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ส าหรั บ บทความฉบั บ นี ้ ดิ ฉั น จะมาพู ด คุ ย กั น ถึ ง มิ ติ ที่ 6 คื อ มิ ติ ง านด้ านระบบบริ ห ารค่ า ตอบแทน
(Compensation System) ถ้ ามองผิวเผินอาจจะคิดว่า Line Manager ไม่ควรที่จะต้ องเข้ ามาเกี่ยวข้ อง เพราะค่าตอบแทน
ควรจะเป็ นความลับที่ HR Dept. ไม่นามาเปิ ดเผย …เอาเป็ นว่าเรามาอ่านบทความมิติที่ 6 ในรายละเอียดที่จะนาเสนอ
นี ้…แล้ วคุณจะเข้ าใจค่ะ
มิติท่ ี 6 - Compensation System
คงไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่า …งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข ….ทุกคนหวังที่จะทางานเพื่อให้ ได้ เงินเดือน
เพิ่มขึ ้น และโดยเฉพาะกับพนักงานระดับปฏิบตั ิการที่มีความต้ องการอยากได้ เงินเดือนมากขึ ้น…คุณเองในฐานะ Line
Manager ต้ องเป็ นผู้ตอบคาถามพนักงานว่าทาไมเค้ าได้ ปรับเงินเดือนน้ อย หรื อบางคนถึงขนาดไม่ได้ ปรับเงินเดือน และ
คาถาม/ปั ญหาอีกมากมายที่ Line Manager อาจจะต้ องประสบ….คาถามหรื อปั ญหาเหล่านี ้คุณเคยได้ รับฟั งจากลูกน้ อง
หรื อได้ ประสบด้ วยตัวคุณเองบ้ างหรื อไม่
ข้ อคำถำม/ปัญหำ
1. เฮ้ อ! …. อยูม่ าตัง้ 10 ปี แล้ ว ทาไมเงินเดือนเรายังน้ อยกว่าคนที่เข้ ามาใหม่ ท้ อใจจริง ๆ
2. ทาไมหนอ เป็ นหัวหน้ างานแล้ ว เงินเดือนยังน้ อยกว่าลูกน้ องที่เข้ ามาใหม่
3. เอาอีกแล้ ว….ลาออกกันอีกแล้ ว….ไม่มีอะไรสามารถจูงใจเค้ าได้ เลยหรือไง
4. นู๋อย่าเพิ่งลาออกเลยนะ….เดี๋ยวพี๋จะปรับเงินเดือนพิเศษให้ …อยูช่ ว่ ยกันก่อนนะ
5. ไม่จาป็ นต้ องทางานอะไรมากมายเลย…เงินเดือนแค่นี ้ ทางานเท่านี ้ ก็เพียงพอแล้ ว
6. พี…
่ ทาไมหน่วยงานอื่นเค้ าได้ เงินเดือนมากว่านู๋….ทัง้ ๆ ที่งานก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากเลยนะ

มี

ไม่ มี

เหนื่อยใจบ้ างหรื อไม่ค่ะ สาหรับ Line Manager ในการต้ องเข้ าไปตอบคาถามหรื อปั ญ หาต่าง ๆ จากลูกน้ อง
เกี่ยวกับเรื่ องเงินเดือนหรื อค่าตอบแทนที่ได้ รับไม่ยตุ ิธรรม….ดิฉนั คิดว่า Line Manager ไม่ต้องกลุ้มใจหรอกนะคะ ทุกอย่าง
อยูท่ ี่ระบบ ซึง่ ถ้ าวางระบบไว้ ดีตงแต่
ั ้ ต้น คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายเกิดขึ ้น (ปั ญหาอาจมีบ้าง แต่ก็ไม่เป็ นประเด็นที่
ต้ องมานัง่ คบคิดหรื อปวดหัวสักเท่าไหร่นกั ) ทังนี
้ ้ HR Dept. จึงต้ องมีบทบาทอย่างมากในการจัดทาและออกแบบระบบการ

