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หลายคนคงเคยได้ยินค าว่า ROI (Return On Investment) มาบ้างแล้ว และอีกหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมา
ก่อนเลย การรู้จกัหรือเคยได้ยินมาก่อนนัน้คงไมใ่ช่ประเด็นใหญ่โตอะไร แต่ประเด็นส าคญัอยู่ที่ว่าในอนาคตอนัใกล้นีค้นที่
ท างานด้าน HR จะต้องถกูบงัคบัให้รู้จกักบัค า ๆ นีอ้ยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ เพราะสิง่นีถื้อเป็นค าตอบสดุท้ายที่ผู้บริหารรอคอย
มานานจากระบบการบริหารคนขององค์กร 

HR ROI นีไ้ม่ถือว่าเป็นเร่ืองใหม่เพราะมีมาตัง้นานแล้ว พร้อม ๆ กบัแนวคิดการเปลี่ยน HR จาก Cost Center 
เป็น Profit Center ซึง่เร่ืองนีเ้ข้ามาในเมืองไทยนบัสบิปีแล้ว แต่ยงัไม่ค่อยองค์กรใดได้น าเอาระบบนีไ้ปใช้อย่างจริงจงัและ
เป็นรูปธรรมมากนกั แตใ่นปัจจบุนัและอนาคตอนัใกล้นีเ้ร่ือง HR ROI ถือเป็นเร่ืองใหญ่ ที่HR มืออาชีพจะต้องรู้และน าไปใช้
จริง เหตผุลที่ส าคญัคือสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจที่รุนแรงขึน้ ความต้องการของผู้บริหารระดบัสงูเปลี่ยนแปลงไป 
ผนวกกบักระแสของ “Out-source” ด้านงาน HR ก าลงัมาแรง มีโอกาสเบียดแซง HR มือสมคัรเลน่ตกขอบไปง่าย ๆ ถ้า 
HR ไมส่ามารถพิสจูน์ให้ผู้บริหารเห็นได้วา่ HR สามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัองค์กรจริงหรือไม่ 

ก่อนที่จะกล่างถึงเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการน าเอา HR ROI ไปใช้ อยากจะแนะน าให้รู้จักค าศัพท์ที่
เก่ียวข้องกบัผลตอบแทนจากการลงทนุ 2 ค าคือ 

• BCR (Benefit-Cost Ratio) 

หมายถึง อตัราผลตอบแทนตอ่หนึง่หนว่ยของต้นทนุวา่ได้ผลตอบแทนมาเทา่ไหร่ 

สตูรการค านวณ BCR  = ผลตอบแทนจากโครงการ 
ต้นทนุในการลงทนุ 

 = 500,000 = 2 : 1 
250,000 

ดงันัน้ อตัราผลตอบแทนตอ่หนึ่งหน่วยลงทนุ เท่ากบั 2 :1 หมายถึง จะได้ผลตอบแทนคืนมา 2 บาท จากเงินทนุ
ทกุ 1 บาทที่ลงทนุไป 

 

 



• ROI (Return On Investment) 

หมายถึง อตัราผลตอบแทนตอ่หนึง่หนว่ยของต้นทนุ แตจ่ะแตกตา่งจาก BCR ตรงที่ ผลตอบแทนที่น ามาค านวณ
นัน้เป็นผลตอบแทนสทุธิที่หกัต้นทนุออกไปแล้ว ขอให้ดตูวัอยา่งดงันี ้

สตูรการค านวณ ROI = ผลตอบแทนจากโครงการ ‟ ต้นทนุในการลงทนุ 
ต้นทนุในการลงทนุ 

 = 500,000 ‟ 250,000 1 : 1 
250,000 

ดงันัน้ อัตราผลตอบแทนสุทธิ (Net Profit) จากโครงการนีเ้ท่ากับ 1 :1 หมายถึง จะได้ ผลตอบแทนสุทธิ  
(หกัต้นทนุเรียบร้อยแล้ว) กลบัมา 1 บาท จากเงินลงทนุทกุ 1 บาท 

โดยทัว่ไปแล้วการค านวณหา ROI มกัจะค านวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถท าได้โดยการคณูด้วย 100 
เข้าไปในสตูรค านวน เช่น 

