
 

11.1%

5.9%
5.3%

2.9%
2.8% 2.0% 2.0% 1.4%0.5%

0.2%

65.9%

 บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

การสํารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน เป็น
โครงการสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน  (ก .พ . )  และสํานักงานสถิ ติแห่งชาติ        
ได้ร่วมกันจัดทําขึ้นต้ังแต่ปี 2539 ปัจจุบันจัดทําทุก 
2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน ตลอดจนสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลต่าง ๆ ที่สถานประกอบการเอกชนให้แก่
พนักงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ
โค ร งส ร้ า ง แ ละอั ต ร าค่ า ตอบแทนระหว่ า ง
ภาค เอกชนและภาคราชการ  และนํ า เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) 
เพื่อใช้ เ ป็นแนวทางประกอบในการพิจารณา
ปรับปรุงระบบค่าตอบแทนในภาครัฐให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนใน
ตลาดแรงงานต่อไป 

 การสํ ารวจค่ าตอบแทนภาคเอกชน           
คุ้มรวมสถานประกอบการในภาคเอกชนทั่วประเทศ 
ที่มีพนักงานประจําหรือลูกจ้างต้ังแต่ 101 คนขึ้นไป 
ซึ่งประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทํา
เหมืองแร่ การผลิต การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 
การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีกฯ โรงแรมและ
ภัตตาคาร การขนส่งฯ การเป็นตัวกลางทางการเงิน 
กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ โรงพยาบาลเอกชน 
และการบริการด้านนันทนาการฯ สําหรับการสํารวจ
ในปี 2552 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้เพิ่มคุ้มรวม
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชนขึ้นเป็นปีแรก          
แต่เนื่องจากกลุ่มงานระดับตําแหน่งของกิจกรรม
โรงพยาบาลนั้นม ีความแตกต ่างจากก ิจกรรม
ประเภทอื ่น ดังนั้นสรุปข้อมูลเบ้ืองต้นของการ
สํารวจจึงนําเสนอแยกค่าตอบแทนเฉลี่ยของ
พนักงานประจําเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนเฉลี่ย
ต่อเดือนของพนักงาน (ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน) 
และค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานเฉพาะ
โรงพยาบาลเอกชน  

 
 

การสํ า ร ว จ ในป ี 2 5 5 4  นี ้ ม ีส ถ าน -
ประกอบการที ่ตกเป ็นต ัวอย ่างจํานวนทั ้งสิ ้น 
5,686 แห่ง โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2554 สําหรับ
ข้อมูลที่นําเสนอครั้งนี้เป็นผลการดําเนินกิจการของ
สถานประกอบการในรอบปี 2553 (1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2553) สรุปได้ดังนี้ 
 1. จํานวนสถานประกอบการ   

จํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้นที่อยูใ่นขอบข่าย
มีจํานวน 9,463 แห่ง โดยแยกตามกิจกรรม ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมโรงพยาบาลเอกชน มีจํานวน
สถานประกอบการ 192 แห่ง หรือร้อยละ 2.0  

1.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ มีจํานวน
สถานประกอบการ 9,271 แห่ง ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 65.9) 
เป็นสถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การผลิต รองลงมาคือธุรกิจ การขายส่ง การขายปลีก 
การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 11.1 กิจกรรม
ด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ และธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 
มีร้อยละ 5.9 และร้อยละ 5.3 ตามลําดับนอกเหนือจาก
ที่กล่าวข้างต้น มีไม่มากนักแต่ละกิจกรรมตํ่ากว่า
ร้อยละ 3.0 ของสถานประกอบการทั้งสิ้น 
แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนก

ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   

 
                 
 
 
 
 
 

   

 
         
 
 
 
 
 

 

 9,463 
แห่ง 

 การผลิต (65.9 %) 
 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
 รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและ 
 ของใช้ในครัวเรือน (11.1 %) 
 กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและ 
 กิจกรรมทางธุรกิจ (5.9%) 
 โรงแรมและภัตตาคาร (5.3 %) 
 การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า ตัวแทนธุรกิจ- 
 การท่องเที่ยว และการโทรคมนาคม (2.9 %) 
 การก่อสร้าง (2.8 %) 
 การเป็นตัวกลางทางการเงิน (2.0 %) 
 โรงพยาบาลเอกชน (2.0 %) 
  การบริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรมและการศึกษา 
  และการบริการส่วนบุคคลอ่ืน  (1.4 %) 
  การทําเหมืองแร่ (0.5 %) 
  การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา (0.2 %) 
 
