
 
 
 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เร่ือง  “คาจางขั้นต่าํ 300 บาททั่วประเทศ สงผลอยางไรตอเศรษฐกิจไทย” 

 

นักเศรษฐศาสตร 64.3% ชี้การขึ้นคาจางขัน้ต่ํารวดเดียว 300 บาททั่วประเทศเปนการดําเนินการที่ไมถูกทาง 
แนะตองมีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการเพิ่มเติมโดยเฉพาะ SMEs (นอกเหนือจากการลดภาษ)ี   
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกร
ช้ันนํา 30  แหง จํานวน 70 คน เร่ือง “คาจางขั้นต่ํา 300 บาททั่วประเทศ สงผลอยางไรตอเศรษฐกิจไทย”โดยเก็บ
ขอมูลระหวางวันที่ 11-19 ก.ย. ที่ผานมา พบวา   
 

นักเศรษฐศาสตรสวนใหญคดิเปนรอยละ  64.3  เห็นวาการปรับขึน้คาจางขัน้ต่ํารวดเดียว 300 บาททั่ว
ประเทศใน 70 จังหวัดท่ีเหลือแลวคงท่ีไวเปนเวลา 2 ป (ป 2557-2558) เปนการดําเนนิการที่ไมถูกทาง  โดยให
เหตุผลที่สําคัญวา ธุรกิจจะไมสามารถปรับตัวไดทนัโดยเฉพาะ SMEs ที่ไมสามารถปรับราคาสินคาไดตาม
ตนทุนที่เพิ่มสงูขึ้น รวมถึงศักยภาพทางธุรกิจในแตละพืน้ที่ก็แตกตางกัน   ขณะที่รอยละ 18.6 เหน็วาเปนการ
ดําเนินการที่ถูกทางแลว โดยใหเหตุผลที่สําคัญวา  เปนการเพิ่มอํานาจซือ้  เพิ่มการกระจายรายได  และกระจาย
ความเจริญสูภมูิภาค  เม่ือถามตอวาการปรบัขึ้นคาจางขัน้ต่ําใหเทากันท่ัวประเทศที่ 300 บาทตอวันเปนการ
ดําเนินการที่เหมาะสมหรือไม  รอยละ 72.9 เห็นวาเปนการดําเนินการที่ไมเหมาะสม  ขณะที่รอยละ 17.1 เหน็วา
เปนการดําเนนิการที่เหมาะสมแลว   

 

ทั้งนี้  นักเศรษฐศาสตรเห็นวารัฐบาลควรดแูลอัตราเงินเฟอท่ัวไปใหอยูในระดับต่ําไมเกินรอยละ 3.45  
ตอป และเห็นวาหากเงินเฟอท่ัวไปปรับเพิม่ขึ้นอยูในระดับท่ีสูงกวารอยละ 4.56 ตอป  รัฐบาลควรมีการทบทวน
คาจางขัน้ต่าํกอนเวลาที่กําหนดไว (ที่กําหนดใหคงที่ 2 ป)    

 

สวนผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามมาและสงผลตอเศรษฐกิจไทยอยางมีนัยสําคัญ อันเปนผลมาจาก
การปรับคาจางขั้นต่ํา 300 บาท ทั่วประเทศ คือ  

อันดับ 1 ราคาสินคาจะเพิ่มขึน้/เงินเฟอจะเพิ่มขึ้น  (รอยละ 85.7)  
อันดับ 2 การเลิกกิจการของผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ที่จะเพิ่มขึ้น  (รอยละ 68.6)  
อันดับ 3  การจางแรงงานตางดาวที่จะเพิ่มขึ้น (รอยละ 62.9)  
อันดับ 4 การยายฐานการผลิตไปประเทศอืน่ของผูประกอบการ (รอยละ 61.4) 
 

นอกจากนี ้ นักเศรษฐศาสตรเสนอใหรัฐบาลมีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs 
เพิ่มเติม (นอกเหนือจากการลดภาษีนติิบุคคล) เชน การชวยเพิ่มผลิตภาพของแรงงานใหกับผูประกอบการ      
การพัฒนาสินคาและดานตลาด  มีเงินกูดอกเบี้ยต่ํา  การขึ้นทะเบยีนผูประกอบการที่มปีญหา  การจัดตั้งกองทุน
ชวยเหลือ  เปนตน 
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(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปนี)้ 
 
