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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามุมมองของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลัก และแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะหลัก โดยวิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญมองว่าสมรรถนะหลักเป็นกรอบในการปฏิบัติงานและพัฒนาข้าราชการ และสมรรถนะหลัก 
เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงความรู้ความสามารถของข้าราชการ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
สมรรถนะหลัก พบว่ามี 4 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะหลัก 2) ปัญหา 
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก 3) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ วางแผนพัฒนา
สมรรถนะหลัก 4) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
คือ 1) ควรพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก 2) ควรสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นให้ข้าราชการได้พัฒนาสมรรถนะหลัก 3) ควรสนับสนุนและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและเพียงพอต่อจ านวนข้าราชการ 4) ควรน าสมรรถนะหลักมาก าหนดเป็นกรอบ
ในการพัฒนาข้าราชการ และก าหนดเป็นแผนด าเนินงานให้แก่ข้าราชการ 5) ควรน าเอาสมรรถนะ
หลักมาเป็นหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะ, ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ, ส านักงานคณะกรรมการ 
              ข้าราชการกรงุเทพมหานคร  
 
บทน า 
 ในปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่โลกก าลังพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยี องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อความอยู่รอด (สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และ สุธ ีสุทธิสมบูรณ์  
อ้างถึงในศิริลักษม์ ตันตยกุล, 2561, หน้า 2) ได้กล่าวว่า การที่องค์การจะธ ารงอยู่ หรืออยู่รอด 
เจริญเติบโตและก้าวหน้าได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการน าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดไป
ด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ซึ่งทรัพยากรเหล่านั้นประกอบไปด้วย คน เงิน เครื่องมือ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรเหล่านี้ถือ
ได้ว่ามีบทบาทส าคัญที่จะช่วยน าความส าเร็จมาสู่องค์การ แต่คนถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญล าดับแรก 
ที่น าความส าเร็จมาสู่องค์การ เพราะคนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาองค์การ และการขับเคลื่อนองค์การให้ด าเนินภารกิจต่างๆ ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ โดยทั่วไปคนแต่ละคนมีลักษณะที่หลากหลายและแตกต่างกันไม่ว่า
จะเป็นในด้านความรู้ทักษะและทัศนคติ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวถือเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญท่ีจะท าให้
การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ขององค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่เนื่องจาก
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นที่องค์การจะต้องเพ่ิมคุณค่าให้แก่
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถ และมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 สมรรถนะ (Competency) เป็นหลักการที่องค์การต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้น ามาใช้ 
ในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง เช่น การสรรหา การพัฒนา และการรักษาบุคลากร ซึ่งสมรรถนะ 
(Competency) ช่วยให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมาย 
ขององค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การ ทั้งนี้สมรรถนะ (Competency) 
ยังเป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ โดยเฉพาะ 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยใน 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชน จึงน าหลักการสมรรถนะมาช่วยในการบริหารงานองค์การ 
 การพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการ ต้องเริ่มจากการท าให้เกิดความรู้ (Knowledge) 
และความเข้าใจ (Comprehension) เกี่ยวกบัลักษณะของสมรรถนะหลักแต่ละรายการ โดยต้อง 
สามารถประยุกต์ (Application) ใช้ในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปในงานได้ และประโยชน์ 
ของการพัฒนาสมรรถนะหลักจะไม่เกิดข้ึน หากข้าราชการไม่น าความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน ดังนั้นส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาจึงควรเข้าใจแนวทางในการมอบหมายงานที่เปิด 
โอกาสให้เกิดการใช้สมรรถนะหลักของข้าราชการ อันจะน าไปสู่การวิเคราะห์ (Analysis) 
การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
สมรรถนะหลักให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.) 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ส านักงาน ก.ก. เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย มีพันธกิจเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปนี้  
 1) ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร   
 2) พัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับภารกิจของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 3) บริหารและพัฒนาก าลังคนที่มีความหลากหลายให้มีความพร้อมและสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 4) บริหารอัตราก าลังให้หน่วยงานสามารถผลิตและให้บริการตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิผลตามความคาดหวังของประชาชน 
 5) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีสุขภาวะที่ดีและท างานอย่าง
มีความสุข 
 6) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีความ 
สนใจที่จะศึกษามุมมองของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลัก ตลอดถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือน า
ผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้มีสมรรถนะหลัก
ตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ ในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษามุมมองของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง 
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ 
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
สมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรอืการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview)  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ปฏิบัติงานสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive หรือ judgmental sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของ 
ประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ก, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 
ส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน ดังนี้ 
  1. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน 
  2. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ระดับช านาญการ จ านวน 2 คน 
  3. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ จ านวน 3 คน 
  4. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ระดับช านาญงาน จ านวน 1 คน 
  5. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์  
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview 
or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่ 
แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561 หน้า 53-54) และการ 
สัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมาย 
วันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจด 
บันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจัดบันทึกการสนทนา 
ก่อนทุกครั้ง 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
     1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง 
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
     1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
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     1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
     1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ 
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น  
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วจิัย 
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น ผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ 
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม 
จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ เพ่ือสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็นๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3
ประเด็น ได้แก่ เพ่ือศึกษามุมมองของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

