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อาจารย์อ๊อดรายงานตัวเพื่อตอบปัญหาคาใจเรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทนตรงนี้ครับ
มีปัญหาหนักอกก็เขียนมาถามได้นะครับ ปัญหาเก็บไว้คนเดียวก็ปวดหัว เขียนมาถามจะได้หายปวด
คนเดียว เพราะมีคนปวดหลายคนไงครับ (อ้าว! ล้อเล่นครับ..ล้อเล่น) เอาล่ะครับ เริ่มเข้าเรื่องกันดีกว่า
บริษัทมีคนไม่ถึงร้อยคน อาจารย์พอจะมีวิธีการประเมินค่างาน เพื่อทาโครงสร้างเงินเดือนแบบง่าย ๆ ไหม
คะ เพราะปัจจุบันไม่มีการประเมินค่างานและโครงสร้างเงินดือนเลยค่ะ ทุกอย่างทาตามที่ MD กาหนด กลัวว่า
นานไปจะมีปัญหาค่ะ
เรื่องนี้ขอตอบเป็นประเด็นนะครับจะได้เห็นภาพ
1. กรณีบริษัทมีไม่ถงึ 100 คน หากจะดูความจาเป็นในการประเมินค่างานให้พจิ ารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1.1 องค์กรมีกี่ตาแหน่งงานที่ต้องประเมินมากน้อยแค่ไหน หากใน 100 คนที่เรามีอยู่ ถ้าเป็นรายวัน 90
คน รายเดือน 10 คน ก็คงไม่จาเป็นต้องประเมิน แต่ถ้ามีรายวัน 50 คน หัวหน้างาน 30 คนผู้บริหาร
20 คน ก็อาจจะจาเป็น เพราะจานวนคนมากหรือน้อยไม่สาคัญเท่าจานวนตาแหน่ง เพราะการ
ประเมินค่างานเน้นที่ตาแหน่งงานเป็นหลักครับ
1.2 อีกเรื่องคือ คุณต้ องพิ จารณาโครงสร้างหรือ ผัง บริห ารเป็น อย่า งไร มี ความซับ ซ้อ นแค่ ไหนด้ว ย
นะครับ เพื่อเป็นการจัดระบบโครงสร้างขององค์กร และกาหนดการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
ให้ตรง
1.3 การประเมินค่างานจะจาเป็นมากถ้าองค์กรต้องมีการแข่งขันสูงและพนักงานลาออกเพราะไม่ได้รบั
ความเป็นธรรมในการจ่ายผลตอบแทน ดังนั้นคุณต้องดูประเด็นนีด้ ้วยว่าการจ่ายค่าตอบแทนของ
บริษัทคุณเป็นธรรมสาหรับทั้งคนใหม่และคนเก่าแค่ไหน

2. การออกแบบโครงสร้างค่าจ้าง ควรเริ่มจาก
2.1 ขอให้ไปถาม MD ก่อนว่าท่านพร้อมจะมีระบบการบริหารงานบุคคลหรือไม่ เพราะถ้ามีการทาไป
แล้ ว ไม่ ใ ช้ ง านจะเสี ย เวลาเปล่ า เพราะการบริ ห ารค่ า จ้ า งที่ ถู ก ต้ อ งจะต้ อ งเริ่ ม ต้ น จาก Top
Management เห็นความสาคัญ
2.2 สาหรับการกาหนดโครงสร้างค่าจ้างแบบสาเร็จรูปหรือง่าย ๆ คงไม่มี เพราะต้องออกแบบให้เข้ากับ
ลักษณะธุรกิจโดยสามารถหาข้อมูลได้จากสรุปผลสารวจค่าจ้างที่สถาบันต่าง ๆ มีการดาเนินการ
2.3 การออกแบบโครงสร้างค่าจ้างควรต้องวิเคราะห์เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไปได้กับธุรกิจ
ได้แก่
•

ปัจจัยภายนอก เช่น การจ่ายค่าจ้างของคู่แข่งขัน ลักษณะของธุรกิจ และการจ้างงาน

•

ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความสามารถในการจ่ายขององค์กร ความเป็นธรรม และนโยบายของ
ผู้บริหาร

