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วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ใน
ปี พ.ศ.2555 นี้ ผมคิดว่าทั้งผู้ประกอบการ พนักงานและคน
ที่ก�าลังหางาน ก�าลังรออย่างใจจดใจจ่อกับนโยบายค่าแรง

ขั้นต�่า 300 บาทต่อวัน หรือเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ว่าจะ
เกดิปรากฎการณ์ทางสงัคมและตลาดแรงงานในประเทศไทยอย่างไร 
ส�าหรบัผมเองนัน้ ผมคดิว่าตลาดแรงงานคงจะต้องมกีารปรบัเปลีย่น
รปูแบบการจ้างงานบางอย่างเพือ่ตอบสนองกบันโยบายค่าแรงขัน้ต�า่ 
300 บาทต่อวันและเงินเดือน 15,000 บาท แน่ๆ เช่น

ผมคิดว่าด้วยค่าแรงขัน้ต�า่วันละ 300 บาท หรอืเท่ากบัชัว่โมง
ละ = 300 บาทต่อวัน ÷ 8 ชั่วโมงต่อวัน = 37.50 บาทต่อชั่วโมง ถ้า
ท�างานแค่ครึ่งวันจะได้รับค่าจ้างเท่ากับ 150 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่า
ตอบแทนทีน่่าดงึดดูพอสมควรส�าหรบัทีจ่ะดงึดดูให้นกัเรยีน นกัศกึษา 
หันมาท�างาน Part Time เป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียน ดังนั้น ธุรกิจ
หลายๆ ประเภททีเ่ป็นอตุสาหกรรม หรอืธรุกจิทีใ่ช้แรงงานในกระบวน-
การธุรกิจเป็นจ�านวนมาก (ค่าแรงต่อยอดขาย > 4% หรือค่าแรงต่อ
ก�าไรขั้นต้น > 12% ของยอดขาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Labor 
intensive industry) เช่น ธุรกิจค้าปลีก หรือและโรงงานอุตสาหกรรม
ทียั่งคงใช้แรงงานคนเป็นปัจจยัในการผลิตหลัก ซึง่ธรุกิจเหล่านีถ้้าไม่

ปริญญาตรี 15,000 บาท

กับค่าแรงขั้นตำ่าวันละ 300 บาท?”

 

“คิดอย่างไรกับเงินเดือน
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ปรบัตวัและยงัคงจ้างแรงงานในรปูแบบเดมิๆ กจ็ะท�าให้ประสทิธภิาพ
การท�าก�าไรที่ลดลงอย่างน่าใจหาย โดยปกติแล้วบริษัทโดยทั่วๆ ไป 
มักจะจ้างพนักงานปฏิบัติการแบบจ้างมาก่อน จ้างมาเต็มๆ วัน 
ประมาณว่าจ้างมาก่อน อย่างน้อยก็มา Standby ถ้ามีงานอะไรก็จะ
ได้เรยีกใช้ สัง่การตามทีเ่จ้านายต้องการ ซึง่เวลาปฏบิตังิานวนัหนึง่ = 
8 ชั่วโมง อาจจะมีเวลาที่ปฏิบัติงานจริงๆ เพียงแค่ 4 ชั่วโมงเท่านั้น 
หรือแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเอง หรือพูดง่ายๆ คือ มีเวลาว่างงาน (Idle 
Time = 50%) นั่นเอง 

บางบริษทัมกัไม่มกีารวางแผนก�าลงัคนอย่างรอบคอบ คิดว่า
จ้างพนักงานประจ�ามาไว้ก่อนจะได้จัดการประจ�าวันได้ง่าย มีความ
ยืดหยุ่น ไม่ต้องวางแผนงานอะไรมากนัก แต่ถ้าเจอกับค่าแรงขั้นต�่า 
300 บาทต่อวัน จะจ้างมาเผื่อเหลือเผื่อขาด จ้างมา Standby ไว้ก่อน
อย่างนั้นโดยไม่วางแผนการการปฏิบัติงาน หรือใช้ก�าลังคนที่รัดกุม
มากขึน้ ให้มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ หรอืปล่อยให้พนักงานคนหนึง่ๆ 
มี Idle Time มากมายนัก คงแย่แน่ๆ ครับ ดังนั้นผมคิดว่าบริษัทควร
จะต้องวางแผนการใช้ก�าลงัคนอย่างรอบคอบมากขึน้ พร้อมกบัมกีาร
ปรบัระบบการท�างานต่างๆ ให้รองรบักบัการจ้างพนกังาน Part Time 
และนักเรียนนักศึกษาที่ไม่สามารถท�างานได้เต็มวัน 8 ชั่วโมงได้ให้
มากขึ้น เช่น

1. บริษัทอาจจะต้องมีการปรับระบบการท�างานให้มีระบบ
สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ความเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อ
การปฏิบัติงานผิดพลาดของพนักงานให้ลดลง ท่ีเอ้ือต่อการจ้าง
พนักงาน Part Time มากขึ้น

2. บริษัทอาจจะต้องมีการปรับระบบการท�างาน โดยอาจจะ
มีการตดิตัง้อปุกรณ์ต่างๆ เพิม่เตมิ เพือ่ไม่ให้การปฏบิตังิานต้องอาศยั
ความช�านาญของพนักงาน ซึ่งต้องอาศัยพนักงานท่ีมีประสบการณ์
ท�างานสงูในการปฏบิตังิานเท่าน้ันลง เพือ่เปิดโอกาสให้พนักงาน Part 
Time สามารถปฏิบัติงานนั้นได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาใน
การฝึกอบรมมากมายนัก

