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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องโครงสร้างค่าจ้างแรงงานขั้นต้นของแรงงานในจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อ 
สนเทศเกี่ยวกับโครงสร้างค่าจ้างของแรงงานแยกตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภท
ต่าง ๆ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ผลการศึกษาพบว่า 1) กิจการขนาดใหญ่ เช่น 
อุตสาหกรรมเซรามิค ธุรกิจโรงแรมระดับ 3 และ 4 ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่มีการจัดทำ 
โครงสร้างค่าจ้างของแรงงงาน 2) กิจการขนาดกลางและเล็กในธุรกิจดังกล่าวข้างต้นไม่มีการจัดทำโครงสร้าง 
ค่าจ้าง นอกจากนี้ ยังพบว่า การกำหนดค่าจ้างจะขึ้นกับลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และการกำหนดอัตรา 
ค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด และค่าจ้างขั้นต้นที่แรงงานได้รับยังแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ประเภท และ 
ขนาดของธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 

Abstract 

 The objective of this research is to find out the information on the base wage  
structure of labour with various education levels in different kinds of business or industries.  
Research methodology is the survey research which describes the situation of base wage 
structure in Lampang Province. The results of the research show that 1) large sized enterprises  

in ceramic industry, 3 and 4 stars hotels, super store have a wage structure for labour. 2)  
the medium or small sized enterprises do not have a wage structure for labour. Moreover, wages 
depend on job description, responsibility and the official minimum wage rate of Lampang 
Province. The base wage which labour received will be different according to the level of 
education, type of business or industry, size of firm in each business or industry. 
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1.บทนำ

 แรงงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งของปัจจัย 
การผลิตในระบบเศรษฐกิจ จากข้อมูลการสำรวจ 
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2551 พบว่า 
จำนวนประชากรในภาคเหนือ 11.6 ล้านคน เป็น 
ผู้มีงานทำ 6.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 56.0 ของ 
ประชากรในภาคเหนือ สำหรับจังหวัดลำปางจาก 
จำนวนประชากร 776,726 คน เป็นผู้มีงานทำ 
ทั้ งสิ้น 413,185 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 
ของประชากรในจังหวัด จำนวนแรงงานที่มี 
สัดส่วนสูงดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง 
รายได้ให้กับภาคเศรษฐกิจ แต่รายได้หลักเพื่อการ 
ดำรงชีวิตของแรงงานส่วนใหญ่มาจากค่าจ้าง 
ค่าจ้างจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจการ 
ใช้จ่ายของแรงงาน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม 
ระดับการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าจ้างทั้งในแง่ 
ค่าจ้างที่ เป็นตัวเงินและค่าจ้างที่แท้จริง การ 
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกระทบต่ออุปสงค์ 
มวลรวมในระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ ถ้าอำนาจใน 

การใช้จ่ายของแรงงานเพิ่มมากขึ้นก็จะไปกระตุ้น
เศรษฐกิจให้ขยายตัวตามกำลังซื้อของแรงงาน ใน
ทางตรงกันข้ามถ้าอำนาจในการใช้จ่ายของ

แรงงานลดลง ก็จะมีผลกระทบให้เศรษฐกิจชะลอ
ตัวได้เช่นกัน นอกจากนี้ ค่าจ้างที่แรงงานได้รับยัง
เป็นตัวบ่งชี้ ให้เห็นถึงระดับการครองชีพของ
แรงงาน ถ้าค่าจ้างอยู่ ในระดับสูง มาตรฐานการ
ครองชีพของแรงงานโดยทั่วไปก็จะสูงตามไปด้วย 
แต่ถ้าค่าจ้างที่ ได้รับอยู่ ในค่อนข้างต่ำระดับการ
ครองชีพก็จะต่ำตามไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
การวัดระดับการครองชีพของแรงงานจากค่าจ้าง
ที่ เป็นตัวเงินจะต้องพิจารณาอัตราเงินเฟ้อใน
ระบบเศรษฐกิจประกอบด้วย เพราะหากค่าจ้าง 
ที่เป็นตัวเงินที่ ได้รับอยู่ ในระดับสูง แต่ถ้าอัตรา

เงินเฟ้อเพิ่มในอัตราที่มากกว่ารายได้ ระดับการ
ครองชีพของแรงงานก็อาจไม่สูงตามไปด้วย 
ดังนั้น การวัดค่าครองชีพจากค่าจ้างจึงนิยมใช้ 
ค่าจ้างที่แท้จริงมากกว่า 

