แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7
หัวขอเนื้อหา
1.
2.
3.
4.
5.

ความหมายของคาตอบแทน
วัตถุประสงคของการจายคาตอบแทน
ลักษณะของคาตอบแทนที่เหมาะสม
ขั้นตอนการจัดทําแผนการจายคาตอบแทน
รูปแบบของการจายคาตอบแทน

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของคาตอบแทนได
2. ระบุวัตถุประสงคของการจายคาตอบแทนได
3. อภิปรายคาตอบแทนที่เหมาะสมได
4. คํานวณหาคาตอบแทนได
5. ระบุขั้นตอนการจัดทําแผนการจายคาตอบแทนได
6. จัดทําแผนการจายคาตอบแทนได
7. บอกรูปแบบของการจายคาตอบแทนได
8. อภิปรายเปรียบเทียบความแตกตางของการจายคาตอบแทนแตละรูปแบบได

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1.
2.
3.
อินเทอรเน็ต
4.
5.

ศึกษาเอกสารการสอนบทที่ 7 คาตอบแทนพนักงานขายดวยตนเอง
ฟงการบรรยายในชั้นเรียน
ศึกษาคนควา เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ
อภิปราย ซักถามเนื้อหาในบทเรียน
อภิปรายเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม
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6. ศึกษากรณีตัวอยาง
7. ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง คาตอบแทนพนักงานขาย
หนังสือ ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับคาตอบแทนพนักงานขาย
แผนโปรงใส
แผนภูมแิ ละแผนภาพ
กรณีศึกษา
ใบกิจกรรม
คําถามและแบบฝกหัดทายบท

การวัดผลและประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม
ประเมินผลจากการศึกษากรณีตัวอยาง
ประเมินผลจากการอภิปรายและการรายงานของกลุม
ประเมินผลจากการทดสอบยอย
ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท
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บทที่ 7
คาตอบแทนพนักงานขาย
ค า ตอบแทนของพนั ก งานขายซึ่ ง รวมถึ ง การจ า ยค า จ า งแรงงาน เงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชนตาง ๆ เชน สวัสดิการเรื่องการประกันภัย การลาหยุด การลาพักรอน การลากิจ
รายไดพิเศษและผลประโยชนใหแกพนักงานขายโดยบริษัทตองมีการกําหนดการจายคาตอบแทน
ใหเ หมาะสมกับ ความสามารถของพนัก งานขายกับ ลัก ษณะของงาน เพื ่อ นํ า ไปใชใ น
การวางระบบการบริหารและพัฒนาพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพดวยความยุติธรรม

ความหมายของคาตอบแทน
นักวิชาการไดใหความหมายของ คาตอบแทน (compensation) ไวมากมายหลายทัศนะ
ดังนี้
คาตอบแทน หมายถึง สิ่งที่มีมูลคาเปนตัวเงินและรางวัลที่ไมใชตัวเงิน (nonfinancial
reward) ที่องคการหรือนายจางจายใหแกพนักงาน หรือลูกจางเพื่อชดเชยการทํางาน คาตอบแทน
จึงรวมถึงคาจาง เงินเดือน ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ (fringe benefits) ทั้งที่เปนเงินและ
ไมใชเงิน (สมพร พวงเพ็ชร, 2542, หนา 219)
คาตอบแทน หมายถึง ทุกรูปแบบของสิ่งของหรือรางวัลทั้งที่เปนตัวเงิน บริการ
ที่จับตองไดและผลประโยชนที่ลูกจางไดรับจากการทํางาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความสัมพันธ
ในการจางงาน (สอาน โปรยบํารุง, 2547, หนา 73)
คาตอบแทน หมายถึง เปนรางวัลทั้งหมดซึ่งพนักงานไดรับในการแลกเปลี่ยน
กั บ การทํ า งาน ประกอบด ว ย ค า จ า ง เงิ น เดื อ น โบนั ส สิ่ ง จู ง ใจ และผลประโยชน อื่ น
(สมชาย หิรัญกิตติ, 2542, หนา 245)
คาตอบแทน หมายถึง สิ่งที่มีมูลคาเปนตัวเงิน รวมถึงรางวัลที่มิใชตัวเงินที่นายจาง
จ า ยให แ ก ลู ก จ า งเพื่ อ ตอบแทนการทํ า งานเป น การแลกเปลี่ ย นกั บ ความรู ความชํ า นาญ
ความรั บผิดชอบ การใชกํ าลังกายและกําลังสมองของลูกจางที่มอบใหแ กองค การ (Dessler,
2000, p.396)
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จากความหมายของ ค าตอบแทน ที่ มี ผู ใ ห คํ านิ ย ามไว ข างต นสามารถสรุ ป ได ว า
คาตอบแทน หมายถึง เงินหรือผลประโยชนที่จายใหแกพนักงานขายในรูปของ เงินเดือน คาโบนัส
คาสวัสดิการและอื่น ๆ เพื่อชดเชยการทํางาน
ดังนั้นสวนประกอบของคาตอบแทน สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน เปนคาตอบแทนทีเ่ ห็นไดงายและมีอิทธิพลตอการทํางาน
โดยตรงของพนักงาน ซึ่งแบงได 2 รูปแบบดังนี้
1.1 คาตอบแทนทางตรง เปนการจายคาตอบแทนโดยตรงที่พิจารณาจากผลผลิต
ของการปฏิบัติงาน ประกอบดวยสิ่งตอบแทนที่ลูกจางไดรับในรูปของ คาจาง เงินเดือน โบนัส
คาลวงเวลา คานายหนาการขาย เปนตน
1.2 คาตอบแทนทางออม เปนการจายคาตอบแทนที่มีผลสนับสนุนหรือสงเสริม
ให พ นั ก งานขายในหน ว ยงานปฏิ บั ติ ง านดี ขึ้ น ได แ ก บริ ก ารและประโยชน น อกเหนื อ จาก
คาตอบแทน มีขวัญกําลังใจในการทํางานมากขึ้น โดยที่พนักงานขายจะไดรับ เชน การประกัน
สุขภาพและชีวิต การรักษาพยาบาล คารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เปนตน
2. คาตอบแทนที่ไมใชเงิน เปนผลประโยชนอื่น ๆ ที่ตอบสนองตอความตองการ
ทางดานจิตใจ ไดแก การสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการของพนักงาน การยกยองชมเชย
พนักงานดีเดน การใหพนักงานขายมีสวนรวม เปนตน
คาตอบแทนเปนการจายใหแกพนักงานในรูปแบบของเงินเดือนและคาจาง ซึ่งจะมี
ขอแตกตางกันดังนี้
1. คาจาง (wage) หมายถึง การจายคาตอบแทนใหแกพนักงานที่เปนคาจางซึ่งจาย
เปนรายชั่วโมงหรือรายวัน รายสัปดาห หรือเหมาจายเปนรายปก็ได โดยการคํานวณตามอัตรา
เวลาที่ทํางานจริง หรือจายเปนรายชิ้นของปริมาณผลผลิตที่ได
2. เงินเดือน (salary) หมายถึง การจายคาตอบแทนใหแกพนักงานเปนเงินเดือน
เปนรายเดือนโดยใหกับผูบริหาร ผูจัดการภาค ผูจัดการเขตหรือหัวหนางานซึ่งจะจายเหมา
รายเดือนและแตละตําแหนงจะมีระดับเงินเดือนแตกตางกัน

