
บทท่ี 9  
การก าหนดค่าตอบแทน 

 
บุคคลทุกคนเมื่อตัดสนิใจเข้ามาร่วมงานกบัองค์การ ปฏบัิติงานให้กบัองค์การกย่็อมต้องการ

ค่าตอบแทนในการท างาน บุคคลที่มีความรู้ความสามารถกมี็แนวโน้มว่าจะต้องปฏบัิติงานมาก หรือมี

ภาระรับผิดชอบมากและสร้างผลผลิตหรือผลงานในระดับที่มีประสทิธภิาพสูงให้กบัองค์การ  ฉะน้ัน

เขาย่อมต้องคาดหวังว่าจะได้รับค่าตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ ปัญหาที่องค์การจะต้องเผชิญและ

ต้องตัดสนิใจคือ จะท าอย่างไรจึงจะจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธภิาพ ประสทิธิผล ซ่ึง

หมายความว่าการจ่ายต้องคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัค่าตอบแทนซ่ึงถือเป็นต้นทุนที่องค์การต้องเสียไป แต่ก็

ต้องเป็นการจ่ายที่ผู้รับหรือตัวพนักงานผู้ปฏบัิติงานเองกต้็องพึงพอใจด้วยเช่นกนั มิฉะน้ันจะเกดิ

ปัญหาหรือผลเสยีต่างๆ ตามมา เราจึงควรต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกบัค่าตอบแทนมากข้ึน 

ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้  
 

ความหมายของค่าตอบแทน 
 

นักวิชาการได้ให้ความหมายค่าตอบแทนในเชิงวิชาการไว้หลากหลาย ดังน้ี 
 
ค่าตอบแทน หมายถึง การให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าจ้าง 

เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่องค์การให้แก่บุคลากรเพ่ือเป็นการตอบแทนการ

ท างานของบุคคล (ณัฏฐพันธ ์เขจรนันทน์, 2542, หน้า 238) 
 

ค่าตอบแทน หมายถึง การจ่ายให้กบัการท างาน อาจเรียกเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือนกไ็ด้ เงิน

ค่าจ้าง หมายถึง เงินที่คนงานได้รับโดยถือเกณฑจ์ านวนช่ัวโมงที่ท  างาน ค่าจ้างจะข้ึนลงตามช่ัวโมง

ท างาน ส่วนเงินเดือน ได้แก่รายได้ที่ได้ประจ า ในจ านวนคงที่ไม่เปล่ียนแปลงไปตามจ านวนช่ัวโมง

ท างานหรือจ านวนผลผลิต โดยปกติขึ้นอยู่กบัระยะเวลาการท างาน (เสนาะ ติเยาว์, 2543, หน้า 

144) 
 

ค่าตอบแทน หมายถึง สิ่งที่องค์การหรือหน่วยงานจ่ายให้แก่ผู้ปฏบัิติงานเพ่ือเป็นสิ่งตอบ

แทนในการท างานให้องค์การ โดยทั่วไปมักหมายหมายถึงค่าตอบแทนโดยปกติ ซ่ึงประกอบด้วย

ปัจจัยที่เป็นตัวเงินกบัปัจจัยที่ไม่เป็นตัวเงิน (บรรยงค์ โตจินดา, 2543, หน้า 247) 
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นอกจากน้ี ยังมีผู้ให้ความหมายของการบริหารค่าตอบแทนว่าเป็น การบริหารค่าจ้างและ

เงินเดือน ซ่ึงให้ความหมายว่า หมายถึง การวางแผน การจัดระบบงานและการควบคุมกจิกรรม ที่ซ่ึง

เกี่ยวข้องกบัการจ่ายผลตอบแทนทั้งที่เป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมให้กบัพนักงาน ทั้งน้ีเพ่ือ

แลกกบัผลงานหรือบริการที่พนักงานได้ท าให้ (ธงชัย สนัติวงษ์, 2540, หน้า 1)  
 
การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนหรือค่าตอบแทน หมายถึง การวางแผนการจัดรูปงานและ

การควบคุมกจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการจ่ายค่าตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ลูกจ้าง ซ่ึง

ท างานหรือให้บริการตามที่ได้ตกลงกนัไว้ (บรรยงค์ โตจินดา, 2543, หน้า 257) 
 
กล่าวโดยสรุป คือ ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง สิ่งที่จ่ายให้กบับุคลากรเพ่ือ

ทดแทนการท างานของบุคลากร ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินกไ็ด้ การให้เป็นตัวเงิน

อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงินชดเชย บ าเหนจ็ บ านาญ เป็นต้น ส่วนการให้ใน

ลักษณะไม่ใช่ตัวเงินได้แก่ ผลประโยชน์ สวัสดิการ หรือการให้บริการต่างๆกบัพนักงานในรูปแบบที่

ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น รถรับส่ง การบริการด้านสขุภาพ ให้การประกนัต่างๆ เป็นต้น  
 

ค าว่าค่าตอบแทนจากความหมายของศัพทภ์าษาองักฤษ Compensation ข้างต้น หมายถึง
ตัวเงินหรืออาจไม่ใช่ตัวเงินกไ็ด้ แต่ตามกฎหมายของประเทศไทยนั้น ค่าตอบแทน ซ่ึงหมายถงึ

ค่าจา้งหรือเงินเดือนนั้น ตอ้งเป็นตวัเงินเท่านั้น นายจ้างหรือตามกฎหมาย เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” เมื่อ
ตกลงจะให้พนักงานที่รับเข้ามาใหม่เข้ามาท างานให้กบัองค์การซ่ึงพนักงานใหม่ที่เข้ามาน้ี ตาม

กฎหมาย เรียกว่า “ลูกจ้าง”  และนายจ้างจะท า “สญัญาจ้าง” กบัลูกจ้างก่อนที่จะท างานให้ ซ่ึงใน
สญัญาจ้างจะระบุ ถึง “ค่าจ้าง” ที่ลูกจ้างจะได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ค าส าคัญต่างๆข้างต้น จะได้กล่าวถึงความหมายไว้ ดังน้ี (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 

2547, หน้า 2) 
  
 ลูกจา้ง หมายความว่า ผู้ซ่ึงตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร 
 

ผูว่้าจา้ง หมายความว่า ผู้ซ่ึงตกลงว่าจ้างบุคคลอกีบุคคลหน่ึงให้ด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่ 
บางส่วนของงานใดเพ่ือประโยชน์แก่ตน โดยจะจ่ายสนิจ้างตอบแทนผลส าเรจ็แห่งการงานที่ท  าน้ัน 
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สญัญาจา้ง หมายความว่า สัญญาไม่ว่าเป็นหนังสอืหรือด้วยวาจาระบุชัดเจน หรือเป็นที่เข้าใจ 

โดยปริยาย ซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะท างานให้แก่บุคคลอกีบุคคลหน่ึงเรียกว่านายจ้างและ

นายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ท  างานให้ 
 

ค่าจา้ง หมายความว่า เงิน ที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกนัจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างาน  
ตามสญัญาจ้างส าหรับระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายช่ัวโมง รายวัน รายสปัดาห์ รายเดือน หรือ

ระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ในเวลาท างานปกติของวันท างาน และ
ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท างาน แต่

ลูกจ้างมีสทิธิ์ได้รับตามพระราชบัญญัต ิ  
 
ใน “สญัญาจ้าง” ที่นายจ้างและลูกจ้างมีข้อผูกพันต่อกนัน้ัน จะใช้ค าว่า “ค่าจ้าง” แทนค าว่า  

“ค่าตอบแทน” ซ่ึงหมายความรวมถึง ทั้งเงินค่าจ้าง (Wage) คือการจ่ายเป็นรายช่ัวโมง และเงินเดือน 
(Salary) คือการจ่ายแบบเหมาจ่าย (ดูหัวข้อประเภทของค่าตอบแทน) องค์การจ าเป็นต้องมีการจ่าย
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างหรือเงินเดือนให้กบับุคคลที่เข้ามาท างานเน่ืองจากวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี 

