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  บทสรุปผูบริหาร  
 

 

การสํ าร วจค าตอบแทนภาคเอกชน      
เปนโครงการสํ ารวจที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ไดรวมกันจัดทําข้ึนต้ังแตป 2539 และจัดทําทุก 2 ป 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
คาตอบแทน ตลอดจนสวัสดิการและประโยชน
เกื้อกูลตาง ๆ ที่สถานประกอบการเอกชนใหแก
พ นั ก ง าน  เ พื่ อ ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
เปรียบเทียบโครงสรางและอัตราคาตอบแทน
ระหวางภาคเอกชนและภาคราชการ และนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ (กงช.) 
เพื่อใช เปนแนวทางประกอบในการพิจารณา
ปรับปรุงระบบคาตอบแทนในภาครัฐใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับอัตราคาตอบแทนใน
ตลาดแรงงานตอไป 

การสํารวจคาตอบแทนภาคเอกชน คุมรวม
สถานประกอบการในภาคเอกชนทั่วประเทศ ที่มี
พนักงานประจําหรือลูกจางต้ังแต 101 คนข้ึนไป 
ซึ่งประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทํา
เหมืองแร และเหมืองหิน การผลิต การไฟฟา กาซ 
ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ การจัดการนํ้าเสีย 
การจัดการของเสีย และสิ่งปฏิกูล  การกอสราง   
การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต
และจักรยานยนต การขนสงทางบก คลังสินคา และ
กิจกรรมที่สนับสนุนการขนสง ที่พักแรมและบริการ
ดานอาหาร ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรม
ทา งก า ร เ งิ นแล ะก า รป ระกั น ภั ย  กิ จ กร ร ม
อสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร 
และเทคนิค กิจกรรม การบริหารและการบริการ
สนับสนุน กิจกรรมโรงพยาบาลเอกชน  ศิลปะ  
ความบันเทิง และนันทนาการ และกิจกรรมบริการ
ดานอื่น ๆ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

การสํารวจในป 2556 น้ี มีสถานประกอบการ
ตัวอยางที่นํามาประมวลผลและใชในการประมาณคา
จํานวน 3,263 แหง โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ในชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
สําหรับขอมูลที่นําเสนอครั้งน้ีเปนผลการดําเนิน
กิจการของสถานประกอบการในรอบป 2555      
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) สรุปไดดังน้ี 

1. จํานวนสถานประกอบการ   
สถานประกอบการที่อยูในขอบขายมีจํานวน 

9,475 แหง โดยแยกตามกิจกรรม ดังน้ี 
1.1 กิจกรรมโรงพยาบาลเอกชน มีจํานวน

สถานประกอบการ 196 แหง หรือรอยละ 2.1  
1.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ มีจํานวน

สถานประกอบการ 9,279 แหง สวนใหญ (รอยละ 63.1) 
เปนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การผลิต รองลงมาคือ ธุรกิจการขายสง การขายปลีก 
การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต รอยละ 15.4 
กิจกรรมดานที่พักแรมและบริการดานอาหาร       
มีรอยละ 6.3 กิจกรรมนอกเหนือจากที่กลาวขางตน
แตล ะประ เภทมีส ัดส วน ไมเ ก ิน ร อยละ 3.0    
ของสถานประกอบการทั้งสิ้น 

 

แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการ จําแนก
ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   

 

 
                 

 

 

 

 

   

 
         
 
 
 
 

 
 

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%) 
การจัดการนํ้าเสีย การจัดการของเสีย และสิ่งปฏิกูล (0.1%) 
การไฟฟา กาซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ (0.1%) 

  

