เปิ ดคัมภีร์บริหารค่ าจ้ าง Episode 2: การใช้ ประโยชน์ จากผลสารวจค่ าจ้ าง (Salary Survey)

บทความโดย : รุ่งโรจน์_อรรถานิทธิ์
อีเมล : rung2202@gmail.com

ในบทความฉบับที่แล้ วผมทิ ง้ ท้ ายเรื่ องการสารวจค่าจ้ าง (Salary Survey) ไว้ ซึ่งเรื่ องดังกล่าวนีถ้ ื อได้ ว่าเป็ น
ประเด็นสาคัญ สาหรับนักบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะนักบริ หารค่าจ้ าง ที่ก่อนจะก้ าวข้ ามไปในเรื่ องการจัดทา
โครงสร้ างค่าจ้ าง (Salary Structure) หรื อการประเมินค่างาน (Job Evaluate) ก็ต้องเรี ยนรู้และทาความเข้ าใจถึงวิธีการนา
ผลการสารวจค่าจ้ างมาใช้ ในองค์กรเสียก่อน
การทาความเข้ าใจเรื่ องการสารวจค่าจ้ าง จึงถื อว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญ เรื่ องหนึ่งในการบริ หารค่าจ้ างเงินเดือน
สาคัญอย่างไร ขอยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบสักนิดนะครับว่า….
ถ้ าเราอยากจะออกสินค้ าใหม่ เราก็ต้องรู้ ว่า ลูกค้ าต้ องการอะไร คู่แข่งเรามีใคร และเขาดีหรื อด้ อยกว่าเราในแง่
ไหนบ้ าง ตลาดเป็ นอย่างไร ความสามารถในการผลิตของเราเป็ นอย่างไร รวมถึงเรามีความสามารถในการทาการตลาด
เพื่อขายสินค้ ามีมากน้ อยแค่ไหน ในแง่การทา Salary Survey ก็ เช่นเดียวกัน หากเราจะปรับขึน้ ค่าจ้ างประจาปี จ่าย
โบนัส หรื อ เลือ่ นตาแหน่งใครสักคน เราก็ต้องรู้วา่ คูแ่ ข่งของเรา หรื อในตลาดแรงงาน เขาคิดกันอย่างไรกัน ทากันอย่างไร มี
หลักเกณฑ์แบบไหน เพื่อมาเปรี ยบเทียบกับองค์กรเรา และปรับขึ ้นค่าจ้ างให้ เหมาะสมกับสภาพตลาดและสภาพของเรา
ด้ วย เข้ าทานองว่า ต้ องรู้เขา รู้เรานัน่ แหละครับ
ประโยชน์ ของการสารวจค่ าจ้ าง
• ช่วยให้ ร้ ูกลยุทธ์การจ่ายค่าจ้ างและให้ สวัสดิการของตลาด แล้ วนามาปรับใช้ ในองค์กรได้
• ช่วยให้ ร้ ูสภาวะของคูแ่ ข่งขันในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน
• ช่วยกาหนดจุดยืนของการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั พนักงานได้ วา่ ควรจะจ่ายอย่างไร จ่ายเท่าไหร่ จึงจะจูงใจให้
มีคนสมัครงาน และสามารถรักษาพนักงานไม่ให้ หลุดไปอยูก่ บั คูแ่ ข่งได้
• มีข้อมูลที่ช่วยให้ ผ้ บู ริ หารสามารถกาหนดงบประมาณในเรื่ องต่าง ๆ ได้ ชดั เจนมากขึ ้น ทังในด้
้ านต้ นทุนการ
ผลิต การพัฒนาพนักงาน และการให้ commission แก่พนักงานขายเพื่อจูงใจในการขายสินค้ า เป็ นต้ น
• การทางานของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีความน่าเชื่อถือมากขึ ้น เพราะมีตวั เลขจากการสารวจมายืนยันข้ อเสนอ
หรื อทางแก้ ตา่ ง ๆ ที่คิดขึ ้น

คาถามอมตะในการเข้ าร่ วมสารวจค่ าจ้ าง

