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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) ศึกษาการด่าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช จ านวนทั้งสิ้น 3,664 คนใช้กลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางส าเร็จรูป
ของทาโร่ ยามาเน่ ได้จ านวน 361 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน เครื่องมือที่
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) 
การด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการก่าหนดรายละเอียดของตัวช้ีวดั
ผลการด าเนินงาน ด้านการวัดและตรวจสอบผลการด าเนินงาน และด้านการให้รางวัล
ตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 4 ด้าน อยู่
ในระดับปานกลางทั้งหมด (2) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด  และ (3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการบรหิารแบบมุง่ผลสัมฤทธ์ิของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร วัฒนธรรม
องค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 
ค ำส ำคัญ: การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
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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 
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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. 
 
Keywords : Result based management, Department of National Parks 
Wildlife and Plant Conservation 
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บทน ำ 

 
แนวคิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้ เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี 

พ.ศ.2515 โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส่านักงาน ก.พ.) ได้รับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ริเริ่มการปฏิรูประบบราชการไทย โดยมีหลากหลาย
หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการปฏิรูประบบราชการไทย ในส่วนของส านักงาน 
ก.พ. ได้มุ่งเน้นไปท่ีความพยายามในการปฏิรูปเรื่องการพัฒนาการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อราชการและประชาชน  การน าแนวคิดการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิมาปรับใช้ในหน่วยงานภาครัฐก็เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยค านึงถึงสัมฤทธ์ิหรือผลส าเรจ็ของงานเป็นหลัก ซึ่งจะมี
ผลให้หน่วยงานภาครัฐมีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลส าเร็จ
ของงาน มีต้นทุนการปฏิบัติงานที่คุ้มค่าสามารถวัดได้ มีรูปแบบการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน โปร่งใส หรือตรวจสอบได้ สร้างความพึงพอใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจน
ประชาชนผู้รับบริการ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช จึงได้มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้มีการบริหารราชและการ
บริการที่คล่องตัว ชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด่าเนินงานมากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริหาร
ราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแบบแผนการปฏิบัติราชการที่จะท า
ให้เกิดการบริหารราชการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่วัดผลได้ ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 
พ.ศ.2545 บัญญัติไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จ าเป็นการกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ค านึงถึง
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ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละภารกิจ” โดยการน าเทคนิคการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้บริหาร ซึ่งก็คือ
การบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน หรือการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based 
Management ; RBM) เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารรัฐกิจ ให้มีลักษณะเป็นอย่าง
ภาคธุรกิจเอกชน (ทศพร ศิริสัมพันธ์ 2543 :145) โดยมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารงาน ก าหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การ พร้อมทั้งต้องสร้างตัวบ่งช้ีวัดความส่าเร็จ ของการด าเนินงานที่ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะแสดงผลถึงความสามารถในการบริหารงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ ตรงต่อความต้องการของประชาชน โดยด่าเนินการ
ตามกรอบความคิดในเรื่องวัดผลการปฏิบัติงาน ในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ อันได้แก่ 
การเริ่มก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและการป้อนปัจจัยต่างๆ  
น าเข้าสู่กิจกรรมหรือการด าเนินงานจนแปลงให้เป็นผลผลิตและผลลัพธ์  ซึ่งการ
บริหาร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้มีการอธิบายขอบเขตไว้ในเอกสารของส่านักงาน ก.พ. 
เรื่องการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ดังนี้ “การบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเทคนิคในการบริหารหลายเรื่อง เริ่มตั้งแต่การวัดผล
การปฏิบัติงาน (Performance Measurement) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจในการบริหาร
ลักษณะนี้ เพราะหากเราไม่สามารถวัดผลงานได้ เราก็ไม่สามารถปรับปรุงให้เกิดผล
งานที่ดีขึ้นได้ การเทียบงาน (Benchmarking) เป็นการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
และกระบวนการท างานโดยเทียบวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) คุณภาพการ
ให้บริการ (Service Quality) เป็นการยกระดับคุณภาพของบริการให้ผู้รับบริการ
พอใจการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นในความถูกต้องของข้อมูล การประเมินผลโครงการ (Program Evaluation) 
เป็นการพิสูจน์ความส าเร็จของโครงการ และยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดและ
ผลสัมฤทธิ์ การมอบอ่านาจและให้อิสระในการท างาน (Devolution and 
Autonomy) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับกลางและต้นท างานไดเ้ตม็ศักยภาพ 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา การวางแผนองค์การและแผนกลยุทธ์ (Corporate 
and Strategic Planning) เป็นการสร้างความเกี่ยวโยงในการท่างานทุกระดับให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่ละเลยผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว และการท่าสัญญาผล