สําหรับการสํารวจในป 2552 สํานักงาน
สถิติแหงชาติไดเพิ่มคุมรวมกิจกรรมดานโรงพยาบาล
เอกชนข้ึนเปนปแรก แตเน่ืองจากกลุมงานระดับ
ตําแหนงของกิจกรรมโรงพยาบาลน้ันม ีความ
แตกตางจากกิจกรรมประเภทอื่น ดังน้ันสรุปขอมูล
เบื้องตนของการสํารวจจึงนําเสนอแยกคาตอบแทน
เฉลี่ยของพนักงานประจําเปน 2 สวน คือ คาตอบแทน
เฉลี่ยตอเดือนของพนักงาน (ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน) 
และคาตอบแทนเฉลี ่ยต อ เด ือนของพนักงาน
เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน  

 



 

2. คาตอบแทนเฉล่ียตอเดือนของพนักงานประจํา 
 2.1 คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของ

พนักงานประจํา (ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน) 
  ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เมื่อพิจารณาคาตอบแทนของพนักงานทุก
ระดับจําแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
พบ ว า  พ นั ก ง านป ร ะจํ าที่ ทํ า ง าน ใน ส ถา น
ประกอบการที่ประกอบกิจกรรมการไฟฟา กาซ ไอนํ้า 
และระบบปรับอากาศไดรับเงินคาตอบแทนเฉลี่ย
ตอเดือนสูงที่สุด คือ 83,748 บาท รองลงมาคือ 
สถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับ  
การทําเหมืองแร และเหมืองหินประมาณ 69,636 บาท 
กิจกรรมการขนสงทางบก คลังสินคา และกิจกรรม
ที ่ส นับ ส นุนก า ร ข นสง  และกิจกรรมเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารและการสื่อสารป ระมาณ 68,640 
บาท ประมาณ 67,483 บาท สําหรับพนักงาน
ประจําในสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรม
ประเภทอื่น ๆ ไดรับเงินคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน
ตํ่ากวา 66,000 บาท 

 

แผนภูมิ 2 คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของพนักงาน
ประจํา จําแนกตามประเภทกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

  ระดับตําแหนง 

ในป 2555 ผูที่ทํางานในระดับผูอํานวยการ
ฝาย ไดรับเงินคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน (ไมรวมเงิน
โบนัส) ประมาณ 134,193 บาท ระดับผูจัดการแผนก 
ไดรับเงินคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 
72,351 บาท สําหรับระดับหัวหนางานระดับตน 
และผูปฏิบัติที่มี วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป ไดรับเงิน
คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 41,631 บาท และ 
25,513 บาท สวนผูปฏิบัติที่มีวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี 
ไดร ับเงินคาตอบแทนเฉลี ่ยตอเดือนประมาณ 
16,185 บาท 

 
แผนภูมิ 3 คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของพนักงาน

ประจํา จําแนกตามระดับตําแหนง   
 
 
 

 

 
 

หมายเหต ุ :  คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนไมรวมเงินโบนัส 
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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 
 กิจกรรมบริการดานอ่ืน ๆ 
 ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 
 

คาตอบแทนทั้งสิ้น 

เงินเดือน 

  เงินที่ไดรับตามผลงาน 

เงินเพ่ิมอื่น 

 



 

เมื่อเปรียบเทียบแนวโนมคาตอบแทนเฉลี่ย 
ในระยะ 16 ป พบวา คาตอบแทนภาคเอกชน
โดยเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง    
ในป 2555 คาตอบแทนในตําแหนงผูจัดการแผนก
และผู ปฏิบัติไดร ับคาตอบแทนเฉลี ่ยตอเดือน 
เพิ่มมากกวาตําแหนงอื่นๆ คือตําแหนงผูจัดการ
แผนกเพิ่มข้ึนรอยละ 20.4 (จาก 60,082 บาท/เดือน 
ในป 2553 เปน 72,351 บาท/เดือนในป 2555) 
และระดับผูปฏิบัติงาน เพิ่ม ขึ้นรอยละ  15.4 
(จาก 18,053 บาท/เดือน เปน 20,849 บาท/เดือน) 
สําหรับตําแหนงผูอํานวยการฝายและตําแหนง
หัวหนางานระดับตนเพิ ่ม ขึ้นร อยละ  8.1 และ  
รอยละ 6.5    

