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ผูร้ว่มส ารวจ
สง่ขอ้มลู

ประมวลผล
รายงานผล
การส ารวจ

27 ก.ย.62

ก าหนดการส ารวจคา่จา้ง

ต.ค.62 พ.ย.62



Amata

อตัราจา้งเร ิม่ตน้ตามวฒุกิารศกึษาส าหรบัผูไ้มม่ปีระสบการณ์1

คา่จา้งจรงิของต าแหนง่งานในสายงานตา่งๆ เชน่ สายงานบญัชี2

คา่จา้งจรงิของต าแหนง่งานเฉพาะ เชน่ลา่ม3

ขอ้มลู
จากผูร้ว่มส ารวจ



Amata

ชือ่บรษัิทภาษาไทย

ชือ่บรษัิทภาษาอังกฤษ

ทนุจดทะเบยีน(ลา้นบาท)

สัญชาตขิองผูถ้อืหุน้หลัก

ประเภทธุรกจิ Autopart หรอื Others

สนิคา้/บรกิารหลัก ของบรษัิทคอื

จ านวนพนักงานทัง้หมด(ทกุประเภทการจา้ง)

จ านวนชัว่โมงท างานตอ่สัปดาห ์(ส านักงาน)เชน่ 40

จ านวนชัว่โมงท างานตอ่สัปดาห ์(โรงงาน)เชน่ 48

ชือ่ผูป้ระสานงานในการส ารวจคา่จา้ง

โทรศัพทส์ านักงาน

โทรศัพทม์อืถอื

อเีมล์

ขอ้มลูของบรษัิททีร่่วมส ารวจ
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โปรดเตมิตัวเลข

ลงในชอ่งทีร่ะบายดา้นลา่ง

1 ไม่มโีครงสรา้งเงนิเดอืน

2 มโีครงสรา้งเงนิเดอืน แบบขัน้

3 มกีระบอกเงนิเดอืน ซึง่ก าหนดอัตราต า่สดุ(Minimum)และอัตราสงูสดุ(Maximum) แบบตะวันตก

4 ใชต้ารางเงนิเดอืน แบบญีปุ่่ น

5 อืน่ๆ

1. ระบบเงนิเดอืนของบรษัิททา่น

โปรดใหข้อ้มลูเก ีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล

1. ระบบเงนิเดอืนของทา่น
2. เรือ่งทีท่า่นใหค้วามส าคญัและจะด าเนนิการในปี 2563
3. อตัราการลาออก มกราคม-สงิหาคม 2562
4. ต าแหน่งทีส่รรหายากในปี 2562
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อัตราจา้งเริม่ตน้
อัตราเมือ่ผา่น

ทดลองงาน
อัตราจา้งเริม่ตน้

อัตราเมือ่ผา่น

ทดลองงาน

ม.3 (Sub-contractor)
ม.3 เป็นพนักงาน

ม.6 (Sub-contractor)

ม.6 เป็นพนักงาน

บัญชี

สายพาณิชยอ์ืน่ๆ

คอมพวิเตอร์

สายเทคนคิ

บัญชี

สายพาณิชยอ์ืน่ๆ

คอมพวิเตอร์

สายเทคนคิ

รายวนั

มัธยม 3

มัธยม 6

คณุวฒุิระดับ

คา่จา้งเร ิม่ตน้(Starting Rate) ตามวุฒกิารศกึษา 

ส าหรบัผูไ้มม่ปีระสบการณท์ างาน

ปวช

ปวส

รายเดอืน

• ม.3
• ม.6
• ป.ว.ช.
• ป.ว.ส.

