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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม 
(mixed method) ซึ ่งใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เป็นหลักและข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative data) สนับสนุน โดยการส ัมภาษณ์จากผู ้ ให ้ข ้อม ูลหลัก จ ำนวน 9 คน และ
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) ด้านบริการที่ดี (3) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 (4) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม (5) ด้านการทำงานเป็นทีม แนวทาง  
ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คือ การฝึกอบรม และพัฒนา การมอบหมายงาน การหมุนเวียน
สับเปลี่ยนงาน การสอนงาน การมีพ่ีเลี้ยง การให้คำปรึกษาแนะนำ การติดตาม การทำกิจกรรมร่วมกัน 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูงานนอกสถานที่ และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ส่วนปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคด้านภารกิจ
งานที่มีปริมาณมากไม่สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่  ปัญหาและอุปสรรคด้านระบบการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรที่ไม่สอดคล้องบทบาทภารกิจและขาดความต่อเนื่อง ปัญหาและอุปสรรคด้านการ
โยกย้าย/สับเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยเกินไป ปัญหาและอุปสรรคด้านการมอบหมายหน้าที่ไม่ตรงกับ
ตำแหน่ง ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากรไม่ใส่ใจ/ไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคด้านหลักสูตรในการอบรมที่ไม่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ โดยระดับสมรรถนะหลัก 
การทำงานในปัจจุบันของบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ได้ดังนี้ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ด้านการทำงานเป็นทีม  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และด้านการบริการที่ดี ตามลำดับ 

คำสำคัญ : สมรรถนะ สมรรถนะหลัก การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำนักยุทธศาสตร์ 
บุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส. 
 
                                                                                                               

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ ภายใตแ้นวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามคำแหง



 

 
2 
 

บทนำ 
 ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ ทั้งนี้ เนื่องจากมนุษย์  
เป็นผู้ทำให้ทรัพยากรอ่ืน ๆ มีคุณค่าในการบริหารองค์การ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณค่า โดยการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 1) 
แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการยอมรับว่ามนุษย์ในองค์การเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  
สูงที่สุดขององค์การ หรือที่เรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) และเป็นปัจจัยสำคัญที่บ่งชี ้ถึง
ความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารในองค์การจึงต้อ งนำ
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญที่จะช่วยให้
องค์การเจริญเติบโต ซึ่งเป็นผลมาจากการได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำงานกับองค์การ
ช่วยให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและกำลังใจที่ดี เกิดความจงรักภักดีในองค์การและ
ลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับองค์การ ส่งผลให้สังคมโดยรวมมีความสงบสุข (วีณา  
พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 3) การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการสำคัญของการบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร ให้มีความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ทำให้สามารถปฏิบัต ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน  ทำให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการนำเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชน
มาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  การบริหารงานแบบ
มืออาชีพ การคำนึงถึงหลักความคุ ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรั ดและเป็นไปในแนวราบ 
การเปิดโอกาส ให้เอกชนได้เข้ามาแข่งขัน การให้บริการสาธารณะ การให้ความสำคัญต่อค่านิยม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนโดยคำนึงถึง
คุณภาพเป็นสำคัญ (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ , 2561, หน้า 31) ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการของภาครัฐที่จะ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งแนวคิด
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนด ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นไปตาม
หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งการบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชน
ได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ยังปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ซึ่งกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศในการ
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ให้บริการประชาชน การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ  
ภาคประชาชน การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และการสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื ่อเข้าสู ่การเป็นประชาคมอาเซียน  โดยให้
ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะและมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ มีความคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการในการปฏิบัติงาน ที่ยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ
ทุกระดับอย่างจริงจัง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในสายงานประเภทบริหารและ
สายงานประเภทวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจในงานของอีกสายงานด้วย (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2556) ซึ ่งสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้นำหลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างให้การทำงานของข้าราชการและส่วนราชการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 สมรรถนะในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน หมายถึง คุณลักษณะ 
เชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคล
สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์การ โดยภาคราชการพลเรือนกำหนดประเภทของสมรรถนะ
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้อธิบายว่า สมรรถนะหลัก 
หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กำหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ  
เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการ 
พลเรือน ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) บริการที่ดี 3) การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และ 5) การทำงานเป็นทีม 
(สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552, หน้า 3-4) 

