
 

1 
 

คูม่อืการใชง้าน 

ระบบ JE & Salary Structure Design System 
โครงสรา้งผลตอบแทนเป็นสว่นส าคัญมาก ในระบบการบรหิารงานบคุลากรของบรษัิท ซึง่ใน

โครงสรา้งผลตอบแทนนัน้ก็จะมทัีง้สว่นทีเ่ป็นโครงสรา้งเงนิเดอืนและสว่นโครงสรา้งผลตอบแทนอืน่ๆ 

การออกแบบโครงสรา้งเงนิเดอืนโดยท่ัวไปเรามักจะใชไ้ฟล ์Excel ในการชว่ยออกแบบ ใน Web 

Application ระบบนี ้จะชว่ยใหก้ารออกแบบโครงสรา้งเงนิเดอืนเป็นเรือ่งทีง่า่ยไมยุ่ง่ยากอกีตอ่ไป 

ข ัน้ตอนการใชโ้ปรแกรมระบบ JE & Salary Structure Design System 

หลังจากทีอ่งคก์รม ีuser  และ login เขา้ใชง้านระบบแลว้ สามารถด าเนนิการการใชโ้ปรแกรมไดด้ังนี ้

ภาพรวมเมนู 

เมนูที ่1 Position List  ก าหนดชือ่ต าแหน่งตา่งๆ  

เมนูที ่2 Compensation Item ก าหนดโครงสรา้งผลตอบแทน 

เมนูที ่3 Grade Setting  การก าหนด Job Grade เบือ้งตน้ 

เมนูที ่4 JE Criteria การก าหนดเกณฑป์ระเมนิคา่งานของบรษัิท 

เมนูที ่5 Job Evaluation  การประเมนิคา่งาน 

เมนูที ่6 Job Grading  การก าหนด Job grade ใหต้ าแหน่งตา่งๆ 

เมนูที ่7 Min-Max Salary  การก าหนดเงนิเดอืนต า่สดุและสงูสดุ 

เมนูที ่8 Salary Structures  การออกแบบโครงสรา้งเงนิเดอืน  

เมนูที ่9 Compensation Structures โครงสรา้งผลตอบแทน 

เมนูที ่10 CB Structure การการจา่ยจรงิเทยีบกับโครงสรา้งเงนิเดอืน 

เมนูที ่11 Career Path บรหิารเสน้ทางความกา้วหนา้ 

 

ข ัน้ตอนที ่1  การเพิม่และแกไ้ขต าแหนง่พนกังาน (เมนูที ่Position List ) 

 
 

1) เลอืกกลุม่ระดับของพนักงาน ทีต่อ้งการเพิม่ต าแหน่ง 

2) คลกิเลอืกรายการต าแหน่งพนักงาน จากฐานขอ้มลูพนักงาน (ทีท่ าขอ้มลูไวใ้นระบบ) 

3) คลกิรายชือ่ในตาราง เพือ่ท าการแกไ้ขในกลอ่งขอ้ความดา้นบน  
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4) กดปุ่ มบันทกึ 

 

ข ัน้ตอนที ่2  การก าหนด Job Grade เบ ือ้งตน้ (เมนู  Grade Setting)   

การก าหนด Job Grade เบือ้งตน้ไมใ่ชข่ัน้ตอนมาตรฐานในการออกแบบโครงสรา้งเงนิเดอืนท่ัวไป แต่

การใชร้ะบบ web Application  จะท าใหผู้ใ้ชง้านสะดวกมากขึน้เวลาออกแบบระบบ 

 

1) คลกิเลอืก Job Grade จากรายการตัวอยา่ง

ของระบบ 

2) ปรับแกช้ือ่ระดับ ชือ่ Job Grade และ

รายละเอยีดตามตอ้งการ 

3) กดปุ่ มบันทกึเพือ่บันทกึรายการ 

4) ดับเบิล้คลกิในตารางเพือ่ท าการแกไ้ขขอ้มลู

แตล่ะรายการ 

 

ข ัน้ตอนที ่3  การออกแบบเกณฑก์ารประเมนิคา่งาน (เมนู  JE Criteria) 

ในการท าการประเมนิคา่งานนัน้บรษัิทตอ้งท าการก าหนดเกณฑท์ีจ่ะใชป้ระเมนิคา่งานกอ่นทีจ่ะท าการ

ออกแบบระบบ เพือ่ใหก้ารประเมนิคา่งานนัน้เป็นไปดว้ยความชดัเจนและยตุธิรรม 

1) เลอืกเกณฑก์ารประเมนิคา่งานหลัก จากรายการมาตรฐานของระบบ 

2) ก าหนดคะแนนของเกณฑป์ระเมนิคา่งานขอ้ดังกลา่ว 

3) ปรับแกร้ายละเอยีดและระดับคะแนน ของเกณฑก์ารประเมนิคา่งานหลักขอ้ดงักลา่ว 

4) สามารถกดเพิม่และลดระดับ ประกอบเกณฑก์ารประเมนิคา่งานไดต้ามทีต่อ้งการ 

5) กดปุ่ ม Recheck เพือ่ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มลู และกดปุ่ มบันทกึขอ้มลู 

