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บทคัดยอ 
การจายคาตอบแทนมีความสําคัญยิ่งในฐานะเปนหนาที่หลักประการหนึ่งของหนวยงาน 

บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ  ทั้งนี้เพราะการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแขงขันกับ 
องคการอ่ืนไดจะทําใหองคการสามารถดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถสูงเขามาปฏิบัติงานในองคการ 
ขณะเดียวกันสามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถใหคงอยูกับองคการตอไป ซ่ึงรูปแบบหนึ่ง 
ของการจายคาตอบแทนที่ไดรับความนิยมในปจจุบันคือ  การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ 
เพราะสมรรถนะเปนปจจัยที่สามารถใชทํานายความสําเร็จในการทํางานไดอยางมีประสิทธิผล บทความนี้ 
ไดอธิบายถึงความหมายและความสําคัญของคาตอบแทน  แลวจึงอธิบายแนวคิดและความหมายของ 
สมรรถนะ  พัฒนาการของการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ  ความแตกตางระหวางการจาย 
คาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะกับการจายคาตอบแทนแบบเดิม  กระบวนการและองคประกอบของการ 
จายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ  และในตอนทายไดกลาวถึงขอควรระวังในการจายคาตอบแทนโดยอิง 
สมรรถนะ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูบริหารหรือหนวยงานบริหารทรัพยากรมนุษยที่จะนําไปปรับ 
ใชในองคการตอไป 

คําสําคัญ:  การจาย  คาตอบแทน  สมรรถนะ  การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ 

บทนํา 
ปจจัยสําคัญที่ทําใหหนวยงานตาง ๆ ประสบความสําเร็จที่โดดเดน คือ การมองวา 

การเพิ่มผลิตภาพของหนวยงานนั้นจะเกิดขึ้นไดจากตัวบุคลากร (Productivity  through  people) 
ซ่ึงเปนการใหความสําคัญกับความรูความสามารถและคุณคาในตัวบุคลากร (Peters1982 อางถึงในพสุ 
เดชะรินทร 2546) ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษยไมเพียงแตเปนทรัพยากรพื้นฐานทางการจัดการเทานั้น แตยังเปน 
ทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการ หรือที่เรียกวา “ทุนมนุษย” (Human Capital) และเปนปจจัยสําคัญที่จะบงชี้ 

ที่มา :  *  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  ปที่ 21  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  2551 
**  บธ.บ. (การตลาด)  เกียรตินิยมอันดับสอง, ร.บ. (ความสัมพันธระหวางประเทศและการเมือง 

การปกครองเปรียบเทียบ), บธ.ม. (การตลาด)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อาจารยประจําสาขา 
บริหารธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทกัษณิ
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ความสําเร็จหรือความลมเหลวในอนาคตขององคการ (Lengnick-Hall & Lengnick-Hall 2003) 
ดังนั้นหากองคการตองการประสบความสําเร็จการใหความสําคัญกับการจายคาตอบแทนที่เหมาะสม 
ใหแกพนักงานจึงมีความสําคัญยิ่ง เพราะจะทําใหองคการสามารถดึงดูดบุคลากรผูมีความสามารถสูง 
(Talent) เขามาสูองคการ (เจษฎา นกนอย 2550ก) รวมถึงสามารถรักษาบุคลากร ที่มีความสามารถไวกับ 
องคกรได ในขณะเดียวกันจะสามารถจัดการกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามที่องคการ 
ตองการไดอยางเปนธรรม 

แนวคิดสมรรถนะ (Competency) เปนแนวคิดหนึ่งในปจจุบันที่ไดรับความนิยมนํามาปรับ 
ใชในการจายคาตอบแทนที่ เรียกวา  การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ (Competency-Based  Pay) 
ทั้งนี้ เพราะผลการศึกษาของ McClelland (1973) พบวาสมรรถนะเปนปจจัยที่สามารถใชทํานาย 
ความสําเร็จในการทํางานไดดีกวา  เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการทํานายแบบเดิมท่ีพิจารณาความสามารถของ 
บุคคลจากสถาบันการศึกษาที่จบ  ระดับการศึกษา  คะแนนสอบท่ีไดจากสถาบันการศึกษา  และคะแนนผล 
สอบแขงขันเขาทํางาน  โดยในภาคเอกชนความสนใจเกี่ยวกับสมรรถนะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 30 ป 
ที่ผานมา (Heneman  &  Ledford  1998) ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปการจัดการสมรรถนะ  (Competency 
Management) มาจากฐานความคิดที่วาความสามารถในการแขงขันและความสําเร็จขององคการ 
เปนผลมาจากสมรรถนะ ดังนั้นการบริหารองคการจึงควรใชความสําคัญกับสมรรถนะ ซ่ึงการจาย 
คาตอบแทน เชนเดียวกันควรคํานึงถึงสมรรถนะเปนที่ตั้ง  อันเปนที่มาของแนวคิดการจายคาตอบแทน 
โดยอิงสรรถนะ ทั้งนี้เพราะผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิจากการนําระบบสมรรถนะมาใชโดยสมาคมบริหาร 
คาตอบแทนแหงอเมริกา  (เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค 2546) พบวา 

1. ทําใหองคการสามารถจางบุคลากรที่ตองการไดดีขึ้น รอยละ 5-10 
2. ทําใหองคการสามารถธํารงรักษาบุคลากรที่องคการตองการได รอยละ 15-20 
3. ทําใหขวัญและกําลังใจของพนักงานดีขึ้น รอยละ 15-25 
4. ทําใหบุคลากรและทีมงานสามารถทํางานบรรลุผลสัมฤทธ์ิไดเพิ่มขึ้น รอยละ 20 
จึงไมเปนที่นาแปลกใจเลยที่แนวคิดการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะจะไดรับความ 

นิยมนํามาปรับใชในองคการปจจุบันเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ
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ความหมายและความสําคัญของคาตอบแทน 
คาตอบแทนมีความสําคัญยิ่งในฐานะเปนเครื่องมือในการจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

