
 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

อตัราค่าจ้างขั้นต ่า ตามนิยามขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor 
Organization หรือ ILO) คือ ระดบัค่าจา้งท่ีช่วยปกป้องแรงงานระดบัล่างจากความยากจน และสร้าง
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้แก่แรงงาน กล่าวคือ เป็นค่าจา้งท่ีช่วยให้แรงงานไดรั้บประโยชน์
ของการพฒันาและการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกบักลุ่มเศรษฐกิจอ่ืน (Fair Wage)  การก าหนด
อตัราค่าจา้งขั้นต ่าสามารถท าไดห้ลายรปปแบบ เช่น ก าหนดโดยคะะกรรมการจาก 3 ฝ่าย คือภาครัฐ 
นายจา้ง และลปกจา้ง ก าหนดผา่น Collective agreement ระหวา่งกลุ่มนายจา้งกบักลุ่มลปกจา้ง และ
ก าหนดโดยอาศยักลไกตลาดผา่นอุปสงคแ์ละอุปทาน โดยการก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่านั้นจะไม่ได้
เป็นไปตามกลไกตลาดเพียงอย่างเดียว ตอ้งอาศยัขอ้มปลและวิธีการค านวะท่ีเหมาะสมตามแต่ละ
ทอ้งท่ีและสถานการะ์ และนอกจากน้ียงัมีเร่ืองของอ านาจการต่อรอง ความเท่ียงธรรม และการ
บงัคบัใชเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย (อ ามร เชาวลิต, 2554) 

ประเทศไทยเร่ิมใชร้ะบบอตัราค่าจา้งขั้นต ่าในปี 2515 ตามประกาศคะะปฏิวติัฉบบัท่ี 103 ลง
วนัท่ี 16 มีนาคม 2515 ให้อ านาจกระทรวงมหาดไทยพิจาระาก าหนดค่าจา้งและค่าตอบแทนต่างๆ 
อตัราค่าจา้งขั้นต ่าท่ีประกาศใช้คร้ังแรกในปี 2516 อยป่ท่ี 12 บาทต่อวนั โดยพิจาระาบนพื้นฐาน
ตามท่ีแรงงานสมควรไดรั้บจากการท างานและความเพียงพอต่อการครองชีพ โดยในระยะแรกนั้น
จะจ ากดัการใชอ้ยปเ่ฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรีและปทุมธานี นบัตั้งแต่ปี 
2517 เป็นต้นมา อัตราค่าจ้างขั้นต ่ามีผลบังคบัใช้ทั่วประเทศ แต่ยงัเป็นอัตราเดียวทั้ งประเทศ 
จนกระทัง่เดือนธันวาคม 2544 ไดมี้การปรับระบบการก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่าใหม่ โดยมีการ
แต่งตั้งคะะอนุกรรมการค่าจา้งขั้นต ่าจงัหวดั เพื่อพิจาระาอตัราค่าจา้งในจงัหวดัของตน โดยน าเอา
ปัจจยัเก่ียวกบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละจงัหวดัเขา้มาพิจาระาดว้ย ท าใหใ้นแต่ละจงัหวดั
มีอตัราค่าจา้งขั้นต ่าท่ีแตกต่างกนั(โชติชยั สุวรระภระ์,2555) 

ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การปรับใชอ้ตัราค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท โดยอตัราค่าจา้งดงักล่าวเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากนโยบายท่ีพรรคเพื่อไทยไดใ้ชห้าเสียงในช่วงก่อนเลือกตั้ง และภายหลงัจากการ
เลือกตั้งวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2555 พรรคการเมืองดงักล่าวก็ไดรั้บคะแนนเสียงเกินกว่าคร่ึง จึงไดรั้บ
การจดัตั้งเป็นพรรครัฐบาล และมีการเร่ิมปรับใชน้โยบายอตัราค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาทตามท่ีได้หา
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เสียงไว ้โดยเร่ิมเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2555 ใน 7 จงัหวดัน าร่อง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ภปเก็ต 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม และนนทบุรี ส่วนจงัหวดัอ่ืนๆจะมีการปรับใชใ้น
วนัท่ี 1 มกราคม 2556 โดยมีผลบงัคบัใช้ทัว่ประเทศ ซ่ึงส่งผลให้มีบุคคลหลายฝ่ายออกมาแสดง
ความเห็นต่างๆ มีทั้งกลุ่มคนท่ีไม่เห็นดว้ยและเห็นดว้ยกบัการปรับใชน้โยบายน้ี เน่ืองจากการปรับ
ใช้นโยบาย 300 บาท ถือเป็นการเปล่ียนแปลงแบบก้าวกระโดดในส่วนของภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย กล่าวคือ เดิมทีแลว้ค่าจา้งในเขตกรุงเทพมหานครนั้นปัจจุบนัอยปท่ี่วนัละ 215 บาท หาก
มีการปรับข้ึนเป็น 300 บาท จะท าให้เอกชนตอ้งมีการปรับค่าจา้งเพิ่มข้ึนอีกวนัละ 85 บาท ถ้า
ค านวะเป็นรายเดือน (โดยใช้ฐานวนั 26 วนั) คิดเป็น 2,210 บาท ซ่ึงแสดงว่า เจา้ของธุรกิจหรือ
ผปป้ระกอบการจะตอ้งจ่ายค่าจา้งเพิ่มให้กบัแรงงานอยา่งน้อย 2,210 บาทต่อคนต่อเดือน(ธนิต โส
รัตน์, 2554) 
 