 

การออกแบบเกณฑก์ารประเมนิคา่งาน ควรออกแบบเกณฑก์ารประเมนิคา่งานใหค้ะแนนรวมของ

เกณฑห์ลัก เทา่กับ 1000 คะแนน 
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1) Click ดเูกณฑก์ารประเมนิคา่งานหลักดา้นซา้ย 

2) ดรูะดับและรายละเอยีดของเกณฑก์ารประเมนิคา่งานตามตารางดา้นขวา 

 

 
ข ัน้ตอนที ่4  การท าการประเมนิคา่งาน (เมนู Job evaluation)   

 
 

1) Click ตัวเลอืก Add/Edit เพือ่เขา้ท าการประเมนิคา่งาน 

2) Click เลอืกระดับต าแหน่งทีต่อ้งการประเมนิคา่งาน 

3) Double Click รายการต าแหน่งทีต่อ้งการประเมนิคา่งาน 

4) Click เลอืกเกณฑก์ารประเมนิคา่งานหลักในตารางดา้นซา้ย 

5) Click เลอืกตารางดา้นขวาเพือ่เลอืกระดับเพือ่ท าการประเมนิคา่งานของเกณฑห์ลักดังกลา่ว 

6) เลอืกเกณฑก์ารประเมนิคา่งานหลักหัวขอ้ตอ่ไป ท ารายการซ ้าจนครบเกณฑก์ารประเมนิคา่งานทกุขอ้ 

1 

2 

1 

3 

2 

4 5 

7 

6 
 



 

3 
 

7) กดปุ่ มบันทกึเพือ่บันทกึผลการประเมนิคา่งานของต าแหน่งดังกลา่ว 

8) ดผูลการประเมนิคา่งานตามตามรางดา้นลา่ง 

 

 
 

ข ัน้ตอนที ่5  การจดั Job Grade (เมนู Job Grading)   

 

1) เลอืกกลุม่ระดับพนักงานทีต่อ้งการจัดเกรด 
2) คลกิเลอืกรายการต าแหน่งตา่งๆในตารางทีต่อ้งการจัดเกรด 
3) คลกิเลอืก Job Grade ทีท่ าการก าหนดไว ้ในเบือ้งตน้ 
4) กดปุ่ มบันทกึกลุม่ต าแหน่งตาม Job เกรดทีก่ าหนด 
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ข ัน้ตอนที ่6  การก าหนด Min-Max Salary (เมนู Min-Max Salary)   

 

การก าหนด Min-Max ของต าแหนง่ 

1) เลอืกกลุม่ Job Grade ทีต่อ้งการก าหนดเงนิเดอืน Min-Max 

2) Click ชอ่ง Min-Max ของตาราง พมิพต์ัวเลขเพือ่ก าหดเงนิเดอืน ต า่สดุ สงูสดุของต าแหน่ง 

3) Click บันทกึขอ้มลู 
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การก าหนด Min-Max ของกระบอกเงนิเดอืน 

1) เลอืกกลุม่ Job Grade ทีต่อ้งการก าหนดเงนิเดอืน Min-Max ระบบจะดงึขอ้มลูเงนิเดอืนต า่สดุสงูสดุ

ของกลุม่นัน้ขึน้มาแสดงในชอ่งดา้นลา่ง 

2) ปรับแกต้ัวเลขเงนิเดอืนต า่สดุสงูสดุของ Job Grade ดังกลา่ว 

3) กดปุ่ มบันทกึรายการ 

ข ัน้ตอนที ่7  การแสดงโครงสรา้งเงนิเดอืนทีอ่อกแบบ (เมนู Salary structures) 
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ค าศพัทต์า่งๆ ในตารางโครงสรา้งเงนิเดอืน 

No ค าศพัท ์ ความหมาย การค านวณ 

1 Min อตัราเงนิเดอืนต า่สดุของกระบอก ผูบ้รหิารก าหนด (อา้งองิอตัราตลาด) 

2 Max อตัราเงนิเดอืนสงูสดุของกระบอก ผูบ้รหิารก าหนด (อา้งองิอตัราตลาด) 

3 Mid-point (MP) อตัราเงนิเดอืนคา่กลางของกระบอกเงนิเดอืน MP = (Max+Min)/2 

4 % MP.Progress % ความตา่ง MP กระบอกนี ้เทยีบกบั MP กระบอกต า่กวา่ % MP Progress = ((MP2-MP1)/MP1) x 100 

5 Quartile การแบง่กระบอกเงนิเดอืนเป็น 4 สว่นเทา่ๆกนั ระยะหา่ง Q = (Max-Min)/4 

6 % RS (% Range Spread) % ความตา่ง Min กบั Max ของกระบอก % RS = ((Max-Min)/Min) x 100 

