่า คนงานส่วนใหญ่  ได้รับค่าจ้างไม่ต่่ากว่าค่าจ้างขั้นต่่า 
300 บาทอยู่แล้ว โดยอัตราค่าจ้างดังกล่าวเป็นอัตราที่คนงานโดยทั่วไปพอใช้จ่ายแต่ไม่เหลือเก็บ 

สาม อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทย  
ขยายตัวอยู่ในระดับสูง อันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  และอุปสงค์ภายในประเทศ  
โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภาคครัวเรือน รวมถึงการส่งออกที่ขยายตัวสูง 

สี่ ดัชนีราคาและอัตราเงินเฟ้อ พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในปี 2549-2553 เพิ่มสูงขึ้น
ถึงร้อยละ 11.81 ส่วนอัตราเงินเฟ้อในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาสูงกว่าร้อยละ 30  
 เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์ชี้วัดทั้ง 4 ตัว จึงสรุปได้ว่า มีความเหมาะสมที่จะปรับค่าจ้างขั้นต่่าเป็น 
300 บาท เนื่องจากนายจ้างมีความสามารถจ่าย คนงานต้องการเพิ่มค่าจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะการครองชีพที่สูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวสูง และเงินเฟ้ออยู่ในอัตราสูง 
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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ  (Qualitative Research) มุ่งศึกษาถึง ระดับ
ความสามารถของสถานประกอบการภาคเอกชนในการจ่ายค่าจ้างขั้นต่่า 300 บาท และผลกระทบที่
มีต่อสถานประกอบการภาคเอกชนต่อนโยบายค่าจ้างขั้นต่่า 300 บาทของภาครัฐบาล โดยมีขอบเขต
การศึกษาดังนี้  
 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา   
  1.1   ความสามารถจ่ายค่าจ้างข้ันต่่า 300  บาท ของนายจ้าง  (โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างนายจ้างในสถานประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) 
  1.2   การครองชีพของคนงาน  
  1.3   อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา  
  1.4   ดัชนีราคาและอัตราเงินเฟ้อในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา  
 2. ขอบเขตด้านประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
  2.1   กลุ่มนายจ้าง  ได้แก่ นายจ้างในสถานประกอบการจ่านวน 16 แห่ง 
  2.2   กลุ่มลูกจ้าง ที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือท่ีจะได้รับค่าจ้างขั้นต่่า 300 บาท  
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้แก่ ระยะเวลาในการศึกษา เก็บข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2555  

 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบไปด้วย 
 1. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการ ศึกษาจากเอกสาร ( Documentary Research) 

โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ บทความ เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 

หนังสือพิมพ์ วารสารธนาคารต่าง ๆ วารสารกระทรวงพาณิชย์ 

 2. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) โดยการออก

แบบสอบถาม และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
 1. กลุ่มนายจ้าง  ได้แก่  
  1.1   นายจ้างในสถานประกอบการขนาดเล็ก จ่านวน 9 แห่ง 



  1.2   นายจ้างในสถานประกอบการขนาดกลาง จ่านวน 3 แห่ง 
  1.3   นายจ้างในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จ่านวน 4 แห่ง 
 2. กลุ่มลูกจ้าง ที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือท่ีจะได้รับค่าจ้างขั้นต่่า 300 บาท จ่านวน 35 คน  
  