สำนักยุทธศาสตร์ เป็นส่วนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) มีบทบาทภารกิจหลักเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พัฒนางานวิจัย และวิชาการด้านยาเสพติด เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดทำแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนดกรอบการจัดสรร วิเคราะห์คำขอ และบริหาร
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำนวยการ ประสาน กำกับการดำเนิน ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมไปถึงวางระบบ
ข้อมูลเพื ่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด และระบบข้อมูลเพื ่อการกำหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศ โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 7 ส่วน 
ได้แก่ 1) ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ 2) ส่วนติดตามและประเมินผล 3) ส่วนแผนงานและ
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งบประมาณ 4) ส่วนเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์ 5) ส่วนพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 6) ส่วนอำนวยการ
คณะกรรมการระดับนโยบาย และ 7) ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส.  

จากบทบาทภารกิจของสำนักยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นได้ว่าสำนักยุทธศาสตร์ 
มีความสำคัญอย่างมากต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ ดังนั้น การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องให้ความสนใจในการพัฒนาสมรรถนะ
การทำงานของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างให้การทำงานของบุคลากรภายในสำนักยุทธศาสตร์ สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจขององค์การ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และ  
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ สำนักยุทธศาสตร์จำเป็นต้องมีการพัฒนา
และยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจในปัจจุบันและ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และส่งผลให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

ผู้วิจัยเป็นบุคลากรของสำนักนักยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนบทบาทภารกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์ การ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื ่อศ ึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำน ักย ุทธศาสตร์  สำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ่ 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์  สำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) : ในการทำงานเกิดขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษ 
ที่ 1970 โดยนักวิชาการชื่อ David McClelland เป็นผู้ริเริ่มศึกษาและวิจัยว่า ทำไมบุคลากรที่ทำงาน
ในตำเหน่งเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกต่างกัน McClelland แยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจาก
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานพอใช้แล้วจึงศึกษาว่าบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการทำงานที่แตกต่างกัน
อย่างไร ผลการศึกษาสรุปได้ว่า บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งที่เรียกว่า สมรรถนะ(Competency) 
และในปี ค.ศ. 1973 McClelland ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง "Testing for Competence rather 
than Intelligence" ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของแนวคิดเรื่องสมรรถนะ (รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล, 2556, 
หน้า 22) McClelland  (อ้างถึงใน รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล, 2556, หน้า 23) ได้ให้คำจำกัดความของ
สมรรถนะ (Competency) ไว้ว่าเป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้
ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่ง Spencer 
and Spencer (อ้างถึงใน รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล, 2556, หน้า 23) ให้ความหมายที่สอดคล้องกับ 
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McClelland ว่าสมรรถนะ คือ คุณลักษณะของบุคคลและได้ขยายความหมายของสมรรถนะไว้ว่า 
สมรรถนะเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล (Underlying characteristic) เป็นเหตุหลักที่ส่งผลให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงานได้ผลสูงสุด ขณะที่ Good (อ้างถึงใน รัตติ
นันท์ ฏิระวณิชย์กุล, 2556, หน้า 23) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง ทักษะ (Skill) 
ความคิดรวบยอด (Concept) และเจตคติ (Attitude) ที ่ต ้องมีในการปฏิบัต ิงานทุกประเภท 
เป็นความสามารถอย่างหนึ่งในการนำเอาหลักการแนวคิดทฤษฎี รวมทั้งเทคนิคในสาขาวิชาต่าง ๆ  
มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เพื ่อทำงานและแก้ปัญหาให้ได้ผลอย่างสูงสุด  และสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดนิยามของสมรรถนะว่าเป็น “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงาน
ได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืน ๆ ในองค์กร” (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548, หน้า 4) 

การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ได้นำหลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างให้การทำงานของ
ข้าราชการและส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น การนำหลักสมรรถนะมาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นการขยายขอบเขตของคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งแต่เดิมเน้นเฉพาะ
ความรู้ความสามารถ แต่พบว่าบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในระดับใกล้เคียงกัน แสดงผลงานในระดับที่
แตกต่างกันมาก ดังนั้น การที่บุคคลจะแสดงผลงานที่ดีได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
ความรู้ความสามารถที่บุคคลมี สิ่งที่นักวิชาการสนใจคือ อะไรทำให้บุคคลแสดงผลงานแตกต่างกัน 
นั่นก็คือคุณลักษณะเชิงลึกของบุคคลที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมในการทำงาน ดังนั้น การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแบบอิงสมรรถนะจึงได้ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการทำงานของ
บุคคลที่ทำให้เกิดผลงานที่โดดเด่น (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552, หน้า 1)  

สมรรถนะในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน หมายถึง หมายถึง คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคล
สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์การ โดยภาคราชการพลเรือนกำหนดประเภทของสมรรถนะ
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้อธิบายว่า สมรรถนะหลัก 
หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กำหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ  
เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการ 
พลเรือน ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) บริการที่ดี 3) การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และ 5) การทำงานเป็นทีม 
(สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552, หน้า 3-4) 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร : คนหรือบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากท่ีสุดในองค์กร 
เพราะองค์กรประกอบด้วยคน โครงสร้างองค์กร วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม จากปัจจัยทั้งหมด
บุคลากรถือเป็นปัจจัยหลักและหัวใจขององค์กร มนุษย์เป็นผู้กำหนดให้มีโครงสร้างขององค์กร วัสดุอุปกรณ์ 
สิ่งแวดล้อม และการบริหารองค์กร ดังนั้นหากองค์กรใดขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ก็จะทำให้ยาก 
ที่องค์กรจะมีความก้าวหน้าและพัฒนา ทุกองค์กรจึงให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ตั ้งแต่
กระบวนการสรรหา การคัดเลือก และการพัฒนา เพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีและมีศักยภาพมาร่วม งาน 
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ในองค์กร ในปัจจุบัน แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่การพัฒนาเปรียบเสมือนการ
ลงทุนและเป็นเรื่องที่สิ้นเปลือง มาเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของบุคลากร สร้างความ
ได้เปรียบ ในการแข่งขันกัน (Competitive Advantage) ศักยภาพจึงเป็นการประเมินถึงขีดความสามารถ 
ของบุคลากร สมรรถนะจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินว่าบุคลากรมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด 
(วรรนิษา มักมะยม, 2561) การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development : HRD) คือ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเพิ่มโอกาสให้บุคลากร
ในองค์กรมีสมรรถนะที่สูงขึ ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างดีอันเป็นผลต่อการ
เจริญเติบโตก้าวหน้าของบุคลากร และองค์การ การพัฒนาบุคลากร เป็นการใช้การฝึกอบรม (training) 
การพัฒนาองค์การ (Organize Development) และการพัฒนาอาชีพ (Career Development) 
อย่างบูรณาการ เพ่ือจะเพ่ิมประสิทธิผลของบุคลากร (รุ่งรัตนา บุญ-หลง, 2560-2561) 

แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ : การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการนำเอา
แนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงาน
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคำนึงถึงหลักความคุ ้มค่า การจัดการ
โครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การ
ให้ความสำคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 31)  
สำหรับเหตุผลที่มีการนำแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ เนื่องจาก 1) กระแสโลกาภิวัตน์
ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็ น
อย่างยิ่งสำหรับองค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องเพ่ิมศักยภาพและความยึดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน
เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 2) ระบบราชการไทยมีปัญหาที่สำคัญคือ
ความเสื่อมถอยของระบบราชการและขาดธรรมาภิบาล และหากภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการ
บริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสู ่องค์กรสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
อนาคตด้วย (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 31) ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะนำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (mixed method) เป็นการผสมผสาน 

วิจ ัย เช ิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
ซึ่งผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก และใช้การวิจัยเชิงปริมาณสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน ในการการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิจัยสนาม (Field research)
และการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ผู้วิจัยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
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วิจัยเอกสาร (Documentary research) ด้วยการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ เอกสารราชการ บทความทางวิชาการร วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต 
รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  รวมทั้งการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการประกอบข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป 
ในขณะที่การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้มีการออกแบบสัมภาษณ์ท่ีมีความยืดหยุ่นเปิดกว้าง และ
มีการนำคำสำคัญ (Keywords) มาใช้ประกอบการชี้นำในการสัมภาษณ์ อีกทั้งยังได้ทำการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 9 คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้
วิธีการวิจัยสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นโดยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั ้งนี ้ เป็นข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
หลักด้วยวิธีการเจาะจงผู้ให้ข้อมูล โดยที่ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลมาดำเนินการวิเคราะห์เพื่อการนำไปสู่การค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ต่อไป 
ซึ่งในส่วนของการกำหนดผู้ให้ข้อมูลหลักสำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้มี จำนวน 9 คน ประกอบด้วย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
จำนวน 4 คน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 คน ซึ่งมีสาระสำคัญในการ
กำหนดคำถามสำหรับนำไปใช้ในการสัมภาษณ์ (Interview) ดังต่อไปนี้ 
  1. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ควรเป็นอย่างไร  
   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1.2 บริการที่ดี 
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
1.4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
1.5 การทำงานเป็นทีม 