 นอกจากนี้ ค่าจ้างยังมีบทบาทเป็นตัวแปรที่
มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในด้านอื่นอีก เช่น การนำ
ไปใช้ประกอบการวางแผนด้านต้นทุนการผลิต 
การกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาสินค้าในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นตัวแปรที่สำคัญซึ่งรัฐต้อง
นำมาพิจารณาประกอบการดำเนินนโยบายทาง 
เศรษฐกิจด้านการส่งเสริมการลงทุน แต่เนื่องจาก
โครงสร้างตลาดแรงงานที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันเป็น
ตลาดซึ่งมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ 
แรงงานแทบจะไม่มีอำนาจต่อรองค่าจ้างกับ 
นายจ้าง และตลาดแรงงานในจังหวัดลำปางก็เป็น 
หนึ่งในลักษณะดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากข้อมูล 
ของสำนักงานสถิติจังหวัดลำปางปี พ.ศ. 2551  
จากจำนวนผู้ประกอบการของจังหวัดทั้งสิ้น  
3,235 แห่ง เป็นผู้ประกอบการที่มีการจ้าง 
แรงงานต่ำกว่า 10 คน จำนวน 2,347 แห่ง 
ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานระหว่าง 10-99  
คน มีจำนวน 809 แห่ง และผู้ประกอบการที่จ้าง 
แรงงานมากกว่า 100 คน ขึ้นไปมีจำนวน 79  
แห่ง จากข้อมูลดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่ 
โครงสร้างค่าจ้างจะมีลักษณะหลากหลายและ 
แตกต่างกันไปตามประเภทและขนาดของกิจการ  
นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดเล็กที่มีเป็นจำนวนมากอาจ 
ไม่มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างอย่างเป็น 
มาตรฐาน ซึ่งจะมีผลในระยะยาวต่อการสูญเสีย 
พนักงานที่มีคุณภาพ สูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายใน 
การสรรหา คัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานใหม่  
เพื่อทดแทนพนักงานเก่า ขณะเดียวกันพนักงาน 
ที่ยังคงทำงานอยู่ก็จะขาดขวัญกำลังใจ ขาดความ
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ทุ่มเทในการทำงาน ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการ 
ทำงานโดยตรง  

 จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงเป็น 
ที่มาของการวิจัยเรื่อง โครงสร้างค่าจ้างขั้นต้น 
ของแรงงานในจังหวัดลำปาง เนื่องจากผลการ 
วิจัยอาจใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดอัตรา 
ค่าจ้างที่ เหมาะสม เพื่อความสามารถในการ 
แข่งขันขององค์กร เพราะหากแรงงานได้รับค่าจ้าง 
ในระดับที่เหมาะสม ก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นในการ 
ใช้จ่ายของแรงงาน ส่งผลต่อสภาพคล่องทาง 
การค้าและการเงินของผู้ประกอบการในจังหวัด 
ซึ่งท้ายที่สุดเศรษฐกิจของลำปางก็จะสามารถ 
เติบโตในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจในระดับ 
ประเทศ โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อหาข้อสนเทศเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง 
เริ่มต้นของแรงงาน แยกตามคุณวุฒิการศึกษา 

 2. เพื่อหาข้อสนเทศเกี่ยวกับโครงสร้าง 
ค่าจ้างตามระดับคุณวุฒิการศึกษาในธุรกิจ หรือ 
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ  

2.วิธีการศึกษา

 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง 

สำรวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบ 
ถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวม 
ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อ 
หาข้อสนเทศด้านโครงสร้างค่าจ้างขั้นต้นของ 
แรงงานในจังหวัดลำปาง โดยทำการสุ่มตัวอย่าง 
ผู้ประกอบการแบบอาศัยความน่าจะเป็นด้วยวิธี 
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) จาก 
ธุรกิจหลักของจังหวัด ซึ่งใช้จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น  
101 ตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 
ที่ร้อยละ 95 ตามหลักการคำนวณของ Yamane 

(สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 174) โดยธุรกิจที่ ใช้ 
เป็นตัวแทนในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเซรามิค จาก 
ข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง พบว่าใน 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งสิ้น 245 ราย ใน 
จำนวนนี้ เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคล 106 ราย ที่ เหลือ 139 รายเป็น 
ผู้ประกอบการที่ ไม่ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
และในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจ 
ตัวอย่าง จากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคล ซึ่งทำให้ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 80  
ตัวอย่าง จากนั้นทำการแบ่งผู้ประกอบการเป็น 3  
ประเภท ดังนี้ 1) ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ คือ 
ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานตั้งแต่ 100 คน 
ขึ้นไป 2) ผู้ประกอบการขนาดกลาง คือ ผู้ประกอบ 
การที่มีการจ้างแรงงานตั้งแต่ 50 คนถึง 99 คน  
3) ผู้ประกอบการขนาดเล็ก คือ ผู้ประกอบการที่มี 
พนักงานน้อยกว่า 50 คน 

