ปรับค่ าจ้ างประจาปี อย่ างไรให้ เป็ นธรรมและพนักงานยอมรับ?

บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com

มีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ ้นทุกๆปี ที่มีการปรับค่าจ้ างประจาปี อาจจะมีผลวันที่ 1 มกราคมบ้ าง อาจจะเป็ นวันที่ 1
เมษายนบ้ าง แต่ความเหมือนบนความแตกต่างอย่างหนึ่งที่เกิดขึ ้นกับทุกองค์กรนัน่ คือ ปั ญหาการไม่ยอมรับผลการปรับ
ค่าจ้ าง พนักงานหลายคนรู้ สกึ ว่าไม่ยตุ ิธรรม หลายคนแสดงความรู้ สกึ ให้ เห็นว่าไม่พอใจกับการปรับค่าจ้ างของบริ ษัท ไม่
พอใจกับการประเมินผลงานของหัวหน้ า มีการจับกลุ่มพูดคุยกัน ท้ อแท้ หมดกาลังใจทางาน บางคนเดินเข้ ามาหาฝ่ าย
บุคคล หรื อฝ่ าย HR เพื่อระบายความคับแค้ นใจต่อความรู้ สึกที่ว่าการปรับค่าจ้ างประจาปี ไม่เป็ นธรรม และคนที่เข้ ามา
ทังหมดมั
้
กจะเป็ นคนที่ได้ ปรับค่าจ้ างต่ากว่าที่เขาคิดหรื อหวังไว้ ส่วนคนที่ได้ มากกว่าคงไม่มีใครเดินมาหาหรอกครับ
เหตุการณ์ ดงั กล่าวนี ้เกิ ดขึ ้นทุกๆปี จนเป็ นภาพอันเคยชินของคนในองค์กรไปแล้ ว ถึงจะร้ องเรี ยนอย่างไร บาง
องค์กรถึงขันลงไม้
้
ลงมือกันก็มี แต่การกระทาใดๆคงไม่สามารถทาให้ ผ้ บู ริ หารแก้ ไขอัตราการปรับเงินเดือนให้ ใหม่ได้ อย่าง
ดีที่สดุ ก็คงเป็ นเพียงคาพูดที่มกั จะได้ ยินกันเสมอว่า "ปี หน้ าค่อยพิจารณาชดเชยให้ " "ปี หน้ าจะพิจารณาให้ เป็ นพิเศษ" แต่
เมื่อถึงเวลาปรับค่าจ้ างในปี ต่อไปจริ งๆเหตุการณ์ก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเดิ ม อาจจะมีแตกต่างบ้ างเพียงการโยกย้ ายความ
ไม่พอใจของคนกลุม่ หนึง่ ไปยังอีกกลุม่ หนึง่ เท่านัน้ แต่สดุ ท้ ายความไม่พงึ พอใจก็ยงั อยู่
สาหรับสาเหตุหลักที่แท้ จริ งของการที่พนักงานไม่พงึ พอใจต่อการปรับค่าจ้ างประจาปี มีดงั นี ้
1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ มีประสิทธิภาพ
เพราะระบบที่ใช้ วดั ส่วนมากเป็ นการวัดเพียงพฤติกรรมคน และการวัดก็เป็ นเพียงการใช้ ความรู้ สกึ ของผู้ประเมิน(หัวหน้ า)
เพียงคนเดียว ซึง่ มักจะปะปนมากับความลาเอียง อคติ ความชอบหรื อไม่ชอบส่วนบุคคล การวัดผลงานไม่ค่อยสะท้ อนผล
ของงานจริ งๆ และในขณะเดียวกันพนักงานไม่เคยทราบล่วงหน้ าเลยว่าผลงานที่ต้องการคืออะไร ทาอย่างไร ทาเท่าไหร่ จึง
จะได้ ผลงาน "ดีมาก" หรื อ "ดี"
2. การแบ่ งเค้ กของงบประมาณแยกตามหน่ วยงาน
วิธีนี ้อาจจะดูเหมือนว่าเหมาะสมที่สุดที่หลายองค์กรนามาใช้ กัน และไม่ค่อยมีปัญหากับหน่วยงานที่มีคนจานวนมาก
เพราะมีงบก้ อนโต สามารถเล่น(แบ่งสรร)กันได้ มากกว่า แต่สาหรั บหน่วยงานที่มีคนจานวนน้ อยและมีระดับพนักงาน
แตกต่างกัน(ผู้จัดการ หัวหน้ างาน พนักงาน) จะทาให้ เกิดความยากลาบากในการจัดสรรงบประมาณ บางหน่วยงานมี

