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หลักสูตร “การประเมินค่างานและจัดท าโครงสร้างเงินเดือน”  

1.หลกัการและเหตุผล 

หัวใจส าคัญของความส าเร็จของทกุองคก์รในปัจจบุนัปัจจัยหนึง่คอื บคุลากร ซึง่ในปัจจบุันพบวา่ 

ปัญหาส าคัญประการหนึง่ทีเ่กีย่วกับบคุลากร คอืการรักษาบคุลากรทีด่มีศีักยภาพใหอ้ยูก่ับองคก์รนานๆ 

เป็นเรือ่งทีไ่มง่า่ยเลย ซึง่ปัจจัยส าคัญประการหนึง่ทีส่ง่ผลโดดยตรงตอ่ความสามารถในการรักษาบคุลากร

ขององคก์รคอื ผลตอบแทน ซึง่เรือ่งนีก็้ยังเกีย่วโยงถงึความสามารถในการไดค้นเกง่ๆเขา้มารว่มงานกับ

องคก์รอกีดว้ย 

โจทยส์ าคัญคอื ในการบรหิารผลตอบแทนขององคก์รท่ัวๆไป การตอบโจทยค์วามเป็นธรรมในดา้น

ตา่งๆ น่ันคอื 

1. ความเป็นธรรมภายนอก ซึง่ท าใหอ้งคก์รเราสามารถแขง่ขนัเรือ่งบคุลากรกับตลาดได ้

2. ความเป็นธรรมภายใน ซึง่สรา้งความเป็นธรรมระหวา่งหน่วยงานตา่งๆ 

3. ความเป็นธรรมในตัวบคุคล ซึง่ท าใหเ้กนิการจา่ยผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมกับผลงานทีไ่ด ้

4. ความสามารถในการจา่ยของบรษัิท 

ซึง่การจะตอบโจทยต์า่งๆเหลา่นีไ้ด ้ องคก์รจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบบรหิารจัดการหลายระบบ เขา้มาชว่ย

บรหิารจัดการ ซึง่ระบบหนึง่ทีส่ าคัญและชว่ยตอบโจทยด์ังกลา่วในหลายประเด็นไดอ้ยา่งชดัเจน คอื การ

ประเมนิคา่งานและจัดท าโครงสรา้งเงนิเดอืน ซึง่ องคก์รสามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืส าคัญในการสรา้งความ

เป็นธรรมดา้นตา่งๆ และ เพิม่โอกาสในการแขง่ขนัดา้นบคุลากร อกีทัง้ ยังเป็นเครือ่งมอืชว่ยในการบรหิาร

จัดการเรือ่งคา่ใชจ้า่ยดา้นบคุคลไดเ้ป็นอยา่งด ี ซึง่เป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะชว่ยใหอ้งคก์รขบัเคลือ่นเตบิโตไป

ขา้งหนา้ไดอ้ยา่ง มั่งคง ยั่งยนืตอ่ไป 

2.วตัถุประสงค์ของโครงการ 

2.1) เพือ่ใหอ้งคก์รมรีะบบการบรหิารผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมตอ่พนักงานและองคก์ร 

2.2) เพือ่ใหอ้งคก์ร มกีารประเมนิคา่งานทีเ่หมาะกับธรุกจิขององคก์ร 

2.3) เพือ่ใหอ้งคก์ร มโีครงสรา้งเงนิเดอืนทีเ่หมาะสม ใชเ้ป็นเครือ่งมอืบรหิารคา่จา้ง 

2.4) เพือ่ใหอ้งคก์ร ใชเ้ป็นเครือ่งมอืปรับปรงุโครงสรา้งคา่จา้งเดมิใหเ้หมาะสมขึน้  
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3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของโครงการ 

การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร Day1 

ข ัน้ตอนที ่1 ภาพรวมกระบวนการ ประเมนิคา่งานและจัดท าโครงสรา้งเงนิเดอืน 

1.1 ภาพรวมความเขา้ใจ เรือ่งการประเมนิคา่งานและจัดท าโครงสรา้งเงนิเดอืน 

 - WHY, WHAT, HOW ความส าคัญ, ภาพรวม และแนวทางของระบบบรหิารคา่จา้ง 

- หลักความเป็นธรรมในการบรหิารคา่จา้ง 

1.2 แนวทางการประเมนิคา่งาน 

 - วเิคราะหล์ักษณะธรุกจิ ปัจจัยแวดลอ้ม โครงสรา้งองคก์ร และ JD, JS ของต าแหน่งงานตา่งๆ 

- การวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดหัวขอ้ น ้าหนัก และตัวเลขระดับในการ ประเมนิคา่งาน 

- ท าการประเมนิคา่งาน ทกุต าแหน่งในบรษัิท พรอ้มจัดเรยีงล าดับคะแนน 

- ทวนสอบล าดับคะแนน ปรับปรงุล าดับตามความเหมาะสม 

1.3 การจัด Job Group (Job Grade หรอื Job Classification) 

- แบง่กลุม่ระดับ Job Group เทยีบกับต าแหน่งทีม่ ี

- สรปุ จ านวน Job Group (น าไปเป็นการก าหนดกระบอกเงนิเดอืน) 

1.4 การออกแบบโครงสรา้งเงนิเดอืน 

- ส ารวจราคาคา่จา้งในตลาด 

- ก าหนดคา่ Max Min ของแตล่ะต าแหน่ง และ ของแตล่ะกระบอกเงนิเดอืน 

- การท ากราฟ กระบอกเงนิเดอืน 

1.5 การปรับปรงุโครงสรา้งเงนิเดอืน ใหส้อดคลอ้งกับโครงสรา้งทีอ่อกแบบ 

- น าขอ้มลูจรงิของเงนิเดอืนต าแหน่งตา่งๆ มาเปรยีบเทยีบกับกระบอกทีอ่อกแบบ 

- ปรับปรงุ โครงสรา้งเงนิเดอืน (ส าหรับต าแหน่งทีจ่า่ยมาก นอ้ยกวา่ความเป็นจรงิมากๆ) 

- การค านวณงบประมาณ ดา้นผลตอบแทน (ปัจจบุนั และในอนาคต) 

1.6 การด าเนนิการปรับใชโ้ครงสรา้งเงนิเดอืนใหมก่ับองคก์ร 

 - แผนก าหนดการจรงิ ในการปรับใชโ้ครงสรา้งเงนิเดอืน 
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 - การสือ่สาร สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ในการใชโ้ครงสรา้งเงนิเดอืนใหม ่

 - การประกาศใช ้และ ปรับปรงุครัง้สดุทา้ย (หากมปีระเด็นตอ้งแกไ้ข) 

---------------------------------------------------- 

ข ัน้ตอนที ่2 สว่นของการประเมนิคา่งาน 

(วทิยากรทีป่รกึษา มกีารวเิคราะหข์อ้มลู เบือ้นตน้กอ่นการจัด Workshop) 

2.1 สรปุวเิคราะหล์ักษณะธรุกจิ โครงสรา้งองคก์ร จ านวนต าแหน่ง และ JD, JS ของต าแหน่งงานตา่งๆ  

2.2 การวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดหัวขอ้ น ้าหนัก และตัวเลขระดับในการ ประเมนิคา่งาน 

 - แนวคดิและ หลักการในการออกแบบหรอืก าหนดเกณฑก์ารประเมนิคา่งาน  

 - เหตผุลในการ ใหน้ ้าหนักเกณฑก์ารประเมนิคา่งานในแตล่ะหัวขอ้ 

 - หลักในการแบง่ระดับ ในเกณฑก์ารประเมนิคา่งานแตล่ะขอ้ 

กจิกรรม 1 การออกแบบ เกณฑใ์นการประเมนิคา่งาน 

 การก าหนดหัวขอ้ในการประเมนิคา่งาน 

 ก าหนดสดัสว่นน ้าหนัก เกณฑก์ารประเมนิคา่งานแตล่ะขอ้ 

 การก าหนดระดับและค าอธบิาย ในเกณฑก์ารประเมนิคา่งานแตล่ะขอ้ 

ผลลพัธท์ ีไ่ดจ้ากกจิกรรม 

 เกณฑก์ารประเมนิคา่งานทีเ่หมาะกับธรุกจิขององคก์ร 

 

