10 ประเด็นที่น่าสนใจ

ในการปรับค่าแรงขั้นต�่ำ 2561
โดย ดร.รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์
ช่วงนีผ้ มได้มโี อกาสไปแชร์และแลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับผลกระทบค่าแรงขัน้ ต�ำ่
ซึง่ จะมีผลวันที่ 1 เมษายน 2561 ในรูปแบบของการสัมมนาทีจ่ ดั ขึน้ โดย HR Center มีผเู้ ข้าร่วม
ประมาณ 130 คน มีประเด็นและแง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผมจึงขอสรุปย่อ ๆ มาไว้ตรงนี้นะครับ
ประเด็นที่ 1 การปรับค่าจ้างขั้นต�่ำ 2561 : การปรับครั้งนี้จะมี
ผลวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นการปรับค่าจ้างแบบกลาง ๆ ไม่กระชากใจ
เหมือนปี 2554 ปีนี้ช่วงการปรับอยู่ที่ 308-330 บาท เฉลี่ยประมาณ 315
ต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.4%
ประเด็นที่ 2 Labor Cost ต่อ Total Cost : จากการวิจัยเรื่อง
ผลกระทบจากการปรับครั้งนี้ จะท�ำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 0.2-0.4% ขึ้นกับ
ว่าในองค์กรใช้แรงงานเข้มข้นเพียงใด ตัวเลขขนาดนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่
ผู้ประกอบการพอรับได้ คงไม่ถึงกับรับไม่ไหว
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ประเด็นที่ 3 รายได้ของลูกจ้าง (Income) : การปรับครัง้ นีจ้ ะท�ำให้
เงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ ประมาณ 0.06% นัน่ หมายถึงว่ารายได้ในกระเป๋าของลูกจ้าง
จะลดลง 0.06 บาท ถือว่ายังพออยูไ่ ด้ในฐานะของลูกจ้าง การปรับครัง้ นีไ้ ม่
ส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋ามากนัก
ประเด็นที่ 4 Compression Employees : นายจ้างให้ความสนใจ
ต่อพนักงานเก่าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากขึน้ โดยดูแลความรูส้ กึ ของคนกลุม่ นี้
เพราะมองเห็นว่าคนเก่าทีอ่ ายุงานมากก็จะมีทกั ษะและความช�ำนาญสูงขึน้
ด้วย จึงจะมีการปรับผลกระทบให้กับคนกลุ่มนี้ด้วย

ประกาศค่าแรงขั้นต�่ำปี 2561
มติคณะกรรมการค่าจ้าง วันที่ 17 ม.ค. 2561
มีผลบังคับตั้งแต่ 1 เม.ย. 2561
ประเด็ น ที่ 5 รู ป แบบการปรั บ (Option) :
จากการสอนและแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าสัมมนาหลายครั้ง
พบว่ามีรูปแบบในการปรับไม่น้อยกว่า 5 แบบ แต่ละ
วิธีการต่างก็มีจุดอ่อน จุดแข็งที่จะช่วยให้ความสามารถ
ในการบริหารค่าตอบแทนหรือการใช้เงินของบริษัทมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กร องค์กรต้องเลือก
วิธีการที่เหมาะกับองค์กรของตัวเอง ไม่ควรท�ำตาม ๆ
กันไป
ประเด็นที่ 6 นายจ้างสนใจเรื่องผลงานมากขึ้น :
ในการปรับผลกระทบครั้งนี้ นายจ้างมองว่าไม่ต้องการ
ตั้งรับ คือจ่ายตามรัฐบาลก�ำหนดอย่างเดียว แต่ต้องการ
ให้การจ่ายนี้ส่งผลให้พนักงานท�ำงานได้ดีขึ้นด้วย ซึ่งคง
ต้องใช้รูปแบบการปรับแบบที่น�ำผลการปฏิบัติงานมา
ประกอบการพิจารณามากขึ้น
ประเด็นที่ 7 โครงสร้างค่าตอบแทน (Salary
Structure) : การจัดท�ำโครงสร้างค่าตอบแทนแบบ
หลากหลาย (Multi Salary Structure : MSS) น่าจะ
เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวในการบริหารค่าตอบแทน
ท�ำให้ไม่ว่าจะมีการปรับค่าจ้างขั้นต�่ำบ่อยขนาดไหนก็
ไม่ตอ้ งมากังวลว่าจะกระทบกับพนักงานเก่าหรือจะท�ำให้
ระบบประเมินผลที่เคยใช้มาใช้ไม่ได้
ประเด็นที่ 8 ผลกระทบต่อเนื่องต่อกลุ่มปวช./
ปวส. เป็นเรือ่ งต้องดูแล : การปรับครัง้ นีอ้ ยูใ่ นช่วง 308330 บาท ถ้าเทียบเป็นรายเดือน สูงสุดจะอยู่ที่ 9,900
บาท ท�ำให้ค่าจ้างเริ่มต้นจะขึ้นไปชนหรือใกล้กลุ่มปวช.
ที่ค่าเฉลี่ยค่าจ้างเริ่มต้นอยู่ที่ 11,000 บาท และปวส.
12,500 บาท ดังนั้นการปรับครั้งนี้ควรพิจารณาปรับ
ค่าจ้างกลุ่มปวช./ปวส. ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการ
จ้างงานในอนาคต

