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จากประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบคุคลมาหลายสิบปี บวกกบัการมีโอกาสได้ท างานเป็นที่ปรึกษาให้กบั
องค์กรหลายแหง่ ค าถามที่ผมมกัจะได้รับในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีหรือประมาณเดือนตลุาคมเป็นต้นไป ก็คือ  

“ปีนีจ้ะขึน้คา่จ้างเทา่ไร ?” 

“โบนสัควรจะจ่ายอยา่งไร ?”  

“จะใช้หลกัเกณฑ์อะไรในการปรับคา่จ้าง ?”  

เร่ืองการขึน้เงินเดือน จ่ายโบนสันีเ้ป็นปัญหาหนกัใจส าหรับนกับริหารทรัพยากรบุคคลอยู่บ่อย  ๆ โดยเฉพาะผู้ที่
เพิ่งเข้ามารับหน้าที่นีใ้หม ่ๆ หรือบางทีกระทัง่มือเก่าแล้ว ก็มีค าถามอยา่งนีม้าเป็นระยะ ๆ 

เห็นทีว่าเราจะมองข้ามปรับค่าจ้างประจ าปี หรือให้ความส าคญัในเร่ืองนีน้้อยไมไ่ด้เสยีแล้ว ในเมื่อต้องตอบ ต้อง
เจอกนัทกุปี 

จะว่าไปแล้วเร่ืองการปรับค่าจ้างเป็นเร่ืองที่ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต้องให้ความส าคญัอย่างมากทีเดียว ด้วย
เหตผุลหลายประการดงันี ้

การปรับคา่จ้างประจ าปีหรือการจ่ายโบนสัเป็นเร่ืองของการตอบแทนผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน พนกังานที่
ท างานดีก็ต้องการได้รับการตอบแทนท่ีดี 

การปรับค่าจ้างเป็นตวัชีว้ดัในความสามารถของพนกังานในรอบปี หากการขึน้ค่าจ้างไม่ตอบค าถามนีใ้ห้กบัตวั
พนกังานปัญหาก็จะตามมา ทัง้ในแง่ของนายจ้างและตวัพนกังานเอง 

การปรับคา่จ้างเป็นการจงูใจพนกังานที่ถือได้วา่มีอิทธิพลในการบริหารงานทรัพยากรบคุคล จะเห็นได้วา่ปลาย ๆ 
ปี พนกังานจะขยนัท างานเป็นพิเศษ ก็ด้วยมีเหตจุงูใจนี่เอง 

การปรับคา่จ้าง สามารถกระตุ้นให้พนกังานในองค์กรมีความตัง้ใจ ขยนั ในการท างานให้บรรลเุป้าหมายได้อยา่ง
มาก แตใ่นทางตรงกนัข้าม หากพนกังานรู้สกึว่าไมม่ีเป็นธรรม อาจสง่ผลให้พนกังานท้อแท้ หรือ หมดก าลงัใจใน
การท างาน 



นกับริหารงานทรัพยากรบคุคลจึงต้องค านงึถึงผลกระทบในเร่ืองการปรับค่าจ้างให้มาก และต้องสามารถบริหาร
ค่าจ้างเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน ให้เร่ืองนีต้อบสนองเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ทัง้องค์กร และ
สามารถตอบค าถามผู้บริหารได้ในเวลาเดียวกนั  

ผมขอน าแนวทางการบริหารปรับค่าจ้างประจ าที่ได้เคยให้ค าปรึกษากบัองค์กรตา่ง ๆ มาสรุปเป็นประเด็นเพื่อให้
ง่ายตอ่การน าไปใช้และในการปฏิบตัิ ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 : การค้นหาข้อมูล 

นักบริหารบุคคลควรต้องรู้ว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารค่าจ้าง จาก
ประสบการณ์ผมรวบรวมมาได้วา่ ข้อมลูส าคญัที่ควรน ามาใช้ในการบริหารค้าจ้างจะประกอบด้วยเร่ืองตอ่ไปนีค้ือ  

1.1 ดชันีผู้บริโภค (CPI: Consumer Price Index) ซึง่หาได้จากwebsite ของกระทรวงพาณิชย์ 

1.2 ผลการส ารวจการขึน้คา่จ้างจากส านกัตา่ง ๆ (Salary Survey)  

