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เมื่อองค์กรเริ่ มได้ คาตอบแล้ วว่า KPI (Key Performance Indicator), Competency และ Balanced Scorecard
คืออะไร มีความสัมพันธ์ กนั อย่างไร จะกาหนดหรื อจัดทาอย่างไร คาถามที่จะเกิดขึ ้นติดตามมาคือ แล้ วผลที่ได้ จากสอง
สามเรื่ องนี ้จะนาไปใช้ ประโยชน์ในเรื่ องอะไรได้ บ้าง และจะใช้ กนั อย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หลายองค์กรได้ มีการเปลี่ยนเครื่ องมือการวัดผลของงานบนพื ้นฐานของ Balanced Scorecard และ KPI และ
วัด ผลความสามารถของคนบนพื น้ ฐานของ Competency ไปแล้ ว แต่. ..บางองค์ ก รก็ ยัง ใช้ แ นวคิ ด ในการบริ ห าร
ผลตอบแทนเหมือนเดิม เช่น การปรับค่าจ้ างโดยใช้ ระบบโควต้ า (Bell Curve) การนาทังผลของผลและความสามารถของ
้
คนไปใช้ ในการปรับค่าจ้ างประจาปี การจ่ายผลตอบแทนผู้บริ หาร (Incentive) การจ่ายโบนัสให้ พนักงานยังจ่ายโดย
กาหนดจากอายุงานอยูอ่ ีก
ปั ญหาที่ติดตามมาคือ วัดผลงานชัดเจนแล้ ว วัดความสามารถของคนชัดเจนแล้ ว แต่ยงั ไม่สามารถแก้ ปัญหาการ
บริ หารคนอีกหลายเรื่ องได้ เช่น ปั ญหาเงินเดือนตันหรื อเกินกระบอกเงินเดือน ปั ญหาต้ นทุนด้ านผลตอบแทนสูงขึ ้นๆทุกปี
ยิ่งมีพนักงานอยูก่ นั นานยิ่งทาให้ ต้นทุนเรื่ องคนเพิ่มขึ ้นมากเรื่ อยๆไม่มีที่สิ ้นสุด แล้ วอย่างนี ้จะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ อย่างไร
บริ ษัทได้ กาไรปี เดียว แต่ต้องรับภาระการปรับค่าจ้ าง(สาหรับปี นนไปตลอดจนกว่
ั้
าพนักงานจะลาออกไปหรื อเกษี ยณอายุ)
อย่างนี ้ไม่ใช่ว่าไม่เป็ นธรรมแก่นายจ้ างเพียงอย่างเดียว แต่สดุ ท้ ายคนที่ถูกลงโทษคือพนักงาน เพราะพอเงินเดือนสูงก็
อาจจะถูกบีบให้ ออก หรื อไม่ก็องค์กรแบกรับภาระไม่ไหวก็อาจจะต้ องหยุดหรื อปิ ดกิจการไป แล้ วใครตกงาน...แน่นอนครับ
ว่าลูกจ้ าง นายจ้ างส่วนใหญ่ยงั มีทางไปมากกว่าลูกจ้ าง
ที่จุดประเด็นนี ้ขึ ้นมาไม่ใช่ว่าจะเข้ าข้ างนายจ้ างหรื อจะเข้ าข้ างลูกจ้ าง แต่กาลังเป็ นห่วงว่าถ้ าองค์กรในบ้ านเรา
นาเอาเครื่ องมือสมัยใหม่เข้ ามาใช้ แล้ ว แต่ยงั ไม่เปลีย่ นแนวคิดหรื อไม่เปลีย่ นระบบทังระบบ
้
อาจจะทาให้ เกิดผลกระทบทัง้
ระยะสันและระยะยาว
้
ผลกระทบระยะสันคื
้ อองค์กรจะมองว่ าเครื่ องมือสมัยใหม่ที่นามาใช้ ไม่ได้ ผลและจะเลิกใช้ ในที่สดุ
ส่วนผลกระทบระยะยาวคือ ปั ญหาคาใจเรื่ องการบริ หารงานบริ หารคนก็ยงั คงอยู่กบั องค์กรต่อไป หรื อไม่ก็อาจจะสร้ าง
ปั ญหามากขึ ้นกว่าเดิมอีกด้ วย
จากการได้ พดู คุยกับเพื่อนๆในวงการ HR หลายคนพบว่าหลายองค์กรกาลังจะเปลี่ ยนแปลงระบบการบริ หาร
ผลตอบแทนเสียใหม่ โดยสรุปแล้ วแนวโน้ มการบริ หารผลตอบแทนบนพื ้นฐานของผลงาน (KPI & Balanced Scorecard)
และบนพื ้นฐานของความสามารถ (Competency) มีดงั นี ้

