บริหารผลตอบแทนอย่ างไรให้ จูงใจ(บุคลากร) แต่ ไม่ เป็ นภาระ(องค์ กร)?

บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : peoplevalue@yahoo.com

มะเร็ งร้ ายที่น่ากลัวสาหรับองค์กรคือ การที่องค์ กรไม่สามารถแบกรับภาระต้ นทุนแรงงานได้ เนื่องจากต้ นทุน
สูงขึ ้นและมีแนวโน้ มสูงขึ ้นทุกๆปี ในขณะเดียวกันก็มกั จะมีบคุ ลากรบางกลุม่ มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานสวนทางกับ
เงินเดือนที่ได้ รับ พูดง่ายๆก็คือ ยิ่งอยูน่ าน ยิ่งแก่ ยิ่งเก๋า ยิ่งรู้มาก มีแนวโน้ มของการเพิ่มประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ ้นในลักษณะ
ถดถอย(เพิ่มขึ ้นทุกปี แต่เพิ่มขึ ้นน้ อยกว่าปี ที่ผา่ นๆมา) เพราะบางคนเริ่ มหมดภาระในชีวติ เบื่องานเพราะอยูม่ านาน หรื อเริ่ ม
มองเห็นแล้ วว่าก่อนเกษี ยณอายุก็คงจะไม่เติบโตก้ าวหน้ าไปมากกว่านี ้แล้ ว เลยทาตัวแบบรักษาสภาพ(การเป็ นพนักงาน)
โดยไม่ทาอะไรผิด แต่ก็ไม่ได้ ทาอะไรให้ ดีขึ ้น และที่ร้ายกว่านันก็
้ คือมีบุคลากรบางกลุ่มทางานในองค์ กรเป็ นงานอดิเรก
เพราะงานหลักอยูน่ อกองค์กร ทางานเพื่อประกันความมัน่ คง ทางานเพื่อให้ มีสงั คม ทางานเพื่อรอโอกาสออกไปทาอาชีพ
อิสระ ฯลฯ
สภาพเช่นนีจ้ ึงไม่แตกต่างอะไรจากการเป็ นมะเร็ งร้ ายที่สามารถทาลายองค์ กรได้ องค์ กรไหนรู้ ตัวแต่เนิ่นๆก็
อาจจะหาทางป้องกันแก้ ไขได้ องค์กรไหนปล่อยปละละเลย ก็อาจจะสายเกินแก้ ไปเสียแล้ วเพราะมารู้ก็ตอ่ เมื่อองค์กรแบก
รับภาระต้ นทุนไม่ไหวแล้ ว ต้ องลดคน ต้ อ งเลิกจ้ าง หรื อบางองค์ กรอาจจะต้ องเลิกกิจการไปเลย เนื่องจากมะเร็ งร้ ายนี ้
องค์กรมักจะไม่สงั เกตเห็นโดยเฉพาะในช่วงขาขึ ้นขององค์กรหรื อช่วงที่ขายดี มีรายได้ ดี ถึงแม้ ใครจะมาบอกว่าระวังเรื่ อง
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายก็ ไม่ค่อยมีใครฟั ง เหมือนเป็ นช่วงฮันนีมูนของคนที่เพิ่งแต่งงาน อะไรๆก็ ดูดีไปหมด แต่ลืมไปว่าในวัน
ข้ างหน้ าปั ญหาต้ นทุนที่เริ่ มสะสมจะส่งผลต่อการเกิดโรคร้ ายที่จะทาลายองค์กรได้
สาหรับปั ญหาที่ทาให้ องค์กรแบกรับภาระต้ นทุนด้ านแรงงานไม่ไหวเกิดได้ จากหลายสาเหตุ เช่น
•

ขาดการวางแผนในการบริหารผลตอบแทนระยะยาว

องค์กรมักจะให้ ความสาคัญกับการวางแผนในด้ านที่ทาให้ องค์กรเติบโตก้ าวหน้ า เช่น เรื่ องกาไร รายได้ ยอดขาย การผลิต
ฯลฯ แต่ขาดการวางแผนในอีกด้ านหนึง่ คือการป้องกันการตกต่าขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริ หารผลตอบแทน ไม่
เคยคิดว่าอีกห้ าปี สิบปี ข้างหน้ าถ้ าเรายังคงบริ หารผลตอบแทนแบบเดิมในขณะที่รายได้ เท่าเดิมหรื อลดลง แผนรองรับคือ
อะไร และจะต้ องเตรี ยมตัวอย่างไร ตัวอย่างที่เห็นได้ ชัดคือ ถ้ าสมมติว่าพนักงานที่ทางานในวันนี ้จนถึงสิบปี ข้างหน้ าไม่มี

