
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  7 
 

หัวขอเนื้อหา 

 1.  ความหมายของคาตอบแทน 
 2.  วัตถุประสงคของการจายคาตอบแทน 
 3.  ลักษณะของคาตอบแทนที่เหมาะสม 
 4.  ขั้นตอนการจัดทําแผนการจายคาตอบแทน 
 5.  รูปแบบของการจายคาตอบแทน 
   

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแลว นกัศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของคาตอบแทนได 
2.  ระบุวัตถุประสงคของการจายคาตอบแทนได 

 3.  อภิปรายคาตอบแทนที่เหมาะสมได 
4.  คํานวณหาคาตอบแทนได 

 5.   ระบุขั้นตอนการจัดทําแผนการจายคาตอบแทนได  
 6.  จัดทําแผนการจายคาตอบแทนได  

7.  บอกรูปแบบของการจายคาตอบแทนได 
8.  อภิปรายเปรียบเทียบความแตกตางของการจายคาตอบแทนแตละรูปแบบได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ศึกษาเอกสารการสอนบทที่  7  คาตอบแทนพนกังานขายดวยตนเอง 
2.  ฟงการบรรยายในชั้นเรยีน 
3.  ศึกษาคนควา เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ   

อินเทอรเน็ต 
4.  อภิปราย ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 
5.  อภิปรายเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 
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6.  ศึกษากรณตีัวอยาง 
7.  ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง คาตอบแทนพนกังานขาย 
2.  หนังสือ ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับคาตอบแทนพนกังานขาย 
3.  แผนโปรงใส 
4.  แผนภูมแิละแผนภาพ 
5.  กรณีศึกษา 
6.  ใบกิจกรรม 
7.  คําถามและแบบฝกหัดทายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน  
2.  สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม 
3.  ประเมินผลจากการศึกษากรณีตัวอยาง 
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายและการรายงานของกลุม 
5.  ประเมินผลจากการทดสอบยอย 
6.  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่  7 
คาตอบแทนพนักงานขาย 

 
 คาตอบแทนของพนักงานขายซึ่งรวมถึงการจายคาจางแรงงาน เงินเดือนและ         
ผลประโยชนตาง ๆ เชน สวัสดิการเรื่องการประกันภัย การลาหยุด  การลาพักรอน การลากิจ   
รายไดพิเศษและผลประโยชนใหแกพนักงานขายโดยบริษัทตองมีการกําหนดการจายคาตอบแทน
ใหเหมาะสมกับความสามารถของพนักงานขายกับลักษณะของงาน   เพื ่อนําไปใชใน         
การวางระบบการบริหารและพัฒนาพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพดวยความยุติธรรม 
 

ความหมายของคาตอบแทน 

นักวิชาการไดใหความหมายของ  คาตอบแทน  (compensation)  ไวมากมายหลายทัศนะ
ดังนี ้
 คาตอบแทน หมายถึง  ส่ิงที่มีมูลคาเปนตัวเงินและรางวัลที่ไมใชตัวเงิน  (nonfinancial  
reward)  ที่องคการหรือนายจางจายใหแกพนกังาน  หรือลูกจางเพื่อชดเชยการทํางาน  คาตอบแทน
จึงรวมถึงคาจาง เงินเดือน ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ  (fringe  benefits) ทั้งที่เปนเงินและ  
ไมใชเงิน  (สมพร  พวงเพ็ชร, 2542, หนา  219) 

คาตอบแทน หมายถึง  ทุกรูปแบบของสิ่งของหรือรางวัลทั้งที่เปนตัวเงิน  บริการ    
ที่จับตองไดและผลประโยชนที่ลูกจางไดรับจากการทํางาน  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของความสัมพันธ
ในการจางงาน  (สอาน  โปรยบํารุง, 2547, หนา  73) 

คาตอบแทน  หมายถึง  เปนรางวัลทั้งหมดซึ่งพนักงานไดรับในการแลกเปลี่ยน       
กับการทํางาน  ประกอบดวย  คาจาง  เงินเดือน  โบนัส  ส่ิงจูงใจ และผลประโยชน อ่ืน          
(สมชาย  หิรัญกิตติ, 2542, หนา 245) 

คาตอบแทน หมายถึง  ส่ิงที่มีมูลคาเปนตัวเงิน รวมถึงรางวัลที่มิใชตัวเงินที่นายจาง
จายใหแกลูกจางเพื่อตอบแทนการทํางานเปนการแลกเปลี่ยนกับความรู  ความชํานาญ          
ความรับผิดชอบ การใชกําลังกายและกําลังสมองของลูกจางที่มอบใหแกองคการ (Dessler, 
2000,  p.396) 
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จากความหมายของ คาตอบแทน ที่มีผูใหคํานิยามไวขางตนสามารถสรุปไดวา         
คาตอบแทน หมายถึง  เงินหรือผลประโยชนที่จายใหแกพนักงานขายในรูปของ  เงินเดือน  คาโบนัส  
คาสวัสดิการและอื่น ๆ  เพื่อชดเชยการทํางาน  

