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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัตริาชการที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ การปฏิบัตริาชการที่มุ่งการให้บริการ
ที่ดี การปฏิบัตริาชการที่มุ่งแสวงหาและใช้ความรูค้วามสามารถ การปฏิบัติราชการที่มุ่งปฏิบัตติามหลกักฎหมาย 
คุณธรรมและจรยิธรรม และเพื่อศกึษาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการต ารวจ  
ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการ
ต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล จ านวน 15 ราย ผลการศึกษา
พบว่า ระบบสมรรถนะในการท างานนั้นเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ทีส่ าคัญอย่างหนึง่ที่ผู้บริหาร 
ทุกระดับสามารถน ามาใช้ในการ สรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถและ
บุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ต าแหน่งก าหนด เพื่อให้ปฏิบัตหิน้าที่ได้ตามผลตามที่คาดหวังไว้ จ านวนบุคลากรที่
เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมปีระสิทธิภาพ ตามกรอบอัตราก าลังท่ีหน่วยงานก าหนด 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย มีความเช่ียวชาญในการท างาน
รวมถึงค่าตอบแทนและสวสัดิการเป็นสิ่งส าคญั เพื่อท่ีจะให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็ม
ความสามารถความก้าวหน้าในอาชีพเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ มองเห็นอนาคตของตนเอง  
ที่สามารถจะเติบโตในอาชีพของตนได้ เทคโนโลยแีละสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรมกีารท างานท่ี
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึนและมีประสิทธิภาพในการท างาน  ตลอดจนการให้ค าแนะน าประชาชน การบังคับใช้
กฎหมาย การให้ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยส์ินของประชาชน การปฏิบัตหิน้าท่ีภายใต้ข้อจ ากัดตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน โดยการวัดประสิทธิภาพจากความพึงพอใจของประชาชน  การน า
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน  และสมรรถนะในการท างานของข้าราชการต ารวจ  
ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล จะหมายถึง ความรู ้ทักษะ  
และคณุลักษณะของบุคคลที่จ าเปน็ต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที ่ให้ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ, ฝ่ายอ านวยการ, ข้าราชการต ารวจ 
บทน า 
 แนวความคิดเกีย่วกับสมรรถนะ เริ่มขึ้นช่วงต้นปี ค.ศ.1970 โดย David C. McClelland นักจิตวิทยาของ
มหาวิทยาลยั Harvard ได้พัฒนาแบบทดสอบบุคลิกภาพเพื่อเป็นเครื่องมือในการท านายผลการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรในองค์การ และได้น าใช้ในการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในแก่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
ในปี ค.ศ.1973 McClelland และไดต้ีพิมพ์บทความเรื่อง “Testing for Competence Rather Than for 

                                                           
1 บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล 
2 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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Intelligence” ซึ่งกล่าวถึงความสมัพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Excellent Performer) ซึ่งในส่วนของ
ทักษะความรู้ความสามารถจะใช้วิธีการวัดเชาว์ปัญญา (IQ) และการทดสอบบุคลิกภาพเป็นวิธีการที่ไมเ่หมาะสมใน
การท านายผลในการปฏิบัติงาน สว่นในองค์การควรจะว่าจ้างบุคคลที่มีสมรรถนะมากกว่าผลคะแนนของการทดสอบ 
(Test Scores) ซึ่งในบทความนี้ไดร้ับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง จากผู้ที่เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย จึงท าให้ส่งผลมี
ผู้สนใจศึกษาในแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจบุัน (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2555, หน้า 26)  

Richard Boyatzis ได้เขียนหนังสอืช่ือเรื่องว่า “The Competent Manager: A Model of Effective 
Performance” ในปี ค.ศ.1982 และเป็นบุคคลคนแรกที่น าค าว่าCompetencies” โดยเน้นว่าสมรรถนะเป็น
คุณลักษณะภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งจะน าไปสูผ่ลของการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ (ดนัย 
เทียนพุฒ อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2555, หน้า 26) และ ในปี ค.ศ.1994 Gary Hamel และ C.K.Prahalad ได้น า
ค าว่า “Competencies” เข้ามาใช้ในแวดวงของธุรกิจ โดยกล่าวไว้ในหนังสือช่ือเรื่อง “Competing for the 
Future” ว่า สมรรถนะหลักของประเภทธุรกิจ (Core competencies) เป็นสิ่งเดยีวท่ีจะท าให้ธุรกิจชนะในการ
แข่งขัน และคู่แข่งขันไม่อาจลอกเลียนแบบได้ ซึ่ง Clark (อ้างถึงใน ชูชัย สมทิธิไกร, 2555, หน้า 27) กล่าวว่า 
สมรรถนะ ประกอบด้วยองคป์ระกอบที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก ่ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ 
ความสามารถ (Abilities) ซึ่งสามารถสังเกตได้ หรือ สามารถวัดได้ และ ความรู้ ทักษะและความสามารถ
เหล่านี้ จะต้องแยกความแตกตา่งระหว่างผู้ที่ปฏบิัติงานได้สูงกว่าและผู้ปฏิบตัิงานคนอื่น ๆ ออกจากกันได้  