ใครออกเลย แล้ วลองปรับเงินเดือนของทุกคนคนละห้ าเปอร์ เซ็นต์ไปทุกปี แล้ วต้ นทุนด้ านแรงงานจะเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ของ
ต้ นทุนรวม และเปอร์ เซ็นต์ที่เพิ่มขึ ้นนันสู
้ งกว่า เท่ากับหรื อต่ากว่าเปอร์ เซ็นต์การเติบโตของกาไรหรื อรายได้ ขององค์กร
เนื่องจากเรื่ องผลตอบแทนเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างจะเป็ นความลับ ดังนัน้ คนที่ร้ ู ข้อมูลก็มีอยู่ไม่กี่คน (ผู้บริ หารและฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์) ผู้บริ หารเองก็ไม่ได้ ให้ ความสนใจมากนัก จะสนใจก็ตอ่ เมื่อเริ่ มมีปัญหาแล้ ว ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เองก็คิดว่าเสนออะไรไปก็คงจะยากเพราะเป็ นเรื่ องเงินๆทองๆของเจ้ าของหรื อบริ ษัท และฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เองก็ขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านนี ้โดยตรง พูดง่ายๆว่าคนที่ทางานในด้ านนี ้ส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยชอบตัวเลขหรื อการ
วิเคราะห์มากนัก จะมีแค่เพียงคนที่ทาหน้ าที่จ่ายผลตอบแทนให้ พนักงานมากกว่าคนที่ทาหน้ าที่บริ หารผลตอบแทน
•

จ่ ายผลตอบแทนแฝงที่ไม่ ก่อให้ เกิดมูลค่ าเพิ่ม

องค์กรบางองค์กรจ่ายผลตอบแทนโดยคิดเพียงด้ านเดียวว่า ทาอย่างไรผลตอบแทนจึงจะจูงใจให้ คนเก่งเข้ ามาทางานกับ
เราและอยู่กบั เรานาน แต่ลมื ไปว่าแล้ วภาระที่องค์กรต้ องแบกรับในระยะยาวนัน้ คุ้มค่ากันหรื อไม่ เช่น บางองค์กรต้ องจ้ าง
บุคลากรด้ วยค่าจ้ างที่สงู กว่าราคาตลาดเพื่อแย่งชิงคนเก่งคนดีมาให้ ได้ สมมติวา่ ค่าตัวที่แท้ จริ งเมื่ อเทียบกับความสามารถ
ประมาณ 100 บาท แต่เราต้ องจ้ างประมาณ 120 บาท จึงจะดึงดูดให้ เขาเข้ ามาทางานกับเราได้ ดังนัน้ ผลต่าง 20 บาท
(ราคาตลาด – ราคาค่าตัวจริ ง) จึงเป็ นต้ นทุนแฝงที่สร้ างภาระผูกพันในระยะยาวเพราะเป็ นต้ นทุนที่องค์กรไม่ได้ อะไรจาก
การจ่ายค่าจ้ างส่วนนี ้เลย แต่องค์กรต้ องแบกรับภาระส่วนต่างนี ้ไปจนกว่าเขาจะออกจากองค์กรไปหรื อเกษี ยณอายุ และ
ต้ นทุนส่วนต่างนี ้จะเพิ่มขึ ้นทุกปี เนื่องจากใช้ เป็ นฐานในการปรับค่าจ้ างประจาปี เป็ นฐานในการปรับเนื่องจากได้ เลื่อน
ตาแหน่ง ฯลฯ ต้ นทุนแฝงนี ้จึงเป็ นจุดกาเนิดของเนื ้อร้ ายภายในองค์กรโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นในระยะสัน้
•

จ่ ายผลตอบแทนที่ผูกพันกับอายุงาน

ทุกองค์กรต่างแข่งขันกันจ่ายผลตอบแทนเพื่อจูงใจให้ พนักงานอยู่กับองค์กรนานๆ โดยที่ลืมคิดไปว่าอีกด้ านของการอยู่
นานคือการสร้ างภาระให้ กบั องค์กรระยะยาว มีองค์กรจานวนไม่น้อยจ่ายผลตอบแทนโดยนาไปผูกไว้ กับอายุงาน พูดง่ายๆ
ว่ายิ่งทางานกับองค์กรนานเท่าไหร่ ยิ่งได้ ผลตอบแทนสูงขึ ้นเท่านัน้ เช่น จ่ายโบนัสการันตีตามอายุงาน จ่ายสวัสดิการตาม
อายุงาน
•

