การจัดการค่าตอบแทนทีด่ เี พือ่ ดึงดูดพนักงานในองค์กร
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ค่าตอบแทน (Compensation) คือ ค่าใช้จ่ายทีอ่ งค์กรจ่ายให้แก่ผปู ้ ฏิบตั งิ าน โดยค่าใช้จ่ายนี ้ อาจเป็ นในรู ป
ตัวเงินทีค่ งที่ เช่น เงินเดือน และเบีย้ ประจา หรือทีไ่ ม่คงที่ เช่น โบนัสตามผลงาน และค่าคอมมิชชั่น หรือที่
มิใช่ตวั เงิน เช่น สวัสดิการต่างๆ ก็ได้ เพือ่ ตอบแทนการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จูงใจให้มีการ
ปฏิ บัติง านอย่างมี ประสิทธิ ภ าพส่งเสริม ขวัญ กาลังใจของผู ป้ ฏิ บัติง าน ซึ่ ง การบริหารค่าตอบแทนให้มี
ประสิทธิ ภาพ หรือที่เรียกว่าการบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ นนั้ อาจพิจารณาในมิติของรู ปแบบของ
องค์กร เช่น การแข่งขันในตลาด การจ้างแบบตลอดชีพ หรือแบบจูงใจระยะสัน้ ซึ่งล้วนมีองค์ประกอบการ
จ่ายทีแ่ ตกต่างกัน (Compensation Mix) ทัง้ นี ้ การบริหารค่าตอบแทน เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามกลไก
ในการควบคุม และส่ง เสริ ม พนัก งานดัง กล่า ว ประกอบไปด้ว ยการจัด การภายใน 4 ด้า น คือ ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร ( Internal Consistency) ก า ร แ ข่ ง ขั น ภ า ย น อ ก อ ง ค์ ก ร ( External
Competitiveness) การส่งมอบงานของพนักงาน (Employee Contribution) และการจัดการงบประมาณ
และการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กร (Administration)
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ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่พนักงานเพื่อตอบแทนการทางาน
ทัง้ ในรูปแบบที่เป็ นเงิน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทนจูงใจ เงินพิเศษประจาปี และในรูปแบบที่ไม่ใช่เงิน
เช่ น สิ ท ธิ สวัส ดิ ก าร สภาพการท างาน ซึ่ ง การบริ ห ารค่ า ตอบแทนนั้น มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน สร้างความเท่าเทียมภายในองค์กร และให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กาหนด1
องค์ประกอบของค่าตอบแทน (Compensation Mix) โดยมากค่าตอบแทนหลักที่สาคัญ และใช้
เป็ นการทั่วไป ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ ค่าตอบแทนคงที่ และค่าตอบแทนผันแปรหรือค่าตอบแทนจูงใจ
และสวัสดิการ ซึ่งในแต่ละกลุม่ มีกลไกในการควบคุมและส่งเสริมพนักงานแตกต่างกัน
กลุ่ มที่ 1 ค่ าตอบแทนคงที่ ประกอบด้วยเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ ค่าครองชีพ โบนัสคงที่ และ
ค่า ตอบแทนอื่ น ๆ ในรู ป ของตัว เงิ น ที่ จ่า ยให้แ ก่ พ นัก งานในอัต ราคงที่ การจ่า ยค่า ตอบแทนคงที่ มัก มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของพนักงานตามคุณค่าของงาน
กลุ่ ม ที่ 2 ค่ า ตอบแทนผั น แปร ประกอบด้ว ยเบี ย้ เลี ย้ ง เงิ น รางวัล โบนัส ตามผลงาน และ
ค่าตอบแทนอื่ นๆ ในที่ จ่ายให้แก่พนักงานเพื่ อตอบแทนผลสัมฤทธิ์ ของงาน อาทิ ส่วนแบ่งจากยอดขาย
(Commission) หรือความสาเร็จในการผลักดันกลยุทธ์องค์กร เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ ผลงาน
และประสิทธิภาพในการผลักดันผลสัมฤทธิ์ของงาน
กลุ่มที่ 3 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็ นรู ปแบบของค่าตอบแทนอาจรวมถึงรู ปของตัวเงิน
หรือการให้สิทธิ ประโยชน์และอานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน อาทิ ค่ารักษาพยาบาล วันลา
พักผ่อน ที่จอดรถ การท่องเที่ยวประจาปี เป็ นต้น ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความรูส้ ึกภักดีของพนักงานที่
อยูใ่ นองค์กรและรักษาพนักงานให้อยูก่ บั องค์กรอย่างมีความสุข
โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหล่านีไ้ ด้ถกู สรุปไว้ในแผนภาพในหน้าถัดไป
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แผนภาพที่ 1: โครงสร้างส่วนประกอบค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน

ค่าตอบแทนคงที่

เบีย้ ประจา
(Allowances)

ค่าตอบแทน
ทีเ่ ปนเงินสด

ค่าตอบแทนผันแปร

ค่าตอบแทนรวม

ค่าตอบแทนเปน ุ้น

โบนัสคงที่

ค่าอาหาร
ค่าเดินทาง
ค่าที่พกั
ค่าโทรศัพท์
ค่ากันดาร
ค่าตาแหน่ง
เบีย้ เลีย้ งอื่นๆ

โบนัสตามผลงาน
Commission
ESOP

โครงการให้เงินสดโดยอิงกับราคา
หุน้ บริษัท

ESOP

โครงการให้หนุ้ หรืออนุพนั ธ์หนุ้
บริษัทแก่พนักงาน

ค่าตอบแทนคงที่
ค่าตอบแทนผันแปร

สวัสดิการ

ในการบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ สัดส่วนขององค์ประกอบของค่าตอบแทนรวมสามารถ
ออกแบบเพื่อให้ตอบโจทย์วตั ถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน ได้ 3 รูปแบบดังต่อไปนี ้ และตามที่ได้แสดงไว้ใน
แผนภาพที่ 2 ในหน้าถัดไป
แบบที่ 1 แข่งขันในตลาด มุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนคงที่เป็ นหลัก โดยการออกแบบโครงสร้าง
เงินเดือนให้สงู กว่าค่ากลางของตลาดเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูงจากตลาดแรงงาน และคูแ่ ข่งขันใน
อุตสาหกรรม
แบบที่ 2 จ้างงานตลอดชีพ มุ่งเน้นการให้สวัสดิการและสิทธิต่างๆ ในอัตราส่วนที่สูงเพื่อสร้าง
ความรูส้ ึกผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ซึ่งมักพบในราชการ รัฐวิสาหกิจ ของประเทศไทย หรือองค์กร
ของประเทศญี่ปนุ่
แบบที่ 3 จูงใจระยะสั้น มุ่งเน้นการกาหนดอัตราส่วนของค่าตอบแทนจูงใจให้สูง กว่าเงินเดือน
เพื่อกระตุน้ พฤติกรรมของพนักงานให้สร้างผลงานตามเป้าหมาย ซึ่งมักพบในตาแหน่งงานที่เน้นยอดขาย
เป็ นหลัก
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แผนภาพที่ 2 : สัดส่วนขององค์ประกอบของค่าตอบแทนรวม

แบบที่ 1
แข่งขันในตลาด

แบบที่ 2
จ้างงานตลอดชีพ

โบนัส คอมมิชชั่น
สวัสดิการ

โบนัส คอมมิชชั่น
สวัสดิการ

เงินเดือน
เงินเดือน

แบบที่ 3
จูงใจระยะสั้น

โบนัส คอมมิชชั่น

สวัสดิการ
เงินเดือน

เน้นการจ่ายเงินเดือนเป็ นหลัก โดยจ่ายสูง
กว่าค่ากลางของตลาดเพื่อดึงดูดบุคลากรที่
มีศกั ยภาพสูงจากตลาดแรงงาน

เน้นการให้สวัสดิการและสิทธิตา่ งๆ เพื่อ
สร้างความรูส้ กึ ผูกพันของพนักงานที่มีตอ่
องค์กร ซึ่งมักพบในราชการ รัฐวิสาหกิจ

เน้นให้คา่ ตอบแทนจูงใจให้สงู เพื่อกระตุน้
พนักงานให้สร้างผลงานตามเป้าหมาย มัก
พบในตาแหน่งงานที่เน้นยอดขายเป็ นหลัก