เครื องมือที ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้ ศึกษาสร้างขึ้น โดย
แบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี ้
 ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ส่าหรับนายจ้าง แบ่งออกเป็น 2 ตอน  
  ตอนที่ 1 ค่าถามทั่วไป ได้แก่ ขนาดของสถานประกอบการ  จ่านวนแรงงานไร้ฝีมือ 
ความสามารถในการจ่ายค่าจ้าง  
  ตอนที่ 2 เป็นค่าถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่่า 300 บาท โดยแบ่ง
ออกเป็นผลกระทบทางบวก และผลกระทบในทางลบ 
 ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ส่าหรับแรงงานไร้ฝีมือ แบ่งออกเป็น 2 ตอน  
  ตอนที่ 1 ค่าถามทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  
  ตอนที่ 2 เป็นค่าถามเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  
   2.1 รายได้ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าล่ วงเวลา รายได้จากอาชีพเสริมต่าง ๆ และรายได้จาก
แหล่งอื่นที่ไม่ได้เกิดจากการท่างาน 
   2.2 รายจ่าย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
    2.2.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  
    2.2.2 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค  
    2.2.3 เงินออม  
    2.2.4 หนี้สิน  
    2.2.5 สวัสดิการ  
   2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ค่าจ้างขั้นต่่าและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 
ผลการศึกษา 

ในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการปรับค่าจ้างขั้นต่่า 300 บาท โดยจะได้พิจารณาจาก
เกณฑ์ในการวัด 4 ด้าน คือ 1) ความสามารถจ่ายของนายจ้าง 2) การครองชีพของคนงาน  3) อัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  และ 4) ดัชนีราคาและอัตราเงินเฟ้อในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มา ตามล่าดับ สรุปผลได้ดังนี้ 





ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  พบว่า มีอัตราเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชน กล่าวคือ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 
2549-2553 เท่ากับ 1.63, 0.53, 2.93, -11.17 และ 17.60 ตามล่าดับ 
 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนการส่งออก และการน่าเข้า พบว่า การส่งออกมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเท่ากับ 16.93, 18.61, 15.54, -14.26, 28.14 และการน่าเข้า พบว่า มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเท่ากับ 7.93, 9.08, 26.81, -25.20, 36.75 ตามล่าดับ 
 

จากตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  การส่งออก และการน่าเข้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง  ในปี 2553 
นับว่าเศรษฐกิจขยายตัวได้เร็ว  โดยพิจารณาจากเศรษฐกิจรายไตรมาสทั้งส่ีไตรมาส  ที่ขยายตัว
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีที่เศรษฐกิจขยายตัวถึงร้อยละ  12.0 สูงสุดในรอบ 10 ปี จนถึงไตร
มาสสุดท้ายของปี  ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  และอุปสงค์ภายในประเทศ  
โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน  และการบริโภคภาคครัวเรือน  รวมถึงการส่งออกที่ขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ  28.1 โดยมีรายละเอียด จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงของเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่ส่าคัญ
ระหว่างปี 2549-2553 พบว่า 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  ปี 2553 อยู่ที่ร้อยละ 193.33 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ  17.60 เมื่อ
เทียบกับปี 2552 โดยในปี 2551 สูงกว่าปี 2550 และปี 2549 ตามล่าดับ 

อัตราการใช้ก่าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 63.42 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.05 
เมื่อเทียบกับปีก่อน  ทั้งนี้พบว่าอัตราการใช้ก่าลังการผลิตในกิจกรรมการผลิตต่าง  ๆ ส่วนใหญ่
ขยายตัวเพิ่มขึ้น  เช่น อาหารและเครื่องดื่ม  ยานยนต์ การปั่น การทอ และการแต่งส่าเร็จสิ่งทอ  
ผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก และผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก   

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน  อยู่ที่ร้อยละ 134.93 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ  5.73 เมื่อ
เทียบกับ ปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการจ่าหน่ายรถยนต์  รถจักรยานยนต์ การน่าเข้าสินค้าอุปโภค
บริโภค และการใช้กระแสไฟฟ้าในกิจการขนาดใหญ่ขยายตัวอย่างมาก   

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อยู่ที่ร้อยละ 183.72 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ  17.60 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน เป็นผลมาจากเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับบัตรส่งเสริม  อนุมัติส่งเสริม  ปริมาณการจ่าหน่าย
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศ และการน่าเข้าสินค้าทนุ  