 

 
 
ท่ีมา : ส านกัพฒันาฐานขอ้มปลและตวัช้ีวดัภาวะสงัคม สศช. 
รูปที ่1.1 อตัราค่าจา้งขั้นต ่าเฉล่ียของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2555 (บาท)
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ท่ีมา : ส านกัพฒันาฐานขอ้มปลและตวัช้ีวดัภาวะสงัคม สศช. 
รูปที ่1.2 อตัราค่าจา้งขั้นต ่าเฉล่ียของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2555 (ร้อยละ) 
 

จากรปปท่ี 1.1 และรปปท่ี 1.2 เห็นวา่ การปรับข้ึนอตัราค่าจา้งขั้นต ่าในปี 2555 นั้น ค่อนขา้ง
กา้วกระโดดเป็นอยา่งมากเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 โดยจะเห็นไดว้า่ ภาคเอกชนจะตอ้งรับภาระ
ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสปงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 39.46 การปรับข้ึนของอตัราค่าแรงขั้นต ่าในคร้ังน้ีจึงถือเป็นการ
ปรับข้ึนค่าแรงท่ีสปงท่ีสุดในรอบ 10 ปี อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจาระาถึงตน้ทุนค่าจา้งแรงงานท่ีเพิ่ม
สปงข้ึนและเปรียบเทียบกบักลุ่มประเทศต่างๆในอาเซียนแลว้จะพบวา่ ถึงแมป้ระเทศไทยจะมีอตัรา
ค่าจ้างต ่ากว่าประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์ แต่ประเทศไทยมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานท่ีสปงกว่า
ประเทศอ่ืนมากเม่ือเทียบกบัอีก 4 ประเทศท่ีเหลือ คือ กมัพปชา เวียดนาม ลาว และพม่า โดยประเทศ
ไทยมีค่าจา้งต่อปี 2,293 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงสปงกวา่ประเทศลาวและเวียดนาม 1 เท่า สปงกวา่กมัพปชา 
3.5 เท่า และสปงกวา่พม่าถึง 5 เท่า ซ่ึงเป็นเคร่ืองสะทอ้นว่า จะก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานใน
อนาคตอยา่งชดัเจนดงัตารางท่ี 1.1   

 
ตำรำงที ่1.1 ค่าจา้งในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

ประเทศ ค่ำจ้ำงต่อปี (PPP ดอลลำร์สหรัฐต่อเดอืน) 

บรปไน - 

กมัพปชา 672 

อินโดนีเซีย 1,027 
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ตำรำงที ่1.1 ค่าจา้งในกลุ่มประเทศอาเซียน (ต่อ) 
 

ประเทศ ค่ำจ้ำงต่อปี (PPP ดอลลำร์สหรัฐต่อเดอืน) 

ลาว 1,057 

มาเลเซีย 4,735 

พม่า 401 

ฟิลิปปินส์ 2,053 

สิงคโปร์ - 

ไทย 2,293 

เวยีดนาม 1,002 
ท่ีมา : International Monetary Fund (IMF)’s World Economic Outlook Database 

 
ตำรำงที ่1.2 อตัราค่าจา้งขั้นต ่าปัจจุบนัและอตัราค่าจา้งขั้นต ่าท่ีประกาศใชใ้นวนัท่ี 1 เมษายน 2555 
จ าแนกตามรายจงัหวดั 
 

จงัหวดั 
อตัรำค่ำจ้ำงขั้น
ต ำ่ปัจจุบัน 

อตัรำค่ำจ้ำงขั้น
ต ำ่ทีป่ระกำศใช้ 
1 เม.ย. 55 

เพิม่ขึน้ 
(บำท/วนั) 

อตัรำกำรปรับ
เพิม่ขึน้ (%) 

ภปเก็ต 221 300 79 39.29 
กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 215 300 85 39.28 