2. น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือ
แตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลเอกสารเพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเอกสาร  
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สามัญ จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องพบว่า สมรรถนะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนระหว่างผู้ที่ฉลาดและมีผลการปฏิบัติงานดี 
กับผู้ที่ฉลาดแต่มีผลการปฏิบัติงานปานกลาง สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่า
เพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ ในองค์การ กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดๆ ออกมาได้ ต้องมี
องค์ประกอบทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นเมื่อองค์การ
ได้ก าหนดสมรรถนะเป็นกลุ่มพฤติกรรมที่เชื่อว่าสอดคล้องกับงานท่ีปฏิบัติ เมื่อผู้ปฏิบัติมีพฤติกรรม
ตามท่ีก าหนดแล้ว จะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
องค์การต่างๆ ในภาครัฐสามารถน าสมรรถนะมาใช้ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้โดยเริ่มตั้งแต่ 
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 1. การคัดเลือก (Recruitment) วิธีการคัดเลือกข้าราชการที่ใช้โดยทั่วไป คือ การสอบ 
ซึ่งก าหนดให้มีทั้งการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เฉพาะต าแหน่ง และการประเมินความ 
เหมาะสมกับต าแหน่ง โดยในการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป จะเป็นการประเมินความสามารถของ 
บุคคลในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ขณะที่การวัดความรู้ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเป็นการประเมินว่าบุคคลมี 
ความรู้ที่จ าเป็นในต าแหน่งงานนั้นๆ หรือไม่ ซึ่งการวัดประเมินทั้ง 2 ด้านนี้ ถือว่ามีความส าคัญต่อการ 
ท างานมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้ให้ความส าคัญในการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งมากขึ้น 
ซึ่งอาจน าระบบสมรรถนะหรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมมาเป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เห็น 
พฤติกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. การพัฒนา (Development) การพัฒนาบุคลากรในอดีต เน้นการให้ความรู้และทักษะ 
ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ต้องน าความรู้และทักษะนั้นไปประยุกต์ตามความสามารถของบุคคล แต่ในความ 
เป็นจริงพฤติกรรมในการท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ผู้ท าหน้าที่ด้านการพัฒนาบุคลากรจึงต้องหา 
หนทางในการพัฒนาข้าราชการให้มีพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานตามที่องค์กรก าหนด หรือ 
เรียกว่า การฝึกอบรมพัฒนาแบบอิงสมรรถนะซึ่งต้องใช้ข้อมูลและเครื่องมือที่จ าเป็น คือ 
     2.1 สมรรถนะที่ก าหนดขึ้นเพื่อก าหนดกรอบหรือหลักสูตรวิชาการอบรม 
     2.2 เทคนิควิธีการในการหาข้อมูลว่าบุคลากรมีสมรรถนะอยู่ในระดับใด และมีผู้ใดที่ 
จ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะใดบ้าง อาจเรียกว่าเป็นวิธีหา Training Need วิธีหนึ่งก็ได้ 
     2.3 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม หรือวิธีการพัฒนาอื่นๆ ที่ช่วยให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ 
และพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
     2.4 การติดตามประเมินผลด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือยืนยันถึงการพัฒนาที่เกิดข้ึน หรือก าหนด
แนวทางแก้ไขต่างๆ 
 3. การบริหารผลงาน (Performance Management) การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มจาก 
กระบวนการคัดเลือก ซึ่งจะท าให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ แต่เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว หากองค์การ 
ขาดการบริหารที่ดี ในเรื่องการรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม หน่วยงานก็ไม่อาจรักษา 
บุคลากรไว้ได้หรือรักษาไว้ได้แต่ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น จึงน าเครื่องมือทางการบริหาร คือการ 
บริหารผลงาน โดยน าระบบสมรรถนะมาใช้ เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงและความชัดเจนให้กับเป้าหมาย 
ขององค์การและบุคลากรให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกระบวนการดังนี้ 
     3.1 การมอบหมายงานและก าหนดตัวชี้วัดผลงาน 
     3.2 การติดตามผลงาน 
     3.3. การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
     3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     3.5 การให้ค่าตอบแทน หรือรางวัลผลการปฏิบัติงานที่ดี 
 จะเห็นได้ว่าหากมีระบบสมรรถนะที่ชัดเจน กระบวนการบริหารผลงานดังกล่าว ก็สามารถ 
บริหารได้ดีท้ังความสามารถของบุคลากรและผลงานที่เกิดขึ้น 
 กรุงเทพมหานครได้ก าหนดสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดย
สังเคราะห์จากนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและแนวทางการปฏิรูปของกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงจากการส ารวจความคิดเห็นข้าราชการระดับผู้บริหาร ความคิดเห็นข้าราชการทั่วไป และความ 
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คิดเห็นจากประชาชน จึงได้ก าหนดสมรรถนะหลักข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดังนี้ 
 1. คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลัก 
คุณธรรม จริยธรรม มีความส านึก และรับผิดชอบต่อตนเองตลอดจนวิชาชีพของตน เพ่ือธ ารงรักษา 
ศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ 
 2. การบริการที่ดี หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจ ความพยายาม ความพร้อมในการ 
ให้บริการประชาชน และอุทิศเวลาที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม 
มาตรฐานและคุณภาพงานที่ก าหนด และหรือให้เกินจากมาตรฐานที่ก าหนด 
 4. การท างานเป็นทีม หมายถึง การท างานโดยมีพฤติกรรมที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
สามารถรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรู้จากผู้อ่ืน และมีความสามารถในการสร้าง 
และรักษาความสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
 5. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ 
เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
ผลการวิจัยภาคสนาม  
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็น
ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษามุมมองของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 การวิจัยพบว่า มุมมองของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
  1) สมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองของข้าราชการ เป็นสิ่งที่ก าหนดว่าข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นไรจึงจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการด าเนินไปได้ตามเป้าหมายหรือเกิน
กว่าเป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบต่อตนเอง องค์การ และประชาชนผู้รับบริการจากข้าราชการ 
  2) สมรรถนะหลักเป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่า ข้าราชการผู้นั้นมีความรู้ความสามารถ  
มีทักษะ เช่น ความเชี่ยวชาญ ความช านาญพิเศษในด้านต่างๆ ซึ่งทั้งความรู้และทักษะเหล่านี้ เป็นสิ่งที่
สามารถสังเกตและวัดได้ง่าย และสมรรถนะหลักยังเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกได้ถึง บทบาทที่แสดงออกต่อ
สังคม ภาพลักษณ์ของบุคคล คุณลักษณะอุปนิสัยส่วนบุคคล และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นส่วนที่ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนและวัดได้ยาก แต่เป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
เป็นอย่างมาก ความรู้และทักษะนั้นเปรียบเสมือนเชาวน์ปัญญาของบุคคล แต่การที่บุคคลมีความ
ฉลาด มีความรู้ด้านต่างๆ และมีทักษะนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นกว่า 
คนอ่ืน จึงจ าเป็นต้องมีแรงผลักดันเบื้องลึกคือ คุณลักษณะอุปนิสัยส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ของบุคคล 



