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หลายคนคงเคยได้ ยินคาว่า ROI (Return On Investment) มาบ้ างแล้ ว และอีกหลายคนอาจจะไม่เคยได้ ยินมา
ก่อนเลย การรู้จกั หรื อเคยได้ ยินมาก่อนนันคงไม่
้
ใช่ประเด็นใหญ่โตอะไร แต่ประเด็นสาคัญอยู่ที่ว่าในอนาคตอันใกล้ นี ้คนที่
ทางานด้ าน HR จะต้ องถูกบังคับให้ ร้ ูจกั กับคา ๆ นี ้อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะสิง่ นี ้ถือเป็ นคาตอบสุดท้ ายที่ผ้ บู ริ หารรอคอย
มานานจากระบบการบริ หารคนขององค์กร
HR ROI นี ้ไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องใหม่เพราะมีมาตังนานแล้
้
ว พร้ อม ๆ กับแนวคิดการเปลี่ยน HR จาก Cost Center
เป็ น Profit Center ซึง่ เรื่ องนี ้เข้ ามาในเมืองไทยนับสิบปี แล้ ว แต่ยงั ไม่ค่อยองค์กรใดได้ นาเอาระบบนี ้ไปใช้ อย่ างจริ งจังและ
เป็ นรูปธรรมมากนัก แต่ในปั จจุบนั และอนาคตอันใกล้ นี ้เรื่ อง HR ROI ถือเป็ นเรื่ องใหญ่ ที่HR มืออาชีพจะต้ องรู้และนาไปใช้
จริ ง เหตุผลที่สาคัญคือสถานการณ์ การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ ้น ความต้ องการของผู้บริ หารระดับสูงเปลี่ยนแปลงไป
ผนวกกับกระแสของ “Out-source” ด้ านงาน HR กาลังมาแรง มีโอกาสเบียดแซง HR มือสมัครเล่นตกขอบไปง่าย ๆ ถ้ า
HR ไม่สามารถพิสจู น์ให้ ผ้ บู ริ หารเห็นได้ วา่ HR สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั องค์กรจริ งหรื อไม่
ก่อนที่จะกล่างถึงเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการนาเอา HR ROI ไปใช้ อยากจะแนะนาให้ ร้ ู จักคาศัพท์ ที่
เกี่ยวข้ องกับผลตอบแทนจากการลงทุน 2 คาคือ
•

BCR (Benefit-Cost Ratio)

หมายถึง อัตราผลตอบแทนต่อหนึง่ หน่วยของต้ นทุนว่าได้ ผลตอบแทนมาเท่าไหร่
สูตรการคานวณ BCR

=
=

ผลตอบแทนจากโครงการ
ต้ นทุนในการลงทุน
500,000 = 2 : 1
250,000

ดังนัน้ อัตราผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยลงทุน เท่ากับ 2 :1 หมายถึง จะได้ ผลตอบแทนคืนมา 2 บาท จากเงินทุน
ทุก 1 บาทที่ลงทุนไป

•

ROI (Return On Investment)

หมายถึง อัตราผลตอบแทนต่อหนึง่ หน่วยของต้ นทุน แต่จะแตกต่างจาก BCR ตรงที่ ผลตอบแทนที่นามาคานวณ
นันเป็
้ นผลตอบแทนสุทธิที่หกั ต้ นทุนออกไปแล้ ว ขอให้ ดตู วั อย่างดังนี ้
สูตรการคานวณ ROI

=
=

ผลตอบแทนจากโครงการ ‟ ต้ นทุนในการลงทุน
ต้ นทุนในการลงทุน
500,000 ‟ 250,000 1 : 1
250,000

ดังนัน้ อัตราผลตอบแทนสุทธิ (Net Profit) จากโครงการนีเ้ ท่ากับ 1 :1 หมายถึง จะได้ ผลตอบแทนสุทธิ
(หักต้ นทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว) กลับมา 1 บาท จากเงินลงทุนทุก 1 บาท
โดยทัว่ ไปแล้ วการคานวณหา ROI มักจะคานวณออกมาเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ซึ่งสามารถทาได้ โดยการคูณด้ วย 100
เข้ าไปในสูตรคานวน เช่น
%ROI =
=