 
วตัถุประสงคข์องการจ่ายค่าตอบแทน 
 
 การจ่ายค่าตอบแทนขององค์การ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี  
 

1. เพือ่ดึงดูดบุคคลทัว่ไปเขา้มาท างานในองคก์าร 
     เน่ืองจากทุกคนย่อมต้องการค่าตอบแทนในการท างาน ฉะน้ันหากองค์การต้องการให้

บุคคลต่างๆเข้ามาร่วมงานด้วยกต้็องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ในระดับที่บุคคลน้ันๆพอใจ เป็นระดับ

ที่รับได้ 
2. เพือ่ควบคุมตน้ทุนค่าแรงงาน 
     องค์การจะต้องก าหนดค่าตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑแ์ละต้องมีการวางแผนไว้ก่อน 

เพ่ือที่องค์การจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายไว้ได้ เน่ืองจากค่าตอบแทนของพนักงานในองค์การกคื็อ 

ค่าใช้จ่ายอย่างหน่ึงขององค์การน่ันเอง 
3. เพือ่จูงใจพนกังานใหท้ างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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     ค่าตอบแทนมีหลายชนิด หลายประเภท หลายชนิดที่การสร้างผลผลิตและผลงานของ

พนักงานมีอทิธพิลต่อการจ่ายค่าตอบแทนไม่ทางตรงกท็างอ้อม ดังน้ันพนักงานจึงพยายามที่จะ

ท างานมากขึ้น เพ่ือจะได้ค่าตอบแทนมากขึ้น 
4. เพือ่สรา้งความพอใจรกัษาพนกังานใหอ้ยู่ในองคก์ารต่อไป 
     การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม สมเหตุสมผล คือมีความยุติธรรมและพอเพียง ท าให้

พนักงานท างานด้วยความพอใจ ไม่มีการลาออกหรือการร้องทุกข์ และพอใจที่จะอยู่กับองค์การต่อไป

นานๆ เป็นการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างหน่ึงที่ส าคัญ 
ทฤษฎีค่าจา้ง 
 

แม้ปัจจุบันความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมได้เจริญรุดหน้าไปมากกต็าม แต่ทฤษฎีค่าจ้างก็

ยังคงต้องอาศัยความรู้ตามทฤษฎีค่าจ้างที่เคยใช้มาในอดีต น ามาผสมผสานกบัความรู้สมัยใหม่ แต่ก็

มีบางส่วนที่เรากยั็งคงใช้ความรู้จากทฤษฎีเดิม ทฤษฎีค่าจ้างที่ส าคัญ (ธงชัย สนัติวงษ์, 2540, หน้า 

12) สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 
1. ทฤษฎีค่าจา้งทียุ่ติธรรม (The Just Price Wage)  
     ทฤษฎีน้ีมีความคิดว่า ค่าจ้างซ่ึงสามารถช่วยให้ผู้ท างานด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม

ใกล้เคียงกบัลักษณะของงานที่ท  าอยู่ หรืออยู่ในระดับเดียวกนักบัระดับช้ันฐานะที่เขาด ารงชีพอยู่ 

ดังน้ัน ตามแนวทางน้ีหากบุคคลใดได้ท างานในต าแหน่งที่ส าคัญข้ึน ค่าจ้างที่ยุติธรรมของเขากจ็ะต้อง

สงูขึ้นเทา่เทยีมกนัด้วย ทฤษฎีค่าจ้างน้ี ถือได้ว่าเป็นทฤษฎีเก่าแก่ที่มีมาช้านานแล้วในสงัคมเศรษฐกจิ

สมัยเดิมต้ังแต่ยุคโบราณจนกระทั่งมาถึงยุคกลางที่มีการจ้างแรงงานมากข้ึน การต้องมีวิธกี  าหนด

ราคาค่าแรงงานจึงมีความส าคัญในสมัยน้ัน แต่ระดับการจ่ายในระยะแรกส่วนมากยังอยู่ในระดับต ่า 

โดยถือหลักเพียงเพ่ือให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามควร และยังไม่สมัพันธก์บัต้นทุนผลผลิตแต่อย่าง

ใด 
2. ทฤษฎีค่าจา้งในสมยัเดิม (Classical Wage Theory) 
     ทฤษฎีค่าจ้างที่ยุติธรรมได้อยู่ในความนิยมเร่ือยมาจนกระทั่งปี ค.ศ. 1870 ซ่ึงอยู่ใน

ระยะน้ันนักเศรษฐศาสตร์เร่ิมเหน็ความส าคัญของต้นทุนด้านแรงงาน ว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่มี

ความส าคัญมากข้ึน จึงได้พยายามหาวิธกีารจ่ายค่าตอบแทนค่าจ้างที่ดีข้ึนกว่าแบบเดิมซ่ึงเคยใช้มา 

ทฤษฎีมี 2 ทฤษฎี คือ 
 

2.1 ทฤษฎีค่าจ้างที่อยู่รอด (The Subsistence Wage Theory) ทฤษฎีน้ีพยายาม  
เช่ือมโยงค่าจ้างให้สัมพันธก์ับประชากร จ านวนแรงงาน และการอยู่รอด หลักการของทฤษฎีกค็ือ ใน

ระยะยาวแล้ว ค่าจ้างจะต้องปรับตัวตามธรรมชาติจนอยู่ในระดับที่จะช่วยให้แรงงานอยู่รอดได้ ซ่ึงเม่ือ
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มีแรงงานน้อย ค่าจ้างสงู กจ็ะเป็นการจูงใจให้มีการผลิตแรงงานเพ่ิมเข้ามา และจะมีผลให้ค่าแรงงาน

ตกต ่าลงอกีหมุนเวียนกนัไป เป็นวัฎจักร ทฤษฎีน้ีจะมีใช้บ้างเฉพาะในสังคมที่มีการพัฒนาน้อยเทา่น้ัน 
2.2 ทฤษฎีค่าจ้างตามกองทุนค่าจ้าง (Wage Fund Theory) ถือหลักว่า นายจ้างต่างจะ 

มีกองทุนจ านวนหน่ึงส าหรับเพ่ือการจ่ายค่าจ้าง และส่วนแบ่งของพนักงานแต่ละคนจะมีเทา่ใดน้ันจะ

กระท าโดยการแบ่งเฉล่ียออกตามจ านวนพนักงาน ดังน้ัน ค่าจ้างจึงข้ึนลงตามการขยายตัวเติบโตของ

ประชากร หรือตามขนาดของกองทุน หรือทั้ง 2 กรณี 

 
ทฤษฎีค่าจ้างสมัยเดิมทั้ง 2 กรณีต่างกมี็จุดอ่อนที่ไม่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ยกระดับตน 

เองไปสู่ช้ันฐานะที่มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 
 

3. ทฤษฎีค่าจา้งผลผลิต (Productivity Theory) 
     ทฤษฎีน้ี จุดสนใจอยู่ที่การพิจารณาถึงความสัมพันธร์ะหว่าง ค่าจ้าง ผลผลิต และการจ้าง

งาน เป็นส าคัญ ในการการพิจารณาถึงความสัมพันธร์ะหว่างค่าจ้างกบัผลผลิตน้ี นักทฤษฎีต่างก็

พยายามดูถึงประสิทธภิาพผลผลิตของแรงงานเป็นตัวหลัก และจะอาศัยตัวผลผลิตน้ีเป็นฐานส าหรับ

การจ่ายค่าจ้าง โดยคิดตามค่าของงานที่ท  าออกมาได้น่ันเอง แบ่งเป็น 2 ทฤษฎีย่อย คือ 

 