สาหรับคาถาม ก็นับเป็นเรื่องที่ดี ที่ HR มาสนใจการประเมินค่างานและการจัดทาโครงสร้างค่าจ้างเพื่อรองรับ
องค์กรในระยะยาว แต่การออกแบบระบบที่ดีนั้น ต้องเป็นที่ยอมรับได้ผู้บริหารและมีการสื่อสารกับพนักงานให้เข้าใจด้วย
นะครับ อย่าลืม
บริษัทจะขยายงาน เลยต้องรับพนักงานใหม่เข้ามาหลายคน พนักงานกลุ่มนี้เงินเดือนสูงกว่าคนเก่าใน
ตาแหน่งเดียวกันเยอะ แต่ผลงานสู้คนเก่าไม่ได้จะมีวิธีการบริหารค่าจ้างอย่างไร ให้พนักงานใหม่ปรับปรุง
ผลงานขึ้นคะ และจะดูแลพนักงานเก่าที่เงินเดือนต่ากว่าอย่างไรดี
1. เรื่องนี้มีหลายสาเหตุรวมกันอยู่
1.1 สาเหตุจากการสรรหาพนักงานใหม่ โดยกาหนดค่าจ้างเริ่มต้น (Starting Salary) ที่ไม่เหมาะสม
ทาให้เกิดปัญหาพนักงานใหม่มเี งินเดือนสูงกว่าพนักงานเก่า
1.2 สาเหตุการประเมินผลงาน (Performance Management) ที่ไม่ชัดเจน สู้คนเก่าไม่ได้มีตวั วัดคือ
อะไร ต้องแจกแจงให้ชัดเจน
1.3 สาเหตุจากการกาหนดค่าตาแหน่งงานที่ไม่ชัดเจน ทาให้ระบบการจ่ายค่าจ้างมีปัญหา
2. การแก้ไข ผู้บริหารและหน่วยงาน HR ต้องเริ่มหาสาเหตุให้พบว่าเกิดจากอะไร เช่น
2.1 ถ้า Starting Rate ไม่ถูกต้อง ก็ปรับปรุงให้เป็นไปตามค่าตลาด
2.2 เพิ่มระบบคิดค่าประสบการณ์ดว้ ย (Equivalence Service Year) ว่าควรเป็นเท่าไร เพื่อให้
เป็นธรรมแก่คนเก่า
2.3 จัดระบบค่าตาแหน่งงาน (Job Evaluate) ให้เชื่อมโยงกับโครงสร้างค่าจ้าง คืองานไหนมีคา่
มากกว่าก็ควรได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าตามค่างานนั่นแหละครับ

2.4 วางระบบการประเมินผลงาน ให้สอดคล้องกับโครงสร้างค่าจ้างและค่าตาแหน่งงานการใช้ KPIs
หรือการจัดใช้ระบบ Force Rank เป็นต้น
ปีใหม่นี้จ ะมีก ารปรับ ค่าแรงขั้ นต่ าอีก แล้ว อาจารย์ช่ วยแนะน าวิ ธีการปรั บ ค่า แรงสาหรับ พนัก งาน
รายวันให้ยุติธรรมกับคนเก่าหน่อยได้ไหมคะ เพิ่งเข้ามารับงานในโรงงานใหม่ ๆ กังวลเรื่องนี้ค่ะการบริหาร
ค่าจ้างพนักงานรายวันนั้น โดยหลักการก็ไม่แตกต่างจากรายเดือน ขอให้คาแนะนาดังนี้
1. ผู้บริหารควรจัดทาโครงสร้างค่าจ้างให้พนักงานด้วย เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสได้ปรับเงินขึ้นตาม
ทักษะ ความรู้ โดยไม่ต้องรอให้ทางราชการประกาศ
2. ให้มีการปรับค่าจ้างประจาปี เพราะทักษะเพิ่ม ก็ควรได้รับผลตอบแทนเพิ่ม
3. ค่าจ้างขั้นต่าควรใช้เฉพาะพนักงานช่วงทดลองงานหรือมีอายุงานไม่เกิน 1 ปี กลุ่มที่อายุงานมากกว่า
นั้นควรต้องมีการปรับขึ้น
4. หากราชการปรับในอัตราสูงกว่าอัตราที่พนักงานเก่าได้รับอยู่ ก็ควรมีการปรับให้คนเก่าด้วย และควรมี
การปรับให้พนักงานที่ค่าจ้างอยู่ใกล้ ๆ กัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งทางระบบค่าจ้างและแรงงาน
สัมพันธ์
หวังว่า HR หลาย ๆ ท่านคงมีโอกาสนาคาตอบที่ได้รับไปปรับใช้ เพื่อให้องค์กรของเรามีระบบการบริหารค่าจ้างที่
ดี เหมาะสม และเป็นธรรมกับพนักงานนะครับ มีคาถามอื่น ๆ เขียนถามมาได้เลยนะครับที่ info.hrcorner@gmail.com

