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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มี
วัตถุประสงค์ดงั นี้ (1) ศึกษาการดาเนินการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2)
ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ของกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ป่ า และพัน ธุ์ พื ช (3) ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา คือ ข้าราชการของ กรมอุทยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จานวนทั้งสิ้ น 3,664 คนใช้กลุ่มตัวอย่างโดยการเปิ ดตารางสาเร็ จรู ปของทาโร่ ยามาเน่ ได้จานวน
361 คน ใช้วธิ ี การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า (1) การดาเนิ นการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการกาหนดรายละเอียดของตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงาน ด้านการวัดและ
ตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน และด้านการให้รางวัลตอบแทน อยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด (2) ปั จจัยที่ มีผลต่อการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางทั้งหมด และ (3) ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยที่ มีผลต่อการดาเนิ นการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร วัฒนธรรมองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดาเนิ นการ
บริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ABSTRACT
The study of factors affecting result based management of Department of National Parks Wildlife and Plant
Conservation which had the objectives to (1) study the result based management procedures of Department of National
Parks Wildlife and Plant Conservation; (2) study key success factors toward the result based management procedure
of Department of National Parks Wildlife and Plant Conservation; and (3) study the relation between key success
factors and result based management of Department of National Parks Wildlife and Plant Conservation.
This study was a survey research. The population was the government officers of Department of National
Parks Wildlife and Plant Conservation for 3,664 people. The sample size was 361 people calculated by quota
sampling. The research instrument was a questionnaire. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard
deviation and Pearson correlation.
The research results showed that; (1) a result based management procedure of Department of National Parks
Wildlife and Plant Conservation for 4 aspects was measurement and monitoring of performance, the specific detailed
of key performance indicators, the organization's strategic planning and the rewards that was at middle level when
considering each aspect, it was found that all aspect were at middle level. (2) an overview of key success factors
toward the result based management procedure of Department of National Parks Wildlife and Plant Conservation was
at middle level when considering in each parts were all moderately. In the order from high to low, as follows: the
organization’s cultural, the executive leadership and the human resource development consecutively; and (3) the
relation between key success factors and result based management of Department of National Parks Wildlife and
Plant Conservation were as the executive leadership, the organization’s cultural and the human resource development
that were related the result based management procedures of Department of National Parks Wildlife and Plant
Conservation.

บทนา
แนวคิดการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้
เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (สานักงาน ก.พ.)
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ริเริ่ มการปฏิรูป
ระบบราชการไทย โดยมีหลากหลายหน่วยงานเข้ามามี
ส่วนร่ วมในโครงการปฏิรูประบบราชการไทย ในส่วน
ของส านักงาน ก.พ. ได้มุ่งเน้น ไปที่ ความพยายามใน
การปฏิ รู ป เรื่ อ งการพัฒ นาการบริ ห ารราชการให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ ราชการและ
ป ระชาชน การน าแน วคิ ด การบ ริ ห ารแบ บ มุ่ ง
ผลสั ม ฤทธิ์ มาปรั บ ใช้ใ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ ก็ เพื่ อ ให้
หน่วยงาน ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบตั ิงานโดย
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คานึ งถึงสัมฤทธิ์ หรื อผลสาเร็ จของงานเป็ นหลัก ซึ่ งจะ
มีผลให้หน่ วยงานภาครัฐมีเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน
มี ก ารกาหนดตัวชี้ วดั ผลส าเร็ จของงาน มี ตน้ ทุ น การ
ปฏิ บั ติ ง านที่ คุ ้ ม ค่ า สามารถวัด ได้ มี รู ปแบบการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ ชดั เจน โปร่ งใสหรื อตรวจสอบได้ สร้าง
ความพึ ง พอใจให้ ท้ ั งเจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ ตลอดจน
ประชาชนผูร้ ับบริ การ ดังนั้นหน่ วยงานภาครัฐต่าง ๆ
รวมถึ ง กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ป่ า และพัน ธุ์ พื ช
จึ งได้มีการปฏิ รูประบบราชการ เพื่ อให้มี การบริ หาร
ราชและการบริ การที่ ค ล่ อ งตั ว ชั ด เจน เป็ นธรรม
โปร่ งใสตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชนเข้ามามี ส่วน
ร่ ว มในการด าเนิ น งานมากที่ สุ ด แนวคิ ด การบริ ห าร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็ นการบริ หารจัดการภาครัฐแนว
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ให ม่ (New Public Management ) ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้
ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินการบริ หารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM; Results Based Management) ที่
ส่ ว นราชการต่ า งๆได้น ามาใช้อ ย่างมากในปั จ จุ บัน
เพื่อให้องค์การมีการปรับปรุ งผลการดาเนิ นงานให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล ประหยัด ความคุ ้ม ค่ า มี
ผลสั ม ฤทธิ์ โดยมี ต ัว ชี้ วัด ถึ ง ความส าเร็ จ ที่ ชั ด เจน
รวมถึ งความรั บ ผิด ชอบต่ อประชาชนผูม้ ารั บ บริ ก าร
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษาถึงปั จจัยที่ มีผล
ต่ อ การบริ ห ารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ของกรมอุ ท ยาน
แห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็ นข้อมูลและใช้
เป็ นแนวทางปรั บ ปรุ งแก้ไ ขเกี่ ย วให้ ก ารด าเนิ น การ
บริ ห ารแบบมุ่ งผลสัม ฤทธิ์ ของกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความเหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาการดาเนิ นการบริ หารแบบมุ่ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ของกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ป่ า และ
พันธุ์พืช
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห าร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุท ยานแห่ งชาติ สัตว์ป่ า
และพันธุ์พืช
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่
มีผลต่อการดาเนิ นการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรอบแนวคิดการวิจยั
การศึ ก ษาปั จ จัยที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น การ
บริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย (Conceptual Framework) เพื่ อ ใช้เป็ นแนวทาง
การศึกษาตามภาพดังนี้
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ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบ

การดาเนินการบริหารแบบ

มุ่งผลสั มฤทธิ์ของกรมอุทยาน

มุ่งผลสั มฤทธิ์ของกรมอุทยาน

แห่ งชาติ สั ตว์ป่า และพันธุ์พืช

แห่ งชาติ สั ตว์ป่า และพันธุ์พืช

 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
 วัฒนธรรมองค์การ
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตัวแปรอิสระ

 การวางแผนกลยุทธ์
 การก าหนดรายละเอี ย ดของ
ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
 การวัด และการตรวจสอบผล
การดาเนินงาน
การให้ ร างวัล ตอบแทนภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
ตัวแปรตาม
 วัฒนธรรมองค์การ
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งป ริ มาณ
ประชากรที่ใช้ในการศึ กษา คือ ข้าราชการกรมอุทยาน
แห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีจานวนประชากรรวม
ทั้ง สิ้ น 2,664 คน ตัว อย่างได้ม าจากการค านวณจาก
สู ต รข อ ง ท าโ รยาม าเน (Taro Yamane’s, 1967 )
ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 361 คน การสุ่ มตัวอย่างตัวแทนระดับสานักฯ
โดยสุ่ ม แบบสั ด ส่ ว น เมื่ อ ได้ต ัว แทนตัว อย่า งระดับ
สานักฯแล้ว ใช้วธิ ี การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
แบ่ ง เป็ น 4 ส่ ว น คื อ ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยคาถาม
เกี่ ย วกั บ เพศ อายุ เงิ น เดื อ น/ค่ า ตอบแทน ระดั บ
การศึ กษา ระยะเวลาในการปฏิ บัติงาน และประเภท
บุ ค ลากร โดยมี ลกั ษณะคาถามให้เลื อกตอบ ส่ วนที่2
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดาเนิ นการบริ หารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่ า และ
พันธุ์พื ช ประกอบด้วย ข้อคาถามจานวน 30 ข้อ โดย
แยกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์การ 2) ด้านการกาหนดรายละเอียดของตัวชี้วดั ผล
การดาเนิ น งาน 3) ด้านการวัดและตรวจสอบผลการ
ด าเนิ นงาน และ 4) ด้ า นการให้ ร างวัล ตอบแทน
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่ มีผลต่อการดาเนิ นการบริ หารแบบ
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มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่ า และ
พันธุ์พืช ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 27 ข้อ โดย
แยกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร 2)
ด้านระบบสารสนเทศผลการปฏิ บัติงาน 3) ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่ วนที่ 4 ให้เสนอแนวทางการ
พัฒนาการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยาน
แห่ งชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช เป็ น ข้ อ ค าถาม
ลั ก ษณะแบบเปิ ด(Open-Ended Question)ซึ่ งผู ้ต อบ
แบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ
ส าห รั บ ก าร ต ร ว จ ส อ บ ค ว าม เชื่ อ ถื อ ไ ด้ ข อ ง
แบบสอบถาม ดาเนิ นการโดยผูศ้ ึกษานาแบบสอบถาม
ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุ ง
แก้ไขแล้วนาไปทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มทดสอบที่มี
ลัก ษณะคล้า ยคลึ ง กั บ ตัว อย่ า งจริ ง จ านวน 30 ชุ ด
จากนั้น จึ งเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว
นามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อถือได้ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม จากสู ต รการหาค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ ลี