 



 
โรงพยาบาลเอกชน 
การเป็นตัวกลางทางการเงิน 
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว  
    และการโทรคมนาคม 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  
    รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและ ของใช้ในครัวเรือน 
การก่อสร้าง 
การทําเหมืองแร่ 
กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ 
โรงแรมและภัตตาคาร 
การผลิต 
การบริการด้านนันทนาการฯ 

 

2. ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานประจํา 
 2.1 ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงาน
ประจํา 

เมื่อพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน
ทุกระดับจําแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
พบว่า  ค่าตอบแทนเฉลี่ย ต่อเดือนของสถาน -
ประกอบการที่ประกอบกิจกรรมโรงพยาบาลเอกชน
ได้รับเงินค่าตอบแทนเฉลี ่ยต่อเดือนสูงที่สุด คือ 
33,391 บาท รองลงมาเป็นสถานประกอบการที่
ประกอบกิจกรรมการเป็นตัวกลางทางการเงิน 
31,908 บาท กิจกรรมการไฟฟ้า ก๊าซ และการ
ประปา 28,381 บาท และกิจกรรมการขนส่ง 
สถานที่เก็บสินค้า ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว และ
การโทรคมนาคม ได้ร ับเง ินค่าตอบแทนเฉลี ่ย   
ต่อเดือน ประมาณ 27,548 บาท ตามลําดับ ส่วน
สถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมประเภท
อ่ืน ๆ ได้รับเงินค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 
25,000 บาท 
แผนภูมิ 2 ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงาน

ประจํา จําแนกตามประเภทกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงาน
ประจํา (ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน) 

 ในปี 2553 ผู้ที่ทํางานในระดับผู้อํานวยการฝ่าย 
ได้รับเงินค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน (ไม่รวมเงินโบนัส) 
ประมาณ 106,183 บาท ระดับผู้จัดการแผนก      
ได ้ร ับเงินค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 
56,015 บาท สําหรับระดับหัวหน้างานระดับต้น 
และผู้ปฏิบัติที่มี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 33,390 บาท 
และ 23,140 บาท ตามลําดับ ส่วนผู้ปฏิบัติที่มีวุฒิ
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ได้รับเงินค่าตอบแทนเฉลี่ย
ต่อเดือนประมาณ 13,341 บาท 

 
แผนภูมิ 3 ค่าตอบแทนเฉลีย่ต่อเดือนทีพ่นักงาน

ประจําได้รบัจากสถานประกอบการ 
จําแนกตามระดับตําแหน่ง   
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หมายเหต ุ :  ค่าตอบแทนเฉลี่ยไม่รวมเงนิโบนัส 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนเฉลี่ย (บาท/เดือน) 

ผู้อํานวยการ 
ฝ่าย 

ผู้จัดการ 
แผนก 

หัวหน้างาน 
ระดับต้น 

ผู้ปฏิบัติ 
วุฒิ ป.ตรี 
ขึ้นไป 

ผู้ปฏิบัติ 
วุฒิตํ่ากว่า 

ป.ตรี 

120,000
100,000

ค่าตอบแทนทั้งสิ้น 

เงินเดือน 

เงินที่ได้รับตามผลงาน 
เงินเพ่ิมอื่น 

 

ระดับ 
ตําแหน่ง 
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ค่าตอบแทนเฉลี่ย (บาท/เดือน) 

ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 



 

เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉลี่ยฯ ในระยะ 
14 ปีที่ผ่านมา พบว่า ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน         
(ไม่รวมเงินโบนัส) ของพนักงานประจํามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกระดับตําแหน่ง โดยในปี 2553 ระดับผู้
ปฏิบัติมีอัตราเพิ่มของค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนสูง
กว่าระดับตําแหน่งอื่นๆคือ ร้อยละ 13.6 หรือจาก 
16,055 บาท ในปี 2551 เป็น 18,241 บาท ในปี 
2553 รองลงมาคือ ตําแหน่งหัวหน้างานระดับต้น 
ระดับผู้อํานวยการฝ่าย และระดับผู้จัดการแผนก มี
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น  ประมาณร้อยละ 
12.4 ร้อยละ 6.3 และร้อยละ 4.6 ตามลําดับ  
แผนภูมิ 4 ค่าตอบแทนเฉลีย่ต่อเดือนทีพ่นักงาน

ประจําได้รบัจากสถานประกอบการ 
พ.ศ. 2540 - 2553 จําแนกตาม   
ระดับตําแหน่ง  
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หมายเหตุ :  ค่าตอบแทนเฉลี่ยไม่รวมเงินโบนัส           
                 ปี 2546 เว้นการสํารวจ 

 

 

 

 

 

2.3 ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดอืนของพนักงาน
ประจําของโรงพยาบาลเอกชน 

• เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 

เมื่อพิจารณาค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของ
พนักงานในโรงพยาบาลเอกชน ในปี 2553 พบว่า 
เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการได้รับ
ค่าตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดคือ 131,846 บาท รองลงมา
คื อ  ตํ า แหน่ ง ร อ งผู้ อํ า น ว ยก า ร  และผู้ ช่ ว ย
ผู้ อํานวยการ ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน
89,132 บาท และ 68,275 บาท ตามลําดับ สาํหรบั
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าตึก และหัวหน้าแผนก
ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 50,000 
บาท 

• เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล 

ค่าตอบแทนเฉลี่ยของเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล 
ตําแหน่งแพทย์เฉพาะทางได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย
ต่อเดือนสูงสุดคือ  113,922 บาท รองลงมาคือ 
ตํ าแหน่ งแพทย์ทั่ ว ไป  และทันตแพทย์ ไ ด ้ร ับ
ค ่าตอบแทนเฉลี ่ยต่อเดือน 90,016 บาท และ
77,379 บาท ตามลําดับ สําหรับตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และผู้ช่วยพยาบาล ได้รับ
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท 

• เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ 

ด้านเจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ พบว่า 
ตําแหน่งเภสัชกร ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน
สูงสุดคือ 34,456 บาท รองลงมาคือ ตําแหน่งนักรังสี
ก า ร แพทย์ และนั ก เ ทคนิ ค ก า ร แพทย์ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน 28,879 บาท และ 
27,644 บาท  ตามลํ าดับ  สํ าหรับตําแหน่ งนัก
กายภาพบําบัด และนักโภชนาการ ได้รับค่าตอบแทน
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 25,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนเฉลี่ย (บาทต่อเดือน) 

ป ี



ตาราง 1 ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนทีพ่นกังาน
ประจําของโรงพยาบาลเอกชนได้รับ 
จําแนกตามกลุ่มงาน และระดับตําแหน่ง 

 

 ค่าตอบแทนเฉลี่ย (บาทต่อเดือน) 

กลุ่มงาน รวม เงินเดือน เงินตาม เงิน 

ระดับตําแหน่ง   ผลงาน เพ่ิมอื่น 

เจ้าหน้าที่ระดับบรหิาร    

ผู้อํานวยการ 131,846 93,704 21,502 16,640 

รองผู้อํานวยการ 89,132 64,470 13,641 11,021 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 68,275 51,373 8,849 8,053 

หัวหน้าฝ่าย 47,590 33,253 6,950 7,387 

หัวหน้าแผนก 33,641 24,005 4,663 4,973 

หัวหน้าตึก 32,048 22,655 5,569 3,824 

เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล 

แพทย์ทั่วไป 90,016 62,070 17,281 10,665 

แพทย์เฉพาะทาง 113,922 81,623 21,586 10,713 

ทันตแพทย์ 77,379 57,331 14,094 5,954 

พยาบาลวิชาชีพ 29,746 20,283 5,453 4,010 

พยาบาลเทคนิค 27,778 17,336 6,860 3,582 

ผู้ช่วยพยาบาล 20,988 11,438 6,695 2,855 

เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ 

นักกายภาพบําบัด 24,248 16,284 3,830 4,134 

นักเทคนิคการแพทย์ 27,644 18,009 5,343 4,292 

เภสัชกร 34,456 21,937 7,810 4,710 

นักโภชนาการ 22,467 15,252 3,931 3,284 

นักรังสีการแพทย์ 28,879 17,078 7,043 4,758 

 
หมายเหตุ   :  ค่าตอบแทนเฉลี่ยไม่รวมเงนิโบนัส 
เงินเพิ่มอ่ืน  : หมายถึง ค่าตอบแทนที่นายจ้าง/สถานประกอบการ