 

1. ความคิดเหน็ตอการปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํารวดเดียว 300 บาททั่วประเทศใน 70 จังหวัดท่ีเหลือแลวคงที่ไวเปน
เวลา 2 ป (ป 2557-2558) เปนการดําเนินการที่ถูกทางหรือไม   
 

รอยละ  18.6  เห็นวาเปนการดําเนินการที่ถูกทางแลว  
 เพราะ  1.  เปนการเพิ่มอํานาจซื้อ  เพิ่มการกระจายรายได  กระจายความเจริญสูภูมิภาค   
             2.  คาครองชีพขณะนี้สูงขึ้นไปแลวตั้งแตเร่ิมประกาศนโยบายจึงจําเปนตอง

ดําเนินการตามที่ไดหาเสยีงไวกับประชาชน   
             3. ชวยกระตุนใหอุตสาหกรรมไดปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตใหดีขึ้น  และ

การคงที่คาจางขั้นต่ําไวเปนเวลา 2 ปก็จะชวยใหผูประกอบการปรับตัวได 
 

รอยละ  64.3  เห็นวาเปนการดําเนินการที่ไมถูกทาง   
                     เนื่องจาก  1.  ธุรกิจไมสามารถปรับตัวไดทนัโดยเฉพาะ SMEs ที่ไมสามารถปรับราคา

สินคาไดตามตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ศักยภาพทางธุรกิจในแตละพื้นที่แตกตาง
กัน  อีกทั้งผลิตภาพของแรงงานก็เพิ่มในระดับที่นอยกวาคาจาง  (แมจะได
ประโยชนจากการลดอัตราภาษีนิติบุคคลกต็าม) 

                                    2.   การเพิ่มคาจางรวดเดียวจะกอใหเกิดปญหาเงนิเฟอ ซ่ึงจะสงผลตอรายไดที่
แทจริงของแรงงาน  รวมถึงสงผลกระทบตอผูที่ไมมีไดประจํา เชน เกษตรกร 

                                     3.  คาครองชีพในแตละพื้นที่แตกตางกันจึงไมควรปรับใหคาจางขั้นต่ําเทากนั 
                                     4.  การปรับเพิ่มคาจางควรใชวิธีการทยอยขึ้นนาจะดีกวา การปรบัเพิ่มลักษณะ

ดังกลาวถือวาเปนการเพิ่มจากเหตุผลทางการเมือง  ไมใชทางเศรษฐกิจ 
 

รอยละ  17.1  ไมตอบ/ไมแนใจ  
 
2.  การปรับขึน้คาจางขั้นต่ําใหเทากันท่ัวประเทศที่  300 บาทตอวัน  เปนการดําเนินการที่เหมาะสมหรือไม   

รอยละ  17.1  เห็นวาเปนการดําเนินการที่เหมาะสมแลว   
รอยละ  72.9  เห็นวาเปนการดําเนินการที่ไมเหมาะสม   
รอยละ  10.0  ไมตอบ/ไมแนใจ  
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3.  การปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํารวดเดยีว 300 บาททั่วประเทศใน 70 จังหวดัที่เหลือ  และหากรัฐบาลตองการให
รายไดของผูใชแรงงานที่เพิม่ขึ้นหมายถงึอํานาจซื้อท่ีเพิ่มขึ้นดวย  รัฐบาลตองดูแลอตัราเงินเฟอท่ัวไป 

(Headline Inflation) ไมควรใหเกินรอยละเทาไรตอป 
 

 รอยละ 2.8    เห็นวารัฐบาลตองดูแลอัตราเงนิเฟอทั่วไปไมใหเกินรอยละ 1.1-2.0  ตอป 
รอยละ 25.8  เห็นวารัฐบาลตองดูแลอัตราเงนิเฟอทั่วไปไมใหเกินรอยละ 2.1-3.0  ตอป 
รอยละ 31.4  เห็นวารัฐบาลตองดูแลอัตราเงนิเฟอท่ัวไปไมใหเกินรอยละ 3.1-4.0  ตอป 
รอยละ 7.1    เห็นวารัฐบาลตองดูแลอัตราเงนิเฟอทั่วไปไมใหเกินรอยละ 4.1-5.0  ตอป 
รอยละ 32.9  ไมตอบ/ไมแนใจ 
(อัตราเงนิเฟอท่ัวไปเฉล่ียท่ีนกัเศรษฐศาสตรตองการใหรัฐบาลดูแลไมเกินรอยละ 3.45 ตอป) 