พนักงานอยูส่ องคน ถึงแม้ ผลงานสองคนนี ้จะอยู่ในระดับ "ดีมาก"ทังคู
้ ่ แต่จานวนเงินที่จะนามาใช้ ในการปรับเงินเดือนก็มี
จากัด ไม่สามารถดึงมาจากไหนได้ อีก หรื อในทางกลับกันถ้ าสองคนนี ้มีผลงานแย่มาก เขาก็ยงั มีงบประมาณในการขึ ้น
เงินเดือนเท่าเดิม
จะเห็นว่าต้ นเหตุที่แท้ จริ งของความไม่พอใจของพนักงานต่อการปรับค่าจ้ างประจาปี นันไม่
้ ใช่อยู่ที่จานวนเงินที่
ปรับว่าปรับมากปรับน้ อย แต่ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของระบบการประเมินผลการปฎิบตั ิงานเป็ นพื ้นฐานผสมโรงด้ วยการแบ่ง
งบประมาณตามหน่วยงาน ยิ่งจุดประกายความไม่พอใจมากยิ่งขึ ้น ดังนัน้ การตังรั้ บเพื่อชี ้แจงกับพนักงานที่ไม่พึงพอใจใน
แต่ละปี นี ้เป็ นวิธีการที่ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาแบบถอนรากถอนโคนได้ เป็ นเพียงการผ่อนหนักให้ เป็ นเบาเท่านัน้ และถ้ ายัง
ไม่แก้ ปัญหาที่ต้นเหตุปัญหานี ้จะคงอยูค่ กู่ บั องค์กรของเราตลอดไป
ดังนัน้ เพื่อให้ การปรับค่าจ้ างประจาปี มีความยุติธรรมและเกิดการยอมรับจากพนักงาน ผมจึงขอแนะนาขันตอน
้
การปรับค่าจ้ างประจาปี ดังนี ้


แบ่งกลุ่มพนักงานออกตามระดับพนักงาน เช่น ระดับผู้จัดการ ระดับหัวหน้ าแผนก ระดับ
หัวหน้ างาน และระดับพนักงาน เหตุผลที่แบ่งเช่นนี ้เพราะระดับค่าของงาน (Job Value)
ใกล้ เคียงกัน ซึง่ ค่างานนี ้จะสะท้ อนระดับของผลตอบแทน พูดง่ายก็คือเป็ นการจัดกลุม่ ที่มีค่า
งานใกล้ เคียงกันที่พอจะเทียบเคียงกันได้ แบบ "Apple to Apple" เพราะถ้ าเราแบ่งกลุม่ ตาม
หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานก็จะมีระดับค่างานแตกต่างกัน เราไม่สามารถเทียบได้ วา่ ส้ มโอ ส้ ม
และมะนาวอย่างไหนดีกว่ากัน



แบ่งงบประมาณตามกลุม่ ของพนักงาน งบของแต่ละกลุม่ จะถูกคานวณตามฐานค่าจ้ างรวม
ของคนในกลุม่ นันๆ
้ เช่น ระดับผู้จดั การจานวน 10 คน เงินเดือนรวม 1,000,000 บาท ปี นี ้จะ
ปรับค่าจ้ าง 10% ดังนันงบประมาณในการปรั
้
บค่าจ้ างของระดับผู้จดั การ เท่ากับ 100,000
บาท