จ่ายให้พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น ค่าวิชาชีพ  
เงินประจําตําแหน่ง ค่าเช่าบ้าน ค่าครองชีพ ค่าอาหาร   
ค่าเดินทาง/น้ํามันรถ ค่าเสี่ยงภัย เบี้ยกันดาร เป็นต้น 
(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและเงินโบนัส) 

3. อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของ
พนักงานใหม่แรกบรรจุ 

• วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า  

จากตาราง 2 พบว่า พนักงานตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักเขียนโปรแกรม ได้รับ
เ ง ิน เ ด ือน เฉลี ่ยหล ัง ก ารทดลองงานส ูงกว ่า
ตําแหน่งอื่น ๆ คือประมาณเดือนละ 7,913 บาท 
รองลงมาคือ นักทรัพยากรบุคคล/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ประมาณเดือนละ 7,056 บาท 
และนักประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ประมาณเดือนละ 6,932 บาท สําหรับเงินเพิ่มอ่ืน
เฉลี่ยหลังพ้นการทดลองงานที่พนักงานใหม่ได้รับ 
พบว่าส่วนใหญ่ได้รับเงินเพิ่มอ่ืนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
ประมาณเดือนละ 1,000 บาท ถึง 1,200 บาท 

• วุฒิปวส. หรือเทียบเท่า   

สําหรับผู้ที่มีวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ใน
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักเขียนโปรแกรม 
ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยหลังการทดลองงานสูงกว่า
ตําแหน่งอื่น คือประมาณเด ือนละ  8,967 บาท 
รองลงมาคือ นักวิทยาศาสตร์/นักเคมี และนักทรัพยากร
บุคคล/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/ เจ้าหน้าที่ทรัพยากร
บุคคลประมาณเดือนละ 8,817 บาท และ 8,026 บาท 
ตามลําดับ สําหรับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยหลังพ้นการ
ทดลองงานที่พนักงานใหม่ได้รับ พบว่า ตําแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์/เคมี ได้รับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยต่อเดือน
มากท่ีสุด คือประมาณเดือนละ 2,925 บาท ส่วน
ตําแหน่งอื ่น ๆ ได้รับเงินเพิ ่มอื่นเฉลี ่ย ต่อเดือน
น้อยกว่า 1,400 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
ในกลุ่มพนักงานที่มี วุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า พบว่า พนักงานแรกบรรจุตําแหน่งเภสัชกร 
ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนหลังทดลองงาน
สูงกว่าตําแหน่งอื่น คือ ประมาณเดือนละ 18,234 บาท 
รองลงมาคือ ตําแหน่งวิศวกรเหมืองแร่/วิศวกรไฟฟ้า/
เครื่องกล ตําแหน่งสถาปนิก และนักรังสีการแพทย์ 
ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 
15,969 บาท 15,729 บาท และ 15,664 บาท 
ตามลําดับ สําหรับเงินเพิ่มอ่ืนเฉลี่ยหลังพ้นการ
ทดลองงานที่พนักงานใหม่ได้รับ พบว่า ตําแหน่ง
เภสัชกรได้ร ับเงินเพิ ่ม อื ่นเฉลี ่ยต่อเดือนสูงกว่า
ตําแหน่งอื่น คือ ประมาณเดือนละ 4,695 บาท 
รองลงมา คือ ตําแหน่งพยาบาล และนักเทคนิค
การแพทย์ ประมาณเดือนละ 3,400 บาท และ 
3,328 บาท ตามลําดับ ส่วนตําแหน่งอื่น ๆ ได้รับ
เงินเพิ่มอ่ืนเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท  