 
แผนภูมิ 4 คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของ  

 พนักงานประจํา จําแนกตาม 
 ระดับตําแหนง พ.ศ. 2540 - 2555 

 
 

 
หมายเหตุ :  1) คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนไมรวมเงินโบนัส           

           2) ป 2546 เวนการสํารวจ 

 

2.2 คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของ
พนักงานประจํา ของโรงพยาบาลเอกชน 

 เจาหนาท่ีระดับบริหาร 

เมื่อพิจารณาคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของ
พนักงานในโรงพยาบาลเอกชน ในป 2555 พบวา 
เจาหนาที่ระดับบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการไดรับ
คาตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดคือ 206,566 บาทตอเดือน 
รองลงมาคือ ตําแหนงรองผูอํานวยการ ไดรับ
คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน ประมาณ 131,403 บาท 
ตําแหนงผูชวยผู อํานวยการ และหัวหนาฝาย/
ผูอํานวยการฝายไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน 
95,006 บาท และ 59,380 บาท ตามลําดับ สําหรับ
ตําแหนงหัวหนาแผนก/ ผูจัดการแผนก และ
หัวหนาตึก/หัวหนา ward ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ย
ตอเดือนไมเกิน 42,000 บาท 

 เจาหนาท่ีรักษาพยาบาล 

ค า ต อ บ แ ท น เ ฉ ลี่ ย ข อ ง เ จ า ห น า ที่
รักษาพยาบาล ตําแหนงแพทยเฉพาะทางไดรับ
คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนสูงสุดคือ 169,483 บาท 
รองลงมาคือ ตําแหนงทันตแพทย และแพทยทั่วไป 
ประมาณ 120,809 บาท และ 108,350 บาท 
ตามลําดับ สํ าหรั บตําแหน งพยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลเทคนิค และผู ช วยพยาบาล ได รั บ
คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 36,000 บาท 

 เจาหนาท่ีบริการทางการแพทย 

ดานเจาหนาที่บริการทางการแพทย พบวา 
ตําแหนงเภสัชกร ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน
สูงสุดคือ 36,452 บาท รองลงมาคือ นักรังสีการแพทย 
ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน ประมาณ 32,511 บาท 
ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย และตําแหนง 
นักกายภาพบําบัดไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน 
ใกลเคียงกัน ประมาณ 29,066 บาท และ 28,226 บาท 
ตามลําดับ สําหรับตําแหนงนักโภชนาการ ไดรับ
คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนนอยที่สุด ประมาณ 
24,072 บาท  
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ผูปฏิบัติ

  คาตอบแทนเฉลี่ย (บาท/เดือน) 

ป 



 

ตาราง 1 คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของพนักงาน
ประจําของโรงพยาบาลเอกชน จําแนก
ตามกลุมงาน และระดับตําแหนง 

 
 

กลุมงาน คาตอบแทนเฉลี่ย (บาท/เดือน) 

ระดับตําแหนง รวม เงินเดือน เงินตาม เงิน 
  ผลงาน เพ่ิมอื่น 

เจาหนาที่ระดับบริหาร 

ผูอํานวยการ 206,566 137,862 40,090 28,614 

รองผูอํานวยการ 131,403 96,616 20,325 14,463 

ผูชวยผูอํานวยการ 95,006 70,752 14,616 9,637 

หัวหนาฝาย/
ผูอํานวยการฝาย 

59,380 41,018 9,275 9,088 

หัวหนาแผนก/ 
ผูจัดการแผนก 

41,473 27,798 6,045 7,630 

หัวหนาตึก/ 
หัวหนา ward 

41,534 28,426 6,181 6,927 

เจาหนาทีรั่กษาพยาบาล 

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 

เจาหนาที่บริการทางการแพทย 

นักกายภาพบําบัด 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 
 

 
 

หมายเหตุ   :    คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนไมรวมเงินโบนัส 

เงินที่ไดรับตามผลงาน :  หมายถึง คาตอบแทนที่นายจาง /สถานประกอบการ                            

                   จายใหพนักงานตามผลงาน  เชน   เงินคาลวงเวลา เงินรางวัล 

                   คานายหนา คาคอมมิชช่ัน เปนตน 

เงินเพิ่มอื่น  :  หมายถึง คาตอบแทนที่นายจาง/สถานประกอบการจายให
พนักง านนอก เห นือจาก เงิ น เดือน เชน  ค า วิชา ชีพ          
เงินประจําตําแหนง คาเชาบาน คาครองชีพ คาอาหาร    
คาเดินทาง/นํ้ามันรถ คาเสี่ยงภัย เบี้ยกันดาร เปนตน      

 

3. อัตราคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของ 
   พนักงานใหมแรกบรรจุ 

 วุฒิปวช. หรือเทียบเทา  

จากตาราง 2 พบวา พนักงานใหมแรก
บรรจุแตละตําแหนงไดรับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน        
ไมแตกตางกันมากนัก โดยพนักงานตําแหนง
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 สําหรับเงินเพิ่มอื่น เฉลี่ยตอ เดือน 
ที่พนักงานใหมแรกบรรจุไดรับ พบวา ในแตละ
ตําแหนงใกลเคียงกัน กลาวคือ แตละตําแหนงไดรับ
เงินเพิ่มเฉลี่ยไมเกิน 1,600 บาทตอเดือน 

 วุฒิปวส. หรือเทียบเทา   

สําหรับพนักงานใหมแรกบรรจุที่มี วุฒิ 
ปวส. หรือเทียบเทา ในตําแหนงนักวิทยาศาสตร/
เคมี ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือนสูงกวาตําแหนงอื่น  
คือประมาณ 10,418 บาท รองลงมาคือ ตําแหนง
พยาบาล ประมาณ 10,315 บาท และนักวิชาการ
คอมพิวเตอร/นักเขียนโปรแกรม ประมาณ 10,306 บาท  
สําหรับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือนที่พนักงานใหม
แรกบรรจไุดรับ พบวา ตําแหนงนักวิทยาศาสตร/เคม ี
ไดรับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือนสูงกวาตําแหนงอื่น 
คือประมาณ 3,052 บาท รองลงมาคือ ตําแหนง
พยาบาล ประมาณ 2,693 บาท สวนตําแหนงอื่น ๆ 
ไดรับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 1,500 บาท  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
 

ในกลุมพนักงานใหมแรกบรรจุที่ มี วุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา พบวา ตําแหนงเภสัชกร 
ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนแรกบรรจุสูงกวา
ตําแหนงอื่นคือ ประมาณ 20,003 บาท รองลงมาคือ 
ตําแหนงสถาปนิก และนักทรัพยากรธรณี ไดรับ
คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนใกลเคียงกันคือ ประมาณ 
18,266 บาท และ 18,039 บาท ตามลําดับ  สําหรับ
เงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือนของพนักงานใหมแรกบรรจ ุ
พบวา ตําแหนงเภสัชกรไดรับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือน
สู งที่ สุดคือ  ประมาณ 5,353 บาท รองลงมาคือ 
ตําแหนงพยาบาล ประมาณ 4,094 บาท และนักรังสี
การแพทย ประมาณ 4,054 บาท สําหรับพนักงาน
ตําแหนงอื่น ๆ ไดรับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 
3,600 บาท 

 วุฒิปริญญาโท/เอก หรือเทียบเทา 
 

 เมื่อพิจารณาพนักงานใหมแรกบรรจุที่มี
วุฒิปริญญาโท/เอกหรือเทียบเทา พบวา ตําแหนง
แพทย  ไดรับ เงินเ ดือนเฉลี่ยตอ เ ดือนสู งกว า
ตําแหนงอื่น คือ ประมาณ 63,082 บาท รองลงมา
คือ ตําแหนงทันตแพทย ประมาณ 56,807 บาท 
สวนเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือนของพนักงานใหม
แรกบรรจุ พบวา ตําแหนงทันตแพทยไดรับเงิน 
เพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุด ประมาณ 21,173 บาท 
รองลงมาคือ ตําแหนงแพทย และนักวิชาการขนสง/
นักโลจิสติกส  ไดรับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยตอเ ดือน
ประมาณ 18,504 บาท และ 12,041 บาท  ตามลําดับ 

