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จากฉบับที่แล้วต่อ

ผม
คดิว่าปัจจบุนัโครงสร้างค่าตอบแทนของพนกังานระดับ
ล่างในประเทศไทย เรามักจะจัดโครงสร้างค่าตอบแทน

ที่เป็นเงินเดือนฐานที่ไม่สูงมากนักและจัดให้มีโครงสร้างเป็นค่าล่วง
เวลา (Overtime) แทน เพราะนายจ้างส่วนใหญ่มักจะมีสมมติฐาน
ว่า บริษัทควรจ่ายเงินเดือนพื้นฐานให้กับพนักงานในอัตราไม่สูงนัก
และจัดสรรให้พนักงานท�างานล่วงเวลาเพื่อท�าให้รายได้รวมของ
พนักงานเพิ่มมากขึ้นจะดีกว่า เพราะบริษัทส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า 
ผลผลติของบริษทันัน้ แปรไปตามจ�านวนชัว่โมงท�างานของพนกังาน 
ดังนั้น บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่แปรไปตามจ�านวนชั่วโมงใน
การท�างานของพนักงาน แต่จรงิๆ กอ็ย่าไปโทษผูป้ระกอบการเลยครบั 

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลและพัฒน�องค์กร 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

ปริญญาตรี 15,000 บาท

กับค่าแรงขั้นต�่าวันละ 300 บาท?”

 

“คิดอย่างไรกับเงินเดือน

3

ตอนที่

เพราะที่ผ่านมาแรงานไทยส่วนใหญ่ก็มักจะมีค่านิยมในการชอบ
ท�างานล่วงเวลา เวลางานปกตกิจ็ะท�างานแบบเนอืยๆ เฉือ่ยๆ แต่พอ
เป็นช่วงล่วงเวลา ก็จะท�างานดูมีชีวิตชีวา เวลาจะสมัครงานแรงงาน
ไทยก็มักจะถามแต่ว่า “มี OT หรือเปล่า มากน้อยขนาดไหน” มันจึง
เป็นการสมประโยชน์กนัระหว่างนายจ้างและลกูจ้างครบั ระบบแบบ
นี้จึงได้อยู่ยั้งยืนยงมาตลอด 20-30 ปีที่ผ่านมา

แต่ด้วยแนวคิดการจัดสรรโครงสร้างค่าตอบแทนแบบที่เน้น
ให้พนักงานท�างานล่วงเวลาที่อยู่มาประมาณ 20-30 ปีมานี้ มัน
สะท้อนว่าภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคธุรกิจต่างๆ ตลอดจน
ลกูจ้าง ต่างให้ความสนใจกบัการจ่ายค่าตอบแทนตามจ�านวนชัว่โมง
ท�างาน โดยที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการเพิ่ม “คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของแรงงาน” เลย ที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่า
ภาคอตุสาหกรรม หรอืภาคธรุกิจเราไม่มกีารฝึกอบรม หรอืสมัมนาให้
กับพนักงานนะครับ เรามีการฝึกอบรมและสัมมนามาโดยตลอด แต่
การฝึกอบรมมันคนละเรื่องกับการพัฒนา Productivity ของคนนะ
ครบั เพราะการพฒันา Productivity ของแรงงาน นัน้มนัมากกว่าการ
ฝึกอบรมเยอะมาก มันรวมถึงการจัดสรรวิธีการท�างาน โครงสร้าง
องค์กรและโครงสร้างพื้นฐานในการท�างานด้วยครับ ต้องถามตัวเอง
ว่า ที่เราฝึกอบรม สัมมนาไปนั้น มันท�าให้ผลผลิตต่อพนักงานนั้น 
เพิ่มขึ้นหรือเปล่า? ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่นั้นเพิ่มข้ึนหรือไม่  
เราไม่เคยชี้วัดอะไรแบบนี้เลย ฝึกอบรมก็ท�าๆ กันไปแบบแค่ท�าตาม
หน้าที่ เฮ้อ!

ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมักไม่นิยมที่จะจ่ายค่าตอบแทน 
พื้นฐานให้อัตราที่สูง แล้วให้พนักงานท�างานด้วยความรับผิดชอบ 

โดยเอาผลสมัฤทธิข์องงานเป็นทีต่ัง้ หรอืพดูง่ายๆ ว่าพนกังาน
ต้องรบัผดิชอบท�างานจนเสรจ็ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 
ถ้าถึงเวลาเลิกงานแล้วแต่ยังไม่เสร็จ ก็อยู่ท�างานต่อจน
แล้วเสรจ็โดยไม่มค่ีาล่วงเวลา เหน็ไหมครบัว่าโครงสร้าง
ค่าตอบแทนแบบนี้บริษัทจะใช้กับพนักงานในส่วนของ
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ส�านกังานและระดบัผูบ้รหิารเท่านัน้ แต่ส�าหรบัพนกังานระดบัล่างยงั
ต้องใช้ระบบ OT ต่อไป อยากได้เงินเพิ่ม ก็ต้องอยู่ท�า OT ต้องเพิ่ม
จ�านวนชั่วโมงท�างาน นี่คือสถานการณ์ของการพัฒนา Productivity 
ของแรงงานไทยครับ

แต่พอค่าแรงขั้นต�่าถูกปรับเป็น 300 บาทต่อวัน หรือ 
ชัว่โมงละ = 300 บาทต่อวนั ÷ 8 ชัว่โมงต่อวนั =  37.50 บาทต่อชัว่โมง 
ส�าหรับการท�างานล่วงเวลานายจ้างจะต้องจ่าย 1.5 เท่าของค่าแรง
ปกติ หรือประมาณเท่ากับ = 1.5 × 37.50 = 56.25 บาท โห!!!! 
ไม่ใช่ถูกๆ เลยนะครับ ดังนั้น หากผู้ประกอบการไม่เปลี่ยนแปลง
นโยบายในการจ้างงาน โดยจ้างแบบเดมิ คอื เน้นการจ้างแบบให้ OT 
กับพนักงานเอา นี่จะกระทบกับงบก�าไรขาดทุนของบริษัทแน่ๆ ครับ 
ครั้นจะคิดว่าจะไปปรับราคาสินค้าเอา ก็ต้องกลุ้มอีกว่าถ้าปรับราคา
ขึ้นแล้ว ลูกค้าจะยังคงซื้อสินค้าหรือเปล่า แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบาย
ปรบัลดอตัราภาษรีายได้นติบิคุคลลดลงจาก 30% เป็น 23% แต่ไม่ใช่
ว่าทกุบรษิทัจะได้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีนีน้ะครบั อย่างเช่น บรษิทัที่
ได้รับการงดเว้นภาษีอยู่แล้วตามเงื่อนไขของ BOI หรือตลาดหลัก-
ทรพัย์ กจ็ะไม่ได้รบัการลดหย่อนภาษีเพิม่เตมิอีก ก็ต้องแบกรบัค่าแรง
ที่เพ่ิมข้ึนเต็มๆ ยิ่งบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก 
หรือที่เรียกว่า Labor intensive manufacturing นี่ก็ล�าบากหน่อยนะ
ครับ เพราะค่าใช้จ่ายจะเพิ่มปรี๊ดทันที

ผมคิดว่าสิ่งที่บริษัทต่างๆ ต้องท�าก็คือ การวางโครงสร้างใน
การบริหารทรัพยากรมนษุย์เสยีใหม่ครบั โดยเน้นที ่Productivity ของ
การจ้างงานครับ โดยผมเสนอมาตรการ ดังนี้

การใช้พนักงาน Part Time:

การใช้พนกังาน Part Time และการจดัสรรการท�างานเป็นกะ
และบริหารค่าล่วงเวลาให้มีความเหมาะสม การใช้พนักงานประจ�า
จะท�าให้บริษัทต้องจ่ายเงินเดือนพื้นฐาน = 300 บาทต่อวัน × 30 วัน
ต่อเดอืน = 9,000 บาทต่อเดอืน เชยีวนะครบั แต่ถ้าเราจ้างในรปูแบบ 
Part Time ในฐานะนายจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนเพียง 24 วันท�างาน
ต่อเดือนเท่านั้น ในกรณีที่พนักงานท�างาน 6 วันต่อสัปดาห์ ดังนั้น 
บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเพียง = 300 บาทต่อวัน × 24 วันต่อเดือน 
= 7,200 บาทต่อเดือน ซึ่งลดลงจากการจ้างแบบรายเดือนถึง 20% 
เชียวนะครับ

