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แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารค่าตอบแทน



ค่าตอบแทน

หมายถึง   ทุกรูปแบบของส่ิงของหรือรางวัล  ทั้งที่เป็นตัว
เงิน  บริการที่จับต้องได้  และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ   ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ในการจ้างงาน

องค์ประกอบของค่าตอบแทนทั้งหมด  ที่องค์การจ่ายให้แก่
ลูกจ้างสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน

 ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงิน



ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงิน

ค่าจ้าง    เงินเดือน    โบนัส   ค่านายหน้าการขายทางตรง

ทางอ้อม
ค่าประกันสุขภาพและชีวิต   ค่า รักษาพยาบาล         
เงินสงเคราะห์ทางสังคม  เงินช่วยเหลือการศึกษา  
การลาโดยได้รับค่าจ้าง  ฯลฯ



ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ

สภาพแวดล้อม
ของงาน

งาน

ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงิน

งานที่สนใจ  งานทีท้่าทาย  ความรับผดิชอบ  
โอกาสในการเล่ือนขั้น  การยกย่องรองรับ  

ความภาคภูมิใจในงาน  เป็นต้น

นโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม  การบังคบั
บัญชาที่มีประสิทธิภาพ  ทีมงาน  การยืดหยุ่น
เวลาท างาน  การมีส่วนร่วม  สภาพการท างาน

ที่สะดวกสบาย  เป็นต้น



ค่าจ้างขั้นต ่า (Minimum Wage)

ค่าจ้างขั้นต ่าเป็นมาตรฐานการใช้แรงงานที่ส าคัญ
ของประเทศ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกันขั้นต ่าแก่
ลูกจ้างไม่มีฝีมือเม่ือแรกเข้าท างาน  ซ่ึงลูกจ้างคนเดยีวควร
จะได้รับและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ตามสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน   

ทั้งนีค่้าจ้างขั้นต ่าที่จะได้รับต้องไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
ที่กฎหมายก าหนด

ค่าแรงขั้นต่ำ  ปี  2553.doc
ค่าแรงขั้นต่ำ  ปี  2553.doc


ประเภทของการจ่ายค่าตอบแทนการท างาน

ค่าจ้าง
( Wages )

• การจ่ายตามสัญญาจ้างแรงงาน
• การจ่ายตามจ านวนเวลาที่ท างาน

เงินเดือน
( Salary )

รายได้ประจ าทุกเดือน
(รวมทั้งวนัหยุด และ วนัลา ทีจ่่ายค่าจ้าง)

ค่าแรงจูงใจ
( Incentives )

การจ่ายตามผลงาน
(เน้นการจ่ายเพ่ือเพิม่ผลผลติ)

ผลประโยชน์
( Benefits )

เงินทีเ่พิม่จากค่าแรงงาน
( สวัสดิการ / ผลประโยชน์อ่ืน ๆ )



การบริหารค่าตอบแทน

หมายถึง  การวางแผน  การจัดระบบงาน  
และการควบ คุมกิจกรรมที่ เ กี่ ย วกับการ จ่ าย
ค่าตอบแทนที่ เ ป็นประโยชน์โดยทางตรงและ
ทางอ้อมแก่พนักงาน ทั้งนี้เพ่ือแลกกับผลงานหรือ
บริการที่พนักงานได้ท า



ปัจจัยที่ต้องพจิารณาในการก าหนดค่าตอบแทน

1. • ความเสมอภาคภายใน

2. • การแข่งขนักบัภายนอก

3. • การปฏิบัตงิานของลูกจ้าง



จุดประสงค์หลกัของการบริหารค่าตอบแทน

1. เพ่ือจูงใจให้ลูกจ้างปฏิบัติงานเต็มความสามารถ

2. เพ่ือควบคุมต้นทุนด้านแรงงาน

3. เพ่ือเป็นพืน้ฐานส าหรับการว่าจ้าง                                   
การใช้ประโยชน์  และการเล่ือนขั้น

4. เพ่ือส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างลูกจ้าง
และนายจ้าง



ววิฒันาการของการบริหารค่าตอบแทน

ยุค สาระทีเ่น้น
ยุคแรกก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ความสัมพนัธ์ของลูกจ้างและนายจ้างใกล้ชิดกนัมาก

ส่วนใหญ่เป็นการท างานทีบ้่านเป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ค่าจ้างส่วนใหญ่ก าหนดพอประทังชีพ
เท่าน้ัน

ยุคหลงัการปฏิวตัิอุตสาหกรรม เร่ิมมกีารท างานในโรงงานอุตสาหกรรม                                 
ค่าจ้างมาจากการเจรจาต่อรอง