 อัตราวนผลตอบแทนส่ คงที่ในระดับผู้บริหารลดลง
หลายองค์กรเริ่ มมีการวางแผนปรับลดสัดส่วนระหว่างผลตอบแทนพื ้นฐาน(Basic Salary) กับผลตอบแทนตามผลงาน
(Variable Compensation) เช่น ปั จจุบันอยู่ที่ 80:20 ปี หน้ า สองปี ข้างหน้ าอาจจะเหลือเพี ยง 70:30 และ 60:40
ตามลาดับ ทังนี
้ ้เพื่อให้ องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ ดียิ่งขึ ้น ในขณะเดียวกันก็เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย ถ้ าปี ไหนได้
กาไรดี ก็จ่ายเยอะ ปี ไหนได้ กาไรน้ อยก็จ่ายน้ อย ไม่ต้องไปบวกกับฐานเงินเดือนที่เป็ นรายได้ ประจา บางองค์กรกลัวบางปี
ได้ กาไรเยอะ ต้ องจ่ายเยอะเมื่อพนักงานได้ รับแล้ ว อาจจะออกไปอยู่ที่อื่น ก็เลยมีการกาหนดงวดของการจ่ายหลายงวด
เช่น งวดแรกจ่ายในปี นี ้ งวดที่สองจ่ายในปี หน้ า งวดที่สามจ่ายในอีกสองปี ข้างหน้ า เป็ นต้ น
 การกาหนดผลตอบแทนจะพิจารณาจากความสามารถมากขึน้
การรั บ คนเข้ า ท างานเริ่ ม เปลี่ย นจากการดูวุฒิ ก ารศึ ก ษา ดูจ านวนปี ที่ ท างานไปสู่ก ารดูจ ากจ านวนและระดับ ของ
ความสามารถที่ ส อดคล้ อ งกั บ งานมากขึ น้ เช่ น การก าหนดค่ า จ้ างตามความสามารถ( Competency

Based

Compensation) ดังนัน้ คนที่เข้ ามาปฏิบตั ิงานในตาแหน่งเดียวกัน ไม่จาเป็ นต้ องได้ รับเงินเดือนเท่ากันเสมอไป ขึ ้นอยู่กบั
ว่าใครมี ความสามารถที่ตรงกับ องค์ กรหรื อตาแหน่งงานต้ องการมากกว่ากัน เช่ น คนที่เข้ า มาทางานด้ านการจัดซื อ้
เหมือนกัน แต่คนหนึ่งมีทกั ษะและความสามารถในการเจรจาต่อรองเก่งกว่า คนๆนันก็
้ จะได้ รับเงินเดือนสูงกว่าคนที่มี
ความสามารถเรื่ องการเจรจาต่อรองในระดับปกติหรื อต่ากว่า
 การปรับค่ าจ้ างประจาปี จะเน้ นการพิจารณาจากความสามารถมากขึน้
แนวโน้ มการปรั บค่าจ้ างในอนาคตจะนาเอาผลของระดับความสามารถที่เพิ่มขึน้ เข้ ามาใช้ ในการปรั บค่าจ้ างมากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ระบบการวัดระดับความสามารถของบ้ านเรามีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น เพราะ
เมื่อพนักงานมีความสามารถเพิ่มขึ ้น ก็เท่ากับว่าองค์กรมีทรัพย์ สนิ (ทางปั ญญา)เพิ่มขึ ้นนัน่ เอง ไม่ว่าองค์กรจะนาไปใช้ งาน
หรื อไม่ใช้ งานก็ตาม แต่ความสามารถเหล่านันยั
้ งคงอยู่กบั คนๆนันตลอด
้
พร้ อมที่จะให้ องค์กรนาไปใช้ งานได้ ตลอดเวลา
สรุปง่ายๆคือต่อไปการปรับค่าจ้ างประจาปี นอกจากจะปรับตามค่าภาวะเงินและการแข่งขันของตลาดแรงงานแล้ ว จะปรับ
โดยพิจารณาจากระดับความสามารถของพนักงานที่เพิ่มขึ ้นนัน่ เอง
 การจ่ ายโบนัสจะเน้ นการพิจารณาจากผลงานมากขึน้
สาหรับการจ่ายโบนัสในอนาคตจะเปลีย่ นการจ่ายตามอายุงานหรื อระดับพนักงานไปสูก่ ารจ่ายโบนัสตามผลของงานที่ได้
จากตัวชี ้วัดผลงานหลัก (KPI) มากขึ ้น เพราะผลงานคือสิง่ ที่องค์กรได้ รับจากพนักงานในปี นนั ้ ได้ มากจ่ายมาก ได้ น้อยจ่าย
น้ อย ซึ่งน่าจะเป็ นทางออกที่เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในอนาคตที่เราต้ องแข่งกับทุกมุมโลกที่มีระบบการบริ หาร
ผลตอบแทนแตกต่างจากที่บ้านเราเป็ นอยู่

สรุป แนวโน้ มการบริ หารผลตอบแทนในอนาคตจะมุ่งเน้ นการจ่ ายผลตอบแทนตามผลงานมากขึ ้น และเน้ นการ
จ่ายผลตอบแทนทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ใครที่จะนาเอาระบบ Competency และ KPI ไปใช้ ก็อาจจะต้ องคิดเตรี ยมการ
วางแผนไว้ แต่เนิ่ นๆนะครั บ เพราะเมื่อ ทุก อย่างวัด ได้ อย่างชัด เจนแล้ ว คนในองค์ กรก็ เ ริ่ ม ก้ า วไปสู่การถามหาระบบ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม ระบบผลตอบแทนที่โปร่ งใส ชีแ้ จงได้ รวมถึงต้ องคานึงถึงศักยภาพในการแข่งขันกับองค์กรที่มี
ระบบวัดผลงานและระบบบริ หารผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพดีกว่าด้ วยนะครับ เพราะมิฉะนัน้ องค์กรเก่าแก่ในบ้ านเรา
อาจจะเพลีย่ งพล ้าองค์กรใหม่ๆที่ต้นทุนด้ านการบริ หารคนต่ากว่าก็ได้ นะครั บ