• ปรญิญาตรี
• ปรญิญาโท ในประเทศ
• ปรญิญาโท ตา่งประเทศ
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ผูอ้ านวยการฝ่าย

ผูจั้ดการสว่น

หัวหนา้แผนก

เจา้หนา้ที่

ลา่มภาษาญีปุ่่ น

จป.วชิาชพี

เงนิเดอืนจรงิ

ตามสายอาชพี ตามต าแหน่ง



Amata เงนิเดอืนจรงิ
• ตามสายอาชพี
• ตามต าแหน่ง

เบอร ์0

เบอร1์

เบอร2์

>=70 กรมั

65-69 กรมั

60-64 กรมั

ต าแหน่ง
กลาง
ทีส่ ารวจ
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ระดบั คณุสมบตัิ บทบาท/ความรับผดิชอบ

1 Head of Function ผูอ้ านวยการฝ่าย ปรญิญา ประสบการณ์ 25 ปี
เป็นผูบ้รหิารสงูสดุของสายอาชพี ก าหนดกลยทุธแ์ละนโยบายของสายงาน เพือ่ขบัเคลือ่นเป้าหมาย

องคก์ร

2 Head of Sub-function ผูจั้ดการสว่น ปรญิญา ประสบการณ์ 20 ปี
บรหิารหน่วยงานระดบักลาง แปลงกลยทุธแ์ละนโยบายเป็นโครงการ แผนงาน และมอบหมายให ้

หน่วยงานระดบัตน้ปฏบิัต ิ

3 Head of Section หัวหนา้แผนก ปรญิญา ประสบการณ์ 15 ปี บรหิารหน่วยงานระดบัตน้  ควบคมุบังคบับัญชาทีมงานใหป้ฏบิัตงิานประจ าวัน

4 Supervisor
ผูช้ว่ย หัวหนา้แผนก

 ,หัวหนา้หน่วย
ปรญิญา ประสบการณ์ 10 ปี ช่วยหวัหนา้แผนกดแูลทีมงานยอ่ย ท าหนา้ที่เป็นหวัหนา้ทีมปฏบิัตงิาน และสอนงานแกท่ีม

5 Senior Professional เจา้หนา้ทีอ่าวโุส ปรญิญา ประสบการณ์ 6-10 ปี ปฏบิัตงิานที่ยาก ซบัซอ้นของวชิาชพี รับผดิชอบงานเฉพาะตวัใหบ้รรลตุาม KPI เฉพาะตน

6 Professional เจา้หนา้ที่ ปรญิญา ประสบการณ์ 0-5 ปี ปฏบิัตงิานขัน้ตน้ตามมาตรฐานวชิาชพี รับผดิชอบงานเฉพาะตวัใหบ้รรลตุาม KPI เฉพาะตน

7 Senior Vocational พนักงานอาวโุส ปวส ประสบการณ์ 6-10 ปี ปฎบิัตงิานประจ าวันโดยใชทั้กษะอาชวีศกึษาที่ยากขึน้ในลกัษณะเป็นผูช้่วยของเจา้หนา้ที่วชิาชพี

8 Vocational พนักงาน ปวส ประสบการณ์ 0-5 ปี ปฎบิัตงิานประจ าวันโดยใชทั้กษะอาชวีศกึษา

9 Worker พนักงานผลติ ม.3/ม.6 ปฏบิัตงิานควบคมุเครือ่งจักรในสายการผลติ  และอืน่ๆ

ระดับต าแหน่งกลางในการส ารวจคา่จา้ง
ชือ่ต าแหน่งกลาง 

(Benchmark Position)
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ระดบัทีส่ ารวจ ระดบัต าแหน่งในบรษัิททา่น

1 ผูจั้ดการฝ่าย DEM

2 ผูจั้ดการสว่น D-DEM

3 หวัหนา้แผนก SEM

4 ผูช้ว่ยหวัหนา้แผนก SUP

5 เจา้หนา้ทีอ่าวโุส Asst. SUP

6 เจา้หนา้ที่ Sr. STAFF

7 พนักงานอาวโุส STAFF

8 พนักงาน J-STAFF

9 แรงงาน OPERATOR

เทยีบต าแหนง่ของทา่นกบัต าแหนง่กลาง
กอ่นท าขอ้มลู
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ระดบัทีส่ ารวจ ระดบัต าแหน่งในบรษัิททา่น

1 ผูจั้ดการฝ่าย ผูจั้ดการฝ่าย

2 ผูจั้ดการสว่น

3 หวัหนา้แผนก หวัหนา้แผนก

4 ผูช้ว่ยหวัหนา้แผนก

5 เจา้หนา้ทีอ่าวโุส ซปุเปอรไ์วเซอร์

6 เจา้หนา้ที่ สตา๊ฟ

7 พนักงานอาวโุส

8 พนักงาน เจา้หนา้ที่

9 แรงงาน พนักงานทั่วไป

เทยีบต าแหนง่ของทา่นกบัต าแหนง่กลาง
กอ่นท าขอ้มลู
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ชือ่ต าแหนง่จรงิในบรษิทั

