บทสรุปผูบริหาร
การสํ า รวจค า ตอบแทนภาคเอกชน
เป นโครงการสํ ารวจที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานสถิติแหงชาติ
ไดรวมกันจัดทําขึ้นตั้งแตป 2539 และจัดทําทุก 2 ป
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
คา ตอบแทน ตลอดจนสวั ส ดิ ก ารและประโยชน
เกื้ อกูล ต าง ๆ ที่ ส ถานประกอบการเอกชนให แ ก
พ นั ก ง า น เ พื่ อ ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
เปรี ย บเที ย บโครงสร า งและอั ต ราค า ตอบแทน
ระหวางภาคเอกชนและภาคราชการ และนําเสนอ
คณะกรรมการพิจ ารณาเงินเดือนแหงชาติ (กงช.)
เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางประกอบในการพิ จ ารณา
ปรับ ปรุ ง ระบบคา ตอบแทนในภาครั ฐให มีค วาม
เหมาะสมและสอดคลองกับ อัตราคาตอบแทนใน
ตลาดแรงงานตอไป
การสํารวจคาตอบแทนภาคเอกชน คุมรวม
สถานประกอบการในภาคเอกชนทั่วประเทศ ที่ มี
พนัก งานประจํา หรือลูก จางตั้ง แต 101 คนขึ้นไป
ซึ่งประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการทํา
เหมืองแร และเหมืองหิน การผลิต การไฟฟา กาซ
ไอน้ํา และระบบปรับ อากาศ การจัด การน้ํา เสีย
การจัด การของเสี ย และสิ่ ง ปฏิกู ล การก อสรา ง
การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต
และจักรยานยนต การขนสงทางบก คลังสินคา และ
กิจกรรมที่สนับสนุนการขนสง ที่พักแรมและบริการ
ดานอาหาร ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรม
ทา งก า รเ งิ นแล ะก า รป ระ กั น ภั ย กิ จ กร ร ม
อสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร
และเทคนิค กิจกรรม การบริห ารและการบริการ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมโรงพยาบาลเอกชน ศิ ล ปะ
ความบันเทิง และนันทนาการ และกิจกรรมบริการ
ดานอื่น ๆ
สํา หรับ การสํา รวจในป 2552 สํานักงาน
สถิติแหงชาติไดเพิ่มคุมรวมกิจกรรมดานโรงพยาบาล
เอกชนขึ้ นเป นป แรก แต เ นื่ องจากกลุ ม งานระดั บ
ตํ า แหน ง ของกิ จ กรรมโรงพยาบาลนั้ น มีค วาม
แตกตางจากกิจกรรมประเภทอื่น ดังนั้นสรุปขอมูล
เบื้องตนของการสํารวจจึงนําเสนอแยกคาตอบแทน
เฉลี่ยของพนักงานประจําเปน 2 สวน คือ คาตอบแทน
เฉลี่ยตอเดือนของพนักงาน (ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน)
และคา ตอบแทนเฉลี ่ย ตอ เดือ นของ พนั ก งาน
เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน

การสํารวจในป 2556 นี้ มีสถานประกอบการ
ตัวอยางที่นํามาประมวลผลและใชในการประมาณคา
จํานวน 3,263 แหง โดยทําการเก็บ รวบรวมขอมูล
ในชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2556
สําหรับขอมูล ที่นําเสนอครั้ง นี้ เ ปนผลการดําเนิน
กิ จ การของสถานประกอบการในรอบป 2555
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) สรุป ไดดัง นี้

1. จํานวนสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่อยูในขอบขายมีจํานวน
9,475 แหง โดยแยกตามกิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมโรงพยาบาลเอกชน มีจํานวน
สถานประกอบการ 196 แหง หรือรอยละ 2.1
1.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ มีจํานวน
สถานประกอบการ 9,279 แหง สวนใหญ (รอยละ 63.1)
เปนสถานประกอบการที่ดําเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับ
การผลิต รองลงมาคือ ธุรกิจการขายสง การขายปลีก
การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต รอยละ 15.4
กิจ กรรมด า นที่ พั ก แรมและบริ ก ารด า นอาหาร
มีรอยละ 6.3 กิจกรรมนอกเหนือจากที่ก ลาวขางตน
แต ล ะประเภทมี ส ั ด ส ว นไม เ กิ น ร อ ยละ 3.0
ของสถานประกอบการทั้งสิ้น
แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการ จําแนก
ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
15.4%
63.1%