  2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีอะไรบ้าง 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยสำรวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถาม 
ข้าราชการของสำนักยุทธศาสตร์ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ 
จำนวน 41 คน แลประเภททั่วไป จำนวน 9 คน โดยเก็บข้อมูลจากทุกคน แบบสอบถาม ประกอบด้วย 
2 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที ่ 1 แบบสอบถามเกี ่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์
แบบสอบถาม จำนวน 7 ข้อ 
  ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

 ประการแรก ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

ตารางที ่1 แสดงข้อมูลด้านเพศ ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์  

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
    ชาย 
    หญิง 

16 
34 

32 
68 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 1 ข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68 และ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 32 

ตารางที ่2 แสดงข้อมูลช่วงอายุ ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์  

ช่วงอายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 

    51 ปีขึ้นไป 

8 
22 
10 
10 

16 
44 
20 
20 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 2 ข้อมูลด้านช่วงอายุ ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมามีอายุ 41 - 50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 และ
ลำดับสุดท้ายมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 16 

ตารางที ่3 แสดงข้อมูลระดับการศึกษา ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์  

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

    ปริญญาเอก 

8 
15 
27 
0 

16 
30 
54 
0 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 3 แสดงข้อมูลระดับการศึกษา ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่  
มีการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30 และ
ลำดับสุดท้ายระดับต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16 
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ตารางที ่4 แสดงข้อมูลประเภทตำแหน่ง ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์  

ประเภทตำแหน่ง จำนวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทตำแหน่งทั่วไป 

    ประเภทตำแหน่งวิชาการ 
9 
41 

18 
82 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 4 แสดงข้อมูลประเภทตำแหน่ง ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่
ตำแหน่งประเภทวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 82 และตำแหน่งประเภททั่วไป คิดเป็นร้อยละ 18 

ตารางที ่5 แสดงข้อมูลระดับตำแหน่งประเภททั่วไป ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์  

ระดับตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดับปฏิบัติงาน 
ระดับชำนาญงาน 
ระดับอาวุโส 

    ระดับทักษะพิเศษ 

3 
6 
0 
0 

33.33 
66.67 

0 
0 

รวม 50 100 

 จากตารางที่ 5 แสดงข้อมูลระดับตำแหน่งประเภททั่วไป ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ 
ส่วนใหญ่ระดับชำนาญงาน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และระดับปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ตารางที ่6 แสดงข้อมูลระดับตำแหน่งประเภทวิชาการ ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์  

ระดับตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
    ระดับปฏิบัติการ 

ระดับชำนาญการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ 

    ระดับทรงคุณวุฒิ 

21 
14 
5 
1 
0 

51.21 
34.14 
12.19 
2.43 

0 

รวม 50 100 

 จากตารางที่ 6 แสดงข้อมูลระดับตำแหน่งประเภทวิชาการ ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ 
ส่วนใหญ่ระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 51.21 รองลงมาระดับชำนาญการ คิดเป็นร้อยละ 34.14 
ลำดับที่ถัดไประดับชำนาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 12.19 และลำดับสุดท้ายระดับเชี่ยวชาญ  
คิดเป็นร้อยละ 2.43 
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ตารางที ่7 แสดงข้อมูลช่วงอายุราชการ ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ 

อายุราชการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่า 5 ปี 
5 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 

    20 ปีขึ้นไป 

22 
5 
5 
1 
17 

44 
10 
10 
2 
34 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 7 แสดงข้อมูลช่วงอายุราชการ ของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่ 
มีอายุราชการต่ำกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาอายุราชการ 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 34 
ลำดับถัดไปมีอายุราชการระหว่าง 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 ถัดไปมีอายุราชการระหว่าง 11 - 15 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 10 และลำดับสุดท้ายอายุราชการระหว่าง 16 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2 

 ประการที่สอง ข้อมูลระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงาน ในปัจจุบันของข้าราชการสำนัก
ยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 8 ระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน (n=50) 