 2. กลุ่มธุรกิจโรงแรม ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ 
ทำการสำรวจผู้ประกอบการทั้งหมดในเขตอำเภอ 
เมืองลำปาง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง ตามข้อมูล 
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาค
เหนือเขต 2 จากนั้นทำการแบ่งผู้ประกอบการ  
เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 
3 และระดับ 4 หนึ่งกลุ่ม กับผู้ประกอบการ 
โรงแรมระดับ 2 อีกหนึ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์การแบ่ง 
ตามระดับราคาห้องพักเดี่ยวของการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ถ้าราคาห้องพักอยู่ใน 
อัตรา 200 บาทขึ้นไปถึง 400 บาท จัดอยู่ ใน 
โรงแรมระดับ 2 และราคาห้องพักตั้งแต่ 400 ขึ้น 
ไปถึงราคา 700 บาท จัดอยู่ ในโรงแรมระดับ 3  
ส่วนราคาห้องพักที่อยู่ ในอัตรา 700 ขึ้นไปถึง  
1000 บาทจัดอยู่ในโรงแรมระดับ 4  
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 3. กลุ่มธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งสินค้าอุปโภค  
บริโภค ในการวิจัยได้ทำการสำรวจผู้ประกอบการ  
ในเขตอำเภอเมืองลำปางทั้งหมด 5 ราย ตาม 
ข้อมูลของหอการค้าจังหวัดลำปาง จากนั้นทำการ 
แบ่งผู้ประกอบการเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ประกอบ 
การขนาดใหญ่ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจข้ามชาติ  
2) ผู้ประกอบการขนาดกลาง เป็นผู้ประกอบการ 
ธุรกิจท้องถิ่น 

3.ผลการศึกษาและอภิปรายผล

 ในการนำเสนอผลการวิจัยจะแยกอธิบาย 
ตามกลุ่มธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม ที่ ได้จำแนกจากการ 
สุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

  1. กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค ผลการวิจัย 
พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิค 
ขนาดใหญ่ ร้อยละ 40 มีการจัดทำโครงสร้างเงิน 
เดือนแบบกำหนดเป็นขั้นเงินเดือน ส่วนร้อยละ  
60 ของผู้ประกอบการ ไม่มีการจัดทำโครงสร้าง 
เงินเดือน ซึ่งการกำหนดค่าจ้างจะอ้างอิงจาก 
ข้อมูลบัญชีเงินเดือนข้าราชการ และการกำหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการจะพิจารณาจากลักษณะงาน ภาระ 

ความรับผิดชอบ และคุณวุฒิในการศึกษา  
ประกอบการกำหนดค่าจ้างขั้นต้น 

 สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย เมื่อจำแนก 
ตามคุณวุฒิการศึกษาพบว่า ผู้มีคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาโทจะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย  
10,765 บาท ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะได้รับ 
อัตราค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 6,900-11,765 บาท  
แตกต่างกันตามสาขาวิชาชีพที่จบ ส่วนผู้มีคุณวุฒิ 
ระดับ ปวส. จะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย  
5,500-6,170 บาท และผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. จะ 
ได้รับค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 4,600 บาท 

 กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิค 
ขนาดกลาง ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการ 
ทั้งหมดในกลุ่มนี้ ไม่มีการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง  
ซึ่งการกำหนดค่าจ้างจะอ้างอิงข้อมูลจากอัตรา 
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของจังหวัด สำหรับอัตรา 
ค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย เมื่อจำแนกตามคุณวุฒิการ 
ศึกษาพบว่าผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะได้รับ 
อัตราค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 6,000-6,500 บาท ผู้มี 
คุณวุฒิระดับ ปวส. จะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต้น 
เฉลี่ย 5,100 บาท และผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. จะ 
ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 4,200 บาท 

 กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิค 
ขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการทั้งหมด 
ในกลุ่มนี้ ไม่มีการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง ซึ่งการ 
กำหนดค่าจ้างจะอ้างอิงข้อมูลจากอัตราค่าจ้าง 
แรงงานขั้นต่ำของจังหวัด สำหรับอัตราค่าจ้าง 
ขั้นต้นเฉลี่ย เมื่อจำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
พบว่าผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะได้รับค่าจ้าง 
ขั้นต้นเฉลี่ย 4,750-5,350 บาท ผู้มีคุณวุฒิระดับ  
ปวส. จะได้รับค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 4,280 บาท 
และ ผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. จะได้รับค่าจ้างขั้นต้น
เฉลี่ย 3,950 บาท 

 2. กลุ่มธุรกิจโรงแรม ผลการวิจัยกลุ่มธุรกิจ 
โรงแรมระดับ 3 และระดับ 4 พบว่า ร้อยละ 50  
ของผู้ประกอบการมีการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง 
โดยจัดทำเป็นแบบขั้นเงินเดือน และอีกร้อยละ  
50 ไม่มีการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างซึ่งการกำหนด 
อัตราค่าจ้างจะใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด 
เป็นข้อมูลอ้างอิง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะ 
พิจารณาจากลักษณะงาน ภาระความรับผิดชอบ 
และคุณวุฒิในการศึกษา ประกอบการกำหนด 
ค่าจ้างขั้นต้น 
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 สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต้นพบว่า ผู้มีคุณวุฒิ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับค่าจ้างขั้นต้น 
เฉลี่ย 5,285-5,420 บาท แตกต่างกันตามสาขา 
วิชาชีพที่จบ ส่วนผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. 
จะได้รับค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 4,800-5,000 บาท 
และผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ได้รับค่าจ้าง 
ขั้นต้นเฉลี่ย 4,200-4,300 บาท 

 กลุ่มธุรกิจโรงแรมระดับ 2 ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ไม่มีการจัดทำ 
โครงสร้างค่าจ้าง การกำหนดค่าจ้างขึ้นอยู่กับ 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด และการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต้น เมื่อ 
จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษาพบว่า ผู้มีคุณวุฒิ 
ระดับ ปวส. สายพาณิชย์ ได้รับค่าจ้างขั้นต้น  
เฉลี่ย 3,650 บาท และผุ้มีคุณวุฒิระดับ ปวช.  
สายพาณิชย์ได้รับค่าจ้างขั้นต้น เฉลี่ย 3,430 บาท 

 3. กลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภค 
บริโภคจากการวิจัยพบว่า กลุ่มธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง 
สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ในจังหวัดลำปาง  
จะมีการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างแบบกำหนดเป็น 
ขั้นเงินเดือน โดยเกณฑ์การกำหนดค่าจ้างขั้นต้น 
จะพิจารณาจากลักษณะของงาน ภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบเป็นอันดับแรก ส่วนประสบการณ์ 
การทำงาน หรือฝึกงาน และคุณวุฒิการศึกษา 
จะพิจารณาเป็นอันดับรองลงมา 

 สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต้น เมื่อจำแนกตาม 
ระดับคุณวุฒิการศึกษา พบว่าผู้มีคุณวุฒิปริญญา 
ตรีจะได้ค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ยระหว่าง 6,030-8,105  
บาท แตกต่างกันตามสาขาวิชาชีพที่จบ ส่วนผู้มี 
คุณวุฒิระดับ ปวส. สายช่างเทคนิคจะได้รับค่า 
จ้างขั้นต้น เฉลี่ย 6,180 บาท สายพาณิชย์ ได้รับ 
ค่าจ้างขั้นต้น เฉลี่ย 4,780 บาท สำหรับผู้มี 

คุณวุฒิระดับ ปวช. สายช่างเทคนิคได้รับค่าจ้าง
ขั้นต้น เฉลี่ย 4,470 บาท สายพาณิชย์ ได้รับ 
ค่าจ้างขั้นต้น เฉลี่ย 4,560 บาท  

 ส่วนกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภค 
บริโภคขนาดกลาง ผู้ประกอบการไม่มีการจัดทำ 
โครงสร้างค่าจ้าง การกำหนดค่าจ้างจะใช้ข้อมูล 
อ้างอิงจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดเป็น 
เกณฑ์การพิจารณาในอันดับแรก นอกจากนี้  
จะพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน และ 
คุณวุฒิการศึกษาของแรงงาน ประกอบเป็นอันดับ 
รองลงมา 

 สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต้นพบว่า ผู้มีคุณวุฒิ 
ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาจะได้รับค่าจ้างขั้นต้น  
เฉลี่ย 4,850 บาท ส่วนผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวส. 
สายพาณิชย์ ได้รับค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 4,500 บาท 
และผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. สายพาณิชย์ ได้รับค่า 
จ้างขั้นต้นเฉลี่ย 4,000 บาท 

 ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นชี้ ให้ เห็นว่า  
ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างในการกำหนด 
ค่าจ้างขั้นต้นขึ้นอยู่กับ คุณวุฒิการศึกษา ลักษณะ 
งาน ประเภทและขนาดของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้อง 
กับผลงานวิจัยของชนินทร์ มี โภคิน (2544) 
นอกจากนี้ ในการวิจัยยังพบอีกว่า ธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของจังหวัดลำปางกำหนด
ค่าจ้างขั้นต้นให้แก่แรงงานที่มีคุณวุฒิการศึกษาตั้ง
แต่ระดับ ปวช. ขึ้นไปค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ มีเพียงกลุ่มธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดที่กำหนดค่าจ้าง
ขั้นต้นให้แก่แรงงานในระดับเดียวกับบัญชีเงิน
เดือนข้าราชการหรือสูงกว่าเล็กน้อย ซึ่งธุรกิจกลุ่ม

นี้มีจำนวนเพียงประมาณร้อยละ 3 ของกลุ่มธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมทั้งหมดในจังหวัด ประกอบกับ
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ความต้องการจ้างงานส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการ 
จะมีความต้องการจ้างแรงงานในระดับคุณวุฒิการ
ศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มากกว่าระดับ
ปริญญาตรี เนื่องจากข้อจำกัดจากฐานรายได้ของ
ผู้ประกอบการ ข้อค้นพบนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึง
สาเหตุของการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะผู้ที่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเข้าสู่
เมืองใหญ่และเป็นข้อค้นพบใหม่จากการวิจัยครั้งนี้ 

4.สรุป

 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ธุรกิจหรือ 
อุตสาหกรรมที่มีการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างมักจะ 
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และโครงสร้างค่าจ้าง 
ที่ ใช้มักจะเป็นแบบการกำหนดเป็นขั้นเงินเดือน  
ส่วนผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ 
ไม่มีการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ในการกำหนด 
ค่าจ้างขั้นต้นมักใช้ข้อมูลอ้างอิงจากการกำหนด 
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของจังหวัด 

 ส่วนเกณฑ์ ในการพิจารณาประกอบการ 
กำหนดค่าจ้างผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะให้ความ 
สำคัญกับลักษณะของงาน และภาระความรับผิด 
ชอบเป็นอันดับแรก รองลงมาจะพิจารณาจาก 

คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน  

 สำหรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต้นที่แรงงาน 
ได้รับ พบว่า 1) ค่าจ้างแรงงานขั้นต้นในจังหวัด 
ลำปางมีความแตกต่างกันตามคุณวุฒิการศึกษา  
โดยเมื่อแยกคุณวุฒิการศึกษาตามสาขาวิชาชีพจะ 
พบว่าสาขาวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อองค์กร หรือ 
เป็นที่ต้องการขององค์กรจะได้รับค่าจ้างตอบแทน 
ขั้นต้นในอัตราที่สูงกว่า เมื่อเทียบในระดับคุณวุฒิ 
การศึกษาเดียวกันแต่ต่างสาขาวิชาชีพ 2) ค่าจ้าง

แรงงานขั้นต้นในจังหวัดลำปางมีความแตกต่างกัน
ตามประเภทและขนาดธุรกิจ กล่าวคือ  

 2.1) ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  
แต่มีขนาดต่างกันจะกำหนดค่าจ้างขั้นต้นให้แก่ 
แรงงานต่างกัน แม้จะมีคุณวุฒิการศึกษา และ 
สาขาวิชาชีพในระดับเดียวกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจาก 
ปัจจัยด้านผลประกอบการของกิจการเป็นสำคัญ 

 2.2) ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมต่างประเภท 
กัน แต่มีขนาดเดียวกันพบว่า การจ่ายค่าจ้าง 
ขั้นต้นให้แก่แรงงานก็จะต่างกัน แม้แรงงานจะมี 
คุณวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาชีพในระดับเดียวกัน 
ซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างในผลประกอบการ 
ของกิจการในแต่ละประเภท 

5.กิตติกรรมประกาศ

 การวิจัย เรื่อง โครงการค่าจ้างขั้นต้นของ 
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