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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพันธุ์ พืช โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลจากการสํารวจด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นจาก 

กลุม่ตวัอย่าง 3 กลุม่ คือ ผู้ปฏิบติังานภายในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเขตรักษาพนัธุ์

สัตว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทัง้สิน้จํานวน 403 คน  ผลการศึกษา พบว่า คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ 

ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ยกเว้นด้านทักษะอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คือ ความรู้ด้านการป้องกนัและปราบปราม ด้านสมรรถนะ 

ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ สมรรถนะด้านสภาวะผู้ นํา และด้านทักษะท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ทักษะการสร้าง

เครือข่าย นอกจากนี ้ยังพบว่า กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่ามีความคิดเห็นต่อคณุสมบัติ 

ท่ีพึงประสงค์ในด้านทกัษะ แตกต่างจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสําคญั .01 

 

ABSTRACT 

 The study of desirable qualification of the chief of wildlife sanctuary, Department of National 

Park Wildlife and Plant Conservation. The analysis of the research result  will collect from the secondary 

data and the result from questionnaire which survey the opinion of three sample groups as follow, the 

worker in the wildlife sanctuary, the group of stakeholders outside the study area and the specific target 

group, totally 403 individual. The results showed that the desirable qualification of the chief of wildlife 

sanctuary totally are at the highest level, except the skills which at the high level. When considering 

each part, I found that the desirable qualifications in knowledge at the highest requirement level are the 

knowledge in prevention and suppression. The performance in terms of their leadership is the highest 

levels. And the skills in networking skills are the most desirable qualification. It also found that the 

stakeholders outside wildlife sanctuary area have the opinion on the desirable qualification skills 
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different from the groups of workers in the wildlife sanctuary and the specific target group, the statistical 

significance level of 0.01.  

 
Key Words: desirable  qualification, chief of wildlife sanctuary 
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คาํนํา 

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เป็นพืน้ท่ีอนุรักษ์ท่ีจัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้ มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2535 โดยมีเป้าหมายเพ่ือรักษาพืน้ท่ีป่าไม้ไว้เป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่า ทัง้ท่ีอาศยัอยู่อย่างถาวร และท่ีอพยพ

มาตามฤดกูาล อีกทัง้เพ่ือให้มีการขยายพนัธุ์ให้สามารถแพร่พนัธุ์ไปสูแ่หลง่อ่ืนๆ เพ่ืออนุรักษ์ชนิดพนัธุ์และประชากร

สตัว์ป่าให้คงอยู่ตลอดไป (สํานักอนุรักษ์สตัว์ป่า, 2553) เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเป็นหน่วยงานภาคสนามในสงักัด 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ท่ีมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติภารกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า  

ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า เปรียบเสมือนผู้บริหารหน่วยงานระดบัต้นท่ีมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิง 

ในการนํานโยบายและแผนงานไปสู่การบริหารจัดการเชิงพืน้ท่ีให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้

ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักวิชาการ จึงจะถือว่ามีศักยภาพเพียงพอต่อ 

การปฏิบัติงาน แต่เน่ืองจากท่ีผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช ยังไม่มีหลกัเกณฑ์หรือแนวทาง 

ในการคดัเลือกผู้ ท่ีจะมาทําหน้าท่ีหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าอย่างชดัเจน ดงันัน้ การคดัเลือกผู้ ท่ีจะมาทําหน้าท่ี

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงอยู่ในดุลพินิจของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ในฐานะ

ผู้บังคับบัญชา ดังนัน้ การศึกษาคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า จึงมีความสําคัญต่อ 

การกําหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ ท่ีจะทําหน้าท่ีหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีคณุสมบัติ

เหมาะสมกบัตําแหน่งมากท่ีสดุ สามารถบริหารจดัการเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบติังาน

อย่างบรูณาการ ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จ ซึง่เป็นไปตามปรัชญาพืน้ฐานของการบริหารงานบุคคล 

