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บทคัดย่อ 

	 การวิจยัครัง้นี	้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา	1)	ผลกระทบในการด�าเนินกิจการของผู้ประกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวดัสงขลาท่ีมีต่อการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต�่า	 308	 บาท	 

2)	การปรับตวัของผู้ประกอบการตอ่การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	3)	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	การวิจยั 

ในครัง้นีใ้ช้วิธีวิจัยผสมวิธี	 ทัง้การวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ประชากร	 คือ	 

สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา	 จ�านวน	 8,799	 แห่ง	 

ท�าการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย	เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้างแก่ผู้ประกอบการ 

จ�านวน	 400	 ราย	 และสมัภาษณ์เจาะลึก	 จ�านวน	 6	 ราย	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่ 

	ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และท�าการวิเคราะห์เนือ้หาสรุปเชิงพรรณนา	

		 ผลการศกึษาพบวา่	

	 1.	 การด�าเนินกิจการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัสงขลา	

ในด้านต้นทนุการผลิต	 การลงทนุ	 การจดัสวสัดิการ	 และการบริหารทรัพยากรมนษุย์	 โดยรวมได้รับ 

ผลกระทบในระดับปานกลาง	 เม่ือพิจารณารายภาคพบว่า	 ภาคการผลิตและภาคการค้า	 ได้รับ 

ผลกระทบในด้านต้นทนุการผลติในระดบัมาก	สว่นภาคบริการได้รับผลกระทบทกุด้านในระดบัปานกลาง
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	 2.	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถปรับตวัได้	 มีเพียงร้อยละ	 7.25	 ไม่สามารถปรับตวัได้	

กระบวนการบริหารจดัการท่ีน�ามาปรับใช้		โดยเรียงตามล�าดบัจากคา่ร้อยละของการเลอืกตอบ	3	ล�าดบั

แรกจากมากไปหาน้อย	 คือ	การบริหารด้านการเงิน	 การบริหารงานบคุคล	การใช้เทคนิคและวิธีการ 

ใหม	่ๆ	 ท่ีท�าให้การบริหารงานมีประสทิธิภาพ	สว่นวิธีการปรับตวัท่ีเลือกใช้	 ได้แก่	การควบคมุต้นทนุ/

ตดัรายจา่ยท่ีไมจ่�าเป็น	การเพ่ิมภาระงาน	1	คน	ตอ่งานหลายด้าน	และการเพ่ิมราคาสนิค้าและบริการ		

	 3.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ผู้ประกอบการแสดงความคดิเหน็วา่ภาครัฐควรให้ความชว่ยเหลอื

สนบัสนนุในด้านการลดหยอ่นภาษี	การพิจารณาความแตกตา่งในแตล่ะประเภทธรุกิจก่อนปรับอตัรา 

ค่าจ้างขัน้ต�่าในครัง้ต่อไป	 และการเร่งรัดนโยบายเพ่ือกู้ เศรษฐกิจในจังหวดัสงขลาให้กลบัมาดีขึน้ 

อยา่งเร่งดว่น

ค�าส�าคัญ: อตัราคา่จ้างขัน้ต�่า,	ผลกระทบ,	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม,	จงัหวดัสงขลา		

ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	was	to	study:	1)	the	impacts	of	the	adjustment	of	the	

minimum	wage	rate	of	308	Baht	on	the	operation	on	Small	and	Medium	Enterprises	(SMEs)	

in	Songkhla	Province;	2)		the	adaptation	of	SMEs	to	the	adjustment	of	the	minimum	wage;	

and	3)	the	policy	recommendations.	Mixed	method,	quantitative	and	qualitative,	was	used	in	

this	research.	The	population	in	this	study	was	8,799	SMEs	in	Songkhla	Province.	The	simple	

random	sampling	was	done.	Data	were	collected	by	a	structured	questionnaire	of	400	SME	

entrepreneurs	and	an	in-depth	interview	of	6	SME	entrepreneurs.	The	statistics	employed	

for	data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	descriptive	analysis	was	

used	for	qualitative	data.	

 The study was found that: 

	 1.	Overall,	the	operation	of	SMEs	in	Songkhla	Province	in	the	aspects	of	production	

cost,	 investment,	welfare	provision,	 and	human	 resources	management	was	moderately	 

affected.	When	considering	each	sector,	manufacturing	sector	and	trading	sector	were	highly	

affected	in	the	aspect	of	production	cost,	and	service	sector	was	moderately	affected	in	 

all	aspects.	

	 2.	Most	entrepreneurs	were	able	to	adapt	themselves	to	this	new	minimum	wage	

regulation,	while	only	7.25%	could	not.	The	management	processes	 implemented,	 in	 the	 

order	of	top	three	percentage	of	answer,	were	financial	management,	personnel	management,	

and	the	application	of	 techniques	and	new	methods	to	 increase	management	efficiency.	 
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The	 adaptation	 strategies	 used	was	 controlling	 cost/cutting	 unnecessary	 expenditure,	 

increasing	workload	of	one	person	per	several	 jobs,	and	 increasing	price	of	goods	and	

services.	

	 3.	For	policy	recommendation,	SME	entrepreneurs	suggested	that	the	government	

should	provide	supports	 in	terms	of	tax	deduction;	consider	the	differences	in	each	type	

of	business	before	adjusting	the	next	minimum	wage;	and	accelerate	policy	on	economic	

recovery	in	Songkhla	Province.

Keywords:	minimum	wage,	impact,	small	and	medium	enterprise,	Songkhla	Province		

บทน�า 
	 ปัจจบุนัประเด็นคา่จ้างขัน้ต�่า	 มีความส�าคญัและได้รับความสนใจจากทัว่โลกในหลายแง่มมุ	 

ทัง้ทางด้านหลกัสทิธิแรงงาน	สทิธิทางกฎหมาย	สทิธิมนษุยชน	ความเป็นธรรมทางสงัคม	การขยายตวั

ของระบบเศรษฐกิจ	อ�านาจทางการเมือง	ประสิทธิภาพและการแขง่ขนัของผู้ผลิต	 รวมถงึการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนษุย์ทัง้ในด้านต้นทนุค่าจ้าง	 ความสมัพนัธ์ระหว่างลกูจ้างกบันายจ้าง	 คณุภาพ

ของงาน	 และความมัน่คงในชีวิตของแรงงาน	 (Azar,	 2012;	Ghani,	 2016;	 International	 Labour	 

Organization,	2012;	Lemos,	2009;	Wang,	2012;	Yuen,	2013)	นโยบายอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าจงึเป็น

เร่ืองใหญ่ท่ีหลาย	ๆ	ประเทศให้ความส�าคญัและต้องพิจารณาผลกระทบอยา่งถ่ีถ้วนเพ่ือให้ครอบคลมุ

และเกิดประโยชน์ในทกุด้าน			

	 ส�าหรับประเทศไทย	 เร่ิมมีการน�าระบบอตัราค่าจ้างขัน้ต�่ามาใช้ตัง้แต่ปี	 พ.ศ.	 2515	 โดยมี 

คณะกรรมการค่าจ้างแบบไตรภาคี	 เป็นผู้ก�าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต�่า	 และยึดหลกัการขององค์การ

แรงงานระหวา่งประเทศ	(International	Labour	Organization)	ในการมุง่หวงัให้คา่จ้างขัน้ต�า่	เป็นระดบั 

ค่าจ้างท่ีช่วยปกป้องแรงงานระดบัล่างจากความยากจน	 และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 

ให้แก่แรงงาน	 โดยหลกัปฏิบตัิ	 อตัราค่าจ้างขัน้ต�่า	 เป็นอตัราค่าจ้างท่ีคณะกรรมการค่าจ้างก�าหนด 

ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	ใช้เป็นกฎหมายท่ีก�ากบัดแูลโดยภาครัฐ	เพ่ือป้องกนั 

มิให้	 การก�าหนดค่าจ้างของฝ่ายนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ	 หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง	

วัตถุประสงค์ของการก�าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต�่า	 เพ่ือเป็นหลกัประกันขัน้ต้นแก่ลูกจ้างท่ีไม่มีฝีมือ 

เม่ือเร่ิมเข้ามาสู่ตลาดแรงงาน	 การก�าหนดค่าจ้างขัน้ต�่าจึงเป็นเกณฑ์บังคับว่านายจ้างต้องจ้าง 

ไม่น้อยกว่านี	้ นอกจากนีเ้พ่ือดึงระดบัค่าจ้างท่ีอยู่ในระดบัต�่ามาก	 ให้ขึน้มาอยู่ในระดบัเฉลี่ยทัว่ไป

ของผู้ ท่ีท�างานในลกัษณะคล้ายคลงึกนั	 (กระทรวงแรงงาน,	 2554)	 การก�าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต�่าท่ี 

ผ่านมาของประเทศไทย	 มีการก�าหนดโดยพิจารณาตามสภาพของพืน้ท่ี	 ในแต่ละจงัหวดัจึงมีอตัรา 

คา่จ้างขัน้ต�่าท่ีแตกตา่งกนัออกไป	การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�า่จะสามารถกระท�าได้เม่ือมีการเรียกร้อง 

จากฝ่ายลกูจ้าง	โดยมีภาครัฐเข้าเป็นตวักลางในการพิจารณาไกลเ่กลี่ย
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		 ประเด็นค่าจ้างขัน้ต�่าของประเทศไทยได้ถูกหยิบยกขึน้มาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก	 