McClelland (อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกล, 2552, หน้า 28) อธิบายคุณลักษณะ (Characteristic) ของคน
ว่า เปรียบเสมือนภเูขาน้ าแข็ง (Iceberg) กล่าวคือสิ่งท่ีอยู่เบื้องหลังและส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัตงิานของบุคคล
แต่ละคน เปรียบได้กับภูเขาน้ าแขง็ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ าและส่วนท่ีอยู่ใตผ้ิวน้ า 
  1. ส่วนท่ีลอยอยู่เหนือน้ า เป็นส่วนท่ีมองเห็น และสามารถพัฒนาได้ง่าย ได้แก่ความรู้ (Knowledge) 
ทักษะต่าง ๆ (Skills) ที่แต่ละบุคคลม ี
     1.1 ความรู้ (Knowledge) เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของข้อเท็จจริง 
หลักการ และแนวคิดเฉพาะดา้น เพื่อน าไปสู่ฐานความรู้ที่บุคลมีในสาขาต่าง ๆ 
     1.2 ทักษะต่าง ๆ (Skills) เป็นความเชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษในด้านต่าง ๆ ที่บุคคลรู้ และสามารถท าได้
เป็นอย่างด ี
  2. ส่วนท่ีอยู่ใต้ผิวน้ า เป็นส่วนท่ีใหญ่กว่าและมองเห็นได้ยาก ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของ
บุคคลแตล่ะคนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นส่วนท่ีพัฒนาได้ยาก ได้แก่ แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) ลักษณะนสิัย 
(Traits) ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self Image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) 
     2.1 แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) คอื พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการกระท าของบุคคลนั้น 
     2.2 ลักษณะนสิัย (Traits) คือ ลักษณะนสิัยใจคอบุคคลที่เป็นพฤติกรรมถาวร เป็นความเคยชิน หรอื
พฤติกรรมซ้ า ๆในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ก าหนดวิธีการปฏิบตัิ หรอืการตอบสนองอย่างคงที ่
     2.3 ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self Image) คือ ความรู้สึกนึกคดิเกี่ยวกับเอกลักษณ์ คณุค่าที่ท าให้คิดและ
สนใจในสิ่งที่ท าอยู่ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่บุคคลมองตนเองว่าเป็นอย่างไร 
     2.4 บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) เป็นบทบาทที่แต่ละบุคคลแสดงออกต่อบุคคลอื่น และ
ต้องการสื่อให้บุคคลอื่นในสังคมเหน็ว่าตนเองมีบทบาทอย่างไร 

สมรรถนะของบุคลากร (Employee Competency) สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ 
  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะที่บุคลากรในองการจ าเป็นต้องมีเหมือนกันทุกคน 
ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดหรือระดบัต าแหน่งใดก็ตาม 
  2. สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่เป็นความรู้ความสามารถ ทักษะ
ที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานตามไซนง์านหนึ่งๆ เช่น ผู้ที่ท างานอยู่ใน แผนการตลาดก็จ าเป็นต้องมีสมรรถนะของสาย
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งานการตลาด ส่วนผู้ที่ท างานอยู่ในแผนกบัญชีและการเงินก็จ าเป็นต้องมีสมรรถนะของสายงานบัญชแีละการเงิน 
เป็นต้น เพราะฉะนั้น บุคลากรแตล่ะคนจะต้องมีสมรรถนะ 2 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะหลกั และ
สมรรถนะตามสายงาน  
  3. สมรรถนะตามบทบาท (Role Competency) คือ สมรรถนะที่บคุลากรในระดับบริหารจ าเป็นต้องมี 
เพื่อให้สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีและบทบาทการเป็นผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ องค์การบางแห่งอาจเรียก
สมรรถนะประเภทนี้ว่า "สมรรถนะเชิงการจัดการ (Management Competency)" 