ดังนั้นสวนประกอบของคาตอบแทน  สามารถแบงออกเปน  2 ประเภทดังนี ้
1.  คาตอบแทนที่เปนตวัเงนิ  เปนคาตอบแทนทีเ่หน็ไดงายและมีอิทธิพลตอการทํางาน 

โดยตรงของพนักงาน ซ่ึงแบงได 2 รูปแบบดังนี ้
  1.1  คาตอบแทนทางตรง  เปนการจายคาตอบแทนโดยตรงที่พิจารณาจากผลผลิต
ของการปฏิบัติงาน ประกอบดวยส่ิงตอบแทนที่ลูกจางไดรับในรูปของ คาจาง  เงินเดือน  โบนัส   
คาลวงเวลา  คานายหนาการขาย เปนตน 
  1.2  คาตอบแทนทางออม  เปนการจายคาตอบแทนที่มีผลสนับสนุนหรือสงเสริม
ใหพนักงานขายในหนวยงานปฏิบัติงานดีขึ้นไดแก  บริการและประโยชนนอกเหนือจาก               
คาตอบแทน มีขวัญกําลังใจในการทํางานมากขึ้น  โดยที่พนักงานขายจะไดรับ  เชน  การประกัน
สุขภาพและชีวิต  การรักษาพยาบาล  คารักษาพยาบาล  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  เปนตน  

    2. คาตอบแทนที่ไมใชเงิน  เปนผลประโยชนอ่ืน ๆ  ที่ตอบสนองตอความตองการ
ทางดานจิตใจ  ไดแก  การสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการของพนักงาน  การยกยองชมเชย
พนักงานดีเดน  การใหพนักงานขายมีสวนรวม  เปนตน  

คาตอบแทนเปนการจายใหแกพนักงานในรูปแบบของเงินเดือนและคาจาง ซ่ึงจะมี
ขอแตกตางกันดังนี้ 
 1.  คาจาง  (wage)  หมายถึง  การจายคาตอบแทนใหแกพนักงานที่เปนคาจางซึ่งจาย
เปนรายชั่วโมงหรือรายวัน รายสัปดาห หรือเหมาจายเปนรายปก็ได โดยการคํานวณตามอัตรา
เวลาที่ทํางานจริง หรือจายเปนรายชิ้นของปริมาณผลผลิตที่ได 
    2.  เงินเดือน  (salary)  หมายถึง  การจายคาตอบแทนใหแกพนักงานเปนเงินเดือน  
เปนรายเดือนโดยใหกับผูบริหาร  ผูจัดการภาค  ผูจัดการเขตหรือหัวหนางานซึ่งจะจายเหมา    
รายเดือนและแตละตําแหนงจะมีระดับเงินเดือนแตกตางกัน 
 

วัตถุประสงคของการจายคาตอบแทน 

การจายคาตอบแทนแกพนักงานขายนั้นเปนส่ิงที่บริษัทกําหนดขึ้นมาตามลักษณะงาน
และความรูความสามารถของพนักงานขายซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
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 1.  เพื่อดึงดูด  (attracting)  การกําหนดนโยบายและวิธีการจายคาตอบแทนพนักงานขาย
ควรเริ่มกอนที่จะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานขายถาบริษัทตองการคนดีมีความสามารถ
ควรจายคาตอบแทนเพื่อดึงดูดคน โดยสามารถจายคาตอบแทนดังนี้ 
 1.1  รายงานการสํารวจอัตราเงินเดือนของแตละบริษัท 
 1.2  ทําการสํารวจเอง 

2.  เพื่อกระตุน  (motivating)  ผูที่มีความสามารถที่ทุมเทความสามารถทั้งหมดใหแก
บริษัท แนวคิดในการจายคาตอบแทนพนักงานขายของบริษัท  เพื่อใหบริษัทไดผูมีความสามารถ
มารวมงานแลวคาตอบแทนจะกระตุนใหผ ู ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  ปจจุบันแบงออกเปน
สวน ๆ  ที่สําคัญคือสวนที่ใหรายไดแนนอนสม่ําเสมอกับสวนที่มีความสัมพันธกับผลงาน 
 3.  เพื่อรักษา (holding)  ผูที่มีความสามารถใหอยูและทํางานกับบริษัทนานที่สุดเทาที่จะ
ทําได ดังนั้นคาตอบแทนที่กําหนดจะตอบสนองความตองการของพนักงานขายได  เพื่อให
พนักงานขายรูสึกวาคาตอบแทนที่บริษัทกําหนดสามารถสรางความมั่นคงได 
 4.  เพื่อเพิ่มปริมาณขายสินคาของบริษัทท้ังปริมาณขายรวม ปริมาณขายสินคาที่ทํา
กําไรขั้นตนใหแกบริษัทสูงสุดและเพิ่มปริมาณขายสินคาดวยการกําหนดคาตอบแทนใหแตกตางกัน
สําหรับการขายสินคาแตละชนิด 

