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จากฉบับที่แล้วต่อ

ผม
คิดว่าส�าหรับมาตรการที่บริษัทต่างๆ ควรต้องปรับตัว
รองรับกับค่าแรงขั้นต�่า 300 บาทต่อวัน ก็น่าจะเป็นไป

ตามที่ผมว่าไว้ข้างต้นนั่นล่ะครับ แต่สิ่งที่ผมจะเน้นหนักหน่อย ก็คือ
การใช้แรงงานนกัเรยีน นกัศกึษาทีส่มคัรมาท�างาน Part Time เพราะ
ผมมีความเชื่อมั่นว่าหากค่าแรงขั้นต�่าถูกปรับเป็น 300 บาทต่อวัน 
ค่าแรง 37.50 บาทต่อชัว่โมง นัน้น่าจะเป็นแรงดงึดดูส�าคญัทีจ่ะท�าให้
นักเรียนและนักศึกษาหันมาท�างาน Part Time กันมากขึ้นและอาจ
จะเอาชนะค่านยิม “เรยีนอย่างเดยีว ไม่ต้องท�างานหาประสบการณ์” 
ลงได้ เพราะปัจจุบันหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นที่สนใจกลับเป็นหลักสูตร
นอกเวลาราชการ ทีท่�าให้คนทีส่นใจเรยีน สามารถเรยีนไปด้วย ท�างาน
ไปด้วย แทนที่จะเป็นหลักสูตรแบบเรียนประจ�าในเวลาราชการอีก 
ต่อไปแล้วนะครับ เพราะผมเชื่อว่าปัจจุบัน “วุฒิการศึกษา” เริ่มลด
บทบาทความส�าคญัลง เมือ่เทยีบกบัประสบการณ์ในการท�างานและ
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

ปริญญาตรี 15,000 บาท

กับค่าแรงขั้นต�่าวันละ 300 บาท?”

 

“คิดอย่างไรกับเงินเดือน
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ความส�าเร็จทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการท�างาน ผมเชือ่ว่าบรษิทัยอมทีจ่ะ
จ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ในการท�างาน เคยประสบความส�าเร็จ
ในงานมาก่อนในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่า พนักงานที่เพิ่งจบมาแต่มี
วุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่า ผมว่าในท้ายที่สุดประเทศไทยน่าจะ
มี Trend เหมือนกับประเทศที่เจริญแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศออสเตรเลีย ที่นักเรียน นักศึกษาต้องท�างาน Part Time 
กนัเสยีเป็นส่วนใหญ่ ผมว่าประเทศไทยคงจะต้องเดนิตาม Trend นัน้
ในที่สุดครับ ผมถึงให้ความสนใจกับมาตรการการปรับระบบงานที่
เอื้อต่อการจ้างพนักงาน Part Time ที่เป็นนักเรียนนักศึกษามากเป็น
พิเศษครับ

ปัจจุบันค่าแรงขั้นต�่าอยู่ที่ 215 บาท ใช่ไหมครับ ถ้าเราจ้าง
พนักงานเป็นรายเดือน เราต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน = 215 
บาทต่อวัน x 30 วันท�างาน = 6,450 บาทต่อเดือน (ถ้าเราจ้างเป็น
พนกังานประจ�า บริษทัต้องจ่ายค่าจ้างในวนัหยดุด้วยนะครบั) สมมติ
ว่าจริงๆ บริษัทต้องการใช้ก�าลังคนแค่ 2.5 คนต่อวัน เท่านั้น (คือช่วง
เช้าซึ่งมีลูกค้าไม่มากบริษัทอาจจะจ�าเป็นต้องการใช้พนักงานแค่ 2 
คน แต่พอช่วงบ่ายเป็นช่วงที่มีลูกค้ามากอาจจะต้องใช้พนักงาน 3 
คน) แต่การจ้างพนักงานประจ�าท�าให้บริษัทต้องจ้าง 3 คน (จ้าง 2.5 
คนไม่ได้)  ซึ่งท�าให้บริษัทมีภาระค่าจ้าง = 3 คน x 6,450 = 19,350 
บาทต่อเดือนเชียวนะครับ ยิ่งถ้ารัฐบาลปรับค่าแรงขั้นต�่าเป็น 300 
บาทต่อวัน นั่นเท่ากับว่าบริษัทต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเป็น = 27,000 
บาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 39.5% เชียวนะครับ 

แต่ถ้าบริษัทปรับระบบการท�างานให้รองรับกับการจ้าง
พนักงาน Part Time บริษัทก็สามารถจ้างพนักงานแค่ 2.5 คนได้ครับ
และในวนัหยดุของพนกังานบรษัิทก็ไม่จ�าเป็นต้องจ่ายค่าจ้างครบั คอื 
ในแต่ละสัปดาห์พนักงานจะมีวันหยุด 1 วัน ดังนั้น วันท�างานจริงๆ 
ในแต่ละเดือนจึงมีแค่ 26 วันเท่านั้น ซึ่งการจ้างพนักงาน Part Time 
บริษัทไม่จ�าเป็นต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดให้กับพนักงาน Part Time 
ดังนั้น ค่าจ้างที่บริษัทต้องจ่ายให้กับพนักงานมีค่าเท่ากับ = 2.5 คน 
x 300 บาทต่อวัน x 26 วันท�างาน = 19,500 บาท เท่านั้น ซึ่งเท่ากับ
ว่าบริษัทมีภาระค่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเพียง = (19,500 – 19,350) 
x 100 / 19,350 = 0.78% เท่าน้ันครบั หรอืแทบจะไม่ได้รบัผลกระทบ
ใดๆ เลยครับ ดังน้ัน การจ้างพนักงาน Part Time ที่เป็นนักเรียน 
นักศึกษา จึงเป็นมาตรการที่น่าสนใจมากๆ เลยนะครับ เห็นด้วย
ไหมครับ?