โดยทั่วไปแล้ว สมรรถนะประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้านดังต่อไปนี้ 
  1. ตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) เป็นกรอบแนวคิดทีจ่ะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง และ
เหตุผลของการจดัท าระบบสมรรถนะของหน่วยงาน ซึ่งจะเริ่มต้นจากการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัฒนธรรม
องค์การและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นตัวตั้ง เพื่อน าไปเป็นหลักในการพิจารณาว่า เมื่อองค์การมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเปา้หมายเป็นอยา่งนี้แล้ว สมรรถนะขององค์การ (Organization Competencies) 
ต้องเป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายดังกล่าว เมื่อได้ข้อสรุปแล้วว่า 
สมรรถนะขององค์การต้องเป็นอยา่งไรเพราะฉะนั้นบุคลากรขององค์การต้องมีสมรรถนะอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะท าให้
องค์การบรรลุผลดังกลา่ว 
  2. ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) ซึ่งประกอบไปด้วยสมรรถนะ 3 ประเภท ได้แก่ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน และสมรรถนะตามบทบาท 
  3. ช่ือและนิยามของสมรรถนะ (Competency Name and Definition) สมรรถนะแต่ละด้านจะต้องมีชื่อ
เรียกและมีค านยิามหรือความหมายที่ชัดเจน เพื่อท่ีจะซื้อให้ผู้ที่เกีย่วข้องทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ตารางที่ 2.1 
แสดงตัวอย่างช่ือและนยิามของสมรรถนะหลักท่ีควรจะมีของราชการพลเรือนไทย (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2555, หน้า 32)  
  4. ระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Scale) คือ ระดับของความสามารถ หรือระดับพฤติกรรมของ
สมรรถนะในแตล่ะดา้น ซึ่งจะน าไปใช้เป็นหลักในการก าหนดว่าบุคลากรในองค์การจ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญใน
สมรรถนะแตล่ะด้านมากน้อยเพียงไรซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดระดับของพฤติกรรมไว้ 4 - 6 ระดับ 
  5. ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Indicators) คือสิ่งท่ีจะบ่งบอกว่าบุคลากรแต่ละคนมีระดับของ
เชี่ยวชาญหรือระดับของพฤติกรรมอยู่ในระดับทีต่้องการหรือไม่ 

ซึ่งองค์การสามารถน าสมรรถนะไปใช้ในการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้หลายด้าน 
  1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานในสายงาน
หรือต าแหน่งต่าง ๆ นั้น สมรรถนะเธอเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยพิจารณาได้ว่าบุคคลที่จะเข้ามาท างานในต าแหน่งต่าง ๆ 
ควรจะมีคณุสมบัติ และความรู้ ความสามารถอย่างไร ระดับไหนจึงจะเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น ๆ 
  2. การพัฒนาบุคลากร สมรรถนะจะเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนพัฒนาบุคคลในแตล่ะขั้นตอนของ
การเติบโตในวิชาชีพ สามารถช่วยให้การท างานก าหนดสิ่งท่ีต้องพัฒนา การออกแบบโครงการการพัฒนาบุคลากรแต่
ละระดับเป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจนมากข้ึน บุคลากรระดบัต่าง ๆ สามารถที่จะทราบและเห็นแนวทางในการที่
จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้สอดคล้องกับภารกจิในการท างานได้อย่างถูกต้อง 
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของสมรรถนะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน คือ
ช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะใดบา้งที่จะช่วยท าให้ผู้ปฏิบตัิงาน ท างานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปท่ีก าหนด
ไว้ และยังจะช่วยก าหนดว่าพฤติกรรมที่เหมาะสม และสมควรที่จะได้รับการยกย่องและการให้รางวลั 
  4. การจ่ายค่าตอบแทน สมรรถนะจะช่วยให้สามารถก าหนดอตัราของค่าตอบแทนว่า พนักงานแต่ละคน
สมควรที่จะได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมกับระดับของสมรรถนะทีม่ีอยู่ ถ้าบุคลากรในองค์การมีการ
พัฒนาสมรรถนะของตนเองให้อยู่ในระดับสูงอยู่ตลอดเวลา ก็จะส่งผลต่อผลงานโดยรวมขององค์การ ดังนั้น หาก
บุคลากรคนใดมีการพัฒนาไดต้ามที่ก าหนดไว้หรือสูงกว่า องค์การกค็วรพิจารณาให้ผลตอบแทนเป็นพิเศษ 
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5. การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ เมื่อมีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในสายงานหรือต าแหน่ง
ต่าง ๆ แล้ว องค์การสามารถน าผลการประเมินมาจดักลุ่มของบุคลากรตามความสามารถได้ชัดเจนขึ้น บุคลากรที่มี
สมรรถนะ ระดับท่ีสูง ระดับกลาง ระดับต่ า และสามารถน ามาใช้ในเรื่องของการก าหนดการวางแผนความก้าวหน้า
ในอาชีพท่ีเหมาะสมตามต าแหน่งต่าง ๆ การบริหารทรัพยากรบุคคลใช้หลักตามสมรรถนะที่แต่ละบุคคลมี บุคคลที่มี
สมรรถนะสูง อาจจะได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในระดับต าแหน่งที่มีความส าคญัมากข้ึน ดังนั้นบุคลากรจะเห็นถึง
ความส าคญัและพยายามในการพฒันาตัวเองให้มีความรูค้วามสามารถอยู่ในระดับทีสู่งขึ้น และผลสุดท้ายคือ 
องค์การจะได้บุคลากรที่มีความสามารถในระดับที่ค่อนข้างสูงและกลุม่บุคคลเหล่านีจ้ะไปท าผลงานให้เกิดขึ้นใน
องค์การในระดับท่ีสูงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของ กองก ากับการฝ่ายอ านวยการ กองบังคับสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล ซึ่งฝ่ายอ านวยการ กองบังคับสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล มีบทบาทหน้าทีใ่น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ผู้บังคับบัญชา สนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงในการสืบสวน เป็นหน้าที่
ของข้าราชการต ารวจทุกนายและฝ่ายสืบสวน ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่อยูต่ลอดเวลา คือ รับผดิชอบงานด้าน
อ านวยการทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ การรวบรวมเพื่อก าหนดแนวทางและ
จัดท ายุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และโครงการ ของกองบังคับการสืบสวนสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
จัดท าแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งวิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ใหส้อดคล้องกับนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และช่วยอ านวยความสะดวกสนับสนุนวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายว่าคิดอย่างไร เพื่อหามลูเหตุจูงใจในการ 
กระท าผดิ วิเคราะห์ข้อมลูในการสบืสวน วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารไดเ้ป็นอย่างดี เป็นต้น โดยภารกิจในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานประสบผลส าเร็จตามตามวิสยัทัศน ์(Vision) และแนวทางยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป 
จากเหตผุลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ฝ่าย
อ านวยการ กองบังคับสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยก าหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้เฉพาะ
กองก ากับการฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบาวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล เท่าน้ัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบ การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมลู จาก
เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือปฏบิัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการและการพัฒนา
สมรรถนะ และการวิจัยสนาม (Field research) โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Structured interview or formal interview) ซึ่งใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) จ านวน 15 คน เป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร จ านวน 8 คน และเป็นข้าราชการต ารวจช้ัน
ประทวน จ านวน 7 คน โดยผู้วจิัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการวเิคราะห์ข้อมูล  
และน าเข้าข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแตล่ะประเด็น แล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างมรีะบบ  
มีเหตุและผลอิงตามกรอบแนวคิดทฤษฎี หลังจากน้ันน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในรูปแบบพรรณนา เพื่ออธิบาย
ผลการวิจัยตามความเป็นจริง 
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ผลการวิจัยและการอภิปายผล 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยภาคสนาม พบว่า 
การพัฒนาสมรรถนะจ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ

คุณลักษณะอื่น ๆ เช่น อุปนิสยั ทัศนคติ บุคลิกภาพ เป็นต้น ซึ่งสามารถวัดได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็น 
และต้องมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้การปฏิบตัิงานในหน้าท่ี
ของบุคคลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงต้องสามารถจ าแนกความแตกตา่งระหว่าง
บุคคลที่มผีลการปฏิบตัิงานต่ าหรือปานกลาง สมรรถนะของบุคคลสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ดว้ยกันคือ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน และสมรรถนะตามบทบาท องค์ประกอบของสมรรถนะประกอบด้วย ตัวแบบ
สมรรถนะ ประเภท ช่ือและนยิามระดับความเช่ียวชาญ และตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการแสวงหาคดัเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะ คณุลักษณะความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการด าเนนิงานเกี่ยวกับการจัดการบุคลากรขององค์การเพื่อให้ได้บุคลากรที่มปีระสิทธิภาพ
และมีคณุภาพ มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับองค์การ รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะ การดูแลรักษา 
และทัศนคติทีด่ีต่อการท างาน เพือ่ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรมีความพึงพอใจ  
มีแรงจูงใจสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ โดยอาศยัจิตวิทยานั้น ท าให้เรา
สามารถเข้าใจในด้านของจิตใจ ความต้องการ รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ในการท างาน ทั้งนี้เพื่อน ามาใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการจัดก าลังพล การมอบหมายงานให้
เหมาะสม การพัฒนาก าลังพล การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การดูแลระเบียบวินยัในหน่วยงาน หรือความสัมพันธ์
ระหว่างผูร้่วมงาน ความเป็นผู้น า การสื่อความหมาย อันเป็นแนวทางของการศึกษามนุษย์สัมพันธ์ในองค์การทั้งสิ้น 

