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บทคัดย่อ           
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทาง รูปแบบกิจกรรม วิธีการประเมินผล รวมถึงผลที่ได้รับ
จากการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการจัดการเพิ่ม
สมรรถนะบุคลากรในงานบริการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิจัยเอกสาร และวิจัยสนาม 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 
การจัดท าโครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ลดความสูญเสีย และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ แนวทาง รปูแบบ
กิจกรรมในการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรมีหลายรูปแบบดังนี้ มีการน านวัตรกรรม เทคโนโลยี มาปรับเปลี่ยน
แทนการท างานแบบดั้งเดิมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น การวิเคราะห์งานเพ่ือจ าแนกงาน
ย่อย การอบรม การสอนงานโดยหัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์ การเรียนรู้ข้ามสายงาน โดยมีการ
ประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลด้วยการทดสอบการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด 
เพ่ือปรับค่าแรงหรือปรับเลื่อนต าแหน่ง ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่พนักงาน  ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ ปัญหาด้านการสื่อสารในการท างาน หรือการสอนงานเพราะ
พนักงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ปัญหาความไม่ช านาญในการใช้เครื่องมือ นวัตกรรม และปัญหาใน
เรื่องเวลาในการอบรมที่กระทบกับเวลาในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค องค์การ
ควรเพิ่มค่าแรงให้แก่พนักงานกัมพูชา เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กลับมาต่ออายุการท างาน ควรมีจัดท าคู่มือการ
ใช้งานพร้อมจัดการอบรมให้ความรู้ในการใช้ระบบให้แก่พนักงาน และแก้ไขระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
แบบไร้สาย (Wi-Fi) ให้เสถียร ควรจัดการฝึกอบรมภาษากัมพูชาให้กับหัวหน้าคนไทย และลดเวลาการ
อบรมให้เหลือรุ่นละ 1 วัน    
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Abstract 

The objective of this research is to study the guidelines. Activity type Evaluation 
method Including the results obtained from the enhancement of service personnel 
competency, problems, obstacles and solutions for managing the enhancement of 
service personnel This research is qualitative research. Document research and field 
research were used to collect data by using structured interviews from 10 key 
informants. The results of the research showed that the project to increase personnel 
competency in service work began in December 2018 with the objective of reducing 
costs. Reduce losses and in order to increase the efficiency of the service, there are 
many forms of activities to increase the capacity of personnel as follows Innovative 
technology has been modified instead of traditional work to be more efficient. Job 
analysis to classify sub-jobs, job training, by supervisors or experienced Cross-functional 
learning with theoretical and practical assessments Including evaluation with 
performance testing with indicators to adjust the labor or to adjust the position Which is 
to create motivation to work and create good quality of life for employees Problems 
and obstacles encountered are Communication problems at work or Job training 
because most employees are foreign workers. Problems of inexperience in using 
innovative tools and problems in training time that affect work time Guidelines for 
solving problems and obstacles the organization should increase wages for Cambodian 
employees. As an incentive to return to work There should be a user manual provided, 
along with providing training on how to use the system for employees. And fix the 
wireless internet connection (Wi-Fi) to be stable, should provide Cambodian language 
training for Thai chief and reduce the training time to 1 day per model 
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บทน า           
 ในทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือภาคเอกชน ล้วนมี “พนักงาน”(Staff) เป็น
ผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น และเป็นที่ยอมรับกันว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดในการบริหาร และการจัดการ
ให้องค์การประสบความส าเร็จ ดังนั้นพนักงานจึงเป็น “ทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource) เพราะ
เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากท่ีสุดในทุกๆองค์การ  การที่พนักงานไม่มีความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติงาน
ในหน้าที่ของตน ก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายในระบบบริหาร และระบบเศรษฐกิจขององค์การได้   
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human resource development)  คือการท าให้ทรัพยากรมนุษย์
นั้นมีประสิทธิภาพ และมีความเก่ียวข้องกับคุณภาพ 4 มิติ คือ  1) มิติด้านความรู้  2) มิติด้านทักษะ  3) 
มิติด้านสุขภาพอนามัย  4) มิติทัศนคติหรือคุณธรรม   (เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 14)  ในยุคโลกา
ภิวัตน์ (Globalization) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพขององค์การทั้งในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัย 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้วย การพัฒนาสมรรถนะ 
(Competency Development) ในการท างาน การพัฒนาองค์การ (Organization development) 
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management) ให้องค์การของตนเองมีความ
ประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งขัน เพ่ือพร้อมที่จะก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะพนักงานที่มีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และสุขภาพพลานามัยที่ได้สร้าง พัฒนา และสะสมไว้ในตัวมนุษย์ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพขององค์การถือเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่
ส าคัญ เป็นกลไกหลักในความส าเร็จขององค์การ (จิระ ประทีป, 2559, หน้า2-5)  พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. (2545) ที่สนับสนุนให้ทุก
องค์การมีการเพ่ิมสมรรถนะในการท างานโดยการให้สิทธิประโยชน์แก่สถานประกอบการที่ได้พัฒนาฝีมือ
แรงงานในสถานประกอบการของตน       
 องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการในการเพ่ิมสมรรถนะ (Empowerment) ประกอบด้วย ความรู้ 
(Knowledge) เป็นองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ความจ าเป็นและความส าคัญ รวมถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทักษะ (Skills) เป็นเรื่องความเชี่ยวชาญและความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน และ ความสามารถ (Abilities) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับทัศนคติในการท างาน รวมถึงแรงจูงใจใน
การท างานเพ่ือการตอบสนองความต้องการของพนักงาน เป็นองค์ประกอบที่เป็นหัวใจส าคัญที่สุดในการ
พัฒนาองค์การให้ประสบความส าเร็จตามนโยบายขององค์การ  ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความรู้ ความสามารถ ความเชื่ยวชาญ และมีเจตคติท่ีดีจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในทุกองค์การ    
  

จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม ลูกจ้างในจังหวัดระยองส่วนใหญ่มาจากภูมิล าเนาอ่ืน  
 ในปี พ.ศ.2555 ได้มีประกาศจากคณะกรรมค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ 7) เมื่อวันที่ 
10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ราชกิจจานุเบกษา , 2555) ประกาศว่า ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุม
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ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่
กฎหมายก าหนด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554และมีมติเห็นชอบให้ก าหนดอัตราคาจ้างขั้นต่ าเพ่ือใช้
บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน         
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ
ค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้         
 ...ซ้อ2 ให้ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็นเงินวันละสามร้อยบาท ในท้องที่จังหวัดกระบี่  
กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชมุพร เชียงราย 
เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส 
น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง พิจิตร 
พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด 
ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง1ล าพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรสงคราม 
สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อ่างทอง 
อุดรธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ      
 ข้อ3 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
เป็นต้นไป              
 จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 300 บาท ส่งผลให้ลูกจ้างใน
สถานประกอบการทยอยกลับภูมิล าเนาของตนเองและท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน    
 a , more เป็นเครือโรงแรม-ที่พัก ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 4 บริษัท 
ได้แก่                    
 1. บริษัท เวิล์ด รีสอร์ท จ ากัด ประกอบกิจการโรงแรมในชื่อ โรงแรม ระยอง ชาเล่ต์        
 2. บริษัท เสมด็ คาบาน่า จ ากัด ประกอบกิจการที่พัก-รีสอร์ทในชื่อ เสม็ด คาบาน่า รีสอร์ท
 3. บริษัท ปูลม จ ากัด ประกอบกิจการที่พัก-รีสอร์ทในชื่อ มาลิบูการ์เด้น รีสอร์ท                  
 4. บริษัท เกาะแก้ว โฮลดิ้ง จ ากัด ประกอบกิจการที่พัก-รีสอร์ทในชื่อ ลาลูนบีช รีสอร์ท   และ 
เสม็ด ไฮอะเวย์ รีสอร์ท                                      
a , more ไดป้ระสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเช่นกัน จึงมีการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาชดเชย ด้วย
แรงงานที่น าเข้ามาปฏิบัติงานล้วนมาจากประเทศกัมพูชา และไม่มีพ้ืนฐานในด้านบริการ จึงต้องมีการ
พัฒนาความรู้ และทักษะในด้านบริการในต าแหน่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยพนักงานอาวุโสหลายคนที่มี
ประสบการณ์ในด้านบริการ ขาดทักษะในการเป็นผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดงานที่ดี การพัฒนาบุคลากรจึงไม่มี
ประสิทธิภาพ เกิดข้อร้องเรียนอยู่เป็นจ านวนมาก ผู้บริหารได้พยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด ด้วยการ
พัฒนาบุคลากรในงานบริการ ปลายปี พ.ศ.2561 ผู้บริหารมีนโยบายที่จะลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพ่ือที่จะพัฒนาบุคลากรในงานบริการให้มีความ
เป็นมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในการตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะท า
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ให้องค์การประสบความส าเร็จ โดยมีเป้าหมาย 3 ประการคือ  1) ผลิตภัณฑ์เป็นเลิศ (Product 
Excellent) 2) กระบวนการเป็นเลิศ (Process Excellent) 3) คนมีประสิทธิภาพ (People Excellent ) 
เพ่ือให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา      
 1.แนวทาง รูปแบบกิจกรรม การประเมินผลจากการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการ
 2.ผลที่ได้จาการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการ          
 3.ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการจัดการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้รูปแบบ การวิจัยเอกสาร (documentary research) 
โดยการเก็บข้อมูลจากต ารา บทความทางวิชาการ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) รายงานการวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ พระราชบัญญัติ และการวิจัยสนาม (field research) โดยวิธีการสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) เป็นการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth Interview) ซึ่งใช้วิธีเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
จ านวน 10 คน เป็นพนักงานระดับผู้จัดการ จ านวน 3 คน เป็นพนักงานระดับหัวหน้างานอาวุโส จ านวน 
3 คน และเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน จ านวน 4 คน โดยผู้วิจัยเลือกวิธีสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์อง
การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้มาแยกประเด็นข้อมูลออกเป็นประเด็นแล้วน ามาหาข้อสรุป
อย่างมีระบบ มีเหตุผล และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี หลังจากนั้นน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
พรรณนา เพ่ืออธิบายผลการวิจัยตามความเป็นจริง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย         
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มาใช้ในการเพ่ิม
สมรรถนะบุคลากรในงานบริการ จากผลการศึกษาต ารา บทความทางวิชาการ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Internet) รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากท่ีสุดภายใน
องค์การ การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติการ 
ตลอดจนทัศนคติท่ีดี เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะเมื่อ
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สะสมไว้ในตัวแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ในการ
น าไปใช้เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพขององค์การได้ การเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญ
เพราะบุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็นทุนมนุษย์ (Human capital) ที่ต้องรักษาไว้    
 a , more เป็นการรวมตัวของบริษัทฯ ที่ด าเนินกิจกรรมโรงแรม-ที่พัก ในจังหวัดระยอง 4 บริษัท
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ภาพที่ 3 ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ปีพ.ศ. 2551 – 2563 จังหวัดระยอง 

