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จากประสบการณ์ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลมาหลายสิบปี บวกกับการมีโอกาสได้ ทางานเป็ นที่ปรึ กษาให้ กบั
องค์กรหลายแห่ง คาถามที่ผมมักจะได้ รับในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี หรื อประมาณเดือนตุลาคมเป็ นต้ นไป ก็คือ
“ปี นี ้จะขึ ้นค่าจ้ างเท่าไร ?”
“โบนัสควรจะจ่ายอย่างไร ?”
“จะใช้ หลักเกณฑ์อะไรในการปรับค่าจ้ าง ?”
เรื่ องการขึ ้นเงินเดือน จ่ายโบนัสนี ้เป็ นปั ญหาหนักใจสาหรับนักบริ หารทรัพยากรบุคคลอยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะผู้ที่
เพิ่งเข้ ามารับหน้ าที่นี ้ใหม่ ๆ หรื อบางทีกระทัง่ มือเก่าแล้ ว ก็มีคาถามอย่างนี ้มาเป็ นระยะ ๆ
เห็นทีว่าเราจะมองข้ ามปรับค่าจ้ างประจาปี หรื อให้ ความสาคัญในเรื่ องนี ้น้ อยไม่ได้ เสียแล้ ว ในเมื่อต้ องตอบ ต้ อง
เจอกันทุกปี
จะว่าไปแล้ วเรื่ องการปรับค่าจ้ างเป็ นเรื่ องที่ผ้ บู ริ หารทรัพยากรบุคคลต้ องให้ ความสาคัญอย่างมากทีเดียว ด้ วย
เหตุผลหลายประการดังนี ้
การปรับค่าจ้ างประจาปี หรื อการจ่ายโบนัสเป็ นเรื่ องของการตอบแทนผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน พนักงานที่
ทางานดีก็ต้องการได้ รับการตอบแทนที่ดี
การปรับค่าจ้ างเป็ นตัวชี ้วัดในความสามารถของพนักงานในรอบปี หากการขึ ้นค่าจ้ างไม่ตอบคาถามนี ้ให้ กบั ตัว
พนักงานปั ญหาก็จะตามมา ทังในแง่
้
ของนายจ้ างและตัวพนักงานเอง
การปรับค่าจ้ างเป็ นการจูงใจพนักงานที่ถือได้ วา่ มีอิทธิพลในการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล จะเห็นได้ วา่ ปลาย ๆ
ปี พนักงานจะขยันทางานเป็ นพิเศษ ก็ด้วยมีเหตุจงู ใจนี่เอง
การปรับค่าจ้ าง สามารถกระตุ้นให้ พนักงานในองค์กรมีความตังใจ
้ ขยัน ในการทางานให้ บรรลุเป้าหมายได้ อย่าง
มาก แต่ในทางตรงกันข้ าม หากพนักงานรู้สกึ ว่าไม่มีเป็ นธรรม อาจส่งผลให้ พนักงานท้ อแท้ หรื อ หมดกาลังใจใน
การทางาน

นักบริ หารงานทรัพยากรบุคคลจึงต้ องคานึงถึงผลกระทบในเรื่ องการปรับค่าจ้ างให้ มาก และต้ องสามารถบริ หาร
ค่าจ้ างเป็ นไปอย่างมีระบบแบบแผน ให้ เรื่ องนีต้ อบสนองเป้าหมายของการบริ หารทรัพ ยากรบุคคลได้ ทงั ้ องค์ กร และ
สามารถตอบคาถามผู้บริ หารได้ ในเวลาเดียวกัน
ผมขอนาแนวทางการบริ หารปรับค่าจ้ างประจาที่ได้ เคยให้ คาปรึ กษากับองค์กรต่าง ๆ มาสรุปเป็ นประเด็นเพื่อให้
ง่ายต่อการนาไปใช้ และในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 : การค้ นหาข้ อมูล
นัก บริ ห ารบุ ค คลควรต้ อ งรู้ ว่า ต้ อ งใช้ ข้ อ มูล อะไรบ้ า งเพื่ อ ประกอบการตัด สิ น ใจในการบริ ห ารค่ า จ้ า ง จาก
ประสบการณ์ผมรวบรวมมาได้ วา่ ข้ อมูลสาคัญที่ควรนามาใช้ ในการบริ หารค้ าจ้ างจะประกอบด้ วยเรื่ องต่อไปนี ้คือ