เม่ือรัฐบาลได้มีประกาศให้ปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	300	บาท	เทา่กนัทัว่ประเทศ	ในปี	พ.ศ.	2556	สง่ผล

ให้อตัราคา่จ้างขัน้ต�่าของไทยขึน้สงูเป็นอนัดบั	3	ในกลุม่ประเทศอาเซียน	รองมาจากประเทศสงิคโปร์	 

และประเทศบรูไนดารุสซาราม	ท่ีมีอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าวนัละ	2,000	บาท	และ	1,800	บาท	ตามล�าดบั	

(ศนูย์ข้อมลูข่าวสารอาเซียน,	 2558)	 ขณะเดียวกนั	 สง่ผลต่อการลดความเหลื่อมล�า้ของรายได้	 ผู้ ใช้

แรงงานมีรายได้เพ่ิมขึน้	มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้	เกิดการปรับตวัในการใช้แรงงานท่ีเน้นทกัษะและความรู้	 

อย่างไรก็ตาม	การปรับขึน้อตัราคา่จ้างขัน้ต�่าแบบก้าวกระโดด	สร้างผลกระทบท่ีเป็นผลเสียตอ่ระบบ

เศรษฐกิจโดยรวม	 	 ราคาสินค้าอปุโภคบริโภคปรับตวัสงูขึน้	 ต้นทนุทางด้านการผลิตและแรงงานของ 

ผู้ประกอบการเพ่ิมสงูขึน้น�าไปสู่การปิดกิจการ	 และการเลิกจ้างแรงงาน	 ซึ่งกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ 

มากท่ีสดุ	คือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม	(สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย,	

2557)	

	 หลงัข้อเรียกร้องของเครือขา่ยแรงงานตอ่อตัราคา่จ้างขัน้ต�า่ท่ีมีอตัราคงท่ีมาเป็นระยะเวลา	4		ปี 

ส่งผลให้ภาครัฐมีการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต�่าครัง้ใหม่ในปี	 2560	 โดยพิจารณาให้แต่ละพืน้ท่ีมีอตัรา 

ขัน้ต�า่ขึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกิจ	สงัคม	และเพ่ิมปัจจยั	ชีว้ดัทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลมุขึน้	สง่ผลให้จงัหวดั

สงขลามีการปรับเพ่ิมอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	จาก	300	บาท	เป็น	308		บาท	ดงัรายละเอียดในตารางท่ี	1	

ตารางที่ 1 อตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	ปี	2521-2560	(จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัใกล้เคียงในภาคใต้)

	 จากตารางท่ี	 1	 เม่ือเทียบเคียงอตัราค่าจ้างขัน้ต�่าในพืน้ท่ีใกล้เคียงของ	 5	 จงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้	 ได้แก่	 จงัหวดันราธิวาส	 ปัตตานี	 ยะลา	สงขลา	 และสตลู	 ซึง่สงขลามีการปรับอตัราค่าจ้าง 

สงูกวา่จงัหวดัอ่ืน	ด้วยสภาพบริบทในเชิงพืน้ท่ี	เศรษฐกิจ	อตัราการมีงานท�า	ความสามารถในการจา่ย

คา่จ้าง	 เม่ือประเมินแล้วพบวา่	จงัหวดัสงขลา	 โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี	 (ส�านกังานแรงงานจงัหวดั

สงขลา,	2560)	คา่จ้างในปี	2560	จงึอยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม	ขณะท่ีจงัหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัชายแดน

4

ท่ีมีอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าวนัละ 2,000 บาท และ 1,800 บาท ตามลาํดบั (ศูนยข์อ้มูลข่าวสารอาเซียน, 2558) ขณะเดียวกนั 
ส่งผลต่อการลดความเหล่ือมลํ้าของรายได ้ ผูใ้ชแ้รงงานมีรายไดเ้พิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เกิดการ
ปรับตวัในการใช้แรงงานท่ีเน้นทกัษะและความรู้ อย่างไรก็ตาม การปรับข้ึนอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าแบบกา้ว
กระโดด สร้างผลกระทบท่ีเป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม  ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคปรับตวัสูงข้ึน 
ตน้ทุนทางดา้นการผลิตและแรงงานของผูป้ระกอบการเพ่ิมสูงข้ึนนาํไปสู่การปิดกิจการ และการเลิกจา้ง
แรงงาน ซ่ึงกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด คือผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2557)  

หลงัขอ้เรียกร้องของเครือข่ายแรงงานต่ออตัราค่าจา้งขั้นตํ่าท่ีมีอตัราคงท่ีมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ส่งผล
ใหภ้าครัฐมีการปรับอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าคร้ังใหม่ในปี 2560 โดยพิจารณาใหแ้ต่ละพื้นท่ีมีอตัราขั้นตํ่าข้ึนอยูก่บั
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มปัจจยั ช้ีวดัทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมข้ึน ส่งผลให้จงัหวดัสงขลามีการปรับ
เพิ่มอตัราคา่จา้งขั้นตํ่า จาก 300 บาท เป็น 308  บาท ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1  

 
ตารางที ่1 อตัราค่าจา้งขั้นตํ่า ปี 2521-2560 (จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัใกลเ้คียงในภาคใต)้ 
 

 

จังหวัด ปี พ.ศ. 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

นราธิวาส 153 153 160 171 239 300 300 300 300 300 
ปัตตานี 155 155 159 170 237 300 300 300 300 300 
ยะลา 155 155 160 172 240 300 300 300 300 300 
สงขลา 157 157 161 176 246 300 300 300 300 308 
สตลู 155 155 159 173 241 300 300 300 300 305 

ที่มา  (สํานกังานแรงงานจงัหวดัสงขลา, 2560) 
 

จากตารางท่ี 1 เม่ือเทียบเคียงอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าในพื้นท่ีใกลเ้คียงของ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ 
จงัหวดันราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล ซ่ึงสงขลามีการปรับอตัราค่าจา้งสูงกว่าจงัหวดัอ่ืน ดว้ย
สภาพบริบทในเชิงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ อตัราการมีงานทาํ ความสามารถในการจ่ายค่าจา้ง เม่ือประเมินแลว้พบวา่ 
จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑดี์ (สาํนักงานแรงงานจงัหวดัสงขลา, 2560) ค่าจา้งในปี 2560 จึงอยู่
ในอัตราท่ีเหมาะสม ขณะท่ีจังหวดัสงขลาเป็นจังหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีประชากร 
1,389,890 คน เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม การลงทุนท่ีสาํคญัของภาคใต ้มีการดาํเนินธุรกิจและ
ผูป้ระกอบการจาํนวนมาก มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ  ร้อยละ 23.69 (สาํนกังานสถิติจงัหวดัสงขลา, 2558) 
การปรับอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าคร้ังใหม่ ในปี 2560 จึงอาจส่งผลต่อการปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจในดา้นต่าง ๆ 
อยา่งต่อเน่ือง  
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ภาคใต้ของประเทศไทย	 มีประชากร	 1,389,890	คน	 เป็นศนูย์กลางการค้า	การคมนาคม	การลงทนุ

ท่ีส�าคญัของภาคใต้	 มีการด�าเนินธุรกิจและผู้ประกอบการจ�านวนมาก	 มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ	 

	ร้อยละ	23.69	(ส�านกังานสถิตจิงัหวดัสงขลา,	2558)	การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าครัง้ใหม	่ในปี	2560	

จงึอาจสง่ผลตอ่การปรับตวัในการด�าเนินธรุกิจในด้านตา่ง	ๆ	อยา่งตอ่เน่ือง	

	 การปรับตัวต่ออัตราค่าจ้างขัน้ต�่าเป็นความท้าทายให้ผู้ ประกอบการต้องค้นหาวิธีทาง 

การบริหารท่ีเหมาะสม	 โดยปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับค่าจ้างท่ีส�าคญั	 ได้แก่	 ต้นทุนการผลิต	 การลงทุน	 

การจัดสวสัดิการ	 และการบริหารทรัพยากรในองค์กร	 กล่าวคือค่าจ้างท่ีปรับเพ่ิมขึน้ส่งผลกระทบ 

ต่อต้นทุนการผลิตท่ีสงูขึน้	 ในทางบริหาร	 ค่าจ้างถือเป็นค่าตอบแทนแรงงานท่ีมีอิทธิพลส�าคญัต่อ

ประสทิธิภาพ	และคณุภาพของทนุมนษุย์	(Gupta	&	Shaw,	2014)	นอกจากนีร้ะดบัการจา่ยคา่ตอบแทน

ยงัส่งผลทางตรงต่อการเพ่ิมผลผลิตและผลด�าเนินงานขององค์กร	 (Namasivayam	 et	 al.,	 2007)		 

ขณะเดียวกนัค่าตอบแทนแรงงานเป็นงบประมาณด้านรายจ่ายท่ีรวมอยู่ในต้นทนุการผลิต	 ค่าจ้าง 

ท่ีปรับสงูขึน้จึงท�าให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกบัต้นทนุการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 เป็นท่ี

ถกเถียงกนับอ่ยวา่	 การจ่ายคา่จ้างท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร	 เม่ือพบวา่สิ่งท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การน�า