5.    เพื่อกระตุนใหพนักงานขายสนใจบริการลูกคาและสรางกิจกรรมการขาย  การกําหนด                 
คาตอบแทนที่กระตุนการบริการและสรางกิจกรรมสามารถทําไดดวยการใหคาตอบแทนสําหรับ
ทุกกิจกรรมอยางเหมาะสม 
 6.  เพื่อลดคาใชจายหรือควบคุมคาใชจายในการดําเนินการขาย ไดแก การกําหนด   
คาใชจายขั้นสูงสําหรับบางรายการไวเปนเกณฑในการเบิกจาย 
   

ลักษณะของคาตอบแทนที่เหมาะสม 

คาตอบแทนที่ดีตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของบริษัทซึ่งบริษัทจะตองกําหนด
ซ่ึงจะมีลักษณะตาง ๆ   ดังนี้   
 1.  ความงายตอการเขาใจ  การวางแผนจายคาตอบแทนจะตองปรับใหสอดคลองสําหรับ
การทํางานซึ่งถือวาการวางแผนการจายคาตอบแทนนั้นจะตองงายตอการทําความเขาใจ           
ไมสลับซับซอน รวมทั้งเงื่อนไขตาง ๆ  มากจนเกินไปจนไมสามารถทํางานไดตามที่กําหนด 
หรือบรรลุเปาหมายของรายไดของพนักงานขายและบริษัท  
 



 136 

 2.  ความยุติธรรม  การทํางานรวมกันระหวางบริษัทกับพนักงานขายทุกคนตองมี 
ความยุติธรรมในการจายคาตอบแทนสําหรับพนักงานที่มีผลงานและมีความสามารถใน         
การทํางาน 
 3.  การยอมรับของพนักงานขาย  การจายคาตอบแทนตองคํานึงถึงคาครองชีพใน
ปจจุบันซึ่งถือวาคาตอบแทนตองเปนที่ยอมรับของพนักงานขายเพราะเปนสิ่งจูงใจที่ทําให
พนักงานขายทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
 4.  การแขงขัน    การจายคาตอบแทนของบริษัทตองสามารถแขงขันกับบริษัทอื่น ๆ 
ไดเนื่องจากกรณีที่บริษัทอ่ืนจายคาตอบแทนสูงกวาจะทําใหพนักงานขายเปลี่ยนสถานที่ทํางานได 
 5.  มีความยืดหยุน   การจายคาตอบแทนตองมีความยืดหยุนตามเขตการขาย ซ่ึงแตละ
พื้นที่การขายไมเทากันเนื่องจากความตองการของลูกคาแตกตางกัน ดังนั้นการจายคาตอบแทน
ในเขตพื้นที่ใหมไมควรจายเทากับพื้นที่เดิม 
   

ขั้นตอนการจัดทําแผนการจายคาตอบแทน 

การจายคาตอบแทนใหแกพนักงานขายนั้นผูบริหารการขายตองพิจารณาถึงปจจัย
หลายดาน  เชน  รายได  ลักษณะงาน  ซ่ึงการจายคาตอบแทนมี  8  ขั้นตอนดังนี้ ดังภาพที่  7.1  

