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ผศ. ดร.ประพันธ  ชัยกิจอุราใจ   
ผอ.หลักสูตร MS HRM  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผลสำรวจคาจาง

ป 2553-2554
เฉพาะผูมปีระสบการณ) กบับทบาทใหมของ HR 

ทำงานระดับบริหาร หัวหนางาน เจาหนาท่ี

กลุมงานทรัพยากรมนุษย  

โดยพบวา อัตราคาจาง ประจำป 2553-

2554 เฉพาะผูมีประสบการณนั้นแตกตางกันไป

ตามระดับตำแหนง ซึ่งความหมายและขอบเขต

การทำงานของตำแหนงงานตางๆ สามารถอธิบาย

ไดดังนี้ 

ผูบริหารกลุมงานระดับสูง หมายถึง พนักงาน

ที่ทำหนาที่บริหารจัดการและกำกับดูแลหนวย

งานยอยทั้งหมดในกลุมงานนั้นๆ เชน ผูอำนวย

การฝาย ผูจัดการฝาย ผูบริหารกลุมงานระดับ

กลาง หมายถึง พนักงานระดับบังคับบัญชาหนวย

งานยอยของกลุมงาน เชน ผูจัดการแผนก 

ผูจดัการสวน ผูบรหิารกลุมงานระดบัตน หมายถงึ 

หัวหนางาน ท่ีทำหนาท่ีสอนงาน เชน หัวหนาแผนก 

หัวหนาสวน เจาหนาที่อาวุโส ผูชำนาญการทาง

วิชาชีพในกลุมงาน หมายถึง ผูเช่ียวชาญ ผูชำนาญ

การ สายงานวิชาชีพในกลุมงานนั้นๆ เจาหนาที่ 

หมายถึง พนักงานปฏิบัติการที่มีทักษะและมี

ประสบการณการทำงาน มากกวา 3 ป หรือผูที่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

พนักงานปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานท่ีเก่ียวของ

การผลิตหรือบริการโดยตรง มีอายุงานต่ำกวา 3 

ป ระดับการศึกษาต่ำกวาระดับปริญญาตรี  

จะเห็นวาผูชำนาญการ ผูเชี่ยวชาญมีคาตัว

สูง โดยสูงสุดของผูเชี่ยวชาญยังสูงกวาสูงสุดของ

ผูบริหารกลุมงานระดับตนดวยซ้ำ และไมมีลูกนอง

ตองใหรับผิดชอบแตอยางใด บางทีทำใหนึกถึง

ตำแหนงอยางนักวิชาการ ที่ปรึกษา นักกลยุทธ 

หรือในทำนองเดียวกัน ซึ่งถาดังๆ ระดับประเทศ

ดวยแลวเชื่อวาอาจสูงกวาผูบริหารกลุมงานระดับ

สูงเสียดวยซ้ำ 

เปนที่นาสังเกตวา กลุมงานการตลาดและ

การขาย หลนจากอันดับสูงสุดเมื่อปที่แลว และ

คาจางโดยภาพรวมลดลงดวย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ 

ที่ผานมาประเทศประสบปญหาหลายอยาง  

ฉบับที่แลวไดกลาวถึงคาจางขั้นตน

เฉพาะผูไมมีประสบการณของป 2553-2554 

ไปแลว มาถึงฉบับนี้จึงขอนำเสนอขอมูล

ในสวนของ คาจางสำหรับผูมี

ประสบการณบาง ซ่ึงจากงาน

สัมมนารายงานผลการ

สำรวจคาจางและสวัสดิการ 

ป 2553-2554 เมื่อปลาย

เดือนตุลาคมที่ผานมา 

ณ มหาวิทยาลัยศรี

ปทุม มีผู เขารวม

สัมมนาเปนจำนวน

มาก ซึ่งเปนกลุมผู

How to-P_38-39.indd   38 16/11/2553   13:56:34



 2010  NOVEMBER    39

ท้ังความขัดแยงทางการเมือง กระเทือนถึงเศรษฐกิจ 

รวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทำใหกลุมงานที่ถูก

มองวาติดตอกับลูกคาโดยตรง และทำรายไดให

กับองคกร อาจมีผลงานในการหารายไดใหกับ

องคกรโดยภาพรวมแลวลดลง ทำใหคาจางโดย

ภาพรวมตองลดลงไปดวย  

ในขณะที่กลุมงานดานกฎหมายขึ้นอันดับ

สูงสุดในปนี้ และคาจางภาพรวมเพิ่มขึ้น อาจ 

เนื่องมาจากทุกวันนี้คนในสังคมขัดแยงกันมาก

ขึ้น ไมเวนแมแตหนวยงานตอหนวยงาน หรือ 

องคกรตอองคกรที่ตองแขงขันกัน กอใหเกิดความ

ขัดแยงในรูปแบบตางๆ ตางฝายตางก็อางกฎหมาย

สำหรับผูที่รู ผูที่ไมรูจึงจำเปนตองพึ่งพาคนที่รู 

กฏหมาย มาตอสู เพื่อมุงเอาชนะกัน ทำใหผู

ประกอบอาชีพกลุมงานนี้ไดรับความสำคัญเปน

อยางมาก คาตัวของผูประกอบอาชีพนี้จึงสูง และ

มากสูงที่สุดในปนี้ พรอมความขัดแยงในสังคม 

ก็มีสูงตามมาดวยเชนกัน  

ประเด็นที่นาสังเกตตอมาคือกลุมงาน HR 

เนื่องจากขอมูลปที่แลวกลุมงานนี้อยูอันดับ  

8 มาปนี้อันดับเพิ่มขึ้นมาเปนอันดับ 6 และ 

คาจางโดยภาพรวมของกลุมงานนี้ก็เพิ่มขึ้นดวย 

จาก 28,528 บาท เพิ่มขึ้นเปน 32,291 บาท  

เมื่อเจาะลึกมากขึ้นในระดับตำแหนงกลับพบวา

ระดับตำแหนงสวนใหญคาจางลดลง แตที่เพิ่มขึ้น

มากอยางเห็นไดชัด คือ ระดับตำแหนงผูบริหาร

กลุมงานระดับสูง คือ จากเดิม 66,586 บาท เพิ่ม

ขึ้นเปน 77,441 บาท  

ทำใหวิเคราะหไดวานาจะสอดคลองไปกับ

แนวคิดของ กูรู ดาน HR ระดับโลก Dave Ulrich 

ที่ชี้แนวโนมของ HR วาตองปรับบทบาทใหม  

เปนนักทรัพยากรมนุษยที่สามารถสรางคุณคา 

ใหกับธุรกิจ บทบาทหุนสวนเชิงกลยุทธ ผูบริหาร

กลุมงาน HR ตองเขาใจธุรกิจและปจจัยที่ทำให

ธุรกิจสามารถแขงขันไดโดยเฉพาะเร่ืองคน สามารถ

กำหนดกลยุทธดาน HR ใหตอบสนองกลยุทธ

ธุรกิจและกลยุทธองคการไดใชเครื่องมือ เชน 

Balance Scorecard, KPI และ Competency 

based Management เปนตน มาชวยในการ

พัฒนาองคกร บทบาทผูเชี่ยวชาญงานบริการ  

ซึ่งงานบางอยางที่ถูกมองวาไมมีมูลคา  

(Non value added) รวมถึงงานที่ทำไมเปน  

หรือทำไมเกงสูคนนอกทำไมไดก็จะถูกตัดงาน 

ในสวนนั้นใหกับผู เชี่ยวชาญภายนอก (Out- 

sourcing) เอาไปทำแทน เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของงานและเปนการลดตนทุนของ

องคกร เชน งานสรรหา คัดเลือก งานฝกอบรม 

งาน Payrolls เปนตน  

บทบาทการครองใจพนักงาน ที่แมพนักงาน

ตองทำงานหนัก และเครงเครียดเพื่อใหบรรลุ  

KPI ที่ถูกตั้งไว แตผูบริหาร HR ก็ตองบริหารคน 

ในองคกรใหทำงานอยางมีความสุข มีความ 

พึงพอใจในงาน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี  

มีสมดุลของชีวิตและงาน ไปจนถึงเกิดความผูกพัน

ในงานและองคกรได  

รวมทั้งบทบาทการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง

ที่ตองกระตุนคนในองคกรใหปรับตัวเปลี่ยนแปลง

องคกรใหเหมาะสมและสอดคลองไปกับสถานการณ

ปจจุบัน ซึ่งตองเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลัก 5 กลุม คือ 1. พนักงาน : พัฒนาพนักงาน 

ใหมีสมรรถนะ (Competency) ตามที่องคกร

คาดหวังเพื่อรองรับสถานการณและรักษาคนเกง

และดีใหอยูกับองคกร 2. องคกร : ชวยองคกร 

บรรลุเปาหมายตามกลยุทธที่วางไว โดยนำกลยุทธ

 
ตำแหนง คาจางเฉลี่ย  สูงสุด  ต่ำสุด   
ผูบริหารกลุมงานระดับสูง 79,492 289,610 12,500 

 ผูบริหารกลุมงานระดับกลาง 46,382 160,000 11,000 

ผูบริหารกลุมงานระดับตน 26,092 117,000 8,000 

ผูชำนาญการ 24,790 150,000 8,000 

เจาหนาที่  15,748 62,500 6,000 

พนักงานปฏิบัติการ 9,788      30,421      4,500 

ตารางระดับคาจางแยกตามตำแหนง 

คาจางเฉลี่ยป 52-53 
คาจางเฉลี่ยป 53-54 

กฎหมาย ตลาด/ขาย วิศวกร 

37,042 

บัญชีการเงิน 

36,879 
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IT 
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41,180 41,148 

33,379 
34,378 

28,528 

สูการปฏิบัติ 3. ลูกคา : ทำใหลูกคา 

ไดรับบริการที่มีคุณคาจากงาน HR  

4. นักลงทุน : ทำใหผูลงทุนไดรับการ

ตอบแทนจากการงาน HR และ  

5. ชุมชน/สังคม Corporate Social 

Responsibilities-CSR : หรือความ

รับผิดชอบตอสังคม ชุมชนขององคกร 

ซึ่งสามารถชวยสรางชื่อเสียง ภาพ

ลักษณที่ดีใหกับองคกรเองได  

บทบาทใหมเหลานี้ทำใหงาน  

HR มีมูลคาเพิ่มขึ้น เปนงานที่มีความ

สำคัญตอความสำเร็จขององคกร  

จึงนาจะทำใหคาจางของผูบริหาร 

กลุมงาน HR ระดับสูงเพิ่มขึ้นตาม 

ไปดวยครับ   
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