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 การศึกษาวิจยั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม
และผูใ้ช้แรงงาน ผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท มาปฏิบติั และศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการน านโยบายค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท มาปฏิบติัของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม  
ในเขตเทศบาลต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ รูปแบบการวิจยัเป็นเชิง
ปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรายย่อยในเขตเทศบาลต าบลช้างเผือก จ านวน 170 ราย และกลุ่มผูใ้ช้
แรงงาน จ านวน 197 ราย ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 
 1) ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป และสภาพการจา้งงานของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลต าบล
ชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการ ด าเนินกิจการประเภท
ภตัตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม อพาร์ทเมน้ หอพกั รูปแบบธุรกิจเป็นแบบเจา้ของคนเดียว จดทะเบียน
พาณิชย ์ด าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 5–10 ปี มีทุนแรกเร่ิมไม่เกิน 50,000 บาท รายไดห้มุนเวียน
เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 50,000 บาท มีการจ่ายค่าจา้งให้แก่ลูกจา้งเป็นทั้งรายเดือนและรายวนั มีลูกจา้ง
ไม่เกิน 5 คน และแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทย สัญชาติไทยโดยก าเนิด  
 ในส่วนข้อมูลของผู ้ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูใ้ช้แรงงานส่วนใหญ่เป็น
แรงงานไทย ท างานในสถานประกอบการในเขตเทศบาลต าบลชา้งเผือก มาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
และในส่วนท่ีเป็นแรงงานต่างดา้ว ส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติพม่า เดินทางเขา้มาท างานในประเทศไทย 
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ไม่เกิน 5 ปี ประเภทของสถานประกอบการท่ีท างานอยูใ่นปัจจุบนั คือ กิจการรับเหมาก่อสร้าง ไดรั้บ
ค่าจา้งเป็นแบบรายเดือน ไม่เกิน 9,000 บาท  

2) ผลการศึกษาผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท พบว่า สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลงทุนและการด าเนินกิจการเป็นล าดบัแรก โดยมีผลต่อจ านวน
เงินทุนในการด าเนินกิจการ การขยายกิจการ/ฐานธุรกิจ/ขยายสาขา รองลงมาคือ ดา้นตน้ทุนการผลิต  
มีผลให้ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าแรงงาน และค่าขนส่งเพิ่มข้ึน ค่าวตัถุดิบในการผลิต/การให้บริการ ค่า
ระบบสาธารณูปโภคในสถานประกอบการเพิ่มข้ึน และด้านสวสัดิการมีผลต่อการจ่ายโบนัส/
ค่าตอบแทนพิเศษ การจ่ายค่าท างานล่วงเวลาใหแ้ก่ลูกจา้ง เป็นตน้  
 ในส่วนผลกระทบต่อผูใ้ช้แรงงาน พบว่า ด้านการท างานมีผลให้ผูใ้ช้แรงงานต้องได้รับ
หน้าท่ีและภาระงานเพิ่มมากข้ึน สถานประกอบการไดล้ดจ านวนลูกจา้งลง ท าให้ตอ้งท างานมากข้ึน 
และได้รับเงินโบนัสจากการท างานลดลง ด้านการด ารงชีพ พบว่า ผูใ้ช้แรงงานได้รับผลกระทบ
เก่ียวกบัค่าสาธารณูปโภคเพิ่มสูงข้ึน รองลงมาคือ มีค่าใชจ่้ายส าหรับการเดินทางมาท างานเพิ่มข้ึน และ
มีค่าใชจ่้ายส าหรับการเล้ียงดูบุตร หลาน ผูป้กครอง ผูท่ี้อยูใ่นการดูแลเพิ่มข้ึน ตามล าดบั 
 3) ปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท มาปฏิบติัต่อผูป้ระกอบการ 
พบวา่ ราคาวสัดุดิบ อุปกรณ์ เคร่ืองมือการท างานฯลฯ มีราคาสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ผูป้ระกอบการ
แบกรับภาระด้านตน้ทุนการผลิต สถานประกอบการบางแห่งก าลงัรับพนักงานเขา้ท างาน ยงัอยู่ใน
ขั้นตอนการฝึกงาน และลกัษณะการท างานเป็นแบบบางช่วงเวลา มีผลให้การข้ึนค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท 
ยงัไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ทันที อีกทั้ งในด้านสวสัดิการ ซ่ึงผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องปรับลด
สวสัดิการลง เพื่อลดต้นทุนการผลิตของกิจการ มีผลให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ และขาด
แรงจูงใจในการท างาน เป็นตน้ 
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ABSTRACT 

 
 The research aims to study the impact of the 300-Baht minimum wage policy on small 
business entrepreneurs and labors. It focuses on problems relating implementation of the policy 
by small entrepreneurships in the municipal area called Chang Peuak, Muang Chiang Mai 
District, Chiang Mai Province. In this research, the Quantitative model-based is used. The data 
was collected by questionnaires of 2 sample groups, 170 small business entrepreneurs in Chang 
Peuak and 197 labors. The results are summarized as follows:       
 
 1. The study overview and employment condition in Chang Peuak,  Muang District, 
Chiang Mai Province showed that local entrepreneurs are majority-owned restaurants, hotels, 
apartments and dormitories. The business model is one registered owner which has run for 5–10 
years, with up to 50,000 Baht capitals. The average monthly income is up to 50,000 Baht.         
The wages are paid both monthly and daily. They employ up to 5 people, mainly Thais.   
 
 For the workforce/labor data found that the sample of labors are mainly Thais who have 
been working in Chang Peuak for a period up to 5 years. The migrant labors are mostly from 
Burmese with up to 5 years working in Thailand. The type of company business they currently 
work for is the construction with allowance up to 9,000 Baht per month.         
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 2. The study of the impact in the 300-Baht minimum wage policy found that the 
majority of entrepreneurs are primary affected in investing and operating in business. It has 
influenced the investment in operation of entrepreneurs/business-based/ and branch expansion. 
The secondary effect concerns the production cost. These entail increase of the costs of labor and 
transportation. The price of raw materials in manufacturing/services, public utilities and welfare 
have also increased which affect to the bonus/ extra compensation/ overtime paid to labors.  
 

 On the impact of labor, the study found that labors’ workload has increased because the 
entrepreneurs have to reduce the number of employees. The need of workload increased but 
bonus paid decreased. For the cost of living, the labors have been affected in the rise of utility 
bills, followed by the cost of traveling and the rise of expenses for raising their children,  
grandchildren, parents and who those need care, respectively. 
 

 3. Problems and barriers in implementing the 300-Baht minimum wage policy to 
entrepreneur concern increasing cost of raw materials, tools and office equipment which make 
entrepreneurs bear the burden of higher production cost. Some entrepreneurs are recruiting 
employees which are still in the process of training and work in a certain period. As a result, the 
300 Baht minimum wage cannot be practically implemented right away. Therefore entrepreneurs 
have to reduce the welfare which entailed dissatisfaction and lack of motivation to work.     

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 