ส่วนการบรหิารองค์การมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญทีต่้องการให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน การจัดการและการควบคุมก ากับความพยายามของสมาชิกองค์การและ
ใช้ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อความส าเรจ็ตามเปา้หมายขององค์การ ในขณะที่ ศุภชัย ยาวะประภาษ, (2548, หน้า 216) 
กล่าวว่า การที่บุคลากรขาดศักยภาพในการท างานอาจเนื่องจากขาดแรงจูงใจในการท างาน ดังนั้น ผู้บริหารควรเข้า
ใจความต้องการขั้นต่าง ๆ ของมนษุย์เสียก่อน จึงจะตอบสนองความต้องการนั้น ๆ ของมนุษย์ได้ถูกต้องอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถโนม้น้าวให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มความสามรถท่ีเขามีอยู่ และท างานด้วยความสนุกและ
ต้องการที่จะปฏิบตัิงานเพื่อตนเองจะส่งผลดตี่อองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวริาช, (2553, 
หน้า 212) สรุปแนวคิดของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับแรงจูงใจ ออกเป็น 2 ประเภท 

1. การจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึงสภาวะของบุคคลที่มีความต้องการจะท าบางสิ่ง
บางอย่างด้วยจิตใจโดยไม่ใช้สิ่งใด ๆ มากระตุ้นการจูงใจประเภทนี้มคีุณค่าต่อหารปฏิบัติงานต่าง ๆ เปน็อย่างยิ่ง การ
จูงใจประเภทน้ี ได้แก ่

   1.1 ความต้องการ (need) เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าคนเราทุกคนมีความต้องการและความต้องการ
ท าให้เกิดแรงขับ แรงขับท าให้คนเราแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเปา้หมายซึ่งจะเกิดผล คือ ความสบายใจ ความ
พอใจ เช่น ความต้องการความส าเร็จท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการกระท าพฤติกรรมตา่ง ๆ เพื่อให้ไดม้าซึ่ง
ความส าเร็จ 

   1.2 ความสนใจพิเศษ (special interest) ถ้าผู้ปฏิบัติงานคนใดมคีวามสนใจสิ่งใดเป็นพิเศษ จะมีความ
ตั้งใจในการท างาน ท าให้งานประสบความส าเร็จได้ในเวลาอันรวดเรว็ 

   1.3 ทัศนคติหรือเจตคติ (attitude) หมายถึงความรู้สึกนึกคดิที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นแรงจูงใจ
ภายในที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เช่น ถ้าผู้ปฏิบตัิงานมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน จะมีผล
ต่อการปฏิบตัิงานในองค์การเป็นอย่างยิ่ง 
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2. การจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ไดร้ับแรงการกระตุ้นจาก
ภายนอก เพื่อท่ีจะน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมตามจุดหมายของผู้กระตุ้น การจูงใจภายนอก ได้แก่ เป้าหมาย หรือ
การคาดหวังของบุคคล ความก้าวหน้า และเครื่องล่อต่าง ๆ เช่น การชมเชย การตเิตียน การให้รางวัล การประกวด 
การลงโทษและการแข่งขัน เป็นตน้ 

สมรรถนะมีความส าคัญต่อการปฏบิัติงานของพนักงานและองค์การดังนี้ 
1. ช่วยให้องค์การสามารถคดัสรรบุคคลที่มีคณุลักษณะที่ดีทั้งทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถ 

ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์การอย่างแท้จริง 
2. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และ

จ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรูด้้วยตนเองมากขึ้น 
3. น าไปใช้เป็นประโยชน์ไปฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ 
4. เพื่อเป็นตัวช่วยสนับสนุนของตวัช้ีวัดในหลักของผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อให้

สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ สมรรถนะสามารถเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าหากต้องการท าให้บรรลตุามเป้าหมาย 
KPIs จะต้องใช้สมรรถนะในประเภทใดบ้างที่จะเหมาะสม 

 5. เพื่อป้องกันไม่ให้ผลงานท่ีเกิดจากโชคชะตาเพียงเท่านั้น เช่น ยอดขายของพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งที่พนักงานบางคนไม่ค่อยตั้งใจในการท างาน และเนื่องจากความต้องการในตลาดสูง จึงท า
ให้สามารถยอดขายเพิม่ขึ้นเองโดยไม่ต้องทุ่มเทความพยายามเพิ่มขึ้นเลย แต่ถ้าวัดระดับของสมรรถนะแล้วจะท าให้
สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานประสบความส าเรจ็เพราะโชคช่วยหรือด้วยความรู้ ความสามารถของเขาเองนั่นเอง 