ฯ ประกอบด้วย                               
1. บริษัท เวิล์ด รีสอร์ท ประกอบกิจกรรมโรงแรมชื่อ โรงแรมระยอง ชาเล่ต์ ตั้งอยู่ถ.แกลง-บ้านเพ  ทุนจด
ทะเบียน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)                        
2. บริษัท เสม็ด คาบาน่า ประกอบกิจการที่พัก-รีสอร์ท ในชื่อ เสม็ด คาบาน่า รีสอร์ท ตั้งอยู่หาดวงเดือน 
เกาะเสม็ด ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)                               
3. บริษัท ปูลม จ ากัด ประกอบกิจการที่พัก-รีสอร์ท ในชื่อ มาลิบู การ์เด้น รีสอร์ท ตั้งอยู่หาดวงเดือน 
เกาะเสม็ด เกาะเสม็ด ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)                   
4. บริษัท เกาะแก้ว โฮลดิ้ง จ ากัด ประกอบกิจการที่พัก-รีสอร์ท ในชื่อ ลาลูน รีสอร์ท ตั้งอยู่หาดวงเดือน 
เกาะเสม็ด และเสม็ดไฮอะเวย์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ หาดสัปรด เกาะเสม็ด ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
 a , more  มีพนักงานในเครือรวมทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งมีพนักงานที่เป็นคนไทย ร้อยละ20 และเป็น
ชาวต่างด้าวถึงร้อยละ 80  ในปี พ.ศ.2555 - 2563 จังหวัดระยองมีการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ าเรียงล าดับ
ดังนี้ พ.ศ. 2551 อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 173 บาทต่อวัน ปี 2553 ปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ าเป็น 178 บาทต่อวัน 
ปี 2554 ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 189 บาทต่อวัน ปี 2555 ปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ าเป็น 264 บาทต่อวัน 
ปี 2556 ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 300 บาทต่อวัน ปี 2560 ปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ าเป็น 308 บาทต่อวัน 
ปี 2561 ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 330 บาทต่อวัน และปี 2563 ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 336 บาท
ต่อวัน 

ปี พ.ศ. ที ่                       
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

อัตราค่าจ้างเดิม อัตราค่าจ้างใหม่ ผลต่าง 

ปี พ.ศ. 2551 165 173 8 
ปี พ.ศ. 2553 173 178 5 
ปี พ.ศ. 2554 178 189 11 
ปี พ.ศ. 2555 189 264 75 
ปี พ.ศ. 2556 264 300 36 
ปี พ.ศ. 2560 300 308 8 
ปี พ.ศ. 2561 308 330 22 
ปี พ.ศ. 2563 330 336 6 

   

จากภาพจะเห็นว่า อัตราค่าจ้างข้ันต่ าสูงขึ้นทุกปี ซึ่งส่งผลให้ โรงแรมในเครือ a , more มีภาระต้นทุนที่
สูงขึ้น จึงต้องมีการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงาน แต่ด้วยพนักงานอาวุโสหลายคนที่มีประสบการณ์
ในด้านบริการ ขาดทักษะในการเป็นผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดงานที่ดี การพัฒนาบุคลากรจึงไม่มีประสิทธิภาพ 
เกิดข้อร้องเรียนอยู่เป็นจ านวนมาก ผู้บริหารได้พยายามแก้ไขปัญหานี้มาตลอดด้วยการพัฒนาบุคลากรใน
งานบริการ ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ในการจัดหาวิทยากรและ
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งบประมาณด้านการฝึกอบรมให้แก่องค์การฯ โดยองค์การฯจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้านอาหารเบรก 
อาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมอบรม และที่พักวิทยากร โดยสามารถน าค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ตาม
สิทธิประโยชน์ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557ได้ (กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2556) ปลายปี พ.ศ.2561 ผู้บริหารจึงได้จัดท า
โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพ่ือที่จะพัฒนาบุคลากรในงานบริการให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความ
เชี่ยวชาญในการตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จ     