วัตถุประสงคของการจายคาตอบแทน
การจายคาตอบแทนแกพนักงานขายนั้นเปนสิ่งที่บริษัทกําหนดขึ้นมาตามลักษณะงาน
และความรูความสามารถของพนักงานขายซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. เพื่อดึงดูด (attracting) การกําหนดนโยบายและวิธีการจายคาตอบแทนพนักงานขาย
ควรเริ่มกอนที่จะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานขายถาบริษัทตองการคนดีมีความสามารถ
ควรจายคาตอบแทนเพื่อดึงดูดคน โดยสามารถจายคาตอบแทนดังนี้
1.1 รายงานการสํารวจอัตราเงินเดือนของแตละบริษัท
1.2 ทําการสํารวจเอง
2. เพื่อกระตุน (motivating) ผูที่มีความสามารถที่ทุมเทความสามารถทั้งหมดใหแก
บริษัท แนวคิดในการจายคาตอบแทนพนักงานขายของบริษัท เพื่อใหบริษัทไดผูมีความสามารถ
มารวมงานแลวคาตอบแทนจะกระตุนใหผูทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันแบงออกเปน
สวน ๆ ที่สําคัญคือสวนที่ใหรายไดแนนอนสม่ําเสมอกับสวนที่มีความสัมพันธกับผลงาน
3. เพื่อรักษา (holding) ผูที่มีความสามารถใหอยูและทํางานกับบริษัทนานที่สุดเทาที่จะ
ทําได ดังนั้นคาตอบแทนที่กําหนดจะตอบสนองความตองการของพนักงานขายได เพื่อให
พนักงานขายรูสึกวาคาตอบแทนที่บริษัทกําหนดสามารถสรางความมั่นคงได
4. เพื่อเพิ่มปริมาณขายสินคาของบริษัททั้งปริมาณขายรวม ปริมาณขายสินคาที่ทํา
กําไรขั้นตนใหแกบริษัทสูงสุดและเพิ่มปริมาณขายสินคาดวยการกําหนดคาตอบแทนใหแตกตางกัน
สําหรับการขายสินคาแตละชนิด
5. เพื่อกระตุนใหพนักงานขายสนใจบริการลูกคาและสรางกิจกรรมการขาย การกําหนด
คาตอบแทนที่กระตุนการบริการและสรางกิจกรรมสามารถทําไดดวยการใหคาตอบแทนสําหรับ
ทุกกิจกรรมอยางเหมาะสม
6. เพื่อลดคาใชจายหรือควบคุมคาใชจายในการดําเนินการขาย ไดแก การกําหนด
คาใชจายขั้นสูงสําหรับบางรายการไวเปนเกณฑในการเบิกจาย