 6. ช่วยให้การหล่อหลอมสมรรถนะขององค์การมีความประสบผลส าเร็จรวดเร็วยิ่งข้ึน เพราะว่าถ้า
พนักงานสามารถปรับระดับสมรรถนะของตนเองให้เข้ากับมาตรฐานท่ีองค์การได้ก าหนดไว้ตลอดเวลาแล้วนั้น ใน
ระยะยาวก็จะสามารถส่งผลให้เกดิเป็นสมรรถนะเฉพาะขององค์การนั้น ๆ เช่น เป็นองค์การแห่งการคดิสร้างสรรค์
เพราะทุก คนในองค์การมสีมรรถนะในเรื่องการคิดสรา้งสรรค์ (Creative Thinking) 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกประเด็นต่าง ๆ  
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้ห้าประเด็น ดังน้ี 

1. การปฏิบัตริาชการที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิของข้าราชการต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล ประกอบด้วย บุคลากร (man) งบประมาณ (money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ
การจัดการ (Management) การที่องค์การจะกระท าภารกิจหลักใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพนั้น 
องค์การจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรทีม่ีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกบังาน ตามกรอบและอัตราก าลังท่ีแต่ละ
หน่วยงานก าหนด ด้านศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับใหม้ีความเหมาะสมกับยุคสมัยพร้อมที่จะ
ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเชี่ยวชาญในการท างานรวมถึงความรู้ในดา้นต่าง ๆ ของบุคลากรเป็น
เรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง บุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีความเช่ียวชาญในงาน ย่อมท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนปกติที่ใหแ้ก่บุคลลากรใน
องค์การ เชน่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา และค่าตอบแทนเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อจูง
ใจเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเต็มความสามารถ รวมทั้งสวสัดิการเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ
เงินกู้ เป็นต้น ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นการสร้างแรงจูงใจใหก้ับบุคลากรมีขวัญก าลังใจ มองเห็นอนาคตของ
ตนเอง ท่ีสามารถจะเติบโตในอาชีพของตน ซึ่งจะน าไปการท างานท่ีมีประสิทธิภาพในระยะยาว ท าใหบุ้คลากร
สามารถก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานไปสูเ่ป้าหมาย ท้ังยังเป็นตัวช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งท่ีช่วยให้ความท างานสะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ีไม่
จ าเป็นให้ลดน้อยลง และยังช่วยลดการใช้บุคลากรในการท างานท่ีมากเกินความจ าเป็น และสามารถรองรับการ
สื่อสารแบบสองทางเพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
รู้สึกถึงความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน และช่วยให้การท างานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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2. การปฏิบัตริาชการที่มุ่งการให้บริการที่ดีของข้าราชการต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล จะต้องประกอบด้วยการให้ค าแนะน าประชาชน การให้บริการประชาชน
ด้วยจิตใจการบริการ หรือ Service Mind การบังคับใช้กฎหมาย ใหค้วามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของ
ประชาชน มีการปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจ ากัดตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยการจะวัดประสิทธิภาพจากความพึงพอใจโดยฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนท่ีเป็นผู้รับบริการจะเห็น
ว่าประชาชนมีความพอใจ และทรพัยากรที่ใช้ได้คุ้มคา่ที่สุดคือ “สมองของคน” เพราะมีการใช้เต็มที่ เนือ่งจากงานท่ี
สอนให้คนต้องคิดและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน เพื่อพัฒนางาน
ให้ดีขึ้นยิ่งข้ึน 

