
นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน



นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน
……. แนวคดิเกีย่วกบันโยบายในการบริหารค่าตอบแทน …….

นโยบายในการบริหารค่าตอบแทนของ
องค์การ  เป็นกลไกที่จะให้ลูกจ้างหรือพนักงาน
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ   ให้บรรลุเป้าหมาย
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

โดยให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนด้านแรงงานอยู่
ในระดับที่เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและ
คว ามส าม า รถ ในก าร จ่ า ยขององ ค์ ก า ร                               
โดยลูกจ้างพงึพอใจในค่าตอบแทนทีไ่ด้รับ



นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน
……. แนวคดิเกีย่วกบัแนวปฏิบัตใินการบริหารค่าตอบแทน…….

แนวปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน
จะต้องดึงดูดใจให้คนที่ มีความสามารถมา
สมัครเข้าท างานกับองค์การ  และเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่ามีความถูกต้องตาม
หลกัวชิาการ  เพ่ือให้เกดิความยุติธรรมและเป็น
ธรรมในการจ้างงาน



นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน
…..เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการบริหารค่าตอบแทน…..

คือการใช้การติดต่อส่ือสาร 2 ทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  การยอมรับ
ในความถูกต้อง  และได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ ยว ข้อง   และเ พ่ือการปรับปรุงการบริหาร
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบอย่างทนัการณ์



ปัจจัยในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน

ปัจจัยการก าหนด
นโยบายค่าตอบแทน
( มี 12 ประการ )

1. เน้ือหาสาระของงาน

2. ระดับมาตรฐานค่าครองชีพ

3. อุปทานของแรงงาน

4. การเปรียบเทียบระดับค่าตอบแทน  
ทั่ว ๆ ไปในตลาดแรงงาน



ปัจจัยในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน

ปัจจัยการก าหนด
นโยบายค่าตอบแทน
( มี 12 ประการ )

5. ฐานะทางการเงินและความสามารถ
ในการจ่ายของกจิการ

6. ช่ือเสียง  สถานภาพ  ขนาด  และ
ประเภทกจิการในสังคมและธุรกจิ 

7. โครงสร้างของค่าตอบแทนของ
องค์การ 

8. วตัถุประสงค์และสถานการณ์ของ
องค์การ



ปัจจัยในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน

ปัจจัยการก าหนด
นโยบายค่าตอบแทน
( มี 12 ประการ )

9. ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลติด้านแรงงาน 

10. ทศันคติและท่าทขีองลูกจ้าง
พนักงาน 

11. บทบาทของสหภาพแรงงาน 

12. กฎหมายค่าจ้างขั้นต ่า 



หลกัและวธีิการก าหนดการจ่ายค่าตอบแทน

1. • ต้องสามารถกระตุ้นและจูงใจคนงาน

2. • ต้องเป็นหลกัการทีเ่อือ้อ านวยต่อการบ ารุงขวญัคนงาน

3. • ต้องสามารถสร้างบรรยากาศการแข่งขันการท างาน

4.
• ต้องสะดวกคล่องตัวในการคดิค านวณค่าแรงออกเป็น
ตัวเงิน

5. • ต้องเป็นหลกัการทีไ่ม่ยดึติดคงที่ตายตัว

…...หลกัก าหนดการจ่ายค่าตอบแทน…….



หลกัและวธีิการก าหนดการจ่ายค่าตอบแทน

….วธีิการก าหนดการจ่ายค่าตอบแทน….

2.1  การจ่าค่าตอบแทน                            
ตามเวลาที่ใช้ในการท างาน

2.2  การจ่าค่าตอบแทน                            
ตามจ านวนผลผลติ

วธีิการ
ก าหนด

ค่าตอบแทน



2.1  การจ่ายค่าตอบแทนตามเวลาที่ใช้ในการท างาน

เป็นการจ่ายค่าตอบแทนโดยก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนตามเวลาที่ใช้ในการท างาน   อาจจะ
เป็นต่อช่ัวโมง  ต่อวัน  ต่อสัปดาห์ 

ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมตามสภาพ
และประเภทของการปฏิบัติงาน



2.1  การจ่ายค่าตอบแทนตามเวลาที่ใช้ในการท างาน

..ข้อด.ี.
• คดิค่าตอบแทนได้สะดวก  ไม่ต้องคอยแยกว่าผลงานที่ผลติได้เป็นของ

ใคร  จ านวนเท่าใด1.
• เหมาะกบังาน  หรือผลผลติทีไ่ม่สามารถแยกแยะ  นับออกเป็นหน่วยหรือ

เป็นช้ิน ๆ ได้2.
• เหมาะกบังานทีต้่องการควบคุมคุณภาพในการผลติเป็นส่ิงส าคญัมากกว่า

ทีจ่ะมุ่งในด้านปริมาณของผลผลติเท่าน้ัน3.
• ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนทีแ่น่นอนตามเวลาทีท่ างาน  ไม่แปรผนัตาม

ความสามารถ4.

• การจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงนิเดือน  ท าให้ผู้ท างานรู้สึกภาคภูมิและศักดิศศรี5.



2.1  การจ่ายค่าตอบแทนตามเวลาที่ใช้ในการท างาน

..ข้อเสีย..

• วธีินีไ้ม่กระตุ้นและจูงใจให้ลูกจ้างกระตือรือร้น
ในการท างาน1.

• วธีินีไ้ม่เป็นการยุติธรรมระหว่างคนงานที่มี
ความสามารถและความขยนั2.

• ต้องใช้เวลาในการควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิด3.