ทางด้านการบริหารเงิ นเดื อ นเพื่ อ ให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ต ามกลไกในการควบคุม และส่ง เสริม
พนักงานดังกล่าว ประกอบไปด้วยการจัดการภายใน 4 ด้าน คือ
1) ความสอดคล้องภายในองค์กร (Internal Consistency) คือ การเปรียบเทียบคุณค่าของงาน
ต่างๆ ภายในองค์กร ผ่านการประเมิ นค่างาน (Job Evaluation) และการจัดระดับชั้นงาน เพื่อกาหนด
โครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับคุณค่าของงาน และเพื่อให้งานที่มีคณ
ุ ค่ามากกว่าควรได้รบั เงินเดือนสูง
กว่า โดยการพิจารณาคุณค่าดังกล่าวอาจจะดูจากปั จจัยต่างๆ เช่น ความซับซ้อน ผลกระทบ และความรู ้
และทักษะที่จาเป็ นของงาน เป็ นต้น
ความสอดคล้องภายในองค์กรจะให้ประโยชน์แก่องค์กรในด้านต่างๆ เช่น จูงใจให้พนักงานพัฒนา
ทักษะความสามารถของตนให้มีความพร้อมต่อการก้าวสู่ตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึน้ เอือ้ ต่อ
การสร้างและชีใ้ ห้พนักงานเห็นถึงความก้าวหน้าในอาชีพ และลดอัตราการลาออกของพนักงาน เนื่องจาก
ระบบโครงสร้างเงินเดือนที่ได้จากการประเมินค่างานจะชีใ้ ห้พนักงานเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและเงินเดือน
ทัง้ นี ้ ประเด็นสาคัญในการสร้างความสอดคล้องภายในองค์กรของโครงสร้างเงินเดือน คือ การ
ยอมรับของพนักงาน ดังนัน้ กระบวนการต่างๆ ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายใน
องค์กร และปัจจัยที่ใช้ในการประเมินค่าของงานต้องมีความชัดเจน ยุตธิ รรม และสามารถอธิบายได้ เพื่อให้
เกิดการยอมรับถึงระดับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันระหว่างงานต่างๆ ภายในองค์กร
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2) การแข่งขันภายนอกองค์ก ร (External Competitiveness) หมายถึง การกาหนดระดับการ
จ่ายเงินเดือนสาหรับงานภายในองค์กรโดยอ้างอิงระดับการจ่ายเงินเดือนของงานลักษณะเดียวกันของ
องค์กรอื่นๆ ในตลาดแรงงาน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการดึง ดูดและรักษาพนักงานที่ มี ศกั ยภาพ
(Talent) และพนักงานที่มีทกั ษะความสามารถเฉพาะที่ยากต่อการสรรหาไว้กบั องค์กร
กระบวนการพัฒนาโครงสร้างการจ่ายเงินเดือนของงานภายในองค์กรเพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันภายนอกองค์กร ประกอบด้วยขัน้ ตอน คือ
 การกาหนดตลาดแรงงานที่ เ ป็ น คู่แ ข่ง ขัน เช่น ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน ขนาดขององค์ก รที่
ใกล้เคียงกัน และทาเลที่ตงั้ ขององค์กร
 การสารวจเงิ นเดื อนจากตลาดแรงงานที่ ก าหนด โดยในขัน
้ ตอนนี ส้ ามารถจัดหาผลส ารวจ
เงินเดือนตลาดแรงงานจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสารวจเงินเดือน
 การกาหนดเส้นนโยบายการจ่าย (Pay Policy Line) โดยกาหนดระดับการจ่ายเงินเดือนของแต่
ละระดับชัน้ งานและกลุ่มงานในองค์กร โดยเทียบเคียงกับผลส ารวจตลาดแรงงาน ซึ่งอาจ
กาหนดในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) ของผลสารวจเงินเดือน เป็ นต้น
 การกาหนดโครงสร้างเงินเดือน โดยออกแบบช่วงขัน
้ ต่า – ขัน้ สูง ของแต่ละระดับชัน้ งาน ให้เอือ้
ต่อการเติบโตในอาชีพภายในองค์กร
การกาหนดระดับการจ่ายต้องคานึงถึงอุปสงค์และอุปทานของพนักงานในตลาดแรงงาน การ
แข่งขันในอุตสาหกรรม และปัจจัยภายในองค์กร เช่น กลยุทธ์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์กร เป็ นต้น โดย
ระดับการจ่ายค่าตอบขององค์กรจะอยู่ใ นระดับใดนั้น ขึ ้นอยู่กับสถานการณ์ข ององค์กร เช่น หากผล