 1.  การจัดเตรียมรายละเอียดของงานและรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  การจัดทํา
แผนการจายคาตอบแทนตองสอดคลองกับสิ่งตาง ๆ  มากมายที่ผูบริหารการขายจะตองศึกษาและ
วิเคราะหงานแตละประเภทหรือตําแหนงงานแตละตําแหนง  ซ่ึงจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานขาย 
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   
ขายสินคาไดครบทุกตัวภายในระยะเวลาที่กําหนดใหจะไดรับรางวัลพิเศษ เหตุผลของ             
การใหรางวัลคือพนักงานขายบางคนจะขายเฉพาะสินคาที่ตัวเองถนัดหรือชอบที่จะขายและจะละเลย  
สินคาตัวอ่ืน ๆ        
 2.1.2  ยืดวัฏจกัรของสินคา  (stretch  product  life  cycle)  เมื่อสินคามแีนวโนม
ของการขายลดลง การใหรางวัลพเิศษเพื่อจะเรงการขายใหขึ้นกลับไปใหมเทากับการยืดอายุสินคา 
ออกไป  
 2.1.3  เมื่อมีการออกสินคาใหมหรือแบบใหมหรือบริการใหม  ก็ตองมีการให
รางวัลพิเศษ  เพื่อใหพนักงานขายพยายามขายหรือแนะนําสินคาใหมซ่ึงโดยปกติแลว   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) มีดังนี ้
     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) มีดังนี ้
       2.6.1  หาลูกคาใหม 
       2.6.2  เพิม่จํานวนครัง้ที่เยีย่มลูกคา  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  รักษาระดับขวัญและกาํลังใจของพนกังานขาย 
 2.8  อ่ืน ๆ เชน 
     2.8.1  เพื่อตอบโตคูแขงขัน 
      2.8.2  เพื่อเพิ่มชองทางการจดัจําหนาย 
      2.8.3  ลดหนี้สูญ 
     2.8.4  เรงการเก็บเงินสด  หรือรนระยะเวลาในการชําระเงนิใหส้ันเขา 
 2.8.5  ทํางานพิเศษตามที่มอบหมายให 
 2.9 ลดอุบัติเหตุ  พนักงานขายตองเดินทางเปนประจําไมวาจะเปนการเดินทาง
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดใกลเคียงหรือในตางจังหวัดก็ตาม  ความปลอดภัยใน  
การเดินทางมีความสําคัญมาก 
                          2.10  ลดคาใชจายในการขาย  การจายคาใชจายในการขาย  เชน  คาพาหนะ  คาทีพ่กั  
คาอาหาร  คารับรอง  ควรยึดถือหลักความยุติธรรมและความพอดี  ถาจายมากไปคาใชจาย        
ที่พนักงานขายไดรับมากขึ้นไมใชเปนตัวชวยกระตุนใหพนักงานขายเพิ่มความพยายาม เพราะ
กลายเปนรายไดประจําที่ไมตองเสียภาษีไป  แตถาจายนอยไปพนักงานขายอาจทํางานไมสะดวก
เพราะตองนําเงินสวนตัวมาใชจายเองทําใหผลงานเสียได   
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จัดเตรียมรายละเอียดของงาน กําหนดวัตถุประสงคการจายคาตอบแทน 

กําหนดระดับคาตอบแทน กําหนดเกณฑการจายคาตอบแทน 

กําหนดและพฒันาสวน
ประสมของคาตอบแทน 

ทดสอบขั้นตน 

ประเมินผลการจาย บริหารคาตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  7.1  ขั้นตอนการจดัทําแผนการจายคาตอบแทน 
ที่มา  (สมใจ  บุญทานนท, 2542, หนา 201) 
 
 3.  การกําหนดเกณฑการจายคาตอบแทน  การจายคาตอบแทนแกพนักงานขายนั้น
จะจายตามผลงานที่ทําได และจายตามระยะเวลาในการทํางาน ปริมาณการขาย กิจกรรม            
ที่พนักงานขายปฏิบัติ  รวมถึงคาใชจายตาง  ๆ  ในการดําเนินงานขายของพนักงานขาย            
ที่ตองจายขณะปฏิบัติงานขาย 
 4.  การกําหนดระดับคาตอบแทน  บริษัทตองกําหนดระดับคาตอบแทนโดยใชปจจัย
ตางกําหนด เชน ทักษะ ประสบการณ การศึกษา และระดับของรายไดเมื่อเปรียบเทียบกับ      
การปฏิบัติงานโดยทั่วไประดับคาตอบแทนตองกอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกพนักงานขาย  
 5. การกําหนดและพัฒนาสวนประสมของคาตอบแทน  บริษัทจะกํ าหนด             
สวนประสมของคาตอบแทน เชน เงินเดือน คานายหนา โบนัส เปนตน  ซ่ึงจะเปนคาตอบแทน
ทางตรงหรือทางออมหรือทั้งสองแบบ  และผลตอบแทนเพียงอยางเดียวในรูปของเงินเดือนหรือ    
คานายหนา หรือจะมีทั้งเงิน คานายหนาหรือโบนัสเพื่อกระตุนการปฏิบัติงานขาย  ดังนี้ 
 5.1  คานายหนาอยางเดยีวรอยละ  15  ของปริมาณการขาย 
 5.2  เงินเดือนอยางเดยีวเดือนละ  6,500  บาท 
 5.3  เงินเดือน ๆ  4,500  บาท  พรอมคานายหนาเพิ่มรอยละ 10  ของปริมาณการขาย 
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6.  การทดสอบขั้นตน  บริษัทจะทดสอบกอนและประเมินกอนที่จะนําไปใช
กับพนักงานขายเพื่อหาขอบกพรองและสังเกตปฏิกิริยาของพนักงานขายที่มีตอคาตอบแทนแลว   
จึงนําไปใชก็จะประสบสําเร็จ 

