
คุยเฟื่องเรื่อง HR

ค
ุย
เฟ

ื่อ
ง
เร
ื่อ
ง
H
R

11TPA news

May 2012 ●  No. 185

ผม
ว่าตอนนี้พอค่าแรงอะไรมันแพงขึ้น จากเดิมจะจ้าง
พนักงานเสมียนสักคน เงินเดือน 7,000 - 8,000 บาท ก็

พอจะจ้างได้ ค่าแรงไม่แพงสักเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้เงินจ้าง 
10,000 - 15,000 บาทต่อเดือนแล้วนะครับ จะไม่คิดอะไรเลย เอะอะ
อะไรก็จ้างคน คงท�าไม่ได้แล้วนะครับ ตอนนี้ผมยังพบอาการเหล่านี้
ในองค์กรต่างๆ มากมายเลยนะครับ เช่น พอพนักงาน 1 คน ลาออก
หัวหน้างานประจ�าแผนกก็มักจะคิดว่า “ฉันมีโควตาในการจ้างมา
ทดแทนได้อีก 1 คน” ผมว่าปัจจุบันหัวหน้างานส่วนใหญ่ในองค์กร ก็
ยงัมสี�านึกของการเป็นเจ้าของ หรอืการเป็นผูป้ระกอบการทีน้่อยกว่า
อย่างที่ควรจะเป็นครับ อย่างกรณีพนักงานลาออก 1 คน  ก็คิดว่าเรา
มีสิทธิในการรับพนักงาน 1 คนมาทดแทน คือ พิจารณาแต่สิทธิที่
ตนเองมี โดยไม่ได้มาประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนเลยครับ นี่
คือความน่าเป็นห่วง ถ้าระดับหัวหน้างานไม่มีส�านึกของความเป็น
เจ้าของและความเป็นผู้ประกอบการที่ต้องค�านึงถึงผลตอบแทนใน
การลงทุน (ผลตอบแทนในการลงทุนนี่ต้องพิจารณาทั้งผลตอบแทน
ที่จับต้องได้เป็นตัวเลขและจับต้องไม่ได้ควบคู่กันไปนะครับ)

เอ้า!!!! เรามาลองประเมนิกันดคูรบัว่าการจ้างพนกังาน 1 คน
เรามีต้นทุนต่อปีเท่าไหร่ สมมติว่าเราจ้างพนักงานระดับปริญญาตรี
มาสกัคนหนึง่ (คดิว่าจ้างตามนโยบายรฐับาลเลยก็แล้วกนั) คอื บรษิทั
ต้องจ่ายเดือนละ 15,000 บาท ถ้าคิดเสียว่ามีโบนัส 2 เดือน ดังนั้น ปี

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หนึ่งบริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนเงินเดือนของพนักงานคนนี้ = (12 
เดือน + โบนัส 2 เดือน) x 15,000 บาท = 210,000 บาท นี่ยังไม่รวม
สวัสดิการนะครับทั้งเรื่องการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
กองทุนเงินทดแทน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการต่างๆ ที่บริษัท
จัดให้ ผมประเมินคร่าวๆ สัก 15% ของเงินเดือนก็แล้วกัน นั่น
หมายความว่าบริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของพนักงาน 1 
คน (คนนี้) = 15% x 12 เดือน x 15,000 = 27,000 บาท รวมๆ กัน
แล้วบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานใหม่ 1 คน = 210,000 + 
27,000 = 237,000 บาทต่อปีเชียวนะครับ

อกีนดิหนึง่อย่าลมืนะครบัว่าในปีต่อๆ ไป บรษิทักต้็องขึน้เงนิ
เดอืนให้กบัพนกังานคนนีอ้กี สมมตว่ิาบรษิทัขึน้เงนิเดอืนเฉลีย่ 6% ก็
แล้วกันนะครับ ซึ่งเป็นอัตราที่มักจะใช้กันจากการส�ารวจด้านการขึ้น
เงินเดือนของหลายๆ ค่าย ดังนั้นในปีที่ 2 บริษัทต้องมีค่าใช้จ่าย
ส�าหรบัพนกังานคนนี ้= 251,220 บาทต่อปี และในปีที ่10 = 400,406 
บาทต่อปี ถ้าพนกังานคนนีอ้ยูท่�างานกบับรษิทั 3 ปี แล้วลาออก บรษิทั
มค่ีาใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ประมาณ = 754,000 บาท ถ้าพนกังานคนนีอ้ยู่
ท�างานกับบริษัท 5 ปี แล้วลาออก บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
ประมาณ = 1.3 ล้านบาท ถ้าพนักงานคนนี้อยู่ท�างานกับบริษัท 10 ปี 
แล้วลาออก บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ = 3.1 ล้านบาท
และในกรณีที่พนักงานคนนี้ท�างานกับบริษัทจนเกษียณ บริษัทจะมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ = 32.2 ล้านบาท นี่คือต้นทุนหยาบๆ ที่หัวหน้า
งานต้องพจิารณาในการจดัจ้างพนกังาน 1 คน นะครบั ซึง่หวัหน้างาน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะใส่ใจตรงนี้เลย ดังนั้น การจ้างคน 1 คน มา จะ
ต้องคิดลึกๆ ครับ เช่น