นโยบายค่าจ้างขัน้ต�่าไปปฏิบตัิคือ	ประสิทธิภาพของแรงงาน	และคณุภาพของงาน	ต�่ากว่าค่าจ้างท่ี 

ทางรัฐบาลก�าหนด	(Ahmad	et	al.,	2016)	การลงทนุ	เป็นเร่ืองของการคาดหวงัสิง่ตอบแทนในอนาคต	 

เม่ือผู้ประกอบการประสบปัญหาในด้านต้นทนุแรงงานสงูขึน้	 ศกัยภาพการแข่งขนัของผู้ประกอบการ 

ลดลงส่งผลต่อการขยายการลงทุนลดลง	 ขณะท่ีการจัดการด้านสวัสดิการ	 ซึ่งเป็นแรงจูงใจใน 

การปฏิบตัิงานของพนักงานนัน้	 พบว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารเพ่ือให้สอดคล้องกับต้นทุน 

ท่ีเพ่ิมขึน้	 เช่น	 การปรับลดชัว่โมงการท�างาน	การยกเลิกการท�างานนอกเวลา	การจดัสรรคา่ทิป	 และ 

ค่าบริการของพนกังาน	 (Azar,	 2012)	 ส่วนด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์	 ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัใน 

การขบัเคลื่อนนโยบายขององค์กรไปสูภ่าคปฏิบตั	ิ ทัง้ในด้านการจ้างงาน	การฝึกอบรม	การประเมิน

ผลการปฏิบัติงานแรงงานสมัพันธ์	 รวมถึง	 การบริหารค่าตอบแทน	 โดยค่าแรงท่ีสูงขึน้เป็นปัจจัย 

ท่ีเป็นอปุสรรคต่อการบริหารและการพฒันาด้านทรัพยากรมนษุย์ท่ีเหมาะสม	 (Nankervis,	 2000)	 

การประสบปัญหา	การปรับตวัของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านต่าง	 ๆ	 

ตามท่ีได้กลา่วมาแล้วนัน้	 ไมไ่ด้แตกตา่งมากนกัในกลุม่ประเทศก�าลงัพฒันารวมถึงประเทศไทย	และ 

จากข้อมูลการยกเลิกกิจการของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา	 หลังการปรับอัตราค่าจ้าง 

ขัน้ต�า่	เทา่กนัทัว่ประเทศ	ในชว่งปี	2556	พบวา่มีจ�านวนทัง้สิน้		353		ราย	มีผู้ถกูเลกิจ้างจ�านวน	1,826	คน 

โดยสว่นใหญ่เป็นธรุกิจขนาดเลก็ท่ีมีจ�านวนพนกังาน	1-9	คน	(ส�านกังานแรงงานจงัหวดัสงขลา,	2556)	

สาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากความไม่พร้อมในการปรับตวั	ดงันัน้การศกึษาข้อมลูและเตรียมความพร้อม

รับมือจงึเป็นเร่ืองส�าคญั		

	 จากความเป็นมาและความส�าคญัดงักลา่ว	การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจงึมุง่ท�าการศกึษาผลกระทบ

ของการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	 308	บาท	 ท่ีมีตอ่การด�าเนินกิจการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดย่อม	 เพ่ือทราบถึงผลกระทบ	การปรับตวั	 และข้อเสนอแนะ	 และเพ่ือเปิดโอกาสให้ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ได้สะท้อนความคิดเห็นต่อการน�านโยบายอตัรา 

ค่าจ้างขัน้ต�่าไปปฏิบัติในระดับท้องถ่ิน	 ในฐานะเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบาย	 นอกจากนี ้

ยังมุ่งหวงัให้ผลวิจัยน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ตลอดจนสามารถน�ามาใช้ 

เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาอตัราคา่จ้าง	ขัน้ต�่าในจงัหวดัสงขลาตอ่ไป		

 

วัตถุประสงค์
	 1.		 ศกึษาผลกระทบของการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	 308	บาท	 ท่ีมีตอ่การด�าเนินกิจการของ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของจงัหวดัสงขลา

	 2.		 ศึกษาวิธีการปรับตัวต่ออัตราค่าจ้างขัน้ต�่า	 308	 บาท	 ของผู้ ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัสงขลา

	 3.		 ศกึษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในจงัหวดัสงขลา	ท่ีมีตอ่อตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	308	บาท

วธีิด�าเนินการ
 1.  การออกแบบการวจิยั 

					 	 การศกึษาครัง้นีมุ้ง่ศกึษาปรากฏการณ์ผลกระทบ	ท่ีเกิดขึน้หลงัการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	 

ของจังหวัดสงขลา	 ท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการในองค์กร	 โดยใช้วิธีการวิจัยผสมวิธีทัง้การวิจัย 

เชิงปริมาณและคุณภาพ	 โดยผลการวิจัยเชิงคุณภาพอธิบายรายละเอียดของปรากฏการณ์ 

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้เพ่ือท�าให้รับรู้ถงึมิติคณุคา่และทศันคติของผู้ประกอบการตอ่การปรับอตัราคา่จ้าง

ขัน้ต�่าได้สมบรูณ์ขึน้

 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

				 	 	 2.1	 ประชากร	 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ	 สถานประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัสงขลา	 จ�านวน	 8,799	 แห่ง	 ท่ีจดทะเบียนกบัส�านกังานประกนั

สงัคมจงัหวดัสงขลา

			 		 2.2		กลุม่ตวัอยา่ง	

									 	 	 	 	 2.2.1	 กลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณ	 ผู้ วิจยัท�าการค�านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

โดยใช้สตูรของ	ทาโร่	ยามาเน	่(Yamane)	โดยคาดวา่สดัสว่นของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร	เทา่กบั	

0.5	ระดบัความเช่ือมัน่	95	%	และสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบ	Simple	Random	Sampling	กลุม่ตวัอยา่ง

ท่ีท�าการศกึษาในครัง้นีจ้�านวน	400	กลุม่ตวัอยา่ง	

								 	 	 		 		2.2.2		กลุม่ตวัอยา่งเชิงคณุภาพ		การก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งเชิงคณุภาพค�านงึถงึ 

ความครอบคลมุขอบเขตประเดน็ท่ีศกึษา	โดยก�าหนดตวัอยา่งขัน้ต�า่สดุ	(minimum	sample)	คือ		จ�านวน	
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6	กลุม่ตวัอยา่ง		จากธรุกิจภาคการผลติ	การค้า	และบริการ	ภาคละ	2	กลุม่ตวัอยา่ง	ใช้เกณฑ์การคดัเลอืก 

จากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีคณุสมบตัิท่ีดี	 และสามารถตอบค�าถามการวิจยัได้อย่างถูกต้องและตรงตาม

วตัถปุระสงค์	(ชาย	โพธิสติา,	2552:	170)	โดยก�าหนดคณุสมบตัท่ีิมีลกัษณะโดดเดน่ของกลุม่ตวัอยา่ง

คือ	เป็นบคุคลท่ีมีประสบการณ์ในการประกอบธรุกิจไมต่�่ากวา่	10	ปี		ได้รับรางวลัในการระดบับริหาร	

หรือมีต�าแหนง่ทางสงัคมในสายอาชีพ	และเม่ือผู้ วิจยัท�าการเก็บข้อมลูแล้ว	พบวา่ข้อมลูท่ีได้ถงึจดุอ่ิมตวั	

ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ไมมี่ประเดน็อ่ืนเพ่ิมเตมิ	จงึใช้จ�านวนกลุม่ตวัอยา่งดงักลา่วเป็นจ�านวนท่ีเหมาะ

สมในการวิจยัครัง้นี	้

 3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

					 	 การศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วยเคร่ืองมือ	2	ประเภท	คือ	

				 	 3.1		เคร่ืองมือการวิจยัเชิงปริมาณ	ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง	โดยแบง่โครงสร้าง

ค�าถามออกเป็น	5	ตอน	ประกอบด้วย	ตอนท่ี	1	ข้อมลูทัว่ไปของผู้ประกอบการ	ตอนท่ี	2	ข้อมลูพืน้ฐาน

ขององค์กร	มีลกัษณะของข้อค�าถามแบบเลอืกตอบ	ตอนท่ี	3	ผลกระทบของการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�า่	

308	บาท	โดยข้อผลกระทบเป็นมารตราสว่นประมาณคา่	(rating	scale)	ท่ีเก่ียวกบัการด�าเนินกิจการ

ในด้าน	ต้นทนุการผลติ	การลงทนุ	การจดัสวสัดกิาร	และการบริหารทรัพยากรมนษุย์	ตอนท่ี	4	การปรับ

ตวัตอ่คา่จ้างขัน้ต�่า	ซึง่เป็นข้อค�าถามท่ีครอบคลมุการใช้หลกัการบริหาร	และวิธีการปรับตวั	มีลกัษณะ

ของข้อค�าถามเป็นตวัเลอืกและตอบได้มากกวา่	1	ข้อ	(multiple	response)	และ	ตอนท่ี	5	ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย	เป็นข้อค�าถามปลายเปิด	(open-ended	question)

				 	 3.2	เคร่ืองมือการวิจยัเชิงคณุภาพ	โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง	(semi-struc-

tured	 interview)	ประกอบด้วยข้อค�าถาม	 ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์ในการวิจยัเชิงปริมาณ	 

แบง่เป็น	 3	ตอน	 ได้แก่	 1)	 ผลกระทบของการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	 2)	 การปรับตวัตอ่อตัราคา่จ้าง 