ลักษณะของคาตอบแทนที่เหมาะสม
คาตอบแทนที่ดีตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของบริษัทซึ่งบริษัทจะตองกําหนด
ซึ่งจะมีลักษณะตาง ๆ ดังนี้
1. ความงายตอการเขาใจ การวางแผนจายคาตอบแทนจะตองปรับใหสอดคลองสําหรับ
การทํ า งานซึ่ ง ถื อ ว า การวางแผนการจ า ยค า ตอบแทนนั้ น จะต อ งง า ยต อ การทํ า ความเข า ใจ
ไมสลับซับซอน รวมทั้งเงื่อนไขตาง ๆ มากจนเกินไปจนไมสามารถทํางานไดตามที่กําหนด
หรือบรรลุเปาหมายของรายไดของพนักงานขายและบริษัท
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2. ความยุติธรรม การทํางานรวมกันระหวางบริษัทกับพนักงานขายทุกคนตองมี
ความยุ ติ ธ รรมในการจ า ยค า ตอบแทนสํ า หรั บ พนั ก งานที่ มี ผ ลงานและมี ค วามสามารถใน
การทํางาน
3. การยอมรับของพนักงานขาย การจายคาตอบแทนตองคํานึงถึงคาครองชีพใน
ปจ จุบั นซึ่ งถือว าค าตอบแทนตองเปน ที่ยอมรั บของพนักงานขายเพราะเป นสิ่งจูงใจที่ทํา ให
พนักงานขายทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
4. การแขงขัน การจายคาตอบแทนของบริษัทตองสามารถแขงขันกับบริษัทอื่น ๆ
ไดเนื่องจากกรณีที่บริษัทอื่นจายคาตอบแทนสูงกวาจะทําใหพนักงานขายเปลี่ยนสถานที่ทํางานได
5. มีความยืดหยุน การจายคาตอบแทนตองมีความยืดหยุนตามเขตการขาย ซึ่งแตละ
พื้นที่การขายไมเทากันเนื่องจากความตองการของลูกคาแตกตางกัน ดังนั้นการจายคาตอบแทน
ในเขตพื้นที่ใหมไมควรจายเทากับพื้นที่เดิม