โดยระบบการจายคาตอบแทนไดมีการพัฒนามาหลายทศวรรษและยังคงเปนประเด็นที่มีความสําคัญอยูเสมอ 
(Zingheim & Schuster 2005)Dessler (2003) กลาววา  คาตอบแทน หมายถึง รูปแบบตาง ๆ  ของการจายคาจางหรือ 
รางวัลใหแกพนักงานซ่ึงเปนผลมาจากการจางงาน โดยมีองคประกอบสําคัญ 2ประการ ประการแรกคือ การจายใน 
รูปของตัวเงินโดยตรง ไดแก  คาจาง  เงินเดือน  ส่ิงจูงใจ คาคอมมิชชั่น  และโบนัส  และประการที่สองคือ  การ 
จายทางออมในรูปของผลประโยชนอื่น  ไดแก  การจายเบี้ยประกันชีวิตให  และการใหลาพักผอน  โดยในการ 
จายคาตอบแทนนั้นมีส่ิงที่ควรพิจารณาคือ  (Bohlander, Snell & Sherman 2001) 

1) อัตราการจายคาตอบแทนขององคการวา  อยูในระดับสูงกวา  ต่ํากวา  หรือเทากับ 
คาตอบแทนในตลาด 

2) ความสามารถในการจายคาตอบแทนเพื่อใหพนักงานพึงพอใจและจูงใจใหพนักงาน 
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

3) ระดับของคาตอบแทนที่จายใหกับพนักงานใหม  และความแตกตางระหวางคาตอบแทน 
ของพนักงานเกากับพนักงานใหม 

4) ชวงของคาตอบแทนที่กําหนดใหมีขึ้นและระดับขั้นที่ยอมใหมีการขึ้นคาตอบแทนได 
ตามระบบคุณธรรมและอาวุโส 

5) ระดับของคาตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคลองกับสถานะทางดานการเงินองคการ 
เม่ือเปรียบเทียบกับสินคาและบริการที่นําเสนอ 

ทั้งนี้คาตอบแทนเปนเสมือนเหรียญที่มี  2  ดาน ดานหนึ่ง เปนรายไดของพนักงาน 
แตอีกดานหนึ่งเปนตนทุนของนายจาง  ส่ิงที่นายจางใหแกพนักงานเรียกวา  “คาตอบแทน”  ขณะที่ 
ส่ิงที่พนักงานใหแกนายจางคือ  “แรงงาน”  ดังนั้นคาตอบแทนจึงเปนการแลกเปล่ียนกันระหวางพนักงาน 
กับนายจางหรือองคการ (Belcher & Atchison 1987) ซ่ึงจากการสํารวจบริษัทขนาดใหญ 262 บริษัทใน 
สหรัฐอเมริกาในทุกอุตสาหกรรม โดย Watson    Wyatt    Worldwide  เกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหพนักงาน 
ลาออกจากองคการพบวา  สาเหตุซ่ึงทําใหพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศลาออกจากองคการสูงที่สุด 
คือ  การไมพอใจคาตอบแทนที่ไดรับถึง รอยละ 71 ขณะที่ฝายนายจางคิดวา ประเด็น เรื่องคาตอบแทนเปนผล 
ใหพนักงานลาออก รอยละ 45 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สาเหตทุี่พนกังานลาออกจากองคการ 

สาเหตุ 
มุมมองของพนักงาน 

ที่มีผลการปฏิบัตงิานดีเลิศ 
(รอยละ) 

มุมมองของนายจาง 
(รอยละ) 

คาตอบแทน  71  45 
โอกาสในการเล่ือนขั้น  33  68 
ความสมดุลในชีวิตและงาน  26  25 
ความเครยีด  24  8 
การพัฒนาสายอาชีพ  23  66 
ผลประโยชนดานสุขภาพ  22  0 
การสับเปล่ียนงาน  18  4 
ลักษณะงาน  18  8 
ผลประโยชนเมื่อเกษียณ  17  2 
วัฒนธรรมองคการ  13  10 
ความสัมพันธกับหัวหนางานและนายจาง  8  31 

หมายเหตุ : ใหตอบไดคนละ 3 สาเหตุ 
ที่มา : Watson  Wyatt Worldwide  อางถึงใน  Hansen  2007 : 11 

นอกจากนี้หากพิจารณาประเด็นทางดานทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญตอองคการพบวา การ 
บริหารคาตอบแทนมีความสําคัญเปนลําดับที่ 4  โดยมีคาเฉล่ียความสําคัญ 4.24 จากคะแนนเต็ม 5 
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ประเดน็ทางดานทรัพยากรมนษุยที่มคีวามสําคญัตอองคการ 

ลําดับ
ที่  ประเด็น 

คาเฉลี่ย 
ความสําคัญ 
ที่มีตอองคการ 

คาเฉลี่ย 
ความสามารถ 
ขององคการ 
ในปจจุบัน 

ชองวางระหวาง 
ความสําคัญ 
ที่มีตอองคการ 
กับความสามารถ 
ที่องคการม ี

1  การพัฒนาภาวะผูนําและการวางแผนสืบทอด 
ตําแหนง 

4.81  3.41  -1.40 

2  เทคโนโลยีในงานทรัพยากรมนุษย 
(การประยุกตใชซอฟตแวรและฮารดแวร) 

4.39  3.00  1.39 

3  การวางแผนกําลังคน 
(เชน กลยุทธในการสรรหา การพัฒนาบุคลากร 
การจัดการผูมีความสามารถสูง เปนตน) 

4.29  3.21  -1.08 

4  การบริหารคาตอบแทน  4.24  4.18  -.06 
5  ความหลากหลาย  4.31  3.29  -1.02 
6  การออกแบบผลประโยชนเกื้อกูล  3.91  4.03  .12 
7  การบริหารทรัพยากรมนุษย 