ขัน้ต�่า	และ	3)	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ร่วมกบัข้อค�าถามในลกัษณะปลายเปิด	เพ่ือให้ผู้ประกอบการ

ได้แสดงความคดิเหน็เพ่ิมเตมิ

 4.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

	 	 	 ผู้ วิจยัมีโอกาสได้น�าเสนอข้อมลูการวิจยัต่อท่ีประชมุคณะอนกุรรมการพิจารณาอตัรา 

คา่จ้างขัน้ต�า่ของจงัหวดัสงขลา	ซึง่ประกอบด้วย		ตวัแทนฝ่ายภาครัฐ	5	ทา่น	(ผู้วา่ราชการจงัหวดัสงขลา	

พาณิชย์จงัหวดัสงขลา	สถิตจิงัหวดัสงขลา	ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย	สาขาภาคใต้	และแรงงาน

จงัหวดัสงขลา)	ตวัแทนฝ่ายนายจ้าง	 และ	 ฝ่ายลกูจ้าง	 ฝ่ายละ	5	ทา่น	 ได้รับค�าแนะน�าท่ีมีประโยชน์	 

ในการน�ามาปรับปรุงและเพ่ิมเติมแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการด�าเนินการและ 

ความต้องการท่ีแท้จริงของทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง	 และได้รับความกรุณาในการตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้แทนในคณะอนกุรรมการพิจารณาอตัราค่าจ้างขัน้ต�่าจงัหวดัสงขลา	 

3	ท่าน	ด�าเนินการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม	ท�าการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 
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ของครอนบาค	 (Cronbach	Alpha	Coefficient)	 โดยภาพรวมของแบบสอบถามมีคา่ระดบัความเช่ือ

มัน่ท่ี	0.894	ซึง่ถือวา่อยูใ่นระดบัดี	

 5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล

					 	 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาครัง้นีใ้ช้วิธีการสง่แบบสอบถามไปยงัสถานประกอบ

การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจังหวดัสงขลา	 ในธุรกิจประเภทต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วย

ธรุกิจการผลติ	ได้แก่	ธรุกิจผลติเสือ้ผ้าส�าเร็จรูป	เฟอร์นิเจอร์	การผลติและแปรรูปยางพารา	ธรุกิจภาค 

การค้า	 ได้แก่	 ธุรกิจค้าปลีก	 และค้าส่ง	 ส่วนภาคบริการ	 ได้แก่	 ธุรกิจโรงแรม/ท่ีพกั	 อพาร์ตเม้นต์	 

ร้านอาหาร	 ก่อสร้าง	 อสงัหาริมทรัพย์	 สปา	 และ	 โลจิสติกส์	 โดยส่วนหนึ่งได้รับความกรุณาจาก

ส�านกังานแรงงานจงัหวดัสงขลา	ส�านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสงขลา	รวมถงึตวัแทนจากภาคบริการ	

ในการประสานงานและเข้าถึงผู้ประกอบการเพ่ือตอบแบบสอบถาม	ท�าการวิเคราะห์ข้อมลู	 โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 เพ่ือหาคา่ความถ่ี	 (frequency)	 ร้อยละ	(percentage)	คา่เฉลี่ย	 (mean)	 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และ	วิเคราะห์บรรยายสรุปในเชิงพรรณนา	ในข้อมลูเชิงคณุภาพ

ผลการวจิยั
 1.  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ประกอบการและขององค์กร

	 	 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง	คดิเป็นร้อยละ	66.75	รองลงมาคือ	เพศชาย	 

คิดเป็นร้อยละ	33.25	 มีอายรุะหวา่ง	 31-40	 ปี	คิดเป็นร้อยละ	38.50	สว่นใหญ่มีการศกึษาในระดบั

ปริญญาตรี	คดิเป็นร้อยละ	62	มีประสบการณ์ในด้านการด�าเนินธรุกิจ	6-10	ปี	มากท่ีสดุ	คดิเป็นร้อยละ	

31.25	สว่นใหญ่ประกอบธรุกิจในด้านการบริการ	คดิเป็นร้อยละ	57.50	มีรูปแบบของการด�าเนินธรุกิจ

ในลกัษณะบริษัทจ�ากดัเป็นสว่นใหญ่	คดิเป็นร้อยละ	31.25	มีจ�านวนพนกังาน	ต�่ากวา่	10	คน	มากท่ีสดุ	

คดิเป็นร้อยละ	39.75	รองลงมา	คือ	11-50	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.25

 2.  ผลกระทบต่อการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต�่า

	 	 การด�าเนินกิจการของผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด

สงขลาในภาพรวม	พบวา่สว่นใหญ่ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง	คดิเป็นร้อยละ	45.00	รองลงมา 

ไมไ่ด้รับผลกระทบเลย	คดิเป็นร้อยละ	32.75	 โดยมีสาเหตมุาจาก	การจา่ยคา่แรงมากกวา่	308	บาท	 

อยูแ่ล้ว	(คดิเป็นร้อยละ	23.04)		มีจ�านวนแรงงานน้อย	(คดิเป็นร้อยละ	23.00)	มีการบริหารจดัการท่ีดี	

(คดิเป็นร้อยละ	18.99)	ส�าหรับผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ	ร้อยละ	22.25		มีสาเหต	ุมาจาก	ต้นทนุคา่จ้างสงูขึน้ 

(คดิเป็นร้อยละ	30.86)	ต้นทนุการผลติสงูขึน้	(คดิเป็นร้อยละ	20.49)	และ	ราคาสนิค้าสงูขึน้	(คิดเป็น

ร้อยละ	16.67)	สว่นระดบัผลกระทบตอ่การบริหารโดยรวม	ทกุภาคได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง		

เม่ือพิจารณารายภาคพบว่า	 ภาคการผลิตและภาคการค้าได้รับผลกระทบในด้านต้นทุนการผลิต	 

ในระดบัมาก	 โดยมีคา่เฉลี่ย	 3.68	และ	3.57	ตามล�าดบั	 โดยผลกระทบตอ่การด�าเนินกิจการในด้าน 

ตา่ง	ๆ	ของธรุกิจในแตล่ะภาคแสดงในตารางท่ี	2
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ตารางที่ 2	ผลกระทบตอ่การด�าเนินกิจการ

 3.  การปรับตวัต่ออัตราค่าจ้างขัน้ต�่า 

	 	 การปรับตวัตอ่อตัราคา่จ้างขัน้ต�่าพบวา่	ผู้ประกอบการสว่นใหญ่	ร้อยละ	92.75	สามารถ

ปรับตวัได้มีเพียงร้อยละ	7.25	ไมส่ามารถปรับตวัได้		สว่นกระบวนการบริหารท่ีน�ามาปรับใช้มากท่ีสดุ

คือ	การบริหารด้านการเงิน	คดิเป็นร้อยละ	35.80	รองลงมาคือ	การบริหารงานบคุคล	และการใช้เทคนิค/

วิธีการใหม่	 ๆ	 ท่ีท�าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ	คิดเป็นร้อยละ	 29.01	 และ	 14.04	ตามล�าดบั	 

สว่นวิธีการท่ีใช้ในการปรับตวัมากท่ีสดุคือ	การควบคมุต้นทนุ/ตดัคา่ใช้จา่ยท่ีไมจ่�าเป็น	คดิเป็นร้อยละ	

36.10	รองลงมาคือ	การเพ่ิมภาระงาน	1	คน	ตอ่งานหลายด้าน	และเพ่ิมราคาสนิค้าและบริการ	คดิเป็น

ร้อยละ	18.89	และ	16.73	ตามล�าดบั	ดงัแสดงในตารางท่ี	3

9

 

การดาํเนิน
กิจการ 

ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการ 
   S.D. ผลกระทบ  S.D. ผลกระทบ  S.D ผลกระทบ 

ต้นทนุการผลิต  3.68 0.510 มาก 3.57 0.751 มาก 3.25 0.751 ปานกลาง 
การลงทนุ 3.20 0.758 ปานกลาง 3.20 0.823 ปานกลาง 2.85 0.739 ปานกลาง 
สวสัดิการ 3.23 0.742 ปานกลาง 3.14 0.876 ปานกลาง 2.86 0.777 ปานกลาง 
การบริหาร 
ทรัพยากรมนษุย์ 

3.36 0.628 ปานกลาง 3.28 0.747 ปานกลาง 3.00 0.837 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.597 ปานกลาง 3.29 0.663 ปานกลาง 2.98 0.645 ปานกลาง 
 
3. การปรับตวัต่ออตัราค่าจ้างขั้นตํา่  
 การปรับตวัต่ออตัราค่าจา้งขั้นตํ่าพบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.75 สามารถปรับตวัได้

มีเพียงร้อยละ 7.25 ไม่สามารถปรับตวัได ้ ส่วนกระบวนการบริหารท่ีนาํมาปรับใชม้ากท่ีสุดคือ การบริหาร
ดา้นการเงิน คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมาคือ การบริหารงานบุคคล และการใชเ้ทคนิค/วิธีการใหม่ ๆ ท่ีทาํ
ใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 29.01 และ 14.04 ตามลาํดบั ส่วนวิธีการท่ีใชใ้นการปรับตวั
มากท่ีสุดคือ การควบคุมตน้ทุน/ตดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น คิดเป็นร้อยละ 36.10 รองลงมาคือ การเพ่ิมภาระงาน 
1 คน ต่องานหลายดา้น และเพิ่มราคาสินคา้และบริการ คิดเป็นร้อยละ 18.89 และ 16.73 ตามลาํดบั ดงัแสดง
ในตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3 การปรับตวัต่ออตัราค่าจา้งขั้นตํ่า  
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ตารางที่ 3	การปรับตวัตอ่อตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	