• วุฒิปริญญาโท/เอก หรือเทียบเท่า 

 พบว่า พนักงานแรกบรรจุตําแหน่งแพทย์
ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าตําแหน่งอื่น คือ 
ประมาณเดือนละ 61,050 บาท รองลงมาคือ 
ตําแหน่งทันตแพทย์ ประมาณ 55,842 บาท ส่วน
เงินเพิ่มอ่ืนเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานแรกบรรจุ 
พบว่า ตําแหน่งทันตแพทย์ได้รับเงินเพิ่มอ่ืนเฉลี่ยต่อ
เดือนมากที่สุดประมาณ 13,491 บาท รองลงมาคือ 
แพทย์  และนัก วิชาการขนส่ ง/นักโลจิส ติกส์           
ได้รับเงินเพิ่มอ่ืนเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 12,323 บาท 
และ 11,954 บาท  ตามลําดับ 

 

 

 
ตาราง  2 อัตราคา่ตอบแทนเฉลี่ยต่อเดอืนของพนักงานใหม่แรกบรรจ ุจําแนกตามวฒุิการศึกษา และตําแหนง่  
 

วุฒิการศึกษา 
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท/ เอก ตําแหน่ง 

เงินเดือน เงินเพิ่มอื่น เงินเดือน เงินเพิ่มอื่น เงินเดือน เงินเพิ่มอื่น เงินเดือน เงินเพิ่มอื่น 
เจ้าพนักงานธุรการ/ เจ้าหน้าท่ีธุรการ/
พนักงานพิมพ์ดีด 

 
6,759 

 
1,120 

 
7,534 

 
1,348 

 
9,366 

 
1,425 

 
- 

 
- 

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี/ 
เจ้าหน้าที่บัญชี/ เจ้าหน้าที่การเงิน 

 
6,848 

 
1,074 

 
7,792 

 
1,383 

 
10,174 

 
1,723 

 
17,643 

 
4,294 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวางแผน - - - - 11,912 1,713 19,005 3,101 

นักทรัพยากรบคุคล/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/
เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบุคคล 

 
7,056 

 
1,091 

 
8,026 

 
1,231 

 
10,410 

 
1,677 

 
18,524 

 
3,578 

นักประชาสัมพันธ/์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6,932 1,003 7,515 1,036 9,738 1,534 16,664 2,486 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักเขยีนโปรแกรม 7,913 1,124 8,967 1,361 13,987 1,935 20,692 2,182 

นิติกร/นักกฎหมาย - - - - 15,089 1,964 20,516 3,143 

เศรษฐกร/นักเศรษฐศาตร์ - - - - 14,085 2,280 20,027 3,066 

วิศวกรเหมืองแร่/วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล - - - - 15,969 2,549 20,769 4,560 

สถาปนิก - - - - 15,729 1,938 20,173 3,269 

นักทรัพยากรธรณี - - - - 15,333 1,984 21,829 2,187 

นักวิชาการขนส่ง/นักโลจิสติกส์ - - - - 12,621 2,101 17,760 11,954 

นักวิทยาศาสตร์/นักเคม ี - - 8,817 2,925 13,402 2,861 20,362 5,425 
แพทย์ - - - - - - 61,050 12,322 
ทันตแพทย์ - - - - - - 55,842 13,491 
พยาบาล - - - - 14,515 3,400 21,662 4,104 
เภสัชกร - - - - 18,234 4,695 18,000 10,000 
นักเทคนิคการแพทย์ - - - - 13,693 3,328 20,587 4,100 
นักรังสีการแพทย์ - - - - 15,664 2,953 - - 
นักโภชนาการ - - - - 11,656 1,597 - - 
 
 

เงินเพิ่มอ่ืน  : หมายถึง ค่าตอบแทนที่นายจ้าง/สถานประกอบการจ่ายให้พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น ค่าวิชาชีพ  เงินประจําตําแหน่ง ค่าเช่าบ้าน 
ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง/น้ํามันรถ ค่าเสี่ยงภัย เบี้ยกันดาร เป็นต้น (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและเงินโบนัส) 

 

(หน่วย : บาทต่อเดือน) 