ขั้นตอนการจัดทําแผนการจายคาตอบแทน
การจายคาตอบแทนใหแกพนักงานขายนั้นผูบริหารการขายตองพิจารณาถึงปจจัย
หลายดาน เชน รายได ลักษณะงาน ซึ่งการจายคาตอบแทนมี 8 ขั้นตอนดังนี้ ดังภาพที่ 7.1
1. การจัดเตรียมรายละเอียดของงานและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การจัดทํา
แผนการจายคาตอบแทนตองสอดคลองกับสิ่งตาง ๆ มากมายที่ผูบริหารการขายจะตองศึกษาและ
วิเคราะหงานแตละประเภทหรือตําแหนงงานแตละตําแหนง ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานขาย
รายละเอียดของงานควรจะจัดเปนระบบและเปรียบเทียบตําแหนงของงานประเภทอื่น ๆ ได
ดังนั้นผูบริหารการขายตองกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานขาย ปริมาณงาน
และตําแหนงของพนักงาน ชนิดของสินคาที่ขาย วงจรชีวิตผลิตภัณฑ เขตการขายและ
ระยะเวลาในการขายสินคา เปนตน
2. การกําหนดวัตถุประสงคการจายคาตอบแทน การจายคาตอบแทนนั้นนอกจาก
จะตองจายเพื่อตอบแทนกับการทํางานแลวบริษัทตองมีการออกแบบการจายคาตอบแทน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของบริษัท เชน วัตถุประสงคในการขยายสวนครองตลาด การรักษาสวน
ครองตลาด การเพิ่มกําไร การเพิ่มเขตการขายใหม การแนะนําสินคาใหม การลดคาใชจาย และ
การทํากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อบริการและเอาชนะคูแขงขันนั้นวัตถุประสงคจะมีเปาหมายเฉพาะของ
การจายคาตอบแทนดังนี้ (ทวีศักดิ์ สุวคนธ, 2543, หนา 129-131)
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2.1 เพื่อเพิ่มยอดขาย (increase sales) โดยใหพนักงานขายทําดังนี้
2.1.1 ใหขายสินคาทุกตัว (sell the complete line) ถาพนักงานขายหรือทีมขาย
ขายสิ น ค า ได ค รบทุ ก ตั ว ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดให จ ะได รั บ รางวั ล พิ เ ศษ เหตุ ผ ลของ
การใหรางวัลคือพนักงานขายบางคนจะขายเฉพาะสินคาที่ตัวเองถนัดหรือชอบที่จะขายและจะละเลย
สินคาตัวอื่น ๆ
2.1.2 ยืดวัฏจักรของสินคา (stretch product life cycle) เมื่อสินคามีแนวโนม
ของการขายลดลง การใหรางวัลพิเศษเพื่อจะเรงการขายใหขึ้นกลับไปใหมเทากับการยืดอายุสนิ คา
ออกไป
2.1.3 เมื่อมีการออกสินคาใหมหรือแบบใหมหรือบริการใหม ก็ตองมีการให
รางวัลพิเศษ เพื่อใหพนักงานขายพยายามขายหรือแนะนําสินคาใหมซึ่งโดยปกติแลว พนักงานขาย
จะมีความรูสึกวา การขายสินคาใหมจะยากกวาการขายสินคาที่ติดตลาดแลว บริษัทจึงตองกระตุน
ใหพนักงานขายขายสินคาใหม
2.1.4 ขายสินคาหมดสมัยหรือที่เรียกวา ตกรุน ทั้งนี้เพื่อลดสินคาคางสต็อก
2.1.5 เรงขายสินคาที่ขายไดชา
2.2 เพื่อปรับปรุงการขาย (improve sales) บริษัทตองสรางความสมดุลระหวาง
ฤดูกาล (balance seasonal variation) สําหรับสินคาที่ขายตามฤดูกาล การใหรางวัลพิเศษใน
ระหวางนอกฤดูกาลจะทําใหบริษัทมีรายได หรือยอดขายสม่ําเสมอมากขึ้น
2.3 เพื่อเพิ่มผลกําไร (improve profitability) เปนการใหรางวัลพิเศษแกพนักงาน
ขายที่ขายสินคาที่มีกําไรสูงไดเกินเปาหมายหรือแกผูที่ขายไดสูงสุดในทีม
2.4 เพื่อเพิ่มผลผลิต (improve productivity) มีดังนี้
2.4.1 ลดการขายสินคาที่ขายดี เพราะสินคาที่ขายดีอาจมีกําไรนอยและกําลัง
การผลิตมีจํากัด ซึ่งถาเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นไปอีกกําไรก็จะลดลงอีก และไมมีทางแกทางอื่น
นอกจากใหรางวัลพิเศษแกผูที่สามารถลดการขายลงได
2.4.2 ในกรณีที่กําลังการผลิตเหลือหรือไมไดใช ก็ตองใหรางวัลพิเศษใน
การขายสินคาเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต หรือในสวนที่ไมไดใช
2.5 เพื่อสงเสริมการขาย (improve sales promotion) ใหรางวัลพิเศษแกพนักงานขาย
ที่สามารถจัดรายการสาธิตการใชสินคา หรือพนักงานขายที่สามารถจัดแสดงสินคาได หรือ
พนักงานขายที่สามารถหาพื้นที่ในการวางสินคาในรานคาเพิ่มขึ้นได
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2.6 เพื่อสงเสริมความสัมพันธกับลูกคา (improve customer relations) มีดังนี้
2.6.1 หาลูกคาใหม
2.6.2 เพิม่ จํานวนครัง้ ที่เยีย่ มลูกคา อาจจะคิดเปนครั้งตอเดือนหรือจากจํานวน
ลูกคาที่เยี่ยมไดตอเดือน
2.6.3 พยายามดึงลูกคาเกากลับมา (reactivate old customers)
2.7 เพื่อพัฒนาพนักงานขายและทีมงานขาย มีดังนี้
2.7.1 ปรับปรุงเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับสินคา (improve product knowledge)
โดยการสอบแขงขันกันหรือแขงขันกันทําการเสนอขาย
2.7.2 สรางทีมงาน (develop team work)
2.7.3 รักษาระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานขาย
2.8 อื่น ๆ เชน
2.8.1 เพื่อตอบโตคูแขงขัน
2.8.2 เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
2.8.3 ลดหนี้สญ
ู
2.8.4 เรงการเก็บเงินสด หรือรนระยะเวลาในการชําระเงินใหสั้นเขา
2.8.5 ทํางานพิเศษตามที่มอบหมายให
2.9 ลดอุบัติเหตุ พนักงานขายตองเดินทางเปนประจําไมวาจะเปนการเดินทาง
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดใกลเคียงหรือในตางจังหวัดก็ตาม ความปลอดภัยใน
การเดินทางมีความสําคัญมาก
2.10 ลดคาใชจายในการขาย การจายคาใชจายในการขาย เชน คาพาหนะ คาทีพ่ กั
คาอาหาร คารับรอง ควรยึดถือหลักความยุติธรรมและความพอดี ถาจายมากไปคาใชจาย
ที่พนักงานขายไดรับมากขึ้นไมใชเปนตัวชวยกระตุนใหพนักงานขายเพิ่มความพยายาม เพราะ
กลายเปนรายไดประจําที่ไมตองเสียภาษีไป แตถาจายนอยไปพนักงานขายอาจทํางานไมสะดวก
เพราะตองนําเงินสวนตัวมาใชจายเองทําใหผลงานเสียได
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จัดเตรียมรายละเอียดของงาน

