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คุยเฟื่องเรื่อง HR
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ที่
ผ่านมาผมเขยีนเรือ่งหนกัๆ มามากมายครบั ผมจงึคดิว่าอยาก
จะเขียนเรื่องเบาๆ สบายๆ ในสไตล์ HR บ้าง แบบที่ HR อ่าน

แล้วได้ประโยชน์ และน�าเอาความคิดของผมไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ 
นะครับ ใครอ่านแล้วจะเชื่อ หรือไม่เชื่อก็สุดแต่ดุลยพินิจของแต่ละ
ท่านนะครับ 

ปัจจุบันสิ่งที่ผมเจอในวงการ HR บ่อยๆ จนผมรู้สึกเบื่อหน่าย
กค็อื HR ในปัจจุบนั มักจะตดัสนิใจท�าอะไรโดยใช้ “ความรูส้กึ แต่เพยีง
อย่างเดียว จนผมมักจะแซวว่า HR เดี๋ยวนี้ดราม่าอย่างเดียว แค่ท�า
เสียงสั่นเครือ บ่อน�้าตาตื้น พูดเรียกน�้าตา ขอความเห็นใจเก่งๆ ก็เป็น 
HR ที่ดีได้แล้วครับ แต่ส�าหรับผมคิดว่า หาก HR ยังคงดราม่าอย่าง
เดียว HR ก็คงจะไม่สามารถท�าหน้าที่เป็น Strategic Partner ที่ดี ที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถท�า
ก�าไรได้อย่างย่ังยืนทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างแน่นอน ผมย�้า
เสมอนะครับว่าคนที่จะท�างานด้าน HR นอกจากจะมี ทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารต่างๆ เช่น ทักษะการเจรจาประนี-
ประนอม (Compromising Skill) ทกัษะการให้ค�าปรกึษา (Counseling 
Skill) ทักษะการสอนงาน (Coaching Skill) ทักษะการบริการด้วยใจ 
(Service Mind Skill) และทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 
แล้ว ผมว่า HR ในยุคใหม่ๆ จะต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis Skill) ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
(Critical Thinking Skill) และทักษะการวิเคราะห์ด้านบัญชีบริหาร 

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(Managerial Accounting Analysis Skill) ซึ่งถ้าขาดทักษะการ
วเิคราะห์ต่างๆ เหล่านี ้ผมคดิว่า HR จะไม่สามารถก้าวหน้าได้เลยครบั 
ก็คงต้องก้มหน้าก้มตาท�างาน Routine ไปเรื่อยๆ อย่างน่าเบื่อนั่นล่ะ
ครบั ดงันัน้ผมจงึพดูแซวๆ เสมอว่า “เรือ่ง HR ดราม่าอย่างเดยีวเจ๊ง!!!” 
เอาเป็นว่าต่อแต่นี้ไป ผมจะพยายามหาเรื่องมันๆ ในวงการ HR มา
วเิคราะห์และเสนอทางออกในแง่มมุของผมให้กบัแฟนานแุฟนได้อ่าน
กันครับ (^_^)