3.1 ทฤษฎีค่าจ้างตามผลผลิตสดุท้าย ค่าจ้างที่จ่ายให้พนักงานจะเทา่กบัมูลค่าของผล 

ผลิตส่วนที่เพ่ิมเติมข้ึนมาจากผลผลิตรวมตามปกติที่ท  าได้(ทั้งน้ีโดยถือว่าผลผลิตจากปัจจัยอื่นๆล้วน

คงที่) มูลค่าของผลผลิตที่คนงานท าได้น้ัน การพิจารณาจะท าโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่นายจ้าง

ได้รับมาอนัเน่ืองจากผลผลิตคนงานที่สูงข้ึน  สภาพการจ้างงานจะมีลักษณะ คือ จากการจ้างคนงาน

เข้ามาแต่ละคนน้ันจะท าให้ผลผลิตเพ่ิมสงูขึ้นจะกระทั่งถึงจุดหน่ึงที่ผลได้จะลดต ่าลง  ดังน้ันนายจ้าง

ยังคงสามารถจ้างงานได้ตราบเทา่ที่ค่าจ้างที่จ่ายยังคงน้อยกว่ารายได้ที่ได้รับจากการขายผลผลิตที่

ผลิตเพ่ิมข้ึน  

3.2 ทฤษฎีประสิทธภิาพผลผลิต ทฤษฎีน้ียอมเปิดโอกาสให้พนักงานแต่ละคนแสดง 

ความสามารถเพ่ิม(หรือลด)ค่าจ้างของตน ตามประสิทธิภาพผลผลิตที่ตนท าได้  ทฤษฎีน้ีมีข้อสมมติ

ว่า เม่ือใดที่คนงานได้รับโอกาสให้ท าการเพ่ิมผลผลิตให้สูงกว่าผลงานมาตรฐานที่ต้ังไว้แล้ว ดังน้ี 

รายได้ของคนๆน้ันกจ็ะเพ่ิมสงูข้ึนตามกนั ในทางตรงข้าม หากผลงานที่ท  าได้มีระดับต ่ากว่ามาตรฐาน

แล้ว ดังน้ัน รายได้ของคนๆน้ันกจ็ะคงระดับอย่างเดิมหรือลดต ่ากว่าระดับถัวเฉล่ีย โดยสรุป ค่าจ้าง

ตามผลผลิตน้ีมุ่งพยายามที่จะสมัพันธค่์าจ้างและเงินเดือนให้เป็นไปตามผลผลิตที่ท  าได้เป็นส าคัญ 

 
4. ทฤษฎีค่าจา้งจากผลของการเจรจาต่อรอง (Bargaining Theory of Wage) 

ทฤษฎีน้ีมีข้อสมมติว่า แท้จริงแล้วค่าจ้างของงานระดับต่างๆจะมีหลายอัตรา โดยจะมี 
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การกระจายเป็นช่วงของอตัราค่าจ้างหลายๆอตัราด้วยกนั โดยระดับสูงสดุกจ็ะเป็นค่าจ้างสงูสดุที่

นายจ้างเตม็ใจจะจ่าย และระดับต ่าสดุคือค่าจ้างต ่าสดุที่ซ่ึงคนงานจะเตม็ใจรับ ในการน้ีนายจ้างและ

ลูกจ้างกจ็ะท าการต่อรองกนัเพ่ือก าหนดค่าจ้างที่แท้จริงข้ึนภายในช่วงดังกล่าว ทั้งน้ีเพ่ือจะน าเอา

อตัราที่ต่อรองกนัน้ันมาจ่ายให้กบัคนงาน ดังน้ัน ค่าจ้างจึงเทา่กบัเกดิจากอ านาจการเจรจาต่อรองกนั

ในทางเศรษฐกจิของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ทฤษฎีน้ีเทา่กบัเป็นการปรับปรุงทฤษฎีค่าจ้างตาม

ผลผลิตสุดท้าย โดยได้มีการน าเอาสหภาพแรงงานเข้ามา และในเวลาเดียวกนักยั็งคงอยู่ในกรอบของ

ทฤษฎีประสิทธภิาพผลผลิตด้วย 

 
5. ทฤษฎีค่าจา้งอื่นๆ  

     ซ่ึงได้มีการพัฒนามาเป็นระยะ และมักจะเป็นพ้ืนฐานที่ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างมักจะ

น ามาต่อรองกนั มีช่ือเรียกแตกต่างกนัไป คือ 

 

5.1 ทฤษฎีค่าจ้างตามการอุปโภคบริโภค 

5.2 ทฤษฎีค่าจ้างตามกฎของอุปสงค์และอุปทาน 

5.3 ทฤษฎีค่าจ้างตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีน้ีจะพิจารณาระดับค่าจ้างของ 

กจิการ มีการก าหนดโครงสร้างค่าจ้าง การพิจารณาค่าจ้างเฉพาะบุคคล และการก าหนดค่าจ้างให้เป็น

เคร่ืองมือจูงใจด้วย 

 

ปัจจยัทีม่ีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าตอบแทน 
 

1. ปัจจยัทัว่ไป 
 

1.1 ระดับค่าจ้างทั่วไป องค์การจะต้องค านึงถึงองค์การอื่นๆด้วย ว่ามีระดับค่าจ้างใน 
ต ่าแหน่งต่างๆ อยู่ระดับเทา่ใด หรือในแต่ละคุณวุฒิการศึกษา ได้ค่าจ้างอยู่ระดับเทา่ใด ซ่ึงองค์การ

จะมีทางเลือกได้ 3 แนวทาง ดังจะกล่าวในหัวข้อ “ทางเลือกในการตัดสนิใจเมื่อเปรียบเทยีบกบั
ค่าจ้างทั่วไป” 

1.2 ความสามารถในการจ่าย องค์การต้องพิจารณาความสามารถของตนเอง ว่า 
สามารถจ่ายได้ในระดับใด  อน่ึงความสามารถในการจ่ายขององค์การจะสอดคล้องกบั “ผลผลิตของ
องค์การ” องค์การมีผลผลิตมาก กย่็อมได้ผลก าไรมาก ท าให้ความสามารถในการจ่ายมากขึ้นด้วย 
 

1.3 ลักษณะของงานโดยใช้การประเมินค่างาน ต้องค านึงถึงลักษณะของงานเป็นเร่ือง 
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หลักว่า งานใดควรจะได้ค่าตอบแทนมากกว่างานใด ซ่ึงพิจารณาจากลักษณะของงาน โดยใช้วิธกีาร 

“ประเมินค่างาน” เป็นเคร่ืองมือหาค่าตอบแทนออกมาเป็นรายช่ัวโมงอย่างมีหลักเกณฑ์ 
1.4   ค่าครองชีพ องค์การจะก าหนดค่าตอบแทนอย่างไรนั้นต้องค านึงถึงค่าครองชีพ 

ด้วย เพราะการจ่ายจะต้องจ่ายอย่างเพียงพอ ให้พนักงานสามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามสมควรกบัสภาพ

สงัคม หรือในแหล่งชุมชนน้ันๆ เน่ืองจากบางชุมชนหรือบางจังหวัดมีค่าครองชีพสูงต ่าแตกต่างกนั 
1.5 หน่วยงานอื่นๆ อนัได้แก่ สหภาพแรงงาน มีอทิธพิลต่ออ านาจการต่อรอง หรือ  

หน่วยงานของรัฐ ที่ดูแลข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน องค์การจะต้องค านึงถึงและปฏบัิติ

ตาม มิให้ผิดกฎหมาย เช่น การจ่ายค่าแรงขั้นต ่า การจ้างแรงงานเดก็ แรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 

2. ปัจจยัดา้นพนกังาน 
 

2.1 การปฏบัิติงานของแต่ละคน การปฏบัิติงานของพนักงานแต่ละคน แสดงถึงขีด 
ความสามารถในการท างาน การจะจ่ายให้ยุติธรรมจึงควรค านึงถึงผลงานที่ปฏบัิติออกมาด้วยว่า 