ยุคหลงัสงครามโลกคร้ังทีส่อง รัฐบาลเร่ิมเข้ามาแทรกแซง  โดยก าหนดอตัราขั้นต ่า
ส าหรับเอกชน  มรการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เพิม่
มากขึน้เพ่ือเป็นการจูงใจลูกจ้าง



ความส าคญัของการบริหารค่าตอบแทน

ความส าคญัต่อลูกจ้าง

ความส าคญัต่อองค์การ

ความส าคญัต่อสังคมโดยส่วนรวม



ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารค่าตอบแทน

ทฤษฎค่ีาจ้าง ทฤษฎีพฤติกรรมค่าจ้าง



ทฤษฎค่ีาจ้าง

ทฤษฎีค่าจ้างดั่งเดิม

ทฤษฎีค่าจ้างตามแนว
เศรษฐศาสตร์แรงงาน

ทฤษฎีค่าจ้างตามแนว
เศรษฐศาสตร์สถาบัน

ทฤษฎค่ีาจ้าง



ทฤษฎค่ีาจ้างดั่งเดิม

1. • ทฤษฎค่ีาจ้างพอประทังชีพ

2. • ทฤษฎกีองทุนค่าจ้าง

3. •ทฤษฎผีลติภาพหน่วยสุดท้ายของแรงงาน
or

4. • ทฤษฎีการต่อรองค่าจ้าง

5. • ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจการซ้ือ



ทฤษฎค่ีาจ้างตามแนวเศรษฐศาสตร์แรงงาน

อุปทานแรงงาน

อุปสงค์แรงงาน

การเจรจาต่อรองร่วม

โครงสร้างเงินเดือน

ระดบัค่าจ้างโดยทัว่ไป

ทฤษฎค่ีาจ้างตาม
แนวเศรษฐศาสตร์แรงงาน
ประกอบด้วยข้องมูลเหล่านี้



ทฤษฎพีฤติกรรมค่าจ้าง

1. • ทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการ ของ Abraham  Maslow

2. • ทฤษฎคีวามคาดหวัง  ของ Victor  Vroom 

3. •ทฤษฎีสองปัจจัย  ของ Frederick  Herzberg )
or

4. • ทฤษฎแีรงจูงใจด้านความส าเร็จ ของ David  McCleland

5. • ทฤษฎีความเสมอภาค ของ Stacy  J.  Adams



หลกัพืน้ฐานในการก าหนดค่าตอบแทน

หลกั 7 ประการในการก าหนดค่าตอบแทน   ตามทัศนะของ 
Thomas  Patten (AE-BASIC) 

การก าหนด
ค่าตอบ
แทน

A :Adequacy
E : Equity
B : Balance
A : Accept
S : Security
I : Incentive
C : Cost  effective



นักบริหารค่าตอบแทน

นักบริหารค่าตอบแทน  คือ  ผู้รับผิดชอบโดยตรงใน
งานค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของนักบริหารค่าตอบแทน  
มีดังนี้
1. ก าหนดแผนค่าตอบแทนที่อาศัยหลักการและนโยบายที่

ได้รับการยอมรับจากทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
2. สร้างเกณฑ์ส าหรับการพจิารณาค่าตอบแทนที่ “ยุติธรรม”  

ส าหรับการเจรจาต่อรองร่วม
3. ก าหนดและบริหารระบบประเมินผลค่าตอบแทน
4. บันทกึและเกบ็รักษาเกีย่วกบั JD และ JS
5. วเิคราะห์งานแต่ละต าแหน่ง



คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักบริหารค่าตอบแทน

( 3 F’s )

ความยติุธรรม
( Fair)

มัน่คง
( Firm)

เป็นมิตร
( Friendly)



ขอบเขตของการบริหารค่าตอบแทน

การออกแบบและการ
วเิคราะห์งานและ

ต าแหน่ง
การประเมินค่างาน

การส ารวจ
ค่าตอบแทน

การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
การน านโยบายและแผน
ค่าตอบแทนไปปฏิบัติ

ภารกจิของนักบริหารค่าตอบแทน



ปัจจัยที่เกีย่วข้องในการบริหารค่าตอบแทน

การบริหารค่าตอบแทน  
การประเมินค่างาน  การ
ประเมินการปฏิบัติงาน
และแผนค่าตอบแทนต้อง
สอดคล้องกันทั้งองค์การ  
โ ด ย ก า ร ก า ห น ด
ค่าตอบแทนต้องพจิารณา
จ า ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ                
ทั้ง 6 อย่าง

1. องค์การ 2. การจัดการ

3. การบริหาร 4. ลูกจ้าง / พนักงาน

5. ท้องถิ่น 6. สาธารณชน