● พนักงาน 1 คน เงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี พนักงานคนนี้มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองหรือไม่ เราในฐานะหัวหน้างาน มีงาน
อะไรที่จะมอบหมายให้เพิ่มขึ้น หรือมอบหมายงานอะไรที่มีคุณค่า
มากขึน้ให้กบัพนกังาน 1 คนทีจ่ะจ้างมาหรอืไม่ หรอืว่าจ้างมาท�างาน 
Routine ไปเรือ่ยๆ ถ้าพนกังานไม่พฒันาตนเองท�างานเดมิๆ ไปเรือ่ยๆ 
สุดท้ายบริษัทจะเจอกับปัญหาค่าแรงงานสูงมาก จนไม่สามารถ

จะจ้างพนักงานสักคน
ต้องคิดเยอะๆ นะครับ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

แข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่อื่นๆ ได้นะครับ หรือถ้าบริษัทไม่มีแผนที่จะ
พัฒนางานให้กับพนักงานคนนี้ สั่งให้เขาท�าแต่งาน Routine อย่าง
เดียว พอพนักงานเก่งๆ หัวก้าวหน้าต้องมาท�าแต่งาน Routine เดิมๆ 
สุดท้ายพนักงานคนนี้ก็จะเบื่อ แล้วลาออกไปอีก บริษัทก็จะเสีย
พนักงานดีๆ ให้กับบริษัทอื่นๆ อย่างที่ไม่ควรจะเป็น

● งานที่จะมอบหมายให้กับพนักงานที่จะจ้างมานี้ ถ้า
พนักงานคนน้ีท�างานไปได้สักพักหนึ่งสัก 3-5 ปี แล้วเกิดลาออกไป 
งานที่พนักงานคนนี้ได้รับมอบหมาย มีระบบงานในการท�าให้เป็น
มาตรฐานหรอืไม่ หรอืว่าถ้าพนกังานคนนีล้าออกไป ภมูปัิญญาต่างๆ 
ก็ออกไปตามพนักงานคนนี้ด้วย อย่างนี้บริษัทขาดทุนยับแน่ๆ ครับ

อีกเร่ืองที่ผมต้องการชวนคิดก็คือ ในกรณีที่จะรับพนักงาน
เพิ่มอีก 1 คน หรือจะรับพนักงานทดแทนอีก 1 คน เรารู้อยู่แล้วครับ
ว่าปีๆ หนึ่งเรามีต้นทุนประมาณ 250,000 บาท (ในปีแรกๆ) ผมมัก
จะถามว่า “แทนทีเ่ราจะรบัพนกังานเพิม่ เราสามารถใช้อปุกรณ์ต่างๆ 
หรือ Software ต่างๆ เข้ามาท�างานทดแทนได้หรือไม่” ยิ่งถ้าเป็น
พนกังานทีจ่ะรบัเข้ามาท�างาน Routine ด้วยยิง่ต้องคดิหนกัๆ เลยครบั 
พอหัวหน้างานที่ก�าลังจะรับพนักงานเพิ่มเจอค�าถามเหล่านี้ ก็มักจะ
อึ้งครับและเกิดข้อสงสัยหลายๆ อย่าง ซึ่งผมขออนุญาตอธิบายเป็น
ฉากๆ เลยก็แล้วกันนะครับ

บางคนก็ถามผมว่า คนออก 1 คน เขาก็ต้องรับคนมาเพิ่ม 1 
คน เอาเข้ามาท�างานในระบบท่ีเขาวางเอาไว้ ไม่อย่างน้ันจะท�างาน
ไม่ได้ ผมก็ไม่ได้เถียงอะไรนะครับ แต่ผมเพียงตั้งข้อสังเกตว่าเรา
สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ หรือ Software บางอย่างช่วยในการท�างาน 