คาถามที่ถามกันจริ ง ถามกันจังเมื่อจะตัดสินใจว่าจะเข้ าร่วมสารวจค่าจ้ างหรื อไม่ กืคือ
“พวกเราควรเข้ าร่วมสารวจหรื อไม่”
“เมื่อเข้ าร่วมสารวจแล้ วควรบอกข้ อมูลจริ ง ๆ แค่ไหน”
“ข้ อมูลของเราที่จะเข้ าร่วมจะเป็ นความลับหรื อไม่”
“บริ ษัทอื่น ๆ ที่เข้ าร่วมสารวจจะให้ ข้อมูลจริ งหรื อเปล่า”
คาถามเหล่านี ้เป็ นคาถามอมตะนิรันดร์ กาล เและควรได้ รับการชี ้แจงทาความเข้ าใจให้ ชดั เจนก่อนเข้ าร่วมสารวจ
ถ้ าจะตอบกันแบบกว้ าง ๆ ก็พอจะบอกได้ ว่า การเข้ าร่วมสารวจค่าจ้ างเป็ นเรื่ องของการแลกเปลีย่ นข้ อมูลซึ่งกัน
และกันโดยมีคนกลางที่น่าเชื่อถือเป็ นผู้ดาเนินการให้ ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า การเข้ าร่ วมหรื อไม่เข้ าร่ วมต้ องเป็ นนโยบายของ
แต่ละบริ ษัท ตัวอย่างเช่น บริ ษัทที่เปิ ดใหม่ อาจต้ องการสารวจค่าจ้ างอย่างมาก หรื อบางบริ ษัทอาจต้ องการสารวจกับกลุม่
ใดกลุม่ หนึง่ เท่านัน้ เป็ นต้ น
ส่วนเรื่ องข้ อเท็จจริ งในการให้ ข้อมูลก็ถือเป็ นจรรยาบรรณของผู้เข้ าร่วม เพราะหากองค์กรไม่ให้ ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ข้ อมูลการจ่ายค่าจ้ าง ผลสารวจครัง้ นันก็
้ ไม่สามารถที่จะแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับองค์กรได้ แต่กลับจะเป็ นผลเสียสะท้ อน
กลับมาอีก เพราะค่าที่สารวจได้ จะเบี่ยงเบนไปจากความป็ นจริ ง จนทาให้ เกิดการตัดสินใจผิดพลาดได้
ส่ว นที่ คิ ด ว่า บริ ษั ท อื่ น ๆ จะให้ ข้ อ มูล จริ ง หรื อ เปล่า เรื่ อ งนี ใ้ นความเป็ นจริ งแล้ วคนกลางไม่ ส ามารถเข้ า ไป
ตรวจสอบได้ ทงหมด
ั้
แต่หากข้ อมูลที่ให้ ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ผลเสียก็จะเกิดกับองค์กรที่ให้ ข้อมูลด้ วยเหมือนกันครับ ก็
อย่างที่พดู ไว้ ข้างต้ นนัน่ แหละครับ
ในเรื่ องการรักษาความลับ เรื่ องนี ้ก็เป็ นเหตุผลที่การสารวจค่าจ้ างต้ องใช้ คนกลางหรื อมืออาชีพมาช่วยดาเนินการ
ทังนี
้ ้ ก็เพื่อช่วยรักษาความลับนัน่ เอง หากหน่วยงานเหล่านี ้ไม่สามารถรักษาความลับได้ มีการพูดกันแบบปากต่อปาก
ย่อมจะทาให้ หน่วยงานนันไม่
้ สามารถอยูใ่ นวงการนี ้ได้ ตอ่ ไป
ก็คงพอจะเห็นได้ ว่าเรื่ องการทา Salary Survey เป็ นเรื่ องของการไว้ วางใจและซื่อสัตย์ต่อกัน จึงจะยกระดับการ
บริ หารค่าจ้ างในภาพรวมของสังคมได้
รู้จักขัน้ ตอนสารวจค่ าจ้ าง
เพื่อเป็ นการทาความเข้ าใจในเรื่ องการสารวจค่าจ้ าง (Salary Survey) อย่างชัดเจน ผมขอพูดถึงกระบวนการ
ออกแบบ และขันตอนการส
้
ารวจค่าจ้ าง ซึง่ ประกอบด้ วยขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้

