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หัวข้อการนําเสนอ

1. ผลกระทบนโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาททั่วประเทศ
ต่อผลประกอบการของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต 

2. ข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อสนับสนุนการปรับตัว
ของธุรกิจหลังนโยบายค่าแรง 300 บาท
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมา

3ที่มา: Friedrich Elbert Stiftung (FES)

พัฒนาอุตสาหกรรม 
โดยไม่พัฒนาเทคโนโลยี

เนน้การส่งออก อาศัยค่าจ้างระดับต่ํา



ค่าจ้างภาคที่แท้จริงในภาคการผลติ
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ดชันีค่าจา้งที#แทจ้รงิ



นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา

• ค่าจ้างที่เหมาะสมมีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดขีองแรงงาน ลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม กระตุ้นการยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างกําลังซื้อใน
ประเทศ 

• ค่าจ้างของแรงงานไทยเมื่อปรับด้วยเงินเฟ้อแลว้ เพิ่มขึ้นน้อยมากในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา 

• มีความจําเป็นที่รัฐบาลต้องกําหนดค่าแรงขั้นต่ํา  เนือ่งจากอํานาจต่อรอง
ของลูกจ้างและนายจ้างแตกต่างกันมาก 

• การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการจ้างงาน
มาก เพราะตลาดแรงงานไทยตึงตวั   แต่การปรับขึ้นอย่างรวดเร็วมี
ผลกระทบด้านลบต่อ SMEs ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 5
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1  ผลกระทบต่อผลประกอบการของอุตสาหกรรม 



แนวทางการวิเคราะห์

ข้อสมมติ 1
ผู้ประกอบการไม่สามารถผลักตน้ทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภค เนื่องจากต้องแข่งขัน

กับสินค้าส่งออก หรือนําเข้าจากต่างประเทศ  

ข้อสมมติ 2

ใช้ข้อมูลโครงสร้างต้นทุน-กําไรของอุตสาหกรรมรายสาขาของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
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แรงงานที่ได้ค่าแรงต่ํากว่า 300 บาทต่อวัน ให้ปรับเป็น 300 บาทต่อวัน ส่วน
แรงงานที่ได้ค่าแรงสูงกว่า 300 บาทต่อวันอยู่แล้ว ไม่มีการปรับเพิ่มค่าแรง

ข้อสมมติ 3
สามารถบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ําได้



ที่มา: คํานวณจาก Labor force survey ปี 2554 ไตรมาสที่ 2 (เฉพาะลูกจ้างภาคเอกชน)

ค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย (1)
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ภาคการผลิต ระดับทักษะแรงงาน
สัดส่วนการจ้างงาน

(%)
ค่าแรงเฉลี่ย

ก่อนขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา
ค่าแรงเฉลี่ย

หลังขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา
การเพิ่มขึ้นของค่าแรง

(%)

เหล็ก ทักษะสูง 14.0 779 779 0.0
ทักษะต่ํา 86.0 315 360 14.2

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ทักษะสูง 15.9 709 716 1.0

ทักษะต่ํา 84.1 295 342 15.9

ยานยนต์และชิ้นส่วน ทักษะสูง 15.1 825 843 2.1

ทักษะต่ํา 84.9 291 340 16.8
อาหารอืน่ ๆ ทักษะสูง 10.2 483 506 4.8

ทักษะต่ํา 89.8 468 557 19.2
บริการธุรกิจ ทักษะสูง 46.3 794 806 1.5

 ทักษะต่ํา  53.7 410 475 15.9



ที่มา: คํานวณจาก Labor force survey ปี 2554 ไตรมาสที่ 2 (เฉพาะลูกจ้างภาคเอกชน)

ค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย (2)
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ภาคการผลิต ระดับทักษะแรงงาน
สัดส่วนการจ้างงาน

(%)
ค่าแรงเฉลี่ย

ก่อนขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา
ค่าแรงเฉลี่ย

หลังขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา
การเพิ่มขึ้นของค่าแรง

(%)

เครื่องนุ่งห่ม ทักษะสูง 3.6 625 629 0.6
ทักษะต่ํา 96.4 214 316 47.7

สิ่งทอ ทักษะสูง 8.6 462 477 3.2
ทักษะต่ํา 91.4 215 315 46.3

เครื่องดื่มและบุหรี่ ทักษะสูง 9.6 1,227 1,234 0.6
ทักษะต่ํา 90.4 288 353 22.9

เคมี ยาง พลาสติก ทักษะสูง 18.3 1213 1218 0.4
ทักษะต่ํา 81.7 285 342 20.0

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

ทักษะสูง 11.4 810 814 0.4

ทักษะต่ํา 88.6 273 327 20.0



โครงสร้างต้นทุนและกําไรต่อยอดขาย
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ที่มา: ทีดีอาร์ไอ จากข้อมลูของ สศอ. 



กําไรต่อยอดขายหลังปรับค่าแรงขั้นต่ํา
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ที่มา: ทีดีอาร์ไอ จากข้อมลูของ สศอ. 

