บริหารค่ าจ้ างและจ่ ายโบนัสอย่ างไรให้ ได้ ใจพนักงานและผู้บริหาร
(Salary Increase & Variable Pay)

บทความโดย : รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ไทยสกิล์ลพสัส จากัด

เป็ นที่ทราบกันว่าผลกาไรที่เกิดขึ ้นจากการวิเคราะห์ผลประกอบการขององค์กรจะนามาจัดสรรให้ กบั พนักงาน
เพื่อตอบแทน ผลงานหรื อความดีความชอบในการทางานของพนักงานรวมถึงการให้ รางวัลในรูปแบบต่าง ๆ แก่พนักงานที่
มีผลการปฏิบตั ิงานดี
เนื ้อหาที่จะนาเสนอในฉบับนี ้จึงเป็ นการสรุปประเด็นในการบริ หารค่าจ้ างในแง่มมุ ต่าง ๆ รวมถึงคาถามต่าง ๆ
สาหรับผู้ที่สนใจเพื่อใช้ เป็ นแนวทางให้ ผ้ บู ริ หารขององค์กร และนักบริ หารบุคคลสามารถนาไปใช้ ในการขึ ้นค่าจ้ างให้ กบั
พนักงานต่อไป
ทาไมต้ องมีการขึน้ ค่ าจ้ างประจาปี
เป็ นคาถามที่ผ้ บู ริ หารหลายท่านตังค
้ าถามกับผม ซึง่ เป็ นคาถามเปิ ดประเด็นได้ อย่างมีสาระ และสร้ างความ
กดดันให้ กบั ผู้ตอบได้ พอสมควร เพราะหากท่านเหล่านี ้ได้ ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ องอาจนามาซึง่ ปั ญหาต่าง ๆ ในด้ านการ
บริ หารงานบุคคลเป็ นอย่างมาก และเพื่อเป็ นการสร้ างความเข้ าใจในหลักการที่ถกู ต้ อง ผมขอสรุปเหตุผลของการขึ ้นค่าจ้ าง
ประจาปี ไว้ ดงั นี ้
เงินเฟ้ อ เป็ นเหตุผลหนึง่ ที่แสดงให้ เห็นว่าค่าของเงินในปี ที่ผา่ นมาลดลงอย่างชัดเจน ซึง่ เราสามารถดูได้ จากดัชนี
ผู้บริ โภค (Consumer Price Index : CPI) ที่ทางราชการหรื อกระทรวงพาณิชย์ได้ เก็บรวบรวมมายกตัวอย่างให้ เข้ าใจง่าย ๆ
ในเรื่ องนี ้ เช่น ดัชนีผ้ บู ริ โภคปรับตัวสูงขึ ้น 2% ในรอบปี ที่ผา่ นมา หมายถึงว่าเงินในกระเป๋ าของพนักงานมี 100 บาท แต่
หายไป 2 บาท คงเหลือแค่ 98 บาท ดังนันผมเห็
้
นว่าหากผู้บริ หารไม่ปรับเงินให้ กบั พนักงานจะดูไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ที่เกิดขึ ้น
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบปี
โดยทัว่ ๆ ไปองค์กรจะมีการจัดแบ่งระดับการประเมินไว้ หลายระดับ เช่น ดีเลิศ ดีมาก ปานกลาง หรื อต่ากว่า
มาตรฐานที่กาหนดขึ ้น เป็ นต้ น หากพนักงานมีผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ใด องค์กรจะต้ องมีนโยบาย การจ่าย
ผลตอบแทนให้ สอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้ วยการขึ ้นค่าจ้ างในอัตราที่เหมาะสมนอกจากนี ้ยังมีเกณฑ์ที่