จากภาพ จะเห็นได้ ว่ากระบวนการเริ่ มจากการกาหนดวัตถุประสงค์ของการทาสารวจในครัง้ นี ้ว่า กลุม่ เป้าหมาย
เป็ นใคร ใช้ เวลาแค่ไหนหรื อต้ องการทาไปเพื่อตอบโจทย์อะไร เช่น
“ค่าจ้ างเริ่ มต้ นของผู้จบการศึกษาใหม่ ในวุฒิปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรื อบัญชี จบใหม่ควรจ่ายอยูเ่ ท่า ไร”
“ตาแหน่งงานผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด ผู้จดั การโลจิสติกส์ควรจ่ายอยูท่ ี่เท่าไร”
“แนวโน้ มการขึ ้นค่าจ้ างประจาปี ขององค์กรต่าง ๆ”
“อื่น ๆ”
เมื่อกาหนดวัตถุประสงค์ ได้ แล้ ว ก็ เริ่ มดาเนินการ Survey Need หรื อสารวจกลุ่มผู้ใช้ งานว่าต้ องการเห็นสรุ ป
ข้ อมูลมีหน้ าตาอย่างไร จะนาไปใช้ ประโยชน์อะไรได้ บ้าง ในขันตอนนี
้
้ก็อาจใช้ การทา Workshop เป็ นกลุม่ ย่อย ๆ เพื่อหา
ข้ อมูล รวมถึงการส่งแบบสอบถามไปยังกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ให้ สรุ ปความต้ องการเพื่อนามาออกแบบระบบการสารวจ
ค่าจ้ าง
ขันตอนต่
้
อไปคือการเปิ ดรับสมัครผู้เข้ าร่วมโครงการ ในข้ อนี ้ อาจมีการตรวจสอบผู้เข้ าร่วมโครงการ เพื่อให้ ได้ ผ้ ทู ี่
ต้ องการใช้ ผลการสารวจมาพัฒ นาระบบงานหรื อแก้ ปัญหาระบบทรัพยากรจริ ง ๆ หากหน่วยงานที่เข้ าร่ วมไม่เข้ าใจใน
วัตถุประสงค์ ก็อาจทาให้ เกิดปั ญหาอย่างมากในการดาเนินการขันต่
้ อไป
จากนัน้ คณะทางานจะเริ่ ม Benchmark Job (เปรี ยบเทียบลักษณะงาน) หรื อสรุ ปหน้ าที่งานของตาแหน่งงาน
ต่าง ๆ มาจัดกลุ่ม เนื่องจากองค์ กรแต่ละแห่งอาจตัง้ ชื่อตาแหน่งงานที่ไม่เหมือนกันแต่มีลกั ษณะงานที่เหมือนกัน เช่น
ตาแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายผลิตที่มีหน้ าที่หลักคือ ดูแลทุกอย่างที่เกิดขึ ้นในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการผลิต การบริ หารงาน
จัดส่งระบบพัสดุวตั ถุดิบ แต่บางบริ ษัท อาจจะใช้ ชื่อว่า ผู้จดั การโรงงาน ซึ่งมีลกั ษณะ Job ที่เหมือนกันทุกอย่าง อันนี ้เป็ น
เรื่ องที่คณะทางานต้ องมีการจัดระบบและ Benchmark Job ที่ถกู ต้ อง มิเช่นนัน้ อาจเกิดปั ญหาเรื่ องการจัดกลุม่ Survey ที่
ไม่ถกู ต้ อง
ในช่ วงต่อ มาหลังจาก Benchmark Job (เปรี ย บเที ย บลัก ษณะงาน) ได้ ถูก ต้ อ งแล้ ว คณะท างานก็ จะจัด ส่ง
แบบฟอร์ มไปให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมสารวจ (Participants) กรอก ในช่วงนี ้เป็ นช่วงที่เหนี่อยที่สุดของทางคณะทางาน เพราะต้ อง

Screen ข้ อมูล รวมถึงการตอบคาถามเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่นา่ เชื่อถือและมีความเที่ยงตรง (Reliable and Validity) หลังจาก
ผ่านขันตอนนี
้