1.1 ดัชนีผ้ บู ริ โภค (CPI: Consumer Price Index) ซึง่ หาได้ จากwebsite ของกระทรวงพาณิชย์
1.2 ผลการสารวจการขึ ้นค่าจ้ างจากสานักต่าง ๆ (Salary Survey)
1.3 ข้ อมูลจากคูแ่ ข่งขันในธุรกิจเดียวกัน
1.4 ข้ อมูลการขึ ้นค่าจ้ างในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมาของบริ ษัทท่าน
1.5 Labor Cost หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับค่าจ้ างและเงิ นเดือนทังหมด
้
1.6 นโยบายของผู้บริ หาร
สาหรับกรณี ข้อมูลจากคู่แข่งขัน ผมขอเสนอว่า ให้ สอบถามกับฝ่ ายบุคคลของบริ ษัทคู่แข่ง แรก ๆ อาจจะรู้ สึก
เขิน ๆ แต่เมื่อเริ่ มสนิทกันหรื อมีความสัมพันธ์ กันแล้ วการแลกข้ อมูลเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก อย่างไรก็ตาม ก่อนดาเนินการ
ขอให้ ขอความเห็นชอบจากผู้บริ หารก่อน
ขัน้ ตอนที่ 2 : วิเคราะห์ ข้อมูล
เป็ นขันตอนหลั
้
งจากรวบรวมข้ อมูลที่ว่าไว้ ข้างบนนี ้เท่าที่หามาได้ มาจัดระบบ แล้ วเปลี่ยนรู ปจาก data ให้ เป็ น
information เพื่อสะดวกในการนาเสนอต่อผู้บริ หาร
พูดง่าย ๆ ก็คือ ตีความข้ อมูลที่ได้ มานัน่ เอง
ตัวอย่างเช่น ค่า CPI ในปี 2550 อยู่ที่ 2.3 ปี 2551 อยู่ที่ 6.0 แสดงว่าสินค้ าต่าง ๆ มีราคาที่สงู ขึ ้น ดังนัน้ การ
เสนอปรับค่าจ้ างพนักงานควรพิจารณาค่า CPI ประกอบการขึ ้นค่าจ้ างด้ วย เป็ นต้ น
ข้ อมูลที่ได้ มาจากหลายที่ ทังจากการส
้
ารวจการขึ ้นค่าจ้ างของสานักต่าง ๆ หรื อจากคู่แข่ง หรื อจากในบริ ษั ทของ
เราก็ดี ทังหมดนี
้
้จะต้ องนามาวิเคราะห์รวมกันเพื่อหาช่วงการปรับค่าจ้ างที่เหมาะสม
ตัวอย่างการนาข้ อมูลมาใช้ เช่น หากเราทราบแนวโน้ มอัตราการขึ ้นค่าจ้ างในธุรกิจเดียวกันกับที่เราอยู่ เช่น กลุม่
อุตสาหกรรมยานยนต์ ว่าอัตราขึ ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 6% เราจะใช้ 6% เป็ นตัวตัง้ และนาข้ อมูลอื่น ๆ มาหาค่าที่เหมาะสมต่อไป

โดยนาค่า CPI และค่าการขึ ้นค่าจ้ างของตลาดที่ได้ มาจากการทา Salary Survey มาประกอบ เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันก็
ต้ องขอทราบนโยบายของผู้บริ หารด้ วยว่าตังงบประมาณไว้
้
มากน้ อยเพียงใด และมีนโยบายเกี่ยวกับกาลังคนปี หน้ าอย่างไร
ต้ องการรักษากาลังคนไว้ ทงหมด
ั้
หรื อต้ องการรักษาเฉพาะคนที่มีฝีมือเท่านัน้ เป็ นต้ น
สาหรับเรื่ องของการนาผลการสารวจค่าจ้ างมาใช้ นนั ้ จริ ง ๆ แล้ วในเรื่ องนี ้มีขนตอนและประโยชน์
ั้
ในการนาไปใช้
ค่อนข้ างมาก ซึง่ ผมขอนาเสนอรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวนี ้ในบทความฉบับหน้ า (โปรดติดตามอ่านต่อในฉบับหน้ าครับ)
ขัน้ ตอนที่ 3 : การสรุ ปข้ อมูล
ในขันตอนนี
้
้ให้ นาข้ อมูลทัง้ หมดมาสรุ ปเป็ นตารางพร้ อมทัง้ ความเห็นในการขึ ้นค่าจ้ างประจาปี ซึ่งควรทาเป็ น