ต้ องนามาพิจารณาการปรับขึ ้นค่าจ้ างประจาปี ให้ กบั พนักงาน เช่น ประกาศของราชการเรื่ องการปรับค่าจ้ างขันต
้ ่า รวมถึง
การเปรี ยบเทียบการขึ ้นค่าจ้ างขององค์กรอื่น ๆ ที่มีธุรกิจใกล้ เคียงกัน (Benchmarking) เป็ นต้ น
ถ้ าเป็ นแบบนีแ้ ล้ วธุรกิจที่มีผลประกอบการที่ไม่ ค่อยดีก็ต้องขึน้ ค่ าจ้ างด้ วยใช่ ไหม?
สาหรับกรณีดงั กล่าวนี ้ผมเห็นว่าจะต้ องสร้ างความเข้ าใจเพิ่มเติมอีกนะครับ เรื่ องผลประกอบของธุรกิจเป็ นอีก
ปั จจัยหนึง่ ที่ ควรนามาพิจารณาประกอบการขึ ้นค่าจ้ างด้ วย ซึง่ ผมแบ่งองค์กรเป็ น 3 แบบ ดังนี ้
•

แบบที่ 1 ถ้ าองค์กรขาดทุนมาก ๆ และมองไม่เห็นอนาคตอันใกล้ วา่ จะฟื น้ ตัวได้ เมื่อไหร่ ก็
อาจจะเลือ่ นการปรับขึ ้นค่าจ้ างประจาปี ไปก่อน แต่ต้องสือ่ สารกับพนักงานให้ เข้ าใจถึงเหตุผล
ที่ชดั เจนว่าองค์กรได้ เผชิญกับปั ญหาทางเศรษฐกิจอย่างไร อย่างไรก็ตามองค์กรควรหา
วิธีการช่วยเหลือพนักงานทันทีเมื่อผลประกอบการดีขึ ้น

•

แบบที่ 2 องค์กรยังมีผลประกอบการที่ไม่ดีนกั แต่ยงั พอมีกาไรอยูบ่ ้ าง กรณีนี ้ควรมีพิจารณา
ขึ ้นค่าจ้ างให้ พนักงาน ซึง่ ค่าจ้ างที่ปรับนันไม่
้ ควรจะต่ากว่าดัชนีผ้ บู ริ โภค (CPI)

•

แบบที่ 3 คงไม่ต้องอธิบายมาก ถ้ าผลประกอบการดีองค์กรควรพิจารณาปรับขึ ้นค่าจ้ าง
ประจาปี ให้ กบั พนักงาน

ประเด็นที่ผมอยากให้ ผ้ บู ริ หารตระหนักให้ มากก็คือ วิธีการจูงใจให้ พนักงานทางานดีมีประสิทธิภาพนัน้ วิธีการ
หนึง่ ที่สาคัญได้ แก่ การพิจารณาปรับขึ ้นค่าจ้ างที่เป็ นธรรมและโปร่งใส ถือได้ วา่ เป็ นการยอมรับในผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ทาให้ พนักงานเกิดขวัญและกาลังใจในการทางานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นกว่าปั จจุบนั
เพื่อความยุติธรรมและโปร่ งใส องค์ กรต้ องกาหนดเกณฑ์ อย่ างไรที่จะไม่ ทาให้ เกิดปั ญหาจากการขึน้ ค่ าจ้ าง
ประจาปี
ก่อนอื่นเราต้ องสารวจองค์กรก่อนว่า มีระบบอะไรบ้ างที่จะนามาสนับสนุนการขึ ้นค่าจ้ าง ทาให้ พนักงานรู้สกึ ว่า
ได้ รับ ความเป็ นธรรม ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชงั ทังนี
้ ้ผมขอเสนอแนวทางเริ่ มต้ นเพื่อนาไปสูก่ ารปรับขึ ้นค่าจ้ างประจาปี นัน่ ก็
คือ การออกแบบฟอร์ มประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยการตรวจสอบว่าองค์กรมีการใช้ แบบฟอร์ มฯ ดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพหรื อไม่ รวมถึงปั จจัยที่กาหนดในแบบฟอร์ มประเมินมีความชัดเจนสอดคล้ องกับลักษณะงานหรื อไม่ ทังนี
้ ้
ปั จจัยหรื อเกณฑ์ประเมินผลงานที่ผมเห็นและอยากจะเสนอแนะ ได้ แก่
ปั จจัยด้ านคุณภาพของงาน - บางองค์กรกาหนดปั จจัยด้ านคุณภาพของงานเป็ นนามธรรมมาก ( Subjective)ผมเสนอว่า
ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องกาหนดตัวชี ้วัดผลงานในด้ านคุณภาพให้ ชดั เจน เช่น เปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดของเอกสาร หรื อ
จานวนข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า (Complain) เป็ นต้ น