3. บริษัทอาจจะต้องมีการปรับปรุงระบบการฝึกอบรม โดย
อาจจะพัฒนา Multimedia CD Rom ในการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อ
ท�าให้การฝึกอบรมสามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว เช่น พนักงานที่เข้ามา
ใหม่ บริษทัอาจจะมวีดีโีอฝึกอบรมให้พนกังานดใูนเบือ้งต้นก่อน เพือ่
ให้พนักงานพอที่จะสามารถปฏิบัติงานนั้นได้ทันทีและอาจจะมีการ
ลดจ�านวนวันในการฝึกอบรมลง

4. การพิจารณาลงทุนในการติดตั้งเครื่องจักรและระบบ
อัตโนมัติเพื่อลดจ�านวนพนักงานลงในระยะยาว คือ เมื่อมีพนักงาน
ออกก็อาจจะไม่รับพนักงานใหม่ แต่ใช้ระบบอัตโนมัติในการท�างาน
แทน

5. การพิจารณาจัดจ้างภายนอก (Outsourcing) แทนการ
จ้างพนักงานประจ�า โดยเฉพาะงานที่ไม่ใช่งานหลักของธุรกิจ เช่น 
งานบัญชี งานเงินเดือน (Payroll) หรืองานด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
เพือ่ลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้าง และสวสัดกิารลง เพราะงาน

เหล่านีส่้วนใหญ่เป็นงานประจ�า (Routine) ทีม่ขีัน้ตอนการปฏบิตังิาน
เป็นมาตรฐาน อย่างเช่น งานบัญชี หรืองานท�าเงินเดือนและการที่
บรษัิทต้องจ้างพนกังานและต้ังเป็นหน่วยงานบญัช ีหรอืหน่วยงานใน
การจัดท�าเงินเดือนนั้นก็อาจจะไม่มี Economy of Scale ก็เป็นได้ 
เพราะการต้ังหน่วยงานบญัช ีหรอืงานเงนิเดือนพนกังาน เมือ่วางก�าลงั
คนให้เหมาะสมจ�านวนหนึ่ง พร้อมกับการวางระบบสารสนเทศที่ 
ทันสมัยก็อาจจะสามารถรองรับงานส�าหรับหลายๆ บริษัทได้ 

ดงันัน้ การตัง้หน่วยงานเฉพาะขึน้มาเพือ่ท�างานทีเ่ป็นมาตร-
ฐานเดิมๆ ให้กับแค่บริษัทๆ หนึ่ง อาจจะไม่คุ้มค่าในระยะยาวก็ได้ 
ส�าหรับงานด้าน IT และโปรแกรมเมอร์ นั้นต้องรองรับต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีทีร่วดเรว็มาก การจ้างพนกังานประจ�า นัน่
อาจจะดีเพราะในวันนี้ทักษะของพนักงานที่เราจ้างมาอาจจะเหมาะ
สมกับการปฏิบัติงานก็ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป (ซึ่งเงินเดือนเขาก็ขึ้น
ไปเรื่อยๆ ทุกๆ ปี) แต่ทักษะของพนักงานคนนั้นอาจจะล้าสมัยและ
อาจจะไม่สามารถท�างานรองรบักบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่องได้ ดังนั้น การ Outsource งานด้าน IT และงานด้าน Pro-
gramming น่าจะเป็นทางเลือกที่บริษัท จะไม่พิจารณาไม่ได้

6. หากบริษัทมีทิศทางที่จะใช้พนักงาน Part Time มากขึ้น 
โดยเฉพาะการเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ให้มาปฏิบัติงานเป็น
รายชัว่โมง บรษิทักต้็องปรบัระบบการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์เพือ่
สร้างภาพลักษณ์ทีดี่ เพือ่ดึงดูดให้นกัเรยีนนกัศึกษาเกิดความสนใจที่
จะท�างาน Part Time รู้สึกว่า งานที่ท�าเป็นงานที่มีเกียรติ ดูเท่ห์ ซึ่ง
เป็นสิง่ทีค่นใน Generation Y ให้ความส�าคญัมากๆ ดงันัน้อย่างบรษิทั
ทีท่�าธรุกจิร้านหนงัสอืแห่งหนึง่ จงึมกีารปรบัเปลีย่นหน้าทีก่ารปฏบิตัิ
งานของพนักงาน จากต�าแหน่ง “พนักงานบริการ” เป็น “เจ้าหน้าที่
แนะน�าหนังสือ” ซึ่งเป็นต�าแหน่งและหน้าที่ที่มีเกียรติ มีความส�าคัญ
มากกว่าต�าแหน่ง “พนักงานบริการ” ก็ท�าให้มีนักเรียนนักศึกษาให้
ความสนใจทีจ่ะสมคัรเข้ามาท�างาน Part Time เป็นจ�านวนมาก เพราะ
บทบาท หน้าที่งาน ตลอดจนชื่อต�าแหน่งนั้นดูดีกว่า “พนักงานเสริฟ
ตามร้านอาหาร” เป็นอย่างมาก 