โจเซฟ ครอนบาค (Lee Joseph Cronbach. 1951: 297334) ได้ค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ .980 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่
สามารถน าแบบสอบถามไปใช้กับ กลุ่ ม ตัวอย่างจริ ง
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean)
ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ค่าสหสัม พัน ธ์ของเพี ยร์ สัน สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 234 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 64.80
เป็ นเพศหญิง จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.20 และ
ช่ วง อายุ 51 – 60 ปี มากที่ สุด จ านวน 140 คน คิ ดเป็ น
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ร้อยละ 38.80 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 26.90 อายุ 31 – 40 ปี จานวน 80 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22.20 และอายุ 20 – 30 ปี จานวน 44 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.10 ตามลาดับ ได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทน อยู่
ในช่วง 30,001 บาทขึ้นไปมากที่สุด มีจานวน 197 คน คิด
เป็ นร้อยละ 54.60 รองลงมา ได้รับเงินเดือนอยูท่ ี่ 15,001
– 20,000 บาท จานวน 69 คนคิดเป็ นร้อยละ 19.10 ได้รับ
เงิ นเดื อน 20,001 – 25,000 บาท จานวน 39 คน คิ ดเป็ น
ร้ อ ยละ 10.80 ได้ รั บ เงิ น เดื อน 25,001 – 30,000 บาท
จานวน 34 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 9.40 และได้รับเงิ นเดื อน
10,001 – 15,000 บาท จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.10
ตามล าดับ ระดับการศึ กษาพบว่าการศึ กษาระดับการ
ปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ ามากที่ สุด จานวน 205 คน คิ ด
เป็ นร้ อ ยละ 56.80 รองลงมาคื อ มี ก ารศึ กษาสู งกว่ า
ปริ ญญาตรี จานวน 131 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 36.30 และ
ต่ ากว่าปริ ญญาตรี จ านวน 25 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.90
ตามลาดับ และระยะเวลาในการทางาน 16 ปี มากที่สุด
จานวน 223 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.80 รองลงมาคื อมี
ระยะเวลาในการทางานระหว่าง 1 – 5 ปี จานวน 83 คน
คิดเป็ นร้อยละ 23.00 ระยะเวลาในการทางาน 6 – 10 ปี
จานวน 38 ปี คิ ดเป็ นร้อยละ 10.50 และระยะเวลาใน
การทางาน 11 – 15 ปี จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.70
ตามลาดับ และบุคลากรส่ วนมากเป็ นข้าราชการ จานวน
359 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 99.40 และด ารงต าแหน่ งเป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับผูอ้ านวยการสานักฯขึ้นไป จานวน 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 00.60) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการศึ กษ าการด าเนิ น การ
บริหารแบบมุ่งผลสั มฤทธิ์ของ กรมอุทยานแห่ งชาติ
สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช
พ บ ว่ า ก ารด าเนิ น การบ ริ ห ารแ บ บ มุ่ ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ของกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ป่ า และ
พันธุ์พืช โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̄ = 3.37)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น โดยเรี ยงตามล าดั บ จาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ อันดับแรกได้แก่