%ROI = 500,000 ‟ 200,000 x 100 
200,000 

 = 150% 

ดงันัน้ อตัราผลตอบแทนสทุธิจากเงินลงทุนในครัง้นี ้เท่ากับ 150% หมายความว่าเงินลงทุน 100 บาท จะได้
ผลตอบแทนสทุธิ (หกัคา่ต้นทนุแล้ว) กลบัคืนมา 150 บาท 

HR ROI ถือเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้ HR มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึน้ทัง้ในสายตาของผู้บริหารระดบัสงูและ
ผู้บริหารในสายงานอื่น ๆ เพราะในอดีตที่ผา่นมากทกุคนมกัจะมองวา่งานด้าน HR เป็นเพียง Cost Center คือหนว่ยที่มีแต่
รายจ่ายเท่านัน้ จึงท าให้ HR เป็นเพียงตวัประกอบในเวทีของการประชุมฝ่ายจดัการเท่านัน้ เขาจะหนัมาหา HR ในสอง
โอกาสคือ เมื่อต้องการให้มีการปลดคนออก และเมื่อองค์กรมีก าไรและต้องการเลีย้งสงัสรรค์ ทกุคนก็จะหนัมาบอกให้ HR 
ด าเนินการ โอกาสที่จะได้เข้าไปมีสว่นร่วมในประเด็นของการลดต้น เพิ่มรายได้หรือก าไรขององค์กรมีน้อยมาก 

การน าเอา ROI ไปใช้ไม่ใช่เร่ืองยากอะไร เพียงแต่จะต้องมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูอย่างเป็นระบบ
เทา่นัน้เอง ยกตวัอยา่ง เช่น ถ้าต้องการเสนอโครงการ Profit Sharing อาจจะมีการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ต้นทุน (Cost) 

ให้ค านวณจากจ านวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับพนกังานในกรณีที่ผลการด าเนินงานขององค์กร ดีกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแตล่ะไตรมาส เช่น 

„ ประสทิธิภาพในการผลติ (อาจจะพิจารณาจากอตัราผลผลิต x อตัราของเสีย x ต้นทนุการผลิต) ไม่ต ่ากว่า 
0.8 และ 

„ ยอดขายไมน้่อยกวา่ 1,000 ล้านบาท 



„ จะสะสมเป็น Profit Sharing ให้กบัพนกังาน จ านวน 200,000 บาท 

ดงันัน้ ต้นทนุเทา่กบั 200,000 บาท 

หมายเหต ุ‟ วิธีการจ่ายเงิน Profit Sharing ให้กบัพนกังาน บางองค์กรก าหนดจ่ายทกุไตรมาส โดยเอาเงินท่ีได้รับ
หารด้วยจ านวนพนกังาน ซึง่ทกุคนจะได้รับเงินในจ านวนเทา่ ๆ กนั 

2. ผลตอบแทน (Benefit) 

„ ในกรณีที่ผลการด าเนินงานบรรลเุป้าตามเง่ือนไขในข้อ 1 บริษัทฯจะมีก าไรเพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่า 550,000 
บาท ดงันัน้ การค านวณ %ROI จึงเป็นดงันี ้

%ROI = ก าไร ‟ ต้นทนุ x 100 
ต้นทนุ 

 = 550,000 ‟ 200,000 x 100 
 200,000 

%ROI = 175%   

ROI เท่ากับ 175% หมายถึง การจัดท าโครงการแบ่งปันผลก าไรให้พนักงาน (Profit Sharing) นีอ้ัตรา
ผลตอบแทนสทุธิ เทา่กบั 175 บาท จากเงินลงทนุทกุ ๆ 100 บาท หรือผลตอบแทนสทุธิเทา่กบั 175 เทา่ของเงินลงทนุ 

สรุป การจดัท าโครงการด้าน HR บนพืน้ฐานของ ROI นีจ้ะช่วยให้การน าเสนอโครงการต่าง ๆ เข้าตาผู้บริหาร
มากยิ่งขึน้ โอกาสตกม้าตายในห้องประชุมจะมีน้อยลง นอกจากนี ้ยงัจะช่วยให้หน่วยงานต่าง  ๆ ยอมรับในผลงานและ
อยากจะดึง HR เข้าไปร่วมท าโครงการด้วย จึงอยากเชิญชวนให้ HR มืออาชีพเร่งรีบศึกษาและทดลองน าเอาเคร่ืองมือ
ดงักลา่วนีไ้ปใช้ เพื่อท่ีจะได้ก้าวไปสูก่ารเป็น Business Player ในเร็ว ๆ นีน้ะครับ 