(เชน การจัดจางจากภายนอก เปนตน) 
3.86  3.48  -.38 

8  การบริหารผลประโยชนเกื้อกูล  3.89  3.48  -.41 
9  แผนงานและนโยบายทรัพยากรมนุษย 

ซึ่งกาวทันโลก 
3.95  3.36  -.59 

10  การเติบโตของธุรกิจ 
(เชน แผนการขยายสาขา  เปนตน) 

3.52  3.36  -.16 

11  กิจกรรมทางดานทรัพยากรมนุษย 
ซึ่งเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ 

4.24  3.94  -.30 

12  แรงงานสัมพันธ  4.24  4.06  -.18 
13  กิจกรรมอื่น ๆ ของผูบริหาร 

(ไมรวมการจายคาตอบแทนและการวางแผน 
สืบทอดตําแหนง) 

4.38  4.31  -.07 

หมายเหตุ : การใหคะแนน 1 = สําคัญนอย  5 = สําคัญมาก 
ที่มา : ORC  อางถึงใน  Hansen  2007 : 14
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จะเห็นไดวา  การบริหารคาตอบแทนมีความสําคัญยิ่งในการบริหารองคการ  ทัง้นีอ้งคการตาง ๆ  
จะตองตระหนักอยูเสมอวา  จะตองเสนอคาตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแขงขันกับองคการอ่ืนได เพื่อที่จะ 
ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถสูงเขามาในองคการ (Hansen  2007) ขณะเดียวกันจะสามารถ รักษา 
พนักงานที่มีความสามารถใหคงอยูกับองคการตอไป  ทั้งนี้เพราะหากพนักงานรูสึกวา  คาตอบแทนที่พวกเขา 
ไดรับมีความเหมาะสมและเปนธรรมจะทําใหพวกเขามีความมุงมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ 
มอบหมายอยางเต็มที่  อันจะสงผลใหองคการบรรลุเปาหมายท่ีวางไวและประสบความสําเร็จตามตองการ 
ทั้งนี้เพราะทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการสรางและรักษาความไดเปรียบ 
ทางการแขงขันขององคการ (Grant 1991) 

แนวคิดและความหมายของสมรรถนะ 
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะดูเหมือนจะมีความเหมาะสมมากที่สุดในสภาวะแวดลอม 

ทางธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงบทบาทในการทํางานสามารถเปล่ียนแปลงได  ความสําเร็จ 
ขึ้นอยูกับความรูที่มี และพนักงานคือ ปจจัยที่สําคัญที่ชวยขับเคล่ือนองคการ (Sibson & Co., 1997)คําวา 
สมรรถนะ (มีการใหความหมายและคําจํากัดความที่หลากหลาย  โดยนักจิตวิทยาและนักวิชาการหลาย 
ทานไดใหความหมายของสมรรถนะไว  กลาวคือ 

McClelland  (1973)  ไดใหความหมายของสมรรถนะวา  เปนพฤติกรรมที่สามารถใชทํานาย 
ความสําเร็จในการทํางานไดดีกวาการพิจารณาจากสถาบันการศึกษาที่จบ  ระดับการศึกษา คะแนนสอบท่ี 
ไดจากสถาบันการศึกษา  และคะแนนผลสอบแขงขันเขาทํางาน  โดยอธิบายความหมายของสมรรถนะวา 
เปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งที่มีสวนที่อยูเหนือน้ํา  ซ่ึงเปนสวนใหญท่ีสุดที่คนสวนใหญมี ซ่ึงประกอบดวย 4 
สวน ดังนี้ 

1. Social  Role  คือ บทบาททางสังคมซ่ึงแสดงออกตามคานิยมที่บุคคลมี 
2. Self  Image  คือ  ภาพที่บุคคลมองตัวเอง 
3. Traits  Personality  คือ  บุคลิกภาพและตัวตนที่แทจริงของบุคคล 
4. Motive  คือ  แรงจูงใจที่ผลักดันใหบุคคลมีพฤติกรรมในแบบท่ีเปน 
Kirschner,  Vilsterm, Hummel & Wigman (1977) ใหความหมายของสมรรถนะวาเปนความรูและ 

ทักษะทั้งปวงซ่ึงบุคคลมีอยูในตน  ซ่ึงสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให 
บรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง
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Boyatzis (1982) ใหความหมายของสมรรถนะวา  เปนคุณลักษณะที่มีผลตอประสิทธิผล 
ของงานที่ เหนือกวา (Superior  work) และสามารถนําสมรรถนะของบุคคลในแตละตําแหนงงาน 
ทั้งในแนวกวางและแนวลึกมาใชประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
ขององคการไดอยางเปนรูปธรรม 

Ledford (1995) ใหความหมายของสมรรถนะวาเปนลักษณะของบุคคล ซ่ึงรวมถึงความรู 
ทักษะและพฤติกรรมที่สงผลตอผลการปฏิบัติงาน 

ขณะที่นักวิชาการสวนใหญเห็นพองกันวาสมรรถนะเปนผลรวมของความรู (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Ability) แตมีนักวิชาการบางกลุมไมเห็นดวยโดยเสนอวา สมรรถนะ 
อาจเปนผลจากลักษณะอื่น ๆ (Other Characteristics) ของบุคคลก็เปนได โดย Spencer & Spencer (1993) 
เสนอวา ลักษณะอื่น ๆ นั้นอาจจะประกอบดวยแรงจูงใจ ลักษณะนิสัย ทัศนคติ คานิยม และความตองการ 
รักษาภาพลักษณของตนเอง 