7.  การบริหารคาตอบแทน  บริษัทตองมีการบริหารแผนคาตอบแทนใหอยูภายใต 
การควบคุมและดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

8.  การประเมินผลการจายคาตอบแทน  หลังจากนําแผนคาตอบแทนไปใชแลว
บริษัทตองประเมินผลวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม กรณีเกิดปญหาผูบริหารการขาย     
ตองหาทางแกไขปรับปรุงเพื่อทําความเขาใจกับพนักงานใหมแลวจึงนําไปปฏิบัติตอไป 
 

รูปแบบของการจายคาตอบแทน 

 การจายคาตอบแทนใหแกพนกังานขาย  ผูบริหารงานขายตองพจิารณาถึงผลประโยชน
ตอบแทนที่พนักงานจะไดรับ  ซ่ึงการจายคาตอบแทนมี  4  รูปแบบดังนี้ 
  1.  การจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนอยางเดียว เปนวิธีที่ผูบริหารงานขายตอง
คํานึงถึงระยะเวลาในการทํางานซึ่งจะตองมีการควบคุมคาใชจายและมีการรับประกันรายได     
ขั้นต่ําใหกับพนักงานขายหนาใหมที่อยูระหวางฝกอบรมจะไดรับผลประโยชนตอบแทนในรูปของ
เงินเดือนเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน โดยวิธีนี้สามารถใชในการขายการเพิ่มผลผลิต 
(productivity) เชน การขาย กําไร การเขาพบลูกคาหรือการเสนอขาย บริษัทจะมีวิธีการจาย      
คาตอบแทนแบบนี้มีทั้งขอดีและขอเสียดังนี้ 
 1.1  ขอดีของการจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนอยางเดียว 
 1.1.1  มีรายไดประจําเปนหลักประกนัที่มั่นคงกับพนักงานขาย 
 1.1.2  ทําใหพนักงานขายมีความซื่อสัตยและจงรักภกัดีตอบริษัท 
 1.1.3  สะดวกในการมอบหมายงานอื่นใหทําไดนอกเหนือจากงานการขาย 
ประจํา 
 1.1.4  พนักงานขายสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเรว็ในกรณีที่ตลาดมี  
การเปลี่ยนแปลง 
 1.1.5  สะดวกและรวดเร็วในการบริหารงาน 
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              1.2  ขอเสียของการจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนอยางเดียว 
        1.2.1 ไมมีส่ิงจูงใจในทีเ่กีย่วกับตัวเงนิที่จะใหกับพนักงานขาย 
        1.2.2  การจายเงินเดือนประจาํใหกับพนักงานนั้นอาจเกิดปญหากรณีที่บริษัท 

ไมสามารถขายสินคาไดทําใหเกิดตนทุน 
1.2.3 ไมมีความยุติธรรมสําหรับพนักงานขายที่มีความรับผิดชอบตอ 

การปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เพราะพนักงานขายที่ไมมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานก็จะ
ไดรับเงินเดือนเทากัน 

        1.2.4  การปฏิบัติงานของพนักงานขายตามหนาที่รับผิดชอบปกติและจะไมม ี
การพัฒนางานและความรับผิดชอบงานดานอื่น ๆ  เพิ่มขึน้ 

2.  การจายคาตอบแทนในรูปของคานายหนาอยางเดียว  เปนวิธีการจายคาตอบแทน
เปนคานายหนาหรือเรียกกันทั่วไปวา คาคอมมิชช่ัน (commission) ซ่ึงเปนคาตอบแทนที่บริษัท
ตองจายใหกับพนักงานขายเพื่อกระตุนใหพนักงานขายใชความพยายามในการขายใหไดมาก    
ที่สุด  โดยหลักที่ใชวัดการปฏิบัติงานและจายเงิน เชน  ยอดขายสุทธิและจํานวนหนวยของ
สินคา แลวหักตนทุนและคาใชจายออกไปกอนแลวคอยคิดคานายหนา วิธีนี้บริษัทตองการให
พนักงานขายใชความสามารถในการขายอยางเต็มที่และเนนพนักงานเปนหลักในการขาย บริษัทจะ
มีวิธีการจายคาตอบแทนแบบนี้มีทั้งขอดีและขอเสียดังนี้ 

       2.1  ขอดีของการจายคาตอบแทนในรูปของคานายหนาอยางเดยีว 
 2.1.1  รายไดของพนักงานขายขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงาน 