บริ หารค่าตอบแทนให้ ดีขึ ้นและสามารถนามาปรับใช้ ได้ ภายในองค์กร …ส่วน Line Manager จะต้ องเป็ นผู้นาระบบมา
ประยุกต์ใช้ ในการบริ หารค่าตอบแทนให้ กบั พนักงานภายใต้ การดูแลรับผิดชอบของตนเอง
ดังนัน้ HR Dept. และ Line Manager ควรจะต้ องทางานร่ วมกันในการปรับระบบการบริ หารค่าตอบแทนของ
องค์กรให้ ดีขึ ้นและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจขององค์กร….ทังนี
้ ้ขอให้ พิจารณาการออกแบบระบบบริ หารค่าตอบแทนให้ มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ จะขอเน้ นไปที่การจัดทาโครงสร้ างเงินเดือนที่เหมาะสม โดยมีขนตอนหลั
ั้
ก ๆ ตามภาพแสดงดังต่อไปนี ้
การจัดทาโครงสร้ างเงินเดือนที่เหมาะสมนัน้ ดิฉนั แนะนาว่าควรจะหาที่ปรึกษาในการเข้ ามาจัดทา หรื อร่วมจัดทา
ทังนี
้ ้เพราะว่าเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับผลประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน และการที่จะให้ HR Dept. เก็บข้ อมูลและจัดทา
โครงสร้ างเงินเดือนเองนันอาจจะล
้
าบากหน่อยในการจัดทาโครงสร้ างเงินเดือนของหน่วยงานตนเอง เพราะคงจะมีคาถาม
ว่า…ทาไม HR Dept. อยู่กระบอกเงินเดือนเท่า นัน้ เท่านี ้ ….รวมทังการอธิ
้
บายว่าทาไมหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีโครงสร้ าง
เงินเดือนเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี …
้ แต่ถ้าหน่วยงาน HR Dept. มีผ้ เู ชี่ยวชาญพิเศษที่เคยผ่านงานมาหลาย ๆ บริ ษัท และมี
ความชานาญในการจัดทาโครงสร้ างเงินเดือน HR Dept. ก็สามารถทาเองได้ ….เอาเป็ นว่าขอให้ ระวังและพิจารณาความ
เหมาะสมของผู้จดั ทาก็แล้ วกันนะคะ…
ในการออกแบบโครงสร้ างเงินเดือนให้ เหมาะสมกับลักษณะธุรกิ จนัน้ ทัง้ HR Dept. และ Line Manager ควร
จะต้ องทางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิด ไม่ใช่วา่ ปล่อยให้ HR Dept. ทาแต่ฝ่ายเดียว เพราะผลลัทธ์ที่เกิดขึ ้นนัน้ Line Manager
ต่าง ๆ ย่อมมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผลลัทธ์นนโดยตรง
ั้
เพราะต้ องเป็ นผู้ตอบคาถามหรื อเจอปั ญหาจากการจ่ายค่าตอบแทนไม่
เหมาะสมโดยตรง ดังนันขอให้
้
พิจารณาตามขันตอนต่
้
าง ๆ ว่า Line Manager และ HR Dept. จะต้ องเกี่ยวข้ องกันอย่างไร
บ้ าง พิจารณาตามขันตอนที
้
่ได้ กล่าวถึงไปแล้ วในช่วงต้ น ดังต่อไปนี ้
Job Analysis - HR Dept. จะต้ องเป็ นผู้วางแผน จัดระบบการเก็บรวบรวมข้ อมูลว่าจะใช้ วิธีการอย่างไรในการเก็บข้ อมูล
ลักษณะงาน เช่น การสัมภาษณ์ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) การใช้ แบบสอบถาม เป็ นต้ น รวมทังการน
้
า
ข้ อ มูลมาวิเคราะห์ และออกแบบให้ เหมาะสม ซึ่งในขัน้ ตอนนี ้ Line Manager อาจจะไม่มีส่วนเกี่ ยวข้ องมากเท่าไรนัก
เพียงแต่ว่า HR Dept. จะต้ องประสานงานกับ Line Manager ในการกาหนดตารางการเก็บข้ อมูลที่ครอบคลุมวัน เวลา
และผู้ที่เกี่ยวข้ องในการให้ ข้อมูล ดังตัวอย่างของตารางการนัดสัมภาษณ์ตอ่ ไปนี ้
วันที่