7 Mkt.Avg คา่เฉลีย่การจา่ยในตลาด ในกระบอกกลุม่เดยีวกนั อา้งองิจาก Salary Survey 

8 CR(%) (Compa Ratio) % ความตา่งของ Mkt.Avt กบั MP ของกระบอก % CR = (Mkt. Avg / MP) x 100 

ข ัน้ตอนที ่8  การเปรยีบเทยีบขอ้มลูเงนิเดอืนเดมิกบัโครงสรา้งทีอ่อกแบบ (เมนู CB Structure)   

หลังจากทีเ่รามกีารออกแบบโครงสรา้งเงนิเดอืนของบรษัิทแลว้จะตอ้งน ามาเปรยีบเทยีบกับเงนิเดอืน

ทีจ่า่ยเดมิของบรษัิทวา่ในต าแหน่งตา่งๆนัน้เราจา่ยเงนิเดอืนมากหรอืนอ้ยอยา่งไรเทยีบกับโครงสรา้ง

เงนิเดอืนทีอ่อกแบบ สว่นไหนทีจ่า่ยนอ้ยเกนิไปหรอืมากเกนิไปก็จะเขา้สูก่ระบวนการบรหิารจัดการตอ่ไป 

1) คลกิเลอืกโหมด ตรวจสอบเงนิเดอืนทีจ่า่ยจรงิเทยีบกับโครงสรา้งทีอ่อกแบบ  

2) คลกิ Job Grade ทีต่อ้งการตรวจสอบขอ้มลู (OV = เกนิกวา่คา่ Max, LW=ต า่กวา่คา่ Min) 

3) Print ขอ้มลูตา่งๆเพือ่น าเสนอผูบ้รหิารพจิารณา 
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ข ัน้ตอนที ่9  การทบทวนโครงสรา้งผลตอบแทน เพือ่น าไปท า Staff Cost Plan (เมนู 

Compensation Structure)   

โครงสรา้งเงนิเดอืน เป็นสว่นหนึง่ของโครงสรา้งผลตอบแทน นอกจากเงนิเดอืนแลว้ บรษัิทมกีารจา่ย

สว่นอืน่ๆ ทีเ่ป็นการจา่ยประจ า (คา่จา้ง) บรษัิทก็ควรน ามาเปรยีบเทยีบ ดว้ยวา่เงนิเดอืน เป็นกีเ่ปอรเ์ซ็นต์

ของการจา่ยคา่จา้งทัง้หมด และถา้จะตอ้งน าไปท าแผนบรหิาร Staff Cost ก็ตอ้งรวมการจา่ยอืน่ๆไปดว้ย 

เพือ่ทีจ่ะสามารถ Forecast การจา่ยดา้น Staff Cost ทัง้หมดได ้ 
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1) คลกิเลอืกแสดงขอ้มลูทัง้หมด หรอืเฉพาะ Job Grade  

2) เลอืกโหมดตัวเลขทีจ่ะน ามาค านวณ จาก Min, Max, Mid-Point หรอื Actual 

3) สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูโครงสรา้งการจา่ยของ ต าแหน่งตา่งๆ ไดจ้าก การเลอืกประเภทการจา่ย  

4) ก าหนดตัวเลข  

5) เลอืกเครือ่งหมายถกูในต าแหน่งทีจ่า่ย แลว้กด Fill Comp 

6) กดบันทกึ  

(การก าหนดประเภทการจา่ย ก าหนดไดใ้นเมนู Compensation Item) 

 

ข ัน้ตอนที ่10  การบรหิาร Career Path และโครงสรา้งผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกนั (เมนู 

Career Path)   

1) คลกิเลอืกหน่วยงานทีจ่ะท า Career Path 

2) คลกิเลอืก Select Post หลังรายการต าแหน่งงาน เพือ่เลอืกต าแหน่งงานทีจ่ะเตบิโตขึน้ตอ่ไป (เฉพาะ

สานงานตรง การโยกยา้ยขา้มสายงานจะไมจั่ดอยูใ่น Career Path ปกต)ิ 
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1) คลกิเลอืกต าแหน่งในตาราง Popup 

2) ระบบจะแสดงโครงสรา้ง Career Path พรอ้มค านวณระยะเวลาอยูใ่นต าแหน่งทีเ่หมาะสม และ

ระยะเวลาอยูใ่นต าแหน่งทัง้หมดหากไมไ่ดรั้บการ Promotion จากตัวเลขเงนิเดอืน (Max-Min)/อัตรา

การเพิม่เงนิเดอืน จาก Mid-Point  

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

มขีอ้สงสยัการใชง้าน สอบถามไดท้ี ่hristhai.com@gmail.com 

081-9937077 อ.ราเชนทร ์พันธุเ์วช 

www.hristhai.com 

www.bdtc.co.th 
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