โดยสรุป สมรรถนะจึงหมายถึง กลุมของคุณลักษณะใด ๆ ที่อยูภายในบุคคล อันมีผลตอการ 
แสดงออกในสถานการณตาง ๆ ซ่ึงจะสงผลตอการปฏิบัติงานใหสําเร็จ ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได 
ดังมาตรฐานที่กําหนดไว (วีระวัฒน ปนนิตามัย 2549) ทั้งนี้องคประกอบของสมรรถนะหมายรวมถึง 
ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะบุคคล จึงไมเปนที่นาแปลใจวา 
ทําไมหลายหนวยงานจึงใหความสนใจกับการจัดการสมรรถนะมากเปนพิเศษ ทั้งนี้เพราะเมื่อดูจาก 
ความหมายแลวปรากฏวา การจัดการสมรรถนะหมายรวมถึงการจัดการความรู (Knowledge Management) 
ดวย ดังนี้หากองคการใดใหความสําคัญกับการจัดการสมรรถนะก็เทากับวา ไดใหความสําคัญกับการจัดการ 
ความรูไปในตัว (เจษฎา นกนอย 2551) 

จากการกําหนดสมรรถนะสําหรับตําแหนงในสหรัฐอเมริกาเมื่อป 1999 โดยรัฐบาลกลาง 
สหรัฐอเมริกาไดทําการศึกษาและทบทวนมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยจัดทําความสามารถที่จําเปนใน 
งาน (Job Profile ; JP) แทนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูปฏิบัติงาน (Job Specification ; JS) เพื่อให 
เกิดความยืดหยุนคลองตัวในระบบการสรรหา การคัดเลือก การประเมินผล และการพัฒนาเพื่อให 
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ซ่ึงในการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงนี้ไดมีการจัดทํากรอบ 
ความสามารถในงานโดยใชสมรรถนะเปนฐาน (Competency-Based Job Profile) ขึ้นแทนมาตรฐานการ 
จําแนกงาน (Classification Standards) ที่ใชอยูในปจจุบัน ทําใหสามารถใชเปนเครื่องมือในการสรรหาคนดี
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มีคุณภาพ และมีความสามารถเขามาในองคการและทํางานกับองคการไดนาน (กิตติยา คัมภีร 2544) ซ่ึง 
ความสามารถในงานประกอบดวย 2 สวนตามที่สํานักงาน ก.พ. (2545)  ไดกําหนดไวดังนี้ 

1. สมรรถนะทั่วไป (General Competencies) จะสะทอนความเปนตัวบุคคลเกี่ยวกับความรู 
(Cognitive) และทางสังคม (Social) เชน ความรู ความสามารถในการส่ือสาร ความคิดสรางสรรค การ 
คํานึงถึงผลลัพธ เปนตน มีกําหนดไวในกลุมอาชีพบริหารจัดการ (Administration Occupations) และกลุม 
วิชาชีพ (Professional Occupations) 

2. สมรรถนะทางเทคนิค (Technical competencies) เปนการกําหนดสมรรถนะเฉพาะของ 
ตําแหนงที่ไดจากการวิเคราะหในตําแหนงนั้น ๆ 

ซ่ึงกอนที่หลายหนวยงานในประเทศไทยจะนําสมรรถนะมาใชเปนฐานในการคัดเลือกคนให 
เหมาะสมกับงานที่ทํานั้น McClelland  (1973) ศาสตราจารยดานจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารดได 
ศึกษาปจจัยและวิธีการรับสมัครเจาหนาที่การทูตของกระทรวงการตางประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา 
จากรูปแบบเดิมในการรับสมัครเจาหนาที่การทูตเพื่อไปปฏิบัติงานยังประเทศตาง ๆ ปรากฏวา ผูไดรับการ 
คัดเลือกในระดับดีเยี่ยมเหลานี้ไมสามารถสรางผลงานไดตามที่กระทรวงคาดหวัง จึงทําให McClelland 
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการรับสมัครเจาหนาที่การทูตผลการวิจัย 
พบวาสมรรถนะในเชิงพฤติกรรมเปนปจจัยที่สามารถใชทํานายความสําเร็จในการทํางานไดดีกวา เมื่อ 
เปรียบเทียบกับแบบเดิมที่พิจารณาความสามารถของบุคคลจากสถาบันการศึกษาที่จบระดับการศึกษา 
คะแนนสอบจากสถาบันการศึกษา และคะแนนจากผลการสอบแขงขันเขาทํางานซ่ึงจากผลการวิจัยชิ้นนี้ 
ทําใหหลายองคการทั้งในอเมริกาและยุโรปตางใหความสนใจและศึกษาสมรรถนะในเชิงพฤติกรรมที่ 
สอดคลองกับคุณลักษณะของบุคคลและลักษณะงานมากยิ่งขึ้น ทําใหตอมาหนวยงานทางดานทรัพยากร 
มนุษยไดนํามาประยุกตใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการอยางเปนรูปธรรม 

พัฒนาการของการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ 
การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะมีความสัมพันธกับการจายคาตอบแทนโดยอิงกับ 

ทักษะ (Skill-Based Pay) และการจายคาตอบแทนโดยอิงกับความรู (Knowledge-Based Pay) อยางมาก โดย 
Ledford & Heneman (2002) ไดสรุปเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนโดยอิงกับทักษะ ความรู และสมรรถนะ 
ไววา โดยทั่วไปแลวการจายคาตอบแทนมักจะอิงกับความสามารถโดยรวมของพนักงานแทนที่จะจาย 
ตอบแทนตามภาระงานที่แตละคนทําไดในขณะนั้น และถึงแมชื่อเรียกจะแตกตางกันแตการจาย
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คาตอบแทนโดยอิงกับทักษะ (Skill-Based Pay) การจายคาตอบแทนโดยอิงกับความรู (Knowledge-Based Pay) 
และการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ (Competency-Based Pay)  นั้นมีความเหมือนกัน 

แนวคิดการจายคาตอบแทนโดยอิงกับทักษะถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาใน 
ทศวรรษ 1960 ซ่ึงรูปแบบการจายคาตอบแทนโดยอิงกับทักษะและการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ 
ไดถูกพัฒนาและนํามาใชมากขึ้นในทศวรรษ 1980 และประสบความสําเร็จในทศวรรษ 1990 (Cira  & 
Benjamin 1998) ซ่ึงโดยทั่วไปแลวการจายคาตอบแทนโดยอิงกับทักษะ มักจะใชกับพนักงานในระดบัลาง 
หรือระดับปฏิบัติการ ขณะที่การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะจะใชกับพนักงานที่ทําหนาที่ในการคิด 
วิเคราะห หรือระดับบริหาร (Ghorpade & Edge 1997) 