     2.1.2   ทําใหพนักงานมแีรงจงูใจในการปฏิบัติงาน 
      2.1.3 ไมมีขอบเขตสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงานขายที่มีความรับผิดชอบ

ซ่ึงสามารถขายสินคาไดตามความสามารถ 
                2.1.4  ไมมีการจํากัดจํานวนคาตอบแทน  ซ่ึงกรณีขายไดมากคาตอบแทนก็ 

มากขึ้น 
                2.1.5 คาใชจายในการขายจะเปนสดัสวนกบัยอดขายการจายคาตอบแทนในรูป 

ของเงินเดือนอยางเดยีว 
        2.2  ขอเสียของการจายคาตอบแทนในรูปของคานายหนาอยางเดยีว 

  2.2.1  บริษัทเนนปริมาณการขายมากกวากําไรจากการขาย 
  2.2.2  พนักงานขายมีความจงรักภักดีตอบริษัทนอย 
  2.2.3  รายไดของพนักงานขายไมแนนอนเนื่องจากขึ้นอยูกับปริมาณการขาย 
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                             2.2.4   อัตราการหมุนเวยีนการเขาออกของพนักงานขายสูง   
               2.2.5   พนักงานขายอาจจะหาทางเพิ่มรายไดโดยการขายตัดราคากันเอง     

ซ่ึงทําใหไมสามารถควบคุมได 
3.  การจายคาตอบแทนในรูปผสม  เปนการจายทั้งคาตอบแทนในรูปของผสม  คือ

เง ินเดือนบวกคานายหนา  เง ินเด ือนบวกโบนัส หรือเง ินเด ือนบวกนายหนาบวกโบนัส          
เพื ่อกระตุนพนักงานขายใหมีความรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติเพิ่มขึ้นดวยการจายคาตอบแทน       
รูปแบบตาง ๆ  เพื่อแกปญหาจุดออนและจุดแข็งของแผนการจายคาตอบแทนที่จะนําเอามาใชใน
สวนที่เปนเงินเดือนทําใหพนักงานขายมีความมั่นคงในเรื่องของรายไดในระดับหนึ่งและในสวน
ที่เปนคาตอบแทนอื่น ๆ  ก็จะทําใหพนักงานขายมีความกระตือรือรนที่จะใชความมุงมั่นทุมเทใน    
การขายเพื่อใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น บริษัทจะมีวิธีการจายคาตอบแทนแบบนี้มีทั้งขอดีและขอเสีย
ดังนี้ 

         3.1  ขอดีของการจายคาตอบแทนในรูปผสม   
 3.1.1  การจายคาตอบแทนมีความยืดหยุนมากและสามารถควบคุมพนักงานขาย  
รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับพนักงานขาย 
 3.1.2  มีหลักประกันทีแ่นนอนและมแีรงกระตุนในการปฏิบัติงาน 
 3.1.3  มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว  เนื่องจากคาตอบแทนที่ไดรับ 
ทําใหไมตองรอโอกาสที่จะมาถึง 
 3.2  ขอเสียของการจายคาตอบแทนในรูปผสม   
 3.2.1  กรณีที่ธุรกิจจายคานายหนาต่ําทําใหไมเกิดแรงกระตุนใหการปฏิบัติงาน 
 3.2.2  การบริหารเสียคาใชจายสูง  เนื่องจากตองมีคํานวณรายไดของพนักงานขาย
แตละคนซึ่งตองนําคอมพิวเตอรมาใชงานดวยอาจจะประสบความลมเหลวในดานการบริหารไม
เปนไปตามวัตถุประสงค 

           ดังนั้นการจายคานายหนาเมือ่ขายไดตามโควตามีดังนี ้
 1)  เงินเดือนประจําบวกคานายหนา   เปนการจายเงินเดือนบวกคานายหนา 
โดยกําหนดใหสวนที่คาตอบแทนคงที่ผสมกับคานายหนาผันแปร  ดังนี้ 

     (1)  การขายไดมากกวาโควตา  เชน  กําหนดใหเงินเดอืนประจาํ  8,500  บาท  
โควตา  150,000  บาท  ไดคานายหนารอยละ  5  ของยอดขายทีเ่กนิ  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 
 

คานายหนา 
20  เครื่องแรก 
21 – 30 เครื่อง 
มากกวา 30 เครื่อง 

2,000  บาทตอเครื่อง 
2,500  บาทตอเครื่อง 
3,000  บาทตอเครื่อง 

 
ดังนั้นถาพนกังานขายเครื่องคอมพิวเตอรไดเปน 18 เครื่องในเดือนมีนาคมบริษัทจะตอง

จายคาตอบแทนกับพนกังานขายสวนที่เปนคานายหนา  ดงันี้คือ 
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 