สาขาเสีย่งต่อการขาดทุน
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2  ข้อเสนอเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิต



การปรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทย
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พัฒนาอุตสาหกรรม 
โดยพัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนาอุตสาหกรรม 
โดยพัฒนาเทคโนโลยี

สร้างกําลังซื้อภายใน/ 
เชื่อมโยงการผลิต

สร้างกําลังซื้อภายใน/ 
เชื่อมโยงการผลิต

เพิ่มผลิตภาพแรงงาน

พัฒนาอุตสาหกรรม 
โดยไม่พัฒนาเทคโนโลยี

เนน้การส่งออก ค่าจ้างระดับต่ํา



ข้อเสนอแนะทางนโยบาย: การเพิ่มผลิตภาพประเทศ

รัฐบาลควรประกาศให้ปี 2556-2565 เป็น 

“ทศวรรษแห่งการเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจไทย” 
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ข้อเสนอแนะทางนโยบาย: มาตรการระยะสั้น (1)

1. มาตรการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักร  โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมในสาขาเสี่ยง

– ควรเร่งรัดมาตรการเงินกู้ หรือค้ําประกันเงินกู้ที่ออกมาแล้ว 

– ควรอนุญาตให้ผู้ประกอบการหักค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่งได้ หรือให้การ
ส่งเสริมการลงทุนในการปรับมาใช้เครื่องจักร 

2. มาตรการส่งเสริมผลิตภาพ (productivity) ของอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะการประหยัดพลังงาน และลดของเสีย (waste)

– ควรนําเอาโครงการ “ชุบชีวิตธุรกิจไทย” กลับมาใหม่ และยกระดับให้มี
ประสิทธิผลมากขึ้น 

– ส่งเสริมการฝึกทักษะแรงงานมากขึ้น โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน     
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การเปลี่ยนแปลงสดัสว่นทุนต่อแรงงาน

ที่มา: สศอ. 

ล้านบาท/คน 



ข้อเสนอแนะทางนโยบาย: มาตรการระยะสั้น (2)

3. การอํานวยความสะดวกในการย้ายฐานการผลิต (relocation) 
– บริการข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ แรงงาน และตลาดของประเทศเพื่อน

บ้านแก่ผู้ประกอบการ SMEs

– ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและลอจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการ
เชื่อมโยงของอุตสาหกรรมไทยกับอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน 

– เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อน (double taxation) และ
จัดทําอนุสัญญาภาษีซ้อนกับกัมพูชา 
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เพื่อย้ายกิจกรรมการผลิตที่มูลค่าเพิ่มต่ําไปประเทศเพื่อนบ้าน 
ควบคู่ไปกับการยกระดับการผลิตในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
และเชื่อมโยงการผลิตเข้าด้วยกัน 



1. ส่งเสริมกิจกรรมมูลค่าเพิ่มสูง โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา โดยเพิ่ม
เป้าหมายการลงทุนด้าน R&D ให้ถึง 1% ของ GDP  โดย

– เร่งรัดการพิจารณาลดหย่อนภาษีในการทํา R&D ของเอกชน 

– เพิ่มประสิทธิภาพ R&D ของภาครัฐ โดยสร้างระบบความรับผิดชอบ 
(accountability) ด้วยการประเมินผลการวิจัย ที่เน้นผลลัพธ์ 
(outcome) และผลกระทบ (impact)  

2. การปฏิรูปการศึกษา
– สร้างระบบความรับผิดชอบ (accountability) ในการจัดการศึกษา 

– ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อสร้าง 21st century skill (เน้นทักษะในการคิด) 

– ตั้งคณะกรรมการระดับชาติขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่  
(นายกฯ เป็นประธานกิตติมศักดิ์  และให้ผู้นําจากภาคเอกชนเป็นประธาน) 18

ข้อเสนอแนะทางนโยบาย: มาตรการระยะกลาง-ยาว



19

การลงทุนและประสิทธิภาพการลงทุนด้าน R&D  

400 4,000 40,000 400,000 

ไทย 
(ปัจจุบนั: 57 %)

ฟิลิปปินส์ (38%) มาเลเซีย (86%)

สิงคโปร์ (93%)

ไทย (กรณีลงทุนเท่าสงิคโปร์)

ไต้หวัน (93%)

เกาหลีใต้ (95%)

ไทย (กรณีลงทุนเท่าเกาหลีใต้)

ญี่ปุ่น (92%)
เยอรมนี (94%)

อินโดนีเซยี (41%)

สต็อกการลงทุน R&D (ล้านดอลลาร์)

การลงทุนและประสิทธิภาพ R&D ของไทย
ยังคงอยู่ในระดับต่ํา

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย/สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ผลผลิตถ่วงน้ําหนัก (สิทธิบตัรและผลงานตีพิมพ์)



การกําหนดนโยบายค่าแรงขั้นต่ําในอนาคต 

– ควรปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําทุกปีในอัตราการเพิ่มผลติภาพที่แท้จริงใน
ระยะกลาง (mid-term productivity growth) เพื่อส่งสัญญาณ
ให้ผู้ประกอบการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ค่าจ้างในแตล่ะพื้นที่
ไม่จําเป็นต้องเท่ากัน 

20

0

50

100

150

200

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

ดชันีค่าจา้งที#แทจ้รงิ
ดชันีผลติภาพ

อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 4 ปี = 4.9% ต่อปี

อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง = 4.9% ต่อปี + อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 3.3%
= 8.2% 



สรุป

• การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําเป็นนโยบายที่มีผลดีต่อแรงงาน แม้การขึ้น
ค่าจ้างอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
SMEs ในบางอุตสาหกรรม 

– ในอนาคต ควรกําหนดค่าจ้างขั้นต่ําอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้กติกาที่
ชัดเจน  โดยค่าจ้างในแต่ละพื้นที่ไม่จําเป็นต้องเท่ากัน 

• ควรสานตอ่แนวคิดของรัฐบาลในการยกระดับผลติภาพของ
ประเทศ ให้ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิผล

– การปรับเปลี่ยนมาตรการส่งเสริมการลงทุน ให้เน้นการใช้เทคโนโลยีมาก
ขึ้น และอํานวยความสะดวกการย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ 

– การเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและพฒันาให้ได้ 1% ของ GDP  

– การปฏิรูปการศึกษา ทั้งหลักสูตรและการสร้างความรับผิดชอบในระบบ 
21