 
 

ตาราง  2 อัตราคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของพนักงานใหมแรกบรรจุ จําแนกตามวุฒิการศึกษา และตําแหนง  
 

ตําแหนง 

วุฒิการศึกษา 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท/ เอก 
เงินเดือน เงินเพ่ิมอื่น   เงินเดือน เงินเพ่ิมอื่น เงินเดือน  เงินเพ่ิมอื่น เงินเดือน เงินเพ่ิมอื่น 

เจาพนักงานธุรการ/ เจาหนาที่ธุรการ/พนักงาน
พิมพดีด 

8,925 1,241 9,731 1,370 12,166 1,681 - - 

เจาพนักงานการเงิน และบัญช/ี 
เจาหนาที่บัญช/ี เจาหนาที่การเงิน 

9,198 1,148 9,993 1,435 13,184 1,776 19,940 4,407 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน/นักวางแผน - - - - 14,308 2,041 22,643 4,930 

นักทรัพยากรบุคคล/เจาหนาที่ฝกอบรม/ 
เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล/เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 

9,230 1,212 10,081 1,439 13,219 1,818 20,957 8,002 

นักประชาสัมพันธ/เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 9,146 1,333 9,960 1,334 12,760 1,896 18,028 3,137 

นักวิชาการคอมพิวเตอร/นักเขียนโปรแกรม 9,455 1,575 10,306 1,438 15,263 2,089 21,342 2,199 

นิติกร/นักกฎหมาย - - - - 16,000 2,162 23,823 3,346 

เศรษฐกร/นักเศรษฐศาตร - - - - 15,043 2,339 21,050 4,858 

วิศวกรเหมืองแร/วิศวกรไฟฟา/เคร่ืองกล - - - - 16,986 2,595 24,163 4,806 

นักสํารวจ(ปโตรเลียม)/ วิศวกรปโตรเลียม     17,829 3,535 26,686 4,131 

สถาปนิก - - - - 18,266 2,227 28,677 4,000 

นักทรัพยากรธรณี - - - - 18,039 2,227 26,555 3,886 

นักวิชาการขนสง/นักโลจิสติกส - - - - 15,930 2,429 23,125 12,041 

นักวิทยาศาสตร/นักเคม ี - - 10,418 3,052 16,138 2,878 23,454 5,882 

แพทย - - - - - - 63,082 18,504 
ทันตแพทย - - - - - - 56,807 21,173 
พยาบาล - - 10,315 2,693 16,487 4,094 39,526 5,142 

เภสัชกร - - - - 20,003 5,353 33,050 10,481 
นักเทคนิคการแพทย - - - - 16,063 3,486 32,505 5,126 
นักรังสีการแพทย - - - - 16,267 4,054 37,871 5,072 
นักโภชนาการ - - - - 14,973 2,378 30,879 3,746 
 
 

(หนวย : บาท/เดือน) 
 

หมายเหต ุ : -ไมมีขอมูล 
เงินเพ่ิมอ่ืน :  หมายถึง คาตอบแทนที่นายจาง/สถานประกอบการจายให พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน เชน คาวิชาชีพ เงินประจําตําแหนง คาเชาบาน 

   คาครองชีพ คาอาหาร คาเดินทาง/น้ํามันรถ คาเสี่ยงภัย เบ้ียกันดาร เปนตน (ไมรวมคาคอมมิชชั่นและเงินโบนัส)   



 

84.2%

0.1%

15.7%

4. การปรับอัตราเงินเดือนและ/หรือเงินเพ่ิม  
ในระหวางวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555 