 
8 

 

บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม และแรงจูงใจด้วย จึงจะท าให้บุคคลกลายเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นได้ 
หากข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีสมรรถนะหลักก็จะส่งผลให้ข้าราชการมีผลการปฏิบัติงาน 
ที่โดดเด่น 
  3) กรุงเทพมหานครได้น าหลักการสมรรถนะมาปรับใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยท าการวิเคราะห์ตามกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ ของ
กรุงเทพมหานคร จนเกิดเป็นสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลักด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม สมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดี สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะหลักด้าน
การท างานเป็นทีม และสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้น าเอาสมรรถนะหลักทั้ง 5 สมรรถนะ มาปรับใช้ในการ
การปฏิบัติงานและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสังกัดส านักงานฯ โดยหวังว่า
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร จะมีผลการ
ปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส านักงานฯ ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

จากการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน จึงไม่สนใจที่จะพัฒนา
สมรรถนะหลักและน าสมรรถนะหลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

 2) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักอย่างแท้จริง ยังไม่รู้ว่าสมรรถนะ
หลักคืออะไร จะน าสมรรถนะหลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างไร จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องน า
สมรรถนะหลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน หากน าสมรรถนะหลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานแล้วจะ
เกิดประโยชน์อะไรในการปฏิบัติงาน 

 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสมรรถนะหลักของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ ไม่มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับข้าราชการว่าสมรรถนะหลักสามารถน าไป
ปรับใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการอย่างไรบ้าง และยังขาดการวางแผนร่วมกันใน
หน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับส านัก และส านักงานเขต ท าให้การพัฒนา
สมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญอาจยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญไม่สนใจที่จะน าสมรรถนะหลักมาปรับใช้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

 4) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ครอบครัว สุขภาพ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อนร่วมงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ส่งผลให้การพัฒนาสมรรถนะหลักของ
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ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
ไม่ประสบความส าเร็จ 

 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
จากการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
 1) ควรส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก รู้จักน า
สมรรถนะหลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2) ควรก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน มีสวัสดิการที่เหมาะสม 
และมีรางวัลให้ข้าราชการตามแต่โอกาส สิ่งเหล่านี้ถือเป็นแรงจูงใจและเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้พัฒนาตนเองให้
มีสมรรถนะหลักตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด ซึ่งจะส่งผลให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมีผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 3) ควรมีการสนับสนุนและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ ทั้งวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุส านักงาน 
และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีความเพียงพอต่อจ านวนข้าราชการ มีความ
ใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะหลัก
ตามท่ีกรุงเทพมหานครก าหนดได้ 

 4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสมรรถนะหลักของกรุงเทพมหานคร ควรน า
สมรรถนะหลักทั้ง 5 สมรรถนะ มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ และก าหนดเป็นแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ทุกคนมีสมรรถนะหลักครบทั้ง 5 สมรรถนะ ตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด 
  5) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ควรมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยน าสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมาเป็นหลักในการประเมิน 
เพ่ือให้ข้าราชการได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเอง และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 มุมมองของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีประเด็นที่น ามา 
อภิปราย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นกรอบในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาตนเองของข้าราชการ เป็นสิ่งที่ก าหนดว่าข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญจะต้องปฏิบัติหน้าที่
