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"สิ ้นปี นี ้บริ ษัทเราจะจ่ายโบนัสเท่าไหร่ " "บริ ษัทคุณจะปรับค่าจ้ างกี่เปอร์ เซ็นต์" "ได้ ข่าวว่าอุตสาหกรรมรถยนต์กาไรดี"

คาถามยอดฮิตก่อนช่วงคริ สต์มาสและปี ใหม่สาหรับมนุษย์เงินเดือน
"ตลาดเขาปรับค่าจ้ างกันกี่เปอร์ เซ็นต์" "เราจะปรับค่าจ้ างประจาปี อย่างไรดีจึงจะทาให้ คนทางานดีมีกาลังใจ" "ถ้ าจ่าย

โบนัสแบบนี ้จะมีปัญหาอะไรมัย๊ " "บริ ษัทอื่นๆเขาปรับค่าจ้ างและจ่ายโบนัสกันอย่างไรบ้ าง" คาถามเหล่านี ้ผู้บริ หารมักจะฝาก
เป็ นการบ้ านให้ ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์อยูท่ กุ ปี เช่นกัน
การปรับค่าจ้ างประจาปี และการจ่ายโบนัสจริ งๆแล้ วไม่ใช่เรื่ องยากอะไร เพราะแค่เพียงกระจายเงินก้ อนหนึ่งซึ่งมีอยู่
อย่างจากัด(ทุกปี ) ให้ ฟิตกับผลงานของพนักงานในองค์กรเท่านันเอง
้ แต่พ อปรับค่าจ้ างและจ่ายโบนัสทีไรเกือบทุกองค์กรมี
ปั ญหาทุกครัง้ ไป บางบริ ษัทถึงกับมีการประท้ วงกัน ในความเป็ นจริ งแล้ วสาเหตุของปั ญหาไม่ได้ อยูท่ ี่งบการปรับค่าจ้ างที่จากัด
ไม่ได้ อยูท่ ี่โบนัสมากหรื อน้ อย แต่อยูท่ ี่วิธีการในการประเมินผลงาน การประเมินผลที่จะนาไปใช้ ในการจ่ ายโบนัสมากกว่า เช่น
ประเมินผลโดยใช้ ดลุ ยพินิจมากกว่าข้ อมูลและข้ อเท็จจริ ง จ่ายโบนัสตามอายุงาน อะไรทานองนี ้
ไม่อยากคุดคุ้ยปั ญหาในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ มากกว่าเพราะทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้ ว มันเป็ นเรื่ องที่ผ่าน
มาแล้ ว เรามาคุยกันต่อเรื่ องอนาคตกันดีกว่าว่าก่อนที่เทศกาลการปรับค่าจ้ างประจาปี และการจ่ายโบนัส กลุม่ คนที่เกี่ยวข้ องไม่
ว่าจะเป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงานควรจะเตรี ยมตัวกันอย่างไรดี
มามองในแง่ของผู้บริ หารก่อนนะครับว่าผู้บริ หารควรจะเตรี ยมตัวอย่างไร
เตรียมข้ อมูล ผู้บริ หารควรจะให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องเตรี ยมข้ อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นผลการสารวจค่าจ้ างภายนอก ผล
การดาเนินงานขององค์กร อัตราเงินเฟ้ อ แนวโน้ มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พร้ อมกับเหตุผลการประกอบการ
ตัดสินใจในการปรับค่าจ้ างประจาปี และการจ่ายโบนัส ถ้ าองค์กรไหนมีสหภาพแรงงานก็อย่าลืมดูข้อตกลงกันไว้ ด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะเสียเครดิตและเสียหน้ า เพราะอย่าลืมนะครับว่าปั จจุบนั องค์กรแรงงานเขาก้ าวหน้ ามาก ข้ อมูลต่างๆเขาค้ นหากันทาง
อินเตอร์ เน็ตแล้ ว อย่าให้ ข้อมูลของฝ่ ายบริ ษัทล่าหลังกว่าขององค์กรแรงงานก็แล้ วกันนะครับ
•

เตรียมวิธีการเพื่อป้องกันแก้ ไขปั ญหา เมื่อข้ อมูลพร้ อมแล้ วก็ควรจะมีการกาหนดแผนงาน ขันตอนการด
้
าเนินการ
ให้ รัดกุม อะไรที่เคยเกิดขึ ้นมาในปี ที่ผ่านมาก็ควรจะนามาแก้ ไขปรับปรุ ง เช่น ข่าวลือเรื่ องโบนัส ข่าวรั่วจากผู้บริ หารบางท่าน
ควรจะมีการมอบหมายหน้ าที่ให้ แต่ละคนรับผิดชอบในการดาเนินการ ใครจะเป็ นคนสื่ อสารกับพนักงาน ควรจะประกาศเรื่ อง
อัตราการปรับค่าจ้ างเมื่อไหร่ จะประกาศอย่างไร ผมอยากจะแนะนาว่าผู้บริ หารควรจะเตรี ยมกาหนดนโยบายไว้ ลว่ งหน้ าได้ เลย
•