กําหนดวัตถุประสงคการจายคาตอบแทน

กําหนดระดับคาตอบแทน

กําหนดเกณฑการจายคาตอบแทน

กําหนดและพัฒนาสวน
ประสมของคาตอบแทน

ทดสอบขั้นตน

ประเมินผลการจาย

บริหารคาตอบแทน

ภาพที่ 7.1 ขั้นตอนการจัดทําแผนการจายคาตอบแทน
ที่มา (สมใจ บุญทานนท, 2542, หนา 201)
3. การกําหนดเกณฑการจายคาตอบแทน การจายคาตอบแทนแกพนักงานขายนั้น
จะจ า ยตามผลงานที่ ทํ า ได และจ า ยตามระยะเวลาในการทํ า งาน ปริ ม าณการขาย กิ จ กรรม
ที่ พ นัก งานขายปฏิบ ัต ิ รวมถึง คา ใชจ า ยตา ง ๆ ในการดํ า เนิน งานขายของพนัก งานขาย
ที่ตองจายขณะปฏิบัติงานขาย
4. การกําหนดระดับคาตอบแทน บริษัทตองกําหนดระดับคาตอบแทนโดยใชปจจัย
ตางกํ า หนด เช น ทั กษะ ประสบการณ การศึก ษา และระดั บของรายได เ มื่อเปรีย บเที ย บกับ
การปฏิบัติงานโดยทั่วไประดับคาตอบแทนตองกอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกพนักงานขาย
5. การกํ า หนดและพั ฒ นาส ว นประสมของค า ตอบแทน บริ ษั ท จะกํ า หนด
สวนประสมของคาตอบแทน เชน เงินเดือน คานายหนา โบนัส เปนตน ซึ่งจะเปนคาตอบแทน
ทางตรงหรือทางออมหรือทั้งสองแบบ และผลตอบแทนเพียงอยางเดียวในรูปของเงินเดือนหรือ
คานายหนา หรือจะมีทั้งเงิน คานายหนาหรือโบนัสเพื่อกระตุนการปฏิบัติงานขาย ดังนี้
5.1 คานายหนาอยางเดียวรอยละ 15 ของปริมาณการขาย
5.2 เงินเดือนอยางเดียวเดือนละ 6,500 บาท
5.3 เงินเดือน ๆ 4,500 บาท พรอมคานายหนาเพิ่มรอยละ 10 ของปริมาณการขาย
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6. การทดสอบขั้น ตน บริษัท จะทดสอบกอ นและประเมิน กอ นที่จ ะนํา ไปใช
กับพนักงานขายเพื่อหาขอบกพรองและสังเกตปฏิกิริยาของพนักงานขายที่มีตอคาตอบแทนแลว
จึงนําไปใชก็จะประสบสําเร็จ
7. การบริหารคาตอบแทน บริษัทตองมีการบริหารแผนคาตอบแทนใหอยูภายใต
การควบคุมและดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
8. การประเมินผลการจายคาตอบแทน หลังจากนําแผนคาตอบแทนไปใชแลว
บริษั ทต องประเมินผลวาบรรลุ วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม กรณีเกิ ดปญหาผูบริ หารการขาย
ตองหาทางแกไขปรับปรุงเพื่อทําความเขาใจกับพนักงานใหมแลวจึงนําไปปฏิบัติตอไป

