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โดย ดร.รุงโรจน อรรถานิทธิ์

บริหารคาตอบแทนป 2020/21
“ฟนฟูสรางความเขาใจกอนเดินหนาตอ”

สรุ ป 10 ประเด็น จากผลสํารวจค่าตอบแทน
285 องค์กรปี 2020/21 ซึง� ผมได้ ดาํ เนินการร่วมกับ
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จํากัด เก็บข้ อมูลและสรุป
เป็ นประจําทุกปี ขอแชร์ดังนีค� รับ
1. ปี นีม� ีผูเ้ ข้าร่วมสาํ รวจ 285 องค์กร ประกอบด้วย
ธุรกิจด้านการผลิต 167 องค์กร 59%, ธุรกิจด้านบริการ 77
องค์กร 27% และธุรกิจด้านการค้า 41 องค์กร 14% แบ่ง
ได้เป็ น 22 กลุม่ ธุรกิจ ซึง� ในกลุม่ นีม� ี 68 องค์กร 24% ที�เป็ น
บริษัทมหาชน
2. ผลการสํารวจค่าตอบแทนพบว่า การระบาดของ
โควิด-19 สร้างผลกระทบให้เกือบทุกองค์กร ทําให้ตอ้ งเร่ง
ปรับและฟื � นฟูตวั เอง ผลที�เห็นได้ชดั คือมีองค์กรประมาณ
30% ไม่ขนึ� ค่าจ้างประจาํ ปี และจ่ายโบนัส
3. ช่วงโควิด-19 องค์กรเน้นใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงาน โดยให้พนักงานทํางานที�บา้ นในรูปแบบ Work
from Home 28% ทํางานแบบยืดหยุ่นเวลา 40% และ
Compressed Work Week หรือ มีวนั หยุดประจําสัปดาห์
เพิ�มขึน� 6%

285 องคกร
22 กลุมธุรกิจ

30%

ไมขึ้นคาจางและจายโบนัส

4. การบริหารค่าตอบแทน กลุ่มพนักงาน
จบใหม่ ยังคงมีตวั เลขใกล้เคียงกับปี ที�ผ่านมา
โดยมีคา่ เฉลี�ยของ ปริญญาโท อยูท่ �ี 22,000 บาท
ปริ ญ ญาตรี อยู่ท�ี 17,926 บาท ปวส. อยู่ท�ี
12,600 บาท
ส่ ว นวุ ฒิ ที� จ่ า ยสู ง สุ ด (P50) คื อ กลุ่ ม
วิศวกรรมศาสตร์ เฉลีย� อยูท่ ี� 19,448 บาท/เดือน
5. การบริหารค่าตอบแทนกลุ่มพนักงาน
ที� มี ป ระสบการณ์พ บว่ า เมื� อ เปรี ย บเที ย บใน
ระดับผูจ้ ดั การฝ่ าย (Manager) ตาํ แหน่งทีไ� ด้รบั
ค่าจ้างสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
ส่วนในระดับ Supervisor ค่าจ้างสูงสุด
3 อันดับแรกคือ ล่ามภาษาญี�ปนุ่ หัวหน้างานขาย
และหัวหน้างานบัญชี

คาตอบแทนกลุมพนักงานจบใหม

ใกลเคียงกับปที่ผานมา

6. จากผลการสํา รวจเรื�อ งสวัส ดิ ก ารจํา นวน
40 ประเภทพบว่า ประเภทของสวัสดิการทีป� รับเพิ�มขึน�
มี 55% คงที� 7% และลดลง 38% ส่วนองค์กรที�มีการ
ปรับเปลี�ยนสวัสดิการเนื�องจากได้รบั ผลกระทบจาก
โควิด-19 มีอยูป่ ระมาณ 5% ซึง� ถือว่าองค์กรส่วนใหญ่
ยังคงสวัสดิการเดิมไว้ จะเปลี�ยนเฉพาะส่วนที� เป็ น
Allowance หรือเงินช่วยเหลือเท่านัน�

ผลการสํารวจเรื่องสวัสดิการ
จํานวน 40 ประเภทพบวา
ประเภทของสวัสดิการที่ปรับ
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7. ข้อ มูล เปรี ย บเที ย บด้า นงาน HR พบว่ า
สัดส่วนของ HR ต่อพนักงานอยูท่ ี� 1:69 ซึ�งใกล้เคียงกับ
ปี ทแี� ล้ว (อยูท่ ี� 1:74) รวมถึงอัตราส่วนระหว่าง ผูบ้ ริหาร
ผูจ้ ดั การ หัวหน้างาน และพนักงาน อยูท่ �ี 1 : 5 : 11 : 99

8. การวิเคราะห์ตน้ ทุนแรงงานต่อยอดขายพบว่าอยูท่ ี� 17.4%
ซึ�งเพิ�มขึน� จากปี ก่อนหน้าประมาณ 1.2% ซึง� เป็ นผลกระทบจากด้าน
ยอดขายที�ลดลงแต่คา่ ใช้จา่ ยด้านพนักงานคงที� สําหรับยอดขายต่อ
พนักงาน (Sale per Head) เฉลี�ยอยูท่ �ี 7.4 ล้านบาท ลดลงจากปี ท�ี
แล้ว 10%
9.แนวโน้มในการพัฒนาองค์กรในปี 2020/21 คาดว่าองค์กร
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ความสาํ คัญในเรื�องการปรับโครงสร้างองค์กร
และอัตรากาํ ลังทีเ� หมาะสม รวมถึงการพัฒนาพนักงานรูปแบบ การ
Re-Skill, Up-Skill, การใช้ Social Media และการฟื � นฟูองค์กรตาม
Resilience Model
10. สําหรับการขึน� ค่าจ้างและจ่ายโบนัสในปลายปี 2020/21 นี �
พบว่า มี อ งค์ก รบางส่ ว นปรับ ขึ�น ค่ า จ้า ง ซึ� ง มี เ ฉลี�ย อยู่ ที� 2.7%
ในขณะเดียวกันก็ยงั มีการจ่ายโบนัส โดยค่าเฉลีย� อยูท่ ี� 1.4 เท่าของ
เงินเดือน ลดลงจากปี ท�ีผา่ นมา

ปรับขึ้นคาจางเฉลี่ยอยูที่

ตนทุนแรงงานตอยอดขาย

17.4%

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรบุคคล
และค่าตอบแทนในปี 2020/21 ของ 285
องค์กร พบว่าส่วนใหญ่จะคงสภาพเดิมไว้
หรืออาจมีปรับลดบ้าง และระมัดระวังใน
การจ่ายค่าตอบแทนทีเ� ป็ นลักษณะตัวเงิน
เพราะคาดการณ์วา่ ปี 2021 สถานการณ์ก็
อาจจะยังไม่ดขี ึน� มากเท่าไรจึงต้องประเมิน
สถานการณ์เป็ นระยะ ๆ

2.7%

จายโบนัสคาเฉลี่ยอยูที่
เทาของเงินเดือน

1.4
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