ท างานดีเพียงใด อกีทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนปฏบัิติงานดีขึ้น สร้างขวัญก าลังใจให้กบัคนท างาน 
2.2 ความอาวุโสและประสบการณ์ นอกจากความสามารถในการท างานแล้ว องค์การ 

ควรให้ความส าคัญกบัความอาวุโส คือผู้มาก่อน-มาหลัง ส าหรับผู้ที่เข้าท างานในองค์การก่อน มี

แนวโน้มมีประสบการณ์มากกว่า ควรจะได้รับค่าตอบแทนมากกว่า หากมีการพิจารณาเพ่ิม

ค่าตอบแทน 
2.3 คุณวุฒิการศึกษา ปัจจุบันสงัคมย่ิงให้ความส าคัญกบัวุฒิการศึกษามากยิ่งขึ้น ผู้มี 

คุณวุฒิย่ิงสูงย่ิงดี ได้รับการยอมรับในสงัคม และควรได้ค่าตอบแทนมากกว่า แม้จะเร่ิมเข้างานพร้อม

กนักต็าม  
 
ทางเลือกในการตดัสินใจเมือ่เปรียบเทียบกบัค่าจา้งทัว่ไป 
 

จากปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการก าหนดค่าตอบแทนน้ัน สิ่งหน่ึงที่ต้องพิจารณาคือระดับค่าจ้าง

ทั่วๆไป ขององค์การอื่นๆ ว่าส่วนใหญ่ให้กนัอยู่ในระดับเทา่ใด เพราะองค์การอยู่ในสังคมที่ต้องมี

ความเกี่ยวข้องสมัพันธก์บัองค์การอื่นๆ รวมทั้งการแข่งขันด้วย เม่ือองค์การต้องก าหนดค่าตอบแทน 

องค์การตัดสนิใจท าได้ 3 แนวทาง  คือ 

 
1. จ่ายใหร้ะดบัต า่กว่าองคก์ารอื่นๆ 

ต าแหน่งเดียวกนั แต่ลักษณะงานอาจไม่เทา่กนั เมื่อเหน็ว่าลักษณะงานง่ายกว่า  หรือ 
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องค์การมีความสามารถจ่ายได้เทา่นี้  หรือองค์การอาจมีสวัสดิการด้านอื่นมากกว่าองค์การอื่นๆ 

ดังน้ันองค์การอาจตัดสนิใจจ่ายให้ต ่ากว่าองค์การอื่นๆกไ็ด้ 

 
2. จ่ายใหร้ะดบัสูงกว่าองคก์ารอื่นๆ 

หากองค์การต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่เหนือกว่าองค์การอื่นๆ หรือต้องการคัดเลือก 

บุคลากรที่มีความสามารถสงูกว่าทั่วไป หรือเน้นที่ตัวเงิน ไม่เน้นการให้สวัสดิการ หรือเน้ืองานมีมา

กว่าในต าแหน่งเดียวกนั องค์การกอ็าจใช้วิธกีารจ่ายให้สูงกว่าองค์การอื่นๆ 

3. จ่ายใหร้ะดบัเท่ากนักบัองคก์ารอื่นๆ 

องค์การอาจไม่สามารถจะจ่ายให้ต ่ากว่าได้ หรือไม่สามารถจ่ายให้สงูกว่าได้ เน่ืองจาก 

เหตุผลต่างๆ องค์การจึงต้องจ่ายให้ในระดับมาตรฐานทั่วๆไป เพ่ือคงระดับของการแข่งขันเอาไว้ 

 

การส ารวจค่าจา้ง 
 

การจะก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าจ้างเงินเดือนให้กบัพนักงานทุกคนในองค์การน้ัน เป็น

ปัญหาส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพราะจะต้องจ่ายให้อย่างพอเพียง และเป็น

ธรรม เพ่ือให้พนักงานทุกคนพึงพอใจ ลดปัญหาเร่ืองการร้องทุกข์ การจ่ายค่าตอบแทนจะต้อง

สมัพันธก์บัผลผลิตของพนักงานแต่ละคน อกีทั้งต้องมีความสอดคล้องกบัตลาดแรงงานหรือไม่ต่าง

ไปจากองค์การอื่นๆ ดังน้ันการส ารวจค่าจ้างเงินเดือนจึงเป็นกจิกรรมหน่ึงที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จะต้องจัดท า  
 
1. ขั้นตอนการส ารวจค่าจา้ง  
     แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ (นพ ศรีบุญนาค ,2546, หน้า 45) 
 

1.1 การวางแผนการส ารวจ ประกอบด้วยกจิกรรม ดังต่อไปนี้   
 

1.1.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
1.1.2 การก าหนดเขตและประเภทขององค์การที่จะส ารวจ 
1.1.3 สุ่มเลือกองค์การที่อยู่ในขอบเขตการส ารวจ 
1.1.4 พิจารณาเลือกต าแหน่งงานที่จะส ารวจ 

 
1.1.5 ก าหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัข้อเทจ็จริงที่ต้องการ 
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1.1.6 เลือกใช้เคร่ืองมือหรือวีการที่ถูกต้องในการรวบรวมข้อมูล 
 
 

1.2 การส ารวจ ประกอบด้วยกจิกรรม ดังต่อไปนี้  
 

1.2.1 ติดต่อขอความร่วมมือจากองค์การที่เกี่ยวข้อง 
1.2.2 รวบรวมข้อมูล 
1.2.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัต าแหน่งงานแต่ละต าแหน่งในเชิงเปรียบเทยีบ 

 
1.3 การเสนอผลการส ารวจ ประกอบด้วยกจิกรรม ดังต่อไปนี้  
 

1.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัค่าจ้างเงินเดือน 
1.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัแนวปฏบัิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัค่าจ้างเงินเดือน 

 
2. วิธีการรวบรวมขอ้มูล  
     เป็นการหาข้อมูลทั่วไปเสมือนการท าวิจัย ได้แก่ 
 

2.1 การสงัเกต 
2.2 การใช้แบบสอบถาม 
2.3 การสมัภาษณ์ 
2.4 การส ารวจจากเอกสารต่างๆ 
2.5 การส ารวจจากเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ 
 

นอกจากการส ารวจค่าจ้างองค์การทั่วไปแล้ว ปัจจัยที่ส าคัญหรือเป็นตัวหลักในการก าหนด

ค่าตอบแทนขององค์การ กค็ือ การพิจารณาลักษณะความยากง่ายของงาน โดยใช้วิธ ี“การประเมินค่า
งาน” ซ่ึงได้กล่าวถึงไปแล้วใน บทที่ 2 การวิเคราะห์งาน 
 

 

 

 

 



 182 

 

 

 

การก าหนดโครงสรา้งการจ่ายค่าจา้งเงินเดือน 
 

 การก าหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นต้นทุน

ค่าใช้จ่ายขององค์การ  การก าหนดโครงสร้างเป็นการตีราคางาน (Job Pricing) ซ่ึงกระท าหลังจาก
การส ารวจค่าจ้าง (Wage Survey) ทั้งน้ีเพราะข้อมูลที่ได้ช่วยให้องค์การสามารถก าหนดค่าตอบแทน
ได้อย่างเหมาะสม การก าหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน จะเกี่ยวข้องกบัข้ันตอนที่ส าคัญ 3 ประการ 

คือ 
 

1. การก าหนดชั้นของงาน  
     การก าหนดช้ันของงาน (Job Classes)  ซ่ึง หมายถึง   “การรวมกลุ่มงานทั้งหมดของ

องค์การเข้าไว้ด้วยกนัและงานที่น ามารวมกลุ่มกนัน้ันจะมีความยากย่ายของงานเหมือนกนั” การ

ก าหนดช้ันของงานกเ็พ่ือต้องการก าหนดเงินเดือนหรือช่วงของเงินเดือนให้แก่พนักงานทั้งหมดใน