ชลบุรี 196 273 77 39.29 

สระบุรี, ฉะเชิงเทรา  193 269 76 39.38 

พระนครศรีอยธุยา 190 265 75 39.47 

ระยอง 189 264 75 39.68 

พงังา 186 259 73 39.25 

ระนอง 185 258 73 39.46 

กระบ่ี 184 257 73 39.67 

ปราจีนบุรี, นครราชสีมา  183 255 72 39.34 
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ตำรำงที ่1.2 อตัราค่าจา้งขั้นต ่าปัจจุบนัและอตัราค่าจา้งขั้นต ่าท่ีประกาศใชใ้นวนัท่ี 1 เมษายน 2555 
จ าแนกตามรายจงัหวดั (ต่อ) 
 

จงัหวดั 
อตัรำค่ำจ้ำงขั้น
ต ำ่ปัจจุบัน 

อตัรำค่ำจ้ำงขั้น
ต ำ่ทีป่ระกำศใช้ 
1 เม.ย. 55 

เพิม่ขึน้ 
(บำท/วนั) 

อตัรำกำรปรับ
เพิม่ขึน้ (%) 

ลพบุรี  182 254 72 39.56 

กาญจนบุรี  181 252 71 39.23 

ราชบุรี, เชียงใหม่  180 251 71 39.44 

จนัทบุรี, เพชรบุรี  179 250 71 39.66 

สิงห์บุรี, สงขลา 176 246 70 39.77 

ตรัง  175 244 69 39.43 

อ่างทอง, นครศรีธรรมราช  174 243 69 39.66 

สระแกว้, เลย, ชุมพร, สตปล และพทัลุง  173 241 68 39.31 
สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขนัธ,์ 
สุราษฏร์ธานีธานี และยะลา  172 240 68 39.53 

อุบลราชธานี, อุดรธานี และนราธิวาส  171 239 68 39.77 

นครนายก ปัตตานี 170 237 67 39.41 

ตราด, ล าพปนและหนองคาย  169 236 67 39.64 

อุทยัธานีและก าแพงเพชร  168 234 66 39.29 
ชยันาท, สุพรระบุรี, ขอนแก่น และกาฬ
สิน  167 233 66 39.52 
เชียงราย, นครสวรรค,์ เพชรบประ์,บุรีรัมย,์ 
ยโสธร, ร้อยเอด็และสกลนคร 166 232 66 39.76 
ล าปาง, สุโขทยั, ชยัภปมิ, หนองบวัล าภป 
และมุกดาหาร 165 230 65 39.39 

นครพนม  164 229 65 39.63 
อุตรดิตถ,์ แพร่, แม่ฮ่องสอน และ
พิษะุโลก, พิจิตร, อ านาจเจริญและ
มหาสารคาม 163 227 64 39.26 
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ตำรำงที ่1.2 อตัราคา่จ้างขัน้ต ่าปัจจบุนัและอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าท่ีประกาศใช้ในวนัท่ี 1 เมษายน 2555 
จ าแนกตามรายจงัหวดั (ต่อ) 
 

จงัหวดั 
อตัรำค่ำจ้ำงขั้น
ต ำ่ปัจจุบัน 

อตัรำค่ำจ้ำงขั้น
ต ำ่ทีป่ระกำศใช้ 
1 เม.ย. 55 

เพิม่ขึน้ 
(บำท/วนั) 

อตัรำกำรปรับ
เพิม่ขึน้ (%) 

ตาก และสุรินทร์ 162 226 64 39.51 

น่าน 161 225 64 39.75 

ศรีสะเกษ 160 223 63 39.38 

พะเยา 159 222 63 39.62 

รวม 176 245 69 39.46 
ท่ีมา : ประกาศคะะกรรมการค่าจา้ง ะ วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบั
ประกาศและงานทัว่ไปเล่ม 128 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 

 
จากตารางท่ี 1.2 แสดงให้เห็นถึงการปรับใชอ้ตัราค่าจา้งขั้นต ่าในแต่ละจงัหวดัทัว่ประเทศ 

โดยทุกๆจงัหวดัจะตอ้งมีการปรับข้ึนค่าจา้งอยา่งน้อย 69 บาทต่อวนัหรือคิดเป็นร้อยละ 39.46 โดย
ภายหลงัวนัท่ี 1 เมษายน 2555 นั้น จงัหวดัน าร่องทั้ง 7 จงัหวดัจะตอ้งมีการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่าท่ี 
300 บาท ซ่ึงอตัราค่าจา้งขั้นต ่าเดิมอยป่ท่ี  215 บาทและ 221 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.28 และ 39.29 
ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่นั้นมีการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่าจาก 180 บาท เป็น 251 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
39.44 
 
ตำรำงที ่1.3 จ านวนแรงงานและค่าจา้งแรงงานท่ีตอ้งไดรั้บการปรับจา้งเพิ่มข้ึน หลงัจากอตัราค่าจา้ง
ขั้นต ่าใหม่มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 เมษายน 2555 
 