 4.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

	 	 4.1	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐด�าเนินการช่วยเหลือสนับสนุน 

ในด้านการลดหยอ่นภาษีมากท่ีสดุ	คิดเป็นร้อยละ	33.90	 รองมาคือ	การแก้ไขปัญหาในด้านการเงิน 

คิดเป็นร้อยละ	 20.34	 การกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวดัสงขลาให้ดีขึน้	 คิดเป็นร้อยละ	 15.25	 และ 

การจดัสวสัดกิารท่ีมีมาตรฐานกวา่ท่ีเป็นอยู	่คดิเป็นร้อยละ	11.87	สว่นข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจาะลกึ	 

10 

ความสามารถ 
ในการปรับตวั  
 

 
ปรับตวัได้ 
ปรับตวัไมไ่ด้ 

จํานวน 
371 
29 

ร้อยละ 
92.75 
7.25 

รวม  400 100.00 
การบริหาร 
ในการปรับตวั 

 
การบริหารงานบคุคล 
การบริหารการเงิน 
การบริหารวสัดใุนการดําเนินการ 
การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ที่มีประสิทธิภาพ 
การใช้เทคนิค/วิธีการใหม่ ๆ ท่ีทําให้ 
การบริหารงานมีประสทิธิภาพ 
อ่ืน ๆ  

จํานวน 
188 
232 
65 
59 
91 
 
13 

ร้อยละ 
29.01 
35.80 
10.03 
9.10 
14.04 
 
2.01 

รวม  648 100.00 
วิธีในการปรับตวั 
 

 
ควบคมุต้นทนุ/ตดัคา่ใช้จา่ยท่ีไมจํ่าเป็น 
เพ่ิมราคาสินค้าและบริการ  
ปรับลดขนาดกิจการให้เลก็ลง 
ปลดคน 
ลงทนุขยายกิจการเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
เพ่ิมภาระงาน 1 คน ตอ่งานหลายด้าน 
ใช้เทคโนโลยีทดแทน 
เลิกกิจการ 

จํานวน 
300 
139 
29 
41 
66 
157 
68 
31 

ร้อยละ 
36.10 
16.73 
3.49 
4.93 
7.94 
18.89 
8.18 
3.73 

รวม  831 100.00 
 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
    4.1 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะใหภ้าครัฐดาํเนินการช่วยเหลือสนบัสนุนในดา้นการ

ลดหย่อนภาษีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.90 รองมาคือ การแก้ไขปัญหาในดา้นการเงิน คิดเป็นร้อยละ 20.34           
การกระตุน้เศรษฐกิจในจงัหวดัสงขลาให้ดีข้ึน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และการจดัสวสัดิการท่ีมีมาตรฐานกว่าท่ี
เป็นอยู ่คิดเป็นร้อยละ 11.87  ส่วนขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ตอ้งการให้
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พบวา่ผู้ประกอบการสว่นใหญ่ต้องการให้รัฐเพ่ิมมาตรการชว่ยเหลอืผู้ประกอบการในด้านภาษี	การจดั

กิจกรรมสง่เสริมด้านการทอ่งเท่ียว	และการจดัอบรมเพ่ือพฒันาฝีมือแรงงานในด้านตา่ง	ๆ	ให้มากขึน้

	 	 4.2	 ข้อเสนอแนะตอ่การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าครัง้ถดัไป	ผู้ประกอบการสว่นใหญ่แสดง

ความคดิเหน็วา่	ควรพิจารณาอยา่งสมเหตผุลในการขึน้คา่จ้าง	คดิเป็นร้อยละ	72.09	รองลงมาคือ	ให้

พิจารณาสภาพเศรษฐกิจ	และพิจารณาความนา่จะเป็นให้เหมาะสมในการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�า่	คดิ

เป็นร้อยละ	17.44	และ	10.47	ตามล�าดบั	ขณะท่ีข้อมลูเชิงคณุภาพ	พบวา่ผู้ประกอบการต้องการให้

ภาครัฐศกึษารายละเอียดและความแตกตา่งของประเภทธรุกิจก่อนการก�าหนดราคาคา่จ้างครัง้ถดัไป	

	 	 4.3	 ข้อเสนอแนะอ่ืน	 ๆ	พบว่า	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการให้มีการเร่งรัดนโยบาย 

เพ่ือกู้ เศรษฐกิจให้กลบัมาดีขึน้อยา่งเร่งดว่น	คดิเป็นร้อยละ	61.54	รองลงมา	คือ	ให้มีการขยายอตัรา

ค่าจ้างตามสภาวการณ์	 คิดเป็นร้อยละ	 30.77	 และระยะเวลาในการคงอยู่ของอตัราค่าจ้างขัน้ต�่า	 

308	บาท	 คือ	2	 ปี	คดิเป็นร้อยละ	29.25	สว่นข้อมลูสมัภาษณ์ให้ความคิดเหน็เพ่ิมเติมวา่ควรจดัเวที 

ให้กับผู้ประกอบการในแต่ละภาคได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาและแสดงความคิดเห็นต่ออตัราค่าจ้าง 

ขัน้ต�่าในมมุมองของธรุกิจแตล่ะภาค		

อภปิรายผล
	 ผู้วิจยัแยกประเดน็เพ่ืออภิปรายผลการวิจยัเชิงปริมาณ	ร่วมกบัข้อมลูการสมัภาษณ์ดงันี ้

 1.  ทศิทางผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต�่า 308 บาท 

  1.1 ต้นทนุการผลติ เป็นตวัแปรส�าคญัตอ่การบริหารจดัการของผู้ประกอบการ	อีกทัง้ยงั

ใช้เป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการจา่ยของนายจ้าง	ผลการศกึษาพบวา่คา่จ้างขัน้ต�า่ท่ีปรับสงูขึน้สง่ผล 

กระทบตอ่ต้นทนุการผลติในระดบัมาก	โดยเฉพาะในภาคการผลติและภาคการค้า	ทัง้นีเ้พราะในภาค

การผลิตต้องอาศยัวตัถดุิบ	 เทคโนโลยี	 เคร่ืองมือ	 เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั	 ขณะท่ีภาคการค้าเป็นธุรกิจ 

การค้าขายเชิงพาณิชย์	 โดยสว่นใหญ่ต้องอาศยัเงินสดในการแลกเปลี่ยน	 โดยธุรกิจค้าปลีกอาจต้อง

อาศยัเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน	จากผู้ผลติสูผู่้บริโภค	เชน่	ระบบบริหารจดัการกลาง	

ระบบคลงั	ระบบขนสง่	ธรุกิจทัง้ภาคการผลติและภาคการค้า	จงึมีต้นทนุการผลติสงู	สอดคล้องกบัผล

การศกึษาของสมแก้ว	รุ่งเลศิเกรียงไกร	และคณะ	(2556:	20)	ซึง่ท�าการส�ารวจสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เร่ืองผลกระทบและการปรับตวัของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในพืน้ท่ีภาคใต้ท่ีมีตอ่นโยบายของรัฐบาลในการก�าหนดอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	300	บาทตอ่วนั	 

พบวา่การเพ่ิมของคา่แรงสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลติท่ีเพ่ิมขึน้	คดิเป็นร้อยละ	14.6	สอดคล้องกบั

ผลการศกึษาวิเคราะห์รายได้	 รายจ่าย	 และผลกระทบจากการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าของส�านกังาน 

คณะกรรมการคา่จ้าง	 (2556:	 18)	 โดยท�าการส�ารวจความคิดเห็นของนายจ้างจ�านวน	35,214	แห่ง	 

ทัว่ประเทศ	พบวา่	การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�า่สง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลติสงูขึน้	คดิเป็นร้อยละ	16.76		
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	 	 	 	 สอดคล้องกบัผลจากการสมัภาษณ์ท่ีสะท้อนถงึมมุมองและทศันคตขิองผู้ประกอบการ

ในบริบทของจงัหวดัสงขลา	โดยผู้ประกอบในภาคการผลติแสดงความคดิเหน็วา่	“การปรับอตัราคา่จ้าง

ขัน้ต�่าของจงัหวดัสงขลา	หากมองโดยรวมมีความเหมาะสมเพราะถือวา่ไมม่ากเทา่ไร	 แตส่�าหรับภาค 

การผลิตแล้ว	 การขึน้ค่าจ้างแม้แต่บาทสองบาท	 ทกุอย่างคือ	 ต้นทนุการผลิตทัง้สิน้”	 สอดคล้องกบั 

ผู้ประกอบการในภาคการค้า	ท่ีให้ทศันะวา่	“ธรุกิจค้าปลกี	ค้าสง่	มีเร่ืองต้นทนุ	และผลก�าไร	เข้ามาเก่ียวข้อง	

ทกุอยา่งเป็นต้นทนุ	ทัง้สนิค้าท่ีรับมาขายไป	เม่ือคา่แรงสงูขึน้ผู้ประกอบการหลายรายก็ผลกัภาระไปยงั 