องค์การ 
2. การก าหนดอตัราค่าจา้ง  

     การก าหนดอตัราค่าจ้าง (Wage Rate)  เมื่อมีการก าหนดช้ันของงานแล้ว กจ็ะมีการลง
จุดค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินค่างานและอตัราค่าจ้างในปัจจุบัน (Current Wage Rate) ของงาน
แต่ละงานตามตัวอย่าง ภาพที่ กราฟแสดงอตัราค่าจ้างโดยเฉล่ียและระดับค่าคะแนนด้วยเส้นอตัรา

ค่าจ้างเฉล่ีย (เส้นแนวโน้ม) ซ่ึงเส้นน้ีอาจต ่ากว่า เทา่กนั หรือสงูกว่าองค์การอื่นๆ กไ็ด้ 

3. การปรบัปรุงอตัราค่าจา้งเงินเดือน 

     การปรับปรุงอตัราค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกบันโยบายขององค์การ ตลอดจน

หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานต่างๆที่เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าจ้างเงินเดือน เพ่ือให้การจ่ายค่าจ้าง

และเงินเดือนมีความเหมาะสมกบัสภาพสังคมและมีความเหมาะสมเป็นธรรม 
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รูปภาพที ่18  กราฟแสดงอตัราค่าจ้างโดยเฉล่ียและระดับค่าคะแนนด้วยเส้นอตัราค่าจ้างเฉล่ีย 

(เส้นแนวโน้ม) 
 
ทีม่า (นพ ศรีบุญนาค, 2546, หน้า 53) 

 

ประเภทของค่าตอบแทน 
 
 การแบ่งประเภทของค่าตอบแทนมีเกณฑใ์นการแบ่งหลายๆด้าน ดังน้ี 
 

1. แบ่งตามแหล่งทีม่าของค่าตอบแทน  
     ซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ภายในกบัภายนอกตัวบุคคล  
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1.1 ค่าตอบแทน/รางวัล ภายในตัวพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 

ต่างๆ เช่น บ าเหนจ็ บ านาญ การเล่ือนข้ันเล่ือนต าแหน่ง ค าชมเชย และความส าเรจ็ที่คนงานหรือ

พนักงานได้รับจากองค์การ ซ่ึงที่มาของรางวัลมาจากภายนอกตัวพนักงานเอง 
1.2 ค่าตอบแทน/รางวัล ภายนอกตัวพนักงาน ได้แก่ รางวัลที่คนงานหรือพนักงาน 

ให้แก่ตัวเขาเองอนัเกี่ยวกบัการท างาน เช่น ความพึงพอใจ ความภาคภมิูใจ และความรู้สกึที่ดีต่างๆ 
 

2. แบ่งตามชนดิของสิง่ทีจ่่ายค่าตอบแทน  
ซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เป็นตัวเงินกบัไม่ใช่ตัวเงิน  
 
2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งออกเป็น (บรรยงค์ โตจินดา, 2543, หน้า 248- 

249) 
 

2.1.1 ค่าจ้าง (Wage) มีความหมายเดียวที่แคบกว่าค าว่า ค่าตอบแทน เพราะ 
หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะเป็นตัวเงินเทา่นั้น ค่าจ้างค านวณจากฐานของเวลา เช่น จ่ายเป็น

รายวัน รายช่ัวโมง หรือค านวณจากจ านวนช้ินงานที่ผลิตได้ 
2.1.2 เงินเดือน (Salary) เป็นการจ่ายเหมาเป็นรายเดือน ไม่ได้คิดค่าหน่วยเวลา 

ท างานหรือต่อหน่วยช้ินงานที่ผลิตได้ 
2.1.3 ค่านายหน้า (Commission) มักจะใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานขาย  

คล้ายกบัค่าจ้างตามผลงาน แต่ค่านายหน้าคิดจากยอดเงินไม่ใช่คิดจากผลผลิต 
2.1.4 โบนัส (Bonus) เป็นค่าตอบแทนพิเศษมี 2 แบบ คือโบนัสเน่ืองจากมีผล 

งานที่ดี นับเป็นการจ่ายแบบจูงในอย่างหน่ึง กบัอกีแบบหน่ึงเป็นโบนัสที่จ่ายให้ในโอกาสพิเศษโดยไม่

มีข้อผูกพัน เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน คริสต์มาส เป็นต้น 
2.1.5 รายรับ (Earning) เป็นจ านวนเงินทั้งหมดที่พนักงานได้รับ รวมทั้งค่าล่วง 

เวลา ค่านายหน้า โบนัส และอื่นๆ ฉะน้ันรายรับอาจจะมากกว่าเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
2.1.6 ค่าจ้างที่แท้จริง (Real Wage) หมายถึงอ านาจซ้ือ เป็นการกล่าวถึงค่าจ้าง 

เพ่ือเปรียบเทยีบกบัค่าครองชีพ  
2.1.7 การปรับค่าจ้าง (Escalator) เกี่ยวเน่ืองกบัค าว่าค่าจ้างที่แท้จริง คือ เป็นการ 
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ปรับค่าจ้างโดยอตัโนมัติ อาจจะเน่ืองมาจากค่าครองชีพ หรือมีปัจจัยอื่นที่ตกลงกนัไว้ ถ้าปัจจัยน้ัน

เปล่ียนแปลง ค่าจ้างกจ็ะต้องปรับปรุงตาม 
 

2.1.8 กองทุนทรัพย์ (Estate-building Plan) เป็นเงินสะสมที่เกบ็ออมไว้ให้ลูกจ้าง  
โดยรวมเป็นกองทุน เพ่ือให้ลูกจ้างได้กู้ยืม 

 
2.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน มีได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ 
 

2.2.1 ภาพลักษณ์ขององค์การ  ช่ือเสยีงขององค์การ ท าให้พนักงานมีความ 
ภาคภมิูใจในองค์การ และมีขวัญก าลังใจในการท างานที่ดี 

2.2.1 สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่สวยงามในองค์การท าให้ท างานอย่างมีความสขุ 
2.2.2 การได้รับสทิธพิิเศษเฉพาะพนักงาน เช่น สิทธิต่างๆเกี่ยวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

 
1. ได้รับบริการด้านสขุภาพ 
2. ได้รับโครงการประกนัภัยต่างๆ 
3. การรับค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
4. การพักผ่อนทอ่งเที่ยว 
5. การเบิกค่าพาหนะ 
6. การใช้โทรศัพทม์ือถือ 
7. การเบิกค่าที่พักหรือให้ที่อยู่อาศัย  
8. การรับบริการอาหารและโรงอาหาร 
9. การใช้สถานที่เล่นกฬีา  
10. การให้ทุนการศึกษา  
11. การใช้ที่จอดรถ 
12. การมีรถรับส่ง 
13. การใช้บริการห้องสมุดและยืมหนังสอื 
14. สนิค้าราคาพิเศษ 

               ฯลฯ 
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3. แบ่งตามหลกัเหตุผล ความเสมอภาคและความเหมาะสม 
ค่าตอบแทนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบกนัดังน้ี (ณัฏฐพันธ ์เขจรนันทน์, 2542,  

239) 
 
3.1 ค่าตอบแทนเน่ืองจากความส าคัญของงาน ค่าตอบแทนในลักษณะน้ีจะเป็นค่า 

ตอบแทนตามปกติที่ให้แก่บุคคล เน่ืองจากผลการปฏบัิติงานโดยตรงที่บุคคลกระท าให้แก่องค์การ 

เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลา เป็นต้น 
3.2 ค่าตอบแทนเพ่ือจูงใจ ค่าตอบแทนเพ่ือจูงใจให้เขาปฏบัิติงานอย่างมีประสทิธิภาพ 

และเตม็ความสามารถ เช่น การให้เงินตอบแทนเม่ือสิ้นปี หรือที่เรียกว่า โบนัส (Bonus) ส่วนแบ่ง
ก าไร ส่วนแบ่งผลผลิต เป็นต้น 