การส่งออก  มีมูลค่า 195,319.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ  
28.14 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า  เช่น เครื่องรับวิทยุ ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าทุก  ๆ ปีท่ีร้อยละ 88.65 
มีมูลค่าการส่งออกถึง  1,091.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา คือ รถยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ  







3. ความสมเหตุสมผลในภาพรวมของการปรับค่าจ้างขั้นต่่า 300 บาท 
 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นโยบายค่าจ้างขั้นต่่า 300 บาทของรัฐบาล เป็นนโยบาย
ที่มีความเป็นไปได้ และเป็นนโยบายที่มีความเหมาะสม เนื่องจากการพัฒนาในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่าน
มาซึ่งมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่่าค่อนข้างน้อย กล่าวคือ ในช่วงปี 2545-2554 ค่าจ้างขั้นต่่าในเขต
กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.78 ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในช่วงเวลาเดียวกัน
ได้เพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 26.80 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาสูงถึงร้อยละ 30 เป็นอย่าง
น้อย ประการต่อมา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าว อยู่ในอัตราค่อนข้างสูง อัน
เป็นข้อมูลที่ให้การสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างขั้นต่่าอย่างส่าคัญอีกด้วย สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุนทร ศรชัย (2539) เรื่อง ผลกระทบการปรับค่าจ้างขั้นต่่าตามกฎหมาย พบว่า อัตรา
ค่าจ้างขั้นต่่ามีผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม และ ธนินทร์ พูลสวัสดิ์ (2549) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยการก่าหนดค่าจ้างขั้นต่่าในประเทศไทย พบว่า ผลิตภาพแรงงานและผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ มีความสัมพันธ์กับอัตราค่าจ้างขั้นต่่าในทิศทางเดียวกัน ผลการศึกษาครั้งนี้ จึง
สามารถสรุปได้ว่า มีความสมเหตุสมผลที่จะปรับค่าจ้างขั้นต่่าเป็น 300 บาท แม้ว่าอาจท่าให้นายจ้าง
บางส่วนได้รับผลกระทบในแง่ที่มีต้นทุนสูงขึ้น แต่นายจ้างส่วนใหญ่ได้พยายามปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยการปรับค่าจ้างขั้นต่่าเป็น 300 บาทให้กับลูกจ้าง แม้ว่าพวกตนอาจจะประสบกับสภาวะ
ยากล่าบากบ้างหากเชื่อว่านายจ้างแต่ละรายต่างพยายามแสวงหาแนวทางในการปรับตัวเพื่อ
ประคับประคองให้ธุรกิจด่าเนินต่อไปได้ แต่ในส่วนของลูกจ้างการเพิ่มอัตราค่าจ้างข้ันต่่ากลับจะ
ช่วยพยุงมาตรฐานการด่ารงชีพให้พวกเขามิให้ตกต่่าไปกว่าเดิมเพราะ ผลการศึกษาของ ธนินทร์ พูล
สวัสดิ์ (2549) มีข้อค้นพบทีน่่าสนใจวา่ ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคมีความสัมพันธ์กับค่าจ้างข้ัน
ต่่าในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งเป็นเพราะอัตราค่าจ้างขั้นต่่าปรับตัวขึ้นช้ามากเมื่อเทียบกับการปรับตัว
ของค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วกว่า 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
   ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล  
  1. รัฐบาลไม่ควรน่าการปรับค่าจ้างขั้นต่่า เป็นนโยบายในการหาเสียง เนื่องจาก
นโยบายหาเสียง มีเป้าหมายในการสร้างคะแนนนิยม เมื่อน่าการปรับค่าจ้างข้ันต่่ามาเป็นนโยบายหา
เสียงจึงท่าให้มีการโฆษณาที่จะปรับค่าจ้างขั้นต่่าในอัตราสูง เพื่อหวังคะแนนนิยมจากคนงาน โดย
มิได้มีการศึกษาถึงผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่่าอย่างละเอียดถี่ถ้วน และเมื่อชนะการเลือกตั้ง
และน่าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลแล้ว แต่รัฐบาลไม่สามารถน่านโยบายหาเสียงที่เคยสัญญาไว้มาปฏิบัติ