คือ การจดัคนให้เหมาะสมกบังาน (put the right man on the right job) 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวิเคราะห์งานของตําแหน่งหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช 

2. เพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า 

และพนัธุ์พืช 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 

 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิต่างๆ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กฎหมาย 

นโยบาย และแผนงานท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานด้านการอนุรักษ์สตัว์ป่า สภาพปัญหา และสถานการณ์ปัจจุบนั

ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ของสํานักบริหารพืน้ท่ีอนุรักษ์ ท่ี 1 – 16  

และมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนกัวิชาการป่าไม้ และเจ้าพนกังานป่าไม้ 
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การวิเคราะห์งานของตาํแหน่งหวัหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 

 วิเคราะห์งานของตําแหน่งหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า โดยวิเคราะห์จากกฎหมาย นโยบาย และแผนงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สตัว์ป่า และผลการปฏิบัติงานจริง ร่วมกับการเก็บข้อมูลโดยการสมัภาษณ์จากผู้ ดํารง

ตําแหน่งหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า และทําการวิเคราะห์คณุสมบติัท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบติังานของตําแหน่ง

หวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ในด้านความรู้ สมรรถนะ และทกัษะ 

การวิเคราะห์คุณสมบัตทิี่พงึประสงค์ของหวัหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 

 นําข้อมูลคุณสมบัติท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของตําแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า มาสร้าง

แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับระดบัความสําคญัหรือความจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของคุณสมบัติ 

ในแต่ละหัวข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ตามระดับความคิดเห็น และแปลผลโดยนําผลรวมของคะแนนท่ีได้ 

มาคํานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต เกณฑ์ในการแปลความแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ตามค่าเฉลี่ยคะแนน ได้แก่ ลกัษณะ 

ท่ีพึงประสงค์ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ ตามลําดบั และทําการทดสอบคณุภาพ 

ของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา และทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้

สตูรสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสมัประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (1951, อ้างในชศูรี วงศ์รัตนะ, 2552) ก่อนนําไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้เก็บข้อมลู  

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาวิจยันี ้แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก ่

 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ผู้ ช่วยหัวหน้า 

เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานประจําเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า 

 2. กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ได้แก่ ตวัแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ตวัแทนจากหน่วยงานเอกชนด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า (NGOs) ตัวแทนจากสถานศึกษา และตัวแทนจากผู้ นํา 

ชมุชนท้องถ่ิน 

 3. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผู้ บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ 

สตัว์ป่า ผู้บังคบับัญชาเหนือขึน้ไป 1 ระดับ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี ซึ่งถือเป็นผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์งาน และการกําหนดคณุสมบติัของหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า 

การสุม่ตวัอย่างเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าท่ีเก็บข้อมลู ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมิู ตามระดบัศกัยภาพ

ของเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ระดบั A, B และ C (สํานกัอนุรักษ์สตัว์ป่า, 2550) โดยกําหนดให้มีจํานวนซํา้ในแต่ละ

ระดบัศกัยภาพเท่ากบั 6 แห่ง และสุม่ตวัอย่างโดยการจบัฉลาก 

การเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์ ปรากฏว่า ได้รับ

แบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 403 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 90.77 

การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

 การวิเคราะห์คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยคํานวณ

จากร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบคณุสมบติัท่ีพึงประสงค์ของหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์

สตัว์ป่า จําแนกตามตวัแปรโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และวิเคราะห์หาความ

แตกตา่งรายคู ่โดยการเปรียบเทียบพหคุณู (multiple comparison test) ใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe’) 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

ในภาพรวม 

1.  ด้านความรู้ ลกัษณะท่ีพงึประสงค์ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คือ ความรู้ด้านการป้องกนัและปราบปราม 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 คะแนน (SD=0.70) ทัง้นี ้เพราะหวัหน้าเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า เป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ี 

ตามกฎหมาย ท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และมีอํานาจจับกุมดําเนินคดีกับผู้ กระทําผิด 