ปั จจัยด้ านปริ มาณงาน ผมเสนอว่าผู้บงั คับบัญชาจะต้ องกาหนดขอบเขตงานให้ ชดั เจนตังแต่
้ ช่วงต้ นปี ว่าพนักงาน
จะต้ องทางานอย่างไรบ้ าง การมอบหมายงานที่เกินจากขอบเขตงานที่กาหนดขึ ้นในใบพรรณนาหน้ าที่งาน (

Job

Description) เป็ นเรื่ องที่ผ้ บู งั คับบัญชาสามารถดาเนินการได้ แต่จะต้ องมีการตกลงพูดคุยกับพนักงานในช่วงต้ นปี ก่อน
เกณฑ์อื่น ๆ เช่น ชัว่ โมงการลาของพนักงาน ผมเห็นว่ามีบางองค์กรที่นาเกณฑ์ดงั กล่าวมาใช้ ในการปรับขึ ้น
ค่าจ้ างประจาปี อย่างละเอียด ประเด็นที่ผมอยากจะฝากให้ เป็ นข้ อคิดก็คือ พนักงานได้ รับรู้แนวทางการขึ ้นค่าจ้ างประจาปี
โดยนาเกณฑ์ดงั กล่าวนี ้มาคานวณบ้ างหรื อไม่ ไม่วา่ จะเป็ นชัว่ โมงการมาสาย ชัว่ โมงการลาประเภทต่าง ๆ เช่น ลากิจ ลา
คลอด ลาป่ วย เป็ นต้ น หรื อการนาวันหยุดพักผ่อนประจาปี มาใช้ คานวณการขึ ้นค่าจ้ างประจาปี ให้ กบั พนักงาน
จาเป็ นหรือไม่ ท่ ตี ้ องกาหนดวันขึน้ ค่ าจ้ างเป็ นวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
การขึ ้นค่าจ้ างประจาปี เป็ นวันที่ 1 มกราคมนันไม่
้ ใช่เรื่ องที่ต้องทาเหมือนกันทุกองค์กร เพราะองค์กรหลาย ๆ แห่ง
มีการขึ ้น ค่าจ้ างในช่วงวันตรุษจีน วันสงกรานต์ หรื อบางทีเป็ นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ทังนี
้ ้ข้ อสังเกตในการขึ ้นค่าจ้ างประจาปี
จะต้ องพิจารณาจากรอบปี การประเมินผลงานเป็ นหลักว่าเริ่ มและสิ ้นสุดเมื่อไหร่ และจะต้ องมีช่วงเวลาให้ ฝ่ายบุคคลได้
จัดเตรี ยมข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อนาไปสูก่ ารปรับขึ ้นค่าจ้ างประจาปี ซึง่ ผมขอนาเสนอตัวอย่างการปรับขึ ้นค่าจ้ างประจาปี ใน
แนวทางต่าง ๆ ไว้ ดังนี ้
•

รอบปี ประเมิน 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมฝ่ ายบุคคลสรุปข้ อมูล 2-3 เดือน ขึ ้นค่าจ้ าง 1
มีนาคม