  

จ านวน ค่าจา้งท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิม ร้อยละของค่าจา้งท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิม 

กระีต ่า กระีสปง กระีต ่า กระีสปง กระีต ่า กระีสปง 
เกษตรกรรม ป่าไมแ้ละ
การประมง 1,210,636 1,412,381 2,125,419,057 2,936,879,887 21.71 29.99 

การผลิต 1,707,836 2,326,301 1,875,061,784 3,286,858,487 5.29 9.28 
การขายส่ง ขายปลีก การ
ซ่อมจกัรยานยนตร์ 602,597 953,604 588,050,536 1,203,062,573 3.31 6.78 
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ตำรำงที ่1.3 จ านวนแรงงานและค่าจา้งแรงงานท่ีตอ้งไดรั้บการปรับจา้งเพิ่มข้ึน หลงัจากอตัราค่าจา้ง
ขั้นต ่าใหม่มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 เมษายน 2555 (ต่อ) 
 

  

จ านวน ค่าจา้งท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิม 
ร้อยละของค่าจา้งท่ีตอ้งจ่าย

เพ่ิม 

กระีต ่า กระีสปง กระีต ่า กระีสปง กระีต ่า กระีสปง 

กิจการอสงัหาริมทรัพย ์ 18,563 28,533 15,457,455 41,463,214 1.66 4.45 

กิจการโรงแรมและการ
บริการดา้นอาหาร 387,980 514,473 465,392,088 851,719,270 7.82 14.32 

รวม 5,174,055 6,961,187 6,752,954,330 11,079,021,305 6.19 10.15 

ท่ีมา : การส ารวจภาวการะ์ท างานของประชากร ส านกังานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส านกัพฒันาขอ้มปลและ
ตวัช้ีวดัภาวะสงัคม 

 
จากตารางท่ี 1.3 การส ารวจแรงงานในภาคเอกชนในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2554 พบวา่   มี

แรงงานในภาคเอกชนทั้งหมด 12,982,211 คน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนคนละ 8,405 บาท ค านวะเป็น
รายเดือนโดยใชฐ้าน 26 วนั พบวา่ แรงงานจะไดรั้บค่าจา้งเฉล่ียวนัละ 323 บาท เป็นเหตุให้เจา้ของ
สถานประกอบการตอ้งจ่ายค่าจา้งแรงงานเพิ่มข้ึน โดยสาขาท่ีผปป้ระกอบการจะตอ้งจ่ายค่าแรงเพิ่ม
มากท่ีสุดคือ สาขาเกษตรกรรมท่ีตอ้งอาศยัแรงงานเป็นหลกั นายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าจา้งเพิ่มข้ึน 2,121-
2,936 ลา้นบาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 21.71-29.99 รองลงคือ กิจการโรงแรมและบริการดา้น
อาหาร โดยนายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าจา้งเพิ่มข้ึน 465-851 ลา้นบาทต่อเดือน คิดเป็นตน้ทุนดา้นค่าจา้ง
แรงงานท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.82-14.32 

โรงแรมเป็นภาคธุรกิจหน่ึงท่ีตอ้งมีการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมี
แนวทางในการปรับ 2 แนวทางคือ แนวทางท่ี1 ถา้นายจา้งน าเงินค่าบริการ (Service Charge) จาก
ผปใ้ช้บริการ มาบนัทึกเป็นรายได้ของโรงแรม และจ่ายค่าจ้างแก่ลปกจ้างเป็นเงินเดือนส่วนหน่ึง 
ค่าบริการส่วนหน่ึง นายจา้งจะตอ้งจ่ายเงินเดือนและค่าบริการ โดยค่าบริการนั้นจะตอ้งจ่ายเท่ากนั
ทุกเดือนหรือมีการก าหนดขั้นต ่าไวแ้ละอาจจ่ายเพิ่มสปงกวา่ค่าบริการท่ีก าหนดไวก้็ได ้หรืออาจจ่าย
เงินเดือนและค่าบริการโดยท่ีทั้ งสองรวมกันจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้ นต ่ าตามท่ี
คะะกรรมการค่าจา้งก าหนด ดงัน้ี (สมาคมโรงแรมไทย, 2555) 
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รปปแบบท่ี 1 โรงแรม ก จ่ายเงินเดือนและค่าบริการแบบคงท่ี 