ผมจงึคดิว่าการปรบัปรงุระบบงานต่างๆ ให้เอือ้ต่อการ
จ้างพนักงาน Part Time ที่เป็นนักศึกษา จึงเป็นทางเลือกที่
น่าพิจารณามากๆ และผมเชื่อว่ามันจะเป็น Trend ที่มัน
ต้องมาแน่ๆ ครับ เพราะอย่างในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรือออสเตรเลีย ตอนแรกๆ ก็มีคนต่างด้าว
เข้าไปขุดทองท�างานกันเยอะ ซึ่งในวันนี้
ประเทศไทยก็มีคนต่างด้างทั้งชาว
พม่า ชาวกัมพูชา เข้ามาท�างานใน
ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก ซึ่ง 

Trend ต่อมากค็อื การทีน่กัศกึษาทกุๆ คนต้องท�างาน Part Time เพือ่
หารายได้พิเศษ เพียงเลี้ยงตัวเอง ซึ่งผมเชื่อว่า Trend นี้ต้องมาแน่ๆ 
ครบัและด้วยกระแสทางเศรษฐกจิทีม่กีารแข่งขนักนัในตลาดแรงงาน
ทีส่งูขึน้ท�าให้คนในวัยพ่อแม่ อาจจะไม่มเีงนิทองมากเพยีงพอทีจ่ะส่ง
เสียให้ลูกเรียนอย่างเดียวได้อย่างง่ายๆ อีกต่อไปนะครับ 

ดังนั้น จึงเป็นแรงกดดันที่เด็กๆ นักเรียน นักศึกษาต้องออก
มาท�างาน Part Time เพื่อเลี้ยงตัวเองมากขึ้น หรืออย่างน้อยก็จะได้
เอาเงินไปใช้กิน ใช้เที่ยว ซื้อของที่ตัวเองอยากได้โดยไม่ต้องพึ่งพา
พ่อ-แม่ นะครับ หากใครไม่เชื่อให้ลองคิดตามผมสิครับ ว่าแต่เดิม
ครอบครวัคนเป็นพ่อจะเป็นผูห้ารายได้แต่เพยีงคนเดยีว โดยทีค่ณุแม่
จะท�าหน้าที่เป็นแม่บ้าน แต่มาในปัจจุบันทั้งพ่อและแม่ต่างต้อง
ท�างานเพือ่ช่วยกนัหารายได้มาจนุเจอืครอบครวั ซึง่นบัวนัรายได้กใ็ช่
ว่าจะเพิ่มขึ้นมากเพียงพอกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น 

ถ้าเราพอจะนึกย้อนอดีตกันได้ในปี พ.ศ.2540 หรือเม่ือ
ประมาณ 15 ปีก่อน เงินเดือนเริ่มต้นของวิศวกรเครื่องกลในโรงงาน
อุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ที่ 15,000 บาท เกี๋ยวเตี๋ยวชามละ 20 บาท 
ปัจจุบันเงินเดือนเริ่มต้นของวิศวกรเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม
ยานยนต์อยู่ที่ 17,000 บาท ก๋วยเตี๋ยวชามละ 35 บาท หรือผ่านมา 
15 ปี เงินเดือนเริ่มต้นเพิ่มขึ้น 13.33% แต่ราคาก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง
เพิม่ขึน้ = 75% (ถ้าใช้ราคาทองค�ามาเป็นตวัเลขอ้างองิยิง่หนกักว่านี้
อีกนะครับ)

ด้วยเหตผุลต่างๆ ทีผ่มว่ามานีท้ัง้หมด ทัง้เรือ่งภาวะเศรษฐกิจ
สงัคมทีร่ายได้ต่อครอบครวัไม่ได้หาได้ง่ายเหมอืนเดมิ หรอืรายได้เพิม่
ขึ้นไม่เพียงพอกับเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น Trend ของการท�างานหา
ประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา ค่าแรงขั้นต�่าที่น่าจูงใจมากขึ้น 
ผมจึงเชื่อว่า “กระแสนักศึกษาท�างาน Part Time อาจจะบูมได้ในไม่
ช้า” ซึ่งบริษัทต่างๆ ต้องโหนกระแสนี้ให้ได้ครับ เพื่อรองรับการปรับ
ค่าแรงขั้นต�่า 300 บาทต่อวันให้ได้ไปในตัว เชื่อผมเถอะมาแน่ๆ ครับ 
Trend นี้
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