3.3 ค่าตอบแทนพิเศษ  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนในลักษณะน้ีจะให้แก่บุคคลที่ 
มีคุณสมบัติส าคัญตามที่องค์การต้องการ เช่น ปฏบัิติงานมานาน หรือเงินตอบแทนส าหรับการ

ปฏบัิติงานบางประเภท เป็นต้น  
3.4 ผลประโยชน์อื่น ผลประโยชน์อื่น ผลประโยชน์พิเศษที่องค์การให้แก่บุคลากร เช่น  

การให้ค่าแรงในวันหยุด การจ่ายค่าประกนัชีวิตพนักงาน การสนับสนุนกจิกรรมสนัทนาการของ

บุคลากร การจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น 
 

4. แบ่งตามต าแหน่งหนา้ที ่
ส าหรับการจ่ายตามต าแหน่งหน้าที่จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

เทา่น้ัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ คือ 
 

4.1 ค่าจ้าง (Wage) หมายถึงการจ่ายให้โดยพิจารณาจากจ านวนช่ัวโมงที่ท  างาน หรือ 
ตามช้ินงานที่ท  าได้ จะใช้กบักลุ่มคนที่ท  างานในโรงงาน ที่เราเรียกว่า “Blue Collar” หรือ กลุ่มที่ไม่ใช่
ระดับหัวหน้างาน ที่เราเรียกว่า “Non-supervisor” 

4.2 เงินเดือน (Salary) เป็นการจ่ายแบบเหมาจ่าย ให้กบักลุ่มคนที่ท  างานในส านักงาน  
หรือผู้บริหารระดับต่างๆ เรียกว่า “White Collar” หรือใช้กบักลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้เช่ียวชาญในสาย
อาชีพต่างๆ ซ่ึงเราเรียกว่าเป็น “Professional” 
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การจ่ายค่าตอบแทน เป็นการจ่ายเพ่ือตอบแทนที่พนักงานท างานให้องค์การ การจ่ายแบบ 

เงินเดือน อาจไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะท างานมากย่ิงข้ึน ดังน้ันถ้า

ต้องการจะกระตุ้นให้พนักงานมีความพยายามที่จะท างานมากย่ิงข้ึนน้ัน จะต้องใช้วิธ ีการจ่ายแบบจูง

ใจ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ (เสนาะ ติเยาว์, 2543, หน้า 167) 
 

1. การจ่ายตามจ านวนที่ผลิตได ้
     เป็นวิธกีารจ่ายตามช้ินงาน (Piece-rate) แต่คนงานจะได้รับค่าจ้างขั้นต ่า หากเขาท างาน

ได้ตามมาตรฐานที่ก  าหนดไว้ ถ้าท างานได้เกนิกว่ามาตรฐานส่วนที่เกนิกจ็ะได้เพ่ิมข้ึนตามส่วน สมมุติ

ว่าคนงานจะต้องท าอย่างน้อยวันละ 5 ช่ัวโมง อตัราค่าจ้างช่ัวโมงละ 30 บาท ตามมาตรฐานคนงาน

คนหน่ึงจะท างานได้ 15 ช้ิน หรืออตัราค่าจ้างมาตรฐานตามช้ินกค็ือช้ินละ 2 บาท สมมุติว่านาย ก 

ท างาน 5 ช่ัวโมง ได้งานจ านวน 70 ช้ิน นาย ข ได้งาน 90 ช้ิน โดยใช้เวลาเทา่กนั การค านวณค่าจ้าง

เป็นดังน้ี  
 
นาย ก ท างาน 5 ช่ัวโมง ได้งาน 70 ช้ิน แต่มาตรฐาน นาย ก ควรท างานได้ 5*15 = 75 ช้ิน 

นาย ก ท างานไม่ถึงมาตรฐาน ฉะน้ันเขาจะได้ค่าจ้างขั้นต ่า ส าหรับการท างาน 5 ช่ัวโมงคือ 30*5 = 
150 บาท (หากคิดตามผลงานเขาจะได้ 70*2 = 140 บาท)  

นาย ข ท างาน 5 ช่ัวโมง ได้งาน 90 ช้ิน ฉะน้ันจึงเกนิมาตรฐานไป 90-75 = 15 ช้ิน การคิด
ค่าจ้างจึงคิดตามจ านวนที่ผลิตได้คือ 90*2 = 180 บาท อตัราขั้นต ่าส าหรับท างาน 5 ช่ัวโมงคือ 150 
บาท ฉะน้ัน นาย ข ได้ค่าจ้างรวม 180 บาท ซ่ึงมีส่วนที่เป็นค่าจ้างจูงใน 180-150 = 30 บาท 

 
2. การจ่ายตามเวลา 
     การผลิตที่ไม่อาจนับจ านวนหน่วยที่ผลิตได้กใ็ช้วีการคิดค่าจ้างตามเวลาซ่ึงอาจเป็นเวลา

จริงหรือเวลามาตรฐาน การคิดตามเวลาส่วนใหญ่พิจารณาเวลาที่ประหยัดได้ วิธีที่ส าคัญกค็ือ การ

จ่ายตามช่ัวโมงมาตรฐาน การคิดค่าจ้างแบบน้ีคล้ายกบัคิดตามช้ิน แต่ใช้เวลาเป็นเกณฑ ์ คือ มี

มาตรฐานของงานก าหนดขึ้นส าหรับเป็นหลักค านวณ คนงานจะต้องท างานให้ได้ตามมาตรฐานหรือ

สงูกว่าจึงจะได้ค่าจ้างเพ่ิม แต่ถ้าท าได้ต ่ากว่ามาตรฐานกจ็ะได้เพียงค่าจ้างขั้นต ่าเทา่นั้น สมมุติว่า

ค่าจ้างมาตรฐานช่ัวโมงละ 20 บาท เวลาหน่ึงช่ัวโมงผลิตสนิค้าได้ 4 ช้ิน เวลาท างานต่อวัน 5 ช่ัวโมง 

หรือหน่ึงวันผลิตได้ 20 ช้ิน ค่าจ้างขั้นต ่าต่อวัน 5*20 = 100 บาท นาย ก ท างาน 5 ช่ัวโมง ได้งาน 
24 ช้ิน นาย ข ท างาน 5 ช่ัวโมง ได้งาน 18 ช้ิน การค านวณค่าจ้างมีดังน้ี 
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นาย ก ท างาน 5 ช่ัวโมง ได้งาน 24 ช้ิน สมรรถภาพของนาย ก สงูกว่ามาตรฐาน 20% 

((100/5) * 6 = 120%) นาย ก ประหยัดเวลาได้ 1 ช่ัวโมง ค่าจ้าง นาย ก คือ 
ค่าจ้างขั้นต ่า 5*20  100 บาท 
ประหยัดเวลา 1 ช่ัวโมง 1*20 20 บาท 
ค่าจ้างรวม              120 บาท 

นาย ข ท างาน 5 ช่ัวโมง ได้งาน 18 ช้ิน ต ่ากว่ามาตรฐานนาย ข จะได้ค่าจ้างขั้นต ่า คือ 5*20 

= 100 บาท 
 
หมายเหตุ  ค่าจ้างขั้นต ่าเป็นค่าจ้างค่าจ้างสมมุติ ไม่ใช่อตัราค่าจ้างตามกฎหมายปัจจุบัน 
 
3. การใหม้ีส่วนในก าไร 
     เมื่อคนงานรู้ ว่าผลงานของคนเองจะมีผลต่อรายได้ของเขาด้วย หากเขาท างานดีกจ็ะท า

ให้ก าไรสูงขึ้นซ่ึงเขาจะมีส่วนแบ่งในก าไรอกีต่อหน่ึง วิธกีารให้คนงานมีส่วนร่วมในผลก าไรของบริษัท