  
อตัราค่าจา้งเดิมก่อน 1 เม.ย. 55 = 6,500 บาท 

เงินเดือน ค่าบริการ ค่าจา้ง 
โรงแรม ก 4,500 คงท่ี 2,000 6,500 

ตามอตัราค่าจา้งใหม่ โรงแรม ก อาจใช้วิธีการปรับข้ึนเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ตามทางเลือกท่ี 1 
หรือปรับค่าบริการอยา่งเดียว ตามทางเลือกท่ี 2 หรือ ปรับข้ึนทั้งเงินเดือนและค่าบริการ 
อตัราค่าจา้งใหม่หลงั 1 เม.ย. 55 = 9,000 บาท 
  เงินเดือน ค่าบริการ ค่าจา้ง 
ทางเลือกท่ี 1 7,000 คงท่ี 2,000 9,000 
ทางเลือกท่ี 2  4,500 คงท่ี 4,500 9,000 

 
รปปแบบท่ี 2 โรงแรม ข จ่ายเงินเดือนและค่าบริการไม่คงท่ี แต่ประกนัวา่ไม่ต ่ากวา่เงินจ านวนหน่ึง 

    
อตัราค่าจา้งเดิมก่อน 1 เม.ย. 55 = 6,500 

เงินเดือน ค่าบริการ ค่าจา้ง 
โรงแรม ข 5,500 ประกนัไม่ต ่ากวา่ 1,000 6,500 

ตามอตัราค่าจา้งใหม่ โรงแรม ข อาจใชว้ิธีปรับเงินเดือนข้ึนอย่างเดียว ตามทางเลือกท่ี 1 หรือปรับ
การประกนัขั้นต ่าของค่าบริการข้ึนอยา่งเดียว ตามทางเลือกท่ี 2 หรือปรับข้ึนทั้งเงินเดือนและค่าจา้ง
ก็ได ้

อตัราค่าจา้งใหม่หลงั 1 เม.ย. 55 = 9,000 บาท 

 
เงินเดือน ค่าบริการ ค่าจา้ง 

ทางเลือกท่ี 1 8,000 ประกนัไม่ต ่ากวา่ 1,000 9,000 
ทางเลือกท่ี 2 5,000 ประกนัไม่ต ่ากวา่ 4,000 9,000 

 
แนวทางท่ี 2 คือ กระีนายจา้งรับค่าบริการมากจากผปใ้ชบ้ริการ โดยไม่บนัทึกเป็นรายไดข้องโรงแรม 
เช่น อาจบนัทึกบญัชีเป็นเงินบริการรับฝากส าหรับลปกจา้ง และน ามาจ่ายให้ลปกจา้งทั้งหมดหรือจ่าย
เป็นบางส่วน ค่าบริการนั้นไม่สามารถน ามารวมเป็นค่าจา้งไดต้ามพระราชกฤษฎีกาท่ี 8794/2550 

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่การปรับข้ึนอตัราค่าจา้งขั้นต ่านั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่างๆ 
ทั้งดา้นการผลิตและการบริการ ซ่ึงผลกระทบส่วนใหญ่จะเน้นในเร่ืองของตน้ทุนค่าจา้งแรงงานท่ี
เพิ่มสปงข้ึน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของตน้ทุนค่าใชจ่้ายทั้งหมด อีกร้อยละ 90 เป็นตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้น
อ่ืนๆ เช่น ดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ การปรับค่าจา้งคร้ังน้ีจึงเหมือนเป็นการส่งสัญญาะคร้ังใหญ่ท่ีจะ
ก่อให้เกิดการปรับตวัของภาคธุรกิจให้ดีข้ึน ทั้งในเร่ืองของการวางแผนบริหารธุรกิจ การลงทุนใน



9 

เทคโนโลย ีเพื่อใหธุ้รกิจสามารถท่ีจะปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจได ้และ
หากมองในอีกมุมมองหน่ึงการปรับค่าแรงขั้นต ่าได้ส่งผลกระทบดา้นดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
เน่ืองจากการข้ึนค่าแรงขั้นต ่าจะส่งผลดีต่อการใชจ่้ายภายในประเทศ เพราะเป็นการเสริมสร้างความ
มัง่คัง่ให้แก่แรงงาน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีถือว่ามีรายได้ต ่าถึงปานกลางในระบบเศรษฐกิจ โดยตามหลกั
เศรษฐศาสตร์ เม่ือประชาชนมีรายไดเ้พิ่มสปงข้ึนก็จะส่งผลต่ออุปสงคท่ี์มีต่อสินคา้ต่างๆ คือ มีความ
ตอ้งการท่ีจะซ้ือหรือใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะช่วยผลกัดนัให้เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตได้อย่างน้อยใน
ระยะสั้น 

 
ตำรำงที ่1.4 ผลิตภะัฑม์วลรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2550-2555 
 