1.3 ข้อมลูจากคูแ่ขง่ขนัในธุรกิจเดียวกนั 

1.4 ข้อมลูการขึน้คา่จ้างในรอบ 3 ปีที่ผา่นมาของบริษัททา่น 

1.5  Labor Cost หรือคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัคา่จ้างและเงินเดือนทัง้หมด 

1.6 นโยบายของผู้บริหาร 

ส าหรับกรณีข้อมูลจากคู่แข่งขนั ผมขอเสนอว่า ให้สอบถามกับฝ่ายบุคคลของบริษัทคู่แข่ง แรก ๆ อาจจะรู้สึก  
เขิน ๆ แต่เมื่อเร่ิมสนิทกันหรือมีความสมัพันธ์กันแล้วการแลกข้อมูลเป็นสิ่งที่ส าคญัมาก อย่างไรก็ตาม ก่อนด าเนินการ
ขอให้ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารก่อน 

ขัน้ตอนที่ 2 : วิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นขัน้ตอนหลงัจากรวบรวมข้อมูลที่ว่าไว้ข้างบนนีเ้ท่าที่หามาได้มาจดัระบบ แล้วเปลี่ยนรูปจาก data ให้เป็น 
information เพื่อสะดวกในการน าเสนอตอ่ผู้บริหาร  

พดูง่าย ๆ ก็คือ ตีความข้อมลูที่ได้มานัน่เอง 

ตวัอย่างเช่น ค่า CPI ในปี 2550 อยู่ที่ 2.3 ปี 2551 อยู่ที่ 6.0 แสดงว่าสินค้าต่าง ๆ มีราคาที่สงูขึน้ ดังนัน้ การ
เสนอปรับคา่จ้างพนกังานควรพิจารณาคา่ CPI ประกอบการขึน้คา่จ้างด้วย เป็นต้น 

ข้อมลูที่ได้มาจากหลายที่ ทัง้จากการส ารวจการขึน้ค่าจ้างของส านกัตา่ง ๆ หรือจากคู่แขง่ หรือจากในบริษัทของ
เราก็ดี ทัง้หมดนีจ้ะต้องน ามาวิเคราะห์รวมกนัเพื่อหาช่วงการปรับคา่จ้างที่เหมาะสม  

ตวัอยา่งการน าข้อมลูมาใช้ เช่น หากเราทราบแนวโน้มอตัราการขึน้คา่จ้างในธุรกิจเดียวกนักบัท่ีเราอยู ่เช่น กลุม่
อตุสาหกรรมยานยนต์ ว่าอตัราขึน้เฉลี่ยอยู่ที่ 6% เราจะใช้ 6% เป็นตวัตัง้ และน าข้อมูลอื่น ๆ มาหาค่าที่เหมาะสมต่อไป 



โดยน าค่า CPI และค่าการขึน้ค่าจ้างของตลาดที่ได้มาจากการท า Salary Survey มาประกอบ เป็นต้น ในขณะเดียวกนัก็
ต้องขอทราบนโยบายของผู้บริหารด้วยวา่ตัง้งบประมาณไว้มากน้อยเพียงใด และมีนโยบายเก่ียวกบัก าลงัคนปีหน้าอยา่งไร 
ต้องการรักษาก าลงัคนไว้ทัง้หมด หรือต้องการรักษาเฉพาะคนท่ีมีฝีมือเทา่นัน้ เป็นต้น 

ส าหรับเร่ืองของการน าผลการส ารวจคา่จ้างมาใช้นัน้ จริง ๆ แล้วในเร่ืองนีม้ีขัน้ตอนและประโยชน์ในการน าไปใช้
คอ่นข้างมาก ซึง่ผมขอน าเสนอรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วนีใ้นบทความฉบบัหน้า (โปรดติดตามอา่นตอ่ในฉบบัหน้าครับ) 

ขัน้ตอนที่ 3 : การสรุปข้อมูล 

ในขัน้ตอนนีใ้ห้น าข้อมูลทัง้หมดมาสรุปเป็นตารางพร้อมทัง้ความเห็นในการขึน้ค่าจ้างประจ าปีซึ่งควรท าเป็น
แนวทางอยา่งน้อย 3 แนวทางให้ผู้บริหารประกอบการตดัสนิใจ 

ตวัอยา่งการท าตารางน าเสนอข้อมลูงบประมาณการขึน้คา่จ้างตอ่ผู้บริหาร 

  

ล าดับ หัวข้อ 
ข้อมูล

ย้อนหลัง ปี 
2550 

ข้อเสนองบประมาณการขึน้ค่าจ้าง ปี 2551 

ทางเลอืกที่ 1 ทางเลอืกที่ 2 ทางเลอืกที่ 3 

1 ข้อมลูจากกระทรวงพาณิชย์ 
CPI: Customer Product Index 

2.3% 6 6 6 

2 ผลจากการ Survey คา่เฉลีย่
คา่จ้าง 
2.1  กลุม่ธุรกิจ  A เทา่กบั 2% 
2.2  คูแ่ขง่บริษัท XXX เทา่กบั 3% 
2.3 คูแ่ขง่บริษัท YYY เทา่กบั 4% 
2.4  คูแ่ขง่ ZZZ เทา่กบั 5% 