2.2  การจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนผลผลติ

เป็นการจ่ายตามผลงานจริง ๆ  

ค่าตอบแทนจะเท่ากบัอตัราต่อหน่วยคูณด้วย
จ านวนผลติภัณฑ์ที่ท าได้   



..ข้อด.ี.
• เป็นการจ่ายอย่างยุตธิรรมตามความสามารถและความขยนั1.

• เป็นวธีิหน่ึงที่ท าให้ผลผลติเพิม่ขึน้2.

• ท าให้คนงานปรับปรุงประสิทธิภาพและวธีิการท างานของตนเอง3.

• เป็นวธีิทีเ่หมาะกบัการผลติสินค้าที่เน้นด้านปริมาณ4.

• เป็นวธีิทีท่ าให้สามารถวางแผนการก าหนดค่าตอบแทนได้ล่วงหน้า5.

2.2  การจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนผลผลติ



..ข้อเสีย..

• ท าให้เกดิปัญหาในการควบคุมคุณภาพของสินค้า1.

• กรณีที่ผลผลติแต่ละหน่วยต้องใช้แรงงานจากหลายฝ่าย  
จะท าให้จัดสรรค่าตอบแทนต่อหน่วยยาก2.

• ความแตกต่างทางด้านรายได้ของคนงานแตกต่างกนั  
อาจจะท าให้เกดิความขัดแย้ง3.

2.2  การจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนผลผลติ



2.3  การจ่ายค่าตอบแทนตามผลก าไร

เป็นการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ  โดย
ก าหนดอตัราพื้นฐาน  บวกด้วยเงินเพิม่พิเศษ  ซ่ึง
จะคิดเฉลี่ยตามผลก าไรที่กิจการได้รับ  ซ่ึงอาจจะ
จ่ายเป็นงวด  และผลก าไรทีอ่าจจะเงินสด  หรือใบ
หุ้น

จุดมุ่งหมายของการจ่ายประเภทนี้  เพ่ือ
จูงใจให้คนงานพยายามปรับปรุงการท างาน
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่ดีที่สุด
ในต้นทุนต ่าสุดเพ่ือให้ได้ก าไรสูงสุด



การควบคุมการบริหารค่าตอบแทน

การควบคุมค่าตอบแทนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติไป
พร้อม ๆ กัน  เพ่ือให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์การมั่นใจ
ว่า  การบริหารและการปฏิบัติเร่ืองค่าตอบแทนน้ันมี
ความถูกต้อง  ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  และสอดคล้อง
กับข้อตกลงสภาพการจ้างที่ ไ ด้ท าไว้กับสหภาพ
แรงงาน หรือค าช้ีขาดของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพนัธ์

…ความมุ่งหมายในการควบคุมการบริหารค่าตอบแทน…



เคร่ืองมือที่ช่วยในการบริหารค่าตอบแทน

เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ
บริหารค่าตอบแทน

การติดต่อส่ือสารเพื่อ
การบริหาร
ค่าตอบแทน

ระเบียบปฏิบติัและการ
สัง่การในการบริหาร

ค่าตอบแทน

การกระจายอ านาจใน
การบริหาร
ค่าตอบแทน



การตดิต่อส่ือสารเพ่ือการบริหารค่าตอบแทน

เป็นการส่ือสารในลกัษณะสองทาง

กลุ่มที่ ต้องท าการส่ือสารคือ  พนักงานและกลุ่ม
พนักงาน  สหภาพแรงงาน  กลุ่มพนักงานระดับบังคับ
บัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและ
บริหารค่าตอบแทน

การติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้เกิด
ความเข้าใจ  การยอมรับ  และได้รับความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน



ระเบียบปฏิบัติและการส่ังการในการบริหารค่าตอบแทน

ระเบียบปฏิบัติควรมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร    เ พ่ื อ ใ ห้ ง่ าย ต่อการปฏิบัติ และตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง  ท าให้มีหลักประกันในการปฏิบัติ  ในการ
บริหารค่าตอบแทนด้วยความยุติธรรมและถูกต้องตามข้อ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง

การส่ังการเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติ
ในเร่ืองที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบที่มีอยู่เดิม  
หรือเม่ือเกดิความจ าเป็นเป็นคร้ังคราว



1. แนวปฏบัตเิพ่ือความยุตธิรรมภายในองค์การ
1.1 การวเิคราะห์งาน(JOB ANALYSIS)
1.2 การพรรณาลกัษณะงาน (JOB DESCRIPTION)
1.3 การก าหนดลกัษณะเฉพาะของงาน (JOB SPECIFICATION)
1.4 การประเมินค่างาน(JOB EVALUATION)
1.5 การจ าแนกต าแหน่ง(POSITION CLASSIFICATION)

2. แนวปฏิบัตเิพ่ือความยุตธิรรมภายนอกองค์การ
2.1 การส ารวจเปรียบเทียบค่าจา้งกบักิจการอ่ืน



3. แนวปฏบิตัเิพื่อการด าเนินการบรหิารอตัราค่าจา้งและเงนิเดือน
3.1 การก าหนดโครงสรา้งของค่าจา้ง(PAY STRUCTURE)
3.2 การก าหนดลกัษณะ ประเภท และเวลาในการจ่ายค่าจา้งและเงนิเดอืน

3.3 การก าหนดระดบัค่าจา้ง(PAY LEVEL)
3.4 การเพิม่หรอืลดอตัราค่าจา้งและเงนิเดอืน
3.5 ผลประโยชนเ์กื้อกูล