500,000 ‟ 200,000 x 100
200,000
150%

ดังนัน้ อัตราผลตอบแทนสุทธิ จากเงินลงทุนในครัง้ นี ้ เท่ากับ 150% หมายความว่าเงินลงทุน 100 บาท จะได้
ผลตอบแทนสุทธิ (หักค่าต้ นทุนแล้ ว) กลับคืนมา 150 บาท
HR ROI ถือเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้ HR มีความเป็ นมืออาชีพมากยิ่งขึ ้นทังในสายตาของผู
้
้ บริ หารระดับสูงและ
ผู้บริ หารในสายงานอื่น ๆ เพราะในอดีตที่ผา่ นมากทุกคนมักจะมองว่างานด้ าน HR เป็ นเพียง Cost Center คือหน่วยที่มีแต่
รายจ่ายเท่านัน้ จึงทาให้ HR เป็ นเพียงตัวประกอบในเวทีของการประชุมฝ่ ายจัดการเท่านัน้ เขาจะหันมาหา HR ในสอง
โอกาสคือ เมื่อต้ องการให้ มีการปลดคนออก และเมื่อองค์กรมีกาไรและต้ องการเลี ้ยงสังสรรค์ ทุกคนก็จะหันมาบอกให้ HR
ดาเนินการ โอกาสที่จะได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในประเด็นของการลดต้ น เพิ่มรายได้ หรื อกาไรขององค์กรมีน้อยมาก
การนาเอา ROI ไปใช้ ไม่ใช่เรื่ องยากอะไร เพียงแต่จะต้ องมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
เท่านันเอง
้ ยกตัวอย่าง เช่น ถ้ าต้ องการเสนอโครงการ Profit Sharing อาจจะมีการวิเคราะห์ดงั นี ้
1. ต้ นทุน (Cost)
ให้ คานวณจากจานวนเงินที่ต้องจ่ายให้ กับพนักงานในกรณีที่ผลการดาเนินงานขององค์กร ดีกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ในแต่ละไตรมาส เช่น
„
„

ประสิทธิภาพในการผลิต (อาจจะพิจารณาจากอัตราผลผลิต x อัตราของเสีย x ต้ นทุนการผลิต) ไม่ต่ากว่า
0.8 และ
ยอดขายไม่น้อยกว่า 1,000 ล้ านบาท

„

จะสะสมเป็ น Profit Sharing ให้ กบั พนักงาน จานวน 200,000 บาท

ดังนัน้ ต้ นทุนเท่ากับ 200,000 บาท
หมายเหตุ ‟ วิธีการจ่ายเงิน Profit Sharing ให้ กบั พนักงาน บางองค์กรกาหนดจ่ายทุกไตรมาส โดยเอาเงินที่ได้ รับ
หารด้ วยจานวนพนักงาน ซึง่ ทุกคนจะได้ รับเงินในจานวนเท่า ๆ กัน
2. ผลตอบแทน (Benefit)
„

ในกรณีที่ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าตามเงื่อนไขในข้ อ 1 บริ ษัทฯจะมีกาไรเพิ่มขึ ้น ไม่น้อยกว่า 550,000
บาท ดังนัน้ การคานวณ %ROI จึงเป็ นดังนี ้
%ROI =
=
%ROI

=

กาไร ‟ ต้ นทุน x 100
ต้ นทุน
550,000 ‟ 200,000 x 100
200,000
175%

ROI เท่ากับ 175% หมายถึง การจัดทาโครงการแบ่งปั นผลกาไรให้ พนักงาน (Profit Sharing) นีอ้ ัตรา
ผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ 175 บาท จากเงินลงทุนทุก ๆ 100 บาท หรื อผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 175 เท่าของเงินลงทุน
สรุ ป การจัดทาโครงการด้ าน HR บนพื ้นฐานของ ROI นี ้จะช่วยให้ การนาเสนอโครงการต่าง ๆ เข้ าตาผู้บริ หาร
มากยิ่งขึ ้น โอกาสตกม้ าตายในห้ องประชุมจะมีน้อยลง นอกจากนี ้ ยังจะช่วยให้ หน่วยงานต่าง ๆ ยอมรับในผลงานและ
อยากจะดึง HR เข้ าไปร่ วมทาโครงการด้ วย จึงอยากเชิญชวนให้ HR มืออาชีพเร่ งรี บศึกษาและทดลองนาเอาเครื่ องมือ
ดังกล่าวนี ้ไปใช้ เพื่อที่จะได้ ก้าวไปสูก่ ารเป็ น Business Player ในเร็ ว ๆ นี ้นะครับ