HMP19-4
ด้ า นการวางแผนกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก าร (x̄ = 3.50)
รองลงมาได้ แ ก่ ด้ า นการก าหนดรายละเอี ย ดของ
ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (x̄ = 3.46) ด้านการวัดและ
ตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน (x̄ = 3.43) และด้านการ
ให้รางวัลตอบแทน (x̄ = 3.10) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่ อ
การดาเนินการบริ หารแบบมุ่งผลสั มฤทธิ์ ของกรม
อุทยานแห่ งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช
จากผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัยที่ มีผ ลต่ อการ
ดาเนิ นการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยาน
แห่ ง ชาติ สั ต ว์ป่ า และพัน ธุ์ พื ช โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับปานกลาง (x̄ = 3.35) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ปั จจัยที่ มีผ ลต่อ การด าเนิ น การบริ ห ารแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พื ช อยู่ในระดับ ปานกลางทุ ก ข้อ โดยเรี ย งล าดับ จาก
ค่าเฉลี่ ยมากไปหาค่าเฉลี่ ยน้อย ดังนี้ อันดับ แรกได้แก่
ด้านวัฒ นธรรมองค์ ก าร (x̄ = 3.40) รองลงมาได้แ ก่
ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร (x̄ = 3.33) และด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (x̄ = 3.32) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4 ผลการศึ กษาความสั มพั น ธ์
ระหว่ างปัจจัยที่มีผลต่ อการดาเนินการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์
พืช
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสมมติฐานไว้ 3 สมมติ ฐาน
และทั้ง 3 สมมติ ฐานในภาพรวมมี ค วามสัม พัน ธ์เชิ ง
บวก อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดย
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ดงั ต่อ สมมติฐาน
ที่ 2 วัฒ นธรรมองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
ดาเนิ นการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยาน
แห่ ง ชาติ สั ต ว์ป่ า และพัน ธุ์ พื ช มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ ากันที่ 0.77 สมมติ ฐานที่ 3 การพัฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามสัมพัน ธ์กับ การด าเนิ น การ
บริ ห ารแบบมุ่ งผลสัม ฤทธิ์ ของกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ
สัต ว์ป่ า และพัน ธุ์ พื ช มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์
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เท่ า กั น ที่ 0.77 และสมมติ ฐ านที่ 1 ภาวะผู ้น าของ
ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การด าเนิ น การแบบมุ่ ง
ผลสัม ฤทธิ์ ของกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ป่ า และ
พัน ธุ์ พื ช มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เท่ ากับ 0.76
ตามลาดับ
สรุปผลการวิจยั
จ าก ส ม ม ติ ฐ าน ทั้ ง 3 ส ม ม ติ ฐ าน ไ ด้ แ ก่
สมมติฐานที่ 1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์
กับการดาเนิ นการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกรม
อุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมมติฐานที่ 2
วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กบั การดาเนิ นการ
บริ ห ารแบบมุ่ งผลสัม ฤทธิ์ ของกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ สมมติฐานที่ 3 การพัฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การด าเนิ น การ
บริ ห ารแบบมุ่ งผลสัม ฤทธิ์ ของกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิง
บวก โดยวัฒนธรรมองค์การ (r=0.77) และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ (r=0.77) มี ความสัมพัน ธ์ในระดับ ที่
สู งที่ สุ ด รองลงมาได้ แ ก่ ภ าวะผู ้น าของผู ้บ ริ หาร
(r=0.76) ในส่ วนของวัฒ นธรรมองค์ ก ารผู ้ วิ จั ย มี
ความเห็นว่ากรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มี ว ฒ
ั นธรรมองค์การที่ ตระหนักรู ้ ถึ งความส าคัญของการ
ดาเนินการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีวฒั นธรรมองค์การ
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยวิสยั ทัศน์
พัน ธกิ จ วัตถุ ป ระสงค์ และกลยุท ธ์ในการปฏิ บัติงาน
และมีวฒั นธรรมองค์การในการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ที่ ถูกต้อ งรวดเร็ ว และสนับ สนุ น ให้ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย สามารถทาให้งานง่ายขึ้นและทาให้การทางาน
ในยุค ข้อ มู ล ข่ าวสารหรื อ ยุค โลกาภิ วฒั น์ ส ามารถจัด
ขนาดองค์การให้เล็กลง มี การกระจายอานาจออกไป
ให้ บ ริ การอย่ า งกว้า งขวาง สะดวกและทั น สมั ย
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Daniel R. Denison (1990)
ในส่ วนของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ผู ้วิ จั ย มี

