สรุปสาระสําคัญ
การสํารวจนโยบายการปรับค่าจ้างและโบนัส ปี 2559
สถาบัน เสริมสร้างขีดความสามารถมนุ ษ ย์ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย จัดโครงการสํารวจนโยบายการปรับค่ าจ้างและโบนัส ปี 2559
โดยเก็บ ข้อ มูล ณ วัน ที่ 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่ง คณะทํ า งานได้ดํ า เนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล และวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่อ จัด ทํ า รายงานผลการสํ า รวจ
โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมทัง้ สิ้น 535 แห่ง จําแนกเป็ น 12 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ดังนี้ คลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์, คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งปรับอากาศ, คลัสเตอร์ปิโตรเคมี, คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม, คลัสเตอร์พลังงานทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม, คลัสเตอร์
แฟชันและไลฟ์
่
สไตล์, คลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา, คลัสเตอร์ยานยต์/ชิ้นส่วน, คลัสเตอร์วสั ดุก่อสร้าง, คลัสเตอร์วศิ วกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ,
คลัสเตอร์อาหาร และคลัสเตอร์อ่นื ๆ
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สถานประกอบการทัง้ หมด 535 แห่ง ประกอบด้ว ยขนาดเล็ก 116 แห่ ง คิดเป็ น 21.68%, ขนาดกลาง 159 แห่ ง คิดเป็ น 29.72%
และขนาดใหญ่ 260 แห่ง คิดเป็ น 48.60% และเมื่อจําแนกตามพื้นที่ตงั ้ จะพบว่า อยู่ในภาคกลาง 311 แห่ง คิดเป็ น 58.13%, ภาคตะวันออก 186 แห่ง
คิดเป็ น 34.77%, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง คิดเป็ น 0.93%, ภาคเหนือ 8 แห่ง คิดเป็ น 1.50% และภาคใต้ 25 แห่ง คิดเป็ น 4.67%
สถานประกอบการขนาดใหญ่มกี ารปรับค่าจ้างสูงสุด เนื่องจากสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่เี ข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ มกี ารปรับค่าจ้าง 5%
จึงทําให้มกี ารปรับค่าจ้างเฉลีย่ สูงสุด คือ 4.49% ในขณะทีส่ ถานประกอบการขนาดเล็กมีการปรับค่าจ้างตํ่าสุด เนื่องจากสถานประกอบการขนาดเล็กทีเ่ ข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่มกี ารปรับค่าจ้าง 2.5 – 4% จึงทําให้มกี ารปรับค่าจ้างเฉลีย่ ตํ่าสุด คือ 3.73%
สถานประกอบการขนาดใหญ่ มกี ารจ่ายโบนัสสูงสุด เนื่องจากสถานกระกอบการขนาดใหญ่ท่เี ข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ มกี ารจ่ายโบนัส 2 เดือน
จึงทําให้มกี ารจ่ายโบนัสเฉลีย่ สูงสุด คือ 2.48 เดือน ในขณะทีส่ ถานประกอบการขนาดเล็กมีการจ่ายโบนัสตํ่าสุด เนื่องจากมีการสถานประกอบการขนาดเล็ก
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มกี ารจ่ายโบนัส 1 เดือน จึงทําให้มกี ารจ่ายโบนัสเฉลีย่ ตํ่าสุด คือ 1 เดือน
จากสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการทัง้ หมด ให้ขอ้ มูลโครงสร้างและความต้องการกําลังคนทัง้ สิ้น 256 แห่ง ประกอบด้วย ต้องการเพิม่ กําลังคน
118 แห่ง คิดเป็ น 46.09% และไม่ตอ้ งการเพิม่ กําลังคน 138 แห่ง คิดเป็ น 53.91% ซึง่ สถานประกอบการทีใ่ ห้ขอ้ มูลมีกาํ ลังคนในปั จจุบนั ทัง้ หมด 215,693 คน
จําแนกเป็ น ระดับตํ่ากว่าม.6 จํานวน 107,362 คน คิดเป็ น 49.78%, ระดับปวช./ปวส. จํานวน 79,534 คน คิดเป็ น 36.87% และระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป
จํานวน 28,797 คน คิดเป็ น 13.35% โดยมีค วามต้องการกําลังคนเพิม่ ขึ้น ในปี ถ ัดไป 9,661 คน คิดเป็ น 4.48% จําแนกเป็ น ระดับตํ่ ากว่ าม.6
จํานวน 6,091 คน คิดเป็ น 2.82%, ระดับปวช./ปวส. จํานวน 2,374 คน คิดเป็ น 1.10% และระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป จํานวน 1,196 คน คิดเป็ น 0.56%
ข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2558 รายงานว่า ประเทศไทยมีกําลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ประมาณ 6,184,926 คน จําแนกเป็ นแรงงาน
วิชาชีพ 1,102,464 คน และแรงงานฝ่ ายผลิต 5,082,462 คน และเมื่อคิดจากความต้องการกําลังคนเพิม่ ขึน้ 4.48% พบว่าประเทศไทยมีความต้องการ
กําลังคนในปี 2560 เพิม่ ขึน้ และทดแทนคนเกษียณประมาณ 277,085 คน