ประกอบการขององค์กรค่อนข้างดี องค์กรสามารถกาหนดระดับการจ่ายให้เท่าเทียมหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของตลาดแรงงานได้ แต่ในทางกลับกัน หากองค์กรประสบปั ญหาขาดทุน องค์กรอาจจาเป็ นต้องกาหนด
ระดับการจ่ายเงินเดือนที่ต่ากว่าระดับค่าเฉลี่ยของตลาดแรงงานเพื่อควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร หรือใน
บางกรณี ท่ี เ ป็ นบริ ษั ท Start-up หรื อ Tech Firm อาจจะใช้วิ ธี ก ารจ่ า ยที่ สู ง เพื่ อ ดึ ง ดู ด พนั ก งานที่ มี
ความสามารถสูงเข้ามาในองค์กรหรือแย่งตัวพนักงานจากที่อ่ืน ในตอนก่อตัง้ บริษัททัง้ ที่บริษัทอาจจะยัง
ไม่ได้ทากาไรหรืออยู่ในช่วงขาดทุนก็ตาม
3) การส่งมอบงานของพนักงาน (Employee Contribution) หมายถึง ผลที่ได้รบั จากแนวทางใน
การบริหารเงินเดือนใน 2 ด้านข้างต้นนัน้ สามารถพัฒนาขึน้ เป็ นโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานแต่ละ
ตาแหน่งในแต่ละระดับชัน้ งาน ในรู ปแบบการกาหนดขัน้ ต่าและขัน้ สูงที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงความเท่า
เทียมทัง้ ภายในองค์กรและการแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน การบริหารจัดการในลาดับต่อไป คือ การบริหาร
เงินเดือนตามการส่งมอบงานของพนักงาน ซึ่งเป็ นการบริหารจัดการเงินเดือนของพนักงานแต่ละบุคคลใน
ตาแหน่งงานเดียวกัน ซึ่งคานึงถึงปัจจัยที่กาหนดความแตกต่างของเงินเดือนรายบุคคล
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ดังที่กล่าวในเบือ้ งต้นแล้วถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินเดือน คือ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การท างาน การบริห ารเงิ น เดื อ นโดยค านึง ถึ ง การส่ง มอบงานของพนัก งานเป็ น การท าให้เ งิ น เดื อ นมี
ความสามารถในการกระตุน้ พฤติกรรมของพนักงานผ่านการให้รางวัลตอบแทนความผลงานในด้านต่างๆ
ดังนี ้
 ความอาวุโส เพื่อรักษาพนักงานที่มีความรู ้ ทักษะ และความชานาญไว้กบ
ั องค์กรในระยะยาว
 ผลการปฏิ บ ัติ ง าน เพื่ อ กระตุ้น ให้พ นัก งานสร้า งผลงานตามเกณฑ์ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนด ทั้ ง นี ้เ กณฑ์ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านต้อ งมี ค วามชั ด เจนและ
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องมีความเป็ นธรรมในการประเมินผล
 พฤติกรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการทางาน เช่นสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็ นทีม และการ
ให้รางวัลตอบแทนพนักงานที่เข้างานตรงต่อเวลาและไม่มีการลาหยุด เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ ในการให้รางวัลตอบแทนการส่งมอบงานของพนักงานควรคานึงถึงความยุติธรรมและการ
สื่อสารถึงความคาดหวังขององค์กรอย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารเงินเดือนมีผลในการกระตุน้ ผลงานและ
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ และป้องกันการบั่นทอนขวัญและกาลังใจของพนักงาน
4) การจัดการ (Administration) หมายถึง การจัดการงบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรขององค์กร โดยการออกแบบระบบการบริหารเงินเดือนที่สามารถอธิ บายทาความเข้าใจได้และ
นามาใช้ในเชิงปฏิบตั ไิ ด้จริง
การควบคุม ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรนั้น พิจ ารณาถึง ปั จ จัยที่ เกี่ ยวข้องกับค่าใช้จ่าย
บุคลากร คือ จานวนพนักงาน ชั่วโมงการทางาน ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ ซึ่ง
การควบคุมค่าใช้จา่ ยต้องคานึงถึงผลกระทบของการบริหารอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกัน การสูญเสียบุคลากร