เวลา

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ งงาน

หมายเหตุ

Job Description - HR Dept. จะต้ องเป็ นผู้จัดทาใบกาหนดหน้ าที่งาน (Job Description) ของตาแหน่งงานต่าง ๆ และ
นาส่งให้ เจ้ าของตาแหน่งงานตรวจสอบและลงลายมือชื่อ หลังจากนันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องนาส่งใบกาหนดหน้ าที่งาน
ให้ กับ Line Manager ในแต่ละหน่วยงานตรวจสอบและลงลายมือชื่อในใบกาหนดหน้ าที่งานด้ วย …ในระหว่างที่ Line

Manager ตรวจสอบใบกาหนดหน้ าที่งาน ดิฉนั แนะนาว่าเป็ นโอกาสดีที่ Line Manager จะใช้ เป็ นเวทีในการชี ้แจงงานและ
สิ่งที่คาดหวังของแต่ละงานให้ กบั ลูกน้ องของตนเอง… ขอให้ HR Dept. สื่อสารให้ Line Manager เข้ าใจว่าการจัดทาใบ
กาหนดหน้ าที่งานไม่ใช่ว่าเป็ นแค่จดั ทาคัมภีร์ หรื อกระดาษเพียงไม่กี่แผ่นเท่านั น้ ….แต่การจัดทาใบกาหนดหน้ าที่งานจะ
เป็ นเครื่ องมือให้ Line Manager มีโอกาสได้ เข้ าไปพูดคุยถึงหน้ าที่งานที่ลกู น้ องต้ องทา (บางหน่วยงาน ลูกน้ องไม่เคยรับรู้
ถึงขอบเขตหน้ าที่งานที่หวั หน้ างานอยากให้ ทาทังหมด
้
รวมทังผลที
้ ่คาดหวังจากงานต่าง ๆ …ทางานตามนายสัง่ อย่างเดียว
เท่านัน)
้ …. ทังนี
้ ้ส่วนประกอบของใบกาหนดหน้ าที่งานคงจะไม่ขอกล่าวถึงนะคะ เพราะเคยนาเสนอแล้ วในบทความเรื่ อง
บทบาทงานด้ าน HR ที่มีตอ่ Line Manager : ตอนที่ 2….ถ้ าท่านใดที่สนใจขอให้ ทา่ นไปอ่านบทความย้ อนหลังค่ะ
Job Evaluation - ขันตอนนี
้
้อาจจะเป็ นขันตอนยากสั
้
กหน่อยสาหรับ HR Dept. ในการประเมินค่างานให้ เหมาะสม แต่ไม่
ยากขนาดถึงทาไม่ได้ นะคะ เพียงแต่ต้องรู้หลักและวิธีการในการประเมินค่างาน …ซึ่งหลังจากการจัดทาใบกาหนดหน้ าที่
งานของตาแหน่งงานที่ Line Manager และผู้ปฏิบตั ิงานเข้ าใจตรงกันถึงขอบเขตหน้ าที่งานเรี ยบร้ อยแล้ ว ….HR Dept.
ต้ องนาข้ อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์ เพื่อหาปั จจัยที่ใช้ ในการประเมินค่างาน ซึ่งจะหนีไม่พ้ นเรื่ อง ความซับซ้ อนของงาน
สภาพแวดล้ อมในการทางาน การแก้ ไขปั ญหาและการตัดสินใจ ลักษณะการติดต่อสื่อสาร ความรู้ ประสบการณ์ …บาง
องค์กรได้ นาเอาการใช้ ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นส่วนหนึง่ ของปั จจัยที่ใช้ ประเมินค่างาน…หลังจากที่
HR Dept. กาหนดปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี ้แล้ ว ก็ควรจัดประชุมและชี ้แจง Line Manager เกี่ยวกับปั จจัยการประเมินค่างานที่
กาหนดขึ ้น …ถ้ าได้ รับการตกลงร่วมกันจาก Line Manager ในหน่วยงานต่าง ๆ แล้ ว ….HR Dept. ควรเริ่ มประเมินค่างาน
ของตาแหน่งงานตามปั จจัยที่ได้ กาหนดขึ ้น….และหลังจากประเมินค่างานเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว HR Dept. ควรจัดนัดประชุม
เพื่ออธิบายผลการประเมินให้ กบั Line Manager ในแต่ละหน่วยงาน
Job Classification - หลังจากที่ HR Dept. ประเมินค่างานของตาแหน่งงานทังหมดแล้
้
ว ให้ สรุ ปผลคะแนนทังหมดในแต่
้
ละตาแหน่งงานเพื่อนามาจัดกลุม่ หรื อระดับจากผลคะแนนที่คานวณได้ ….ซึง่ ควรต้ องระวังการจัดทา Job Classification
เนื่องจากผลของ Job Classification จะนาไปใช้ ในการออกแบบกระบอกหรื อโครงสร้ างเงินเดือนต่อไป…การจัดกลุม่ หรื อ
ระดับนัน้ ไม่มีสตู รสาเร็ จตายตัวว่าต้ องแบ่งเป็ นกี่กลุม่ หรื อระดับ ทังนี
้ ้ HR Dept. ต้ องหา Benchmark ขององค์กรอื่นที่มี
ธุรกิจคล้ ายคลึงกับองค์กรของเรา ขอให้ พิจารณาตัวอย่างการจัดแบ่งระดับชันดั
้ งต่อไปนี ้
ระดับชั้น