จ านวนคนกลุม่ตวัอยา่ง

อายตุวัเฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง

เงนิเดอืนจรงิ ไมใ่ชก่ระบอกเงนิเดอืน

อายตุัว

ของกลุม่

ตัวอยา่ง

(A) Basic Salary 

เงนิเดอืนอยา่งเดยีว

(B) Total cash per month

เงนิเดอืน + คา่ต าแหน่ง+

Guarantee Bonus/12

MEAN

คา่เฉลีย่

MEAN

คา่เฉลีย่

MEAN

คา่เฉลีย่

1 Accounting 1 ผูอ้ านวยการฝ่าย
ปรญิญา ประสบการณ์ 

25 ปี

บญัชี 2 ผูจั้ดการสว่น
ปรญิญา ประสบการณ์ 

20 ปี

3 หัวหนา้แผนก
ปรญิญา ประสบการณ์ 

15 ปี

4
ผูช้ว่ย หัวหนา้แผนก

หัวหนา้หน่วย

ปรญิญา ประสบการณ์ 

10 ปี

5 นักบัญชอีาวโุส
ปรญิญา ประสบการณ์ 

6-10 ปี

6 นักบัญชี
ปรญิญา ประสบการณ์ 

1-5 ปี

7 พนักงานบัญชอีาวโุส
ปวช/ปวส ประสบการณ์

 6-10 ปี

8 พนักงานบัญชี
ปวช/ปวส ประสบการณ์

 1-5 ปี

9 พนักงานวางบลิ ม.3/ม.6

เงนิเดอืนตามสายอาชพี

สายอาชพี ระดบั
ชือ่ต าแหน่งนี้

ในองคก์รของทา่น

จ านวน

คน

กลุม่

ตัวอยา่ง

ต าแหนง่กลาง

ทีส่ ารวจ

คณุสมบตั ิ

กลาง
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A Basic Salary = เงนิเดอืนอยา่งเดยีว

B Total cash per month = เงนิเดอืน+ คา่ต าแหนง่ +
โบนสัตายตวั/12

อายตุัว

ของกลุม่

ตัวอยา่ง

(A) Basic Salary 

เงนิเดอืนอยา่งเดยีว

(B) Total cash per month

เงนิเดอืน + คา่ต าแหน่ง+

Guarantee Bonus/12

MEAN

คา่เฉลีย่

MEAN

คา่เฉลีย่

MEAN

คา่เฉลีย่

1 Accounting 1 ผูอ้ านวยการฝ่าย
ปรญิญา ประสบการณ์ 

25 ปี

บญัชี 2 ผูจั้ดการสว่น
ปรญิญา ประสบการณ์ 

20 ปี

3 หัวหนา้แผนก
ปรญิญา ประสบการณ์ 

15 ปี

4
ผูช้ว่ย หัวหนา้แผนก

หัวหนา้หน่วย

ปรญิญา ประสบการณ์ 

10 ปี

5 นักบัญชอีาวโุส
ปรญิญา ประสบการณ์ 

6-10 ปี

6 นักบัญชี
ปรญิญา ประสบการณ์ 

1-5 ปี

7 พนักงานบัญชอีาวโุส
ปวช/ปวส ประสบการณ์

 6-10 ปี

8 พนักงานบัญชี
ปวช/ปวส ประสบการณ์

 1-5 ปี

9 พนักงานวางบลิ ม.3/ม.6

เงนิเดอืนตามสายอาชพี

สายอาชพี ระดบั
ชือ่ต าแหน่งนี้

ในองคก์รของทา่น

จ านวน

คน

กลุม่

ตัวอยา่ง

ต าแหนง่กลาง

ทีส่ ารวจ

คณุสมบตั ิ

กลาง

A B



Amata

ระบรุะดบัตาม
Benchmark

A B

อายตุัวของ

กลุม่ตัวอยา่ง

(A) Basic Salary 

เงนิเดอืนอยา่งเดยีว

(B) Total cash per month

เงนิเดอืน + คา่ต าแหน่ง+

Guarantee Bonus/12

MEAN

คา่เฉลีย่

MEAN

คา่เฉลีย่

MEAN

คา่เฉลีย่

1 Green  Belts (6-Sigma)

2 Black Belts (6-Sigma)

3 Master Black Belts (6-Sigma)

4 QMR ของ ISO-9000

5 EMR (Environment)

6 เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัย(จป วชิาชพี)