2.3 ท าการประเมนิคา่งาน ทกุต าแหน่งในบรษัิท พรอ้มจัดเรยีงล าดับคะแนน 

- น ารายการต าแหน่งงานทัง้หมดทีจ่ะประเมนิคา่งานมาจัดในตารางวเิคราะหค์า่งาน 

- ท าการวเิคราะหแ์ละประเมนิ จัดระดับคา่งานในแตล่ะขอ้ 

- เรยีงล าดับ ต าแหน่งตา่งๆ ตามล าดับคะแนนทีป่ระเมนิได ้

- ทวนสอบความไมเ่หมาะสม หรอื ล าดับทีผ่ดิปกต ิปรับปรงุล าดับอยา่งมเีหตผุล 

กจิกรรม 2 ท าการประเมนิคา่งาน 

 ระบรุายการ ต าแหน่งงานทัง้หมดทีจ่ะประเมนิคา่งาน 

 วคิราะหค์า่งาน 

 เรยีงล าดับ และปรับปรงุความเหมาะสม 
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ผลลพัธท์ ีไ่ดจ้ากกจิกรรม 

 ผลการประเมนิคา่งานของแตล่ะต าแหน่งงาน 

----------------------------------------------------------------------- 

ข ัน้ตอนที ่3 การจัด Job Group (Job Grade หรอื Job Classification) 

- หลักการ แนวคดิ ในการแบง่ Job Group 

- การวเิคราะห ์Job Group เทยีบการเตบิโตขององคก์รทีค่าดการณ์ในอนาคต 

- สรปุ Job Group ตามหลักเกณฑท์ีเ่หมาะสม 

กจิกรรม 3 การจดั Job Group 

ผลลพัธท์ ีไ่ดจ้ากกจิกรรม 

 ได ้Job Group เพือ่เตรยีมน าไปใชง้านในขัน้ตอนตอ่ไป 

================================================= 

การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร Day2 

ข ัน้ตอนที ่4 การออกแบบโครงสรา้งเงนิเดอืน 

4.1 ออกแบบโครงสรา้งเงนิเดอืนเบือ้งตน้ 

- นโยบายการแขง่ขนัดา้นคา่จา้งของบรษัิท (เทยีบกับ P50) 

- การเทยีบอัตราคา่จา้งต าแหน่งงานตา่งๆ เทยีบกับ Salary Survey 

- การก าหนดเงนิเดอืนต า่สดุ และสงูสดุ Max Min ของแตล่ะต าแหน่งงาน 

- สรปุเงนิเดอืนต า่สดุ สงูสดุ และคา่กลาง (Max, Min, Mid-Point) ของแตล่ะกระบอกเงนิเดอืน 

- การท ากราฟ กระบอกเงนิเดอืน เบือ้งตน้ 

กจิกรรม 4-1 การออกแบบโครงสรา้งเงนิเดอืน 

ผลลพัธท์ ีไ่ดจ้ากกจิกรรม 

 ตาราง แสดง คา่ Max-Min ของแตล่ะต าแหน่งงานและกระบอกเงนิเดอืน 

 และ กราฟกระบอกเงนิเดอืน 

4.2 การวเิคราะห ์โครงสรา้งเงนิเดอืนทีอ่อกแบบ 

- วเิคราะหผ์ลกระทบดา้นงบประมาณบคุลากรในอานาคต กับโครงสรา้งทีอ่อกแบบ 
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- วเิคราะหค์วามกา้วหนา้ของบคุลากร เทยีบกับโครงสรา้งทีอ่อกแบบ 