สถานประกอบการทุกประเภท สวนใหญหรือรอยละ 
84.2 มีการปรับข้ึนเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่ม
ใหแกพนักงาน สวนสถานประกอบการที่ไมไดปรับ
เงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่มใหแกพนักงาน มีรอยละ 
15.7 และสถานประกอบการที่ปรับลดเงินเดือนและ/
หรือเงินเพิ่มใหแกพนักงานมเีพียงเล็กนอย รอยละ 0.1 

 
 

แผนภูมิ 5 รอยละของสถานประกอบการ จําแนก
ตามการปรับเงินเดือนและ/หรือเงินเพ่ิม
ของพนักงานประจํา 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

5. สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลและ/หรือ 
    การประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ  

เมื่อพิจารณาสวัสดิการที่นอกเหนือจาก
สิทธิของกองทุนเพื่อการประกันสังคม พบวา สถาน-
ประกอบการที่ใหสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
หรือจายคารักษาพยาบาลทั้งผูปวยใน/ผูปวยนอก
ใหแกพนักงาน มีประมาณรอยละ 49.3 ของสถาน-
ประกอบการทั้งสิ้น โดยสถานประกอบการประเภท
โรงพยาบาลเอกชนใหสิทธิการรักษาพยาบาลใหแก
พนักงานมากที่สุดคือ รอยละ 87.1 รองลงมาคือ 
สถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเปน
ตัวกลางทางการเงินและการประกันภัย (รอยละ 84.6) 
กิจกรรมการไฟฟา กาซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ 
(รอยละ 83.3) และกิจกรรมการจัดการนํ้าเสีย การจัดการ
ของเสีย และ สิ่งปฏิกูล (รอยละ 82.7)  สําหรับกิจกรรม
ประเภทอื่น  ๆนอกเหนือจากที่กลาวขางตน มีการใหสิทธิ
การรักษา พยาบาลตํ่ากวารอยละ 74.0 

ดานการใหสวัสดิการประกันสุขภาพ/
อุบัติเหตุแกพนักงาน พบวา สถานประกอบการที่ใหสิทธิ
ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุมีประมาณรอยละ 51.5 
ของสถานประกอบการทั้งสิ้น โดยสถานประกอบการ
ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเปนตัวกลางทาง
การเงิน และการประกันภัย  ใหสิทธิดังกลาวมากที่สุด
คือรอยละ 91.4 รองลงมาคือ สถานประกอบการที่
ประกอบกิจกรรมการไฟฟา การไอนํ้า และระบบปรับ
อากาศประมาณ รอยละ 90.0 สําหรับกิจกรรมประเภท
อื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมีการใหสิทธิดานการ
ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ ตํ่ากวารอยละ 78.0 

ตาราง 3 รอยละของสถานประกอบการท่ีใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลและ/หรือการประกันสุขภาพ/
อุบัติเหตุ จําแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

 

สวัสดิการ 1/ 

ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
รวม 

สิทธิดานการ
รักษาพยาบาล 

สิทธิดานการประกัน 
สุขภาพ/อุบัติเหตุ 

ใหสิทธ ิ ไมใหสิทธ ิ ใหสิทธ ิ ไมใหสิทธ ิ

รวม 100.0 49.3 50.7 51.5 48.5 
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 100.0 47.6 52.4 67.3 32.7 

การผลิต 100.0 44.6 55.4 47.4 52.6 
การไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 100.0 83.3 16.7 90.0 10.0 

การจัดการน้ําเสียการจัดการของเสีย และสิ่งปฏิกูล 100.0 82.7 17.3 55.8 44.2 

การกอสราง 100.0 43.0 57.0 41.5 58.5 
การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนตและ จักรยานยนต 100.0 51.9 48.1 59.7 40.3 
การขนสงทางบก คลังสินคาฯ 100.0 52.6 47.4 57.0 43.0 

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 100.0 56.6 43.4 55.4 44.6 
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 100.0 66.0 34.0 57.4 42.6 

