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บทคดัย่อ 

                  การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช มี
วตัถุประสงคด์งัน้ี  (1) ศึกษาการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช (2) 
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (3) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และ
พนัธ์ุพืช  
             การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ขา้ราชการของ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช จ านวนทั้งส้ิน 3,664 คนใชก้ลุ่มตวัอยา่งโดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ ไดจ้ านวน 
361 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล
คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  
 ผลการวิจยัพบวา่ (1) การด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
ทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ดา้นการก าหนดรายละเอียดของตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน ดา้นการวดัและ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และดา้นการใหร้างวลัตอบแทน อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ทั้ ง 4 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลางทั้งหมด  (2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช ทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ดา้นวฒันธรรมองคก์าร และดา้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด และ (3) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ไดแ้ก่  
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร วฒันธรรมองคก์าร และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการด าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิของกรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช          
 
 
 
 
ค าส าคญั:  การบริหารแบบมุ่งผลผลสมัฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช 
Keywords:  Result based management, Department of National Parks Wildlife and Plant Conservation 
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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. 
 
 
บทน า 
                     แนวคิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิได้
เขา้มาในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2515 โดยส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) 
ไดรั้บมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ริเร่ิมการปฏิรูป
ระบบราชการไทย โดยมีหลากหลายหน่วยงานเขา้มามี
ส่วนร่วมในโครงการปฏิรูประบบราชการไทย ในส่วน
ของส านักงาน ก.พ. ได้มุ่งเน้นไปท่ีความพยายามใน
การปฏิรูปเร่ืองการพัฒนาการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อราชการและ
ป ระชาชน  การน าแน วคิดการบ ริห ารแบบ มุ่ ง
ผลสัมฤทธ์ิมาปรับใช้ในหน่วยงานภาครัฐก็เพ่ือให้
หน่วยงาน  ของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐปฏิบติังานโดย

ค านึงถึงสัมฤทธ์ิหรือผลส าเร็จของงานเป็นหลกั ซ่ึงจะ
มีผลให้หน่วยงานภาครัฐมีเป้าหมายในการปฏิบติังาน 
มีการก าหนดตัวช้ีวดัผลส าเร็จของงาน มีตน้ทุนการ
ปฏิบั ติ งาน ท่ี คุ ้มค่ าสามารถวัดได้ มี รูปแบบการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน โปร่งใสหรือตรวจสอบได ้สร้าง
ความพึงพอใจให้ทั้ ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐตลอดจน
ประชาชนผูรั้บบริการ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 
รวมถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช       
จึงได้มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้มีการบริหาร
ราชและการบริการท่ีคล่องตัว ชัดเจน เป็นธรรม 
โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานมากท่ีสุด แนวคิดการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นการบริหารจดัการภาครัฐแนว
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ให ม่  (New Public Management )  ซ่ึ ง ผู ้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (RBM; Results Based Management)  ท่ี
ส่วนราชการต่างๆได้น ามาใช้อย่างมากในปัจจุบัน 
เพ่ือใหอ้งคก์ารมีการปรับปรุงผลการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ประหยดัความคุ้มค่า มี
ผลสัมฤทธ์ิ โดยมีตัวช้ีว ัด ถึงความส าเร็จ ท่ีชัดเจน 
รวมถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนผูม้ารับบริการ  
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช เพื่อเป็นขอ้มูลและใช้
เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขเก่ียวให้การด าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาการด าเนินการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ  
พนัธ์ุพืช                         