- ความยดืหยุน่ของโครงสรา้งเงนิเดอืน ตอ่การเจรญิเตบิโตขององคก์ร 

- ปัญหา ผลกระทบดา้นอืน่ๆ เมือ่ใชโ้ครงสรา้งทีอ่อกแบบ 

- ฯลฯ 

ข ัน้ตอนที ่5 การปรับปรงุโครงสรา้งเงนิเดอืน ใหส้อดคลอ้งกับโครงสรา้งทีอ่อกแบบ 

- น าขอ้มลูจรงิของเงนิเดอืนต าแหน่งตา่งๆ มาเปรยีบเทยีบกับกระบอกทีอ่อกแบบ 

- ปรับปรงุ โครงสรา้งเงนิเดอืน (ส าหรับต าแหน่งทีจ่า่ยมาก นอ้ยกวา่ความเป็นจรงิมากๆ) 

- ทางออก ส าหรับบคุลากรทีม่ผีลกระทบ (โดยเฉพาะผลกระทบดา้นลบ) 

- การค านวณงบประมาณ ดา้นผลตอบแทน (ปัจจบุนั และในอนาคต) 

กจิกรรม 4-2 ปรบัปรงุโครงสรา้งเงนิเดอืนทีอ่อกแบบ 

ผลลพัธท์ ีไ่ดจ้ากกจิกรรม 

 ไดโ้ครงสรา้งเงนิเดอืนที ่ผา่นการวเิคราะหแ์ลว้วา่เหมาะกับองคก์รมากทีส่ดุ 

ข ัน้ตอนที ่6 การด าเนนิการปรับใชโ้ครงสรา้งเงนิเดอืนใหมก่ับองคก์ร 

 - แผนก าหนดการจรงิ ในการปรับใชโ้ครงสรา้งเงนิเดอืน 

 - การสือ่สาร สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ในการใชโ้ครงสรา้งเงนิเดอืนใหม ่

- การประกาศใช ้และ ปรับปรงุครัง้สดุทา้ย (หากมปีระเด็นตอ้งแกไ้ข) 

กจิกรรม 5 แนวทางการสือ่สาร และแผนรองรบัความเสีย่งในการประกาศใช ้

ผลลพัธท์ ีไ่ดจ้ากกจิกรรม 

 ไดแ้นวทางปฏบิัตทิีช่ดัเจน เตรยีมการรองรับความเสีย่งในการใชร้ะบบ 

================================================= 

HOMEWORK  

ขอใหค้ณะผูบ้รหิารกลับไปประชถมเพือ่หาขอ้สรปุดงันี ้  

- โครงสรา้งเงนิเดอืนใหม ่

- แนวทางการสือ่สารกับพนักงาน 

- แผนการน าระบบไปใชง้าน 
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--------------------------------------------- 

4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
 การ Training Consulting & Workshop ตามโจทยข์อ้มลูจรงิของบรษัิท 

- บรรยายแนวทาง และยกตัวอยา่ง 40 % 

- น ากจิกรรมกลุม่ เพือ่ระดมความคดิเห็น ใหค้ าปรกึษา แนะน า Workshop รว่มกัน 60 % 

5.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ 

 ผูบ้รหิารระดับสงู, คณะกรรมการผูรั้บผดิชอบโครงการ 

6. เง่ือนไขและอตัราค่าบริการ 

ระยะเวลา หลักสตูรทัง้หมด 2 วนั (9.00-16.00 น.)  

คา่วทิยากรในการสมัมนา __,___ บาท/วนั รวม __,___ บาท/หลักสตูร 

คา่บรกิารรวมเอกสารประกอบการบรรยาย ไมเ่กนิ 35 ชดุ  

 คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทีพั่ก และการเดนิทาง (กรณีอยูน่อกเขต กรงุเทพ ปรมิณฑล)  

คา่บรกิารดังกลา่วไมร่วมถงึ หอ้งประชมุ, อาหาร, เบรกกาแฟ, และอปุกรณอ์ืน่ๆ  