6.3%

2.4% 2.2%

2.1%

1.8%
6.7%

9,475
แหง

การผลิต (63.1%)
การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต
และจักรยานยนต (15.4%)
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร (6.3%)
การกอสราง (2.4%)
การขนสงทางบก คลังสินคา และกิจกรรมที่สนับสนุนการขนสง (2.2%)
กิจกรรมโรงพยาบาลเอกชน (2.1%)
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (1.8%)
กิจกรรมอื่น ๆ (6.7%) ไดแก
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค (1.4%)
กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน (1.3%)
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร (1.1%)
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย (1.1 %)
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (0.7%)
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน (0.5%)
กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ (0.4%)
การจัดการน้ําเสีย การจัดการของเสีย และสิ่งปฏิกูล (0.1%)
การไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ (0.1%)

2. คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของพนักงานประจํา
2.1 คา ตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของ
พนักงานประจํา (ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน)
 ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เมื่อพิจารณาคาตอบแทนของพนักงานทุก
ระดับ จําแนกตามประเภทกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ
พ บ ว า พ นั ก ง า น ป ร ะ จํ า ที่ ทํ า ง า น ใ น ส ถา น
ประกอบการที่ประกอบกิจกรรมการไฟฟา กาซ ไอน้ํา
และระบบปรับอากาศไดรับเงินคาตอบแทนเฉลี่ย
ตอเดือนสูง ที่สุด คือ 83,748 บาท รองลงมาคือ
สถานประกอบการที่ป ระกอบกิจ กรรมเกี่ ยวกั บ
การทําเหมืองแร และเหมืองหินประมาณ 69,636 บาท
กิจกรรมการขนสงทางบก คลังสินคา และกิจกรรม
ที ่ ส นั บ ส นุ น ก า ร ข น ส ง และกิ จกรรมเกี่ ยวกั บ
ขอมูลขาวสารและการสื่ อสารป ระมาณ 68,640
บาท ประมาณ 67,483 บาท สํา หรับ พนัก งาน
ประจํา ในสถานประกอบการที่ป ระกอบกิจ กรรม
ประเภทอื่น ๆ ไดรับเงินคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 66,000 บาท
แผนภูมิ 2 คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของพนักงาน
ประจํา จําแนกตามประเภทกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
90,000
70,000
80,000
60,000
70,000
50,000
60,000
40,000
50,000
30,000

 ระดับตําแหนง
ในป 2555 ผูที่ทํางานในระดับผูอํานวยการ
ฝาย ไดรับเงินคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน (ไมรวมเงิน
โบนัส) ประมาณ 134,193 บาท ระดับผูจัดการแผนก
ได รั บ เงิ น ค า ตอบแทนเฉลี่ ย ต อ เดื อ นประมาณ
72,351 บาท สําหรับ ระดับ หัวหนางานระดับ ตน
และผู ป ฏิ บั ติ ที่ มี วุ ฒิ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ นไป ได รั บเงิ น
คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 41,631 บาท และ
25,513 บาท สวนผูปฏิบัติที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี
ไดร ับ เงิน คา ตอบแทนเฉลี่ย ตอ เดือนประมาณ
16,185 บาท
แผนภูมิ 3 คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของพนักงาน
ประจํา จําแนกตามระดับตําแหนง
คาตอบแทนเฉลี่ย (บาท/เดือน)
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คาตอบแทนทั้งสิ้น
เงินเดือน
เงินที่ไดรับตามผลงาน
เงินเพิ่มอื่น
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51,377
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40,000

22,364
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ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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การไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน
การขนสงทางบก คลังสินคา และกิจกรรมที่สนับสนุนการขนสง
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค
การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนตและจักรยานยนต
การกอสราง
การจัดการน้ําเสีย การจัดการของเสีย และสิ่งปฏิกูล
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
การผลิต
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร

หมายเหตุ

:

ผูปฏิ5 บัติ
วุฒิต่ํากวา
ป.ตรี

คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนไมรวมเงินโบนัส

ระดับ
ตําแหนง

เมื่อเปรียบเทียบแนวโนมคาตอบแทนเฉลี่ย
ในระยะ 16 ป พบวา คา ตอบแทนภาคเอกชน
โดยเฉลี่ยมีแนวโนม เพิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะอยา งยิ่ง
ในป 2555 คาตอบแทนในตําแหนงผูจัดการแผนก
และผูป ฏิบ ัติไ ดร ับ คา ตอบแทนเฉลี่ย ตอ เดือ น
เพิ่ม มากกวาตําแหนง อื่นๆ คือตําแหนง ผูจัด การ
แผนกเพิ่มขึ้นรอยละ 20.4 (จาก 60,082 บาท/เดือน
ในป 2553 เปน 72,351 บาท/เดือนในป 2555)
และระดั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 15.4
(จาก 18,053 บาท/เดือน เปน 20,849 บาท/เดือน)
สําหรับ ตํา แหนง ผูอํา นวยการฝา ยและตํา แหนง
หัว หนา งานระดับ ตน เพิ ่ม ขึ้น รอ ยละ 8.1 และ
รอยละ 6.5

2.2 คา ตอบแทนเฉลี่ย ตอเดือ นของ
พนักงานประจํา ของโรงพยาบาลเอกชน
 เจาหนาที่ระดับบริหาร
เมื่อพิจารณาคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของ
พนักงานในโรงพยาบาลเอกชน ในป 2555 พบวา
เจาหนาที่ระดับบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการไดรับ
คาตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดคือ 206,566 บาทตอเดือน
รองลงมาคื อ ตํ า แหน ง รองผูอํ า นวยการ ได รั บ
คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน ประมาณ 131,403 บาท
ตํ า แหน ง ผู ช ว ยผู อํ านวยการ และหั วหน าฝ าย/
ผูอํานวยการฝายไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน
95,006 บาท และ 59,380 บาท ตามลําดับ สําหรับ
ตํ า แหน ง หั ว หน า แผนก/ ผู จั ด การแผนก และ
หัวหนาตึก/หัวหนา ward ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ย
ตอเดือนไมเกิน 42,000 บาท

แผนภูมิ 4 คา ตอบแทนเฉลี่ย ตอเดือนของ
พนักงานประจํา จํา แนกตาม
ระดับตําแหนง พ.ศ. 2540 - 2555

 เจาหนาที่รักษาพยาบาล

คาตอบแทนเฉลี่ย (บาท/เดือน)

ค า ต อ บ แ ท น เ ฉ ลี่ ย ข อ ง เ จ า ห น า ที่
รักษาพยาบาล ตํา แหนง แพทยเ ฉพาะทางไดร ับ
คาตอบแทนเฉลี่ย ตอเดือนสูงสุดคือ 169,483 บาท
รองลงมาคือ ตําแหนงทันตแพทย และแพทยทั่วไป
ประมาณ 120,809 บาท และ 108,350 บาท
ตามลํ า ดั บ สํ า หรั บ ตํ า แหน ง พยาบาลวิ ช าชี พ
พยาบาลเทคนิ ค และผู ช ว ยพยาบาล ได รั บ
คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 36,000 บาท
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หมายเหตุ : 1) คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนไมรวมเงินโบนัส
2) ป 2546 เวนการสํารวจ

ป

 เจาหนาที่บริการทางการแพทย
ดานเจาหนาที่ บริการทางการแพทย พบวา
ตําแหนงเภสัชกร ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน
สูงสุดคือ 36,452 บาท รองลงมาคือ นักรังสีการแพทย
ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน ประมาณ 32,511 บาท
ตํา แหนง นัก เทคนิค การแพทย และตํา แหนง
นักกายภาพบําบัดไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน
ใกลเคียงกัน ประมาณ 29,066 บาท และ 28,226 บาท
ตามลําดับ สําหรับ ตําแหนง นัก โภชนาการ ไดรับ
คา ตอบแทนเฉลี่ย ต อเดื อนน อ ยที่ สุ ด ประมาณ
24,072 บาท

ตาราง 1 คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของพนักงาน
ประจําของโรงพยาบาลเอกชน จําแนก
ตามกลุมงาน และระดับตําแหนง
กลุมงาน
ระดับตําแหนง

คาตอบแทนเฉลี่ย (บาท/เดือน)
รวม
เงินเดือน เงินตาม เงิน
ผลงาน เพิ่มอื่น
เจาหนาที่ระดับบริหาร
ผูอํานวยการ