องค์ กรแข่ งขันกันจ่ ายผลตอบแทนมากเกินไป

การที่ห้างสรรพสินค้ าแข่งกันลดราคาสินค้ า คนที่ได้ ประโยชน์คือผู้บริ โภค แต่คนที่แย่ คือผู้ผลิตสินค้ ามาขายให้ กบั ห้ างฯ
เพราะถูกกดถูกบีบต้ นทุนจนแทบจะอยู่ไม่ไหว เช่นเดียวกันกับการแข่งขันกันจ่ายผลตอบแทนให้ บคุ ลากรขององค์กรต่างๆ
คนที่ได้ รับประโยชน์เต็มๆคือคนทางาน แต่คนที่เสียประโยชน์คือตัวองค์กรเอง เพราะนอกจากจะได้ คนที่มีค่าจ้ างสูงกว่าค
ค่าตัวจริ งแล้ ว ยังต้ องจ่ายผลตอบแทนต่างๆสูงเกินไปอีกด้ วย ทุกองค์กรพยายามจ่ายผลตอบแทนเรื่ องเดียวกันให้ สงู กว่า
องค์กรอื่น ไม่ค่อยคิดหาแนวทางที่จะสร้ างความแตกต่างด้ วยต้ นทุนที่ต่ากว่าแต่จูงใจคนได้ เหมือนกัน เหมือนกับการที่
ห้ างสรรพสินค้ าเล่นแต่กลยุทธ์เรื่ องราคาว่าใครตา่ กว่า ใครถูกกว่า ใครถูกที่สดุ สุดท้ ายก็ต้องมีรายใดรายหนึง่ ต้ องหยุด เลิก

หรื อตายจากไปเพราะสู้ไม่ไหวเนื่องจากสายป่ านสันเกิ
้ นไป องค์กรก็เช่นเดียวกัน เมื่อต่างคนต่างเสนอผลตอบแทนเรื่ อง
เดียวกันที่สงู ขึ ้นๆเรื่ อยๆโดยไม่มีที่สิ ้นสุด สุดท้ ายองค์กรบางองค์กรโดยเฉพาะองค์กรเล็กๆที่เงินทุนไม่สงู ก็ต้องยอมแพ้
เพราะสู้ไม่ไหว ในขณะที่ผ้ ชู นะก็จะแพ้ ภยั ตัวเองในอนาคตเพราะจะต้ องแบกรับภาระผลตอบแทนที่สงู เกินจริ งไปตลอด
ทังๆที
้ ่ไม่มีใครต้ องการมาแย่งคนของเราแล้ วก็ตาม
จากสาเหตุของปั ญหาดังกล่าว จึงขอแนะนาให้ องค์กรป้องกันและแก้ ไขปั ญหามะเร็ งร้ ายที่เกิดจากการบริ หารผลตอบแทน
ที่ขาดประสิทธิภาพด้ วยวิธีการดังต่อไปนี ้
•