ผู้บริโภคท่ีต้องบวกราคาไปในสนิค้าตา่ง	ๆ”	ขณะท่ีผู้ประกอบการในภาคบริการคิดเหน็วา่	“การลงทนุ 

ในภาคบริการเน้นเร่ืองทกัษะปฏิบตั	ิเป็นความเข้มข้นของการใช้คณุภาพจากแรงงาน	ต้นทนุสว่นใหญ่ 

ของภาคบริการคือ	 ศกัยภาพของคน	 ซึ่งก็เน้นและพัฒนาทักษะกันมาตลอด	 ต้นทุนสินค้าบริการ 

บางอย่างก็ไม่ได้สงูเหมือนภาคการผลิตหรือภาคการค้า	 จึงรับผลจากการปรับขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ต�่า

บ้างแตไ่มเ่ทา่ไร”	

	 	 	 	 การศึกษาผลกระทบด้านต้นทุนการผลิต	 จากอดีตสู่ปัจจุบนั	 สามารถคาดการณ์ 

ได้ว่าเม่ือใดท่ีอัตราค่าจ้างขัน้ต�่าปรับขึน้จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึน้	 การเตรียม 

การวางแผน	 และควบคุมต้นทุนโดยให้สามารถด�าเนินกิจการและแข่งขันในตลาดได้	 จึงเป็น 

เร่ืองส�าคัญ	 แนวคิดผลิตภาพแรงงาน	 (labour	 productivity)	 มีเป้าหมายหลักในการพัฒนา 

และเพ่ิมศกัยภาพบคุคลให้มีความรู้	ความสามารถ	 มีความช�านาญ	และมีทกัษะปฏิบตัิ	 ซึง่จะชว่ยให้

แรงงานสามารถผลติสนิค้าและบริการ	เพ่ิมมากขึน้ด้วยต้นทนุท่ีต�่าลง	นอกจากนีย้งัใช้เป็นปัจจยัส�าคญั

ในการก�าหนดคา่จ้าง	ตามความสามารถของแรงงานแตล่ะคนได้อยา่งเหมาะสมและยตุธิรรม	

  1.2 การลงทุน	 มีส่วนสัมพันธ์กับอัตราค่าจ้างขัน้ต�่าท่ีเพ่ิมขึน้	 ผลการศึกษาพบว่า	 

ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านการลงทุนในระดบัปานกลาง	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะต้นทุนค่าจ้าง 

ท่ีเพ่ิมสงูขึน้	ท�าให้สถานการณ์ความมัน่คงทางการเงินลดลง	ผู้ประกอบการอาจมองเร่ืองของการลงทนุ

เป็นความเสีย่งท่ีต้องแบกภาระเพ่ิม	จงึชะลอการลงทนุไว้	สอดคล้องกบัข้อมลูท่ีวิเคราะห์วา่อตัราคา่จ้าง 

ขัน้ต�่าเก่ียวโยงถึงผลกระทบด้านการลงทนุ	 (ยงยทุธ	 แฉล้มวงษ์,	 2559;	 ศศิวิมล	 ตนัติวฒิุ,	 2559)	 

โดยเฉพาะธรุกิจในระดบั	SMEs	 ท่ีมีทนุในการด�าเนินการไมส่งูมากนกั	การตดัสนิใจลดหรือขยายทนุ 

จึงมีผลกระทบต่อการประกอบการในระยะยาวทัง้สิน้	 สอดคล้องกบัข้อค้นพบของมลัลิกา	 แซ่เซียด	

(2556:	 127)	 เร่ืองศกึษาผลกระทบและการปรับตวัจากการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าของผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดใหญ่ในจงัหวดัสงขลา	พบว่า	 ผลกระทบของผู้ประกอบการด้านการลงทนุโดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง	การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าไมท่�าให้เกิดภาวการณ์แขง่ขนั	สง่ผลให้สถานประกอบการ

ลดการขยายกิจการ	และสอดคล้องกบัข้อมลูการสมัภาษณ์เจาะลกึผู้ประกอบการในภาคการผลติและ

ภาคบริการท่ีมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนัคือ	 ในช่วงเศรษฐกิจท่ีต้องพึง่พาตวัเอง	การลงทนุ

เป็นเร่ืองใหญ่ต้องวิเคราะห์จดุคุ้มทนุในหลาย	ๆ 	ด้าน	ด้วยเหตขุองภาระคา่จ้างท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย	ๆ 		ขณะท่ี 
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ภาคการค้าแสดงความคดิเหน็ท่ีแตกตา่งวา่	“เราจ�าเป็นจะต้องมีการขยายการลงทนุเพ่ิม	เพ่ือให้มีราย

ได้เพียงพอท่ีจะน�ามาบริหารอตัราคา่จ้างท่ีเพ่ิมสงูขึน้	แม้วา่จะต้องเสี่ยงแตก็่ต้องลอง”		

	 	 	 	 การลงทนุมีความเช่ือมโยงกบัต้นทนุคา่จ้าง	ความคดิเหน็ท่ีแตกตา่งของผู้ประกอบการ 

สอดคล้องกบัทฤษฎีพฤติกรรมนกัลงทนุโดยอธิบายความแตกตา่งของพฤติกรรมการลงทนุ	 ขึน้อยูก่บั

คณุลกัษณะ	3	ประการ	คือ	นกัลงทนุท่ีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	(risk-averse	 investor)	นกัลงทนุท่ีชอบ

ความเสี่ยง	(risk-loving	investor)	นกัลงทนุท่ีไมส่นใจความเสี่ยง	(risk-neutral	investor)	ขณะท่ีผลติ

ภาพแรงงานยงัเป็นกลไกขบัเคลื่อนท่ีส�าคญัต่อการลงทนุ	 กลา่วคือเม่ือแรงงานสามารถผลิตสินค้าท่ี 

เพ่ิมขึน้	 อปุทานสินค้าและบริการเพ่ิมขึน้	 ราคาสินค้าลดลง	 เกิดศกัยภาพการแข่งขนัและการลงทนุ 

ท่ีเพ่ิมขึน้	พฤตกิรรมการลงทนุและผลติภาพแรงงานจงึมีผลตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ประกอบการ

  1.3 สวัสดกิาร	เป็นการจา่ยผลตอบแทนในรูปแบบหนึง่นอกเหนือจากคา่จ้าง	และเงินเดือน 

เรียก	รวม	ๆ	วา่	รายได้พิเศษ	(extra	income)	ทัง้นีเ้พ่ือจดับริการผลประโยชน์เกือ้กลูท่ีจะท�าให้	ลกูจ้าง

มีความเป็นอยูท่ี่ดี		ผลการศกึษาพบวา่	ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านสวสัดกิารในระดบัปานกลาง 

ทัง้นีเ้พราะสวสัดิการมีหลายรูปแบบ	 และเป็นค่าใช้จ่ายท่ีท�าให้ต้นทุนเพ่ิม	 ผู้ประกอบการจึงปรับ

สวสัดิการให้ลดลง	 สอดคล้องกบัข้อมลูจากเวทีประชมุเชิงปฏิบตัิการระดมสมอง	 ของกลุ่มนายจ้าง

และลกูจ้างเพ่ือติดตามผลกระทบจากการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าวนัละ	300	บาท	(กระทรวงแรงงาน,	

2556)	 โดยพบวา่สถานประกอบการหลายแหง่ปรับลดสวสัดิการลงหลายด้าน	 เพ่ือให้มีรายได้ท่ีเพียง

พอตอ่รายจา่ยท่ีเพ่ิมขึน้	และไมส่อดคล้องกบัผลการศกึษาของมลัลกิา	แซเ่ซียด	(2556:	125)	ท่ีพบวา่ 

การจัดสวัสดิการให้พนักงานส่งผลกระทบต่อผู้ ประกอบการในระดับน้อย	 ค่าแรงท่ีเพ่ิมขึน้ไม่ได้

ท�าให้ผู้ประกอบการลดสวสัดิการด้านการเงิน	 ด้านท่ีพกัอาศยั	 ด้านสขุอนามยัท่ีมีให้กับลกูจ้างใน 

สถานประกอบการ	ทัง้นีเ้น่ืองจากการศกึษาของมลัลกิา		แซเ่ซียด	เป็นการศกึษาในสถานประกอบการ

ธุรกิจขนาดใหญ่	 ขณะท่ีการศกึษาครัง้นีท้�าการศกึษาในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	การบริหาร

จดัการด้านสวสัดกิารจงึแตกตา่งกนั	

	 	 	 ส่วนผลสมัภาษณ์ผู้ประกอบการในภาคการผลิตให้ความคิดเห็นว่า	 “อตัราค่าจ้างมี

สว่นท�าให้สวสัดกิารท่ีจดัให้ลกูจ้างบางเร่ืองถกูตดัทอน	แตส่วสัดกิารพืน้ฐานตามกฎหมาย	เชน่	ประกนั

สงัคม	ประกนัอบุตัิเหต	ุยงัคงอยู	่ สว่นคา่เบีย้เลีย้ง	 โบนสั	 โอที	 	 มีการพิจารณาปรับตามความเหมาะ

สม”	สอดคล้องกบัการให้ข้อมลูของผู้ประกอบการภาคบริการวา่	“ธรุกิจบริการด�าเนินอยูไ่ด้	โดยขึน้อยู่