HMP19-5
ความเห็ น ว่า เนื่ อ งจากกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่ า
และพัน ธุ์ พื ช มี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ ผู ้บ ริ หารและ
ข้าราชการเรื่ อ งการวางแผนกลยุท ธ์ เพื่ อให้ท ราบถึ ง
ขั้นตอนและวิธีการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมี
การอบรมให้ ค วามรู ้ ผูบ้ ริ ห ารและข้าราชการในการ
ปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
การอบรมและพัฒนาทักษะเฉพาะที่เกี่ยวกับงานเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้งานที่ รับผิดชอบและปฏิ บตั ิบงั เกิ ด
ผลสาเร็ จเป็ นรู ปธรรม ตามตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์ ของกรม
อุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของ ทิ พ าวดี เมฆสวรรค์ (2543) กล่ าวไว้ว่า
ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความส าเร็ จของการบริ ห ารแบบมุ่ ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ได้แ ก่ ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรและองค์ ก าร
ผู ้บ ริ ห ารทุ ก ระดับ ถื อ ได้ว่า มี บ ทบาทส าคัญ ในการ
ดาเนิ น งานโครงการต่ างๆ ให้บ รรลุเป้ าหมายภายใต้
ระบบการบริ หารแบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น จึ งจาเป็ นที่
จะต้องให้การพัฒ นาผูบ้ ริ ห ารไว้ล่วงหน้าให้สามารถ
ปฏิ บัติ ง านที่ ต ้อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน
ภายใต้ส ภาวะที่ มี ค วามคล่ องตัวและมี อานาจในการ
บริ หารเพิ่มขึ้นผูบ้ ริ หารทุกคนจะต้องมีความรู ้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ การวัดผลการปฏิ บตั ิงาน รวมถึงการ
ใช้ขอ้ มูลผลการปฏิบตั ิงานเพื่อตัดสิ นใจในการทางาน
ประจาวัน ในขณะเดี ยวกันจะต้องมี ระบบการพัฒนา
และฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ ผปู ้ ฏิ บตั ิงานให้มีความชานาญ
หลากหลายมากขึ้ น เพื่อให้มีศักยภาพที่ จะสับเปลี่ ยน
บทบาทหน้ าที่ ไ ด้ในยุค ที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงอย่า ง
รวดเร็ ว และเข้ า ใจเรื่ องการวัด และการใช้ ข ้อ มู ล
สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบตั ิงานประจาวันด้วย สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ สุรินทร์ นันทไพฑูรย์ (2547) ได้ศึกษา
เรื่ อง การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดของกองบัญชาการตารวจปราบปราม
ยาเสพติ ด พบว่าด้า นบุ ค ลากรเจ้า หน้ า ที่ ต ้อ ง มี ก าร
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ ควรมีการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลของการบริ หารงานแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมี การฝึ กอบรมเพิ่มเติ มเพื่อพัฒนา
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ศั ก ยภาพ ข อ งเจ้ า ห น้ าที่ ฝ่ ายป ฏิ บั ติ การให้ เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่งขึ้ น และในส่ ว นของภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หาร ผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่าในการกาหนดเป้ าหมาย
ทิศทางในการทางานของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ขึ้นอยูก่ บั บทบาทและหน้าที่ผบู ้ ริ หารของ
องค์กร ว่าจะให้องค์กรดาเนิ นการไปในทิศทางใด ไม่
ว่าจะเป็ นในระดับสูงสุ ด คือระดับอธิ บดี และในระดับ
รองลงมาคือ รองอธิบดี และระดับผูอ้ านวยการสานักฯ
ซึ่ งภาวะผู ้น าของผู ้บ ริ ห ารนอกจากจะต้อ งก าหนด
เป้ าหมายทิศทางในการทางานของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแล้ว ยังต้องให้การสนับสนุนการ
บริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ อย่างเต็มกาลัง ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
ร่ วมกันด้านการจัดทาแผนกลยุทธ์ ซึ่ งประกอบไปด้วย
วิ สั ย ทั ศ น์ พัน ธกิ จ วัต ถุ ป ระสงค์ และกลยุ ท ธ์ ก าร
ปฏิบตั ิงาน การได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารในการ
ก าหนดเป้ าหมายที่ เหมาะสมของผลการปฏิ บัติ งาน
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบการปฏิบตั ิงานใน
การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้ชดั เจน และการสร้าง
สิ่ ง จู ง ใจให้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ ท างานโดยมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543)
กล่าวไว้ว่า ปั จจัยสาคัญที่ จะทาให้การบริ หารแบบมุ่ง
ผลสัม ฤทธิ์ จะประสบความส าเร็ จ ก็ต่ อ เมื่ อ ผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู งมีความเข้าใจและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
คือ สนับสนุนในการจัดทาระบบวัดผลการปฏิ บตั ิงาน
การใช้ขอ้ มูลผลการวัดผลการปฏิ บัติงาน การจัดสรร
งบประมาณการสร้างสิ่ งจูงใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทางาน
โดยมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ รวมถึ ง การมอบอ านาจในการ
ตัดสิ นใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบตั ิงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ เสน่ห์ จุย้ โต
(2552) จากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี ภาวะผูน้ าท าให้
ทราบถึ งความหมาย และความสาคัญ ดังนี้ ภาวะผูน้ า
เป็ นการปรากฏการณ์ที่เกิ ดขึ้นในสังคมมนุ ษย์ทุกกลุ่ม
ตั้งแต่สังคมล้าหลัง เช่ น ชนเผ่าโบราณดั้งเดิ ม จนถึ ง
สังคมเมืองสมัยใหม่ ในสังคมดังกล่าวเราจะพบบุคคล
จ านวนหนึ่ ง ซึ่ งใช้ภ าวะผู ้น าของตนเพื่ อ ประสาน