ตามกฎหมาย จงึต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายป่าไม้ สตัว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ท่ีจําเป็นต่อการ

ปฏิบติังานเป็นอย่างดี เพ่ือจะได้นํากฎหมายไปบงัคบัใช้ในการการปฏิบติังานได้อย่างถกูต้อง 

2.  ด้านสมรรถนะ ลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ สมรรถนะด้านสภาวะผู้ นํา  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.61 คะแนน (SD=0.59) ทัง้นี ้เพราะหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญั

ท่ีสดุในการบริหารจดัการเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า จึงต้องเป็นผู้ มีภาวะผู้ นําสงู มีความมุ่งมัน่ เสียสละ อทิุศตนในการ

ทํางาน มีความรับผิดชอบ สามารถสร้างเป้าหมาย แรงจูงใจในการทํางาน และชักนําให้ผู้ ใต้บังคบับัญชาเกิดการ

ยอมรับและปฏิบติัตามได้ และยงัต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถทางการบริหารด้วย 

3.  ด้านทกัษะ ลกัษณะท่ีพงึประสงค์ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คือ ทกัษะการสร้างเครือข่าย โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.39 คะแนน (SD=0.70) ทัง้นี  ้เพราะภารกิจของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องมีการติดต่อประสานงาน 

กับหน่วยงานอ่ืนๆ และชุมชนท้องถ่ินในพืน้ท่ี เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สภาพปัญหาและหาแนวทางในการ

ทํางานร่วมกัน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงต้องเป็นผู้ ท่ีมีทักษะในการผูกมิตรเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี 

กบัผู้ อ่ืน สามารถติดต่อ ประสานงาน ในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร เพ่ือให้การทํางานของหน่วยงานเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานหรือมีแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล้อง 

ไปในทิศทางเดียวกนั ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ทําให้เกิดความคุ้มคา่ในการบริหารทรัพยากร และการปฏิบติั

ราชการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

จาํแนกตามความคดิเหน็ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

1.  ด้านความรู้ พบว่า กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

มีความคิดเห็นต่อลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านความรู้ท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดสอดคล้องกัน คือ ความรู้ด้านการ

ป้องกนัและปราบปราม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60 คะแนน (SD=0.67) และ 4.74 คะแนน (SD=0.48) ตามลําดบั 

ทัง้นี ้เป็นเพราะกลุ่มผู้ปฏิบติังานภายในเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นผู้ปฏิบัติงานภายใน

องค์กรเดียวกนั จงึมีความคิดหรือความเช่ือท่ีคล้ายกนั ซึง่เกิดจากการปลกูฝังวฒันธรรมภายในองค์กร ส่วนกลุ่มผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีความคิดเห็นต่อลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

คือ ความรู้ด้านการประชาสมัพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คะแนน 

(SD=0.65) เน่ืองจากกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า มีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับ

หวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ในลกัษณะของการเป็นผู้ รับ เช่น เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เข้าร่วมฝึกอบรม เข้าชม

นิทรรศการและสื่อประชาสมัพันธ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเก่ียวข้องกับงานด้านส่งเสริมและเผยแพร่ จึงให้ความสําคัญ 

กบัความรู้ด้านการประชาสมัพนัธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากเป็นลําดบัแรก 
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2.  ด้านสมรรถนะ พบว่า กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มีความคิดเห็นต่อลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีอยู่ในระดับ 

มากท่ีสดุสอดคล้องกนั คือ สมรรถนะด้านสภาวะผู้ นํา โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.56 คะแนน (SD=0.62), 4.63 คะแนน 

(SD=0.61) และ 4.66 คะแนน (SD=0.52) ตามลําดับ ทัง้นี ้เน่ืองจากตําแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า  

เป็นตําแหน่งท่ีมีบทบาทสําคญัในการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ หัวหน้า 

เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า จงึต้องเป็นทัง้หวัหน้าหน่วยงานและผู้ นํา ต้องเป็นผู้ ท่ีมีทัง้ "อํานาจ" อนัเกิดจากตําแหน่งหน้าท่ี 