้แล้ วก็จะรับข้ อมูลคืนมาดาเนินการวิเคราะห์ สรุปรูปเล่ม และจัดส่งให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสารวจต่อไป
จะเห็นได้ วา่ กระบวนการสารวจค่าจ้ างนันต้
้ องใช้ เทคนิคในการทางานค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะเรื่ องทักษะในการ
ประสานงาน (Coordination) การออกแบบระบบ (Job Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytical Thinking) รวมถึงการใช้
ความรู้ด้านสถิติ (Statistic) และที่จะขาดไม่ได้ คือเรื่ องของความแม่นยาในข้ อมูล รวมถึงความอึดและอดทน
ในกระบวนการสารวจคาจ้ าง ความน่าเชื่อถือของผู้จ้ดทาเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก ผู้จดั ทาจะต้ องมีจรรยาบรรณใน
การทางาน และกระบวนการทางานที่ถกู ต้ องด้ วย จึงจะสร้ างความมัน่ ใจให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสารวจได้ เป็ นอย่างดี
วิธีการใช้ ผลการสารวจค่ าจ้ างให้ ค้ ุมค่ า
ผมจะขอเล่าถึ งวิธีและประสบการณ์ ก ารน าไปใช้ งานให้ เกิ ด ประโยชน์ สูงสุด ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คล
โดยเฉพาะในส่วนของการบริ หารค่าจ้ าง สวัสดิการ และแนวโน้ มในการพัฒนาคน
จุดที่ผ้ เู ข้ าร่ วมสารวจควรพิจารณาต่อ คือการทาความรู้ จักเรื่ องของฐานค่าจ้ าง (Salary Base) กับค่าจ้ างรวม
(Total Salary) ซึ่งฐานค่าจ้ างนันจะดู
้ เฉพาะค่าจ้ างเริ่ มต้ นตรง ๆ ไม่รวมสิทธิประโยชน์อื่นใด แต่ค่าจ้ างรวม (Total Salary)
จะพิจารณาค่าจ้ างที่รวมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ แก่ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือในรู ปอื่น ๆ ที่จ่ายเป็ นรายเดือน (ค่าตาแหน่ง
ค่ารับรอง ค่าน ้ามัน เป็ นต้ น)
อีกเรื่ องหนึ่ง คือการใช้ ค่าทางสถิติ เช่ น ค่าเฉลี่ย (x) ควรต้ องมีค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (SD) สนับสนุนเสมอ เพื่อ
เป็ นการยืนยันข้ อมูลว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่รับได้ อันนี ้เป็ นเรื่ องของเครดิตของนักบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มีตอ่ ผู้บริ หาร
เมื่อได้ รับผลสารวจแล้ ว ผู้เข้ าร่ วมสารวจควรสรุ ปข้ อมูลชุดนี ้ให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูงทราบ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของ
แนวโน้ มของค่าจ้ างในตลาดแรงงาน สถานะขององค์กรเมื่อเทียบกับตลาดแรงงานและเมื่อเทียบในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน เป็ น
ต้ น
เรื่ องที่ลืมไม่ได้ เลย ก็คือผู้เข้ าสารวจจะต้ องนาข้ อมูลเหล่านี ้ไปสรุ ปเป็ นภาพรวมขององค์กรตัวเอง แล้ ววิเคราะห์