•

รอบปี ประเมิน 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม

•

ฝ่ ายบุคคลสรุปข้ อมูล 2-3 เดือน ขึ ้นค่าจ้ าง 1 กุมภาพันธ์

•

รอบปี ประเมิน 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

•

ฝ่ ายบุคคลสรุปข้ อมูล 2-3 เดือน ขึ ้นค่าจ้ าง 1 มกราคม

อย่างไรก็ตามพบว่าองค์กรหลาย ๆ แห่งได้ ลดเวลาการ เตรี ยมข้ อมูลของฝ่ ายบุคคล และขึ ้นค่าจ้ างให้ ได้ ในช่วง 1 มกราคม
เนื่องจากความสะดวกในการจัดทาระบบบัญชี และเป็ นไปตามการรับรู้ของพนักงานที่มกั มองว่าต้ นปี คือวันที่ 1 มกราคม
ตัวเลขการปรับขึน้ ค่ าจ้ างประจาปี สามารถหาได้ จากแหล่ งข้ อมูลใด
ถ้ าเป็ นเมื่อก่อนการหาตัวเลขเพื่อปรับค่าจ้ างประจาปี น่าจะเป็ นเรื่ องที่ยากมาก แต่ปัจจุบนั ค่อนข้ างสะดวกมาก
ขึ ้น เนื่องจากโดยส่วนใหญ่องค์กรจะพิจารณาปรับค่าจ้ างประจาปี จากดัชนีผ้ บู ริ โภค ร่วมกับผลประกอบการขององค์กร
รวมถึงการเปรี ยบเทียบการปรับขึ ้นค่าจ้ างประจาปี จากองค์กรอื่น ๆ ที่มีสถาบันหรื อสานักภายนอกทาการสารวจขึ ้น
สาหรับแหล่งข้ อมูลที่มีการสารวจการปรับขึ ้นค่าจ้ างประจาปี นัน้ ปั จจุบนั มีหลายสานักที่มีการสารวจล่วงหน้ าไม่
ว่าจะเป็ นภาครัฐ เช่น กระทรวงแรงงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน ได้ แก่ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประทศ

ไทย การจัดการนักบริ หารบุคคลแห่งประเทศไทย การสารวจในกลุม่ นิคมอุตสาหกรรมของแต่ละนิคม หรื อจากบริ ษัท เอช
อาร์ เซ็นเตอร์ (HR Center) ที่เป็ นผู้นาในการสารวจเรื่ องนี ้
อย่างไรก็ตามการใช้ ผลการสารวจแนวโน้ มการขึ ้นค่าจ้ างของสานักใดไม่ใช่เรื่ องสาคัญเท่ากับการเลือกและนา
ตัวเลขมาวิเคราะห์กบั ลักษณะงานของตาแหน่งงานในองค์กร รวมถึงการเปรี ยบเทียบผลการสารวจกับบริ ษัทที่มีธุรกิจ
ใกล้ เคียงกัน เนื่องจากผลการสารวจการจ่ายค่าตอบแทนบางแห่งสารวจเฉพาะองค์กรข้ ามชาติ ในขณะที่บางแห่งนาเสนอ
เฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ หรื อธุรกิจขนาด กลาง และเล็ก (SMEs)
การจ่ ายโบนัสควรใช้ หลักเกณฑ์ อะไรดี
จากประสบการณ์ในการจัดทาและนาระบบการขึ ้นค่าจ้ างประจาปี และการจ่ายโบนัสให้ กบั พนักงานมาใช้ ใน
องค์กร ผมเสนอแนะว่าองค์กรควรนาผลการปฏิบตั ิงาน (Performance) มาใช้ ประกอบการพิจารณาซึง่ ควรประกอบด้ วย 3
ส่วนคือ Corporate Performance คือ ผลประกอบการขององค์กรว่าสามารถมีผลกาไรตามเป้าหมายหรื อไม่