สมรรถนะ (Competency ) คือ คุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็น
เหตุผลต่อการท างาน ในระดับที่เหนือกว่าปกติ และสามารถตรวจวัดตามข้อพิจารณาท่ีอ้างอิงได้ เป็น
คุณลักษณะภายในของแต่ละบุคคล  สามารถสังเกตได้ สามารถวัดผลได้ ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งขององค์การ เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามผลที่คาดหวัง
องค์ประกอบที่ส าคญัมีดังนี้         
 1) ความรู้ (Knowledge) กล่าวคือความรู้ที่บุคคลนั้นมีอยู่ อาจเป็นความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจ
เองมาแต่ก าเนิด หรือเป็นความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ    
 2) ทักษะ (Skills) คือความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนจนเกิดความ
ช านาญเฉพาะตัวขึ้น และสามารถน าไปปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะนี้เกิดขึ้นได้ทั้งจาก
พรสวรรค์ ตลอดจนการศึกษาและฝึกฝนเป็นประจ า      
 3) แนวคิดเก่ียวกับตนเอง (Self-Concept) คือกรอบความคิด ค่านิยม การรับรู้ และสิ่งที่ยึดถือ
ส่วนตัวที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นการตีความส่วนบุคคล     
 4) ทัศนคติ (Attitude) คือการตีความเห็นตลอดจนมุมมองของบุคคลนั้นต่อสิ่งๆ หนึ่งตาม
แนวความคิดและความเชื่อ ตลอดจนบรรทัดฐานของตน ซึ่งส่งผลต่อการกระท า ค าพูด และพฤติกรรมที่
แสดงออกมาได้          
 5) แรงจูงใจ (Motives) หมายถึงแรงผลักดัน หรือแรงกระตุ้นที่มีลักษณะแตกต่างกันของแต่ละ
บุคคล คือสิ่งที่ดึงดูดและกระตุ้นให้เกิดการกระท าท่ีคนคนนั้นพึงใจจะกระท า   
 6) คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Traits) คือคุณสมบัติส่วนบุคคลที่รวมถึงบุคลิกลักษณะ นิสัยใจคอ 
ตลอดจนการกระท าต่างๆ ที่ท าจนเกิดเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลนั้นขึ้น รวมไปถึงความสามารถต่างๆ 
ของบุคคลนั้นด้วย           
 ปัจจุบันมีการแบ่งประเภทของสมรรถนะออกมาเป็น 6 ประเภทดังนี้   
 1) สมรรถนะส่วนบุคคล (Individual Competency)           
 การมีองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถเฉพาะตัวส่วนบุคคลที่มีมาตั้งแต่เกิด หรือพัฒนา
จนเกิดความช านาญในภายหลัง รวมไปถึงพฤติกรรม ตลอดจนทัศนคติของบุคคลนั้นที่ส่งเสริม
ความสามารถในการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี
อีกด้วย    
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2) สมรรถนะหลักตามความต้องการขององค์การ (Core Competency)   
 การมีองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถพ้ืนฐานทั่วไป ที่ตรงตามความต้องการหลักของ
บริษัทซึ่งก าหนดไว้เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับต าแหน่งหรืองานนั้นๆ  
 3.สมรรถนะตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)   
 การมีองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถที่เฉพาะเจาะจงตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบตรงตาม
ความต้องการหลักของบริษัทซึ่งก าหนดไว้เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับต าแหน่งหรืองานนั้นๆ 
 4) สมรรถนะทางด้านธุรกิจ (Business Competency)     
 การมีองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถในประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่องค์การ
ประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่งสามารถส่งเสริมให้การท างานดียิ่งขึ้น และช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5) สมรรถนะทางด้านการจัดการ (Management Competency)   
 การมีองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ปฎิบัติอยู่ รวมไปถึง
การบริหารจัดการบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับส่วนอื่น ตลอดจนมีทักษะในการรับค าสั่งและ
ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
 6) สมรรถนะด้านการเป็นผู้น า (Leadership Competency)    
 การมีองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถในบทบาทการเป็นผู้น า รวมถึงรู้ถึงลักษณะการ
เป็นผู้ตามท่ีดีด้วย สามารถบริหารจัดการสมาชิกในทีมได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ว่องไว 
สร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจตลอดจนเอาชนะอุปสรรค์ได้ และเป็นที่ปรึกษาทีมท่ีดี การเพ่ิม
สมรรถนะบุคลากรเป็นสมรรถนะตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency) มีรูปแบบหลายวิธี 
ได้แก่ การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานที่มีประสบการณ์ การฝึกอบรมสัมมนาโดยผู้ทรง 
คุณวุฒิ การเรียนรู้ข้ามสายงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน หรือการศึกษาจากคู่มือการ
ปฏิบัติงานขององค์การที่ได้จัดท าไว้เป็นสารสนเทศด้วยกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management  : KM ) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ภายในขององค์การ และมีการประเมินผลการเพ่ิมสมรรถนะ
ด้วยกระบวนการทดสอบความรู้ ทักษะ และก าหนดตัวชี้วัดในการท างานในแต่ละแผนก เพ่ือให้เกิด
แรงจูงใจในการท างานต่อไป 