ออกมาว่าตาแหน่งงานไหนยังต่ากว่าค่าตลาด (Market Trend) แล้ วใช้ กลไกของการบริ หารค่าจ้ าง ไม่วา่ จะเป็ นออกแบบ
โครงสร้ างค่าจ้ าง (Salary Structure) หรื อการปรับเป็ นกรณีพิเศษ (Special Adjustment) สมมติว่า ผลการสารวจรางาน
ว่าค่าจ้ างเริ่ มต้ นในตลาดแรงงานของวุฒิปริ ญญาตรี สาขาบัญชี อยู่ที่ประมาณ 15,000 บาท แต่ของบริ ษัทของท่านอยู่ที่
12,000 บาท ก็ให้ พิจารณาดูว่าดูแลพนักงานกลุ่มนี ้อย่างไร ในทัศนะของผมคิดว่า เราไม่ควรรี บร้ อนผลีผลามที่จะปรับ
เงินเดือนในทันที ต้ องดูสถานะ และปั ญหาของบริ ษัทประกอบด้ วย
เมื่อมีแนวทางแก้ ไข หรื อมีข้อสังเกตที่ น่าสนใจจากภาพรวมขององค์กรแล้ ว จึงนาเรื่ องขึ ้นเสนอผู้บริ หาร ในช่วง
เวลาที่เหมาะสมต่อไป

เห็น ไหมครับ ว่าเมื่อทาความเข้ าใจแล้ วจะเห็น ว่าการสารวจค่าจ้ าง ไม่ใช่เรื่ องยุ่งยากเลย แต่ที่ยากก็ คื อการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ รับมา แล้ วที่ยากที่สดุ ก็คือ เทคนิคการนาเสนอผู้บริ หารว่าจะต้ องทาอย่างไร เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารพิจารณาให้
ความเห็นชอบและลงนามอนุมตั ิระบบบริ หารค่าจ้ างใหม่ขององค์กร.....
งานนี ้ ตอนทาเหนื่อยหน่อย แต่ทาแล้ วคุ้ม ในแง่ของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ก็จะมีคาตอบให้ กบั ผู้บริ หารอย่างเป็ น
รู ปธรรม ว่าควรหรื อไม่ควรปรับค่าจ้ าง อย่างมีตัวเลขประกอบชัดเจน ซึ่งดูดีมีเครดิต ส่วนในแง่ขององค์กร ก็จะประหยัด
ต้ นทุนการบริ หารงานได้ เนื่องจากไม่ต้องปรับค่าจ้ างมากเกินสมควร แต่ยงั สามารถรักษาพนักงานไว้ ได้
เดี๋ยวนี ้ ยิ่งสภาพเศรษฐกิจผันผวน ค่าครองชีพสูง ค่าจ้ างขันต
้ ่าก็ปรับกันทุกปี อยูแ่ ล้ ว เรื่ องการจ่ายค่ าตอบแทนใน
องค์กรก็คงต้ องหาทางวัดให้ ได้ ละ่ ครับว่าเราอยูต่ รงไหนของตลาด คงต้ องมีหลักฐานมาแสดงกันหน่อยใช่ไหมครับ เพื่อให้
เห็นกันชัด ๆ ว่า ควรจะปรับอย่างไร ปรับเท่าไร ในเมื่อเงินหายากขึ ้น แต่พนักงานก็ต้องใช้ จ่ายมากขึ ้นเหมือนกัน
เรื่ องแบบนี ้ต้ องอาศัยฝี มือ บวกกับขัอมูลครับ
เกี่ยวกับผู้เขียน
ตาแหน่งปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
Thai Skill Plus Co., Ltd.
ผู้อานวยการโครงการสารวจค่าจ้ างและสวัสดิการ ปี 2551/2552 และ 2552/2553 ให้ กบั บริ ษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จากัด
ประสบการณ์ ผู้จดั การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
บริ ษัท กระเบื ้องกระดาษไทย จากัด (ในเครื อปูนซิเมนต์ไทย)
ที่ปรึกษาด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้ กบั กิจการชันน
้ ากว่า 20 ปี