ระดับสมรรถนะหลัก 
การปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

�̅� แปลความ ลำดับ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. บริการที่ดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
5. การทำงานเป็นทีม 

4.06 
3.98 
4.02 
4.12 
4.04 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2 
5 
4 
1 
3 

เฉลี่ย 4.04 มาก  
 

จากตารางที่ 8 สามารถอธิบายระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของข้าราชการ
สำนักยุทธศาสตร์ พบว่าระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ 
สรุปภาพรวม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยนสูงสุด คือ ด้านการ
ยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมาด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 ลำดับถัดไป ด้านการทำงานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ลำดับถัดไป ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และลำดับสุดท้าย ด้านการบริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 

 ประการที่สาม แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ ภายใต้แนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีดังนี ้
 1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย (1) การกำหนดเป้าหมาย/แนวทางในการปฏิบัตงิาน 
เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 
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รวมเร็วและมีประสิทธิภาพ (2) การอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน (3) การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้ มีการสอนงาน/มีพี่เลี้ยง ทำหน้าที่แนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำงาน (4) การจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจลำดับขั้นตอนการทำงานภาพรวม และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5) การวางเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Career Path) เพื่อสร้าง
ความตระหนักให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (6) การมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนและการ
กำกับติดตามผลการอย่างใกล้ชิด (7) การสร้างแรงจูงใจ/ปรับปรุงค่าตอบแทน/การให้รางวัล ให้เหมาะสม
กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายา
เสพติด (8) การส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้สามารถพัฒนางานของตนให้ดียิ่งขึ้นไปได้ 

2. ด้านบริการที่ดี ประกอบด้วย (1) การสร้างค่านิยม ทัศนคติ และสร้างจิตสำนึกที่ดี มีจิตอาสา
และการให้บริหารที่ดี เพื่อให้เกิดการบริการที่ดี (2) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีศิลปะ 
ในการสื่อสารการประสานงาน และการให้บริการที่ดี (3) การมอบหมายงานที่มีลักษณะต้องมีการติดต่อ 
ประสานงาน และการบริการ (4) การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในงานด้านการบริการที่ดี 
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและรวมเร็ว (5) การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการให้บริการที่ดี เพื่อสามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงและแก้ไข  
และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ ่งขึ ้น (6) การให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการที่ดี  
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการให้บริการที่ดี (7) การสรุปปัญหาและอุปสรรคในการทำงานภายในทีม 
เพ่ือปรับปรุงวิธีการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  

3. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ประกอบด้วย (1) การสร้างค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ 
มีความใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมจากงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน (2) การ
มอบหมายงานที่มีลักษณะเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ และความเชี่ยวชาญ (3) การศึกษาองค์ความรู้ 
รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ (4) การอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง (5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และ
สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อนำมาพัฒนางานและ
เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น (6) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัต ิ ในแต่ละเร ื ่องไว้อย่างละเอียด (7) การกำหนดระยะเวลาในการครองครองตำแหน่ง 
เช่น เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและงบประมาณ ควรกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2-3 ปี 
(8) การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือเป็นการจูงใจให้เจ้าหน้าที่พัฒนาตนเอง 
สั่งสมประสบการณ์ และผลงานได้ตามเส้นทางที่วางไว้ (9) ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาตนเอง ศึกษาองค์ความรู ้ใหม่ๆ และนำเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ใหม่ ๆ มาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

4. ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย (1) การอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม หลักธรร
มาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (2) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ 
การปลูกฝังค่านิยมร่วม การสร้างจิตสำนึก เพื่อให้บุคลากรมีภาคภูมิใจในตนเอง รักองค์กร ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงอุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม (3) ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในสังกัด และสอนให้ปฏิบัติตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง
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เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นข้าราชการ (4) มีการเชิดชูเกียรติหรือการประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตนยึดมั่นใน
ความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม  