 ผลการวิจัยสนาม สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเดน็ต่าง ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ดังนี้                   
1. แนวทาง รูปแบบกิจกรรม วิธีการการประเมินผลจากการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในงานบริการ   
การวิจัยพบว่าแนวทางและกิจกรรม รูปแบบการประเมิน รวมถึงผลที่ได้รับจากการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร
ในงานบริการ มีดังนี้         
 1.1) การจัดท าโครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ.  
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ลดความสูญเสีย และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ
 1.2) แนวทางและกิจกรรมในการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร มีดังนี้    
  1.2.1) มีการปรับเปลี่ยนระบบการท างานจากระบบการท างานด้วยมือ (Manual 
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system) มาเป็นการใช้ระบบเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Software) เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน            
  1.2.2) การเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรด้านความรู้ และทักษะ ด้วยการจัดท าการวิเคราะห์
งานในแต่ละแผนกเพ่ือแยกการท างานออกกมาเป็นระบบย่อย น าสารสนเทศที่ได้มาจัดท าเป็นคู่มือเพ่ือใช้
ส าหรับการสอนงานในแต่ละแผนก และใช้จัดท าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ    
  1.2.3) มีการจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งการเพ่ิมความรู้ในงาน (Knowledge) เพ่ิม
ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน (Skill) การปรับทัศนคติ (Attitude) รวมถึงมีการเพิ่มสมรรถนะ
บุคลากรภายในองค์การด้วยการจัดการเรียนรู้ข้ามสายงาน (Rotation) เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ
ให้แก่พนักงานให้มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานในแผนกอ่ืนๆ เช่น พนักงานในแผนกแม่บ้านไป
เรียนรู้วิธีการเสิร์ฟอาหารหรืองานครัว พนักงานยกกระเป๋าแผนกต้อนรับส่วนหน้าไปเรียนรู้วิธีการปูผ้า
ห้องพัก ฯลฯ               
 1.3) ประเมินผลการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลังผ่านการอบรมแล้ว 
1 เดือนเพ่ือตรวจสอบความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งมีการจัดท าตัวชี้วัด (Key Performant Indicator 
: KPI ) เพ่ือไว้เป็นเกณฑ์ในการปรับอัตราค่าจ้างหรือปรับเลื่อนต าแหน่งโดยมีเกณฑ์คะแนนดังนี้   
  71-80  คะแนน เกณฑ์พอใช้ ไม่ปรับอัตราค่าจ้าง     
  81-90 คะแนน เกณฑ์ดี      ปรับขึ้นค่าจ้าง 1 ขั้น     
  91-100 คะแนน เกณฑ์ดีมาก ปรับขึ้นค่าจ้าง 2 ขั้น หรือ ปรับเลื่อนต าแหน่ง  

2.ผลที่ได้รับจากการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการ                             
 จากการวิจัยพบว่าผลที่ได้รับจากการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการแยกเป็นผลที่องค์การ
ได้รับและผลที่พนักงานได้รับ ดังนี้         
 2.1) ผลที่องค์การได้รับคือ องค์การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) ในการท างานด้วยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการท างาน มีก าลังแรงงาน
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ลดความสูญเสียในการท างาน มาตรฐานการบริการดี
ขึ้น ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมาใช้บริการมากข้ึน         
 2.2) ผลทีพ่นักงานได้รับคือ พนักงานบริการมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการให้บริการ เมื่อมีการ
ประเมินผลสมรรถนะบุคลากรทุกๆ 6 เดือน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงมีการประเมินผลงาน
ตามตัวชี้วัด (Key Performant Indicator : KPI) หากพนักงานสามารถผ่านการทดสอบและผ่านเกณฑ์
ตามตัวชี้วัด (KPI) ก็จะได้รับการปรับเลื่อนต าแหน่ง หรือปรับอัตราค่าจ้าง หรือทั้งสองอย่าง               

3.ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการจัดการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการ 
 จากการวิจัยพบว่า ปัญหา อุปสรรค์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเพ่ิม
สมรรถนะบุคลากรในงานบริการ แยกเป็นประเด็น ดังนี้      
 3.1) ปัญหาบุคลากร พนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวถึง 80 % ของจ านวนแรงงานทั้งหมด 
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แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการใช้ภาษา ซึ่งเป็นอุปสรรคด้านการสื่อสารในการสั่งงาน หรือสอน
งาน พนักงานส่วนใหญ่มีใบอนุญาตท างานเพียงไม่เกิน 2 ปี เมื่อหมดสัญญาก็ต้องกลับประเทศ พนักงาน
บางส่วนไม่อยากท่ีจะท างานต่อไปก็จะไม่แจ้งชื่อขอท างานที่ประเทศต้นทาง หรืออาจไม่อยากกลับมา
ท างานในองค์การ ท าให้พนักงานที่เข้ามาท างานเป็นพนักงานใหม่บางคนไม่มีประสบการณ์ และบางคน
เพ่ิงเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นครั้งแรกจึงยังไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ จึงต้องคอย
พัฒนาแรงงานอยู่เสมอ         
 แนวทางการแก้ไขปัญหาบุคลากร  องค์การควรเพ่ิมค่าแรงให้แก่พนักงานกัมพูชา เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้กลับมาต่ออายุการท างานที่องค์การ และควรจัดการฝึกอบรมภาษากัมพูชาให้กับหัวหน้าคน
ไทย เนื่องจากหัวหน้างานส่วนใหญ่เป็นคนไทยและเป็นคนในพ้ืนที่ ไม่ค่อยเปลี่ยนงาน  และปฏิบัติงานใน
องค์การมาเป็นเวลานาน         
 3.2) ปัญหาเครื่องมือ นวัตกรรม ที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการท างานจากการน าเครื่องมือ ระบบ
เทคโนโลยี (Software) มาใช้แทนการท างานระบบดั้งเดิม (Manual) ซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ (Hardware) 
เป็นเรื่องใหม่ส าหรับพนักงาน อาจยังใช้งานไม่ถูกวิธี ตัวเครื่องมือ อุปกรณ์เองยังใหม ่ใช้งานยังไม่นานจึง
ไม่มีปัญหาเรื่องการช ารุด ปัญหาระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-fi) ที่ไม่เสถียร เนื่องจาก
โรงแรมตั้งอยู่ในอุทยานหมู่เกาะเสม็ด 5 โรงแรม สัญญาณบนเกาะมีความไม่เสถียร ท าให้การท างานมี
ความล่าช้า ส่งผลต่อการประสานงาน และต่อการบริการลูกค้าบ้างในบางคราว   
 แนวทางการแก้ไขปัญหาเครื่องมือ นวัตกรรม ผู้บริหารควรจัดอบรมให้ความรู้การใช้ระบบกับ
พนักงาน และควรแก้ไขระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-fi) ที่ไม่เสถียร โดยการเปลี่ยนเครือข่าย
ที่มีความแรงและเสถียร เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการท างานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า           
 3.3) ปัญหาหลักสูตรฝึกอบรม ในส่วนเนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสมกับงานบริการ ปัญหาที่
เกิดเป็นเรื่องการใช้เวลาในการฝึกอบรม 2 วัน ซึ่งจะกระทบเวลาในการท างานท าให้ขาดแรงงานในวันที่มี
การอบรม ซึ่งเป็นอุปสรรคในการให้บริการแก่ลูกค้าได้      
 แนวทางการแก้ไขปัญหาหลักสูตรฝึกอบรม  ที่ปรึกษาควรลดเวลาการอบรมให้เหลือรุ่นละ  1 วัน
เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในเวลาท างาน ซึ่งก็จะไม่กระทบต่อการบริการลูกค้าอีกด้วย 