กลุ่ม-ตำแหน่ งงำน

6

Director เช่น ผูอ้ ำนวยกำรสำยพัฒนำธุรกิจ ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนสนับสนุ น เป็ นต้น

5

Manager-Line Function เช่น ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำย ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยผลิต เป็ นต้น

4

Manager-Back Office Function เข่น ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยธุรกำร ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้ อ เป็ นต้น

3

Officer-Line Function เช่น ช่ำงเทคนิ ค พนักงำนซ่อมบำรุ ง เป็ นต้น

2

Officer-Back Office Function เข่น พนักงำนบัญชี พนักงำนบุคคล เป็ นต้น

1

Un-Skill/Semi Skill เข่น แม่บำ้ น พนักงำนขับรถ พนักงำนเดินเอกสำร คนงำน เป็ นต้น

ตารางที่นาเสนอเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ คณ
ุ มองเห็นภาพการจัดทา Job Classification นะคะ เวลาทาคงต้ องมี
การจัดแบ่งกลุม่ หรื อระดับชันให้
้ เหมาะสมกับองค์กรของคุณเอง …. แล้ ว Line Manager จะต้ องเข้ าไปเกี่ยวข้ องอย่างไร
บ้ าง? …แน่นอนว่าหาก HR Dept. จัดแบ่งกลุม่ หรื อระดับชันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว …HR Dept. จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องชี ้แจงและ
นาเสนอกลุ่มหรื อระดับทังหมดที
้
่จดั ขึ ้นให้ กบั Line Manager ทังนี
้ ้การจัดทา Job Classification เป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อน
เพราะจะเป็ นตัวกาหนดกระบอกหรื อโครงสร้ างเงินเดือน ดังนัน้ ดิฉันขอแนะนาว่า Line Manager ที่เกี่ยวข้ องควรเป็ น
ผู้บริ หารสูงสุดของกลุ่มงานหรื อสายงานนัน้ ๆ และทางที่ดีจัดตัง้ เป็ นรู ปแบบของคณะกรรมการจะดีกว่า โดยให้ Line
Manager ในแต่ละสายงานเข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการตัดสินและพิจารณาการกาหนด Job Classification และโครงสร้ าง
เงินเดือนด้ วย
Salary Structure - การจัดทาโครงสร้ างเงินเดือน HR Dept. ต้ องทาการสารวจค่าตอบแทนจากภายนอก หรื อ เรี ยกว่า
Salary Survey โดยอาจจะว่าจ้ างที่ปรึกษาให้ ทาการสารวจให้ หรื ออาจจะหาซื ้อรายงานผลการสารวจจากสถาบันต่าง ๆ ที่