Team

Performance คือ เป้าหมายของหน่วยงาน หรื อทีมงานว่าบรรลุเป้าหมายหรื อไม่Individual Performance คือ ผลงานของ
พนักงานแต่ละคนว่าอยูใ่ นระดับใดแล้ วจึงนามาสรุปเป็ นคะแนน เพื่อจัดเป็ นกลุม่ ๆ เช่น กลุม่ ผลงานดีเด่น ปานกลาง และ
ต่ากว่ามาตรฐาน เป็ นต้ น
ช่ วยแนะนาวิธีการ ที่จะจ่ าย โบนัส ให้ แตกต่ างจากวิธีการเดิม ๆ
การจ่ายโบนัสแบบที่ได้ รับความนิยมกันมากขึ ้นก็คือ การจ่ายแบบ Variable Pay คือเป็ นการนาคะแนนประเมิน
จาก หลักเกณฑ์ ข้ างต้ น มาผสมผสานกับการประเมินผลงานตามเป้าหมาย โดยองค์กรจะต้ องเริ่ มจากการสร้ างระบบและ
สือ่ สารให้ พนักงานได้ เห็นว่า ใครทางานได้ สงู กว่าเป้าหมายจนมีผลงานดีเด่น ควรได้ รับผลตอบแทนที่แตกต่างจากคนที่
ทางานได้ ต่ากว่ามาตรฐาน
ข้ อแนะนาสาหรับการจ่ายแบบ Variable Pay นัน้ องค์กรหรื อหน่วยงานต้ องกาหนดเป็ นแผนกลยุทธ์ในการ
บริ หารงาน เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั พนักงานก่อน ซึง่ ในปี แรก ๆ ที่นามาใช้ งานไม่ควรห่างกันมากนัก แต่คอ่ ย ๆ ปรับไป
เรื่ อย ๆ เมื่อเข้ าปี ที่ 3 ไปแล้ วหรื อเมื่อพนักงานได้ รับรู้และเข้ าใจระบบไปบ้ างแล้ ว
ซึ่งผมขอยกตัวอย่ างการจ่ ายโบนัสตามผลงานของพนักงาน (Variable Bonus) ให้ กับพนักงาน
ปี ทีน
่ ำมำใชง้ ำน
กลุม
่ ผลงานดีเด่น
กลุม
่ ผลงานมิ
ปานกลาง
กลุม
่ ผลงานตา่ กว่า
มาตรฐาน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

2.1 เดือน

2.5 เดือน

3.0 เดือน

2.0 เดือน

2.0 เดือน

2.0 เดือน

1.9 เดือน

1.5 เดือน

1.0 เดือน

จากตารางข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ในปี ที่ 1 ของการใช้ ระบบการจ่ายโบนัสตามผลงานของพนักงานไม่ควรออกแบบ
ระบบให้ มีการ ทิ ้งห่างกันมากนัก แต่จะเริ่ มทิ ้งห่างกันในปี ที่ 2 และปี ที่ 3 ตามลาดับ ซึง่ ในแต่ละองค์กรสามารถนาไปปรับ
ใช้ ตามความเหมาะสมต่อไปได้
หากจะนาการใช้ ระบบการจ่ ายโบนัสตามผลงานมาใช้ งาน จะมีผลกระทบอย่ างไร?
การเปลีย่ นแปลงย่อมต้ องมีผ้ ไู ด้ รับผลกระทบ ดังนัน้ องค์กรต้ องวางแผน เตรี ยมรับปั ญหานี ้ไว้ ลว่ งหน้ า พนักงาน
บางส่วนอาจ ไม่พอใจกับระบบดังกล่าวนี ้อย่างแน่นอน ซึง่ องค์กรต้ องค่อย ๆ ทาการสือ่ สารเพื่อสร้ างความเข้ าใจกับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบในทิศทางที่ชดั เจนจากผู้บริ หาร (เป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้ วยก็
ดี)
โดยสรุป สาหรับในแง่ของการปรับค่าจ้ าง หรื อ จ่ายโบนัสนัน้ ภาพรวมของผลประกอบการต่าง ๆ ไม่วา่ จะดีขึ ้น
หรื อแย่ลงจะเป็ นตัวชี ้วัดว่าพนักงานควรได้ รับการขึ ้นค่าจ้ าง หรื อได้ รับโบนัส มากน้ อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน HR
ต้ องนาเสนอหลักเกณฑ์หรื อแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเป็ นทางเลือกให้ ผ้ บู ริ หารได้ มีโอกาสตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
พนักงานและองค์กรต่อไป