206,566

137,862

40,090 28,614

รองผูอํานวยการ

131,403

96,616

20,325 14,463

ผูชวยผูอํานวยการ 95,006
หัวหนาฝาย/
59,380
ผูอํานวยการฝาย
หัวหนาแผนก/
41,473
ผูจัดการแผนก
หัวหนาตึก/
41,534
หัวหนา ward
เจาหนาทีร่ ักษาพยาบาล

70,752

14,616

9,637

41,018

9,275

9,088

27,798

6,045

7,630

28,426

6,181

6,927

แพทยทั่วไป

108,350

66,696 27,509 14,145

แพทยเฉพาะทาง

169,483

123,468 31,153 14,862

ทันตแพทย

120,809

79,757 26,731 14,321

พยาบาลวิชาชีพ

35,529

20,815

8,854

5,860

พยาบาลเทคนิค

28,697

17,161

6,996

4,541

ผูชวยพยาบาล

21,564

11,829

6,564

3,171

28,226

19,537

4,391

4,298

นักเทคนิคการแพทย 29,066

18,879

5,862

4,326

เภสัชกร

36,452

22,344

7,915

6,194

นักโภชนาการ

24,072

15,837

4,777

3,460

นักรังสีการแพทย

32,511

20,141

7,104

5,265

เจาหนาที่บริการทางการแพทย
นักกายภาพบําบัด

หมายเหตุ : คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนไมรวมเงินโบนัส
เงินที่ไดรับตามผลงาน : หมายถึง คาตอบแทนที่นายจาง /สถานประกอบการ
จายใหพนักงานตามผลงาน เชน เงินคาลวงเวลา เงินรางวัล
คานายหนา คาคอมมิชชั่น เปนตน
เงินเพิ่มอื่น : หมายถึง คาตอบแทนที่นายจาง/สถานประกอบการจา ยให
พนั ก งานนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ น เช น ค า วิ ช าชี พ
เงิ นประจํา ตํา แหนง ค า เชา บา น คา ครองชีพ ค า อาหาร
คาเดินทาง/น้ํามันรถ คาเสี่ยงภัย เบี้ยกันดาร เปนตน

3. อัตราคา ตอบแทนเฉลี่ย ตอเดือ นของ
พนักงานใหม แ รกบรรจุ
 วุฒิปวช. หรือเทียบเทา
จากตาราง 2 พบว า พนั ก งานใหม แ รก
บรรจุแตละตําแหนงไดรับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน
ไม แ ตกต า งกั น มากนั ก โดยพนั ก งานตํ า แหน ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร/นักเขียนโปรแกรม ไดรับ
เงินเดือนเฉลี่ยตอเดือนสูงกวาตําแหนงอื่น ๆ คือ
ประมาณเดือนละ 9,455 บาท รองลงมาคือ ตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคล/เจาหนาที่ฝกอบรม/เจาหนาที่
ทรัพยากรบุคคล/เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ ประมาณ
9,230 บาท และตําแหนงเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี/เจาหนาที่บัญชี/เจาหนาที่การเงิน ประมาณ
9,198 บาท สํา หรั บ เงิ น เพิ่ ม อื่ น เฉลี่ ย ต อ เดื อ น
ที่พนัก งานใหม แ รกบรรจุ ไ ดรับ พบวา ในแตละ
ตําแหนงใกลเคียงกัน กลาวคือ แตละตําแหนงไดรับ
เงินเพิ่ม เฉลี่ยไมเ กิน 1,600 บาทตอเดือน
 วุฒิปวส. หรือเทียบเทา
สํ า หรั บ พนั ก งานใหม แ รกบรรจุ ที่ มี วุ ฒิ
ปวส. หรือเทียบเทา ในตําแหนงนักวิทยาศาสตร/
เคมี ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือนสูงกวาตําแหนงอื่น
คือประมาณ 10,418 บาท รองลงมาคือ ตําแหนง
พยาบาล ประมาณ 10,315 บาท และนักวิชาการ
คอมพิวเตอร/นักเขียนโปรแกรม ประมาณ 10,306 บาท
สําหรับเงินเพิ่ม อื่นเฉลี่ยตอเดือนที่พนัก งานใหม
แรกบรรจุไดรับ พบวา ตําแหนงนักวิทยาศาสตร/เคมี
ไดรับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือนสูงกวาตําแหนงอื่น
คือประมาณ 3,052 บาท รองลงมาคือ ตําแหนง
พยาบาล ประมาณ 2,693 บาท สวนตําแหนงอื่น ๆ
ไดรับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 1,500 บาท

 วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

 วุฒิปริญญาโท/เอก หรือเทียบเทา

เมื่อพิจารณาพนักงานใหมแรกบรรจุที่มี
ในกลุ ม พนั ก งานใหม แ รกบรรจุ ที่ มี วุ ฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา พบวา ตําแหนงเภสัชกร
วุฒิปริญญาโท/เอกหรือเทียบเทา พบวา ตําแหนง
ไดรับ คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนแรกบรรจุ สูง กวา
แพทย ได รั บ เงิ น เดื อ นเฉลี่ ย ต อ เดื อ นสู ง กว า
ตําแหนงอื่นคือ ประมาณ 20,003 บาท รองลงมาคือ
ตําแหนงอื่น คือ ประมาณ 63,082 บาท รองลงมา
ตํ าแหน ง สถาปนิ ก และนั ก ทรั พยากรธรณี ได รั บ
คือ ตําแหนง ทันตแพทย ประมาณ 56,807 บาท
คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนใกลเคียงกันคือ ประมาณ
สวนเงินเพิ่ม อื่นเฉลี่ย ตอเดือนของพนัก งานใหม
18,266 บาท และ 18,039 บาท ตามลําดับ สําหรับ
แรกบรรจุ พบวา ตําแหนง ทันตแพทยไดรับ เงิน
เงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือนของพนักงานใหมแรกบรรจุ
เพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุด ประมาณ 21,173 บาท
พบวา ตําแหนงเภสัชกรไดรับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือน
รองลงมาคือ ตําแหนงแพทย และนักวิชาการขนสง/
สู ง ที่ สุ ด คื อ ประมาณ 5,353 บาท รองลงมาคือ
นั ก โลจิ ส ติ ก ส ได รั บ เงิ น เพิ่ ม อื่ น เฉลี่ ย ต อ เดื อ น
ตําแหนงพยาบาล ประมาณ 4,094 บาท และนักรังสี
ประมาณ 18,504 บาท และ 12,041 บาท ตามลําดับ
การแพทย ประมาณ 4,054 บาท สําหรับพนักงาน
ตําแหนงอื่น ๆ ไดรับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน
3,600 บาท
ตาราง 2 อัตราคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของพนักงานใหมแรกบรรจุ จําแนกตามวุฒิการศึกษา และตําแหนง

(หนวย : บาท/เดือน)

ตําแหนง

ปวช.

ปวส.

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท/ เอก

เงินเดือน เงินเพิ่มอื่น เงินเดือน เงินเพิ่มอื่น เงินเดือน เงินเพิ่มอื่น เงินเดือน เงินเพิ่มอื่น
เจาพนักงานธุรการ/ เจาหนาที่ธุรการ/พนักงาน
พิมพดีด
เจาพนักงานการเงิน และบัญชี/
เจาหนาที่บัญชี/ เจาหนาที่การเงิน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน/นักวางแผน
นักทรัพยากรบุคคล/เจาหนาที่ฝกอบรม/
เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล/เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ/เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
นักวิชาการคอมพิวเตอร/นักเขียนโปรแกรม
นิติกร/นักกฎหมาย
เศรษฐกร/นักเศรษฐศาตร
วิศวกรเหมืองแร/วิศวกรไฟฟา/เครื่องกล
นักสํารวจ(ปโตรเลียม)/ วิศวกรปโตรเลียม
สถาปนิก
นักทรัพยากรธรณี
นักวิชาการขนสง/นักโลจิสติกส
นักวิทยาศาสตร/นักเคมี
แพทย
ทันตแพทย
พยาบาล
เภสัชกร
นักเทคนิคการแพทย
นักรังสีการแพทย
นักโภชนาการ

8,925

1,241

9,731

1,370

12,166

1,681

-

-

9,198

1,148

9,993

1,435

13,184

1,776

19,940

4,407

-

-

-

-

14,308

2,041

22,643

4,930

9,230

1,212

10,081

1,439

13,219

1,818

20,957

8,002

9,146
9,455
-

1,333
1,575
-

9,960
10,306
-

1,334
1,438
-

-

-

10,418
10,315
-

3,052
2,693
-

12,760
15,263
16,000
15,043
16,986
17,829
18,266
18,039
15,930
16,138
16,487
20,003
16,063
16,267
14,973