ตอนนีถ้้าใครไม่พดูถงึเรือ่งการปรบัค่าแรงขัน้ต�า่จาก  210 บาท
ต่อวัน (ค่าแรงขั้นต�่าในกรุงเทพมหานคร) เป็น 300 บาท ซึ่งเท่ากับว่า
มีการปรับขึ้น = ⎯⎯⎯ ×  100% = 42.86% อีกนโยบายหนึ่งก็คือ 
พนกังานทีจ่บปรญิญาตรจีะมเีงนิเดอืนเริม่ต้นที ่15,000 บาท ซ่ึงบริษทั
ส่วนใหญ่ส�าหรับพนักงานที่จบปริญญาตรีโดยทั่วๆ ไปจะได้รับเงิน
เดือนประมาณ 10,000 บาท หรือเท่ากับว่ามีการปรับเงินเดือนเริ่มต้น
ของพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี = ⎯⎯⎯⎯⎯ ×  
100% = 50% ทีเดียวเชียวนะครับ อะไรจะขนาดนั้น ปัญหามันไม่ได้
อยู่ที่การปรับค่าแรงขั้นต�่าให้กับพนักงานใหม่เท่านั้นนะครับ ปัญหาก็
คือพนักงานเก่าที่ท�างานอยู่เดิม เป็นงานแล้ว บริษัทฯ จะท�าอย่างไร 
ตอนนีพ้อ CEO ถามความเหน็จาก HR กม็กัจะได้รบัความคดิเหน็แบบ 
ดราม่า หรือเป็นความคิดเห็นที่เน้นให้เหตุผลตามความรู้สึกเป็นหลัก 
โดยทีไ่ม่ได้ค�านงึถงึประสทิธภิาพในการท�าก�าไรของบรษิทัเลย ซ่ึง CEO 
ก็คงท�าได้แต่ถอนหายใจ แล้วบ่นว่า “เฮ้ออออ!!!!! เมื่อไหร่หนอที่ HR 
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จะปรับโครงสร้างเงินเดือนอย่างไรดีนะ?
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ตลอดจนพนักงานทุกๆ คนอยากรู้ใช่ไหมครับ เอาล่ะ!!!! ลองมาดู
แนวคิดของผมดูบ้างดีกว่าครับ (^_^)

ผมคดิว่าพนกังานทีม่รีายได้ในระดบัหนึง่ทีส่งูมากเพียงพอนัน้
ไม่มีความจ�าเป็นต้องมีการปรับเพิ่มเงินเดือนแต่อย่างใดครับ สมมติ
ว่าผมก�าหนดให้พนักงานที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ไม่จ�าเป็น
ต้องปรบัเงินเดอืนเพิม่แล้วนะครบั สูตรของผมถ้าคดิง่ายๆ กค็อื ยิง่เงนิ
เดอืนเข้าใกล้ 25,000 บาทเท่าไหร่ กจ็ะมอีตัราในการปรบัข้ึนเงนิเดอืน
น้อยลงเรื่อยๆ ครับ ส�าหรับวิธีการค�านวณ ผมแบ่งออกเป็น 2 สูตร ดัง
ต่อไปนี้

สูตรที่ 1: การปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น %
เงินเดือนเริ่มต้นเดิม = 10,000 บาท 
เงินเดือนเพดานของพนักงานที่จะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน 

= 25,000 บาท ดังนั้น
มผีลต่าง = 15,000 บาท ซึง่ได้รบัการปรบัเงนิเดอืนเริม่ต้นเพิม่

ขึ้น =  ⎯⎯⎯⎯⎯ ×  100% = 50% 

ดังนั้น เราก็ใช้หลักการเทียบบัญญัติไตรยางค์ง่ายๆ ครับ 
สมมติว่าเราอยากจะทราบว่าพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนปัจจุบันเป็น 
13,000 บาท เขาควรได้รับการปรับเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ ก็สามารถ
เทียบบัญญัติไตรยางค์ ได้เลยครับ ดังนี้

ผลต่าง 15,000 บาท  ปรับเงินดือนขึ้น 50%
ผลต่าง 25,000 – 13,000 = 12,000 บาท 
ปรับเงินเดือนขึ้น =  ⎯⎯⎯⎯⎯  =  40%
ดงันัน้ เงนิเดอืนของพนกังานทีม่เีงนิเดอืนปัจจุบนัอยูท่ี ่13,000 

บาท ควรปรับเพิ่มอีก 40% =  ⎯⎯⎯ ×  40 = 5,200 บาท หรือมีเงิน
เดือนใหม่เป็น 13,000 + 5,200 บาท = 18,200 บาท นั่นเอง ซึ่งผม
สามารถสรุปเป็นสูตรส�าเร็จรูปได้ ดังนี้

 
เงินเดือนใหม่ =  

เงินเดือนปัจจุบัน +  เงินเดือนปัจจุบัน  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ×

      ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

กรณีนี้ 
เงินเดือนเพดาน = 25,000 บาท (ใครมีเงินเดือนเท่านี้แล้วจะ

ไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนอีก)
เงินเดือนปัจจุบัน = 13,000 บาท
เงินเดือนเริ่มต้นปัจจุบัน = 10,000 บาท (ฐานเงินเดือน

พนักงานที่จบปริญญาตรีในปัจจุบัน)