แต่อย่างไรก็ตามในฐานะ HR เราควรจะต้องมีการวาง Ca-
reer path ให้พนักงาน Part Time ที่มีประสิทธิภาพในการท�างานที่ดี
และมีทัศนคติต่องานและบริษัทท่ีดีได้เติบโตเป็นพนักงานประจ�า 
อย่างไม่ยากเย็นแสนเข็ญนัก แต่ทั้งนี้ต้องมีตัวชี้วัดที่มีความชัดเจน 
เพราะไม่อย่างนั้นระบบการปรับพนักงาน Part Time เป็นพนักงาน
ประจ�าจะกลายเป็นเร่ืองของการวิ่งเต้นและประจบสอพลอแทน ซึ่ง
อาจจะมีการก�าหนดตัวชี้วัดที่มีความชัดเจนมาก�ากับเช่น อัตราการ
ขาดงาน หรือการลา ประสทิธภิาพในการท�างาน จ�านวนข้อเสนอแนะ
จากพนักงานคนนั้นๆ ฯลฯ ตลอดจนอาจมีคณะกรรมการช่วยกลั่น
กรองอีกทีหน่ึงเพื่อความเป็นธรรม ซึ่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้อง

พยายามควบคุมสัดส่วนระหว่างพนักงาน Part Time ต่อพนักงาน
ประจ�าให้มคีวามเหมาะสม ทัง้ในเชงิประสิทธภิาพในการท�าก�าไรและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย

ในเรือ่งของสดัส่วนระหว่างพนกังาน Part Time และพนกังาน
ประจ�านีก่ส็�าคญัมากๆ นะครบั เพราะถ้าเราไม่บรรจพุนกังานประจ�า
เลย หรือมีขั้นตอนที่วุ ่นวาย หรือดูยากเย็นมาก บริษัทก็จะเสีย
พนักงาน Part Time ที่มีประสบการณ์ในการท�างานแล้ว หรือเป็น
พนกังานทีม่ศีกัยภาพให้กบับรษิทัอืน่ เพราะไม่ว่าใครกต้็องการความ
มั่นคงในการท�างานทั้งนั้นล่ะครับ เว้นแต่จะเปิดรับสมัครพนักงาน 
Part Time ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ก็จะมีปัญหานี้น้อยลง เพราะว่า
นักเรียนและนักศึกษาที่มาท�างาน Part Time นั้นมีข้อจ�ากัดที่ต้องไป
เรียนหนังสือควบคู่กับการท�างาน จึงไม่สามารถบรรจุเป็นพนักงาน
ประจ�าได้อยู่แล้ว 

ส�าหรับสัดส่วนของพนักงาน Part Time ต่อพนักงานประจ�า
นั้น เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 30:70 ถึง 70:30 เชียวนะครับ ขึ้นอยู่กับ
ว่าบริษัทอยู่ในธุรกิจอะไรและระบบงานเป็นแบบอัตโนมัติมากน้อย
ขนาดไหน ถ้าระบบงานมคีวามเป็นอตัโนมตัมิาก ไม่ต้องอาศยัความ
สามารถของพนกังานมากนกั พนกังานรายใหม่ เข้ามากไ็ม่ต้องอาศยั
เวลาในการฝึกงานนานนกั กอ็าจจะมสีดัส่วนของพนกังาน Part Time 
มากหน่อย แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะของพนักงาน ที่ต้อง 
ฝึกอบรมเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น พวกงานฝีมอืต่างๆ สัดส่วนของ
พนักงานประจ�าก็อาจจะมากขึ้น เพราะโดยปกติแล้วพนักงาน Part 
Time มักจะได้รับมอบหมายให้ท�างานประจ�าที่ไม่ต้องอาศัยทักษะ 
หรอืประสบการณ์มากนกั อาศัยแค่ว่าท�าตามคู่มอืขัน้ตอนการปฏบิตัิ
งานก็สามารถท�างานนั้นได้แล้ว

ส�าหรับฉบับถัดไปผมจะมาเล่าให้ฟังต่อว่า นอกจากการรับ
พนกังาน Part Time เข้ามาท�างานมากขึน้แล้ว ยงัมรีปูแบบอืน่ทีบ่รษิทั
ต้องปรับปรุงอีกมากมายเพื่อที่จะท�าให้บริษัทสามารถรักษาความ
สามารถในการท�าก�าไรและการแข่งขันไว้ได้ เรื่องนี้เป็นละครดราม่า
เรื่องยาว มีอะไรให้เล่าเยอะครับ แล้วติดตามตอนต่อไปนะครับ