ในการสัง่การบงัคบับญัชา และ "บารมี" อนัเกิดจากคณุลกัษณะส่วนบุคคลในการปกครอง การสร้างความไว้วางใจ 

ความเคารพนบัถือ จนได้รับการยอมรับ 

3.  ด้านทกัษะ พบวา่ กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอกเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

มีความคิดเห็นต่อลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดสอดคล้องกัน คือ ทักษะการสร้างเครือข่าย  

โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.35 คะแนน (SD=0.72) และ 4.51 คะแนน (SD=0.57) ตามลําดบั เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ ในฐานะผู้บงัคบับัญชา จะมีมุมมองในเชิงการบริหารหน่วยงานให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบติังาน จึงให้

ความสําคญักับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชุมชนและหน่วยงานในพืน้ท่ี เช่นเดียวกับ

กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอกเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ท่ีต้องการเข้ามามีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกบัหน่วยงานของรัฐเช่นกนั สําหรับกลุ่มผู้ปฏิบติังานภายในเขตรักษา

พนัธุ์สตัว์ป่า มีความคิดเห็นต่อลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คือ ทกัษะการลาดตระเวนเชิงคณุภาพ 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คะแนน (SD=0.71) เน่ืองจากกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานมีมุมมองต่อภารกิจสําคัญท่ีต้อง

ดําเนินการคือการรักษาพืน้ท่ีเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าไว้ให้เป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่าโดยปลอดภัย เน่ืองจากปัญหา

การกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัป่าไม้และสตัว์ป่า ยงัเป็นปัญหาท่ีสําคญัของเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า 

4.  การเปรียบเทียบคณุสมบติัท่ีพงึประสงค์ของหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า จําแนกตามความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา พบว่า ในด้านความรู้ และด้านสมรรถนะ กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา มีค่าเฉลี่ยของ 

ความคิดเห็นตอ่คณุสมบติัท่ีพึงประสงค์ของหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 

สําหรับในด้านทักษะ พบว่า กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น 

แตกต่างจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  

ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 ทัง้นี เ้พราะกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีความเก่ียวข้องกับ 

การปฏิบัติงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในลักษณะของผู้ ร่วมงาน และผู้ ใช้บริการ จึงให้ความสําคัญกับทักษะ 

การสร้างเครือข่ายเป็นลําดบัแรก เน่ืองจากการสร้างทกัษะเป็นแนวทางในการสร้างมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

ทรัพยากร ธรรมชาติ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และลดปัญหาความขัดแย้ง  

แต่สําหรับในมุมมองของผู้ปฏิบติังานภายในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

ในองค์กรเดียวกนั จะให้ความสําคญัทัง้ทกัษะการลาดตระเวนเชิงคณุภาพ และทกัษะการสร้างเครือข่าย ควบคู่กนั 

ซึง่เป็นทกัษะท่ีมีความสําคญัและจําเป็นตอ่การปฏิบติังานทัง้ในเชิงรุก และเชิงรับ 

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

จาํแนกตามระดับศักยภาพของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 

1.  ด้านความรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ระดบัศกัยภาพ A และ B มีความคิดเห็น

ต่อลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดสอดคล้องกัน คือ ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม  
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โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คะแนน (SD=0.67) และ 4.59 คะแนน (SD=0.68) ตามลําดบั ส่วนกลุ่มตวัอย่าง 

ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ระดับศักยภาพ C มีความคิดเห็นต่อลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

คือ ความรู้ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คะแนน (SD=0.71) ทัง้นี ้ 

เพราะเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ระดบัศกัยภาพ A และ B นัน้ มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ และพืน้ท่ีโดยรอบติดต่อกบัชุมชน

ท้องถ่ินเป็นบริเวณกว้าง ในบางพืน้ท่ีมีอาณาเขตติดต่อหลายจังหวัด ประกอบกับมีชนิดพันธุ์ พืช และสัตว์ป่า 