 

อภิปรายผล          

การเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการ มีประเด็นน ามาอภิปรายดังนี้     

 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาแนวทาง รูปแบบกิจกรรมและการประเมินผลจากการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงาน
บริการ ดังนี้ โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรเริ่มข้ึนในเดือน ธันวาคม ปีพ.ศ. 2561 จากแนวคิดของ
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ผู้บริหารในการที่จะลดต้นทุนขององค์การ โดยการลดพนักงานจาก 120 คนให้เหลือเพียง 100-105 คน 
เพ่ือลดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้มีความรวดเร็วเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยได้ปรับเปลี่ยนระบบการท างานจากระบบการท างานด้วยมือ 
(Manual system) มาเป็นการใช้ระบบเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Software) เป็นการพัฒนา
องค์การด้วยการใช้นวัตกรรม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานทั้งในด้านความรวดเร็วในการท างาน 
และในด้านความถูกต้องของงานซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญานิษฐ แสงทิพย์และคณะ (2557)ทีไ่ด้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มจังหวัด
ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ การวิจัยพบว่า การที่บุคลากรจะมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้น ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือสถานที่ที่ตนเองปฏิบัติงาน รวมไปถึง
นโยบายการปฏิบัติงาน โครงสร้างหน่วยงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพร บุตรเสน (2562) ทีไ่ด้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์การด้วย
นวัตกรรม : กรณีศกึษา ส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดส านักงานศาลยุติธรรมโลก และ
สรุปผลได้ว่า การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้รว่มกับการท างาน ท าให้องคก์ารมีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน           
 ผลการวิจัยพบว่าการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรด้านความรู้และทักษะ โดยการจัดท าโครงการเพิ่ม
สมรรถนะบุคลากรในงานบริการ ในเครือโรงแรม `a , more เริ่มจากการจัดการความรู้ภายในองค์การ 
(Knowledge Management) ด้วยการจัดท าการวิเคราะห์งานในแต่ละแผนกเพ่ือแยกการท างานออกมา
เป็นระบบย่อย และน าสารสนเทศที่ได้มาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและจัดท าตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน 
จากนั้นน าคู่มือการปฏิบัติงานมาแยกด าเนินการสอนงาน โดยมอบหมายให้หัวหน้าแผนกหรือพนักงานที่มี
ประสบการณ์มาเป็นผู้ด าเนินการสอน ซึ่งเป็นการสอนงานในเชิงความรู้ (Knowledge) และทักษะการ
ปฏิบัติงาน (Skill) ส่วนในด้านทัศนคติในการท างาน (Attitude) มอบหมายให้ที่ปรึกษาเป็นผู้จัดหา
วิทยากรมาเป็นผู้ให้ความรู้ รวมถึงมีการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรภายในองค์การด้วยการจัดการเรียนรู้ข้าม
สายงานเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงานในแผนกอ่ืนๆ ให้มีความรู้ ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานในแผนกอ่ืนๆเพ่ือเป็นการทดแทนแรงงานที่ขาดหายซ่ึงสอดคล้องกับเอกสารการสอนของ 
วิโรจน์ ก่อสกุล (2562, หน้า95) ที่บันทึกไว้ว่า World Bank  ให้ความหมายของค าว่า Knowledge 
Management  : KM การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมวิธีการปฏิบัติขององค์การและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการสร้าง การน ามาใช้และการเผยแพร่ความรู้และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร/
การจัดการ องค์ประกอบส าคัญ มีอยู่ 3 ส่วนคือ 1) คน  2) เทคโนโลยี  3) กระบวนการความรู้  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัสนันท์ ผ่องแผ้ว (2562 หน้า9) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร : กรณีศึกษา พนักงานคดีปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลาง สรุปได้ว่า รูปแบบ
และวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรนั้นมีหลายวิธี ได้แก่ การฝึกอบรม/สัมมนา การสอนงาน โดย
ผู้บังคับบัญชาหรือพ่ีสอนน้อง การเสวนาวิชาการ การประชุมสัมมนา การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยก าหนด
หนังสือให้อ่าน การแนะน า และให้ค าปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 



