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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ  
บุคลากร ปัญหา และอุปสรรค ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการ  
ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยใช้วิธีวจิัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการ 
วิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน   
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประกอบด้วยปัจจัย 7 ด้าน คือ (1) ด้านกลยุทธ์ 
ขององค์การ ก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมก าหนดกลยุทธ์ 
(2) ด้านโครงสร้างองค์การการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจงานที่ชัดเจน การจัดโครงสร้างให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ (3) ด้านการปฏิบัติงาน การจัดระบบงานที่ชัดเจน มีแบบแผนการท างาน  
การแนะน าการปฏิบัติงาน (4) ด้านบุคลากร มีการวิเคราะห์ความต้องการ การคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับงาน 
การส่งเสริมความก้าวหน้า รวมทั้งค่าตอบแทนและสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน (5) ด้านทักษะ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความรู้เกี่ยวกับงาน การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะ (6) ด้านรูปแบบการบริหาร
จัดการ แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยผู้น าองค์การมภีาวะผู้น า มีเทคนิคใน
การก ากับติดตามดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ค าแนะน า การรับฟังความคิดเห็น (7) ปัจจัยด้านค่านิยม
ร่วมหรือวัฒนธรรมองค์การ สร้างวัฒนธรรมให้เกิดความรักในองค์การพร้อมทุ่มเทเสียสละให้กับ
องค์การ สร้างความ สัมพันธ์อันดี ปัญหา และอุปสรรค ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผล
การศึกษาพบว่า มีปัญหา 5 ด้าน คือ (1) ปัญหาด้านกลยุทธ์ขององค์การทีต่้องมีการปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์การด าเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ (2) ปัญหาด้านระบบการปฏิบัติงาน ไม่มีคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน (3) ปัญหาด้านบุคลากร การโอนย้ายของบุคลากร (4) ปัญหาด้านทักษะความรู้ บุคลากร
ยังขาดความรู้และยังไม่เข้าใจบทบาทภารกิจเท่าที่ควร (5) ปัญหาด้านรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร 
ในบางครั้งการสั่งการของผู้บริหารไม่ชัดเจน ไม่ได้รับค าแนะน า ส่วนข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรมีความชัดเจนในการก าหนดกลยุทธ์ การถ่ายทอด ไปสู่ไปสู่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรที่สอดคล้องกับทักษะที่ต้องการ 
และการปรับรปูแบบการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีมาสนับสนนุการท างาน  

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
                                                                                                               

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร : 
กรณีศึกษา ส านักยุทธศาสตร ์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง
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บทน า 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดกรอบ
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วน
ราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง 
ความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 ในปัจจุบันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นภารกิจของรัฐอย่างหนึ่ง ซึ่งถือเป็น
นโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ โดยปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย และท าให้เกิดปัญหาอื่นๆ หลายด้าน เช่น ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรม ด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น อีกทั้งรัฐต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดให้บรรลุผลส าเร็จ ทั้งนี้ ในการลดปัญหาต่างๆ ของปัญหายาเสพติดนั้น ในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุตามกรอบแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้การบริหาราชการ
แผ่นดินบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด บุคลากรภาครัฐมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปัจจุบันในภาครัฐได้ให้ความส าคัญการพัฒนา
ประเทศโดยได้ให้ความส าคัญในการด้านทรัพยากรมนุษย์มากข้ึน  

 แนวคิดการบริหารบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการยอมรับว่ามนุษย์ในองค์การเป็นทรัพยากร
ทีม่ีค่าสูงที่สุดขององค์การ หรือเรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) และเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีบ่งชี้
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวในการด าเนินงานในอนาคต ดั้งนั้น ผู้บริหารองค์การจึงต้องน า
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ (วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 3) 

 การกระตุ้นในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ 
ในหลายด้าน ซึ่งในแต่ละด้านล้วนแต่มีความส าคัญอย่างมากท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ทั้งด้านปัจจัยด้านความมั่นคง ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ปัจจัย
ความก้าวหน้าในสายงาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่บุคลากร 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านผู้น า  

 ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน 
ป.ป.ส.) มีภารกิจที่เก่ียวกับงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พัฒนา
งานวิจัยวิชาการด้านยาเสพติด เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการ ปฏิบัติการป้องกัน
และการปราบปรามยาเสพติดของประเทศ ก าหนดกรอบการจัดสรร วิเคราะห์ค าของบประมาณ และ
บริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ  ติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดวางระบบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด รวมทั้งประมวลข่าวสารหรือ วิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในทุก
ด้าน จากภารกิจงาน ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ส านักยุทธศาสตร์ (ส านักงาน ป.ป.ส.)  
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มีความส าคัญอย่างมากต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ ดังนั้น ในการด าเนินงาน
ต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรในหน่วยงาน โดยศึกษาปัจจัยต่างๆ ซึ่งปัจจัย
นั้น อาจมาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อ
องค์การ ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ สายการบังคับบัญชา ระบบงานขององค์การ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านี้ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพราะหากสามารถศึกษาถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ได้แล้วนั้น จะส่งผลให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากข้ึน  

  ผู้วิจัยเป็นบุคลากรของส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) จึงมีความสนใจที่จะวิจัยถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ศึกษาปัญหา และอุปสรรค เพ่ือน าผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ เอกสารราชการ  บทความทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย 
และวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview)   

 
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1.  ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ทีข่องส ำนักยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จ านวน 10 คน ดังต่อไปนี้ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ     1 คน  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    3 คน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     3 คน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     3 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview Guide) คือ เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถามและข้อก าหนดแน่นอน
ตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน  
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์  
เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ        
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น นโยบาย ค าสั่ง ประกาศ คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ 
ผู้ศึกษาเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยผู้ที่ศึกษาต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ตามข้อก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม 
จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็น เพ่ือสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็น ๆ เรียงล าดับตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

2. น าผลการวิจัยทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันของข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนามพบว่า 

 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง พบว่า ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญอย่างมาก และถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าในการ
บริหารงานองค์การ เพราะหากในการปฏิบัติงานบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจงานของ
องค์การก็สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น จึงต้องมีการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก จัดหาคนที่เหมาะสมเข้ามาท างานใน



 

 
5 
 

ต าแหน่งที่เหมาะสม การฝึกอบรมและการพัฒนา การวางแผนและพัฒนาในสายอาชีพ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การสานความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังมีปัจจัยด้าน
อ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรขององค์การ ทั้งด้านกลยุทธ์ขององค์การ 
โครงสร้างขององค์การ การบริหารงานของผู้บริหาร ผู้น าในองค์การสามารถควบคุมการบริหารงาน
และปรับปรุงวิธีบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
 ดังนั้น ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จในการบริหารงานขององค์การ เพราะหากสามารถทราบถึงปัจจัยที่
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ส านักงาน ป.ป.ส.) มีบทบาทที่ส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ ดังนั้น  
ในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรในหน่วยงาน โดยศึกษา
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งปัจจัยนั้น อาจมาจากหลายปัจจัย เช่น กลยุทธ์
ขององค์การ โครงสร้างขององค์การ ระบบการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ทักษะความรู้ของบุคลากร 
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เพราะหากสามารถศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แล้วนั้น จะส่งผลให้การด าเนินการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 

โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถปุระสงค์ของการศึกษา ดังนี้  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร   
ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักยุทธศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย  

1) ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์การ พบว่า กลยุทธ์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักยุทธศาสตร์ โดยในการก าหนดกลยุทธ์องค์การที่จะต้องค านึงถึง
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องการคาดการณ์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบในอนาคต การ
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ มีการก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน ซึ่งจะท า
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบทิศทางในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สามารถร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายได้ 

2) ปัจจัยโครงสร้างองค์การ พบว่า การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจงานที่ชัดเจน   
การท างานที่ไม่ซ้ าซ้อนกันในแต่ละส่วนงาน การจัดโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจ แผนงาน กลยุทธ์  
ที่ก าหนดไว้ สามารถใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ก าหนด จะท าให้ 
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน พบว่า การจัดระบบงานที่ชัดเจน มีกระบวนการและ
ขั้นตอนใน การท างาน การมีแบบแผนการท างานเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ การแนะน า
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การปฏิบัติงานจากหัวหน้างานให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเป็นวิธีการที่ดี และประหยัดเวลาในการ
เรียนรู้ งานของเจ้าหน้าที่ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้สามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างมาก  

4) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า ต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการด้านบุคลากร การ
พิจารณา คัดเลือกคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงกับลักษณะงาน การพิจารณามอบหมายงานและการ
จัดวาง บุคลากรให้เหมาะกับงาน รวมทั้งการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการวางแผนการ
พัฒนา บุคลากรอย่างเป็นขั้นตอนให้บุคลากรได้รับทราบว่าจะสามารถเลื่อนระดับการเติบโตในสาย
งานได้ อย่างไร รวมทั้งด้านค่าตอบแทนหรือการสร้างขวัญก าลังในในการปฏิบัติงานการสร้างแรงจูงใจ
ในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

5) ปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์การ พบว่า ความ
เชี่ยวชาญ ความรู้เกี่ยวกับงาน การก าหนดองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

6) ปัจจัยรูปแบบการบริหารจัดการ แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้น า
องค์การที่มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถก าหนดกลยุทธ์เป้าหมายอย่างชัดเจน ผู้น าต้องมี
เทคนิคในการก ากับติดตาม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชา การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งรูปแบบการบริหารงานของผู้บริหารจากที่กล่าวมาส่งผลให้เกิดขวัญ
และก าลังใจในการท างาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  7) ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม หรือวัฒนธรรมองค์การ พบว่า มีส่วนสนับสนุนต่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร หากสร้างวัฒนธรรมให้เกิดความรักในองค์การ พร้อม
ทุ่มเทเสียสละให้กับองค์การ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์การ การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งการสร้างค่านิยมการยอมรับนับถือผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในหน้าที่โดยไม่สนใจเรื่องของอายุหรือความอาวุโส 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัญหา และอุปสรรค ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 พบว่า ปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านัก
ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย 

1) ปัญหาด้านกลยุทธ์ขององค์การ เนื่องจากการท างานของส านักยุทธศาสตร์เป็นการ
ท างานซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด าเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ นโยบาย และข้อ
สั่งการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ในบางครั้งกระทบต่อแผนงานปฏิบัติงานที่ได้
วางไว้ก่อนหน้านี้มาแล้ว แผนการท างานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งในความไม่ชัดเจนส่งผลให้บุคลากรเกิดความ
สับสนในการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ  

2) ปัญหาด้านระบบการปฏิบัติงาน ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานท าให้เจ้าหน้าที่ที่มา
ปฏิบัติงานใหม่ไม่มีแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ รวมทั้งไม่ค่อยมีการสอนงาน หรือแนะน างานให้กับ
บุคลากรใหม่เท่าท่ีควร ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่มีความเข้าใจชัดเจนในการปฏิบัติงาน หรือมีความเข้าใจ 
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คาดเคลื่อน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด สิ้นเปลืองงบประมาณ หรือทรัพยากรต่าง ๆ  
และส่งผลให้งานไม่เสร็จทันระยะเวลาที่ก าหนด  

3) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาการโอนย้ายของบุคลากรของส านักยุทธศาสตร์  
เนื่องจากภาระงานของส านักยุทธศาสตร์ค่อนข้างหนักท าให้เกิดปัญหา การหมุนเวียนของบุคลากร
ที่มาปฏิบัติงานค่อนข้างบ่อย ท าให้งานไม่ต่อเนื่อง เกิดรอยต่อในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
เดิมและเจ้าหน้าที่ใหม่ 

4) ปัญหาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์การ บุคลากร 
ยังขาดความรู้ และยังไม่เข้าใจบทบาทภารกิจเท่าที่ควร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระงาน จึงไม่ค่อย
ได้รับการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้  

 5) ปัญหาด้านรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร ในบางครั้งการสั่งการของผู้บริหารอาจ
ไม่ชัดเจนการไม่ได้รับค าแนะน าในการท างาน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ท าให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติ ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความสับสน ไม่ทราบว่า
จะต้องปฏิบัติงานต่อไปในทิศทางใด ทั้งนี้เป็นข้อจ ากัดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการ
บริหารงานของผู้บริหารแต่ละคน 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พบว่า ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีดังนี้  

