10

ประเด็น Highlight
จากผลส�ำรวจค่าตอบแทน 329 องค์กร ปี 2018/19
สรุปผลการส�ำรวจและแนวโน้มการบริหารค่าตอบแทนปี 2018/19
ชี้แจงเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
โดย ดร.รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำรวจค่าตอบแทน บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
และกรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ไทยสกิลล์พลัส จ�ำกัด

จากงานชี ้ แ จงผลการส� ำ รวจค่ า จ้ า ง
และสวัสดิ การประจ� ำปี 2561/62 ของบริ ษัท
เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ซึ่งผมเป็ นผูอ้ �ำนวยการ
โครงการต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2551 ถึงปั จจุบนั
ในปี นี ้ มี ผู้ เ ข้ า ร่ วมส� ำ รวจ 329 องค์ กร
ประกอบด้วยธุรกิ จด้านการผลิ ต 202 องค์กร,
ธุรกิ จด้านบริ การ 74 องค์ กร และธุรกิ จด้าน
การค้า 53 องค์กร แบ่งได้เป็ น 22 กลุ่ม ซึ่งใน
กลุ่มนีม้ ี 60 องค์กรทีเ่ ป็ นบริ ษัทมหาชนและมี
ประเด็นทีน่ ่าสนใจน�ำมาแชร์ ดงั นีค้ รับ

1. ด้านค่าจ้างเริ่มต้นพบว่ากลุ่มที่มีค่าจ้างสูงสุด (P50)
ในตลาดยังคงเป็นกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ส�ำหรับปริญญาโท
สูงสุดคือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์) 29,335 บาท รองลงมา
คือวิศวกรรมปิโตรเคมี 25,000 บาท ส่วนปริญญาตรี กลุ่มที่
ค่าจ้าง P50 สูงสุดคือ สายวิศวกรรมโลจิสติกส์ (อินเตอร์) 23,800
บาท และรองลงมาคือ วิศวกรรมเคมี 19,500 บาท ส่วนปริญญาตรี
ด้านสังคมศาสตร์ P50 อยู่ที่ 16,000 บาท
2. บริษัทมหาชนกับบริษัทจ�ำกัดยังไม่ได้จ่ายแตกต่าง
จากเดิมมากนักอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ ส่วนช่องว่างค่าจ้างจบใหม่
ระหว่างปวส. กับปริญญาตรีวิศวกรรมห่างกัน 36% ส่วนปวส.
ห่างสังคมศาสตร์ 24% ปีนี้มีช่องว่างเพิ่มขึ้นอีก 2%

ตลาดส่วนใหญ่จะขึน้ ค่าจ้างเฉลีย่ กันอยูท่ ี่ 4.9%
และจ่ายโบนัสที่ 2.7 เท่าของเงินเดือน