อาจแยกได้ 3 วิธ ีตามลักษณะของการจ่าย คือ 
 

3.1 จ่ายให้ในปัจจุบัน คือจ่ายเงินสดเป็นเชค็ หรือหุ้นให้กบัคนงานเมื่อมีผลก าไร ซ่ึง 
อาจจ่ายเป็นรายเดือน รายไตรมาส คร่ึงปี หรือปีละคร้ังกไ็ด้ วิธน้ีีเป็นวิธทีี่เก่าที่สดุ และยังคงเป็นที่

นิยมกนัอยู่ในปัจจุบัน 
3.2 จ่ายให้ในอนาคต ก าไรที่จะแบ่งให้เป็นส่วนของคนงานจะถูกบันทกึไว้หรือเครดิต 

บัญชีคนงาน และจะจ่ายกต่็อเมื่อคนงานออกจากงาน ตาย ไร้ความสามารถ หรือเลิกจ้าง ในบางกรณี

อาจเกบ็เงินก าไรน้ันเป็นบัญชีเงินฝากโดยคนงานอาจถอนเงินน้ันได้ตามจ านวนที่ก  าหนดไว้เป็นปีๆไป 
3.3 ส่วนหน่ึงจ่ายให้ปัจจุบันอกีส่วนหน่ึงจ่ายให้ในอนาคต คือรวมทั้งวิธทีี่หน่ึงและสอง 

เข้าด้วยกนั นอกจากน้ีวิธีทั้งสามแล้วยังมีวิธปีลีกย่อยอื่นอกีซ่ึงตั้งช่ือตามช่ือผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ Kaiser 
Steel Sharing Plan วิธน้ีีคือหากการด าเนินงานของบริษัทสามารถท าให้ลดต้นทุนลงได้ อนั

เน่ืองมาจากการท างานที่มีประสทิธภิาพดีข้ึน ส่วนลดได้น้ันซ่ึงจะท าให้ก าไรมากข้ึนจะแบ่งให้คนงาน 

32.5% และแบ่งให้บริษัท 67.5% และวิธี Scanlon Plan คือต้นทุนที่ประหยัดได้เน่ืองจากคนงาน
ท างานมีประสทิธภิาพมากขึ้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนแรกเป็นของคนงาน 75% และส่วนที่

สอง 25% เป็นของบริษัท ส่วนที่เป็นของคนงานจะจ่ายให้ทนัท ี 75% ที่เหลือเกบ็ไว้เพ่ือป้องกนัการ

เพ่ิมข้ึนในต้นทุนแรงงาน หากไม่มีการเพ่ิมข้ึนส่วนที่กนัไว้ 25% กจ็ะจ่ายให้คนงานในตอนสิ้นปี 
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กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน ์
 

การพิจารณาค่าจ้างเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนดด้วย 

ฉะน้ันเราจึงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบัการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ต่างๆที่

นายจ้างและลูกจ้างควรต้องทราบ ส าหรับในบทน้ี จะกล่าวถึง 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 
 
1. อตัราค่าจา้งขั้นต า่ปัจจุบนั 
     ซ่ึงกส็ามารถเปล่ียนแปลงได้เร่ือยๆ ดังน้ันจึงต้องติดตามข่าวสารจากกระทรวงแรงงาน

งานเร่ืองการประกาศข้ึนค่าแรงงานข้ันต ่า เพ่ือที่องค์การจะได้ปฏบัิติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ

ลูกจ้างเองจะได้สามารถรักษาสทิธปิระโยชน์เกี่ยวกบัค่าแรงที่ตนควรได้ 
2. วนัหยุดต่างๆ 
     วันหยุดมีหลายประเภท ทั้งในฐานะองค์การจะต้องรู้สทิธท์ี่ตนจะต้องให้กับลูกจ้าง

เกี่ยวกบัเร่ืองของวันหยุด และในฐานะลูกจ้างเองกจ็ะต้องรู้สทิธขิองตนว่าสามารถมีวันหยุดใดได้บ้าง 

และหยุดได้มากน้อยเพียงใด 
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ตารางที ่5 แสดงอตัราค่าจ้างข้ันต ่าใหม่ ซ่ึงจะเร่ิมประกาศให้มีผลใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ ๑ 

มกราคม ๒๕๔๙ 
 

1. อตัราค่าจา้งขั้นต า่ปัจจุบนั 
 

ค่าจ้างขั้นต ่า พ้ืนที่ 
184 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
181 ภเูกต็ 
166 ชลบุรี 
163 สระบุรี 
158 นครราชสมีา 
155 เชียงใหม่ พังงา พระนครศรีอยุธยา ระนอง และระยอง 
153 ฉะเชิงเทรา 
151 กาญจนบุรี กระบ่ี และลพบุรี 
150 จันทบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม 
148 ตรัง และอ่างทอง 
147 ประจวบคีรีขันธ ์ปราจีนบุรี ราชบุรี สระแก้ว และสงิห์บุรี 
145 ชุมพร ตราด ล าปาง ล าพูน สโุขทยั สพุรรณบุรี และอุดรธานี 
144 กาฬสนิธุ ์ขอนแก่น นครพนม นครศรีธรรมราช นราธวิาส บุรีรัมย์ ปัตตานี ยะลา  

เลย สงขลา สตูล และหนองคาย 
143 ก าแพงเพชร ตาก นครนายก นครสวรรค์ พัทลุง พิษณโุลก เพชรบูรณ์ สรุาษฎร์ธานี  

และอุตรดิตถ์ 
142 ชัยนาท ชัยภมูิ เชียงราย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สกลนคร 

หนองบัวล าภ ูและอุทยัธานี 
141 พิจิตร แม่ฮ่องสอน สริุนทร์ อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ 
140 น่าน พะเยา และแพร่ 

 
 
ทีม่า  (กระทรวงแรงงาน, 2548) 
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2. วนัหยุดต่างๆ 
 

หมวด 2 
การใชแ้รงงานทัว่ไป 

 
มาตรา 28 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าสปัดาห์ สปัดาห์หน่ึงไม่น้อยกว่าหน่ึงวัน

โดยวันหยุดประจ าสปัดาห์ต้องมีระยะห่างกนัไม่เกนิหกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกนัล่วงหน้า

ก าหนดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์วันใดกไ็ด้ 
ในกรณีที่ลูกจ้างท างานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกนัดาร หรืองานอื่นตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกนัล่วงหน้าสะสมวันหยุดประจ าสปัดาห์และ

เล่ือนไปหยุดเม่ือใดกไ็ด้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาสี่สปัดาห์ติดต่อกนั 
มาตรา 29 ให้นายจ้างประกาศก าหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้า

ปีหน่ึงไม่น้อยกว่าสบิสามวันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ให้นายจ้างพิจารณาก าหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจ าปี วันหยุดทาง

ศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น 
ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกบัวันหยุดประจ าสปัดาห์ของลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้

หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันท างานถัดไป 
ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดตามประเพณีได้ เน่ืองจากลูกจ้างท างานที่มีลักษณะ

หรือสภาพของงานตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง ให้นายจ้างตกลงกบัลูกจ้างว่าจะหยุดในวันอื่นชดเชย

วันหยุดตามประเพณีหรือนายจ้างจะจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้กไ็ด้ 
มาตรา 30 ลูกจ้างซ่ึงท างานติดต่อกนัมาแล้วครบหน่ึงปีมีสิทธหิยุดพักผ่อนประจ าปีได้ปี

หน่ึงไม่น้อยกว่าหกวันท างาน โดยให้นายจ้างเป็นผู้ก าหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือ

ก าหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกนั 
ในปีต่อมานายจ้างอาจก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันท างานกไ็ด้ 
นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกนัล่วงหน้าให้สะสมและเล่ือนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ยังมิได้

หยุดในปีน้ันรวมเข้ากบัปีต่อๆไปได้ 
ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างานยังไม่ครบหน่ึงปี นายจ้างอาจก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้แก่