5. ด้านการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย (1) การจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
เพื ่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีต่อกัน (2) การจัดอบรมให้ความรู ้เกี ่ยวกับการทำงานเป็นทีม 
อย่างต่อเนื่อง (3) การสร้างความเข้าใจร่วมกัน กำหนดบทบาทหน้าที่ทั้งของผู้นำทีมและผู้สนับสนุนทีม 
(4) การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักยอมรับในแตกต่าง เพื่อให้การทำงานของทีม
ประสบความสำเร็จ (5) การมอบหมายภารกิจให้ทำงานเป็นทีมเฉพาะกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายส่วน 
มารับผิดชอบการทำงานร่วมกัน (6) การให้รางวัลให้ทีมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีม 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน (7) การสร้างบรรยากาศความเป็นพ่ีเป็นน้อง มีความ
เอ้ืออาทร เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในการทำงาน 

 ประการที่สี่ ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์  ภายใต้
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีดังนี้ 

1. ปัญหาและอุปสรรคด้านภารกิจงานที่มีปริมาณมาก ทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 

2. ปัญหาและอุปสรรคด้านระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่ไม่สอดคล้องบทบาทภารกิจและ
ขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มีการติดตาม ทำให้ไม่สามารถพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร  

3. ปัญหาและอุปสรรคด้านระบบ/ขั้นตอนการทำงานที่มีขั้นตอนยุ่งยาก ส่งผลให้การทำงาน
เกิดความล่าช้า เช่น กรณีการตรวจแก้ไขหนังสือราชการ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจหนังสือแก้ไขใน
ประเด็นเล็กน้อย หรือความสละสลวยของคำ เสียเวลาเสนอเรื่องใหม่ มากกว่าจะให้ความสำคัญของ
การส่งหนังสือออกไปให้ทันเวลาภายในกำหนด 

4. ปัญหาและอุปสรรคด้านเวลา เนื่องจากแต่ละส่วนได้รับมอบหมายภาระงานในปริมาณที่มาก 
จึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาในการพัฒนาสมรรถนะของตัวเอง รวมทั้งการประชุมที่มีมากเกินไป  

5. ปัญหาและอุปสรรคด้านการโยกย้าย/สับเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยเกินไป เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

6. ปัญหาและอุปสรรคด้านการมอบหมายหน้าที่ไม่ตรงกับตำแหน่ง ไม่เป็นระบบ ขาดแนวทาง 
ที่ชัดเจน  

7. ปัญหาและอุปสรรคด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
8. ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากรไม่ใส่ใจ/ไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 
9. ปัญหาและอุปสรรคด้านหลักสูตรในการอบรมที่ไมต่รงกับงานที่รับผิดชอบ 

 อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่   
อภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังนี้  

1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย/แนวทางในการในปฏิบัติงานให้
ชัดเจน มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานและบุคลากรสามารถนำองค์ความรู ้มาปรับปรุงพัฒนาวิธ ีการทำงานให้มีคุณภาพและ
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เนตรนภา ตะลาด และ อาคม อึ่งพวง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ด้านวิชาการ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ควรมีการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ท้าทายความสามารถ 
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ มีการอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ใหม ่ๆ และสามารถนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานได้  

2. ด้านบริการที่ดี ประกอบด้วย การสร้างค่านิยม ทัศนคติ และสร้างจิตสำนึกที่ดี มีจิตอาสา
และการให้บริหารที่ดี เพื่อให้เกิดการบริการที่ดี การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีศิลปะในการ
สื่อสารการประสานงาน และการให้บริการที่ดี การมอบหมายงานที่มีลักษณะต้องมีการติดต่อ 
ประสานงาน และการบริการ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในงานด้านการบริการที่ดี เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและรวมเร็ว การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการให้บริการที่ดี เพื่อสามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงและแก้ไขและพัฒนา  
การให้บริการที่ดียิ่งขึ้น การให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการที่ดีเพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจในการให้บริการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ ปวีณา หงษ์เทศ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนกลาง ของสำนักงานศาลยุติธรรม ผลการศึกษาพบว่า แนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนกลางของสำนักงานศาลยุติธรรม ควรมี
การให้รางวัลแก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร  

3 ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ประกอบด้วย การสร้างค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ 
มีความใฝ่หาความรู ้ เพิ ่มเติมจากงานที ่ได้ร ับมอบหมาย เพื ่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน  
การมอบหมายงานที่มีลักษณะเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ การศึกษาองค์ความรู้ 
รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ การอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง มีเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ 
และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อนำมาพัฒนางาน
และเกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติในแต่ละเรื่องไว้อย่างละเอียด ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรมัย แก้วบรรจง (2557) ได้ศึกษาเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน สำนักงานศึกษาธิการภาค 
1-13 ผลการศึกษาพบว่า แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ด้านการสั ่งสมความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมไปถึงมีการกำหนด
แผนพัฒนาบุคลากร 

4. ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย การอบรม/สัมมนา
เกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
วัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ การปลูกฝัง
ค่านิยมร่วม การสร้างจิตสำนึก เพ่ือให้บุคลากรมีภาคภูมิใจในตนเอง รักองค์กร ยึดมั่นในความถูกต้อง 
ชอบธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ เนตรนภา ตะลาด และ อาคม อ่ึงพวง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ด้านวิชาการ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ควรสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง รักองค์การ และสนับสนุนให้บุคลากรมุ่งเน้นการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  

5. ด้านการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับ เนตรนภา ตะลาด และ อาคม อึ่งพวง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษา
พบว่า แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
ด้านการทำงานเป็นทีม ควรจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงาน 
เป็นทีม โดยมีการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ เพ่ือสร้างความสามัคคีแก่สมาชิกในทีม 

สำหรับปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์  สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
อภิปรายผลได้ ดังนี้ (1) ปัญหาและอุปสรรคด้านภารกิจงานที่มีปริมาณมาก ทำให้เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิตารีย์ ธาดาวิริยะโชติ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
สมรรถนะของผู้บริหารส่วนราชการสังกัดรัฐสภา : กรณีศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผล
การศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
ภารกิจค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาเท่าที่ควร (2) ปัญหาและอุปสรรคด้าน
ระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่ไม่สอดคล้องบทบาทภารกิจและขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มี
การติดตาม ทำให้ไม่สามารถพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร (3) ปัญหาและ
อุปสรรคด้านระบบ/ขั้นตอนการทำงานที่มีขั้นตอนยุ่งยาก ส่งผลให้การทำงานเกิดความล่าช้า เช่น 
กรณีการตรวจแก้ไขหนังสือราชการ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจหนังสือแก้ไขในประเด็นเล็กน้อย หรือ
ความสละสลวยของคำ เสียเวลาเสนอเรื่องใหม่ มากกว่าจะให้ความสำคัญของการส่งหนังสือออกไปให้
ทันเวลาภายในกำหนด (4) ปัญหาและอุปสรรคด้านเวลา เนื่องจากแต่ละส่วนได้รับมอบหมายภาระ
งานในปริมาณท่ีมาก จึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาในการพัฒนาสมรรถนะของตัวเอง รวมทั้งการประชุม
ที่มีมากเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับ อัจฉรา หล่อตระกูล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า สภาพและปัญหาอุปสรรคของสมรรถนะของ
พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐในปัจจุบัน เรื่องของเวลา เนื่องจากภารกิจของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบันประกอบด้วย งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับ
มอบหมายภาระงานมาจากผู้บังคับบัญชา จึงทำให้ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง หรือเข้ารับการพัฒนา 
(5) ปัญหาและอุปสรรคด้านการโยกย้าย/สับเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยเกินไป เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร (6) ปัญหาและอุปสรรคด้านการมอบหมายหน้าที่ไม่ตรงกับตำแหน่ง ไม่เป็นระบบ 
ขาดแนวทางที่ชัดเจน (7) ปัญหาและอุปสรรคด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
อัจฉรา หล่อตระกูล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของ
รัฐ ผลการศึกษาพบว่า สภาพและปัญหาอุปสรรคของสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐใน
ปัจจุบัน ระบบผลตอบแทนไม่สัมพันธ์กับสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา ขาดแรงจูงใจที่จะทำให้ได้ผลงาน
อย่างที่ต้องการ (8) ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากรไม่ใส่ใจ/ไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเอง (9) ปัญหาและอุปสรรคด้านหลักสูตรในการอบรมที่ไม่ต้องกับงานที่รับผิดชอบ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. สำนักยุทธศาสตร์ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างจริงจัง ทุกรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

2. สำนักยุทธศาสตร์ควรมีการจัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติของงานในภารกิจที่สำคัญ เพ่ือ
เป็นองค์ความรู้ที่เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อสังเกตที่พึงระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมทั้งผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะสำนักยุทธศาสตร์ 
การศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ส่วนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 
1-9 และ กรุงเทพมหานคร)  นอกจากนั้นควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะบุคลาการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
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