1) ความชัดเจนในการก าหนดกลยุทธ์ โดยให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดการยอมรับและต้องเป็นกลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีการ
ถ่ายทอดไปสู่ไปสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน ควรสร้างความเชื่อม่ันให้เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ 
ให้มีความเข้าใจกลยุทธ์ขององค์การไปในทิศทางเดียวกันถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์  

2) ควรมีการจัดท าคู่มือรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ควรส่งเสริมการท างานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติไปจนถึง
ผู้บังคับบัญชา 
 3) การคัดเลือกบุคลากรที่สอดคล้องกับทักษะที่ต้องการ โดยอาจรับโอนข้าราชการ  
ที่มีความช านาญหรือประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ รวมทั้งสร้าง
แรงจูงใจต่าง ๆ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้อยากปฏิบัติงานในส านัก
ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 4) การปรับรูปแบบการท างาน โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เทคโนโลยีในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต มาสนับสนุนการท างานของบุคลากร 
 

อภิปรายผล  
จากผลการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านัก 

ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” มีประเด็นที่น ามาอภิปราย   
3 ด้าน ดังนี้ 
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 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่ามีปัจจัยที่เก่ียวข้องและส่งผลต่อ  
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปัจจัยด้านปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์การ และโครงสร้างองค์การ 
พบว่า กลยุทธ์ขององค์การต้องมีความชัดเจนซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบทิศทางในการ
ปฏิบัติงาน และท าให้เจ้าหน้าที่สามารถร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ และการ
แบ่งโครงสร้างที่ชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อน สอดคล้องกับแนวคิดของ Mckinsey (อ้างถึง
ใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2562, หน้า 37-39) ตามทฤษฎี 7S ตามแบบจ าลอง (Mckinsey’s Model) 
กล่าวว่า กลยุทธ์ขององค์การมีความส าคัญอย่างยิ่ง ช่วยให้องค์การได้เปรียบในการแข่งขัน เป็น
แนวทางท่ีบุคคลภายในองค์การรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ  และ
โครงสร้างองค์การ การจัดระบบ ระเบียบให้กับบุคคล ลดความซ้ าซ้อนหรือความขัดแย้งในหน้าที่ ช่วย
ให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานในความรับผิดชอบ และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน พบว่า การจัด
ระบบงานที่ชัดเจน มีกระบวนการและขั้นตอนในการท างานส่งผลต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562) ที่ได้สรุปว่า มนุษย์มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดย
ในด้านตัวแปรด้านสถานการณ์ ระบุว่าสถานการณ์ของงานและสังคมในองค์การเกี่ยวข้องกับระบบ
และวิธีในการปฏิบัติงานส่งผลถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปัจจัยด้านบุคลากร และด้านทักษะ 
ความรู้ พบว่า ต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการด้านบุคลากร คัดเลือกคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรง
กับลักษณะงาน จัดวางบุคลากรให้เหมาะกับงาน รวมทั้งการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการ
วางแผนการพัฒนา รวมทั้งด้านค่าตอบแทนหรือการสร้างขวัญก าลังในในการปฏิบัติงานการสร้าง
แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญ ความรู้เกี่ยวกับงาน ท าให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Mondy & None (อ้างถึงใน วีณา  
พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562) ได้อธิบายว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร 
จะต้องด าเนินการจัดหาคนที่เหมาะสมเข้ามาท างานในต าแหน่งที่เหมาะสม โดยภารกิจด้านทรัพยากร
มนุษยน์ี้จะครอบคลุมถึงการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหาและคัดเลือก 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึง การฝึกอบรมและการพัฒนา การวางแผนและพัฒนาสายอาชีพ
ของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัมพร ฉันทพรม (2561) ที่ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา ส านักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีการจัดอบรมให้ความรู้
ที่เก่ียวกับงานที่ท าให้แก่เจ้าหน้าที่ มีสวัสดิการที่เพียงพอและจ่ายคา่ตอบแทนที่เหมาะสมและตรง
เวลา สนับสนุนและเพ่ิมโอกาสให้ได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562)  ได้อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีการที่องค์การสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
มาท างานในองค์การ ท าให้องค์การได้บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยรูปแบบการบริหารจัดการ  แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร พบว่า ผู้น าองค์การที่มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่ ชัดเจน สามารถก าหนดกลยุทธ์เป้าหมาย
อย่างชัดเจน ผู้น าต้องมีเทคนิคในการก ากับติดตาม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ค าแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรวิชญ์ เวชกิจ (2556) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยสรุปว่า 
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ปัจจัยด้านภาวะผู้น านั้น ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยเห็นว่าหากผู้น าในหน่วยงานไม่สามารถควบคุม
การบริหารงานและปรับปรุงวิธีบริหารจัดการ จะส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้าน
ค่านิยมร่วม หรือวัฒนธรรมองค์การ พบว่า มีส่วนสนับสนุนต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
บุคลากร หากสร้างวัฒนธรรมให้เกิดความรักในองค์การ พร้อมทุ่มเทเสียสละให้กับองค์การ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคบับัญชา สอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2561) ได้สรุป
ทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ ในขั้นที่ 3 ค้นความเป็นที่รักใคร่ ความผูกพันของสังคม (love needs) เกิด
ความต้องการใหม่ โดยต้องการให้เป็นที่รักใคร่ของคนในสังคม ต้องการเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน ให้
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความอบอุ่นทางใจ  

2. ปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านัก
ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีดังนี้  
 1) ปัญหาด้านกลยุทธ์ขององค์การ เนื่องจากการท างานของส านักยุทธศาสตร์เป็นการ
ท างานซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด าเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ นโยบาย และข้อ
สั่งการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ในบางครั้งกระทบต่อแผนงานปฏิบัติงานที่ได้
วางไว้ก่อนหน้านี้มาแล้ว แผนการท างานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งในความไม่ชัดเจนส่งผลให้บุคลากรเกิดความ
สับสนในการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ พิบูล ทีปะปาล (อ้างถึงใน ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, 2562) กล่าวถึงประโยชน์ของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง จะลดลงจากการที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท ากลยุทธ์ย่อมท าให้เขาเกิดความพอใจจากการตัดสินใจของเขาเอง จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะ
ยอมรับ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

2) ปัญหาด้านระบบการปฏิบัติงาน ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานท าให้เจ้าหน้าที่ที่มา
ปฏิบัติงานใหม่ไม่มีแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ รวมทั้งไม่ค่อยมีการสอนงาน หรือแนะน างานให้กับ
บุคลากรใหม่เท่าท่ีควร ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่มีความเข้าใจชัดเจนในการปฏิบัติงาน หรือมีความเข้าใจ 
คาดเคลื่อน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด สิ้นเปลืองงบประมาณ หรือทรัพยากรต่าง ๆ  
และส่งผลให้งานไม่เสร็จทันระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนัมพร ฉันทพรม 
(2561) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา ส านัก
พิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในส านักพิกัดอัตราศุลกากร โดยปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม โดยในการมีทีมงานที่ดี
สามารถพ่ึงพาช่วยเหลือให้ค าปรึกษาซ่ึงกันและกัน มีการปรึกษาหารืออภิปรายร่วมกัน และมีหัวหน้า
ทีมท่ีดีคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ  
 3) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาการโอนย้ายของบุคลากรของส านักยุทธศาสตร์  
เนื่องจากภาระงานของส านักยุทธศาสตร์ค่อนข้างหนักท าให้เกิดปัญหา การหมุนเวียนของบุคลากร
ที่มาปฏิบัติงานค่อนข้างบ่อย ท าให้งานไม่ต่อเนื่อง เกิดรอยต่อในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
เดิมและเจ้าหน้าที่ใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัตราพร  ชนะการณ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยสรุปว่า การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าท างานสามารถด าเนินการ โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้
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จากการวิเคราะห์งานอันได้แก่ ค าบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เพ่ือให้ได้คนที่มี
ความรู้ความสามารถในปริมาณท่ีเหมาะสม มีการจัดวางตัวบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามความรู้
ความสามารถได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ได้มีโอกาสท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ  

4) ปัญหาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์การ บุคลากรยัง
ขาดความรู้ และยังไม่เข้าใจบทบาทภารกิจเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัมพร ฉันทพรม 
(2561) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา ส านัก
พิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร ผลการวิจัยสรุปว่า หากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน ความไม่พร้อมในการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

5) ปัญหาด้านรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร ในบางครั้งการสั่งการของผู้บริหารอาจไม่
ชัดเจนการไม่ได้รับค าแนะน าในการท างาน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ท าให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติ ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความสับสน ไม่ทราบว่า
จะต้องปฏิบัติงานต่อไปในทิศทางใด ทั้งนี้เป็นข้อจ ากัดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการ
บริหารงานของผู้บริหารแต่ละคน   

3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนี้  
 1) ความชัดเจนในการก าหนดกลยุทธ์ โดยให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดการยอมรับและต้องเป็นกลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีการ 
ถ่ายทอดไปสู่ไปสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน มีความเข้าใจกลยุทธ์ขององค์การไปในทิศทางเดียวกัน
ถึงแมจ้ะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ David  (อ้างถึงใน ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, 
2562) ได้กล่าวสรุปว่า มีการวางแผนอย่างเป็นระบบพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอใน
อนาคตทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอกและจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ และพนักงานมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวัตถุประสงค์องค์การ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมทั้งการให้
ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เป็นอย่างดีในการพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ        
 2) ควรมีการจัดท าคู่มือรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถ  
ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ควรส่งเสริมการท างานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติไปจนถึง
ผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช  ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลา ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านความมัน่คงก้าวหน้าในงาน งานที่ได้รับมอบหมายมีส่วนส่งเสริมให้
ได้รับความก้าวหน้า มีโอกาสได้เรียนรู้ระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ และมีโอกาสในการพัฒนา
งานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ท าให้รู้สึกว่าจะมี อนาคตที่ดขีึ้น มีความรู้สึกชอบและสนุกกับงานที่ท า  
มีคู่มือการปฏิบัติงานและมีค าสั่งการปฏิบัติงานที่ท าให้สามารถท างานได้สะดวกและง่ายขึ้น  
 3) การคัดเลือกบุคลากรที่สอดคล้องกับทักษะที่ต้องการ โดยอาจรับโอนข้าราชการ  
ที่มีความช านาญหรือประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ รวมทั้งสร้าง
แรงจูงใจต่าง ๆ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้อยากปฏิบัติงานในส านัก
ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562)  ได้กล่าว
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สรุปว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการวิเคราะห์งานการวางแผน  
การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้องค์การจะได้
คนเก่งคนดีเข้ามาท างาน โดยบุคลากรเหล่านั้นจะจงรักภักดีและทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้กับองค์การอย่างเต็มที่ 
  4) การปรับรูปแบบการท างาน โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เทคโนโลยีในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต มาสนับสนุนการท างานของบุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของ วงพักตร์  ภู่พันธ์
ศรี (2561) ได้กล่าวสรุปว่า นวัตกรรม (Innovation) คือ กระบวนการที่เริ่มความคิด การปฏิบัติที่ไม่
เคยมีหรือดัดแปลง ปรับปรุง ลงมือประดิษฐ์ พัฒนาให้ดีขึ้นเกิดผลลัพธ์เป็นนวัตกรรม ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักยุทธศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

 1. ในการก าหนดกลยุทธ์องค์การต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วม
เจ้าหน้าที่ในการจัดท ากลยุทธ์ขององค์การ เพ่ือให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และท าให้
บุคลากรได้เห็นทิศทางในการด าเนินงานอย่างชัดเจน พร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ควรมีการจัดท าคู่มือรายละเอียดการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติใหม่ได้ศึกษา
เรียนรู้ ท าให้บุคลากรเข้าใจในขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็วขึ้น 
 3) การคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะหรือประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้อยาก
ปฏิบัติงานในส านักยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  
 4) ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และศึกษานวัตกรรม
ใหม่ๆ มาสนับสนุนการท างานของบุคลากร ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน
มากขึ้น 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปอาจจะศึกษาในบริบทของส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 1 - 9 /
กทม. เพ่ือให้ทราบถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 2) ศึกษาหน่วยงานบูรณาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด เพ่ือทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายมากขึ้น  
 3) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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