3. ค่าจ้างตามต�ำแหน่งงานพบว่าในระดับ
Manager ต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าจ้างสูงสุด 3 อันดับ
แรกคือ ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
5. ส�ำหรับสวัสดิการพื้นฐาน พบว่าหลายองค์กรมีการปรับ
และผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนในระดับ
รองลงมาคือ ล่ามภาษาญี่ปุน หัวหน้างานขาย เพิ่มค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม โดยจ่ายเฉลี่ย
และหัวหน้างานปฏิบัติการพิธีการศุลกากร ยังมี อยูท่ ี่ 20,000 บาท/คน/ปี และจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
อยูท่ ี่ 5%
อัตราการจ่ายที่สูงอยู่
6. จากผลส�ำรวจยังพบว่ามีหลายองค์กรเริ่มเปลี่ยนแปลง
4. ส�ำ หรั บ การขึ น้ ค่ า จ้ า งและโบนั ส
ในปลายปี 2561 นี ้ พบว่ าตลาดส่ วนใหญ่ การจัดสวัสดิการที่จูงใจเพื่อให้ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ (Gen Y/Z)
จะขึน้ ค่ าจ้ างเฉลี่ยกันอยู่ท่ ี 4.9% และจ่ าย เช่น ให้ค่าอินเทอร์เน็ต เฉลี่ยที่ 766 บาท/เดือน, ค่าฟิตเนส 2,933
โบนัสที่ 2.7 เท่ าของเงินเดือน ซึ่งใกล้ เคียง บาท/เดือน, ค่าท่องเที่ยว 3,589 บาท/ปี และ Flexible Benefits
กับปี ที่ผ่านมา กลุ่มที่ขนึ ้ ค่ าจ้ างสูงสุดคือกลุ่ม 12,988 บาท/ปี
รั บเหมาก่ อสร้ าง (ประมาณ12%) ส่ วนกลุ่ม
7. ในด้านข้อมูลเปรียบเทียบด้านงาน HR พบว่าสัดส่วนของ
ที่จ่ ายโบนั สสู งสุ ด ได้ แก่ กลุ่ มไฟฟ้ าและ HR ต่อพนักงานอยูท่ ี่ 1:74 ซึง่ ใกล้เคียงกับปีทแี่ ล้ว ต้นทุนแรงงานต่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และกลุ่ มสิ น ค้ าอุ ป โภค ยอดขายอยู่ที่ 15.2% ยอดขายต่อพนักงาน (Sale per Head) เฉลี่ย
บริโภค (ประมาณ 10 เดือน)
อยู่ที่ 7.5 ล้านบาท และการจัดสรรงบพัฒนาพนักงานเฉลี่ยอยู่
ประมาณ 4,144 บาท/คน/ปี

8. ต�ำแหน่งงานที่หายากในตลาดในระดับบริหาร
(Executive) คือผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) และการตลาด
(CMO) ในระดับผู้จัดการ (Manager) เป็นต�ำแหน่งบัญชี
และวุฒิที่ตลาดต้องการยังคงเป็นวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ และ
สายช่างเทคนิคเช่นเดียวกับปีที่แล้ว
9. ในการบริหารงาน HR ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ
1) การสรรหาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2) ขาดการวางแผน
ก�ำลังคนในระยะยาว 3) Organization Chart เปลี่ยนแปลง
บ่ อ ย ส่ ว นปั ญ หาทางด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร (HRD)
ประเด็นที่มักพบก็คือ 1) ระบบการประเมินผลกับระบบ
การพัฒนาพนักงานไม่เชื่อมโยงกัน 2) ไลน์มองว่าเรื่องคน
เป็นงานของฝ่าย HR อย่างเดียว 3) ขาดการพัฒนาผู้บริหาร
ให้ขึ้นสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
10. แนวโน้มในการพัฒนาองค์กรในปี 2562 คาดว่า
องค์ ก รหลายแห่ ง จะปรั บ โครงสร้ า งตามแนวทาง Agile
Organization ใช้การประเมินผลด้วย OKR ก็น่าจะมีการ
ปรับใช้มากขึ้นเช่นกัน เพื่อแก้ปัญหาว่าพนักงานรู้สึกกดดัน
จาก KPIs ที่ตั้งไว้การใช้ On-Boarding Program และระบบ
โค้ชเพื่อพัฒนาพนักงาน

โดยสรุ ป จากผลส� ำ รวจประมาณการว่ า
ค่าจ้างโบนัสปี นีถ้ ึงจะไม่สงู มากแต่ก็พอรับได้ ส่วน
ด้านพัฒนาคนจะเริ่ มน�ำระบบ Agile และ OKR
รวมถึงเครื ่องมือใหม่ ๆ เพือ่ ให้พนักงานใหม่ปรับตัว
เข้ากับองค์ กรได้ดีและเร็ วขึ้ น ในขณะเดี ยวกัน
การสร้ า งโค้ช ภายในองค์ ก รหรื อ จัด ตั้ง ศู น ย์ ใ ห้
ค� ำ ปรึ ก ษากับ พนัก งานก็ จ ะช่ ว ยให้ พ นัก งานมี
แรงจูงใจในการพัฒนาตนแองและปรับพฤติ กรรม
ต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น จึงเป็ นเรื ่องทีน่ ่าจะน�ำไปใช้กนั
ในองค์กร