จนท�าให้เราสามารถไม่ต้องจ้างคนมาเพิม่ได้หรอืไม่ หวัหน้างานบาง
คนก็ตอบกลับมาว่า “เขาไม่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรท�านองนี้ เขา
เพียงแต่คุมคนให้ท�างาน ถ้าคนออกเขาก็ต้องรับคนเข้ามาท�างาน
ทดแทน” อันนี้ผมต้องตอบกลับครับว่า “หัวหน้างานมีหน้าที่ที่ต้อง
คอยตามข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบงาน ทั้ง
ความเคล่ือนไหวของเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ความเคล่ือนไหวของคู่
แข่งขัน แนวโน้มตลาด โอกาสและความคุ้มทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ 
หรือการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่ใช่แค่คุมคนให้ท�างานนะครับ” 

เอาล่ะ! หวัหน้างานบางคน Get idea ครบั ก็กลบัไปหาข้อมลู
เกี่ยวกับราคา Software ที่ตนเองต้องการเพื่อที่จะไม่ต้องเพิ่มคนมา
ท�างาน Routine แล้วกม็าหารอืกบัผมว่า Software ถ้าจะจ้างเขาเขยีน 
หรือซื้อเขามา Install เพื่อใช้งานก็ต้องมีราคา 3-4 แสนบาท ไม่น่าจะ
คุ้มการลงทนุ ผมสวนทนัทเีลยนะครบัว่า “รบีลงทนุเลย เพราะเราจ้าง
คนมา 1 คน ปีหนึง่ๆ เราก็ต้องจ่ายอยู่ประมาณ 250,000 บาทอยูแ่ล้ว 
ดังนั้น ถ้า Software ราคา 3-4 แสนบาท แล้วท�าให้เราไม่ต้องจ้างคน
มาเพิ่ม นี่เท่ากับว่าการลงทุนครั้งนี้มีระยะเวลาคืนทุนแค่ปีกว่าๆ เอง
นะครับ รีบต่อรองและซื้อ Software มาใช้ด่วนเลย!!!! 

ตรงนี้ล่ะครับที่ผมอยากให้หัวหน้างานทุกๆ คนมีความรู้สึก
แบบผู้ประกอบการที่ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและ
พยายามเลือกวิธีการลงทุนใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ในภาพรวมสูงสุดต่อ
องค์กร ไม่ใช่ต้องท�างานวิธีการเดิมๆ ไปเรื่อยๆ เราต้องหาวิธีการ
ท�างานอะไรใหม่ๆ มาทดแทนบ้าง ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน ์
บ้าง ทีส่�าคัญพอไปเจอราคาของเทคโนโลยทีี ่Supplier เสนอราคามา
เป็นหลักแสน หลักล้าน ก็ใช้วิจารณญาณส่วนตัวปฏิเสธเสียแล้ว 
โดยใช้อ้างว่า “แพง” เราต้องเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจ้างคน
ด้วยนะครับ 

ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผมคิดว่าถ้าเป็นงาน Routine ไม่มีทางเลย
ครับที่การจ้างพนักงานจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนที่ดีกว่าการใช้ 
Software และเทคโนโลยีต่างๆ ในการช่วยท�างาน อีกอย่างหนึ่ง 
Software และอุปกรณ์ต่างๆ ถ้าเรา Maintenance มันดีๆ มันไม่มี
ปัญหาอะไรเหมือนคนหรอกครับ ไม่มีการลาออก ไม่มีการประท้วง 
ไม่มีข้อพิพาท ไม่มีการอู้งาน ไม่มีการเรียกร้อง ไม่มีการน้อยใจ ฯลฯ 
สารพัดกับความเป็นมนุษย์ครับ

ถ้าเป็นงาน Routine ผมบอกจากใจว่าเชยีร์การใช้เทคโนโลยี
มากกว่า ถ้าเราประเมินแล้วมันคุ้มค่ากว่าการจ้างพนักงานครับ ผม
ว่าค่าแรงที่แพงขึ้นเรื่อยๆ นี้ หัวหน้างานและผู้ประกอบการควร
พิจารณาการใช้เทคโนโลยีแทนการจ้างแรงงานคนให้มากๆ นะครับ 
ทีไ่ม่เคยคดิต้องหนัมาคดิ ทีเ่คยคดิอยูบ้่างต้องมาคดิให้มากๆ กว่าเดมิ 
คิดอยู่ทุกๆ เดือน ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ปรับ อย่าเอะอะอะไรก็จ้างคน
ส่งเดชครับ เดี๋ยวจะเจ๊งเอาได้