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เช่นไรจึงจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการด าเนินไปได้ตามเป้าหมายหรือเกินกว่าเป้าหมายที่
องค์การก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือผลกระทบต่อตนเอง องค์การ และประชาชนผู้รับบริการจากข้าราชการ  สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ดนัย เทียนพุฒ (อ้างถึงใน โสภิฏา  เศรษฐกิจ, 2556) ได้กล่าวสรุปว่า สมรรถนะ คือกลุ่มของ
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลเพ่ือให้บรรลุถึงความ
ต้องการของงาน ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ และท าให้บุคคลมุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์ที่
ต้องการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์  ก่อสกุล (2561ข) ได้กล่าวสรุปว่า การปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด จะส่งผลให้การเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2. สมรรถนะหลักเป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่า ข้าราชการผู้นั้นมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ เช่น 
ความเชี่ยวชาญ ความช านาญพิเศษในด้านต่างๆ ซึ่งทั้งความรู้และทักษะเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สามารถ
สังเกตและวัดได้ง่าย และสมรรถนะหลักยังเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกได้ถึง บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม 
ภาพลักษณ์ของบุคคล คุณลักษณะอุปนิสัยส่วนบุคคล และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
ส่วนที่ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนและวัดได้ยาก แต่เป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลเป็นอย่าง
มาก ความรู้และทักษะนั้นเปรียบเสมือนเชาวน์ปัญญาของบุคคล แต่การที่บุคคลมีความฉลาด  
มีความรู้ด้านต่างๆ และมีทักษะนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นกว่าคนอ่ืน  
จึงจ าเป็นต้องมีแรงผลักดันเบื้องลึกคือ คุณลักษณะอุปนิสัยส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ของบุคคล  
บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม และแรงจูงใจด้วย จึงจะท าให้บุคคลกลายเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นได้ 
หากข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีสมรรถนะหลักก็จะส่งผลให้ข้าราชการมีผลการปฏิบัติงานที่
โดดเด่น สอดคล้องกับแนวคิดของ McClelland (อ้างถึงใน โสภิฏา  เศรษฐกิจ, 2556) ได้กล่าวสรุปว่า 
สมรรถนะคือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้าง
ผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน เบญจพร  วาทีกานท์, 2559) ได้กล่าวสรุปว่า 
สมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มีผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถและ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่ท าให้ตัวบุคคลนั้นสามารถสร้างผลงานได้ดีกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืนๆ ในองค์การ  
และสอดคล้องกับทฤษฎีโมเดลภูเขาน้ าแข็ง (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ม.ป.ป.)  
ได้กล่าวสรุปว่า แนวคิดเรื่องสมรรถนะสามารถอธิบายได้ด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง คือความแตกต่างของ
บุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ าแข็ง ซึ่งจะมีส่วนที่เห็นได้ง่าย และพัฒนาได้ง่าย คือส่วนที่ลอยอยู่
เหนือน้ า คือ องค์ความรู้ และทักษะด้านต่างๆ ที่บุคคลมีอยู่ และส่วนที่มองเห็นได้ยากอยู่ใต้ผิวน้ า 
ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน และบทบาทที่แสดงออกสู่สังคม ส่วนที่อยู่ใต้น้ านี้จะมีผล
ต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลอย่างมากและเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยาก และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อาภาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ (2559) ได้กล่าวสรุปว่า สมรรถนะคือ พฤติกรรมการกระท า และการ
แสดงออกท่ีคาดหวังจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การ 
 3. กรุงเทพมหานครได้น าหลักการสมรรถนะมาปรับใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยท าการวิเคราะห์ตามกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ ของ
กรุงเทพมหานคร จนเกิดเป็นสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลักด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม สมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดี สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะหลัก 
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ด้านการท างานเป็นทีม และสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้น าเอาสมรรถนะหลักทั้ง 5 สมรรถนะ มาปรับใช้ในการ
การปฏิบัติงานและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสังกัดส านักงานฯ โดยหวังว่า
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร จะมีผลการ
ปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส านักงานฯ ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน เบญจพร  วาทีกานท์, 
2559) ได้สรุปว่า สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ 1) การมุ่งผลส าฤทธิ์ 
(Achievement motivation) 2) การบริการที่ดี (Service mind) 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ (Expertise) 4) จริยธรรม (Integrity) 5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 