ได้ (เช่น สัญญาว่าจะปรับค่าจ้างขั้น 300 บาท พร้อมกันทั่วประเทศ แต่ปรับได้เพียง 7 จังหวัดเท่านั้น 
และสัญญาว่าจะเพิ่มค่าจ้างของผู้จบปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน แต่ก็ท่าไม่ได้) ส่วนที่
ปฏิบัติได้ (ใน 7 จังหวัดที่บังคับใช้กฎหมายค่าจ้างขั้นต่่า 300 บาท) ก็พบว่า ส่งผลกระทบต่อนายจ้าง
ค่อนข้างสูง จนก่อให้เกิดกระแสคัดค้านจากสมาคมนายจ้างโดยทั่วไป ในแง่นี้จึงสามารถสรุปได้ว่า 
การปรับค่าจ้างขั้นต่่า ควรเป็นนโยบายปกติ (มิใช่นโยบายหาเสียง) เพื่อจะได้ท่าการศึกษาข้อมูล
ต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนการตัดสินใจปรับค่าจ้างขั้นต่่าในอัตราท่ีเหมาะสม และมี
ผลกระทบต่่า 
  2. รัฐบาลควรพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่่าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เนื่องจากการปรับ
ค่าจ้างขั้นต่่าในคราวเดียวกันในอัตราสูง จะส่งผลกระทบต่อการประกอบการอย่างสูง ดังนั้น ในการ
ปรับค่าจ้างข้ันต่่า ควรเสนอให้ปรับอยา่งเป็นข้ันเป็นตอน เช่น ในการปรับค่าจ้างเพิม่ข้ึน 50 % ควร
แบ่งเป็นการปรับเพิ่มในช่วงต้นปี 2555 ครึ่งหนึ่ง และปรับเพิ่มในส่วนที่เหลืออีกเมื่อถึงต้นปี 2556 
เป็นต้น 
  3. รัฐบาลควรให้ความส่าคัญกับคณะกรรมการไตรภาคีในการก่าหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับแรงงาน (รวมทั้งคณะกรรมการค่าจ้าง) เนื่องจาก คณะกรรมการไตรภาคี เป็น
คณะกรรมการที่มาจากตัวแทนของรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง อันแสดงให้เห็นถึงสถาบันของการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุก ๆ ฝ่าย และเป็นสถาบันที่มีความพร้อมทางด้านข้อมูล 
ประสบการณ์ และกลไกในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนคณะกรรมการไตรภาคีจึงแสดงให้เห็นถึง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการมีส่วนร่วมในรูปของพหุภาคี อันตรงข้ามกับการ
ตัดสินใจของรัฐบาลฝ่ายเดียว ที่แสดงให้เห็นถึงการเก็บกด/ปิด/กั้นต่อปากเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น ๆ ภายในสังคม 
  4. รัฐบาลจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ได้รับผลกระทบ
จากการปรับค่าจ้างข้ันต่่า 300 บาท อย่างจริงจัง เช่น มาตรการลดหย่อนภาษี และมาตรการช่วยเหลือ
ด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่่า เป็นต้น 
 
  ข้อเสนอแนะต่อนายจ้าง 
  1. นายจ้างควรน่าการปรับค่าจ้างข้ันต่่า 300 บาท มาเป็นโอกาสในการปรับ
ประสิทธิภาพในการท่างานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจูงใจให้พนักงานหันมาร่วมมือใน
การพัฒนาผลิตภาพ ( productivity) กันอย่างจริงจัง ทั้งการอบรมฝีมือแรงงาน พัฒนาคุณภาพการ
ท่างาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั้นให้สูงขึ้น 
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