 รวมคานายหนาทั้งส้ิน    95,000      บาท  
 
 (3)  เงินเดือนบวกคาโบนัส  เปนการจายคาตอบแทนที่ใชการประเมินจาก
ผลการปฏิบัติงานขายที่บริษัทกําหนด ซ่ึงโบนัสเปนจายเงินรางวัลที่ใหกับพนักงานขาย            
เมื่อปฏิบัติงานตามเปาหมายที่กําหนดไวเพื่อกระตุนใหพนักงานขายมีกําลังใจในการทํางานตอไป  
เชน  บริษัทจะจายโบนัส  5  เทาของเงินเดือนในวันสิ้นป  เปนตน 

4.  การจายผลประโยชนในรูปของรางวัลพิเศษ  บริษัทจะจายผลประโยชนในรูปของ
รางวัลโดยใหกับพนักงานขายกรณีที่พนักงานขายมีผลการปฏิบัติดีเดนโดยบริษัทตองวาง         
กฏเกณฑสําหรับการใหรางวัลพิเศษวาพนักงานขายตองมีผลงานอะไร เทาไร และเมื่อไร การวัด
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จะยึดถืออะไรเปนมาตรฐาน  เชน  ยอดขาย  จํานวนใบสั่งซื้อ  ซ่ึงมีส่ิงจูงใจสําหรับพนักงานขาย   
ดังนี้ 
 4.1  การติดประกาศแสดงภาพถายพนักงานดีเดน  เพื่อเผยแพรใหพนักงานบริษัท 
ไดทราบ 
 4.2  การจัดตั้งชมรมสําหรับพนักงานดีเดน 
 4.3  การมอบโลรางวัลสําหรับพนักงานดีเดน 

      ซ่ึงเหตุผลที่บริษัทตั้งรางวัลพเิศษเพิ่มใหกับพนักงานขายดงันี้ 
  1)    เมื่อบริษัทออกสินคาใหม  เพื่อเปนแรงจูงใหเกิดอยากขายซึ่งโดยปกติพนกังานขาย

จะตองใชความพยายามสูงกวาสินคาเดิม ซ่ึงปฏิเสธการขายผลิตภัณฑใหมใหกับบริษัท รางวัลพิเศษ
จะเปนแรงจูงใจไดอยางดี 
 2)  เมื ่อมีสินคาบางตัวของบริษัทที ่ขายยาก  พนักงานขายจะขายเฉพาะที่
ตนเองถนัดเทานั้น ทําใหบริษัทพลาดโอกาสขายในสินคาบางตัว 
 3)   เมื่อสินคาตัวนั้นขายไดชา  แนวโนมการขายลดลง  อาจเปนผลมาจากฤดูกาลหรือ
ความนิยมของลูกคา 
 4)   เพื่อจูงใจใหเกิดการแขงขันกันเปนรายบุคคลหรือรายทีม  ซ่ึงจะทําใหบริษัทมี
กําไรเพิ่มมากขึ้น 
 5)  เมื่อเครื่องจักรของบริษัทยังผลิตไมเต็มกําลังการผลิต  การใหรางวัลพิเศษ
จะทําใหหนวยผลิตตองเพิ่มกําลังการผลิตจนเต็มกําลังการผลิต    ตนทุนตอหนวยในการผลิตจะ
ลดลง 
 6)  เมื่อพนกังานขาย  หาลูกคาใหม  หรือดึงลูกคาเกากลับมาได 
  7)  เมื่อพนักงานขายทํากิจกรรมเสริมอยางอื่นสําเร็จลุลวง   เชน  การจัดแสดง 
สินคา การหาสินคาจูงใจใหลูกคาหรือจูงใจใหลูกคาชําระเงินเร็วขึ้น  เปนตน 
 8)  เพื่อเปนการลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  พนักงานขายจะตองออกนอกพื้นที่
โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง ทําใหบริษัทตองเสียคาใชจายในการรักษา บางบริษัทตั้งรางวัล
พิเศษไวสําหรบัพนักงานขายที่ไมประสบอุบัติเหตุในการทํางาน 
 9)  เปนการลดคาใชจายในการขาย  คาใชจายตาง ๆ  เชน  คาที่พัก คารับรองลูกคา  
คาพาหนะตาง ๆ  เหลานี้เปนตนทุนอยางหนึ่งของบริษัท  บางบริษัทจะตั้งรางวัลพิเศษไวสําหรับ
พนักงานขายไมชวยลดคาใชจายใหกับบริษทั 
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สรุป 