รูปแบบของการจายคาตอบแทน
การจายคาตอบแทนใหแกพนักงานขาย ผูบริหารงานขายตองพิจารณาถึงผลประโยชน
ตอบแทนที่พนักงานจะไดรับ ซึ่งการจายคาตอบแทนมี 4 รูปแบบดังนี้
1. การจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนอยางเดียว เปนวิธีที่ผูบริหารงานขายตอง
คํานึงถึงระยะเวลาในการทํางานซึ่งจะตองมีการควบคุมคาใชจายและมีการรับประกันรายได
ขั้นต่ําใหกับพนักงานขายหนาใหมที่อยูระหวางฝกอบรมจะไดรับผลประโยชนตอบแทนในรูปของ
เงินเดือนเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน โดยวิธีนี้สามารถใชในการขายการเพิ่มผลผลิต
(productivity) เชน การขาย กําไร การเขาพบลูกคาหรือการเสนอขาย บริษัทจะมีวิธีการจาย
คาตอบแทนแบบนี้มีทั้งขอดีและขอเสียดังนี้
1.1 ขอดีของการจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนอยางเดียว
1.1.1 มีรายไดประจําเปนหลักประกันที่มั่นคงกับพนักงานขาย
1.1.2 ทําใหพนักงานขายมีความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอ บริษัท
1.1.3 สะดวกในการมอบหมายงานอื่นใหทําไดนอกเหนือจากงานการขาย
ประจํา
1.1.4 พนักงานขายสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่ตลาดมี
การเปลี่ยนแปลง
1.1.5 สะดวกและรวดเร็วในการบริหารงาน
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1.2 ขอเสียของการจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนอยางเดียว
1.2.1 ไมมีสิ่งจูงใจในทีเ่ กีย่ วกับตัวเงินที่จะใหกับพนักงานขาย
1.2.2 การจายเงินเดือนประจําใหกับพนักงานนั้นอาจเกิดปญหากรณีที่บริษัท
ไมสามารถขายสินคาไดทําใหเกิดตนทุน
1.2.3 ไมมีความยุติธรรมสําหรับพนักงานขายที่มีความรับผิดชอบตอ
การปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เพราะพนักงานขายที่ไมมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานก็จะ
ไดรับเงินเดือนเทากัน
1.2.4 การปฏิบัติงานของพนักงานขายตามหนาที่รับผิดชอบปกติและจะไมมี
การพัฒนางานและความรับผิดชอบงานดานอื่น ๆ เพิ่มขึน้
2. การจายคาตอบแทนในรูปของคานายหนาอยางเดียว เปนวิธีการจายคาตอบแทน
เปนคานายหนาหรือเรียกกันทั่วไปวา คาคอมมิชชั่น (commission) ซึ่งเปนคาตอบแทนที่บริษัท
ตองจายใหกับพนักงานขายเพื่อกระตุนใหพนักงานขายใชความพยายามในการขายใหไดมาก
ที่สุด โดยหลักที่ใชวัดการปฏิบัติงานและจายเงิน เชน ยอดขายสุทธิและจํานวนหนวยของ
สินคา แลวหักตนทุนและคาใชจายออกไปกอนแลวคอยคิดคานายหนา วิธีนี้บริษัทตองการให
พนักงานขายใชความสามารถในการขายอยางเต็มที่และเนนพนักงานเปนหลักในการขาย บริษัทจะ
มีวิธีการจายคาตอบแทนแบบนี้มีทั้งขอดีและขอเสียดังนี้
2.1 ขอดีของการจายคาตอบแทนในรูปของคานายหนาอยางเดียว
2.1.1 รายไดของพนักงานขายขึ้นอยูก ับผลการปฏิบัติงาน
2.1.2 ทําใหพนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2.1.3 ไมมีขอบเขตสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงานขายที่มีความรับผิดชอบ
ซึ่งสามารถขายสินคาไดตามความสามารถ
2.1.4 ไมมีการจํากัดจํานวนคาตอบแทน ซึ่งกรณีขายไดมากคาตอบแทนก็
มากขึ้น
2.1.5 คาใชจายในการขายจะเปนสัดสวนกับยอดขายการจายคาตอบแทนในรูป
ของเงินเดือนอยางเดียว