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า  
และพนัธ์ุพืช                   

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ี
มีผลต่อการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
กรมอุทยานแห่งชาติ  สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช 
กรอบแนวคดิการวจิยั 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช ไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย (Conceptual Framework) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การศึกษาตามภาพดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 การวิจัยค ร้ัง น้ี เป็ นการวิจัย เชิ งป ริมาณ 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ขา้ราชการกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  มีจ านวนประชากรรวม
ทั้ งส้ิน 2,664 คน ตัวอย่างได้มาจากการค านวณจาก
สู ต รขอ ง  ท าโ รยาม าเน  (Taro Yamane’s, 1967 )           
ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 361 คน การสุ่มตวัอย่างตวัแทนระดบัส านักฯ 
โดยสุ่มแบบสัดส่วน เม่ือได้ตัวแทนตัวอย่างระดับ
ส านกัฯแลว้ ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ   ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถาม
ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างประกอบไปดว้ยค าถาม
เก่ียวกับ  เพศ  อายุ เงิน เดือน /ค่ าตอบแทน  ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และประเภท
บุคลากร โดยมีลกัษณะค าถามให้เลือกตอบ ส่วนที่2 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และ
พนัธ์ุพืช ประกอบด้วย ขอ้ค าถามจ านวน 30 ขอ้ โดย
แยกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 1)  ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ของ
องคก์าร 2)  ดา้นการก าหนดรายละเอียดของตวัช้ีวดัผล
การด าเนินงาน  3) ด้านการวดัและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน  และ  4) ด้านการให้ รางวัลตอบแทน      
ส่วนที่ 3   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินการบริหารแบบ

 

 

          

 

 

ตวัแปรอสิระ                                          ตวัแปรตาม   

 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ปัจจยัที่มีผลต่อการบริหารแบบ 

มุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยาน

แห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช 

 ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร 
 วฒันธรรมองคก์าร 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

การด าเนินการบริหารแบบ 

มุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยาน

แห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช 

 การวางแผนกลยทุธ ์
 การก าหนดรายละเอียดของ

ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน 

 การวัดและการตรวจสอบผล
การด าเนินงาน 

การให้รางวัลตอบแทนภาวะ
ผูน้  าของผูบ้ริหาร 

 วฒันธรรมองคก์าร 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

- 1230 -



 

 

 HMP19-3 

มุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และ
พนัธ์ุพืช ประกอบด้วยขอ้ค าถาม จ านวน 27  ขอ้ โดย
แยกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  1) ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  2) 
ดา้นระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงาน  3) ดา้นการ
พฒันาทรัพยากรบุคคล  ส่วนที่ 4 ให้เสนอแนวทางการ
พฒันาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยาน
แห่ งช าติ   สั ต ว์ป่ า  และพัน ธ์ุพื ช เป็ น ข้อค าถ าม    
ลักษณะแบบเปิด (Open-Ended Question)ซ่ึ งผู ้ตอบ
แบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ  
ส าห รั บ ก ารต ร ว จ ส อบ ค ว าม เช่ื อ ถื อ ไ ด้ ข อ ง
แบบสอบถาม ด าเนินการโดยผูศึ้กษาน าแบบสอบถาม
ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุง
แกไ้ขแลว้น าไปทดสอบ (Try-out) กบักลุ่มทดสอบท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอย่างจริง จ านวน 30 ชุด 
จากนั้น จึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้
น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือถือได ้(Reliability) ของ
แบบสอบถาม จากสูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ ลี 
โจเซฟ ครอนบาค (Lee Joseph Cronbach. 1951: 297-
334) ไดค้่าความเช่ือถือไดเ้ท่ากบั .980 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์
สามารถน าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี
(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และ
ค่าสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน สัน (Pearson’s   Product  
Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวจิยั 

 ส่วนที ่1   ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  
                   ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 
เป็นเพศหญิง จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20  และ
ช่วง อายุ 51 – 60 ปี มากท่ีสุด จ านวน 140 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 38.80 รองลงมามีอายรุะหว่าง        41 – 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 26.90 อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.20 และอาย ุ20 – 30 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.10 ตามล าดบั ไดรั้บเงินเดือน/ค่าตอบแทน อยู่
ในช่วง 30,001 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด มีจ านวน 197 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.60  รองลงมา ไดรั้บเงินเดือนอยูท่ี่ 15,001 
– 20,000 บาท จ านวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ 19.10 ไดรั้บ
เงินเดือน 20,001 – 25,000 บาท  จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.80 ได้ รับ เงิน เดือน  25,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 และได้รับเงินเดือน 
10,001 – 15,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10  
ตามล าดับ ระดับการศึกษาพบว่าการศึกษาระดับการ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด จ านวน 205 คน  คิด
เป็นร้อยละ 56.80 รองลงมาคือมีการศึ กษาสู งกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30   และ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.90  
ตามล าดบั   และระยะเวลาในการท างาน  16 ปี มากท่ีสุด 
จ านวน 223 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.80   รองลงมาคือมี
ระยะเวลาในการท างานระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.00  ระยะเวลาในการท างาน   6 – 10  ปี 
จ านวน 38 ปี    คิดเป็นร้อยละ  10.50  และระยะเวลาใน
การท างาน 11 – 15 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 
ตามล าดบั และบุคลากรส่วนมากเป็นขา้ราชการ จ านวน 
359  คน คิดเป็นร้อยละ  99.40  และด ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการส านักฯข้ึนไป จ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 00.60) ตามล าดบั 