เทา่กบั 4% 2 3 4 

3 ผลสรุปขอ่เสนอการขึน้คา่จ้าง 
(1+2) 

เทา่กบั 
6.3% 

8 9 10 

 

ทัง้นี ้ก่อนการน าเสนอต่อผู้บริหาร จะต้องดเูร่ืองของ Labor Cost ประกอบด้วยว่าสงูแค่ไหน และตรวจสอบว่ามี
การปรับคา่จ้างระหวา่งปีไปหรือยงั ปรับไปก่ีเปอร์เซ็นต์ แล้วน าเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาตดัทอนตวัเลขการปรับให้เหมาะสม
กบัสภาพขององค์กรตอ่ไป 

ในการน าเสนอผู้บริหาร สิ่งหนึ่งที่นกับริหารทรัพยากรบคุคลพึงตระหนกัก็คือ ผู้บริหารจะค านึงถึงภาพรวมของ
งบประมาณด้วย ดงันัน้การน าเสนอจะต้องมีข้อสรุปในแง่ของงบประมาณ และผลที่จะเกิดขึน้ให้กบัผู้บริหารด้วย 

 



ขัน้ตอนที่ 4 : การพัฒนาต่อยอด 

หลงัจากผู้บริหารเห็นชอบในเร่ืองงบประมาณแล้ว ขัน้ตอนถัดไปก็คือ นักบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องน า
งบประมาณที่ได้รับอนุมตัิมาเป็นตวัตัง้ในการปรับค่าจ้างและโบนสัประจ าปีให้สอดรับกับตัวเงินที่มีอยู่ และสอดรับกับ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ได้แก่ ระบบบริหารผลการด าเนินงาน (Performance Management) 
ระบบเลื่อนชัน้ต าแหน่ง (Promotion) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน (Reward) เพื่อให้การปรับโบนสัและเงินเดือนประจ าปีมี
ผลในการจูงใจให้พนกังานต้องการพฒันาตนเองในแง่มมุต่าง ๆ และเป็นเสมือนรางวลับอกถึงความส าเร็จในการพฒันา
ตวัเองของพนกังานด้วย 

เมื่อจบขัน้ตอนด้านเอกสารแล้ว ก็มาสูข่ัน้ตอนการชีแ้จงให้ผู้บงัคบับญัชาทราบถึงนโยบายการปรับเงินประจ าปี
กนั 

เร่ืองนีก็้มองข้ามไมไ่ด้เหมอืนกนั นกับริหารทรัพยากรบคุคลต้องท าการบ้านให้ดีทีเดียวก่อนที่จะท าการชีแ้จง ควร
ลองถามตัวเองก่อนว่าจะมีค าถามใดที่หัวหน้างานจะถามบ้าง และเตรียมค าตอบที่ชัดเจน มีเหตุผลรองรับไว้ให้ดี 
ไมเ่ช่นนัน้ จะเหน็ดเหน่ือยทีเดียวกบัขัน้ตอนนี ้

ตรงนี ้ก็คงจะได้เห็นกันแล้ววา่ การขึน้คา่จ้างประจ าปีและการจ่ายโบนสันัน้ เป็นเทคนิคส าคญัประการหนึ่งที่นกั
บริหารทรัพยากรบคุคลต้องเรียนรู้ และควรจะสามารถน าเร่ืองนีไ้ปเช่ือมโยงกบัระบบบริหารงานบคุคลเร่ืองต่าง ๆ เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการขององค์กรในการพฒันาพนกังานให้ได้ 

ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นเร่ืองที่สามารถคอ่ย ๆ เรียนรู้และหาประสบการณ์ในการท าข้อมลู การน าเสนอ การชีแ้จง เพื่อจะ
ก้าวไปสูน่กับริหารคา่จ้างมืออาชีพตอ่ไป 

แล้วเร่ืองหน้าเรามาวา่ถึงรายละเอียดของการใช้ผลการส ารวจคา่จ้างจากส านกัตา่ง ๆ ให้คุ้มเงินกนันะครับ 

เก่ียวกบัผู้ เขยีน 
ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  
Thai Skill Plus Co., Ltd. 
ผู้อ านวยการโครงการส ารวจคา่จ้างและสวสัดกิาร ปี 2551/2552 ให้กบับริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  