2.2 ขอเสียของการจายคาตอบแทนในรูปของคานายหนาอยางเดียว
2.2.1 บริษัทเนนปริมาณการขายมากกวากําไรจากการขาย
2.2.2 พนักงานขายมีความจงรักภักดีตอบริษัทนอย
2.2.3 รายไดของพนักงานขายไมแนนอนเนื่องจากขึ้นอยูก ับปริมาณการขาย
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2.2.4 อัตราการหมุนเวียนการเขาออกของพนักงานขายสูง
2.2.5 พนักงานขายอาจจะหาทางเพิ่มรายไดโดยการขายตัดราคากันเอง
ซึ่งทําใหไมสามารถควบคุมได
3. การจายคาตอบแทนในรูปผสม เปนการจายทั้งคาตอบแทนในรูปของผสม คือ
เงิน เดือ นบวกคา นายหนา เงิน เดือ นบวกโบนัส หรือ เงิน เดือ นบวกนายหนา บวกโบนัส
เพื่อ กระตุนพนั กงานขายใหมีความรับผิ ดชอบตองานที่ปฏิบัติเพิ่ มขึ้นดวยการจายค าตอบแทน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อแกปญหาจุดออนและจุดแข็งของแผนการจายคาตอบแทนที่จะนําเอามาใชใน
สวนที่เปนเงินเดือนทําใหพนักงานขายมีความมั่นคงในเรื่องของรายไดในระดับหนึ่งและในสวน
ที่เปนคาตอบแทนอื่น ๆ ก็จะทําใหพนักงานขายมีความกระตือรือรนที่จะใชความมุงมั่นทุม เทใน
การขายเพื่อใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น บริษัทจะมีวิธีการจายคาตอบแทนแบบนี้มีทั้งขอดีและขอเสีย
ดังนี้
3.1 ขอดีของการจายคาตอบแทนในรูปผสม
3.1.1 การจายคาตอบแทนมีความยืดหยุนมากและสามารถควบคุมพนักงานขาย
รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานขาย
3.1.2 มีหลักประกันทีแ่ นนอนและมีแรงกระตุนในการปฏิบัติงาน
3.1.3 มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว เนื่องจากคาตอบแทนที่ไดรับ
ทําใหไมตองรอโอกาสที่จะมาถึง
3.2 ขอเสียของการจายคาตอบแทนในรูปผสม
3.2.1 กรณีที่ธรุ กิจจายคานายหนาต่ําทําใหไมเกิดแรงกระตุน ใหการปฏิบัติงาน
3.2.2 การบริหารเสียคาใชจายสูง เนื่องจากตองมีคํานวณรายไดของพนักงานขาย
แตละคนซึ่งตองนําคอมพิวเตอรมาใชงานดวยอาจจะประสบความลมเหลวในดานการบริหารไม
เปนไปตามวัตถุประสงค
ดังนั้นการจายคานายหนาเมือ่ ขายไดตามโควตามีดังนี้
1) เงินเดือนประจําบวกคานายหนา เปนการจายเงินเดือนบวกคานายหนา
โดยกําหนดใหสวนที่คาตอบแทนคงที่ผสมกับคานายหนาผันแปร ดังนี้
(1) การขายไดมากกวาโควตา เชน กําหนดใหเงินเดือนประจํา 8,500 บาท
โควตา 150,000 บาท ไดคานายหนารอยละ 5 ของยอดขายทีเ่ กิน 150,000 บาท ถาพนักงานขาย
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มีผลงานขายจํานวน 250,000 บาท คาตอบที่จะไดรับทั้งสิ้น คือ เงินเดือน + รอยละ 5 ของยอดขาย
สวนที่เกิน 150,000 บาท นั่นคือ 8,500 + รอยละ 10 (250,000-150,000) เทากับ 18,500 บาท
(2) การจายคานายหนาที่เพิ่มขึ้นตามอัตราสวน เปนการจายคานายหนาที่
เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนประจําที่พนักงานขายมีระดับของยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยกําหนดเปนอัตรา
รอยละของยอดขายซึ่งยอดขายของพนักงานขายในแตละเดือนและคานายหนาจะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงนั้นขึ้นอยูกับผลงานของพนักงานขาย เชน บริษัทขายคอมพิวเตอรกําหนดใหเงินเดือนกับ
พนักงานขายเดือนละ 10,000 บาท และกําหนดคานายหนา ดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 คานายหนา