ส่วนที ่2  ผลการ ศึกษ าการด า เนิ นการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ กรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่า  และพนัธ์ุพืช  

พบ ว่ าก ารด า เนิ น ก ารบ ริห ารแบบ มุ่ ง
ผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และ
พนัธ์ุพืช โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (x ̄ = 3.37)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหาค่าเฉล่ียน้อย ดงัน้ี อนัดบัแรกได้แก่ 
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ด้านการวางแผนกลยุท ธ์ขององค์การ   (x ̄ = 3.50) 
รองลงมาได้แก่ ด้านการก าหนดรายละเอียดของ
ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน  (x ̄= 3.46)  ดา้นการวดัและ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  (x ̄ = 3.43)  และดา้นการ
ใหร้างวลัตอบแทน (x ̄ = 3.10)  ตามล าดบั  
                    ส่วนที่ 3   ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ของกรม
อุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช  

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยาน
แห่งชาติ  สัตวป่์า  และพันธ์ุพืช  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  (x ̄ = 3.35)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุ
พืช อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหาค่าเฉล่ียน้อย ดังน้ีอนัดับแรกได้แก่ 
ด้านวฒันธรรมองค์การ  (x ̄= 3.40)  รองลงมาได้แก่ 
ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  (x ̄ = 3.33)  และด้านการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ (x ̄ = 3.32)   ตามล าดบั 

ส่วนที่  4   ผลการศึกษาความ สัมพัน ธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธ์ุ
พืช  
 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานไว ้3 สมมติฐาน 
และทั้ ง 3 สมมติฐานในภาพรวมมีความสัมพนัธ์เชิง
บวก  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ีดงัต่อ  สมมติฐาน
ท่ี  2 วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพัน ธ์กับการ
ด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยาน
แห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธ์ุพืช   มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากันท่ี  0.77 สมมติฐานท่ี 3 การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์  มีความสัมพันธ์กับการด าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า  และพันธ์ุพืช  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