1,896
2,089
2,162
2,339
2,595
3,535
2,227
2,227
2,429
2,878
4,094
5,353
3,486
4,054
2,378

18,028
21,342
23,823
21,050
24,163
26,686
28,677
26,555
23,125
23,454
63,082
56,807
39,526
33,050
32,505
37,871
30,879

3,137
2,199
3,346
4,858
4,806
4,131
4,000
3,886
12,041
5,882
18,504
21,173
5,142
10,481
5,126
5,072
3,746

หมายเหตุ : -ไมมีขอมูล
เงินเพิ่มอื่น : หมายถึง คาตอบแทนที่นายจาง/สถานประกอบการจายให พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน เชน คาวิชาชีพ เงินประจําตําแหนง คาเชาบาน
คาครองชีพ คาอาหาร คาเดินทาง/น้ํามันรถ คาเสี่ยงภัย เบี้ยกันดาร เปนตน (ไมรวมคาคอมมิชชั่นและเงินโบนัส)

4. การปรับอัตราเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่ม
ในระหวางวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555
สถานประกอบการทุกประเภท สวนใหญหรือรอยละ
84.2 มี ก ารปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ นและ/หรื อ เงิ น เพิ่ ม
ใหแกพนักงาน สวนสถานประกอบการที่ไมไดปรับ
เงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่มใหแกพนักงาน มีรอยละ
15.7 และสถานประกอบการที่ปรับลดเงินเดือนและ/
หรือเงินเพิ่มใหแกพนักงานมีเพียงเล็กนอย รอยละ 0.1

5. สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลและ/หรือ
การประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ

เมื่อพิ จ ารณาสวัส ดิ ก ารที่ นอกเหนื อจาก
สิท ธิ ของกองทุนเพื่อการประกันสังคม พบวา สถานประกอบการที่ใหสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หรือจายคารักษาพยาบาลทั้งผูปวยใน/ผูปวยนอก
ใหแกพนัก งาน มีประมาณรอยละ 49.3 ของสถานประกอบการทั้งสิ้น โดยสถานประกอบการประเภท
โรงพยาบาลเอกชนใหสิทธิการรักษาพยาบาลใหแก
พนักงานมากที่สุดคือ รอยละ 87.1 รองลงมาคือ
สถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเปน
ตัวกลางทางการเงินและการประกันภัย (รอยละ 84.6)
แผนภูมิ 5 รอยละของสถานประกอบการ จําแนก
กิจกรรมการไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ
ตามการปรับเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่ม
(รอยละ 83.3) และกิจกรรมการจัดการน้ําเสีย การจัดการ
ของพนักงานประจํา
ของเสีย และ สิ่งปฏิกูล (รอยละ 82.7) สําหรับกิจกรรม
ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน มีการใหสิทธิ
การรักษา พยาบาลต่ํา กว า ร อ ยละ 74.0
ด า นการให ส วั ส ดิ ก ารประกั น สุ ข ภาพ/
15.7%
9,475 แหง 84.2%
อุบัติเหตุแกพนักงาน พบวา สถานประกอบการที่ใหสิทธิ
ประกันสุขภาพ/อุบัติเ หตุมีประมาณรอยละ 51.5
ของสถานประกอบการทั้งสิ้น โดยสถานประกอบการ
0.1%
ที่ดํ า เนิ นกิ จ กรรมเกี่ ย วกับ การเป น ตั ว กลางทาง
การเงิน และการประกันภัย ใหสิทธิดังกลาวมากที่สุด
ปรับขึ้น
ไมปรับ
ปรับลด
คือรอยละ 91.4 รองลงมาคือ สถานประกอบการที่
ประกอบกิจกรรมการไฟฟา การไอน้ํา และระบบปรับ
อากาศประมาณ รอยละ 90.0 สําหรับกิจกรรมประเภท
อื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมีก ารใหสิทธิดานการ
ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ ต่ํากวารอยละ 78.0
ตาราง 3 รอยละของสถานประกอบการที่ใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลและ/หรือการประกันสุขภาพ/
อุบัติเหตุ จําแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(รอยละ)
ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

รวม
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน
การผลิต
การไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ
การจัดการน้ําเสียการจัดการของเสีย และสิ่งปฏิกูล
การกอสราง
การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนตและ จักรยานยนต
การขนสงทางบก คลังสินคาฯ
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
การเปนตัวกลางทางการเงิน และการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
โรงพยาบาลเอกชน
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการดานฯ

รวม

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

หมายเหตุ : 1/ ไมรวมสิทธิของกองทุนเพื่อการประกันสังคม และการรักษาพยาบาลในสถานประกอบการ

สวัสดิการ 1/
สิทธิดานการ
รักษาพยาบาล
ใหสิทธิ
ไมใหสิทธิ

สิทธิดานการประกัน
สุขภาพ/อุบัติเหตุ
ใหสิทธิ
ไมใหสิทธิ

49.3
47.6
44.6
83.3
82.7
43.0
51.9
52.6
56.6
66.0
84.6
73.7
55.0
58.3
87.1
41.6
55.5

51.5
67.3
47.4
90.0
55.8
41.5
59.7
57.0
55.4
57.4
91.4
58.2
77.1
45.9
44.1
52.0
59.0

50.7
52.4
55.4
16.7
17.3
57.0
48.1
47.4
43.4
34.0
15.4
26.3
45.0
41.7
12.9
58.4
44.5

48.5
32.7
52.6
10.0
44.2
58.5
40.3
43.0
44.6
42.6
8.6
41.8
22.9
54.1
55.9
48.0
41.0

6. สวัสดิการอื่น ๆ

7. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของสถานประกอบการ

ดานสวัสดิการอื่นๆ พบวา สถานประกอบการ
ที่จัดใหมี สวัสดิการเกี่ยวกับเครื่องแบบพนัก งาน/
คาเครื่องแตงกาย ใหแกพนักงานมีประมาณรอยละ 82.9
ใหเงินชวยเหลือทางสังคม รอยละ 82.6 จายคาเบี้ยขยัน
ใหแกพนักงานรอยละ 65.8 และจัดรถรับสงพนักงาน/
คายานพาหนะ/ คาพาหนะ/ คาน้ํามัน รอยละ 49.8
สําหรับสถานประกอบการที่ จัดใหมีสวัสดิการดานอื่น ๆ
นอกจากที่กลาวขางตน มีไมเกินรอยละ 39.0

 ปญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ
สถานประกอบการทั่วประเทศ รอยละ 15.8
ไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องปญหาและอุป สรรค
ที่สําคัญ ในการดําเนินกิจ การ ในจํานวนนี้ ระบุวา
ขาดแคลนแรงงานในชวงฤดูกาล ขาดแคลนบุลากร
ที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ขาดแคลนวัต ถุดิ บ ขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียน แหลงเงินทุนใหกูในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
สภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ํา และคูแ ขง ทางเศรษฐกิ จ
เปนตน
 ความชวยเหลือที่ตองการจากรัฐ
สํ า หรั บ ความช ว ยเหลื อ ที่ ต อ งการจาก
หน วยงานของรัฐ และข อเสนอแนะนั้น มี ส ถานประกอบการไดแสดงความคิดเห็นประมาณรอยละ 9.8
ในจํานวนนี้ระบุวา รัฐควรมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ใหดีขึ้นโดยเร็วที่สุด รัฐควรสนับ สนุนและพัฒ นา
ความรูความสามารถของแรงงาน ใหตรงกับตลาดแรงงาน
รัฐควรมีมาตรการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําแก
สถานประกอบการ รัฐควรมีมาตรการลดหยอนภาษี
และเงินประกันสังคม และมาตรการควบคุมราคาสินคา
จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เปนตน

แผนภูมิ 7 รอยละของสถานประกอบการ จําแนก
ตามการจัดสวัสดิการใหแกพนักงาน 1/
รอยละ
100
90 82.9
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

82.6
65.8
49.8
38.3

36.0 34.5
24.4 22.2
14.5

2

3

4

5

6

7

8

9

สวัสดิการที่สถานประกอบการจัดใหพนักงาน

10

สวัสดิการ

ใหเครื่องแบบพนักงานฯ (82.9)
ใหเงินชวยเหลือทางสังคม (82.6)
ใหคาเบี้ยขยัน (65.8)
จัดรถรับ-สงพนักงานฯ (49.8)
จัดที่พักใหพนักงานฯ (38.3)
ใหคาอาหารกลางวันฯ (36.0)
ใหเงินกูยืม (34.5)
ใหเงินชวยเหลือคาครองชีพ (24.4)
ใหเงินชวยเหลือบุตร (22.2)
อื่น ๆ (14.5)
หมายเหตุ : 1/ สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

