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ผลสำรวจคาจาง

ป 2553-2554
(เฉพาะจบใหม ไมเคยมีประสบการณ) 

คูแขงจะสูกับเขาไหวไหม? แตถาจาย “ต่ำ

กวา” ตลาด เวลาหาคนมาทำงาน ก็หาไม

คอยจะได หรือถาไดก็ไดไมตรงอยางที่

ตองการ ครั้นพอไดอยางที่ตองการ เขาก็ 

ใชเราเปน “ทางผาน” แลวคอยไปหางาน 

ที่อื่นตอ สวนคนที่มีอยูแลวก็เขาๆ ออกๆ 

พวกไมออกไปไหน สวนหน่ึงก็ทำงานเหมือน

ซังกะตาย ไมมีแรงจูงใจ ที่หนักไปกวานั้น

คือ คนเกงที่พอมีอยู ก็ดันออกไปอยูกับ 

คูแขงเสยีอกี…”  

ดังนั้นบทความนี้จึงขอนำเสนอผลสำรวจ

ค่าจ้าง ปี 2553-2554 เฉพาะผู้ไม่มีประสบ-

การณ์มาฝากกันก่อน ซึ่งมีการตั้งประเด็นข้อ

สังเกตพร้อมการวิเคราะห์จากข้อมูลประกอบ  

โครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยผม 

เป็นหนึ่งในคณะทำงานครับ  

การสำรวจค่าจ้าง ปี 2553-2554 มีสถาน-

ประกอบการที่เข้าร่วมให้ข้อมูลจำนวน 302  

แห่ง มีทั้งกิจการไทย ต่างชาติ และร่วมทุน  

ธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก กระจายไป 

ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม 26 กลุ่ม ทุกพื้นที่ 

ของประเทศไทย 

เมื่อพิจาราณาในรายละเอียด เช่น จบ 

สาขาใด ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์และได้ 

ค่าจ้างสูงสุด? ผลสำรวจนี้พบว่า วุฒิ ปวช. 

จบช่างเทคนิค ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 6,694 บาท  

วุฒิ ปวส. จบช่างเทคนิคเหมือนกัน ได้ค่าจ้าง

เฉลี่ย 7,903 บาท วุฒิปริญญาตรีจบวิศวะ  

ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 15,056 บาท วุฒิปริญญาโท 

จบวิศวะ ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 19,670 บาท วุฒิ-

ปริญญาเอกจบวิศวะได้ 37,840 บาท  

กับคำถามว่า วุฒิการศึกษาสาขาใดสำหรับ 

ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เมื่อไปทำงานกลุ่มธุรกิจ

อุตสาหกรรมอะไรจะได้ค่าจ้างสูงสุด ผลสำรวจ

นี้พบว่า วุฒิ ปวช.ทำงานกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า  

ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 9,500 บาท วุฒิ ปวส. ก็กลุ่ม 

ผู้ผลิตไฟฟ้า ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 12,369 บาท  

วุฒิปริญญาตรี ก็กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอีกเช่นกัน  

ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 17,774 บาท วุฒิปริญญาโท 

กลุ่มยานยนต์ ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 21,074 วุฒิ

ปริญญาเอก กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง ได้ 

ค่าจ้างเฉลี่ย 30,000 บาท  

หรือสาขาการศึกษาใดหากเป็นผู้ ไม่มี

ประสบการณ์ไปทำงานกิจการประเภทใด ได้ 

สวัสดีครับผูอาน How To ทุกทาน  

ดวยความคิด ความรูสึก หรือคำพูดในองคกร

ธุรกิจอุตสาหกรรม ที่วา “…จะรูไดอยางไร

วาคาจางที่จายใหพนักงานอยูนั้นเหมาะสม 

และแขงขันในตลาดแรงงานไดแลว ถาจาย

โดยไมดูชาวบาน เกิดจายอยูในอัตราที่ “สูง

กวา” ทำใหตนทุนในการดำเนินธุรกิจสูงกวา
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ค่าจ้างสูงสุด? ท่านผู้อ่านอาจคิดว่าน่าจะเป็น  

บริษัทของต่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติ   

แต่ผลสำรวจครั้งนี้พบว่าความคิดดังกล่าว  

ถูกต้องบางส่วนเท่านั้น 

โดย วุฒิ ปวช. ที่เข้าทำงานกับกิจการร่วม

ทุน จะได้ค่าจ้างเฉลี่ย 6,689 บาท วุฒิ ปวส.   

ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 7,826 บาท วุฒิปริญญาตรี   

ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 12,454 บาท วุฒิปริญญาโท   

ก็เป็นกิจการต่างชาติ ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 19,056 

บาท แต่สำหรับวุฒิปริญญาเอก กลับเป็นกิจการ

ไทยที่ให้ค่าจ้างที่สูงกว่า คือ ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 

25,341 บาท  

เป็นที่น่าสังเกตว่ากิจการต่างชาติจ่าย  

สูงสุดที่วุฒิปริญญาตรีกับโทเท่านั้น แต่วุฒิ

ปริญญาเอกกลับเป็นกิจการประเภทบริษัท  

คนไทย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีค่านิยมในการรับ

คนเข้าทำงานโดยดูจากวุฒิเป็นสำคัญ โดย  

เฉพาะวุฒิปริญญาเอก แต่กิจการต่างชาติ อาจ

ไม่ให้ความสำคัญกับวุฒิปริญญาเอกในการ

ทำงานของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเท่าใดนัก แต่

อาจให้ความสำคัญกับสมรรถนะ (Competency) 