ท่ีถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์อยู่ในพืน้ท่ีเป็นจํานวนมาก ทําให้มีปัญหาพืน้ท่ีป่าถูกบุกรุก และปัญหาการลกัลอบ 

ลา่สตัว์ สงูกวา่เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ในระดบัศกัยภาพ C ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีขนาดเล็กกว่า และมีจํานวนชนิดพนัธุ์พืช

และสตัว์ป่าท่ีหายากในพืน้ท่ีน้อยกวา่ 

2.  ด้านสมรรถนะ พบว่า กลุ่มตวัอย่างในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ระดบัศกัยภาพ A, B และ C มีความ

คิดเห็นต่อลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสดุสอดคล้องกนั คือ สมรรถนะด้านสภาวะผู้ นํา โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.62 คะแนน (SD=0.60), 4.66 คะแนน (SD=0.54) และ 4.55 คะแนน (SD=0.62) ตามลําดบั เน่ืองจาก

คณุสมบติัในด้านสภาวะผู้ นําเป็นคุณสมบัติพืน้ฐานท่ีจําเป็นและสําคญัท่ีสุดของการเป็นผู้บงัคบับญัชา ไม่ว่าเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่านัน้จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือมีจํานวนชนิดพันธุ์ พืชและสัตว์ป่าหายากมากน้อยเพียงใด 

ก็ตาม ผู้ ท่ีจะมาทําหน้าท่ีหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าในทกุระดบัศกัยภาพ ตา่งก็ต้องเป็นผู้ ท่ีมีภาวะผู้ นําสงู มีความ

มุ่งมัน่ รับผิดชอบ เสียสละในการทํางาน เพ่ือให้หน่วยงานบรรลเุป้าหมาย และสามารถจูงใจให้ผู้ ใต้บังคบับญัชา

ปฏิบติัตามได้ 

3.  ด้านทักษะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ระดับศักยภาพ A, B และ C  

มีความคิดเห็นต่อลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คือ ทกัษะการสร้างเครือข่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.37 คะแนน (SD=0.62), 4.43 คะแนน (SD=0.65) และ 4.36 คะแนน (SD=0.74) ตามลําดบั ทัง้นีเ้พราะแนวคิด

ในการจดัการ การดแูลรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมากขึน้ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ทัง้ในระดบัศกัยภาพ A, B 

และ C จึงต้องมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดําเนินงาน ท่ีต้องประสานงานร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน  

และหน่วยงานอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบันโยบายและแผนงานด้านการอนุรักษ์สตัว์ป่า ท่ีมีการกําหนด

ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรสตัว์ป่าแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคี

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องข้อง ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ กลไกท่ีจะช่วยให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 

และแผนงานเหล่านีป้ระสบความสําเร็จ จึงต้องเร่ิมต้นจากการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานในพืน้ท่ีท่ีเข้มแข็ง 

ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ชุมชน และหน่วยงานภาคเอกชน หัวหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า จึงต้องเป็นผู้ ท่ีมีทักษะ 

ในการแสวงหาและสร้างความร่วมมือความร่วมมือจากทกุภาคสว่น ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการทํางานร่วมกนั 

4.  การเปรียบเทียบคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จําแนกตามระดับ

ศกัยภาพของเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า พบว่า กลุ่มตวัอย่างในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ระดบัศกัยภาพ A, B และ C  

มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อคุณสมบัติ ท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในด้านความรู้  

ด้านสมรรถนะ และด้านทักษะ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทัง้นี  ้อาจเป็นผลมาจากภารกิจ  

และลักษณะงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ท่ีมีความคล้ายคลึงกัน เน่ืองจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกแห่ง

ดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์ พืช กําหนด ทําให้คุณสมบัติ 
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ของผู้ปฏิบติังานในตําแหน่งหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ในระดบัศกัยภาพ A, B และ C มีความคล้ายคลงึกัน  

และมีลกัษณะท่ีพงึประสงค์ใกล้เคียงกนั 

 