กอนที่จะนําระบบการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะมาใชนั้นแตเดิมผูจัดการและ 
ผูบริหารองคการจะจายคาตอบแทนใหแกพนักงานตามระดับการศึกษา ซ่ึงขอบกพรองในการจาย 
คาตอบแทนแบบเดิมนั้นสามารถแกไขไดโดยการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ (Heneman  & 
Ledford 1998) ซ่ึงการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะแบบดั้งเดิมนั้นจะมุงเนนที่สมรรถนะในระดับ 
บุคคล (Individual) (Lawler  1994) แตตอมาองคการหลายแหงไดนําระบบการจายคาตอบแทนโดยอิง 
สมรรถนะไปใชโดยใหความสําคัญกับสมรรถนะในระดับทีมและระดับองคการมากขึ้น ทั้งนี้เพราะระบบ 
การจายคาตอบแทนนั้น สามารถเปนสวนผสมของการจายตามลักษณะงานที่ทํา (Job-Based Pay) และการ 
จายใหกับพนักงานแตละคน (Person-Based Pay) เชน HAY-System ซ่ึงสมรรถนะเปนสวนผสมของการ 
จายคาตอบแทนในทั้งสองสวน ขณะที่ Armstrong & Brown (1998) ใชสมรรถนะที่เกี่ยวของในการประเมิน 
คางาน (Job Evaluation) และการปรับคาตอบแทนใหแกพนักงาน 

สําหรับความสนใจในการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยจากการสํารวจของ Zingheim & Schuster (2003) ในป 2001 พบวา บริษัทมากกวา 1 ใน 3 มีแผนที่จะ 
พัฒนาการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะในระบบการบริหารคาตอบแทนของบริษัท ทั้งนี้หลายบริษัทได 
นําแนวคิดการจัดการสมรรถนะมาใชแลวและมีแผนจะนําไปใชในเรื่องของการจายคาตอบแทนมากขึ้น 

ความแตกตางระหวางการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะกับการจายคาตอบแทนแบบเดิม 
การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะกับการจายคาตอบแทนแบบเดิมมีความแตกตางกัน 

ทั้งนี้เพราะใหความสําคัญกับปจจัยที่ใชในการพิจารณาจายคาตอบแทนแตกตางกัน ซ่ึงจากตารางที่ 3 จะ 
เห็นไดวา การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะนั้นจะมีความเปนธรรมและตอบสนองตอเปาหมายของ 
องคการมากกวา
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การจายคาตอบแทนเดิมท่ีเคยใชกันอยู โดยมุงสนับสนุนใหพนักงานขององคการเปนทั้งคนเกง คนดี และ 
มีความเหมาะสมในงาน ทั้งนี้เพราะในสวนของความสามารถของพนักงานที่ใชในการพิจารณาจาย 
คาตอบแทนนั้น จะใหความสําคัญกับคุณลักษณะทั้งหมดของพนักงานที่จะสงผลตอความสําเร็จในงานอัน 
ประกอบดวย ความรู ทักษะ ความสามารถ รวมถึงคุณลักษณะอ่ืน ๆ อันไดแก แรงจงูใจ ลักษณะนสัิย ความเชือ่ 
คานิยม และเจตคติ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะบุคคลที่สังเกตไดยากดวย 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการจายคาตอบแทนเดิมกับการจายคาตอบแทน 
โดยอิงสมรรถนะ 

การจายคาตอบแทนแบบเดิม  การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ 
- มุงตองการและสนับสนุนใหพนักงานเปนคนเกง 
ขององคการ 

- มุงตองการและสนับสนุนใหพนักงานเปนทั้งคนเกง 
คนดี และมีความเหมาะสมในงาน 

- พิจารณาตามความสาํคัญและภาระหนาที่รับผิดชอบ 
ของงานเปนเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน 

- พิจารณาตามสมรรถนะของพนักงานที่สงผลตอความสําเร็จ 
ในการปฏิบัติงานเปนเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน 

- ใหความสําคัญกับความรู อายุ และอาวุโสของพนักงาน  - ใหความสําคัญกับความชํานาญและระดับของสมรรถนะ 
ที่จําเปนตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการปฏิบัติงาน 
ใหประสบผลสาํเร็จตามเปาหมาย 

- ในสวนของความสามารถของพนักงานที่ใชในการ 
พิจารณาจายคาตอบแทนนั้นจะใหความสําคัญเฉพาะ 
คุณลักษณะที่สามารถสังเกตเห็นไดโดยงายเทานั้นคือ 
ความรู ทักษะ และความสามารถ 