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 
 

[134] 
 

 

การปฏิบัติงาน (Performance Contracting) เป็นการสร้างการต่อรองในการ
ก าหนดผลสัมฤทธ์ิ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน และสิ่งตอบแทนในระบบราชการ’’ ดังนั้น
จึงมีการก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะท่าภารกิจใดต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนนั้น 
เพื่อให้ทราบ แนวทางการปฏิบัติราชการที่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน มีการแสดงผลลัพธ์
ให้เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างในภารกิจนั้น  มีกรอบระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการรับรู้ผลส าเร็จของงานนั้นว่าเกิดขึ้นจริงตามเป้าหมาย
ได้เพียงใด การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ที่น ามาใช้ในการปฏิรูประบบราชการ ให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ได้ใช้วิธีการบริหารรูปแบบใหม่นี้ ท าการปฏิรูปองค์กรภาครัฐ ให้
สามารถจัดบริการสาธารณะให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนมากขึ้น และหัวใจแห่ง
ความส าเร็จของการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้น คือ การสร้างตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ในการ
วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีความเที่ยงตรง เป็นที่ยอมรับ
และสะดวกในการน าไปใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ ส าหรับการก ากับติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงานขององค์กร แนวคิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  
 

ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ที่ส่วนราชการต่างๆ ได้น ามาใช้อย่างมากในปัจจุบัน เพื่อให้องค์การมีการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ประหยัดความคุ้มค่า มี
ผลสัมฤทธ์ิ โดยมีตัวช้ีวัดถึงความส าเร็จที่ชัดเจน รวมถึงความรับผิดชอบต่อประชาชน
ผู้มารับบริการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นข้อมูลและ
ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวให้การด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 

 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การด าเนินการบริหาร
แบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์ของ
กรมอุทยานแห่ งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
กา ร ว า งแ ผนก ลยุ ท ธ์ 
การก าหนดรายละเอียด
ข อ ง ตั ว ช้ี วั ด ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น 
ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร
ด าเนินงานการให้รางวัล
ตอบแทน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรม
อุทยานแห่ งชาติ  สัตว์ป่ า 
และพันธุ์พืช 
ภาวะผู้ น า ขอ งผู้ บ ริ ห า ร 
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
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วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 

ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 
2,664 คน ตัวอย่างได้มาจากการค่านวณจากสูตรของ ทาโรยามาเน (Taro 
Yamane’s, 1967: 398) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 361 คน การสุ่มตัวอย่างตัวแทนระดับส านักฯ โดยสุ่มแบบสัดส่วน เมื่อได้
ตัวแทนตัวอย่างระดับส่านักฯแล้ว ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ซึ่งท าการตรวจสอบความเช่ือถือได้ของ
แบบสอบถามก่อนเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลกำรวิจัย 
 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.8 มี
อายุอยู่ระหว่างช่วง อายุ 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.8 ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน อยู่ในช่วง 30,001 บาทขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 54.6 มีการศึกษาระดับ
การปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 56.8 และระยะเวลาในการท างาน 16 
ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 61.8 และเป็นบุคคลประเภทข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 99.4 
 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จากผลการศึกษาพบว่าการด าเนินการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
ค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ อันดับแรกได้แก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ รองลงมา
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ได้แก่ ด้านการก าหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดผลการด าเนิน  ด้านการวัดและ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และด้านการให้รางวัลตอบแทน ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จากผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการด่าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
ค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ อันดับแรกได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (x = 3.40) รองลงมา
ได้แก่ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามล าดับ 
 

ส่วนท่ี 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดสมมติฐานไว้ 3 สมมติฐาน และทั้ง 3 สมมติฐานในภาพรวมมความสัมพันธ์เชิง
บวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
ดังต่อ สมมติฐานที่ 2 วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับการด าเนินการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากันท่ี 0.77 สมมติฐานที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์
กับการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากันท่ี 0.77 และสมมติฐานที่ 1 ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการด าเนินการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.76 ตามล าดับ 
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

จากสมมติฐานทั้ง 3 สมมติฐาน ได้แก่ สมมติฐานที่ 1 ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมมติฐานที่ 2 วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับ
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การด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช และ สมมติฐานที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการด าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยทั้ง 3 
ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยวัฒนธรรมองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
มีความสัมพันธ์ในระดับที่สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ในส่วนของ
วัฒนธรรมองค์การผู้วิจัยมีความเห็นว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมี
วัฒนธรรมองค์การที่ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการด าเนินการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ มีวัฒนธรรมองค์การในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน และมีวัฒนธรรมองค์การในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว และสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สามารถท าให้งานง่ายขึ้นและท าให้การท างานในยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคโลกาภิวัฒน์
สามารถจัดขนาดองค์การให้เล็กลง มีการกระจายอ านาจออกไปให้บริการอย่าง
กว้างขวาง สะดวกและทันสมัย สอดคล้องกับแนวคิดของ Daniel R. Denison 
(1990)  

