
สรุป 10 ประเดน็ จากผลสํารวจค่าตอบแทน 

285 องค์กรปี 2020/21 ซึ�งผมได้ดาํเนินการร่วมกับ 

บริษัท เอช อาร์ เซน็เตอร์ จาํกัด เกบ็ข้อมูลและสรุป

เป็นประจาํทกุปี ขอแชร์ดังนี�ครับ 

1. ปีนี �มีผูเ้ขา้ร่วมสาํรวจ 285 องคก์ร ประกอบดว้ย

ธรุกิจดา้นการผลติ 167 องคก์ร 59%, ธรุกิจดา้นบรกิาร 77 

องคก์ร 27% และธรุกิจดา้นการคา้ 41 องคก์ร 14%  แบง่

ไดเ้ป็น 22 กลุม่ธรุกิจ  ซึ�งในกลุม่นี �มี 68 องคก์ร 24% ที�เป็น

บรษัิทมหาชน

2. ผลการสาํรวจคา่ตอบแทนพบวา่ การระบาดของ

โควิด-19 สรา้งผลกระทบใหเ้กือบทกุองคก์ร ทาํใหต้อ้งเรง่

ปรบัและฟื�นฟตูวัเอง ผลที�เห็นไดช้ดัคือมีองคก์รประมาณ 

30% ไม่ขึ�นคา่จา้งประจาํปีและจ่ายโบนสั

3. ช่วงโควิด-19 องค์กรเนน้ใชเ้ทคโนโลยีในการ

บรหิารงาน โดยใหพ้นกังานทาํงานที�บา้นในรูปแบบ Work 

from Home 28% ทาํงานแบบยืดหยุ่นเวลา 40% และ 

Compressed Work Week หรอื มีวนัหยดุประจาํสปัดาห์

เพิ�มขึ �น 6% 

บริหารค�าตอบแทนป�
“ฟ��นฟูสร�างความเข�าใจก�อนเดินหน�าต�อ”
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285 องค�กร
22 กลุ�มธุรกิจ

30% 
ไม�ขึ้นค�าจ�างและจ�ายโบนัส

โดย ดร.รุ�งโรจน� อรรถานิทธิ์ 



4. การบรหิารคา่ตอบแทน กลุ่มพนกังาน

จบใหม่ ยงัคงมีตวัเลขใกลเ้คียงกบัปีที�ผ่านมา

โดยมีคา่เฉลี�ยของ ปรญิญาโท อยูที่�  22,000 บาท

ปริญญาตรี อยู่ที�  17,926 บาท ปวส. อยู่ที�

12,600 บาท 

ส่วนวุฒิที�จ่ายสูงสุด (P50) คือกลุ่ม

วศิวกรรมศาสตร ์ เฉลี�ยอยูท่ี� 19,448 บาท/เดอืน

5. การบริหารค่าตอบแทนกลุ่มพนกังาน

ที� มีประสบการณ์พบว่า เมื�อเปรียบเทียบใน

ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย (Manager) ตาํแหนง่ที�ไดร้บั

คา่จา้งสูงสดุ 3 อนัดบัแรกคอื ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธรุกจิ และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

และการเงนิ 

ส่วนในระดบั Supervisor ค่าจา้งสูงสุด 

3 อนัดบัแรกคือ ลา่มภาษาญี�ปุ่ น หวัหนา้งานขาย 

และหวัหนา้งานบญัชี

6. จากผลการสาํรวจเรื�องสวัสดิการจาํนวน 

40 ประเภทพบวา่ ประเภทของสวสัดกิารที�ปรบัเพิ�มขึ�น

ม ี55% คงที� 7% และลดลง 38% สว่นองคก์รที�มีการ

ปรบัเปลี�ยนสวสัดิการเนื�องจากไดร้บัผลกระทบจาก 

โควิด-19 มีอยูป่ระมาณ 5% ซึ�งถือวา่องคก์รสว่นใหญ่

ยังคงสวัสดิการเดิมไว ้ จะเปลี�ยนเฉพาะส่วนที�เป็น 

Allowance หรอืเงินชว่ยเหลือเทา่นั�น

7. ข้อมูลเปรียบเทียบด้านงาน HR พบว่า 

สดัสว่นของ HR ตอ่พนกังานอยูท่ี� 1:69 ซึ�งใกลเ้คยีงกบั

ปีที�แลว้ (อยูท่ี� 1:74) รวมถงึอตัราสว่นระหวา่ง ผูบ้รหิาร 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน และพนกังาน อยูที่� 1 : 5 : 11 : 99

ค�าตอบแทนกลุ�มพนักงานจบใหม�

ใกล�เคียงกับป�ที่ผ�านมา

ผลการสํารวจเรื่องสวัสดิการ
จํานวน 40 ประเภทพบว�า 

ประเภทของสวัสดิการที่ปรับ

เพิ่มขึ้นมี 55% 
คงที ่7% 

และลดลง 38%
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8. การวิเคราะหต์น้ทนุแรงงานตอ่ยอดขายพบวา่อยูท่ี� 17.4% 

ซึ�งเพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้ประมาณ 1.2% ซึ�งเป็นผลกระทบจากดา้น

ยอดขายที�ลดลงแตค่า่ใชจ้า่ยดา้นพนกังานคงที� สาํหรบัยอดขายตอ่

พนกังาน (Sale per Head) เฉลี�ยอยูที่� 7.4 ลา้นบาท ลดลงจากปีที�

แลว้ 10%

9.แนวโนม้ในการพฒันาองคก์รในปี 2020/21 คาดวา่องคก์ร

ส่วนใหญ่มุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัในเรื�องการปรบัโครงสรา้งองค์กร 

และอตัรากาํลงัที�เหมาะสม รวมถงึการพฒันาพนกังานรูปแบบ การ 

Re-Skill, Up-Skill, การใช ้Social Media และการฟื�นฟอูงคก์รตาม 

Resilience Model 

10. สาํหรบัการขึ �นคา่จา้งและจา่ยโบนสัในปลายปี 2020/21 นี �

พบว่า มีองค์กรบางส่วนปรับขึ�นค่าจ้าง ซึ�งมีเฉลี�ยอยู่ที� 2.7%  

ในขณะเดยีวกนักย็งัมกีารจ่ายโบนสั โดยคา่เฉลี�ยอยูท่ี� 1.4 เทา่ของ

เงนิเดอืน ลดลงจากปีที�ผา่นมา 

โดย ดร.รุ�งโรจน� อรรถานิทธิ์ 
ผู�อํานวยการสํารวจค�าตอบแทน บริษัท เอช อาร� เซ็นเตอร� จํากัด 

กรรมการผู�จัดการ บริษัทที่ปรึกษาด�านทรัพยากรบุคคล ไทยสกิลล�พลัส จํากัด 

โดยสรุป การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

และค่าตอบแทนในปี 2020/21 ของ 285 

องคก์ร พบว่าส่วนใหญ่จะคงสภาพเดิมไว ้

หรืออาจมีปรบัลดบา้ง และระมดัระวงัใน

การจ่ายค่าตอบแทนที�เป็นลกัษณะตวัเงิน

เพราะคาดการณว์า่ปี 2021 สถานการณก์็

อาจจะยงัไม่ดขีึ �นมากเท่าไ รจึงตอ้งประเมิน

สถานการณเ์ป็นระยะ ๆ

ต�นทุนแรงงานต�อยอดขาย

17.4% 

ปรับขึ้นค�าจ�างเฉลี่ยอยู�ที่ 

2.7%  

จ�ายโบนัสค�าเฉลี่ยอยู�ที่ 
1.4 เท�าของเงินเดือน