เท่ากัน ท่ี   0.77 และสมมติฐานท่ี  1 ภาวะผู ้น าของ
ผูบ้ริหารมีความสัมพันธ์กับการด าเนินการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ    สัตวป่์า และ
พันธ์ุพืช มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ  0.76 
ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวจิยั 
           จ าก ส ม ม ติ ฐ าน ทั้ ง  3 ส มม ติ ฐ าน  ได้ แ ก่ 
สมมติฐานที่ 1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์
กบัการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สมมติฐานที่ 2 
วฒันธรรมองค์การมีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช และ สมมติฐานที่ 3 การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการด าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช โดยทั้ง 3 ดา้น มีความสมัพนัธ์เชิง
บวก โดยวฒันธรรมองค์การ (r=0.77) และการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ (r=0.77) มีความสัมพนัธ์ในระดบัท่ี
สูงท่ี สุด  รองลงมาได้แก่ภาวะผู ้น าของผู ้บ ริหาร 
(r=0.76) ใน ส่วนของวัฒนธรรมองค์การผู ้วิจัย มี
ความเห็นวา่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช
มีวฒันธรรมองค์การท่ีตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการ
ด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  มีวฒันธรรมองคก์าร
ในการจดัท าแผนกลยทุธ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจวตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
และมีวฒันธรรมองคก์ารในการกระจายขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว  และสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั สามารถท าให้งานง่ายข้ึนและท าให้การท างาน
ในยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคโลกาภิวฒัน์สามารถจัด
ขนาดองค์การให้เล็กลง มีการกระจายอ านาจออกไป
ให้บ ริการอย่างกว้างขวาง สะดวกและทันสมัย 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Daniel R. Denison (1990) 
ใน ส่วนของการพัฒนาท รัพยากรมนุษย์ ผู ้วิจัย มี
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ความเห็นว่า เน่ืองจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพัน ธ์ุพืช มีการอบรมให้ความรู้ผู ้บ ริหารและ
ขา้ราชการเร่ืองการวางแผนกลยุทธ์  เพื่อให้ทราบถึง
ขั้นตอนและวธีิการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ รวมทั้งมี
การอบรมให้ความรู้ผูบ้ริหารและข้าราชการในการ
ปฏิบติังานท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อผลสมัฤทธ์ิของงาน และ
การอบรมและพฒันาทกัษะเฉพาะท่ีเก่ียวกบังานเพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือให้งานท่ีรับผิดชอบและปฏิบติับงัเกิด
ผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ตามตวัช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของกรม
อุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543) กล่าวไวว้่า
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ได้แก่การพัฒนาบุคลากรและองค์การ 
ผู ้บริหารทุกระดับถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้
ระบบการบริหารแบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งให้การพฒันาผูบ้ริหารไวล่้วงหน้าให้สามารถ
ปฏิบัติงานท่ีต้องรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน 
ภายใต้สภาวะท่ีมีความคล่องตัวและมีอ านาจในการ
บริหารเพ่ิมข้ึนผูบ้ริหารทุกคนจะตอ้งมีความรู้ในการ
วางแผนกลยทุธ์  การวดัผลการปฏิบติังาน รวมถึงการ
ใชข้อ้มูลผลการปฏิบติังานเพื่อตดัสินใจในการท างาน
ประจ าวนั ในขณะเดียวกันจะตอ้งมีระบบการพฒันา
และฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานให้มีความช านาญ
หลากหลายมากข้ึน เพื่อให้มีศักยภาพท่ีจะสับเปล่ียน
บทบาทหน้าท่ีได้ในยุคท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  และเข้าใจเร่ืองการวัด และการใช้ข้อมูล
สมัฤทธ์ิผลในการปฏิบติังานประจ าวนัดว้ย สอดคลอ้ง 
กบังานวจิยัของ สุรินทร์  นนัทไพฑูรย ์(2547) ไดศึ้กษา
เร่ือง การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดของกองบญัชาการต ารวจปราบปราม
ยาเสพติด   พบว่าด้านบุคลากรเจ้าหน้าท่ีต้อง มีการ
พฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังาน นอกจากน้ีควรมีการ
ติดตามประเมินผลของการบ ริหารงานแบบ มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ รวมทั้ งมีการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพฒันา

ศัก ยภ าพของ เจ้ าห น้ า ท่ี ฝ่ ายป ฏิ บั ติ ก าร ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และในส่วนของภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าในการก าหนดเป้าหมาย
ทิศทางในการท างานของกรมอุทยานแห่งชาติ  สตัวป่์า  
และพนัธ์ุพืช ข้ึนอยูก่บับทบาทและหนา้ท่ีผูบ้ริหารของ
องคก์ร วา่จะให้องค์กรด าเนินการไปในทิศทางใด ไม่
วา่จะเป็นในระดบัสูงสุด คือระดบัอธิบดี และในระดบั
รองลงมาคือ รองอธิบดี และระดบัผูอ้  านวยการส านกัฯ 
ซ่ึงภาวะผู ้น าของผู ้บริหารนอกจากจะต้องก าหนด
เป้าหมายทิศทางในการท างานของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืชแลว้ ยงัตอ้งให้การสนบัสนุนการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิอยา่งเต็มก าลงั ไม่ว่าจะเป็นดา้น
ร่วมกนัดา้นการจดัท าแผนกลยทุธ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ว ัตถุประสงค์  และกลยุทธ์การ
ปฏิบติังาน การไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารในการ
ก าหนดเป้าหมายท่ีเหมาะสมของผลการปฏิบัติงาน  
การมอบหมายเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบการปฏิบติังานใน
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ชดัเจน และการสร้าง
ส่ิงจูงใจให้แก่บุคลากรท่ีท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิพาวดี  เมฆสวรรค ์(2543) 
กล่าวไวว้่า ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ จะประสบความส าเร็จก็ต่อเม่ือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงมีความเขา้ใจและให้การสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี 
คือ สนับสนุนในการจดัท าระบบวดัผลการปฏิบติังาน 
การใช้ขอ้มูลผลการวดัผลการปฏิบัติงาน การจัดสรร
งบประมาณการสร้างส่ิงจูงใจเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีท างาน
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิรวมถึงการมอบอ านาจในการ
ตดัสินใจเพ่ือแลกเปล่ียนกบัความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสน่ห์  จุย้โต 
(2552) จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ าท าให้
ทราบถึงความหมาย และความส าคญัดังน้ี ภาวะผูน้ า
เป็นการปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมมนุษยทุ์กกลุ่ม
ตั้งแต่สังคมลา้หลงั เช่น ชนเผ่าโบราณดั้ งเดิม จนถึง
สังคมเมืองสมยัใหม่ ในสังคมดงักล่าวเราจะพบบุคคล
จ านวนหน่ึง ซ่ึงใช้ภาวะผู ้น าของตนเพื่อประสาน
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ประโยชน์และขจดัขอ้ขดัแยง้ใหก้บัสมาชิกในกลุ่มของ
ตน อาจกล่าวไดว้า่ ภาวะผูน้ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับ
องค์การทุกประเภท ไม่ว่าองค์การของรัฐหรือเอกชน 
เพราะองคก์ารจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือตกต ่าหรือไม่
เพียงใดนั้ น  สาเหตุห น่ึงมาจากการท่ีผู ้บ ริหารใน
องคก์ารนั้นมีภาวะผูน้ าเพียงพอท่ีจะโนม้นา้วชกัจูง ให้
บุคลากรท างานให้แก่องค์การตามเป้าหมายท่ีวางไว้
หรือไม่นั่นเอง ดังนั้ น การเรียนรู้เก่ียวกับภาวะผูน้ า     
จึงเป็นเร่ืองส าคญัและน าไปใชใ้นการบริหารองค์การ 
สู่ความเป็นเลิศ (excellence) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผูบ้ริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพันธ์ุพืช มีความส าคัญต่อการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤท ธ์ิ  ดังนั้ น ผู ้บ ริห ารควรมีการก าหนด
เป้าหมายทิศทางการท างานท่ีชดัเจน เช่น การด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ต้องมีการก าหนด
รายละเอียด เป้าหมาย และระยะเวลาการด าเนินการท่ี
ชดัเจน เป็นตน้ 

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พนัธ์ุพืช ควรมีวฒันธรรมองคก์าร ท่ีสนบัสนุนให้ใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือให้เกิดการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และการประเมินผล เป็นตน้               

3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช ควรมีการอบรมให้ความรู้ผู ้บริหารและ
ข้าราชการในการปฏิบัติงานท่ีต้องรับผิดชอบต่อ
ผลสมัฤทธ์ิของงาน 

 
 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1. เป็นแนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริม 
และพฒันาให้กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า และพนัธ์ุ
พื ชด า เนิ น การบ ริห ารแบบ มุ่ งผลสั มฤท ธ์ิ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. เป็ นแนวทางในการ ศึกษ าค้น คว้า
ส าหรับผูส้นใจเก่ียวกบัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ  สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช 
 
กติตกิรรมประกาศ 
              ขอขอบพระคุณ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดก้รุณา
สละเวลาให้ค  าปรึกษา  ตลอดการท าวจิยัในคร้ังน้ี และ
คณาจารย์ทุกท่าน ในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีได้
ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ให้แก่ผูศึ้กษาและขอขอบ      
พระคุณ  ผูเ้ช่ียวชาญตรวจคุณภาพของแบบสอบถามท่ี
ใช้ในการศึกษ า และสุดท้าย น้ี ขอขอบพระคุณ
ขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช
เป็นอย่างสูงท่ีช่วยให้ข้อมูลในการท าวิจัยในคร้ังน้ี 
รวมถึงบิดามารดา และครอบครัวท่ีให้ก าลงัใจด้วยดี
เสมอมา 
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