330 บาท
มี 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต ชลบุรี และระยอง

325 บาท
มี 7 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา

320 บาท
มี 14 จั ง หวั ด คื อ อุ บ ลราชธานี สุ พ รรณบุ รี สระบุ รี
พระนครศรีอยุธยา หนองคาย ลพบุรี ตราด ขอนแก่น
สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงใหม่ นครราชสีมา และ
พังงา

318 บาท
มี 7 จังหวัด คือ จันทบุรี สมุทรสงคราม สกลนคร มุกดาหาร
นครนายก กาฬสินธุ์ และปราจีนบุรี

315 บาท
มี 21 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ประจวบคีรีขันธ์ นครสวรรค์
สระแก้ว พัทลุง อุตรดิตถ์ อุดรธานี นครพนม บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์
เพชรบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยนาท เลย ยโสธร พะเยา
บึงกาฬ น่าน กาญจนบุรี และอ่างทอง

310 บาท
มี 22 จังหวัด คือ สิงห์บุรี ตรัง ล�ำปาง ล�ำพูน ตาก ราชบุรี
ระนอง ชุมพร สตูล หนองบัวล�ำภู พิจิตร ก�ำแพงเพชร
สุโขทัย เชียงราย อุทัยธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ อ�ำนาจเจริญ
แพร่ แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช และมหาสารคาม

308 บาท
มี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี และ
ยะลา

ประเด็นที่ 9 สูตรการปรับ ไม่ควรเปลีย่ นบ่อย :
การปรับแต่ละครั้ง นายจ้างหรือ HR ต้องอธิบายถึง
ทีม่ าทีไ่ ปให้กบั พนักงานหรือหัวหน้างานได้เพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน และเพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งของ
โดยสรุป ผมมองว่าการปรับค่าจ้างครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ยังพอ
ระบบสูตรการปรับหากไม่จ�ำเป็นควรคงรูปแบบเดิม
ไว้ ในขณะเดียวกันก็ควรดูแลพนักงานทุกกลุม่ ทีไ่ ด้รบั รับได้ของทั้ง 2 ฝ่ายทั้งนายจ้างและลูกจ้าง และส่งผลดีกับเศรษฐกิจ
ผลกระทบและควรหยิบคนเก่าที่ไม่เคยได้รับการปรับ ของประเทศโดยภาพรวมในแง่การเพิม่ ขึน้ ของ GDP บางส่วน รวมถึง
ท�ำให้นายจ้างตืน่ ตัวในแง่ของการวางโครงสร้างการบริหารงานบุคคล
ในครั้งที่ผ่าน ๆ มาขึ้นมาพิจารณาด้วย
และโครงสร้างค่าตอบแทนในระยะยาว
ประเด็นที่ 10 การสื่อสาร : การปรับแต่ละ
การปรับควรใช้ระบบการประเมินผลงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
ครั้งการสื่อสารกับพนักงานไม่ควรยกให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงาน HR เพียงอย่างเดียว ควรให้หัวหน้าใน เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันขององค์กร นอกจากนี้ควรใช้
สายงานได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการสื่อสารท�ำความ เทคโนโลยีมาช่วยงานด้วยเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงานและ
เข้าใจกับพนักงาน ก็จะลดปัญหาความข้องใจต่าง ๆ เพื่อการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
ได้ ม าก เพราะพนั ก งานส่ ว นใหญ่ ค ่ อ นข้ า งจะเชื่ อ
หัวหน้า นอกจากนี้วิธีการที่ให้หัวหน้าเป็นผู้สื่อสารยัง
เทคนิคการปรับค่าจ้างขั้นต�่ำ
เป็นการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการคนให้กับ
ด้วย Model 5M
หัวหน้างานด้วย

M 1 Traditional (แบบดั้งเดิม)
M 2 Flat (แบบจ�ำนวนคงที่)
M 3 Compression (แบบผลกระทบ)
M 4 Budget & Performance
M 5 Range Salary

