


บทที่ 7
ค่าตอบแทน
(Compensation)



บทน า

• ค่าตอบแทน
• แรงจูงใจในการท างาน
• ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ท่ีมา : https://www.rawpixel.com/

https://www.rawpixel.com/


ค่าตอบแทน

• ความหมาย
• ส่วนประกอบของค่าตอบแทน
• วตัถุประสงคใ์นการบริหารค่าตอบแทน
• ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าตอบแทน
• นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทน
• การก าหนดค่าตอบแทน
• การส ารวจค่าตอบแทน
• ขอ้ควรพิจารณาในการก าหนดค่าตอบแทน



ความหมาย

ค่าตอบแทน หมายถงึ  การให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้าง  เงนิเดือน  หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่
องค์การได้ให้กบับุคลากรเพ่ือเป็นการตอบแทนการท างาน
- เงินเดือน   พนักงานที่ปฏิบัตงิานในส านักงาน นักวชิาชีพ

ผู้บริหาร  เรียกว่า  พนักงานคอปกขาว  (White Collar)
- ค่าจ้าง   พนักงานระดบัปฏิบัตกิารในโรงงาน   คนงาน   ลูกจ้าง

รายวนั  เรียกว่า  พนักงานคอปกน า้เงิน  (Blue Collar)



ส่วนประกอบของค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

ความส าคัญของงาน

จูงใจในการปฏบัิตงิาน

ค่าตอบแทนพเิศษ

ผลประโยชนอ์ืน่



วตัถุประสงค์ในการบริหารค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

3. จูงใจการปฏบัิตงิาน1. ดงึดูดบุคลากร

2. บริหารต้นทุน



ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อค่าตอบแทน

1.  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัพนักงาน
1.1  ค่างานเปรียบเทียบ “งานเท่ากนั จ่ายเท่ากนั” (Equal Work, Equal Pay)

1.2 การปฏิบติังาน
1.3 อาวโุส
1.4 ประสบการณ์
1.5 ความสามารถ 



2.  ปัจจัยแวดล้อม
2.1 ระดบัค่าจ้างทัว่ไป
2.2 ศักยภาพในการจ่ายค่าตอบแทนขององค์การ
2.3 ค่าครองชีพ
2.4 องค์การด้านแรงงาน
2.5 อทิธิพลของภาครัฐ

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อค่าตอบแทน



นโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัค่าตอบแทน

1. การก าหนดค่าตอบแทนให้ต ่ากว่าอตัราทัว่ไป
: อุปทานแรงงานสูง งานไม่ซบัซอ้น

2.  การก าหนดค่าตอบแทนในระดบัเดียวกนักบัอตัราทั่วไป
: ตลาดแรงงานสมดุล

3.  การก าหนดค่าตอบแทนให้สูงกว่าอตัราทั่วไป
: การแข่งขนัแยง่ชิงแรงงาน “การซ้ือตวับุคลากร”



การก าหนดค่าตอบแทน

การประเมินค่างานสามารถกระท าได้  2  วธีิ  ดงันี ้:-
1. การประเมินค่างานเชิงคุณภาพ

: จ าแนก เปรียบเทยีบ จดัล าดบังานตามความส าคญั
2. การประเมินค่างานเชิงปริมาณ

: วเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละงานในรูปของตวัเลข



การก าหนดค่าตอบแทน
กระท าได้  2  วธีิ  ดงันี ้:-
1.  พจิารณาลกัษณะงาน
1.1 จดัล าดบัความส าคญั
ขอ้ดี ด าเนินการง่าย รวดเร็ว ประหยดัค่าใชจ่้าย
1.2 ก าหนดราคาตลาด
1.3 อาศัยราคาตลาดเป็นแนวทาง
1.4  ก าหนดต าแหน่ง จ าแนกงานเป็นกลุ่ม แลว้ศึกษาเปรียบเทียบ
การพิจารณาอาชีพ และ การก าหนดชั้นงาน



2. พจิารณาปัจจัยในการปฏิบัตงิาน
2.1 วธีิก าหนดคะแนนเป็นตัวเลข

ก าหนดคะแนน เพื่อสร้างมาตรฐาน ความชดัเจน
2.2 วธีิใช้ปัจจัยอ่ืนแทนปัจจัยในการปฏิบัตงิาน 

เช่น อายงุาน ประสบการณ์ และการศึกษา

การก าหนดค่าตอบแทน (ต่อ)



เหตุผลในการส ารวจค่าตอบแทน

1. เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม
2. เพ่ือธ ารงรักษาพนักงานทีม่คีวามสามารถให้อยู่กบัองค์การ
3. เพ่ือจูงใจให้พนักงานปฏิบัตงิานอย่างมปีระสิทธิภาพ



ค่าตอบแทน



ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการส ารวจค่าตอบแทน
1. คุณสมบัตขิององค์การ

1.1 ชนิดขององค์การ
1.2 ขนาดขององค์การ
1.3 ประเภทกจิกรรมทางธุรกจิ

2. ลกัษณะของแรงงาน
3. คุณสมบัตพิเิศษ



ข้อควรพจิารณาในการก าหนดค่าตอบแทน

1. ระยะเวลา
1.1 ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน
1.2 การหยุดพกัระหว่างวนั
1.3 วนัหยุด เช่น วนัส าคญั วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี 

2. อตัราค่าตอบแทน
2.1  ต้องมีความยุตธิรรม 2 ระดับ

- เปรียบเทียบกบัค่าครองชีพ ผลตอบแทนในตลาดแรงงาน
- ความสามารถและคุณสมบติั

2.2 ต้องมีความมั่นคง



อตัราค่าจ้างขั้นต ่า



ค่าแรงขั้นต ่าของประเทศใน AEC



Thank You





แบบฝึกหัด

1. จงอธิบายความหมายของค่าตอบแทน เงินเดือน และค่าจา้ง
2. จงอธิบายวตัถุประสงคข์องการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บับุคลากร
3. “งานเท่ากนั จ่ายเท่ากนั” (Equal Work, Equal Pay) หมายถึงอะไร
4. องคก์ารสามารถก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร

ไดก่ี้ลกัษณะ อะไรบา้ง
5. เหตุใดองคก์ารจึงตอ้งท าการส ารวจค่าตอบแทน
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