HMP19-6
ประโยชน์และขจัดข้อขัดแย้งให้กบั สมาชิกในกลุ่มของ
ตน อาจกล่าวได้วา่ ภาวะผูน้ าเป็ นปั จจัยที่สาคัญสาหรับ
องค์การทุกประเภท ไม่ว่าองค์การของรัฐหรื อเอกชน
เพราะองค์การจะมีความเจริ ญรุ่ งเรื องหรื อตกต่าหรื อไม่
เพี ย งใดนั้ น สาเหตุ ห นึ่ งมาจากการที่ ผู ้บ ริ หารใน
องค์การนั้นมีภาวะผูน้ าเพียงพอที่จะโน้มน้าวชักจูง ให้
บุ ค ลากรท างานให้แก่ อ งค์การตามเป้ าหมายที่ วางไว้
หรื อ ไม่ นั่น เอง ดัง นั้น การเรี ยนรู ้ เกี่ ย วกับ ภาวะผูน้ า
จึงเป็ นเรื่ องสาคัญและนาไปใช้ในการบริ หารองค์การ
สู่ความเป็ นเลิศ (excellence)
ข้ อเสนอแนะ
1. ผูบ้ ริ หารกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า
และพัน ธุ์ พื ช มี ค วามส าคัญ ต่ อ การบริ ห ารแบบมุ่ ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ดั ง นั้ น ผู ้ บ ริ หารควรมี ก ารก าหน ด
เป้ าหมายทิ ศทางการทางานที่ชดั เจน เช่น การดาเนิ น
กิ จ กรรมหรื อโครงการต่ า งๆ ต้อ งมี ก ารก าหนด
รายละเอียด เป้ าหมาย และระยะเวลาการดาเนินการที่
ชัดเจน เป็ นต้น
2. กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ป่ า และ
พันธุ์พืช ควรมีวฒั นธรรมองค์การ ที่สนับสนุนให้ใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อให้เกิ ดการบริ หารแบบมุ่ง
ผลสั ม ฤทธิ์ เช่ น การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล และการประเมินผล เป็ นต้น
3. กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ป่ า และ
พัน ธุ์ พื ช ควรมี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ ผู ้บ ริ ห ารและ
ข้าราชการในการปฏิ บัติ ง านที่ ต ้อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

2. เป็ น แน วท างใน การศึ กษ าค้ น คว้ า
สาหรับผูส้ นใจเกี่ ยวกับการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ ได้กรุ ณา
สละเวลาให้คาปรึ กษา ตลอดการทาวิจยั ในครั้งนี้ และ
คณาจารย์ทุ ก ท่ าน ในหลักสู ต รรั ฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชที่ ไ ด้
ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ให้แก่ผศู ้ ึกษาและขอขอบ
พระคุณ ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของแบบสอบถามที่
ใช้ ใ น การศึ กษ า และสุ ดท้ า ยนี้ ขอขอบ พ ระคุ ณ
ข้าราชการกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เป็ นอย่า งสู ง ที่ ช่ ว ยให้ ข ้อ มู ล ในการท าวิจัย ในครั้ งนี้
รวมถึ งบิ ดามารดา และครอบครั วที่ ให้กาลังใจด้วยดี
เสมอมา
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ทศพร ศิริสมั พันธ์. การบริ หารผลการดาเนินงาน
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง ส่ งเสริ ม
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- 1234 -

HMP19-7
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน.
การบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์. กรุ งเทพมหานคร:
อาทิตย์โปรดักส์ กรุ๊ ป; 2545.
Danial RD. Corporate Culture and
Organization Effectiveness. New York:
Wiley; 1990.

- 1235 -