 
 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน จึงไม่สนใจที่จะพัฒนา
สมรรถนะหลักและน าสมรรถนะหลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณัชพล  สมควร (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล ผลการวิจัยสรุปว่า แรงจูงใจเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักอย่างแท้จริง ยังไม่รู้ว่าสมรรถนะ
หลักคืออะไร จะน าสมรรถนะหลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างไร จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องน า
สมรรถนะหลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน หากน าสมรรถนะหลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานแล้วจะ
เกิดประโยชน์อะไรในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะเทพ  ปุรณะดี (2561) ได้ศึกษา
เรื่อง สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก ผลการวิจัย
พบว่า การทีเ่จ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเก่ียวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน จะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
ไม่มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับข้าราชการว่าสมรรถนะหลักสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการอย่างไรบ้าง และยังขาดการวางแผนร่วมกันในหน่วยงานภายในของ
กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับส านัก และส านักงานเขต ท าให้การพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญอาจยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ไม่สนใจที่จะน าสมรรถนะหลักมาปรับใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง สอดคล้องกับทฤษฎี
แรงจูงใจของ เฮอร์ซเบอร์ก (อ้างถึงใน บุญชัย  มูลธาร์, 2556) ได้กล่าวสรุปว่า การสื่อสารภายใน
องค์การเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงานของบุคลากร หากไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้อง
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กับบุคคลในองค์การ จะท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์การ
ก าหนดไว้ 
 4. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ครอบครัว สุขภาพ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเพื่อนร่วมงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ส่งผลให้การพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่ประสบ
ความส าเร็จ สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบอร์ก (อ้างถึงใน บุญชัย  มูลธาร์, 2556)  
ได้กล่าวสรุปว่า สภาพสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน อุปกรณ์
หรือเครื่องมือต่างๆ เป็นแรงจูงใจของบุคคล หากไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลใน
องค์การ จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ 