กบัความพงึพอใจของลกูค้า	บริษัทใช้วิธีการลดคา่ใช้จา่ยในด้านกิจกรรมสงัสรรค์	คา่อาหาร	มาให้เป็น 

สิ่งจูงใจกับพนักงานตามผลงานและความพึงพอใจของลูกค้ามากขึน้”	 ทัง้นีไ้ม่สอดคล้องกับ 

ผู้ประกอบการในภาคการค้าซึง่แสดงความคิดเห็นวา่	 “ธุรกิจของเราอยู่ได้เพราะลกูจ้างท่ีรู้ใจ	ท�างาน

กนัมานานไม่ต�่ากว่า	 10	 ปี	 และมีจ�านวนคนไม่มาก	จึงไม่มีการปรับลดสวสัดิการใด	ๆ	 เพ่ือให้เขามี 

ขวญัก�าลงัใจ	ท�างานให้เราอยา่งเตม็ท่ี”							
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	 	 	 การจดัสวสัดิการขึน้อยู่กบัทศันคติ	 โครงสร้าง	 สภาพแวดล้อมของธุรกิจ	 และตัง้อยู ่

บนพืน้ฐานกฎหมาย	 ปัจจบุนัแนวคิดการจดัสวสัดิการแรงงาน	 (labour	welfare)	 มีเป้าหมายหลกั 

เพ่ือสร้างความสมดุลของชีวิตและการท�างาน	 ได้รับความนิยมในการน�ามาใช้ก�าหนดเป็นทิศทาง 

การจัดสวัสดิการในองค์กรโดยประกอบด้วย	 1)	 การได้รับความคุ้มครองเก่ียวกับสภาพการจ้าง	 

2)	การได้รับการปฏิบตัอิยา่งยตุิธรรมในการท�างาน		3)	การมีอิทธิพลในการตดัสนิใจ	4)	การได้ท�างาน

ท่ีท้าทายความสามารถ	 และ	 5)	 ความสมดุลระหว่างงานและชีวิต	 แนวคิดดงักล่าวเป็นแนวทาง 

ท่ีเหมาะสมตอ่การจดัสวสัดกิารท่ีสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้

  1.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต�่ามีความสัมพันธ์กับ 

การบริหารด้านทรัพยากรมนษุย์	 ด้วยเหตขุองคา่จ้างเป็นการบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีขบัเคลื่อนโดยการใช้

วิธีการบริหารทรัพยากรมนษุย์	ผลการศกึษาพบวา่	ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านบริหารทรัพยากร

มนษุย์ในระดบัปานกลาง	ทัง้นีเ้พราะผู้ประกอบการคดิเหน็วา่การปรับเปลีย่นระเบียบและวิธีปฏิบตัขิอง

บคุคล	ชว่ยลดงบประมาณบางสว่นลงได้	สอดคล้องกบัการศกึษาของ	Ahmad	et	al.	(2018:	98)	เร่ือง

การปฏิบตัด้ิานทรัพยากรมนษุย์ในโรงแรมลงักาวี	หลงัการน�าอตัราคา่จ้างขัน้ต�า่	ปี	2012	มาปฏิบตั	ิด้วย

วิธีการสมัภาษณ์เจาะลกึ	พบวา่	วิธีท่ีผู้ประกอบการปฏิบตัคืิอ	การลดการจ้างงาน	และปรับการท�างาน

ให้ยืดหยุน่เพ่ือให้การปฏิบตังิานด้วยคนจ�านวนน้อยมีประสทิธิภาพ	สอดคล้องกบัการศกึษาของธญัรัศษ์	

มลทิอง	(2557:	72)	เร่ืองการศกึษาการน�านโยบายคา่แรงขัน้	300	บาท	ไปปฏิบตัใินบริษัท	ทริปเปิลที	

บอรดแบนด์	จ�ากดั	(มหาชน)	พบวา่	บริษัทก�าหนดแนวทางการท�างานของพนกังาน	โดยการลดจ�านวน

ชัว่โมงโอที	และเพ่ิมยอดขาย	

	 	 	 นอกจากนีย้งัสอดคล้องผู้ประกอบการในภาคการผลิตท่ีให้ข้อมลูสนบัสนนุว่า	 “ธุรกิจ

การผลติต้องพึง่พาฝีมือจากแรงงาน	คา่จ้างท่ีปรับเพ่ิมขึน้	ท�าให้เราอาจต้องลดการวา่จ้างในบางงาน

ท่ียงัพอสบัเปลี่ยน	หรือเพ่ิมภาระงานให้กบัพนกังานเก่าอยูบ้่าง	ทัง้นีต้้องมองถงึต้นทนุจ้างกบัผลก�าไร

เหมาะสมกนัหรือไม”่	สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของผู้ประกอบการธรุกิจการค้าวา่	“บริษัทมีการยกเลกิ

งานบางต�าแหน่งท่ีไม่ส�าคญั	 และกระจายงานให้พนกังานได้รับผิดชอบเพ่ิมขึน้”	 และสอดคล้องกบั 

ความคิดเหน็ของภาคบริการวา่	 “ธรุกิจบริการใช้วิธีเพ่ิมประสทิธิภาพการท�างานของพนกังานโดยเพ่ิม

ภาระงาน	 เน้นการอบรมฝึกทกัษะ	และก�าหนดมาตรฐานและคณุภาพงานให้สงูขึน้	 ซึง่ก็หวงัให้ลกูค้า

ประทบัใจและกลบัมาใช้บริการใหม”่

	 	 	 การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน	มักจะถูกใช้เป็นบทสรุปและ 

ค�าแนะน�าในการศึกษาเชิงประจักษ์หลาย	 ๆ	 งาน	 ทัง้เร่ืองการส่งเสริมพัฒนาศกัยภาพ	 การปรับ

เปลี่ยนภาระงาน	 ระยะเวลาการท�างาน	 รวมถงึเร่ืองการลดอตัราการจ้างงาน	 (Ahmad	et	 al.,	 2018;	

Ghani,	2016;	Meer	&	West,	2015;	Oyedele,	2016)	หากมองในเร่ืองปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพ 

การท�างาน	 แรงจงูใจ	 ความรักความผกูพนัในองค์กร	 ล้วนมีส่วนเก่ียวข้องกบัค่าจ้างและคนท�างาน 

ทัง้สิน้	 นอกจากนีค้่าจ้างยงัส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือจะดงึดดูคนดี	 คนเก่ง	 (talent) 
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เข้ามาสูอ่งค์กร	 การตัง้รับสถานการณ์โดยการบริหารจดัการประสิทธิภาพของคน	 ให้เกิดประสิทธิผล 

ตอ่งานในทกุด้านเป็นสิง่ท่ีสามารถชว่ยแก้ปัญหาได้

 2.  วธีิการปรับตวัของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องปรับเปลีย่น 

ไปตามสถานการณ์นโยบายคา่จ้างของภาครัฐ	ผลการศกึษาพบวา่	ผู้ประกอบการน�าหลกัการบริหาร

ทางด้านการเงินมาใช้ในการปรับตวั	โดยการควบคมุต้นทนุ	และตดัคา่ใช้จา่ยท่ีไมจ่�าเป็น	รองลงมาคือ	

การบริหารงานบคุคล	โดยเพ่ิมภาระงาน	1	คน	ตอ่งานหลายด้าน	การเพ่ิมราคาสนิค้าและบริการ	ทัง้นี ้

เพราะผู้ประกอบการต้องการหาแนวทางในการลดต้นทนุรวม	เพ่ือให้มีรายได้ท่ีเพียงพอตอ่งบประมาณ

ด้านรายจา่ยท่ีเพ่ิมขึน้	 ไมส่อดคล้องกบัการศกึษาของสมแก้ว	 รุ่งเลศิเกรียงไกร	และคณะ	 (2556:	22)	

ท่ีพบว่าผู้ประกอบการปรับตวัโดยการเพ่ิมราคาสินค้าและบริการ	 รองลงมาคือ	 ไม่ลดจ�านวนลกูจ้าง	 

ลดต้นทนุในการผลติและบริการด้านอ่ืนนอกเหนือจากคา่แรง		และการศกึษาของชยัวฒิุ	ตัง้สมชยั	และ

ปิยพรรณ	กลัน่กลิน่	(2556:	38)	พบวา่	ผู้ประกอบการปรับตวัโดยลดต้นทนุในการผลติและบริการอ่ืน 

นอกเหนือจากคา่แรง	รองลงมาคือ	ปรับราคาสนิค้าและบริการเพ่ิมขึน้	เปลี่ยนการจ้างงานประจ�าเป็น 

การรับช่วงท�างาน	 โดยเหมาจ่ายเป็นรายชิน้	 ทัง้นีค้วามไม่สอดคล้องของผลการศึกษาขึน้อยู่กับ 

ชว่งเวลาและสถานการณ์ท่ีใช้ในการศกึษาตา่งกนั

	 		 ส่วนผลการสัมภาษณ์พบว่าสอดคล้อง	 โดยผู้ ประกอบการภาคการผลิต	 คิดเห็นว่า	

“สถานการณ์ท่ีไมแ่นน่อนของสภาพเศรษฐกิจ	บวกกบันโยบายของรัฐ	ท�าให้ธรุกิจต้องชว่ยเหลอืตวัเอง	