ได้ ทาการสารวจไว้ แล้ ว เพื่อนาข้ อมูลต่าง ๆ เหล่านี ้มาประกอบการกาหนดค่าตา่ สุด (Minimum) ค่ากลาง (Mid Point) และ
ค่าสูงสุด (Maximum) ของแต่ละกระบอกเงินเดือน ….ขันตอนนี
้
้เป็ นการกาหนดช่วงเงินเดือนของแต่ละกระบอกเงินเดือน
ดังนัน้ HR Dept. ต้ องท ามี ค วามแม่นย าของข้ อมูลเพื่ อจะได้ ชีแ้ จงและอธิ บ ายผลการจัด แบ่งกระบอกหรื อโครงสร้ าง
เงินเดือนให้ กบั Line Manager ที่จดั ตังในรู
้ ปแบบของคณะกรรมการได้
หลังจากที่ได้ ออกแบบโครงสร้ างเงินเดือนที่เหมาะสม ยุติธรรม และสามารถแข่งขันได้ กบั ตลาดภายนอกได้ แล้ ว
แน่นอนว่าในขันตอนต่
้
อไปคือการนาเอากระบอกเงินเดือนไปใช้ ในองค์กร…Line Manager และ HR Dept. ต้ องร่ วมกัน
พิจารณาแล้ วว่าใครมีเงินเดือนที่สงู หรื อต่ากว่ากระบอกเงินเดือนที่จดั ทาขึ ้น และหาวิธีการและแนวทางในการบริ หารและ
รักษาคน …..หน้ าที่ของ HR Dept. ควรต้ องเป็ นผู้นาเสนอแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้ ในการบริ หารและรักษาคน
และ Line Manager อาจจะต้ องพิจารณาความเหมาะสมในการนาเอาวิธีการหรื อแนวทางต่าง ๆ มาใช้ ปฏิบตั ิในองค์กร
ดังนันในมิ
้ ติที่ 6 เรื่ องการจัดระบบบริ หารค่าตอบแทน (Compensation System) ดิฉนั ขอเน้ นไปที่การจัดทาหรื อ
ปรับปรุ งโครงสร้ างเงินเดือนให้ เหมาะสม เพราะถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั พนักงาน หากจุดเริ่ มต้ น
ไม่มีระบบที่ดี ..แน่นอนปั ญหาปลายทางย่อมจะเกิด ขึ ้น เช่น เงินเดือนของหัวหน้ างานน้ อยกว่าลูกน้ อง หรื อเงินเดือนของ
เด็กจบใหม่จะมากกว่าคนที่ทางานมานานแล้ ว หรื อทางานเหมือนกันทาไมเงินเดือนไม่เท่ากัน เป็ นต้ น ….และในที่สุด
ปั ญ หาสมองไหล ปั ญหาการซื ้อตัวคนดีมีฝีมืออาจจะเกิ ดขึ ้น….ขอให้ แก้ ไขปั ญหาเสียตังแต่
้ ตอนนี ้ ค่อย ๆ แก้ …ดีกว่า
ปล่อยให้ เกิดปั ญหาขึ ้นต่อไป
(หากผู้อา่ นมีข้อแนะนาหรื อคาติชมใด ๆ เพื่อให้ งานเขียนบทความของดิฉนั เป็ นประโยชน์ตอ่ การนาไปใช้ ของท่าน
มากยิ่งขึ ้น ดิฉนั ยินดีที่จะรับฟั งข้ อเสนอแนะ คาถาม หรื อประเด็นที่สงสัย โดยผู้อา่ นสามารถติดต่อมายังดิฉนั ได้ โดยตรง