3. การปฏิบัติราชการที่มุ่งแสวงหาและใช้ความรู้ความสามารถของข้าราชการต ารวจ  ฝา่ย
อ านวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล ต้องมีการบรหิารจดัการในเรื่องต่าง ๆ  
ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หรือเรียกว่า Pot the man on the night Job เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตัิราชการ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
และต้องมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตหิน้าท่ี ซึ่งการปฏิบตัิงานท่ีมุ่งแสวงหาความรูค้วามสามารถของ
ข้าราชการต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาต ารวจนครบาล น้ันคือการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในระบบและนอกระบบ ท้ังการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มีความรู้กวา้งไกล มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการอ่านหนังสือ การติดตามข่าวสาร
บ้านเมือง การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบตัิงาน รวมทั้งการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
 4. การปฏิบัตริาชการที่มุ่งปฏิบตัิตามหลักกฎหมาย คณุธรรมและจรยิธรรมของข้าราชการต ารวจ  
ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล การปฏิบตัิราชการทีมุ่ง่ปฏิบัติตาม
หลักกฎหมาย คณุธรรมและจริยธรรม พบว่าการปฏิบัตริาชการที่มุ่งปฏิบัติตามหลักกฎหมายนั้นเป็นสิง่ที่ควรปฏิบัติ
ตามเป็นอย่างยิ่ง ควรมีการบังคับใช้กฎหมายตามกฎและระเบียบต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรมี
คุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานราชการ ให้มคีวามเท่าเทียม  
มีความยุติธรรม ไม่ว่าผู้กระท าความผิดจะเป็นผู้ใดก็ตามก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เหมือนกัน  เพื่อที่จะไม่ให้
เกิดกรณี 2 มาตรฐานข้ึน ต้องใช้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ พร้อมกับคอยให้ค าแนะน าแก่ประชาชน มุ่งประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคญั โดยไมเ่ห็นแกป่ระโยชนส์่วนตน 
 5. ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคบั
การสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล ควรมีวิเคราะหเ์นื้องานของแต่ละส่วนงานว่าต้องใช้บุคลากร
มากน้อยเพียงใด เพื่อจัดบุคลากรให้เพียงพอต่อเนื้องานท่ีแต่ละส่วนงานต้องรับผิดชอบ ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพเพิม่มากข้ึน โดยการเพิ่มเติมความรู้หรือสมรรถนะของบุคลากรด้วยการส่งไปฝึกอบรม การสอนงาน หรือ
มีคู่มือในการปฏิบตัิงาน ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานท่ีท าเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งหน่วยงานต้องมีการ
จัดระบบการท างานให้เป็นระบบ เมื่อการท างานมีระบบที่ชัดเจนก็จะท าให้บุคลากรทราบถึงกระบวนการท างานท่ีแต่
ละคนมหีน้าท่ีต้องท าและรับผดิชอบ ควรมีความก้าวหน้าในอาชีพท่ีชัดเจน ควรมีการขยายกรอบอัตราก าลังการเปดิ
โอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถเข้าถึงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นได้มากข้ึน รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ท าให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน ควรมีการประเมินผลการปฏบิัติงานท่ีมีความยุติธรรม โปร่งใส และลดการใช้ดุลพินิจ
ให้น้อยลงเพื่อท าให้ผลการประเมนิเป็นท่ียอมรับ และเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ควรมีการน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ควรมีการจัดอบรมเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน และควรมีการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงให้บุคลากรได้ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
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 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจเพื่อน ามาอภิปรายผลได้ดังนี ้
 1. การปฏิบัตริาชการที่มุ่งผลสมัฤทธ์ินั้นจะต้องมีระบบสมรรถนะในการท างานซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ทีส่ าคญัอย่างหนึ่งของหน่วยงาน ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการ สรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรใหม้ี
ความรู้ ทักษะ และความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ต าแหน่งก าหนด เพื่อให้ปฏิบัตหิน้าท่ีได้ตามผล
ตามที่คาดหวังไว้ โดยสมรรถนะจะต้องประกอบไปด้วยความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ ถ้าไม่มคีวามรู้ บุคลากรก็
ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ที่รับผดิชอบได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2555, หน้า 27) ได้สรุปว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผล
มาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคณุลักษณะอื่น ๆ ที่ท าใหบุ้คคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อน
ร่วมงานอื่น ๆ ในองค์การ และการปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์จะต้องประกอบด้วย ด้านจ านวนบุคลากร การที่องค์การ
จะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวตัถปุระสงค์ และมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ตามกรอบและอัตราก าลังที่แต่ละหน่วยงานก าหนด  
 2. การปฏิบัตริาชการที่มุ่งการให้บริการที่ดี จะต้องประกอบด้วยการให้ค าแนะน าประชาชน การให้บรกิาร
ประชาชน มีการปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจ ากัดตา่ง ๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยการจะวัดประสิทธิภาพจากความพึงพอใจโดยฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน ซึ่งข้าราชการต ารวจ 
ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
มีการพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ และทักษะต่าง ๆ อยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร เขียวช่วย (2556)  
ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ 8 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ผลการศึกษาพบว่า การท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในฝ่ายอ านวยการ 8 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบการท างาน มีการ
แบ่งแยกการท างานกันอย่างชัดเจนและมีวิธีการท างานท่ีเป็นระบบและสามารถท างานทดแทนกันได้ รวมถึงมีความ
ละเอียดของเนื้องานเนื่องจากเป็นงานท่ีติดต่อสื่อสารกับองค์กรระหว่างประเทศ ท าให้ผู้บังคับบญัชาตอ้งมีการเลือก
คนให้ตรงกับงาน เพื่อให้ผลของงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของ
ข้าราชการต ารวจฝา่ยอ านวยการ 8 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง และควรมีการเพิ่มอัตราก าลังของฝ่าย
อ านวยการ 8 เพื่อให้มีอัตราก าลังครบตามแผนอัตราก าลัง เพื่อให้เกดิการเฉลี่ยงานที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ี
ปฏิบัติงาน มีการอบรมความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเพื่อให้เกดิความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น  
และควรมีการใช้เครื่องมือในการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายอ านวยการ 8 
 3. การปฏิบัตริาชการที่มุ่งแสวงหาและใช้ความรู้ความสามารถน้ัน กล่าวได้ว่าบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญใน
การปฏิบัติงาน เพราะในหน่วยงานต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ต้องมกีารบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ สอดคล้องกับแนวคิดของแก้วตา ผู้พัฒนพงค์ (2560, 
หน้า 4) ได้อธิบายว่า การจัดการทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะ และกลยุทธ์ในการ
สรรหา คัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบตัิงานในองค์การ พัฒนาและเพิ่มพนูความรู้ให้มีความสุขกายและสุขภาพจิตที่ดีใน
การท างาน รวมทัง้การแสวงหาวิธใีห้พนักงานเมื่อพ้นจากงานแล้วสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ซึ่งการปฏิบัติงานท่ีมุ่งแสวงหาความรู้ความสามารถของข้าราชการต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน กองบัญชาต ารวจนครบาล นั้นคือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จะต้องมีความแม่นย าในกฎระเบียบ 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี มีความรู ้หมายถึงการมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานท่ีก าลัง
ท าอยู่ตลอดเวลา ท้ังการเรียนรูด้้วยตนเอง เรียนรู้จากหน่วยงาน เรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรูจ้ากอินเทอร์เนต็ เป็นต้น 