7 เจา้หนา้ทีส่ ิง่แวดลอ้ม(ระดบัปรญิญา)

8 เจา้หนา้ทีค่วบคมุหมอ้น ้า

ระดบัของต าแหน่งนีใ้น

องคก์รของท่าน เมือ่เทยีบ

กับ Benchmark position

 (โปรดเตมิตวัเลข

ระดบัต าแหนง่ 1-9)

จ านวนคน

กลุม่ตัวอยา่ง
ต าแหนง่ทีส่ ารวจ

เงนิเดอืนของต าแหน่งงานพเิศษ

ระดบัทีส่ ารวจ

1 ผูจั้ดการฝ่าย

2 ผูจั้ดการสว่น

3 หวัหนา้แผนก

4 ผูช้ว่ยหวัหนา้แผนก

5 เจา้หนา้ทีอ่าวโุส

6 เจา้หนา้ที่

7 พนักงานอาวโุส

8 พนักงาน

9 แรงงาน



Amataประมวลผล
• น าขอ้มลูมารวมกนั

• ตรวจขอ้มลู

• ค านวณทางสถติ ิ
• Min
• Max
• Average
• Standard deviation
• Percentile
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รายงานผล
การส ารวจ

พ.ย.62



Amata ขอ้มลูผูร้ว่มส ารวจ



Amata อตัราจา้งเร ิม่ตน้



Amata คา่จา้งจรงิตามสายอาชพี
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คา่จา้งจรงิต าแหนง่งานพเิศษ
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สง่ขอ้มลู
ภายใน

27 ก.ย.62
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ใชป้ระโยชน…์.. ผลส ารวจคา่จา้ง
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• บรหิารอตัราจา้งเร ิม่ตน้

เพือ่ประโยชนอ์ะไร



Amata

• วเิคราะหร์ะดบัการจา้งเฉลีย่แตล่ะต าแหนง่
เทยีบกบัตลาด

เพือ่ประโยชนอ์ะไร
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• วเิคราะหโ์ครงสรา้งคา่จา้งทีใ่ชอ้ยู่

เพือ่ประโยชนอ์ะไร

40,000

26,667

53,333

RS=100%

12.5%



Amata

• ท าโครงสรา้งคา่จา้งใหม่

เพือ่ประโยชนอ์ะไร

45,000

30,000

60,000

RS=100%

40,000

26,667

53,333

RS=100%
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การขึน้เงนิเดอืนประจ าปีแนวคดิใหม่

(Gradeless system)

คะแนน
ประเมนิผลการ

ท างาน
จ านวนเงนิขึน้

องิเกณฑ์ เกรด A,B,C

องิกลุม่ เกรด A,B,C
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Amata
คะแนนประเมนิผลการท างาน



Amata แบบองิเกณฑ์
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แบบองิกลุม่



Amata แบบองิคะแนน
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Emp. P.A. score องิเกณฑ์ องิกลุม่ องิคะแนน

P1 95 7 7 5.33%

P2 93 7 7 5.22%

P3 92 7 7 5.16%

P4 91 7 5 5.10%

P5 90 5 5 5.05%

P6 89 5 5 4.99%

P7 88 5 5 4.94%

P8 87 5 5 4.88%

P9 86 5 3 4.82%

P10 85 5 1 4.77%



Amata
K = คะแนนตนเอง /คะแนนนอ้ยสดุของกลุม่

k
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K = คะแนนตนเอง /คะแนนนอ้ยสดุของกลุม่

K^2



Amata
K = คะแนนตนเอง /คะแนนนอ้ยสดุของกลุม่

K^3



Amata



Amata

ขอบคณุครับ