12 
 

ณัชพล สมควร (2561) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการต ารวจ ฝ่าย
อ านวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นจะต้องมีระบบสมรรถนะในการท างานซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของหน่วยงาน ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการ สรรหา รักษา และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามที่ต าแหน่งก าหนด 
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามผลที่คาดหวังไว้  ภายหลังการสอนงานหรืออบรมผ่านไป 1 เดือน ก็จะ
ด าเนินการสอบภาคทฤษฎีด้วยการสอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือเก็บเป็นคะแนนสะสม พร้อมทั้ง
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (Key Performant Indicator : KPI ) ภายในเดือนมิถุนายน
และธันวาคม เพ่ือการปรับอัตราค่าจ้างหรือปรับเลื่อนต าแหน่ง หากมีคะแนนดังนี้   
  71-80  คะแนน เกณฑ์พอใช้ ไม่ปรับอัตราค่าจ้าง     
  81-90 คะแนน เกณฑ์ดี      ปรับขึ้นค่าจ้าง 1 ขั้น     
  91-100 คะแนน เกณฑ์ดีมาก ปรับขึ้นค่าจ้าง 2 ขั้น หรือ ปรับเลื่อนต าแหน่ง           
ซึ่งเป็นเรื่องการกระตุ้นแรงจูงใจในการท างาน เพราะพนักงานให้ความสนใจกับการอบรม การสอนงาน 
และตื่นตัวที่จะเรียนรู้ข้ามสายงาน อาจเป็นเพราะพนักงานอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อยากมีรายได้มาก
ขึ้นหรือมีความต้องการพัฒนาตนเอง จึงท าให้พนักงานให้ความส าคัญกับกิจกรรมในโครงการเพิ่ม
สมรรถนะบุคลากรในงานบริการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัตนา จงรักษ์ (2557 หน้า 53) ทีไ่ด้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ABC ผลการวิจัยพบว่า การให้
ความส าคัญต่อ การสร้างระบบความพึงพอใจต่างๆเพ่ือให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจภายใน จะท า
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น เป็นการส่งผลดีต่อองคก์ารทั้งในแง่ผลงาน และความรู้สึก
ผูกพันกับบริษัท ยิ่งนายจ้างมีการสร้างแรงจูงใจที่จะให้ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จยิ่งเป็นการส่งผล  
ต่อแรงจูงใจในการท างานเพ่ิมมากยิ่งขึ้น        
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 ผลที่ได้รับจากการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการ แยกเป็นผลที่องค์การได้รับและผลที่
พนักงานได้รับ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้       
 ผลที่องค์การได้รับคือ องค์การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ใน
การน านวัตกรรม มาปรับใช้ในการท างาน มีความทันสมัย ลดความผิดพลาด ลดความสูญเสียในการ
ท างาน มีก าลังแรงงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มาตรฐานการบริการดีขึ้น ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมาใช้
บริการมากขึ้น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการลดจ านวนพนักงาน และการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ
จากสิทธิประโยชน์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (2545) ไว้ดังนี้ 
 “มาตรา 33 ให้ผู้ด าเนินการฝึกซ่ึงจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามสาขาอาชีพที่รัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา 7 ได้รับสิทธิและประโยชน์ดังต่อไปนี้ (1) สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณี
พิเศษส าหรับเงินได้ของผู้ด าเนินการฝึกเป็นจ านวนร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี่ ทั้งนี้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัชฎากร...”  
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ตอบสนองต่อนโยบายขององค์การในการลดต้นทุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธ์ภาพภายในองค์การ  สอดคล้องกับ
เอกสารการสอนของ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2562, หน้า89) ที่ได้ให้ความหมายของการพัฒนาองค์การว่า 
เป็นเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ที่มีการน ามาใช้เพ่ือช่วยให้บุคลากรและองค์การสามารถปรับตัวแก้ไข
ปัญหาให้ก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ผลทีพ่นักงานได้รับคือ พนักงานมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการให้บริการ เช่นเงินพิเศษจากการบริการ 
(Tip) และค่าบริการ (Service charge) เพ่ิมมากขึ้น และเม่ือมีการประเมินทุก 6 เดือนจะมีการปรับอัตรา
ค่าจ้าง หรือปรับเลื่อนต าแหน่ง ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการท างานมากขึ้น เป็นการท าให้
คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎี ความต้องการของมนุษย์ของ Maslow (อ้างถึงในชลิ
ดา ศรมณี, 2562ข, หน้า36) ได้ระบุความต้องการของมนุษย์ไว้ห้าระดับ ดังนี้ 1) ความต้องการด้าน
ร่างกาย 2) ความต้องการด้านความปลอดภัย 3) ความต้องการด้านสังคม 4) ความต้องการด้านเกียรติยศ 
ชื่อเสียง 5) ความต้องการด้านความสมหวังของชีวิต      