 
ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและข้าราชการ
เรื่องการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและข้าราชการในการปฏิบัติงานที่ต้อง
รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน และการอบรมและพัฒนาทักษะเฉพาะที่เกี่ยวกับ
งานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติบังเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 
ตามตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543: 40) กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ได้แก่การพัฒนาบุคลากรและองค์การ ผู้บริหารทุก
ระดับถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
ภายใต้ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องให้การพัฒนา
ผู้บริหารไว้ล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ภายใต้สภาวะที่มีความคล่องตัวและมีอ านาจในการบริหารเพิ่มขึ้นผู้บริหารทุกคน
จะต้องมีความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์ การวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ข้อมูล
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ผลการปฏิบัติงานเพ่ือตัดสินใจในการท างานประจ าวัน ในขณะเดียวกันจะต้องมีระบบ
การพัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความช านาญหลากหลายมากขึ้น 
เพื่อให้มีศักยภาพที่จะสับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ได้ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และเข้าใจเรื่องการวัด และการใช้ข้อมูลสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน
ประจ าวันด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรินทร์ นันทไพฑูรย์ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองบัญชาการ
ต ารวจปราบปรามยาเสพติด พบว่าด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน  

 
นอกจากนี้ควรมีการติดตามประเมินผลของการบริหารงานแบบมุ่ ง

ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของภาวะผู้น าของผู้บริหาร ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าในการก าหนดเป้าหมายทิศทางในการท างานของกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าท่ีผู้บริหารขององค์กร ว่าจะให้องค์กร
ด าเนินการไปในทิศทางใด ไม่ว่าจะเป็นในระดับสูงสุด คือระดับอธิบดี และในระดับ
รองลงมาคือ รองอธิบดี และระดับผู้อ านวยการส านักฯ ซึ่งภาวะผู้น าของผู้บริหาร
นอกจากจะต้องก าหนดเป้าหมายทิศทางในการท างานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืชแล้ว ยังต้องให้การสนับสนุนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเต็มก าลัง 
ไม่ว่าจะเป็นด้านร่วมกันด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การปฏิบัติงาน การได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารใน
การก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสมของผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจน และการสร้าง
สิ่งจูงใจให้แก่บุคลากรที่ท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพาวดี 
เมฆสวรรค์ (2543) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
จะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที ่คือ สนับสนุนในการจัดท าระบบวัดผลการปฏิบัติงาน การใช้ข้อมูลผลการ
วัดผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณการสร้างสิ่งจูงใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ท างาน
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์รวมถึงการมอบอ านาจในการตัดสินใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2552:1) 
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าท าให้ทราบถึงความหมาย และความส าคัญ
ดังนี้ ภาวะผู้น าเป็นการปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ทุกกลุ่มตั้งแต่สังคมล้า
หลัง เช่น ชนเผ่าโบราณดั้งเดิม จนถึงสังคมเมืองสมัยใหม่ ในสังคมดังกล่าวเราจะพบ
บุคคลจ านวนหนึ่ง ซึ่งใช้ภาวะผู้น าของตนเพื่อประสานประโยชน์และขจัดข้อขัดแย้ง
ให้กับสมาชิกในกลุ่มของตน อาจกล่าวได้ว่า ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับ
องค์การทุกประเภท ไม่ว่าองค์การของรัฐหรือเอกชน เพราะองค์การจะมีความ
เจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ าหรือไม่เพียงใดนั้น สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผู้บริหารในองค์การ
นั้นมีภาวะผู้น าเพียงพอที่จะโน้มน้าวชักจูง ให้บุคลากรท างานให้แก่องค์การตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่นั่นเอง ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญและน าไปใช้ในการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ (excellence) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความส าคัญต่อการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนั้นผู้บริหารควรมีการก าหนดเป้าหมายทิศทางการ
ท างานที่ชัดเจน เช่น การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ต้องมีการก าหนด
รายละเอียด เป้าหมาย และระยะเวลาการด าเนินการที่ชัดเจน เป็นต้น 

 
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ควรมีวัฒนธรรมองค์การ ที่

สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เช่น การ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการประเมินผล เป็นต้น 

 
3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ควรมีการอบรมให้ความรู้

ผู้บริหารและข้าราชการในการปฏิบัติงานท่ีต้องรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน 
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