- ในสวนของความสามารถของพนักงานที่ใชในการ 
พิจารณาจายคาตอบแทนนั้นจะใหความสําคัญกับ 
คุณลักษณะทั้งหมดของพนักงานที่จะสงผลตอ 
ความสาํเร็จในงานอันประกอบดวย ความรู ทักษะ 
ความสามารถ รวมทั้งคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เปนลักษณะ 
เฉพาะบุคคลดวย
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การศึกษาการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะของ Moisio  (2006) พบวา พนักงาน 
ในองคการภาครัฐคิดวา การจายคาตอบแทนแบบนี้ดีกวาแบบเดิมท่ีเคยใชมา ทั้งนี้เพราะพวกเขารูสึกวา 
การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะมีความเปนธรรม และหลายคนไดรับเงินเดือนที่สูงขึ้นใกลเคียง 
กับองคการอ่ืน ๆ อยางไรก็ตาม มีพนักงานจํานวนมากไมรูวา เงินเดือนของพวกเขามีที่มาจากไหน 
หรือเปนผลมาจากอะไร พนักงานหลายคนเช่ือวาผลการปฏิบัติงานไมมีผลตอเงินเดือน พวกเขาเชื่อวา 
องคการไมไดจายคาตอบแทนตามสมรรถนะของพนักงาน ซ่ึงสาเหตุหนึ่งอาจมาจากงบประมาณ 
ซ่ึงมีอยูอยางจํากัด จึงทําใหพนักงานรูสึกวา ในเมื่อไมมีเงินที่จะขึ้นเงินเดือนจึงไมมีความจําเปน 
ที่พวกเขาจะพัฒนาหรือพยามยามทํางานใหดีขึ้น ขณะที่ในองคการภาคเอกชนจะมีการสํารวจเงินเดือน 
ขององคการอ่ืน ๆ ในตลาดเพื่อเปนฐานในการจายเงินเดือนใหแกพนักงานขององคการ นอกจากนี้ 
ในแตละตําแหนงงานจะเชื่อมโยงกับเงินเดือนที่จะไดรับโอนจะขึ้นกับสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานดวย ซ่ึงพนักงานสวนใหญจะรูสึกดีกับการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ และ 
เชนเดียวกันกับองคการภาครัฐ พนักงานจํานวนมากไมทราบวา เงินเดือนของพวกเขามีที่มาจากไหน 
หรือเปนผลมาจากอะไร และการขึ้นเงินเดือนพิจารณาที่ตรงไหน อยางไรก็ตาม พวกเขาเชื่อวา 
การจายคาตอบแทนแบบนี้มีความเปนธรรมเพราะเงินเดือนที่ไดรับเปนผลมาจากสมรรถนะและ 
ผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงหากไดมีการพัฒนาสมรรถนะในแตละบุคคลเชื่อวา จะทําใหพวกเขาสามารถ 
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้นดวย ทั้งนี้พวกเขาเช่ือวา การพัฒนาสมรรถนะสามารถทําไดโดยการฝกอบรมและ 
พัฒนา (Training and Development) และการกําหนดเวลาการทํางานที่ยืดหยุน (Flexible Work Time) 
ซ่ึงไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือองคการภาคเอกชนความสามารถของผูบริหารในการประยุกต 
ระบบการจายคาตอบแทนที่เหมาะสม ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหองคการบรรลุเปาหมายและ 
สรางความพึงพอใจใหแกพนักงานขององคการ 

ทั้งนี้ในการจายคาตอบแทนใหแกพนักงานนั้นหลาย ๆ  องคการไดพยายามที่จะจายคาตอบแทน 
ใหกับพนักงานแตละคนสําหรับทักษะเฉพาะหรือสมรรถนะที่พนักงานมี ซ่ึงทักษะหรือสมรรถนะ 
เหลานั้นจะมีความสอดคลองกันอยางมากกับงานที่พนักงานทํา แตจะใหผลที่แตกตางกัน ทั้งนี้เพราะ 
บอยครั้งทีเดียวที่พนักงานมีทักษะหรือสมรรถนะมากกวางานที่ทํา อันจะทําใหพนักงานคนนั้นไดรับ 
เงินมากกวาจํานวนที่เขาควรจะไดรับ (Fombrun, Tichy & Devanna, 1984) ดังนั้นจึงไมมีกฎตายตัววา 
องคการแตละแหงเหมาะกับระบบจายคาตอบแทนแบบใด เพราะขึ้นอยูกับลักษณะและสถานการณของ 
แตละองคการเปนสําคัญ
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กระบวนการและองคประกอบของการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ 
ระบบการจายคาตอบแทนควรมีความสอดคลองกับกระบวนการในการทํางานและเปาหมาย 

ขององคการ (Crossan,  Lane  &  White  1999) สําหรับกระบวนการในการจายคาตอบแทนโดยอิง 
สมรรถนะนั้น มีขอดีกวาการจายคาตอบแทนดวยวิธีอ่ืนตรงที่แทนที่จะอธิบายทักษะที่จําเปนในการ 
ทํางาน สมรรถนะจะบอกถึงลักษณะของบุคคลที่สามารถทํางานใหประสบผลสําเร็จได ซ่ึงหมายถึง 
ความรู ทักษะ และพฤติกรรม และในบางครั้งอาจหมายรวมถึงลักษณะเฉพาะบุคคล (Personality Trait) 
และความสามารถดวย (Ledford  &  Heneman  2002) ซ่ึงกระบวนการในการจาย  คาตอบแทนโดยอิง 
สมรรถนะนั้นประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ (Heneman & Ledford 1998) 

1. การสรางสมรรถนะมาตรฐาน ประกอบดวยมาตรฐานของสมรรถนะใน 3 ระดับ ไดแก 
1) สมรรถนะทั่วไป ซ่ึงสามารถประยุกตไดในทกุองคการ 
2) สมรรถนะเฉพาะ ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความจําเปนตอความสําเร็จขององคการ 
3) สมรรถนะหลัก ซ่ึงมีคาตอกลยุทธขององคการสูงสด 

2. การกําหนดมาตรวัดสมรรถนะใหเปนมาตรฐาน โดยอาจนําวิธีการประเมินแบบเนน 
พฤติกรรมสําคัญ (Behaviorally Anchored Rating Scales ; BARS) หรือวิธีการประเมินจากพฤติกรรมที่ 
สังเกตได (Behavioral Observation Scales ; BOS) มาใช 

3. การเลือกและฝกอบรมผูที่ทําหนาที่ในการประเมินสมรรถนะ ซ่ึงแนวโนมในปจจุบัน 
องคการสวนใหญจะใชผูประเมินหลายคน (Multirater) หรือใชการประเมินแบบ 360 องศา 

4. การใหเหตุผลวา สมรรถนะแตละตัวที่องคการเลือกใชนั้นสงผลตอผลการปฏิบัติงานหรือ 
ความสําเร็จขององคการอยางไร ท้ังนี้จะตองเปนสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานนั้น ๆ 