ว่าในปี ต่อไปบริ ษัทจะรับมือกับปั ญหานี ้อย่างไร เช่น บางบริ ษัทก็บอกว่าปี ต่อไปปั ญหานี ้จะน้ อยลงหรื อไม่เกิดขึ ้นอีกเพราะ
บริ ษัทเราเตรี ยมที่จะนาเอาระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบใหม่เข้ ามาใช้ ที่จะสามารถวัดผลงานได้ ชัดเจนและเป็ น
ธรรม ซึง่ จุดนี ้จะช่วยลดกระแสความไม่พงึ พอใจของพนักงานลงได้ บ้าง หรื ออย่างน้ อยก็พอมีความหวังสาหรับในปี ต่อไปได้ บ้าง
มามองในแง่ของพนักงานกันบ้ างนะครับว่าเราในฐานะคนที่เขาจ้ างมาเป็ นลูก (ลูกจ้ าง) ควรจะเตรี ยมตัว(รวมถึงเตรี ยมใจ)
อย่างไรดี จึงจะทาเกิดสนิมทางอารมณ์ก่อนจะฉลองเทศกาลปี ใหม่หรื อบางองค์กรก็ปรับค่าจ้ างกันก่อนสงกรานต์(ก็ยงั เป็ นปี
ใหม่ไทยอยูน่ ะครับ) คนที่เป็ นหัวหน้ าห้ ามอ่านตอนนี ้ครับ
เตรี ยมเก็บรวบรวมข้ อมู ลผลงาน ทัง้ ชิ น้ โบแดงและโบดาของตัวเองว่าในรอบปี ที่ผ่า นมานัน้ ตัวเราได้ ทางาน
อะไรบ้ าง ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ อภิปราย(เรี ยกง่ายๆคือเถียง)กับหัวหน้ าเราได้ ตอนที่ถกู เรี ยกเข้ าไปประเมินผลงาน ถ้ าจะให้ ดีผมว่าเรา
ควรจะเตรี ยมตัวเชิงรุ กคืออย่ารอให้ หวั หน้ าเรี ยกเข้ าไปคุย เพราะถ้ าถึงเวลานันอาจจะเปลี
้
่ยนใจหัวหน้ ายาก เพราะหัวหน้ ามี
ลาดับไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว เราอาจจะลองทาสรุปผลงานประจาปี ให้ หวั หน้ าดูก่อน แต่อย่าเขียนเฉพาะผลงานที่ดนี ะครับ ให้ ทาทีเป็ น
เขียนสรุปผลงานเทียบกับแผน เพราะเป็ นเสมือนเครื่ องเตือนใจหัวหน้ าว่าสิ ้นปี นี ้เวลาปรับค่าจ้ างและจ่ายโบนัสกรุ ณาชาเลืองดู
ข้ อมูลและข้ อเท็จจริ งก่อนนะจะได้ ไม่มีปัญหาในภายหลัง
•

เตรียมเสนอโครงการแนวคิดใหม่ ๆ ถ้ าผลงานในรอบปี ที่ผ่านมาไม่ค่อยเข้ าตากรรมการ กรุ ณาเตรี ยมหาแนวคิด
ไอเดียใหม่ๆและดีๆนาเสนอหัวหน้ าในช่วงก่อนการประเมิน ผลงาน เพราะถ้ าไอเดียถูกใจหัวหน้ า เวลาจรดปากกาลงในใบ
ประเมินผลก็อาจจะชาเลืองไปดูโครงการที่เรานาเสนอสาหรับปี หน้ าแล้ ว อาจจะพอช่วยได้ บ้าง เพราะโครงการใหม่คืออนาคต
ของหัวหน้ าเหมือนกัน
•

เตรียมใจ เป็ นการเตรี ยมตัวครัง้ สุดท้ ายก่อนจะถูกตัดสิน ช่วงนี ้ก็แอบไปสมัครงานที่อื่ นไว้ บ้าง เพื่อถ่วงดุลกับความ
เสียใจที่อาจจะเกิดขึ ้น เพราะบางครัง้ พอไปสัมภาษณ์เขาไม่รับเราจะทาให้ เราเกิดความทุกข์หนักกว่าเงินเดือนขึ ้นน้ อยหรื อได้
โบนัสน้ อย (อยู่ที่นี่ต่อไปเหอะสงสัยไปไหนไม่ได้ แน่ๆยังไงเสียที่นี่ก็ยงั มีเงินเดือนสูงกว่าที่ใหม่ให้ เรา) ในเมื่อเ ราไม่สามารถ
กาหนดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้ แล้ ว ผมคิดว่าแนวทางหนึ่งที่คนที่เป็ นลูกจ้ างควรจะทาคือเตรี ยมตัววางแผนพัฒนาตัวเองในปี
ต่อไป อย่ามัวแต่เสียใจกับผลที่เราไม่ได้ กาหนด วันหนึง่ ข้ างหน้ าถ้ าเราเก่งจริ งไม่ต้องรอถึงการปรับเงินเดือนและโบนัสตอนสิ ้นปี
หรอกครับ เราจะเรี ยกเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ (ถ้ าเก่งจริ ง)
•

สรุป ก่อนถึงสิ ้นปี นี ้แต่ละฝ่ ายคงจะต้ องเตรี ยมตัวเตรี ยมใจรับสถานการณ์การปรับค่าจ้ างประจาปี และการจ่ายโบนัส
องค์กรไหนกาไรเยอะและแบ่งให้ พนักงานเยอะก็เตรี ยมสบายใจทังผู
้ ้ ให้ และผู้รับ แต่องค์กรไหนที่ได้ กาไรเยอะหรื อน้ อย แต่ ...
จ่ายน้ อย ก็เตรี ยมตัวชี ้แจงและพนักงานก็เตรี ยมทาใจไว้ นะครับ สุดท้ ายนี ้อยากให้ ทกุ คนในองค์กรสื่อสารทาความเข้ าใจกันให้
มากขึ ้น องค์กรใดที่มีความโปร่งใส พนักงานเข้ าใจ ก็ไม่นา่ จะมีปัญหาอะไร สุดท้ ายนี ้หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าปลายปี นี ้ทุกคนคงจะมี
ความสุขกันถ้ วนหน้ ารับปี 2547 นะครับ