 
 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ควรส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก รู้จักน าสมรรถนะหลักมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา  ศรมณี, 2562) ได้กล่าวสรุปว่า 
การจัดกิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเพ่ิมความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ของ
บุคคลในองค์การจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัชพล  สมควร (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล ผลการวิจัยสรุปว่า การพัฒนาบุคลากร 
โดยการเพ่ิมเติมความรู้หรือสมรรถนะของบุคลากรด้วยการส่งไปฝึกอบรม การสอนงาน หรือ มีคู่มือใน
การปฏิบัติงาน จะท าให้บุคลากรมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่ท าเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ควรก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน มีสวัสดิการที่เหมาะสม และมี
รางวัลให้ข้าราชการตามแต่โอกาส สิ่งเหล่านี้ถือเป็นแรงจูงใจและเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้พัฒนาตนเองให้
มีสมรรถนะหลักตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด ซึ่งจะส่งผลให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมีผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชพล  สมควร (2561)  
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล ผลการวิจัยสรุปว่า การก าหนดความก้าวหน้าในอาชีพที่
ชัดเจน มีการขยายกรอบอัตราก าลังการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถเข้าถึงต าแหน่งที่สูงขึ้น
ได้มากข้ึน รวมถึงสวัสดิการอ่ืนๆ เป็นแรงจูงใจที่ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการสนับสนุนและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ ทั้งวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุส านักงาน และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีความเพียงพอต่อจ านวนข้าราชการ มีความใหม่
และทันสมัยอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะหลักตามที่
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กรุงเทพมหานครก าหนดได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะเทพ  ปุรณะดี (2561) ได้ศึกษาเรื่อง 
สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก ผลการวิจัยสรุปว่า  
การจัดสรรงบประมาณ ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างพอเพียง 
ถือเป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร สามารถพัฒนาสมรรถนะได้ 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสมรรถนะหลักของกรุงเทพมหานคร ควรน าสมรรถนะ
หลักท้ัง 5 สมรรถนะ มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
และก าหนดเป็นแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกคนมีสมรรถนะหลัก
ครบทั้ง 5 สมรรถนะ ตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรมัย  แก้วบรรจง 
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถหลักของข้าราชการพลเรือน ส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 1 – 13 ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ 1) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้
เข้ารับการพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ก าหนดให้มี
แผนพัฒนาบุคลากร 2) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการก าหนดเป้าหมาย การมีส่วนร่วม การก ากับดูแล 
รายงานความก้าวหน้า 3) ด้านการท างานเป็นทีม มีการมอบหมายงาน ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรม  
ย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน สัมมนาทางวิชาการ 4) ด้านการบริการที่ดี สร้างความตระหนัก  
ปลูกจิตส านึก เพิ่มช่องทางในการให้บริการ มีการประเมิน ศึกษาดูงาน 5) ด้านการยึดมั่นในความ
ถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม เน้นย้ าปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จัดกิจกรรม อบรม ยกย่องชมเชย 
  5. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยน าสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมาเป็นหลักในการประเมิน เพ่ือให้
ข้าราชการได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเอง และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะเทพ  ปุรณะดี (2561) ได้ศึกษาเรื่อง 
สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก ผลการวิจัยสรุปว่า  
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ และแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล จะท าให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก าหนดสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
ควรมีการจัดท าคู่มือ ค าอธิบายความหมาย แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก ระดับของ
สมรรถนะหลัก วิธีการวัดสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ชัดเจน ประโยชน์ของ
การน าสมรรถนะหลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้เห็นถึง
ความส าคัญในการน าสมรรถนะหลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
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 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก าหนดสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
ควรมีการสร้างมาตรวัดสมรรถนะหลัก วิธีการวัดสมรรถนะหลักท่ีชัดเจน ที่จะท าให้การวัดสมรรถนะ
หลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ และแจ้งให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ทราบถึงผลการ
ประเมินสมรรถนะหลัก เพ่ือให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเอง 
และพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะหลักตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด 
 3. ควรมีการกระตุ้นให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก เช่น การมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะหลักท่ีโดดเด่นกว่าคนอ่ืน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจและเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพัฒนาสมรรถนะหลักตามท่ี
กรุงเทพมหานครก าหนด ทั้งนี้การประเมินผลสมรรถนะหลักจะต้องเกิดขึ้นหลังจากท่ีมีเครื่องมือหรือ
มาตรวัดสมรรถนะหลักท่ีชัดเจนและน่าเชื่อถือ 
 4. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจะต้อง
วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ และการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีสมรรถนะหลักที่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ 
 5. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
ควรเปิดกว้างและสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงออกถึงสมรรถนะหลัก
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ไม่อคติ ไม่ท้วงติง หรือแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยจน
ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดก าลังใจ 
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