 คาตอบแทนเปนการจายคาตอบแทนใหกับพนักงานในรูปของเงินหรือผลประโยชนที่จาย
ใหแกพนักงานขายในรูปของเงินเดือน คาโบนัส คาสวัสดิการและอื่น ๆ เพื่อชดเชยการทํางาน 
ซ่ึงมีคาตอบแทนที่เปนตัวเงินและคาตอบแทนที ่ไมใชเง ินที ่เกี ่ยวกับคาจางและเงินเดือน       
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดึงดูด  เพื่อกระตุน เพื่อรักษา เพื่อเพิ่มปริมาณขายสินคาของบริษัท     
ทั้งปริมาณการขายรวม เพื่อกระตุนใหพนักงานขายสนใจบริการลูกคาและสรางกิจกรรมการขาย 
และ เพื่อลดคาใชจายหรือควบคุม คาใชจายในการดําเนินการขาย 
 ซ่ึงลักษณะของคาตอบแทนตองมีความงายตอการเขาใจ มีความยตุธิรรม  เปนทีย่อมรบั
ของพนักงานขาย  มีการแขงขันและมีความยืดหยุน  โดยแบงได  8 ขั้นตอน  คือ 1) การจัดเตรียม
รายละเอียดของงาน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 2) การกําหนดวัตถุประสงคการจาย
คาตอบแทน 3) การกําหนดเกณฑการจายคาตอบแทน 4)  การกําหนดระดับคาตอบแทน                  
5) การกําหนดและพัฒนาสวนประสมของคาตอบแทน  6) การทดสอบขั้นตน 7)  การบริหาร
คาตอบแทน  และ 8) การประเมินผลการจายคาตอบแทน  
 รูปแบบของการจายคาตอบแทนมี 4 รูปแบบดังนี้คือ 1) การจายคาตอบแทน          
ในรูปของเงินเดือนอยางเดียว  2) การจายคาตอบแทนในรูปของคานายหนาอยางเดียว 3) การจาย      
คาตอบแทนในรูปผสม และ 4) การจายผลประโยชนในรูปของรางวัลพิเศษ  เพื่อใชจูงใจ            
ในการทํางานของพนักงาน 
 
 
 
 

แบบฝกหดับทที่  7 
 

1.  จงอธิบายความหมายของคาตอบแทนพนักงาน 
2.  วัตถุประสงคของคาตอบแทนมีอะไรบาง  จงอธิบาย 
3.  สวนประกอบของคาตอบแทนแบงไดเปนกี่ประเภท  จงอธิบาย 
4.  ลักษณะของคาตอบแทนมีอะไรบาง จงอธิบาย 
5.  ขั้นตอนของการจายคาตอบแทนมีลักษณะอยางไรบาง  จงอธิบาย 
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6.  รูปแบบของการจายคาตอบแทนมีกี่ประเภทอะไรบาง  จงอธิบาย 
7.  การกําหนดวัตถุประสงคการจายคาตอบแทนมีอะไรบาง  จงอธิบาย 
8.  จงบอกขอดีและขอเสียของการจายคาตอบแทน 
9.  การจายคาตอบแทนในรูปแบบผสมมีอะไรบาง  จงอธิบาย 
10.  การใหรางวัลพิเศษพนกังานขายมีอะไรบาง  จงอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 
 
จุฑา  เทียนไทย  และพรรณพิมล  กานกนก. (2538). การบริหารงานขาย.  กรุงเทพมหานคร :  

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
ทวีศักดิ์  สุวคนธ. (2543). บริหารงานขาย. กรุงเทพมหานคร : เอช เอน็  กรุป. 
สมชาย  หิรัญญกิตติ. (2542). การบริหารทรัพยากรมนุษย.  กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม. 
สมพร  พวงเพช็ร. (2542). องคการและการจัดการ.  ลพบุรี : ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ 



 147 

สถาบันราชภัฏเทพสตรี. 
สมใจ  บุญทานนท. (2542). การบริหารการขาย.  นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม. 
สอาน  โปรยบํารุง. (2547). การบริหารงานขาย.  กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท. 
Dessler, G. (1998).  Human resource management (8 thed.). NJ : Prentice-Hall. 
 

 
 


	หัวข้อเนื้อหา 
	 1.  ความหมายของค่าตอบแทน 
	 2.  วัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทน 
	วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
	1.  อธิบายความหมายของค่าตอบแทนได้ 
	2.  ระบุวัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทนได้ 
	วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
	สื่อการเรียนการสอน 
	การวัดผลและประเมินผล 
	ค่าตอบแทนพนักงานขาย 
	ความหมายของค่าตอบแทน 
	วัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทน 
	ลักษณะของค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
	รูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทน 

	ค่านายหน้า
	สรุป 
	แบบฝึกหัดบทที่  7 
	เอกสารอ้างอิง 