ลด ละ เลิก การว่ าจ้ างคนเก่ งด้ วยต้ นทุนที่สูงเกินจริง

การแย่งชิงตัวบุคลากรที่เก่งๆในตลาดทาให้ องค์กรต้ องแบกรับค่าตัวที่สงู เกินจริ ง และบางครัง้ แย่งไปแย่งมากลายเป็ นว่า
เงินเดือนที่เราให้ เขาเพิ่ม กลับกลายเป็ นฐานให้ เขาไปขอเงินเดือนเพิ่มจากที่อื่น ในทางกลับกันบางองค์กรจ้ างคนเก่งๆด้ วย
ค่าตัวที่สงู พอวันดีคืนดีก็ไม่สามารถแบกรับต้ นทุนที่สงู เกินจริ งต่อไปได้ เขาก็ปล่อยตัวคนเก่งเหล่านันออกมา
้
เราเห็น
โอกาสดีก็เลยไปคว้ ามาด้ วยค่าจ้ างที่แพงกว่าเดิม ยิ่งทาให้ ต้อ งแบกรับภาระต้ นทุนที่สงู เกินจริ งเพิ่มมากขึ ้นไปอีก ถ้ าองค์กร
ของเราไม่มีศกั ยภาพในการเข้ าไปแย่งชิงบุคลากรที่เก่งที่สดุ ในสายอาชีพนันๆ
้ เพราะรู้แน่ว่าเข้ าไปสู้คนอื่นไม่ได้ แน่ๆ หรื อ
ถ้ าแย่งได้ ก็ต้องจ่ายแพงมาก ก็จงเปลีย่ นความคิดเสียใหม่ โดยการประเมินศักยภาพตัวเองก่ อนว่า ศักยภาพขององค์กรเรา
น่า จะพอเข้ า ไปแย่งชิ งบุค ลากรในกลุ่ม ไหน เช่น กลุ่ม ที่ เก่งรองลงมา กลุ่ม ที่ เก่งปานกลาง แล้ วค่อ ยมาลงทุน พัฒ นา
ความสามารถเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งอาจจะคุ้มค่ากว่าไปซื ้อของแพงมาตังแต่
้ แรก เพราะคนทางานบางคนเป็ นคนที่มี
ศักยภาพ(แวว)สูง ถ้ าได้ รับการพัฒนาหรื อฝึ กอบรมเพิ่มเติม
การจ้ างคนเข้ าทางานคงไม่แตกต่างอะไรไปกับการเลือกซื ้อกล้ วยไม้ ถ้ าเราต้ องการกล้ วยไม้ ที่ออกดอกสวยงามอยูแ่ ล้ วตอน
ที่อยู่ที่ร้าน รับรองได้ ว่าราคาต้ องแพงแน่ๆ และพอนามาเพาะเลี ้ยงไปสักพัก ดอกไม้ ที่เคยสวยงามนันก็
้ ค่อยๆแห้ งเหี่ยวไป
เร็ วกว่าที่คิดเพราะบานมาหลายวันแล้ ว ดอกใหม่ที่ขึ ้นมาอาจจะไม่สวยเหมือนดอกแรกก็ได้ แต่ถ้าเราไปซื ้อกล้ วยไม้ ที่ยงั ไม่
มีดอกออกมาให้ เห็น (ทังๆที
้ ่พนั ธุ์ดี) ราคาก็ไม่แพงมากนัก และเมื่อเรานามาเพาะเลี ้ยงแล้ ว เราจะเห็นการเติบโตที่ชดั เจน
และอยู่กบั เราอย่างยัง่ ยืนกว่า เหมือนกับ การที่เราจ้ างคนเก่งด้ วยเงินเดือนสูง เขาอาจจะมาอยู่กบั เราได้ ไม่นานที่อื่นก็แย่ง
ตัวไปอีก แต่ถ้าเราจ้ างคนที่ยงั ไม่เก่งแต่มีแวว(ศักยภาพ)เมื่อเราพัฒนาเขาให้ เก่งแล้ ว โอกาสไปจากเราน่าจะมีน้อยกว่าคน
ที่เราไปแย่งเขามา เพราะอย่างน้ อยคนที่เราพัฒนาขึ ้นมาเองต้ องอยู่กบั เรามานานพอสมควรและย่อมมีความผูกพันกับ
องค์กรมากกว่าคนที่เราไปซื ้อตัวมา
•

จ่ ายผลตอบแทนเท่ ากันหรือสูงกว่ า แต่ ไม่ ผูกพันระยะยาว

การจ่ายผลตอบแทนต้ องถามว่าบุคลากรต้ องการอะไร เขาต้ องการเงินกลับบ้ านในแต่ละเดือนเท่านันเท่
้ านี ้ ถ้ าองค์กรจ่าย
เป็ นเงินเดือนทังหมดรั
้
บรองได้ วา่ ความเสีย่ งในอนาคตมีสงู มาก เพราะวันนี ้เขาเก่งเราจ้ างด้ วยค่าจ้ างที่แพง ปี นี ้เขาทางานมี
ผลงานดี เราปรับค่าจ้ างให้ เยอะ ปี หน้ าเขาเลื่อนตาแหน่งเราก็ปรับเงินเดือนให้ สงู ขึ ้นอีก แต่...มีใครรับประกันให้ องค์กรได้