ที ่ สำขำกำรผลติ 2550 2551 2552 2553 

1 เกษตรกรรม การล่าสตัว ์และการป่าไม ้ 19,782.50 22,511.00 19,919.00 25,343.00 

2 การประมง 269 233 316 258 

3 การผลิตอุตสาหกรรม 11,498.70 12,524.00 14,980.00 16,891.00 

4 
ขนส่ง สถานท่ีเก็บสินคา้และการ
คมนาคม 

8,750.90 9,082.00 8,691.00 9,909.00 

5 ขายส่ง การขายปลีกและการซ่อมแซม 18,205.00 20,120.00 21,116.00 20,899.00 

6 โรงแรมและภตัตาคาร 13,223.90 14,014.00 13,863.00 11,878.00 

7 การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 2,510.70 2,890.00 2,644.00 3,481.00 

8 การก่อสร้าง 7,467.60 7,805.00 7,208.00 6,831.00 

9 บริการดา้นอสงัหารอมทรัพย ์การเช่า 4,767.10 4,694.00 4,783.00 4,984.00 

10 ตวักลางทางการเงิน 5,091.70 5,938.00 5,847.00 6,700.00 

11 การศึกษา 12,309.80 12,540.00 11,838.00 12,768.00 

12 การบริหารราชการแผน่ดิน 9,467.70 9,548.00 9,443.00 10,257.00 

13 การบริการทางดา้นสุขภาพ 5,441.60 5,406.00 5,203.00 5,961.00 

14 
การใหบ้ริการชุมชน สงัคม และบริการ
ส่วนบุคคล 

1,040.80 1,055.00 1,089.00 1,232.00 

 
 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%C8%C3%C9%B0%A1%D4%A8
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ตำรำงที ่1.4 ผลิตภะัฑม์วลรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 
 

ที ่ สำขำกำรผลติ 2550 2551 2552 2553 

15 การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 869.3 321 366 398 

16 ลปกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 276 296 296 324 

  รวมทั้งหมด 120,972.30 128,977 127,602 138,114 

ท่ีมา : ส านกังานพาะิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ 
 

จากตารางท่ี 1.4 เห็นได้ว่า จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีการพฒันาในระดับสปง มี
ศกัยภาพในการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการลงทุน จนมีการพฒันาเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้
กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่อนัดับ 2 ของประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร นอกจาก
เชียงใหม่จะเป็นจังหวดัท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจแล้ว จังหวดัเชียงใหม่ก็เป็นจังหวดัท่ีมี
ประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีวฒันธรรมและสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและทางประวติัศาสตร์
ท่ีโดดเด่น จึงเหมาะสมแก่การเป็นเมืองท่องเท่ียว จงัหวดัเชียงใหม่จึงกลายเป็นศปนยก์ลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจในทุกดา้นของภาคเหนือ และในโครงสร้างของเศรษฐกิจจงัหวดันั้น มีสัดส่วนมาจาก
กลุ่มธุรกิจท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ภาคเกษตรร้อยละ 18.35  ภาคการคา้ร้อยละ 15.13 ภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 12.23  ภาคการศึกษาร้อยละ 9.24 กลุ่มโรงแรมและภตัตาคารร้อยละ 8.6 และการบริหา
ราชการแผ่นดินร้อยละ 7.43  ถา้คิดรวมเป็นกลุ่มภาคบริการทั้งหมดแลว้ จะเห็นไดว้่ามีสัดส่วน
รวมกนัสปงถึงกวา่ร้อยละ 40 ดงันั้นมปลค่าผลิตภะัฑ์มวลรวมจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะข้ึนอยปก่บั
ภาคบริการเป็นหลกั 
 
ตำรำงที ่1.5 มปลค่าผลิตภะัฑม์วลรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ในส่วนของโรงแรมและภตัตาคาร ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2549-2553 
 

ปี 2549 2550 2551 2552 2553 

GPPโรงแรมและภัตตำคำร 12,290.70 13,223.90 14,014 13,863 11,878 

ร้อยละ 11.17 10.93 10.87 10.86 8.6 

GPPจงัหวดัเชียงใหม่ 109,988.30 120,972.30 128,977 127,602 138,114 
ท่ีมา : ศปนยบ์ริการขอ้มปลการคา้การลงทุนจงัหวดัเชียงใหม่ 
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จากตารางท่ี 1.5 แสดงให้เห็นถึงผลิตภะัฑ์มวลรวมของโรงแรมและภตัตาคารและ
ผลิตภะัฑ์มวลรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2553 วา่ มีแนวโน้มเพิ่มสปงข้ึน ถึงแม้
ในช่วง 2 ปีหลงัจะมีแนวโนม้ลดนอ้ยลง โดยในปี 2552 ประเทศไทยประสบปัญหาทางการเมืองมี
การชุมนุมประทว้งและในปี 2553 ประเทศไทยไดป้ระสบกบัปัญหาน ้ าท่วมคร้ังใหญ่ แต่อยา่งไรก็
ตามผลิตภะัฑม์วลรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ก็เพิ่มข้ึนทุกปี 

ในทุกปีจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะในฤดปหนาวท่ีถือเป็นฤดปแห่งการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีนกัท่องเท่ียวทั้งท่ี
เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียว  เม่ืออุปสงค์การท่องเท่ียวท่ีเพิ่มสปงข้ึนก็ไดส่้งผลต่อ
การเจริญเติบโตของธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในเชียงใหม่  คือ ธุรกิจเหล่าน้ีขยาย
กิจการเพิ่มสปงข้ึนด้วยเช่นกนั ธุรกิจต่างๆถปกสร้างข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการและอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผปท่ี้เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ อาทิเช่น โรงแรม ร้านอาหาร รถ
เช่า ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น อีกทั้ งระบบสาธาระปปโภคต่างๆก็ได้ถปกพฒันาตามไปด้วย เพื่อให้
เชียงใหม่กลายเป็นศปนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวในภาคเหนืออย่างเต็มรปปแบบ และรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ก็เป็นรายไดส่้วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการกระตุน้
เศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตำรำงที ่1.6 จ านวนของโรงแรมและผปม้าเยอืน นกัท่องเท่ียวและนกัทศันาจร 
 

รำยกำร 
ปี 

2552 2553 +/-(%) 

จ ำนวนโรงแรม 410 447 9.02 

จ ำนวนห้องพกั 22,493 23,292 3.55 

จ ำนวนนักท่องเทีย่ว 2,394,388 2,770,142 15.69 

ชำวไทย 1,373,923 1,659,438 20.78 

ชำวต่ำงประเทศ 1,020,465 1,110,704 8.84 

ท่ีมา : ส านกังานเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
จากตารางท่ี 1.6 แสดงให้เห็นว่าจ านวนโรงแรมในจังหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึนทุกปี 

เน่ืองมาจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มสปงข้ึนดว้ยเช่นกนั โดยในปี 2553 มีจ านวน
โรงแรมท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 9.02 จ านวนห้องพกัเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 3.55 และ
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จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 15.69 (ส านกังานเทศบาลนครเชียงใหม่
, 2555)  ก่อให้เกิดความต้องการแรงงานท่ีจะเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมโรงแรมท่ีมีการ
ขยายตวัเพิ่มข้ึนในทุกๆปีดังตารางท่ี 1.7 โดยพบว่าจ านวนแรงงานในภาคธุรกิจโรงแรมและ
ภตัตาคารอาหารนั้นมีจ านวนเพิ่มสปงข้ึนทุกปีตั้งแต่ปี 2549-2553 ซ่ึงก่อให้เกิดการจา้งงานและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการใช้สอย 
ประกอบกบัรัฐบาลมีการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท ท าให้ประชาชนมีรายรับเพิ่มมาก จึงมีเงิน
ในการจบัจ่ายซ้ือสินคา้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นการกระตุน้การใช้จ่ายและเศรษฐกิจของจงัหวดัจะมี
การขยายตวัเพิ่มข้ึน 
 
ตำรำงที่ 1.7 จ านวนแรงงานในภาคธุรกิจโรงแรมและภตัตาคารอาหารในเขตภาคเหนือ (พนัคน) 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 – 2553 
 

ปี 2549 2550 2551 2552 2553 

โรงแรมและภตัตาคาร 338.53 355.79 360.26 400.89 417.2 
ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
1. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ รายจ่าย และการออมของพนักงานโรงแรม

ภายหลงัปรับค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท และวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนนั้น มีผลต่อ
การใชจ่้ายและการออมของพนกังานโรงแรมในช่วงหลงัปรับค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท 

2. เพื่อศึกษาถึงทศันะคติของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเก่ียวกบัการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า 
300 บาท 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ไดท้ราบถึงพฤติกรรมหรือแนวโนม้การใชจ้่ายของพนกังานโรงแรม
ซ่ึงเป็นแรงงานในสาขาธุรกิจหน่ึงท่ีมีการปรับข้ึนค่าจา้ง ว่าภายหลงัจากการข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า 300 
บาทแลว้ พนกังานเหล่าน้ีจะมีพฤติกรรมการใชจ่้าย การออมหรือการลงทุนเปล่ียนแปลงอยา่งไร  