กาหนดเปอร์ เซ็นต์ การปรั บค่าจ้ างของแต่ละกลุ่มให้ สอดคล้ องกับงบประมาณและระดับ
ผลงาน เช่น ถ้ าผู้จัดการทุกคนได้ ผลงานระดับดีมากหมด ทุกคนก็ควรจะได้ รับปรับค่าจ้ าง
10% เท่ากันหมดทุกคน เพราะแสดงว่าทุกคนทางานดีหมด สรุ ปง่ายๆคือทาอย่างไรก็ได้ ให้
งบประมาณ 100,000 บาทลงตัวกับระดับผลงานของคนกลุม่ นี ้ให้ มากที่สดุ (มีผลต่างระหว่าง
งบประมาณกับจานวนเงินที่ปรับจริ งให้ น้อยที่สดุ )



นาเอาผลการปรับค่าจ้ างของทุกกลุ่มมารวมกัน และพิจารณาดูว่างบประมาณโดยรวมทัง้
องค์กรขาดเหลือมากน้ อยเพียงใด แล้ วส่งให้ ฝ่ายบริ หารพิจารณาตัดสินใจต่อไป

สาหรับการปรับค่าจ้ างแบบนี ้ ขอแนะนาว่าผู้ที่ทาหน้ าที่ปรับตัวเลขทังหมดควรจะเป็
้
น HR เท่านัน้ เพราะการที่
HR เป็ นผู้ทาตัวเลขทังหมด
้
จะทาให้ เกิดความเป็ นธรรม และหัวหน้ าไม่ต้องลาบากใจกับการที่จะต้ องไปอธิบายลูกน้ อง

นอกจากนี ้เป็ นการป้องกันความลาเอียงของหัวหน้ า เพราะบางคนผลงานดีมากแต่หวั หน้ ากลับปรับค่าจ้ างให้ น้อยกว่าคนที่
ผลงานต่ากว่า อาจจะมีคาถามว่าเปอร์ เซ็นต์การปรับค่ าจ้ างในแต่ละระดับจะเท่ากันหรื อไม่ ถ้ าตอบตามหลักการคือ "ไม่
จาเป็ น" เพราะผลงานของคนแต่ละกลุม่ มีความแตกต่างกัน แต่ถ้าต้ องการให้ เกิดความเท่าเทียมกันก็ได้ เช่น ผลงาน "ดี
มาก" ทุกกลุ่มจะปรับค่าจ้ าง เท่ากับ 12% ซึ่งวิธีนี ้อาจจะทาให้ งบประมาณในกลุ่มบางกลุม่ เหลือมาก บางกลุม่ เกินมาก
ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับ ความแตกต่า งของกลุ่มผลงานในแต่ละกลุ่มว่าเป็ นอย่างไร จุด นีส้ ามารถปรั บเปลี่ยนเพื่อ ให้ เกิ ดความ
เหมาะสมกับแต่องค์กรได้ แต่สงิ่ ที่สาคัญคือต้ องเปลีย่ นจากการปรับค่าจ้ างแยกตามหน่วยงานเป็ นการปรับค่าจ้ างแยกตาม
ระดับพนักงาน
วิธีการปรับค่าจ้ างดังกล่าวนี ้คงจะพอแก้ ปัญหาความไม่ยตุ ิธรรมและความไม่พึงพอใจของพนักงานได้ เพียงส่วน
หนึง่ เท่านัน้ แต่ถ้าจะแก้ ไขกันทังระบบ
้
เราจะต้ องแก้ กนั ตังแต่
้ ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานนะครับ ระบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดีนนั ้ จะต้ องมีความโปร่งใส ชี ้แจงได้ วัดได้ พนักงานรับรู้และมีสว่ นร่วมในการกาหนดเป้าหมายของผลงาน มี
ความเป็ นธรรมระหว่างหน่วยงาน รวมถึงพนักงานสามารถทราบระดับผลงานของตัวเองได้ ตลอดเวลาว่าในขณะนันๆ
้ เขา
น่าจะมีผลงานอยูใ่ นระดับใด