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้อ ที่3 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการจัดการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงานบริการ มี
ประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้         
 ปัญหาบุคลากร พนักงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว มีปัญหาด้านภาษาเป็นอุปสรรคด้านการ
สื่อสารในการสั่งงานหรือสอนงาน พนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มีใบอนุญาตท างานเพียงไม่เกิน 
2 ปี เมื่อหมดสัญญาก็ต้องกลับประเทศ แรงงานต่างด้าวบางส่วนไม่อยากท่ีจะท างานต่อไปก็จะไม่แจ้งชื่อ
ขอท างานที่ประเทศต้นทาง ท าให้แรงงานที่เข้ามาท างานเป็นพนักงานใหม่ไม่มีประสบการณ์ และบางคน
เพ่ิงเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นครั้งแรกจึงยังไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้    
 แนวทางการแก้ไขปัญหาบุคลากร  ควรเพิ่มค่าแรงให้แก่พนักงานกัมพูชา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
กลับมาต่ออายุการท างานที่องค์การ และควรจัดการฝึกอบรมภาษากัมพูชาให้กับหัวหน้าคนไทย เนื่องจาก
หัวหน้างานส่วนใหญ่เป็นคนไทยและเป็นคนในพ้ืนที่ ไม่ค่อยเปลี่ยนงาน  และปฏิบัติงานในองค์การมาเป็น
เวลานาน          
 ปัญหาเครื่องมือ นวัตกรรม เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการท างานจากเดิมเป็นการการท างาน
ระบบดัง้เดิม (Manual) มาเป็นการใช้นวัตกรรมด้วยระบบเทคโนโลยี (Software) จึงเป็นปัญหาด้านการ
ใช้งานที่ยังมีความไม่เข้าใจในระบบการใช้งาน อาจเป็นเพราะคุ้นเคยระบบเก่าอยู่และผู้ปฏิบัติงานไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งบางแผนกยังเป็นแรงงานต่างด้าวเสียส่วนใหญ่ ปัญหา
เรื่องระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-fi) ที่ไม่เสถียร เนื่องจากโรงแรมตั้งอยู่ในอุทยานหมู่เกาะ
เสม็ด สัญญาณจึงไม่ค่อยเสถียร ท าให้การท างานมีความล่าช้า ส่งผลต่อการประสานงานและต่อลูกค้าบ้าง
ในบางคราว          
 แนวทางการแก้ไขปัญหาเครื่องมือ  นวัตกรรม ควรมีการอบรมให้ความรู้ในการใช้ระบบให้แก่
พนักงาน และแก้ไขระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-fi) ที่ไม่เสถียร โดยการเปลี่ยนเครือข่ายที่มี
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ความแรงและเสถียร เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการท างานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า
 ปัญหาหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรในการจัดท าโครงการฯมีความเหมาะสมกับงานบริการ แต่การ
ใช้เวลาในการฝึกอบรม 2 วัน เป็นปัญหากระทบเวลาในการท างานท าให้ขาดแรงงานในวันที่มีการอบรม 
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการให้บริการแก่ลูกค้าได้                
 แนวทางการแก้ไขปัญหาหลักสูตรฝึกอบรม  ควรลดเวลาการอบรมให้เหลือรุ่นละ 1 วันเพื่อไม่ให้
เป็นอุปสรรคในเวลาท างาน ซึ่งก็จะไม่กระทบต่อการบริการลูกค้าอีกด้วย 

 
ข้อแสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ มีดังนี้        
 1. ผู้บริหารองค์การควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานระดับผู้จัดการ หัวหน้างานอาวุโส และ
หัวหน้าแผนกต่างๆ ด าเนินการสอนงานตามคู่มือการปฏิบัติงานต่อไปทั้งในแผนกตนเองและในแผนกอ่ืนๆ 
เพ่ือให้บุคลากรในงานบริการมีความรู้และทักษะในงานบริการเพ่ิมข้ึน      
 2. เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการจัดการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในงาน
บริการ ผู้บริหารควรจัดท าคู่มือการใช้งาน การบ ารุงรักษา และจัดการอบรมการใช้เครื่องมือ ให้แก่
พนักงานเพ่ือให้พนักงานมีความรู้และมีความช านาญในอย่างใช้งานอย่างถูกวิธี รวมถึงการเพิ่มความรู้ด้าน
ภาษาอาเซียน (กัมพูชา) ให้แก่พนักงานระดับผู้จัดการ หัวหน้างานอาวุโสและหัวหน้าแผนกต่างๆท่ีเป็นคน
ไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร การสั่งงานและการสอนงานกับแรงงานต่างด้าว  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป        
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้    
 1. ควรศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปด้วย เพื่อมีสถิติทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการวิจัย
ครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์พนักงาน บางค าถามผู้ให้ข้อมูลอาจมีความไม่กล้าตอบตามความจริง   
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับผู้น ากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือที่จะได้ทราบแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในการปฏิบัติงานต่อไป 
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