การเปนตัวกลางทางการเงิน และการประกันภัย 100.0 84.6 15.4 91.4 8.6 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 100.0 73.7 26.3 58.2 41.8 

กิจกรรมทางวิชาชีพ  วิทยาศาสตร และเทคนิค 100.0 55.0 45.0 77.1 22.9 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 100.0 58.3 41.7 45.9 54.1 
โรงพยาบาลเอกชน 100.0 87.1 12.9 44.1 55.9 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 100.0 41.6 58.4 52.0 48.0 

กิจกรรมบริการดานฯ 100.0 55.5 44.5 59.0 41.0 

หมายเหตุ : 1/  ไมรวมสิทธิของกองทุนเพื่อการประกันสังคม และการรักษาพยาบาลในสถานประกอบการ 
 

 9,475 แหง 

ปรับข้ึน ไมปรับ ปรับลด 

(รอยละ) 



 

6. สวัสดิการอื่น ๆ  
 ดานสวัสดิการอื่นๆ พบวา สถานประกอบการ 
ที่จัดใหมีสวัสดิการเกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงาน/   
คาเครื่องแตงกาย ใหแกพนักงานมปีระมาณรอยละ 82.9 
ใหเงินชวยเหลือทางสังคม รอยละ 82.6 จายคาเบี้ยขยัน
ใหแกพนักงานรอยละ 65.8 และจัดรถรับสงพนักงาน/ 
คายานพาหนะ/ คาพาหนะ/ คานํ้ามัน รอยละ 49.8 
สําหรับสถานประกอบการที่ จัดใหมีสวัสดิการดานอื่น ๆ  
นอกจากที่กลาวขางตน มีไมเกินรอยละ 39.0 

 
แผนภูมิ 7 รอยละของสถานประกอบการ จําแนก

ตามการจัดสวัสดิการใหแกพนักงาน 1/ 
 

 
 

 

7. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของสถานประกอบการ 

     ปญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 
สถานประกอบการทั่วประเทศ รอยละ 15.8 

ไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องปญหาและอุปสรรค   
ที่สําคัญในการดําเนินกิจการ ในจํานวนน้ี ระบุวา
ขาดแคลนแรงงานในชวงฤดูกาล ขาดแคลนบุลากร
ที่มีประสิทธิภาพ ขาดแคลนวัตถุดิบ ขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียน แหลงเงินทุนใหกูในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 
สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และคูแขงทางเศรษฐกิจ 
เปนตน 

 ความชวยเหลือท่ีตองการจากรัฐ 
 สําหรับความชวยเหลือที่ตองการจาก

หนวยงานของรัฐและขอเสนอแนะน้ัน มีสถาน-
ประกอบการไดแสดงความคิดเห็นประมาณรอยละ 9.8 
ในจํานวนน้ีระบุวา รัฐควรมมีาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ใหดีข้ึนโดยเร็วที่สุด รัฐควรสนับสนุนและพัฒนา
ความรูความสามารถของแรงงาน ใหตรงกับตลาดแรงงาน 
รัฐควรมีมาตรการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าแก
สถานประกอบการ รัฐควรมีมาตรการลดหยอนภาษี
และเงินประกันสังคม และมาตรการควบคุมราคาสินคา
จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เปนตน  
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หมายเหตุ :  1/ สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

 

ใหเคร่ืองแบบพนักงานฯ  (82.9) 

   ใหเงินชวยเหลือทางสังคม (82.6) 

ใหคาเบ้ียขยัน (65.8) 

จัดรถรับ-สงพนักงานฯ (49.8) 

จัดที่พักใหพนักงานฯ (38.3) 

 ใหคาอาหารกลางวันฯ (36.0) 

 ใหเงินกูยืม (34.5) 

 ใหเงินชวยเหลือคาครองชีพ (24.4) 

 ใหเงินชวยเหลือบุตร (22.2) 

 อ่ืน ๆ (14.5) 