ลูกจ้างโดยค านวณให้ตามส่วนกไ็ด้ 
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หมวด 5 

ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด  
และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 

 
มาตรา 55 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

และเงินผลประโยชน์อื่นเน่ืองในการจ้างให้แก่ลูกจ้าง ณ สถานที่ท  างานของลูกจ้างถ้าจะจ่าย ณ 

สถานที่อื่นหรือด้วยวิธอีื่นต้องได้รับการยินยอมจากลูกจ้าง 
มาตรา 56 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเทา่กับค่าจ้างในวันท างานส าหรับวันหยุด

ต่อไปนี้  
(1) วันหยุดประจ าสปัดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างรายวัน รายช่ัวโมง หรือตามผลงาน

โดยค านวณเป็นหน่วย 
(2) วันหยุดตามประเพณี 
(3) วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
มาตรา 57 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วยตามมาตรา 32 เทา่กับอตัรา

ค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหน่ึงต้องไม่เกนิสามสบิวันท างาน 
 ในกรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธลิาเพ่ือท าหมันตามมาตรา 33 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างใน

วันลานั้นด้วย 
มาตรา 58 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพ่ือรับราชการทหารตามมาตรา 35 

เทา่กบัค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหน่ึงต้องไม่เกนิหกสบิวัน 
มาตรา 59 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซ่ึงเป็นหญิงในวันลาเพ่ือคลอดบุตรเทา่กบั

ค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกนิสี่สบิห้าวัน 
มาตรา 60 เพ่ือประโยชน์แก่การจ่ายค่าจ้างตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 

59 มาตรา 71 และมาตรา 72 ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ให้

นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันหยุดหรือวันลาเทา่กบัค่าจ้างโดยเฉล่ียในวันท างานที่ลูกจ้างได้รับในงวดการ

จ่ายค่าจ้างก่อนวันหยุดหรือวันลานั้น 
มาตรา 61 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่

ลูกจ้างในอตัราไม่น้อยกว่าหน่ึงเทา่คร่ึงของอตัราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวันท างานตามจ านวนช่ัวโมงที่ท  า 

หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงเทา่คร่ึงของอตัราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท  าได้ส าหรับ

ลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
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มาตรา 62 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดตามมาตรา 28 มาตรา 29 หรือ

มาตรา 30 ให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอตัรา ดังต่อไปนี้  
(1) ส าหรับลูกจ้างซ่ึงมีสิทธไิด้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากค่าจ้างอกีไม่น้อยกว่า

หน่ึงเทา่ของ 
อตัราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวันท างานตามจ านวนช่ัวโมงที่ท  าหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงเทา่ของอตัราค่าจ้างต่อ

หน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท  าได้ส าหรับลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็น

หน่วย 
(2) ส าหรับลูกจ้างซ่ึงไม่มีสทิธไิด้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายไม่น้อยกว่าสองเทา่ของอตัรา

ค่าจ้างต่อช่ัว 
โมงในวันท างานตามจ านวนช่ัวโมงที่ท  า หรือไม่น้อยกว่าสองเทา่ของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างาน

ตามจ านวนผลงานที่ท  าได้ส าหรับลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
มาตรา 63  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่า

ล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอตัราไม่น้อยกว่าสามเทา่ของอตัราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวันท างาน

ตามจ านวนช่ัวโมงที่ท  าหรือไม่น้อยกว่าสามเทา่ของอตัราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวน

ผลงานที่ท  าได้ส าหรับลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
 
 

 
ทีม่า  (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, 2547, หน้า 7-8, 12-13) 

 

 

สรุปสาระส าคญัของบทท่ี 9 

 
ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง สิ่งที่จ่ายให้กบับุคลากรเพ่ือทดแทนการท างานของ

บุคลากร ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินกไ็ด้ แต่ค่าตอบแทนที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กบั

ลูกจ้างตามกฎหมายเรียกว่า “ค่าจ้าง” น้ัน ต้องเป็นตัวเงินเทา่นั้น การจ่ายค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ (1) ดึงดูดคนให้เข้ามาท างานในองค์การ (2) เพ่ือองค์การสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ (3) 

เพ่ือจูงใจให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธภิาพ และ (4) เพ่ือสร้างความพอใจให้กับพนักงาน ส่วน

ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการจ่ายค่าจ้างมีทั้งปัจจัยทั่วไป เช่น ระดับค่าจ้างทั่วไป ความสามารถในการจ่าย 
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ขององค์การ และลักษณะของเน้ืองานในแต่ละต าแหน่ง เป็นต้น และปัจจัยที่ตัวพนักงานเองว่ามี

คุณสมบัติเช่นใด การจ่ายค่าจ้างขององค์การแต่ละแห่งแตกต่างกนัไปตามโครงสร้างการจ่ายของแต่

ละองค์การ ข้ึนอยู่กบัปัจจัยแวดล้อมที่จ ากดัของแต่ละองค์การ และประเภทของค่าตอบแทนมีหลาย

ประเภทข้ึนอยู่กบัเกณฑท์ี่ใช้ในการแบ่ง เช่นหากแบ่งตามชนิดของสิ่งที่จ่าย แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่

เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เป็นต้น 
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ค าถามทา้ยบท 

 
1. ค าว่าค่าตอบแทน ตามความหมายทางวิชาการ กบัความหมายตามกฎหมายของไทย 

เหมือนหรือต่างกนัอย่างไร 

2. องค์การต้องมีการก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือวัตถุประสงค์ใดบ้าง 

3. การก าหนดค่าตอบแทนขององค์การมีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้อง 

4. การส ารวจค่าจ้างมีขั้นตอนอย่างไร 

5. การแบ่งประเภทของค่าตอบแทนหากแบ่งตามชนิดของสิ่งที่จ่าย แบ่งได้เป็นกี่ประเภท 

อะไรบ้าง 

6. การแบ่งประเภทของค่าตอบแทนหากแบ่งตามลักษณะของกลุ่มของค่าตอบแทนแบ่งได้

เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 

7. การจ่ายค่าตอบแทนแบบค่าจ้าง (Wage) และเงินเดือน (Salary) แตกต่างกนัอย่างไร 
8. การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ มีการจ่ายแบบใดบ้าง 

9. จงอธบิายวิธกีารค านวณการจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนที่ผลิตได้ ยกตัวอย่างการ

ค านวณ 

10. ปัจจุบันค่าแรงข้ันต ่าในจังหวัดกรุงเทพเป็นกี่บาท และจังหวัดที่นักศึกษาอาศัยอยู่เป็นกี่
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 196 

เอกสารอา้งอิง 

 
ภาษาไทย 

 

1. ณัฏฐพันธ ์เขจรนันทน์. (2542). การจัดการทรพัยากรบุคคล (พิมพ์คร้ังที่ 2). 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

2. ธงชัย สนัติวงษ์. (2540). การบริหารค่าจา้งและเงินเดือน (พิมพ์คร้ังที่ 5). 

กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช. 

3. นพ ศรีบุญนาค. (2546). การคดัเลือกบุคคลและการบริหารค่าตอบแทน. 

กรุงเทพฯ: สตูรไพศาล.  

4. นพ ศรีบุญนาค. (2546). การบริหารค่าจา้งและค่าตอบแทน. กรุงเทพฯ: สตูร

ไพศาล.  

5. บรรยงค์ โตจินดา. (2543). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: รวมสาสน์ (1977).  

6. เสนาะ ติเยาว์. (2543). การบริหารงานบุคคล (พิมพ์คร้ังที่ 12). กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

7. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,กรม. (2547). พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 

2541. กรุงเทพฯ: บางกอกบลอ็ก. 

8. แรงงาน, กระทรวง. (2548). ค่าจา้งแรงงานขั้นต า่. [online]. Available HTPP: 
http//www.mol.go.th/statistic_01html 

 

 

  

  
 

 

 

 

 