 

4. เงินเฟอท่ัวไป (Headline Inflation) ปรับเพิ่มรอยละเทาไรที่รัฐบาลควรจะมีการทบทวนคาจางขั้นต่ํากอน
เวลาที่กําหนดไว    

รอยละ  17.1 เห็นวาหากเงินเฟอทั่วไปเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกินรอยละ 2.0-3.0  ตอป รัฐบาลควรมีการทบทวน 
คาจางขั้นต่ํากอนเวลาที่กําหนดไว   

รอยละ  12.8 เห็นวาหากเงินเฟอทั่วไปเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกินรอยละ 3.1-4.0  ตอป รัฐบาลควรมีการทบทวน 
คาจางขั้นต่ํากอนเวลาที่กําหนดไว   

รอยละ  22.9 เห็นวาหากเงินเฟอท่ัวไปเพิ่มขึ้นเฉล่ียเกินรอยละ 4.1-5.0  ตอป รัฐบาลควรมีการทบทวน 
คาจางขัน้ต่าํกอนเวลาที่กําหนดไว   

รอยละ  7.1   เห็นวาหากเงินเฟอทั่วไปเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกินรอยละ 5.1 ขึ้นไปตอป รัฐบาลควรมีการทบทวน
คาจางขั้นต่ํากอนเวลาที่กําหนดไว   

รอยละ  40.1 ไมตอบ/ไมแนใจ 
(อัตราเงนิเฟอท่ัวไปเฉล่ียท่ีรอยละ 4.56 ตอป เปนระดับท่ีนักเศรษฐศาสตรเห็นวารัฐบาลควรมีการ  
ทบทวนคาจางขั้นต่าํกอนเวลาที่กําหนดไว) 

 

5.  ผลกระทบใดที่จะเกดิขึ้นตามมาอยางมีนัยสําคัญตอเศรษฐกิจไทย อันเปนผลมาจากการปรับคาจางขั้นต่ํา 300 
บาททั่วประเทศ  

รอยละ  85.7 เห็นวามีผลตอ  ราคาสินคาจะเพิ่มขึ้น/เงินเฟอจะเพิ่มขึ้น   
รอยละ  68.6  เห็นวามีผลตอ  การเลิกกิจการของผูประกอบการ โดยเฉพาะในกิจการขนาดกลางและ

ขนาดเล็กท่ีจะเพิ่มขึ้น   
รอยละ  62.9  เห็นวามีผลตอ  การจางแรงงานตางดาวท่ีจะเพิ่มขึ้น   
รอยละ  61.4  เห็นวามีผลตอ การยายฐานการผลิตไปประเทศอื่นของผูประกอบการ  
รอยละ  50.0  เห็นวามีผลตอ การตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนตางชาติ  
                      (เฉพาะการลงทุนทางตรง หรือ FDI) 
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รอยละ 44.3  เห็นวามีผลตอ  ปญหาการวางงานที่จะเพิ่มขึ้น   
รอยละ  32.9  เห็นวามีผลตอ  การสงออกที่จะลดลง/ขีดความสามารถในการแขงขันของสินคา 
                      ในตลาดตางประเทศ  
รอยละ  12.9  เห็นวามีผลตอ  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จดีีพี) จะขยายตวัลดลง 
รอยละ  5.7  เห็นวามีผลทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม 
รอยละ  4.3  เห็นวามีผลตอดานอื่นๆ คือ รายไดของแรงงานอาจไมเพิม่ขึ้นจริงเพราะราคาสินคาเพิ่มขึ้น

ดวย นอกจากนี้  คุณภาพสินคาที่บริโภคภายในประเทศทัว่ไปจะลดลง นายทุนโดยเฉพาะ
บริษัทใหญๆ อาจฉวยโอกาสปรับเพิ่มอัตรากําไรใหกับสินคาและบริการของตัวเอง 
รวมถึงการหันไปใชเครื่องจกัรแทนแรงงาน 