แนวทางอย่างน้ อย 3 แนวทางให้ ผ้ บู ริ หารประกอบการตัดสินใจ
ตัวอย่างการทาตารางนาเสนอข้ อมูลงบประมาณการขึ ้นค่าจ้ างต่อผู้บริ หาร
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ทังนี
้ ้ ก่อนการนาเสนอต่อผู้บริ หาร จะต้ องดูเรื่ องของ Labor Cost ประกอบด้ วยว่าสูงแค่ไหน และตรวจสอบว่ามี
การปรับค่าจ้ างระหว่างปี ไปหรื อยัง ปรับไปกี่เปอร์ เซ็นต์ แล้ วนาเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาตัดทอนตัวเลขการปรับให้ เหมาะสม
กับสภาพขององค์กรต่อไป
ในการนาเสนอผู้บริ หาร สิ่งหนึ่งที่นกั บริ หารทรัพยากรบุคคลพึงตระหนักก็คือ ผู้บริ หารจะคานึงถึงภาพรวมของ
งบประมาณด้ วย ดังนันการน
้
าเสนอจะต้ องมีข้อสรุปในแง่ของงบประมาณ และผลที่จะเกิดขึ ้นให้ กบั ผู้บริ หารด้ วย

ขัน้ ตอนที่ 4 : การพัฒนาต่ อยอด
หลังจากผู้บริ หารเห็นชอบในเรื่ องงบประมาณแล้ ว ขัน้ ตอนถัดไปก็ คือ นักบริ หารทรัพ ยากรบุคคลจะต้ องน า
งบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิมาเป็ นตัวตังในการปรั
้
บค่าจ้ างและโบนัสประจาปี ให้ สอดรับกับตัวเงินที่มีอยู่ และสอดรับกับ
ระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องต่าง ๆ ได้ แก่ ระบบบริ หารผลการดาเนินงาน (Performance Management)
ระบบเลื่อนชันต
้ าแหน่ง (Promotion) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน (Reward) เพื่อให้ การปรับโบนัสและเงินเดือนประจาปี มี
ผลในการจูงใจให้ พนักงานต้ องการพัฒนาตนเองในแง่มมุ ต่าง ๆ และเป็ นเสมือนรางวัลบอกถึงความสาเร็ จในการพัฒนา
ตัวเองของพนักงานด้ วย
เมื่อจบขันตอนด้
้
านเอกสารแล้ ว ก็มาสูข่ นตอนการชี
ั้
้แจงให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบถึงนโยบายการปรับเงินประจาปี
กัน
เรื่ องนี ้ก็มองข้ ามไม่ได้ เหมือนกัน นักบริ หารทรัพยากรบุคคลต้ องทาการบ้ านให้ ดีทีเดียวก่อนที่จะทาการชี ้แจง ควร
ลองถามตัว เองก่ อ นว่า จะมี ค าถามใดที่ หัวหน้ า งานจะถามบ้ า ง และเตรี ย มค าตอบที่ ชัด เจน มี เหตุผลรองรั บ ไว้ ให้ ดี
ไม่เช่นนัน้ จะเหน็ดเหนื่อยทีเดียวกับขันตอนนี
้
้
ตรงนี ้ ก็คงจะได้ เห็นกันแล้ วว่า การขึ ้นค่าจ้ างประจาปี และการจ่ายโบนัสนัน้ เป็ นเทคนิคสาคัญประการหนึ่งที่นกั
บริ หารทรัพยากรบุคคลต้ องเรี ยนรู้ และควรจะสามารถนาเรื่ องนี ้ไปเชื่อมโยงกับระบบบริ หารงานบุคคลเรื่ องต่าง ๆ เพื่อให้
ตอบสนองความต้ องการขององค์กรในการพัฒนาพนักงานให้ ได้
ซึง่ ทังหมดนี
้
้เป็ นเรื่ องที่สามารถค่อย ๆ เรี ยนรู้และหาประสบการณ์ในการทาข้ อมูล การนาเสนอ การชี ้แจง เพื่อจะ
ก้ าวไปสูน่ กั บริ หารค่าจ้ างมืออาชีพต่อไป
แล้ วเรื่ องหน้ าเรามาว่าถึงรายละเอียดของการใช้ ผลการสารวจค่าจ้ างจากสานักต่าง ๆ ให้ ค้ มุ เงินกันนะครับ
เกี่ยวกับผู้เขียน
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