20 เครื่องแรก
21 – 30 เครื่อง
มากกวา 30 เครื่อง

คานายหนา
2,000 บาทตอเครื่อง
2,500 บาทตอเครื่อง
3,000 บาทตอเครือ่ ง

ดังนั้นถาพนักงานขายเครื่องคอมพิวเตอรไดเปน 18 เครื่องในเดือนมีนาคมบริษัทจะตอง
จายคาตอบแทนกับพนักงานขายสวนที่เปนคานายหนา ดังนี้คือ
คานายหนา 20 เครื่องแรกเครื่องละ 2,000 บาท = 40,000 บาท
คานายหนา 10 เครื่องเครื่องละ
2,500 บาท = 25,000 บาท
คานายหนา 10 เครื่องสุดทายเครื่องละ 3,000 บาท = 30,000 บาท
รวมคานายหนาทั้งสิ้น
95,000 บาท
(3) เงินเดือนบวกคาโบนัส เปนการจายคาตอบแทนที่ใชการประเมินจาก
ผลการปฏิ บั ติ ง านขายที่ บ ริ ษั ท กํ า หนด ซึ่ ง โบนั ส เป น จ า ยเงิ น รางวั ล ที่ ใ ห กั บ พนั ก งานขาย
เมื่อปฏิบัติงานตามเปาหมายที่กําหนดไวเพื่อกระตุนใหพนักงานขายมีกําลังใจในการทํางานตอไป
เชน บริษัทจะจายโบนัส 5 เทาของเงินเดือนในวันสิ้นป เปนตน
4. การจายผลประโยชนในรูปของรางวัลพิเศษ บริษัทจะจายผลประโยชนในรูปของ
รางวั ลโดยให กั บพนั ก งานขายกรณี ที่ พ นั กงานขายมี ผลการปฏิ บั ติ ดี เด น โดยบริ ษั ทต อ งวาง
กฏเกณฑสําหรับการใหรางวัลพิเศษวาพนักงานขายตองมีผลงานอะไร เทาไร และเมื่อไร การวัด
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จะยึดถืออะไรเปนมาตรฐาน เชน ยอดขาย จํานวนใบสั่งซื้อ ซึ่งมีสิ่งจูงใจสําหรับพนักงานขาย
ดังนี้
4.1 การติดประกาศแสดงภาพถายพนักงานดีเดน เพื่อเผยแพรใหพนักงานบริษัท
ไดทราบ
4.2 การจัดตั้งชมรมสําหรับพนักงานดีเดน
4.3 การมอบโลรางวัลสําหรับพนักงานดีเดน
ซึ่งเหตุผลที่บริษัทตั้งรางวัลพิเศษเพิ่มใหกับพนักงานขายดังนี้
1) เมื่อบริษัทออกสินคาใหม เพื่อเปนแรงจูงใหเกิดอยากขายซึ่งโดยปกติพนักงานขาย
จะตองใชความพยายามสูงกวาสินคาเดิม ซึ่งปฏิเสธการขายผลิตภัณฑใหมใหกับบริษัท รางวัลพิเศษ
จะเปนแรงจูงใจไดอยางดี
2) เมื ่อ มีส ิน คา บางตัว ของบริษ ัท ที ่ข ายยาก พนัก งานขายจะขายเฉพาะที่
ตนเองถนัดเทานั้น ทําใหบริษัทพลาดโอกาสขายในสินคาบางตัว
3) เมื่อสินคาตัวนั้นขายไดชา แนวโนมการขายลดลง อาจเปนผลมาจากฤดูกาลหรือ
ความนิยมของลูกคา
4) เพื่อจูงใจใหเกิดการแขงขันกันเปนรายบุคคลหรือรายทีม ซึ่งจะทําใหบริษัทมี
กําไรเพิ่มมากขึ้น
5) เมื่อเครื่องจักรของบริษัทยังผลิตไมเต็มกําลังการผลิต การใหรางวัลพิเศษ
จะทําใหหนวยผลิตตองเพิ่มกําลังการผลิตจนเต็มกําลังการผลิต ตนทุนตอหนวยในการผลิตจะ
ลดลง
6) เมื่อพนักงานขาย หาลูกคาใหม หรือดึงลูกคาเกากลับมาได
7) เมื่อพนักงานขายทํากิจกรรมเสริมอยางอื่นสําเร็จลุลวง เชน การจัดแสดง
สินคา การหาสินคาจูงใจใหลูกคาหรือจูงใจใหลูกคาชําระเงินเร็วขึ้น เปนตน
8) เพื่อเปนการลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน พนักงานขายจะตองออกนอกพื้นที่
โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง ทําใหบริษัทตองเสียคาใชจายในการรักษา บางบริษัทตั้งรางวัล
พิเศษไวสําหรับพนักงานขายที่ไมประสบอุบัติเหตุในการทํางาน
9) เปนการลดคาใชจายในการขาย คาใชจายตาง ๆ เชน คาที่พัก คารับรองลูกคา
คาพาหนะตาง ๆ เหลานี้เปนตนทุนอยางหนึ่งของบริษัท บางบริษัทจะตั้งรางวัลพิเศษไวสําหรับ
พนักงานขายไมชวยลดคาใชจายใหกับบริษทั
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สรุป
คาตอบแทนเปนการจายคาตอบแทนใหกับพนักงานในรูปของเงินหรือผลประโยชนที่จาย
ใหแกพนักงานขายในรูปของเงินเดือน คาโบนัส คาสวัสดิการและอื่น ๆ เพื่อชดเชยการทํางาน
ซึ่ ง มี ค า ตอบแทนที่ เ ป น ตั ว เงิ น และคา ตอบแทนที ่ไ มใ ชเ งิน ที ่เ กี ่ย วกับ คา จา งและเงิน เดือ น
โดยมีวัตถุป ระสงคเ พื่อดึง ดูด เพื่อ กระตุน เพื่อรัก ษา เพื่อเพิ่ม ปริม าณขายสิน คาของบริษัท
ทั้งปริมาณการขายรวม เพื่อกระตุนใหพนักงานขายสนใจบริการลูกคาและสรางกิจกรรมการขาย
และ เพื่อลดคาใชจายหรือควบคุม คาใชจายในการดําเนินการขาย
ซึ่งลักษณะของคาตอบแทนตองมีความงายตอการเขาใจ มีความยุตธิ รรม เปนทีย่ อมรับ
ของพนักงานขาย มีการแขงขันและมีความยืดหยุน โดยแบงได 8 ขั้นตอน คือ 1) การจัดเตรียม
รายละเอียดของงาน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 2) การกําหนดวัตถุประสงคการจาย
คา ตอบแทน 3) การกํ า หนดเกณฑ ก ารจ า ยค า ตอบแทน 4) การกํ า หนดระดั บค าตอบแทน
5) การกําหนดและพัฒนาสวนประสมของคาตอบแทน 6) การทดสอบขั้นตน 7) การบริห าร
คาตอบแทน และ 8) การประเมินผลการจายคาตอบแทน
รูปแบบของการจายคาตอบแทนมี 4 รูปแบบดังนี้คือ 1) การจายคาตอบแทน
ในรูปของเงินเดือนอยางเดียว 2) การจายคาตอบแทนในรูปของคานายหนาอยางเดียว 3) การจาย
ค า ตอบแทนในรู ป ผสม และ 4) การจ า ยผลประโยชน ใ นรู ป ของรางวั ลพิ เ ศษ เพื่ อ ใช จู งใจ
ในการทํางานของพนักงาน

แบบฝกหัดบทที่ 7
1.
2.
3.
4.
5.

จงอธิบายความหมายของคาตอบแทนพนักงาน
วัตถุประสงคของคาตอบแทนมีอะไรบาง จงอธิบาย
สวนประกอบของคาตอบแทนแบงไดเปนกี่ประเภท จงอธิบาย
ลักษณะของคาตอบแทนมีอะไรบาง จงอธิบาย
ขั้นตอนของการจายคาตอบแทนมีลักษณะอยางไรบาง จงอธิบาย
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6. รูปแบบของการจายคาตอบแทนมีกี่ประเภทอะไรบาง จงอธิบาย
7. การกําหนดวัตถุประสงคการจายคาตอบแทนมีอะไรบาง จงอธิบาย
8. จงบอกขอดีและขอเสียของการจายคาตอบแทน
9. การจายคาตอบแทนในรูปแบบผสมมีอะไรบาง จงอธิบาย
10. การใหรางวัลพิเศษพนักงานขายมีอะไรบาง จงอธิบาย
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