รอยละ  28.6 เห็นวามีผลดานบวกที่สําคัญดวย คือ รายไดที่แทจริงของแรงงานที่มีงานเพิ่มขึ้นหาก
รัฐบาลสามารถคุมอัตราเงินเฟอ ชวยเพิ่มกาํลังซื้อ และการบริโภค  ซ่ึงจะทําใหการ
บริโภคภาคเอกชนนาจะยังขยายตวัไดในเกณฑดีตอไป  ชองวางการกระจายรายได
ระหวางผูมีรายไดต่ําและปานกลางปรับดขีึ้น  ถามีการเพิ่มผลิตภาพการผลิตจะสงผลให
แรงงานมีฝมือไดรับคาจางที่เหมาะสมและจูงใจ  การพัฒนาฝมือแรงและการบริหารงาน
ภายในองคกร  เนื่องจากตองแขงขันกับตางประเทศ   

 
6.  ขอเสนอแนะรัฐบาล หากมีการดําเนินการปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํารวดเดียว 300 บาททั่วประเทศ ใน 70 จังหวัด   
ที่เหลือในวันที่ 1 ม.ค. 2556 เพื่อใหนโยบายรัดกุมขึ้นหรือเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา   
 

1) รัฐบาลตองมมีาตรการชวยเหลือผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs เพิ่มเติม (นอกเหนือจากการลดภาษี
นิติบุคคล) เชน  การชวยเพิม่ผลิตภาพของแรงงานใหกับผูประกอบการ  การพัฒนาสินคาและดานตลาด  
มีเงินกูดอกเบี้ยต่ํา  การขึน้ทะเบียนผูประกอบการที่มีปญหา  การตั้งกองทุนชวยเหลือ  เปนตน 

2) รัฐบาลควรทบทวนวิธีการขึ้นคาจางอีกครั้งหนึ่ง  โดยอาจเปนการทยอยปรับขึ้น  การปรับขึ้นคาจางตาม
ผลิตภาพการผลิต   รวมถึงควรมีการศึกษาผลกระทบตางๆ ใหรอบคอบ 

3) รัฐบาลควรถือโอกาสนี้ปฏิรูปโครงสรางคาจางใหเปนระบบ  มีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานในพืน้ที่
ที่ขาดแคลน มกีารศึกษาผลกระทบตอการยายฐานการผลิต  รวมถึงตองควบคุมราคาสินคาไมใหสูงขึน้
จากการดําเนินนโยบายดังกลาว 

 
 
 

****************************************************************************************************************************** 

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
****************************************************************************************************************************** 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อเปนขอมูลใหกับรัฐบาล  เอกชน  รวมถึงประชาชนผูใชแรงงาน ในการเตรียมความพรอม

รองรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบาย   
2. เพื่อกระตุนใหสังคมมีความตระหนกัถึงผลกระทบจากการดําเนินนโยบาย  อันจะชวยลดผลกระทบ

ตางๆ ที่จะเกดิขึ้น  อีกทั้งอาจชวยสงผลใหการดําเนินนโยบายมีความรัดกุมขึ้น 
3. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ

โดยตรงไปยงัสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง 
จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถ
ดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจ
ระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 30  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  มูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)      ธนาคารเพื่อ
การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย  
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารทหารไทย   ธนาคารธนชาต  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  บริษัท
หลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน  บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงศรี คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ  สํานักวิชาการ
จัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  สํานักวิชา
เศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  11-19 กันยายน 2555 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   24 กันยายน 2555 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
หนวยงาน   ภาครัฐ 30 42.9 
             ภาคเอกชน 23 32.9 
             สถาบันการศึกษา 17 24.2 

รวม 70 100.0 
เพศ   ชาย 37 52.9 
              หญิง 33 47.1 

รวม 70 100.0 
อายุ   26 ป – 35 ป 28 40.0 
              36 ป – 45 ป 18 25.7 
              46 ปขึ้นไป 23 32.9 
               ไมระบุ 1 1.4 

รวม 70 100.0 
การศึกษา ปริญญาตรี 4 5.7 
               ปริญญาโท 48 68.6 
               ปริญญาเอก 18 25.7 

รวม 70 100.0 
ประสบการณ  1-5  ป 12 17.1 
                6-10 ป 16 22.9 
               11-15 ป 13 18.6 
               16-20 ป 6 8.6 
               ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 22 31.4 
               ไมระบ ุ 1 1.4 

รวม 70 100.0 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