          

จะเลิกท�างานแบบวันๆ แค่ รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออก
ไปเตือน เสียที (_ _!!)” เรามาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าก็แล้วกันนะครับ 
ถ้าบ่นแล้วเดี๋ยวจะยาว (^_^”)

 ผมยกตัวอย่างพนักงานที่จบปริญญาตรีก็แล้วกันนะครับ 
โดยปกติถ้าเงินเดือนเริ่มต้นที่ 10,000 บาท และบริษัทมีอัตราการขึ้น
เงินเดือนเฉลี่ยปีละ 5% ดังนั้นเมื่อท�างานครบ 1 ปีเงินเดือนจะมีค่า
เท่ากับ = 10,000 +  ⎯  ×  10,000% = 10,500 บาท และเมื่อท�างาน
ครบ 2 ปี จะมเีงนิเดอืนเท่ากบั = 10,500 +  ⎯  ×  10,500% = 11,025 
บาท พูดง่ายๆ ครับว่าท�างานมา 2 ปี เงินเดือน 11,025 บาท แต่
พนักงานใหม่เข้ามาปุ๊บรับ 15,000 บาทเลย ถ้าพนักงานเก่าไม่ได้รับ
การปรบัเงนิเดอืน รบัรองว่าพนกังานเก่าคงลาออกกนัหมดครบั แต่ว่า
จะปรับให้เท่าไหร่น่ีคือโจทย์ ของ HR ที่จะต้องคิดครับ ซึ่งจะต้อง
พจิารณาในมมุมองของ “ความเป็นธรรมของพนกังานทกุๆ ฝ่าย”  และ 
“ประสิทธิภาพในการท�าก�าไรของบริษัท”  และ “ความสามารถในการ
แข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในตลาด”  ด้วยนะครับ 3 มุมมองนี้ HR จะต้อง
จ�าไว้ให้แม่นๆ เลยนะครับ

เราก็ทราบดีแล้วนี่ครับว่าการปรับเงินเดือนเริ่มต้นขึ้นจาก 
10,000 บาท เป็น 15,000 บาท นั้นเป็นการปรับเพิ่มขึ้นถึง 50% เลย
ทเีดยีวนะครบั HR ส่วนใหญ่มกัจะเสนอแนวคดิว่า “กป็รบัเงนิเดอืนให้
พนกังานทกุๆ คนทกุๆ ต�าแหน่งให้คนละ 50% เท่าๆ กนั”  ผมถามครบั
ว่าถ้าองค์กรมีค่าแรงเพิ่มขึ้น 50% องค์กรจะอยู่รอดได้อย่างไร (HR ที่
เสนออย่างนี ้เป็นผมจะสัง่ให้วดิพืน้ 100 ท ีเป็นการท�าโทษเชยีวนะครบั 
เพราะเท่ากับว่าไม่ได้คิดในมุมมองของประสิทธิภาพการท�าก�าไรของ
องค์กรเลยส)ิ HR บางคนกเ็สนออกีว่า กป็รบัเงนิเดอืนให้พนกังานทกุๆ 
คนๆ ละ 15,000-10,000 บาท 5,000 บาทส?ิ ผมกถ็ามอกีว่าถ้าบรษิทั
มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 3,000 คน เท่ากับว่าบริษัทจะมีภาระค่าใช้จ่าย
ในการจ่ายเงินเดือนพนักงานเพิ่มข้ึนถึงเดือนละ 3,000 × 5,000 = 
15,000,000 บาท หรือปีละ = (12 × 15,000,000) + (โบนัส 2 เดือน  
× 15,000,000) = 210,000,000 บาท ปีหนึ่งๆ บริษัทจะมีค่าใช้จ่าย
ด้านเงินเดือนเพิ่มขึ้นถึง 210 ล้านบาทเชียวนะครับ ก็ตายอยู่ดี ถ้า HR 
คนไหนเสนอสตูรนี ้ผมกจ็ะสัง่ให้วิง่รอบสนาม 20 รอบเปน็การท�าโทษ
เช่นกันครับ แล้วทีนี้จะเอาอย่างไรดีล่ะ? นั่นคือค�าถามที่ทั้ง CEO, HR 
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