หมายเหตุ  : - ไม่มีข้อมูล 



 

0.2%

83.1%

16.7%

4. การปรับอัตราเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่ม  

  ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2553 สถานประกอบการทุกประเภทกิจกรรม 
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.1 มีการปรับขึ้นเงินเดือน
และ/หรือเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจากปี 2552            
ส่วนสถานประกอบการที่ ไม่ ไ ด้ปรับเงินเดือน           
และ/หรือเงินเพิ่มให้แก่พนักงาน มีร้อยละ 16.7 
และสถานประกอบการที่ปรับลดเงินเดือนและ/
หรือเงินเพิ่มให้แก่พนักงานมีร้อยละ 0.2 

 
แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนก

ตามการปรับเงินเดือนและ/หรือเงิน
เพิ่มของพนักงานประจาํ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาร้อยละของอัตราเงินเดือนที่มี
การปรับขึ้น/ปรับลดโดยเฉลี่ยของสถานประกอบการ
ระหว่างปี 2540 ถึงปี 2553 พบว่า ในกลุ่มสถาน-
ประกอบการที่ระบุว่ามีการปรับขึ้นเงินเดือนนั้น ปี 
2548 มีอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนสูงสุด        โดย
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 7.9 ของเงินเดือน รองลงมาคือ 
ปี 2540 มีอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 7.7  
สําหรับปี 2553 มีการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนร้อยละ 
6.3  

ส่วนในกลุ่มสถานประกอบการที่ระบุ ว่า     
มีการปรับลดอัตราเงินเดือน พบว่า มีการปรับลด
อัตราเงินเดือนในปี 2544 มากที่สุด โดยเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 14.5 รองลงมาคือ ปี 2540 มีการ
ปรับลดอัตราเงินเดือนร้อยละ 11.5 สําหรับ ปี 2553 
มีการปรับลดอัตราเงินเดือนร้อยละ 9.9 

 
แผนภูมิ 6 ร้อยละของอัตราเงินเดือนที่ปรับขึ้น/

ปรับลดโดยเฉลี่ยของสถานประกอบการ 
พ.ศ. 2540 – 2553 
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            หมายเหตุ : ปี 2546 เว้นการสํารวจ 

 
 
 
 
 
 

ปรับขึ้น           ปรับลด 

 ร้อยละ 

ปี 

ปรับขึ้น 

ไม่ปรับ 

ปรับลด 

 9,463 แห่ง 



 

5. การให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  
 ผลการสํารวจ พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของ
สถานประกอบการทุกประเภทกิจกรรม หรือร้อยละ 
53.4 ไม่ให้สิทธิด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน 
ส่วนที่ให้สิทธิฯ มีประมาณร้อยละ 46.6 ทั้งนี้ 
ไม่รวมสิทธิจากกองทุนประกันสังคม และการ
รักษาพยาบาลของแพทย์/ พยาบาลในสถาน-
ประกอบการ   

เมื่ อพิจารณาตามประเภทกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ พบว่า สถานประกอบการประเภท
โรงพยาบาลเอกชนให้สิทธิด้านการรักษาพยาบาล
มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 92.9 รองลงมา คือ การเป็น
ตัวกลางทางการเง ินร ้อยละ 75.7 การขายส่ง      
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 
ของ ใช้ ส่ วน บุคคล  และของ ใช้ ในครั ว เ รื อน         
และกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์การให้ เช่ า        
และกิจกรรมทางธุรกิจ ประมาณร้อยละ 57.9          
และ 52.9 ตามลําดับ สําหรับกิจกรรมประเภทอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น มีการให้สิทธิด้านการ
รักษาพยาบาลตํ่ากว่าร้อยละ 47.0  
ตาราง 3 ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนก

ตามการให้สวัสดิการด้านการรักษา 
พยาบาลแก่พนักงาน และประเภท
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 

สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ประเภทกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ รวม ให้สิทธ ิ ไม่ให้สิทธ ิ

รวม 100.0 46.6 53.4 
การทําเหมืองแร่ 100.0 7.9 92.1 
การผลิต 100.0 42.5 57.5 
การไฟฟ้า ก๊าซ  
และการประปา 