9 
 

 4. การปฏิบัติราชการที่มุ่งปฏิบัติตามหลักกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม พบว่าการปฏิบัติราชการทีมุ่ง่
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายนั้นเป็นสิง่ที่ควรปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่ง ผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุกคนจะต้องไม่ปฏิบัติหรือ
ประพฤติในสิ่งท่ีอาจท าให้เกดิความเสียหายต่อหน่วยงาน หรือเกิดความล าเอียงในการปฏิบัตหิน้าท่ี ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบ ซื่อสตัยส์ุจรติ ยุติธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได้ ในการบริหารงานและปฏบิัติงานอย่างเคร่งครัด ควรมี
การบังคับใช้กฎหมายตามกฎและระเบียบต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความเท่าเทียม มีความยุติธรรม 
 5. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มเติมความรู้หรือสมรรถนะ
ของบุคลากร เช่นการส่งไปฝึกอบรม การสอนงาน หรือมีคู่มือในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีความเช่ียวชาญใน
งานที่ท าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งสร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการ
ท างานให้พนักงานมีก าลังใจ มีใจรักงาน มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. การเรียนรู้และพัฒนา เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความ 
สามารถและทักษะตามแนวทางทีห่น่วยงานได้คาดหวัง ด้วยการส่งเสริมใหเ้กิดความรู้เพิ่มเติมจากงานประจ าที่ท าอยู่ 

 2. ควรมีการจดัท าคู่มือปฏิบตัิงาน การจัดอบรม ท าให้ไม่เสียเวลาในการสอนงาน และท าให้การท างานไม่
ติดขัด การมีคู่มือการปฏิบัติงานถึงแม้บุคลากรจะมาท างานใหม่ก็สามารถอ่านคู่มือและปฏิบตัิงานไปพรอ้มกันได้ 
ถึงแม้จะไมเ่ชี่ยวชาญแต่กส็ามารถเรียนรูไ้ด้ มากกว่าการสอนงานจากพ่ี ๆ ซึ่งไม่มีเวลาในการสอนงานเพราะมภีารกิจ
งานค่อนข้างมาก 

 3. หน่วยงานควรมีการใหร้างวัลและเป็นการจูงใจบุคลากรที่ท างานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานเป็น
ส าคัญ อาจจะเป็นเงินเดือน เงินรางวัล โบนัส ค าชมเชย การให้ความไว้วางใจเป็นหัวหน้าหรือมอบหมายงานที่
เหมาะสมจะท าให้บุคลากรมีแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน 
 4. หน่วยงานควรก าหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้ชัดเจนเพื่อเป็น แรงจูงใจ 
ในการท างาน ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมาย มีโอกาสก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ  
ในสายอาชีพ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป   
  1. ควรศึกษาวิจัย เรื่อง ความต้องการในการอบรมของข้าราชการต ารวจ ของกองบังคับการ สืบสวน
สอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มคีวามรู้ ความสามารถ และ พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ดยีิ่งข้ึน 
 2. ควรศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการต ารวจ ในระดับกองบังคับการ ในรูปแบบเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาข้าราชการต ารวจในสังกัดใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.jobsdb.com/th/th/Resources/JobSeekerIndex/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?ID=484
http://th.jobsdb.com/th/th/Resources/JobSeekerIndex/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?ID=484
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