ทั้งนี้วัตถุประสงคของการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ คือ  เพื่อสงเสริมใหพนักงาน 
เพ่ิมพูนสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน อันจะทําใหองคการมีผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ ใน 
ระดับที่สามารถแขงขันกับคูแขงขันไดอยางยั่งยืน อยางไรก็ตามในหลาย ๆ กรณีการจายคาตอบแทนโดยอิง 
สมรรถนะมักจะประสบปญหาในการระบุ (Identification) และการใหคํานิยาม (Definition) สมรรถนะที่ 
เกี่ยวของ (Mericle  &  Kim  1999) โดยสมาคมคาตอบแทนอเมริกัน (The  American  Compensation 
Association  1996) ไดทําการสํารวจการนําการจัดการสมรรถนะไปปฏิบัติในทุก ๆ สวนงานทางดาน 
ทรัพยากรมนุษย รวมทั้งการจายคาตอบแทน  พบวา จากองคการ 1,257แหง   มีองคการเพียง 54แหงเทานั้นที่ใช
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การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ โดยสมรรถนะที่ใชในการประเมินเพื่อพิจารณาจายคาตอบแทนนั้นมี 
ตั้งแต 5 จนถึง 30 สมรรถนะ ซ่ึงโดยสวนใหญจะใชการประเมินแบบ 360 องศา ขณะที่คาตอบแทน 
สําหรับผูบริหารนั้นนิยมใชการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะถึงรอยละ 70 โดยมักจะนําไปใชกับฐาน 
เงินเดือนมากกวาเงินโบนัส 

ภาพที่ 1 จะแสดงใหเห็นองคประกอบของการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ ซ่ึง 
ประกอบดวยการบริหารคาตอบแทน การประเมินสมรรถนะ และการฝกอบรมผูประเมินสมรรถนะ โดย 
องคการที่จะนําระบบการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะมาใชจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดการ ให 
องคประกอบดังกลาวเกิดขึ้นภายในองคการ โดยไมลืมที่จะใหความสําคัญกับปจจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ ในแต 
ละองคประกอบ หากตองการใหการนําระบบการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะมาใชภายในองคการ 
บรรลุผลตามตองการ 

ภาพที่ 1  องคประกอบของการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ (Competency-Based Pay) 
ที่มา : ปรับจาก Ledford & Heneman 2002 : 152 

แนวทางการจายคาตอบแทน 
โดยอิงสมรรถนะ 

การบริหาร 
คาตอบแทน 

การประเมิน 
สมรรถนะ 

การฝกอบรม 
ผูประเมินสมรรถนะ 

คาจางข้ันต่ํา 
เสนทางในอาชีพการงาน 
ตนทุน 
งบประมาณ 
อื่น ๆ 

วิธีการประเมินสมรรถนะ 
ใครเปนผูประเมิน 
เวลาในการประเมิน 
การประเมินซ้ํา 
อื่น ๆ 

วิธีการในการฝกอบรม 
งบประมาณ 
ระยะเวลา 
อื่น ๆ
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จากการศึกษาของ Heneman & Ledford (1998) เรื่องการจายคาตอบแทนบนพื้นฐานของ 
สมรรถนะสําหรับพนักงานและผูจัดการระดับมืออาชีพในภาคธุรกิจ กรณีศึกษาในหนวยงานเอกชน 
2 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายแบบฟอรมการจายคาตอบแทนความสามารถ ความรู และทักษะใน 
กลุมพนักงานระดับมืออาชีพ (Professional  Workers) โดยคําจํากัดความของสมรรถนะนั้นเปนการ 
ประเมินของกลุมพนักงานที่เชื่อมโยงกับการจายคาตอบแทน โดยที่สมรรถนะนั้นตองมีความสัมพันธ 
นําไปสูการสรางผลงานขององคการและยุทธศาสตรในการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยทําการวิจัยจาก 
ขอมูลเชิงประจักษพบวา มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองเชื่อมโยงการจายคาตอบแทนตามสมรรถนะ โดย 
จะตองจัดการสมรรถนะใหเปนไปในลักษณะของพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตได และจําเปนตอง 
ผสมผสานสมรรถนะใหเปนสวนหนึ่งในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยอันจะนําไปสูผลิตภาพและ 
คุณภาพท่ีเพ่ิมสูงขึ้นขององคการ 

นอกจากนี้จากการศึกษาของ Milanowski, Odden & Youngs (1998) ซ่ึงไดศึกษาการประเมิน 
ความรู ทักษะ และคาตอบแทนของครู โดยพิจารณาจากคุณภาพและศักยภาพของการวัดเพื่อนําไปสูการ 
จายคาตอบแทน ซ่ึงจากการประเมินครู 3 กลุมโดยใชเครื่องมือและการวัดซ่ึงถูกพัฒนาขึ้นโดย The 
Interstate  New  Teacher  Assessment and  Support Consortium หนวยงานบริการการทดสอบการศึกษา 
และคณะบริหารแหงชาติเพื่อมาตรฐานการสอนระดับมืออาชีพ และไดนํามาทดสอบความเปนไปไดของ 
การใชการประเมินผลตามกรอบของระบบการจายคาตอบแทนตามสมรรถนะหรือความรูและทักษะของ 
ครูพบวา ไดผลดีเปนที่พึงพอใจของครูและหนวยงาน ดังนั้นสถาบันเพื่อการวิจัยนโยบายทางการศึกษาจึง 
ไดลงนามรวมกันที่จะใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานและเช่ือมโยงกับการจาย 
คาตอบแทนตามสมรรถนะ ซ่ึงผลจากการวิจัยครั้งนี้ชี้ใหเห็นวา การประเมินสมรรถนะเพื่อใชในการ 
พิจารณาคาตอบแทนของพนักงานเปนสิ่งจําเปนและจะสงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานในที่สุด 