 
100.0 

 
17.7 

 
82.4 

การก่อสร้าง 100.0 42.6 57.4 
การขายสง่ การขายปลีก 
การซ่อมแซมยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคล และของใช้ใน
ครัวเรือน 

 
 
 

100.0 

 
 
 

57.9 

 
 
 

42.1 

โรงแรมและภัตตาคาร 100.0 46.2 53.8 
การขนส่งฯ 100.0 46.2 53.8 
การเป็นตัวกลางทางการเงิน 100.0 75.7 24.3 
กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์
การให้เช่าและกิจกรรมทาง
ธุรกิจ 

 
 

 100.0 

 
 

52.9 

 
 

47.1 

โรงพยาบาลเอกชน 100.0 92.9 7.1 

การบริการด้านนันทนาการฯ 100.0 46.1 53.9 

6. สวัสดิการอื่น ๆ  
 ด้านสวัสดิการ พบว่า ส่วนใหญ่ของสถาน-
ประกอบการทุกประเภทกิจกรรมให้สวัสดิการ
เกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงาน/ให้ค่าเครื่องแต่งกาย คือ 
มีประมาณร้อยละ 84.2 รองลงมาคือ ให้เงินช่วยเหลือ
ทางสังคม ร้อยละ 78.9 ส่วนสถาน-ประกอบการที่ให้
ค่าเบี้ยขยัน ร้อยละ 66.6 จัดรถรับส่งพนักงาน/ค่า
ยานพาหนะ/ค่าพาหนะ/ ค่าน้ํามัน ร้อยละ 51.5 จัด
ที่พักให้/ให้เงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พัก ร้อยละ 39.6 ให้
ค่าอาหารกลางวัน/จัดอาหารกลางวันให้ ร้อยละ 35.4 
ให้เงินกู้ยืม ร้อยละ 34.7 ให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
ร้อยละ 28.0 ให้เงินช่วยเหลือบุตร ร้อยละ 22.8 และ
ที่ให้สวัสดิการอื่น ๆ มีประมาณร้อยละ 14.2 
 
แผนภูมิ 7 ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนก

ตามการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน 1/ 
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        หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 

 

สวัสดกิารที่สถานประกอบการจัดให้พนักงาน 

ให้เครื่องแบบฯ  
 ให้เงินช่วยเหลือทางสังคม   
ให้ค่าเบี้ยขยัน   
จัดรถรับ-ส่งฯ    
จัดที่พักให้ฯ  

ให้ค่าอาหารกลางวันฯ   
 ให้เงินกู้ยืม  
ให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ   
ให้เงินช่วยเหลือบุตร   
อ่ืน ๆ  

ร้อยละ 

สวัสดกิาร 



 

7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถาน-
ประกอบการ 

 ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 
สถานประกอบการทั่วประเทศ ร้อยละ 23.9 

ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องปัญหาและอุปสรรคที่
สําคัญ  ในจํานวนนี้  ร้อยละ 48.5  ระบุว่าได้รับ
ผลกระทบจากการขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 24.2 ระบุว่าขาดแคลนแรงงานในช่วงเทศกาล/ 
ฤดูกาล ร้อยละ 13.9 ขาดแคลนวัตถุดิบ และร้อยละ 
8.3 ระบุว่าขาดแหล่งเงินทุนใหกู้้ยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 
เป็นต้น 

 

 ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐ 
สําหรับความช่วยเหลอืที่ต้องการจากหน่วยงาน 

ของรัฐนั้น มีสถานประกอบการทั่วประเทศร้อยละ 15.7 
แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ โดยในจํานวนนี้ได้ระบุ
ความต้องการ ดังนี้ ร้อยละ 30.3 ต้องการให้รัฐมีมาตรการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นโดยเร็วทีสุ่ด ร้อยละ 26.3 ต้องการ 
ให้รัฐสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถของแรงงาน 
ให้ตรงกับตลาดแรงงานและร้อยละ 10.2 ต้องการให้รฐัมี
มาตรการสนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าแก่สถานประกอบการ 
และต้องการให้รัฐมีมาตรการลดหย่อนภาษีและเงิน
ประกันสังคมเป็นต้น 

 
  