โดยการโฟกสัท่ีเร่ืองของเงินเป็นหลกั	เพราะนัน่คือสิง่ท่ีเราสามารถควบคมุได้”	สอดคล้องกบัผู้ประกอบ

การภาคการค้าให้ความคดิเหน็ท่ีเพ่ิมเตมิวา่	“การปรับตวัท่ีใช้อยูคื่อ	ลดคา่ใช้จา่ยด้านพนกังานและคา่

ใช้จา่ยในการด�าเนินการตา่ง	ๆ 		เพ่ือให้ต้นทนุตอ่ยอดขาย	กลบัมาอยูใ่นเกณฑ์ปกต	ิซึง่เป็นการลดคา่ใช้

จา่ยใน	2	สว่น	ไมใ่ชก่ารลดเงินเดือนพนกังานหรือปรับลดสวสัดกิารลง	เพราะจะท�าให้พนกังานรู้สกึวา่

คณุผลกัภาระไปให้พวกเขา”	สว่นภาคบริการ	น�าเอาเร่ืองการบริหารงานบคุคล	เข้ามาปรับใช้โดยแสดง

ความคดิเหน็วา่	“ต้นทนุของคน	เป็นสิง่ท่ีเราต้องหวงัผลในระยะยาว	หากคนไมมี่คณุภาพก็สง่ผลตอ่งาน

บริการ	การบริหารคนจงึเป็นเร่ืองส�าคญัเพราะคนจะเข้าไปอยูใ่นทกุเร่ืองท่ีเราด�าเนินการโดยเฉพาะผลก

ระทบโดยตรงท่ีจะเกิดขึน้แก่ลกูค้า”

	 	 การปรับตัวเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารองค์กรภายใต้สถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงสอดคล้องตามหลกัการของทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์	 (situational	manage-

ment	theory)	ทัง้นีผู้้บริหารต้องมีการคดิวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีท่ีสดุ	ภายใต้การตดัสนิใจท่ีจะท�าให้ 

องค์กรอยูร่อด	การปรับตวัตอ่ต้นทนุแรงงานท่ีเพ่ิมสงูขึน้จงึขึน้อยูก่บัสถานการณ์และระดบัผลกระทบ

ท่ีได้รับ

  3.  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต�่า	 ค่าจ้างเป็นเร่ือง

ละเอียดอ่อนท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการในหลายเร่ืองโดยเฉพาะในเร่ืองเศรษฐกิจ	ผลการ

ศกึษาพบวา่	ผู้ประกอบการในจงัหวดัสงขลาต้องการให้ภาครัฐสนบัสนนุในเร่ืองของการลดหยอ่นภาษี	 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 283

ส่วนข้อมูลการสัมภาษณ์	 โดยผู้ประกอบการภาคการผลิตเห็นว่า	 “จ้างขัน้ต�่าควรผูกติดกับหลัก 

ความเป็นจริงของสภาพเศรษฐกิจในทกุธรุกิจ	 	มาตรการสง่เสริมภาคการผลติควรตอ่เน่ืองและจริงจงั	

ไม่ใช่การท�าเป็นชั่วครัง้ชั่วคราว”	 ขณะท่ีภาคบริการซึ่งมีความเข้มข้นของการใช้แรงงานกล่าวว่า 

“รัฐควรเข้ามาส�ารวจถงึสภาพความต้องการจริง	ๆ 	วา่แตล่ะธรุกิจมีความแตกตา่งกนั	การก�าหนดคา่จ้าง

จงึควรจะแตกตา่งกนัไปตามประเภทธรุกิจ	และควรให้ธรุกิจได้มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็บ้าง	

ไมใ่ชอ่ยู	่ๆ 	ก็ก�าหนดออกมาเลย”	สว่นภาคการค้ามีความคดิเหน็เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัภาคบริการ

วา่	“ควรมีการศกึษาความต้องการและความเป็นไปได้ของอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าใหมก่่อนประกาศใช้”	

	 	 	 ความคดิเหน็แสดงถงึทศันคต	ิมมุมองของผู้ประกอบการ	ซึง่จะชว่ยให้ภาครัฐได้เข้าใจถงึ 

ความต้องการ	และทิศทางการขานรับตอ่การน�านโยบายคา่จ้างขัน้ต�า่มาปฏิบตั	ิโดยการศกึษาในครัง้นี ้

ใช้รูปแบบการบรรยายสภาพการณ์ของผลกระทบผสมผสานกบัคณุค่าและความรู้สกึนึกคิดของคน 

ในสังคม	 และพบว่า	 ผู้ ประกอบการส่วนใหญ่พอใจต่อนโยบายค่าจ้าง	 308	 บาท	 ท่ีไม่ส่งผลต่อ 

การด�าเนินธุรกิจมากนัก	 รวมถึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการแสดง 

ความคดิเหน็ตอ่นโยบายมากขึน้	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจยัไปใช้

								 	 1.1	ผู้ประกอบการน�าหลกัการและวิธีการปรับตวัไปใช้ประโยชน์	ในด้านการบริหารองค์กร

เพ่ือตัง้รับกบัสถานการณ์ปรับขึน้อตัราคา่จ้างขัน้ต�่าในประเดน็ตา่ง	ๆ	ดงันี ้

														 	 	 	 1.1.1	 วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของนโยบายคา่จ้างขัน้ต�่า	 เพ่ือเตรียมการ

จดัสรรต้นทนุการผลติให้เพียงพอกบังบประมาณท่ีเพ่ิมขึน้โดยการปรับลดคา่ใช้จา่ยท่ีไมจ่�าเป็น	

														 	 	 	1.1.2	ศกึษาความเป็นไปได้และโอกาสในการลงทนุเพ่ิม	ทัง้นีเ้พ่ือหาหนทางเพ่ิมรายได้ 

ของผู้ประกอบการให้เพียงพอกบัคา่แรงท่ีปรับสงูขึน้	

		 	 	 	 	1.1.3	บริหารคา่ตอบแทนโดยยดึหลกั	ราคาคา่จ้างยตุธิรรม	ท่ีครอบคลมุความยตุธิรรม

ในด้านผลประโยชน์ตา่งตอบแทนระหวา่งนายจ้างและลกูจ้างท่ีเหมาะสม	และความยตุธิรรมทางสงัคม

ในสทิธิ	ผลประโยชน์	และสวสัดกิารท่ีลกูจ้างควรได้รับ	

														 	 	 	1.1.4	บริหารงานบคุคลให้สอดรับกบัสถานการณ์	โดยการพฒันาทกัษะ	ความสามารถ

ในการปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพในหลายด้าน	เพ่ือรองรับภาระงานท่ีเพ่ิมขึน้					

								 	 1.2	 	ภาครัฐและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง	ควรมีมาตรการชว่ยเหลือผู้ประกอบการด้านภาษี	

และจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาด	ทัง้ทางด้านการค้า	การลงทนุ	การทอ่งเท่ียว	ทัง้นีเ้พ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ

ให้ดีขึน้



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018284

	 2.			ข้อเสนอแนะในการท�าวิจยัครัง้ตอ่ไป

								 	 2.1	ผลติภาพแรงงาน	 เป็นเร่ืองท่ีนกัวิชาการและผู้ประกอบการให้ความสนใจ	หลงัการปรับ 

อตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	 ผลิตภาพแรงงาน	 เพ่ิมขึน้หรือไม่	 เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการท�าการศกึษาวิจยั

เพ่ิมเตมิ

							 	 2.2	 การวิจัยครัง้นีศ้ึกษาในภาพรวมของธุรกิจ	 ภาคการผลิต	 ภาคการค้า	 และภาค 

การบริการ	งานวิจยัครัง้ถดัไปควรศกึษาเจาะลกึเฉพาะภาคใดภาคหนึง่				

สรุป 
	 การปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต�่าช่วงปี	 2560	 เป็นจุดเร่ิมต้นของการกลบัมาใช้อัตราขัน้ต�่าท่ีมี 

การพิจารณาความแตกต่างตามลกัษณะของพืน้ท่ีอีกครัง้	 ซึง่เป็นช่วงท่ีผู้ประกอบการผ่านการเรียนรู้

และใช้วิธีการบริหาร	 เพ่ือปรับตวัตอ่สถานการณ์ปรับขึน้อตัราคา่จ้างขัน้ต�่าซึง่เป็นจดุวิกฤตมาได้ระยะ

หนึง่แล้ว	อยา่งไรก็ตามด้วยข้อจ�ากดัในหลาย	ๆ 	ด้านของธรุกิจระดบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

เช่น	 เงินทนุ	 เทคโนโลยีในการผลิต	ความรู้และทกัษะในด้านการแข่งขนั	 ระดบัฝีมือของแรงงาน	ซึง่ 

สง่ผลกระทบตอ่การด�าเนินธรุกิจ	ทัง้ในด้านต้นทนุ	การลงทนุ	การจดัสวสัดกิาร	การบริหารทรัพยากรมนษุย์	 

รวมถึงการบริหารในด้านอ่ืน	 ๆ	 แม้ว่าการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต�่าจะสง่ผลดีหลายด้าน	แต่อย่างน้อย 

ผลกระทบของธุรกิจในระดับ	 SMEs	 ก็ควรเป็นประเด็นหนึ่งในการพิจารณา	 ทัง้นีเ้พ่ือกระจาย 

ความเป็นธรรมได้อยา่งทัว่ถงึกบัทกุกลุม่คน					
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