ในการรับคนเข้าทำงานมากกว่า 

นิสิตที่จบมาแล้วไม่มีประสบการณ์ทำงาน

กับธุรกิจขนาดใดได้ค่าจ้างสูงสุด? ท่านผู้อ่าน

อาจเดาว่าธุรกิจขนาดใหญ่น่าจะให้ค่าจ้างได้  

สูงที่สุด แต่ผลสำรวจนี้พบว่า วุฒิ ปวช. เป็น  

ธุรกิจขนาดกลาง ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 6,622 บาท 

วุฒิ ปวส. ทำงานกับธุรกิจขนาดเล็ก ได้ค่าจ้าง

เฉลี่ย 8,555 บาท วุฒิปริญญาตรีทำงานกับ  

ธุรกิจขนาดเล็ก ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 13,813 บาท 

วุฒิปริญญาโท ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 20,097 บาท 

วุฒิปริญญาเอก ปรากฏข้อมูลเฉพาะธุรกิจ  

ขนาดใหญ่ ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 24,961 บาท  

เป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกิจขนาดกลางและ  

เล็กไม่นิยมจ้างวุฒิปริญญาเอก อาจเป็นเพราะ

ต้องจ่ายสูง เป็นต้นทุนกับธุรกิจมาก และเมื่อ

ย้อนไปดูข้อมูลผลสำรวจปีทีแล้วประกอบ   

พบว่า ธุรกิจขนาดกลางมีการจ้างวุฒิปริญญา

เอกด้วย และธุรกิจขนาดใหญ่จ่ายสูงสุดใน  

ทุกวุฒิ นั่นแสดงว่าอาจเป็นกลยุทธ์ค่าจ้างปีนี้

ของธุรกิจขนาดเล็กและกลางก็ได้ที่ ไม่จ้าง  

วุฒิปริญญาเอก เพื่อนำเงินส่วนนั้นมาจ้าง  

วุฒิอื่นที่จ่ายน้อยกว่า แต่จ่ายค่าจ้างให้มาก  

กว่าธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อจูงใจและดึงดูดคน  

เก่งมาทำงานในธุรกิจของตนให้อยู่รอด และ

สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

เดียวกัน  

กับคำถามที่ว่า แรงงานในกลุ่มนี้พื้นที่ใด

ในประเทศไทยได้ค่าจ้างสูงสุด? ผลสำรวจนี้  

พบว่า วุฒิ ปวส. ทำงานในเขตภาคตะวันออก 

ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 7,921 บาท วุฒิปริญญาตรี 

ทำงานในเขตภาคตะวันออกได้ค่าจ้างเฉลี่ย

11,871 บาท วุฒิปริญญาโททำงานในเขต  

ภาคกลาง ได้ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุด 18,803 บาท   

วุฒิปริญญาเอกทำงานในเขตภาคตะวันออก 

ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 26,500 บาท  

หากท่านผู้อ่านที่สนใจผลสำรวจค่าจ้าง  

ปี 2553-2554 ที่มีรายละเอียดมากกว่านี้และ

หลากหลายมิติ เช่น วุฒิปริญญาโทสาขา 

วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอัตราค่าจ้างสูงสุด แล้ว 

Top 5 วุฒินี้ตามสาขาที่จบคืออะไร คำตอบ   

คือ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์ ตามลำดับ  

หรือกับคำถามที่ว่า วุฒิปริญญาตรี กลุ่ม  

ผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายค่าจ้างสูงสุด แล้ว Top 5   

วุฒินี้ตามกลุ่มอุตสาหกรรม คือ อะไร คำตอบ 

คือ ปิโตรเคมี ก๊าซและพลังงานทดแทน เหล็ก   

แก้วและกระจก ยานยนต์ ตามลำดับ เป็นต้น 

ในฉบับต่อไปจะขอนำเสนอข้อมูลอัตราการ  

จ้างงานสำหรับกลุ่มแรงงานที่มีประสบการณ์ 

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงาน

สัมมนารายงานผลการสำรวจค่าจ้างและ

สวัสดิการ ปี 2553-2554 ได้ในวันพฤหัสบดี  

ที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 12.30 - 17.00 น.   

ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข-   

พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 มหาวิทยาลัย  

ศรีปทุม บางเขน  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี : สถาบัน

เสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาห-

กรรมแห่งประเทศไทย โทร. 0-2345 -1221-22 

โทรสาร 0-2345-1277-8 (ติดต่อ คุณรัตพล, 

คุณรักษ์รัศมี) e-mail: hcb-instd@off.fti.or.th 

หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.hcbi.org, 

http://www.fti.or.th    

ค่าจ้างขั้นต้นสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์จำแนกตามคุณวุฒิ  
 

ระดับวุฒิการศึกษา ค่าเฉลี่ยอัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างสูงสุด อัตราค่าจ้างต่ำสุด 
 ต่อเดือน (บาท) ต่อเดือน (บาท) ต่อเดือน (บาท) 
 
ปวช. 6,590 12,000 4,680 

ปวส. 7,697 15,000 5,100 

ปริญญาตรี 11,518 28,000 6,000 

ปริญญาโท 16,868 31,480 10,000 

ปริญญาเอก 24,961 37,840 18,000 