ว่าถ้ าเขาอยู่กบั เราไปจนเกษี ยณอายุ เขายังคงทางานเก่งทางานดีขึ ้นไปไม่น้อยกว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ ้นในทุกๆปี (จากฐาน
เงินเดือนที่สงู เพราะผลงานในอดีต) ดังนัน้ การจ่ายผลตอบแทนจึงไม่ควรเหมาจ่ายอยูใ่ นเงินเดือนทังหมด
้
เพราะเป็ นสิ่งที่
ผูกพันระยะยาว ควรจะเน้ นการจ่ายผลตอบแทนอื่นที่ไม่เป็ นภาระผูกพันระยะยาว เช่น การจ่ายเงิ นก้ อนหนึง่ สาหรับคนเก่ง
ที่เราดึงมาจากองค์กรอื่นอาจจะเป็ นสองสามเท่าของเงินเดือนก็ได้ เพราะรู้แต่นอนว่าต้ องจ่ายเท่าไหร่ คนที่จะเข้ ามาทางาน
กับเราเขาก็ยินดีเพราะรับเงินเป็ นก้ อนเหมือนการจ่ายโบนัสล่วงหน้ า(แต่อาจจะต้ องมีการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุงาน
ขันต
้ ่าที่ต้องอยู่กบั องค์กรด้ วย) หรื ออาจจ่ายเป็ นเงินจูงใจประเภทอื่นที่เกี่ยวข้ องกับผลงานหรื อความสามารถที่เพิ่มขึ ้น เช่น
คนเข้ ามาทางานในตาแหน่งเดียวกัน แต่คนที่เก่งภาษาต่างประเทศจะได้ เงินช่วยเหลือค่าภาษาอีกเดือนละเท่านันเท่
้ านี ้ก็
ได้
•

ตัดเนือ้ ร้ ายก่ อนที่จะลุกลาม

ควรจะมีการวิเคราะห์แนวโน้ มของต้ นทุนในการบริ หารคนไว้ ลว่ งหน้ าอย่างน้ อยห้ าปี สบิ ปี และควรจะมีการทบทวนในทุกๆ
ปี จะเห็นส่วนไหนผิดปกติก็รีบรักษาหรื อผ่าตัดทันทีอย่าปล่อยให้ เป็ นปั ญหาเรื อ้ รัง เช่น พบว่ามีคนบางกลุ่มเงินเดือนมี
แนวโน้ มจะสูงขึ ้น แต่แนวโน้ มของผลงานและฝี มือเริ่ มตก ก็ต้องรี บดาเนินการก่อนที่จะสายเกินไป
•

เน้ นกลยุทธ์ การจ่ ายผลตอบแทนที่แตกต่ าง

องค์กรที่มีกาลังทรัพย์น้อย ควรจะมุ่งเน้ นการบริ หารผลตอบแทนที่แตกต่างมากกว่าไปออกแรงแข่งกันจ่ายค่าจ้ างสู้กับ
องค์กรขนาดใหญ่ เช่น จ่ายผลตอบแทนที่ไม่ผูกพันแต่แตกต่างจากองค์กรอื่น เปลี่ยนค่าจ้ างเป็ นสวัสดิการบางอย่างที่
องค์กรอื่นไม่มี หรื อการบริ หารผลตอบแทนแบบยืดหยุ่น บุคลากรสามารถเลือกผลตอบแทนให้ เหมาะสมกับสถานะของ
ตัวเองในแต่ละช่วงเวลาได้ เช่น ช่วงที่เป็ นโสดก็ อาจจะเลือกรั บผลตอบแทนแบบหนึ่ง พอมีครอบครัวก็ สามารถเลือก
ผลตอบแทนอีกแบบหนึง่ ได้
สรุ ป การบริ หารผลตอบแทน นอกจากจะอยู่บนพืน้ ฐานของแนวคิดที่ว่า “แข่งขันได้ เป็ นธรรม และองค์ กรมี
ความสามารถในการจ่ายแล้ ว ” จะต้ องเพิ่มด้ วย “จูงใจบุคลากร แต่ไม่เป็ นภาระผูกพันระยะยาวขององค์กร” เข้ าไปด้ วย
นอกจากนี ้ การบริ หารผลตอบแทนของบุคลากร น่าจะเป็ นวาระสาคัญอย่างหนึง่ ขององค์กร ผู้บริ หารจะต้ องมานัง่ วิเคราะห์
และก าหนดกลยุท ธ์ ในการบริ ห ารให้ เหมาะสม ทัง้ นี ้ เพื่ อใช้ ผลตอบแทนดึงศัก ยภาพของคนออกมาให้ ม ากที่ สุด ใน
ขณะเดียวกันก็เป็ นการป้องกันการเกิดมะเร็ งร้ ายในองค์กรได้ ด้วย