ที่มีศกั ยภาพและบุคลากรที่มีความชานาญในองค์กร
ในด้านจานวนพนักงานและชั่วโมงการทางาน การกาหนดอัตรากาลังของบุคลากรให้เหมาะสมมี
ความสาคัญในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กร เนื่องจากอัตรากาลังที่ไม่เหมาะสมจะส่งผล
กระทบต่อค่าใช้จ่าย กล่าวคือ หากอัตรากาลัง ณ ปั จจุบนั มีอตั ราต่ากว่าความจาเป็ นขององค์กรจะส่งผล
ให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านค่าล่วงเวลาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ และในทางกลับกันหากมีอตั รากาลังมากกว่า
ความจาเป็ นจะส่งผลกระทบให้คา่ ใช้จา่ ยด้านบุคลากรสูงขึน้ อย่างไม่สมั พันธ์กบั ผลิตผล
ทัง้ นี ้ การกาหนดอัตรากาลังนัน้ สามารถทาได้หลายวิธี เช่น การพิจารณาปัจจัยนาเข้าและผลผลิตที่
ได้ว่ามีความเหมาะสมกับอัตรากาลังหรือไม่ (Input-Output) หรือการใช้การคานวณในรู ปแบบ Full-time
Equivalent (FTE) หรือที่เรียกว่าหน่วยนับอัตรากาลังเทียบกับชั่วโมงการทางานของพนักงานเต็มเวลาหนึ่ง
คน ซึ่งเป็ นการพิจารณาถึงจานวนเวลางานที่ตอ้ งใช้ในการทางานชิน้ หนึ่งๆ เป็ นต้น
การควบคุมค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับอัตรากาลังขององค์กรสามารถทาได้อีกทางหนึ่ง คือ การว่าจ้าง
พนักงานในรู ปแบบลูกจ้างชั่วคราวหรือใช้การจ้างเหมาบริการ (Outsourcing) ในส่วนงานที่ไม่ตอ้ งการ
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ความต่อเนื่ องของงานและไม่ต ้องการพนักงานที่ มี ป ระสบการณ์สูง เพื่ อลดค่าใช้จ่ายที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ
อัตรากาลังของพนักงาน เช่น ค่าใช้จา่ ยด้านสวัสดิการ เป็ นต้น
ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน การกาหนดงบประมาณการปรับขึน้ เงินเดือน
ประจ าปี เ ป็ นกลไกหนึ่ง ผู้บริหารค่าตอบแทนต้องคานึง ถึง ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อการก าหนดวงเงิ น การขึน้
เงินเดือน ซึ่งประกอบด้วยอัตราการปรับขึน้ เงินเดือนในปี ปัจจุบนั ความสามารถในการจ่ายขององค์กร
ศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดแรงงาน ผลกระทบจากอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover) และค่า
ครองชีพที่สงู ขึน้ เป็ นต้น เพื่อให้การกาหนดวงเงินการขึน้ เงินเดือนมีความเหมาะสม
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการบริหารค่าตอบแทนนัน้ ไม่ใช่แค่การจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเพียงอย่าง
เดียว แต่เป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ ในการกาหนดกลยุทธ์การจ่ายด้วยองค์ประกอบของค่าตอบแทนต่างๆ ทัง้ ที่
เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน หรือที่เป็ นรู ปแบบคงที่และไม่คงที่ อีกทัง้ การบริหารค่าตอบแทนนัน้ จะยิ่งมี
ความสาคัญมากขึน้ ในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่บริษัท เผชิญความยากลาบากในการปรับตัวสู่ New Normal
และต้องมีการลดต้นทุนหรือปรับรูปแบบธุรกิจต่างๆ โดยที่ยงั ต้องรักษาคนเก่งและมีความสาคัญจริงไว้กับ
บริษัท ซึ่งหมายถึงบริษัทจาเป็ นต้องพิจารณาการกาหนดกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจและวัตถุประสงค์เชิงการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น เลือกที่จะจ่ายในรู ปแบบที่แข่งขันได้ใน
ตลาดเพื่อรักษาคนที่มีความสามารถและดึงดูดคนเก่ง หรือเน้นการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นรูปแบบการจูงใจ
ระยะสัน้ เพื่อกระตุน้ การทางานและเสริมสร้างกาลังใจให้กบั พนักงานของตน เป็ นต้น
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