สรุป 

 คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช  

ในภาพรวม ด้านความรู้ คือ ความรู้ด้านการป้องกนัและปราบปราม ด้านสมรรถนะ คือ สมรรถนะด้านสภาวะผู้ นํา 

และด้านทกัษะ คือ ทกัษะการสร้างเครือข่าย 

 คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จําแนกตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ีศึกษา พบว่า ในด้านความรู้ กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

มีความคิดเห็นตอ่ลกัษณะท่ีพงึประสงค์สอดคล้องกนั คือ ความรู้ด้านการป้องกนัและปราบปราม ในด้านสมรรถนะ 

กลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาทัง้ 3 กลุม่ มีความคิดเห็นตอ่ลกัษณะท่ีพงึประสงค์สอดคล้องกนั คือ สมรรถนะด้านสภาวะผู้ นํา 

และในด้านทกัษะ กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอกเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มีความคิดเห็น

ต่อลักษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกัน คือ ทักษะการสร้างเครือข่าย เม่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ 

ของหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า จําแนกตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษา พบว่า ในด้านทกัษะ กลุ่มผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น แตกต่างจากกลุ่มผู้ปฏิบติังานภายใน 

เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า และกลุม่เป้าหมายเฉพาะ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสําคญั .01  

 คณุสมบัติท่ีพึงประสงค์ของหวัหน้าเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า จําแนกตามระดบัศกัยภาพของเขตรักษาพันธุ์

สตัว์ป่า พบว่า ในด้านความรู้ กลุ่มตวัอย่างในเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ระดบัศกัยภาพ A และ B มีความคิดเห็น 

ตอ่ลกัษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกนั คือ ความรู้ด้านการป้องกนัและปราบปราม ในด้านสมรรถนะ กลุ่มตวัอย่าง 

ท่ีศกึษาทัง้ 3 กลุม่ มีความคิดเห็นตอ่ลกัษณะท่ีพงึประสงค์สอดคล้องกนั คือ สมรรถนะด้านสภาวะผู้ นํา และในด้าน

ทกัษะ กลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษาทัง้ 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นต่อลกัษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกนั คือ ทกัษะการสร้าง

เครือข่าย เม่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า จําแนกตามระดบัศกัยภาพ 

ของเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า พบว่า กลุ่มตวัอย่างในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ระดบัศกัยภาพ A, B และ C มีค่าเฉลี่ย 

ของความคิดเห็นต่อคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในด้านความรู้ ด้านสมรรถนะ  

และด้านทกัษะ แตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการศกึษา พบวา่ ลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ด้านทักษะ คือ ทักษะการสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นทักษะท่ีเกิดจากการทํางานและการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง

ความสมัพันธ์ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช จึงควรกําหนดให้มีการ

หมนุเวียนงาน (job rotation) ในตําแหน่งหวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า โดยพิจารณากําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง

ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกบัความเป็นจริง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่การปฏิบติังานมากท่ีสดุ 

 2. ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จําแนกตามระดับ

ศกัยภาพของเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า พบว่า ในด้านความรู้ ด้านสมรรถนะ และด้านทักษะ แตกต่างกันอย่างไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติ จงึควรทบทวนหลกัเกณฑ์การแบ่งระดบัศกัยภาพของเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า โดยเพ่ิมหลกัเกณฑ์
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เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ เช่น จํานวนผู้ ใต้บังคับบัญชา ปริมาณและความยุ่งยาก

ซบัซ้อนของงาน งบประมาณประจําปีท่ีได้รับ หรืองบประมาณจากแผนงาน/โครงการพิเศษอ่ืนๆ เป็นต้น เพ่ือใช้

เกณฑ์ในการแบ่งด้วย 
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สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช, กรุงเทพฯ. 

_______. 2553. เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า. แหลง่ท่ีมา: http://www.dnp.go.th/wildlifenew, 15 กรกฎาคม 2553 