2. การศึกษาคร้ังน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐท่ีสามารถใช้ในการศึกษาเก่ียวกบัผลของการ
ปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่าภายในประเทศและสามารถน าไปใช้วางแผนการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่าอีกใน
อนาคต 
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3. การศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อนกัวิจยั นกัศึกษา หรือผปท่ี้สนใจ โดยน าขอ้มปลจากการศึกษา
เล่มน้ีไปเป็นขอ้มปลพื้นฐานในการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชจ่้ายของพนกังานโรงแรมเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อไป 

 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างรายได ้รายจ่าย และการออมของพนกังาน
โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาถึงจ านวนการใชจ้่าย ทั้งในดา้นการใชจ่้ายเพื่อการยงัชีพและ
การใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้ฟุ่มเฟือยต่างๆ ตลอดจนรปปแบบของการออมของพนกังานโรงแรม อีกทั้งยงั
ศึกษาเก่ียวกบัทศันะคติของพนกังานโรงแรมท่ีมีต่อการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท 

 
1.5 นิยำมศัพท์ 

ค่ำจ้ำงขั้นต ่ำ หมายถึง ค่าจา้งท่ีต ่าท่ีสุดท่ีคะะกรรมการค่าจา้งก าหนดข้ึนและประกาศใช้โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในพระราชกิจจาะุเบกษา เพื่อให้นายจา้งถือปฏิบติัในการจ่าย
ค่าจา้งให้แก่ลปกจา้ง ถือว่าเป็นมาตรฐานการครองชีพขั้นต ่าของลปกจา้งและนายจา้งจะจ่ายต ่ากว่าน้ี
ไม่ได ้แต่จ่ายสปงกวา่ได ้

ค่ำบริกำร (Service charge) คือ การคิดค่าบริหารจากลปกคา้เพิ่มจากค่าสินคา้หรือบริการ 
โดยทัว่ไปจะคิดกนัประมาะ10% ของราคาสินคา้หรือบริการ ซ่ึงการวางหรือก าหนดอตัราก็เพื่อเป็น
ค่าบริการซ่ึงมกัมีความชดัเจนวา่ มีการจดัท าให ้ทั้งน้ีลปกคา้จะตอ้งจ่าย แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งจ่ายค่าทิปอีก 
แต่ลปกคา้บางคนใจดีก็อาจให้เสริมเพิ่มจาก Charge 10% ดงักล่าว ส่วนกระีการคิด Service Charge 
ใหก้บัพนกังานนั้น ทางปฏิบติัจะไม่มีโดยตรง แต่น่าจะหมายถึงการยกค่า Service Charge ท่ีคิดจาก
ลปกคา้ 10% นั้น ใหก้บัพนกังานไปแบ่งกนัในหลายรปปแบบ เช่น  Service charge, Incentive, Bonus 

ค่ำล่วงเวลำ หมายถึง เงินท่ีนายจา้งจ่ายใหแ้ก่คนงาน เพื่อตอบแทนท่ีลปกจา้งท างานเกินเวลาปกติ
หรือท างานในวนัหยดุ สาเหตุท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา เน่ืองจากลปกจา้งควรมีเวลาท่ีจะพกัผอ่น
ท่ีเป็นเวลาของตนเอง แต่พวกเขาไดเ้สียสละเวลาความสุขน้ีเพื่อมาท างาน จึงควรไดรั้บค่าตอบแทน  

แรงงำน หมายถึง พลงังานมนุษยซ่ึ์งประกอบดว้ย ก าลงักาย ก าลงัความคิด การมีฝีมือในการ
ท างาน โดยได้รับการฝึกฝนมาแล้ว และมีความรป ้ความสามารถ โดยทัว่ไปแล้วค าว่า แรงงาน 
หมายถึง ผปท่ี้อยปใ่นก าลงัแรงงานทั้งหมด แบ่งเป็น แรงงานไม่มีฝีมือ แรงงานก่ึงมีฝีมือ แรงงานมีฝีมือ 

ธุรกิจโรงแรม  หมายถึง สถานท่ีประกอบการเชิงการคา้ท่ีนกัธุรกิจตั้งข้ึน เพื่อบริการผปเ้ดินทาง
ในเร่ืองของท่ีพกัอาศยั อาหาร และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัอาศยัและเดินทาง หรืออาคาร
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ท่ีมีห้องนอนหลายห้อง ติดต่อเรียงรายกนัในอาคารหน่ึงหลงัหรือหลายหลงั ซ่ึงมีบริการต่าง ๆ เพื่อ
ความสะดวกของผปท่ี้มาพกั 

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว หมายถึง การประกอบกิจกรรมดว้ยการน าปัจจยัการผลิตต่างๆ มา
ผลิตบริการอย่างใดอยา่งหน่ึงดา้นการท่องเท่ียว ท่ีก่อให้เกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจ 
และขายบริการดา้นการท่องเท่ียวนั้นใหแ้ก่ผปเ้ยีย่มเยอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