จะเห็นไดวาสมรรถนะสามารถนําไปเชื่อมโยงกับการจายคาตอบแทนในกระบวนการจัดการ 
ผลการปฏิบัติงาน (Martone 2003) ไดอยางเหมาะสมอันจะทําใหการจัดการผลการปฏิบัติงานขององคการมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุงหวัง ทั้งนี้เพราะการจัดการผลการปฏิบัติงานนับเปนศูนยกลาง 
ของการประสานรวมกิจกรรมตาง ๆ ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเขาไวดวยกนั (Armstrong 2006) 
และนับเปนหัวใจของการบริหารองคการในปจจุบัน (เจษฎา นกนอย 2550ข)
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ขอควรระวังในการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ 
โดยทั่วไปแลวการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะจะใชในการแยกพนักงานที่มีผลการ 

ปฏิบัติงานที่ เปนเลิศออกจากพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับปกติและพนักงานที่มีผลการ 
ปฏิบัติงานย่ําแย (Moisio 2006) อยางไรก็ตามการนําระบบการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะมาใชนั้นจะ 
ขึ้นอยูกับองคการแตละแหง บางแหงอาจจะนําไปใชกับฐานเงินเดือน ขณะที่บางแหงอาจจะนําไปใชใน 
การใหโบนัสพนักงาน ทั้งนี้การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะจะทําใหพนักงานตระหนักวา งานมี 
ความสัมพันธกับสมรรถนะที่พนักงานมีอยู และจะสงผลถึงผลตอบแทนที่พนักงานจะไดรับดวย โดยการ 
เพ่ิมขึ้นของสมรรถนะจะทําใหพนักงานไดรับคาตอบแทนสูงขึ้น มีความม่ันคงในงานมากขึ้น และมีความ 
คลองตัวในการปรับเปล่ียนงานเพิ่มขึ้นดวย และถึงแมวาการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะจะไดรบัความ 
นิยมดวย เพราะมีขอดีหลายประการ แตมีขอควรระวังคือ 

1. ถาระบบในการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะยังไมชัดเจนไมควรนําไปใชกับระบบ 
การจายคาตอบแทน เนื่องจากอาจจะนํามาซ่ึงความสับสนและความไมเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกพนักงานได 

2. สมรรถนะที่จะใชในการประเมินในระบบการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะจะตอง 
เปนสมรรถนะที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน และนํามาซ่ึงผลการปฏิบัติงานที่พึงประสงคอยางแทจริง 

3. จํานวนสมรรถนะที่จะนําไปใชในระบบการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะไมควรจะ 
มากเกินไป เพื่อไมใหเกิดความสับสนทั้งตัวผูประเมินและผูถูกประเมิน 

4. ควรใหความสําคัญกับสมรรถนะที่นํามาใชในการพิจารณาจายคาตอบแทนโดยอิง 
สมรรถนะ ทั้งนี้เพราะเปนไปไดที่พนักงานจะมีทักษะหรือสมรรถนะมากกวางานที่ทํา อันจะทําให 
พนักงานคนนั้นไดรับเงินมากกวาจํานวนที่เขาควรจะไดรับซ่ึงจะสงผลตอตนทุนและความคุมคาของ 
องคการ 

5. ถาองคการเนนการทํางานเปนทีมควรจะนําสมรรถนะของทีมไปรวมในการประเมินเพื่อ 
จายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะดวย ซ่ึงผลดีคือ จะเปนการสงเสริมใหพนักงานทํางานเปนทีม ดังนั้นส่ิง 
ที่องคการควรจะทําในการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะคือ การนําสมรรถนะของบุคคลและ 
สมรรถนะของทีมมาพิจารณาประกอบกัน
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7. การจายคาตอบแทนและใหรางวัลแกพนักงานนัน้มีหลักอยู 3 ประการ ดังนี้ (Dibble 1999) 
1) สนับสนุนกลยุทธขององคการ 
2) ตรงตามความตองการและเหมาะสมกับพนกังาน 
3) เช่ือมโยงกับเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น ในการนําระบบการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะมาใชควรจะพิจารณาให 
เหมาะสมกับหลักการดังกลาวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการในระยะยาว 

สรุป 
การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะนั้นมีขอดีหลายประการคือ มีความเปนธรรมและ 

ตอบสนองตอเปาหมายขององคการมากกวาการจายคาตอบแทนแบบเดิมที่เคยใชกันอยู โดยมุงสนับสนุนให 
พนักงานขององคการเปนทั้งคนเกง คนดี และมีความเหมาะสมในงาน ทั้งนั้นเพราะในสวนของ 
ความสามารถของพนักงานที่ใชในการพิจารณาจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะนั้นจะใหความสําคัญ กับ 
คุณลักษณะทั้งหมดของพนักงานที่จะสงผลตอความสําเร็จในงานอันประกอบดวย ความรู ทักษะ 
ความสามารถ รวมถึงคุณลักษณะอื่น ๆ อันไดแก แรงจูงใจ ลักษณะนิสัย ความเชื่อ คานิยม และเจตคติ ซ่ึง 
เปนลักษณะเฉพาะบุคคลที่สังเกตไดยากดวย อยางไรก็ตาม การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะหาไดมี 
ความเหมาะสมกับทุกคนและทุกองคการไม ท้ังนี้จะตองพิจารณาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน คานิยม พันธ 
กิจ โครงสราง เปาหมาย วัฒนธรรม และการเมืองภายในองคการดวย นอกจากนี้การนําแนวคิดสมรรถนะ 
มาปรับใชควรจะนําไปปรับใชในทุก ๆ สวนงานทางดานทรัพยากรมนุษยแทนที่จะนํามาใชเฉพาะเรื่องการ 
จายคาตอบแทนเพียงอยางเดียว โดยจะตองใหประสานและสอดรับกับกลยุทธและกระบวนการทํางาน 
ภายในองคการเพ่ือตอบสนองเปาหมายสูงสุดขององคการ อันจะนํามาซ่ึงความสามารถในการสงเสริมคน 
เกงและรักษาคนดีที่มีความสามารถใหอยูเพ่ือเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนองคการสูความสําเร็จตอไป
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