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บทคัดย่ อ
การศึก ษาคุณ สมบัติ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องหัว หน้ า เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สัต ว์ ป่ า กรมอุท ยานแห่ ง ชาติ สัต ว์ ป่ า
และพัน ธุ์ พื ช โดยวิ เ คราะห์ จ ากข้ อมูล ทุ ติ ย ภูมิ และข้ อมูล จากการสํ า รวจด้ วยแบบสอบถามความคิ ด เห็ น จาก
กลุม่ ตัวอย่าง 3 กลุม่ คือ ผู้ปฏิบตั ิงานภายในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกเขตรักษาพันธุ์
สัต ว์ ป่ า และกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ รวมทัง้ สิ น้ จํ านวน 403 คน ผลการศึก ษา พบว่า คุณ สมบัติ ที่ พึง ประสงค์
ของหัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้ นด้ านทักษะอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านความรู้ ที่อยู่ในระดับมากที่สดุ คือ ความรู้ ด้านการป้องกันและปราบปราม ด้ านสมรรถนะ
ที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ สมรรถนะด้ านสภาวะผู้นํา และด้ านทักษะที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ทักษะการสร้ าง
เครื อข่าย นอกจากนี ้ ยังพบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่ามีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์ในด้ านทักษะ แตกต่างจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่าและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .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
e-mail address: farida@dnp.go.th

คํานํา
เขตรั ก ษาพัน ธุ์ สัต ว์ ป่ า เป็ นพื น้ ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่ จัด ตัง้ ขึ น้ ตามพระราชบัญ ญั ติ ส งวนและคุ้ม ครองสัต ว์ ป่ า
พ.ศ. 2535 โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาพื ้นที่ป่าไม้ ไว้ เป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทังที
้ ่อาศัยอยู่อย่างถาวร และที่อพยพ
มาตามฤดูกาล อีกทังเพื
้ ่อให้ มีการขยายพันธุ์ให้ สามารถแพร่ พนั ธุ์ไปสูแ่ หล่งอื่นๆ เพื่ออนุรักษ์ ชนิดพันธุ์และประชากร
สัตว์ป่าให้ คงอยู่ตลอดไป (สํานักอนุรักษ์ สตั ว์ป่า, 2553) เขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่าเป็ นหน่วยงานภาคสนามในสังกัด
กรมอุท ยานแห่ ง ชาติ สัต ว์ ป่ า และพัน ธ์ พื ช ที่ มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สัต ว์ ป่ า
ผู้ที่ทําหน้ าที่หัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า เปรี ยบเสมือนผู้บริ หารหน่วยงานระดับต้ นที่ มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ ง
ในการนํ านโยบายและแผนงานไปสู่ก ารบริ ห ารจัด การเชิ ง พื น้ ที่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ง จะต้ อ งเป็ นผู้ที่ มีค วามรู้
ความสามารถในการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ต ามหลัก วิ ช าการ จึง จะถื อว่า มี ศัก ยภาพเพี ย งพอต่ อ
การปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังไม่มีหลักเกณฑ์ หรื อแนวทาง
ในการคัดเลือกผู้ที่จะมาทําหน้ าที่หวั หน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าอย่างชัดเจน ดังนัน้ การคัดเลือกผู้ที่จะมาทําหน้ าที่
หัวหน้ าเขตรั ก ษาพันธุ์ สัตว์ ป่ า จึง อยู่ใ นดุล พิ นิจ ของอธิ บดี ก รมอุทยานแห่ ง ชาติ สัต ว์ ป่า และพัน ธุ์ พื ช ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา ดังนัน้ การศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ของหัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ ป่า จึงมีความสําคัญต่อ
การกําหนดหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกผู้ที่จะทําหน้ าที่หวั หน้ าเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า เพื่อให้ ได้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมกับตําแหน่งมากที่สดุ สามารถบริ หารจัดการเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิงาน
อย่างบูรณาการ ร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ เกิดผลสําเร็ จ ซึง่ เป็ นไปตามปรัชญาพื ้นฐานของการบริ หารงานบุคคล
คือ การจัดคนให้ เหมาะสมกับงาน (put the right man on the right job)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์งานของตําแหน่งหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2. เพื่อวิเคราะห์ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

อุปกรณ์ และวิธีการ
การรวบรวมข้ อมูลพืน้ ฐานของเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่า
รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งทุติยภูมิต่างๆ ประกอบด้ วย ข้ อมูลทั่วไปของเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่า กฎหมาย
นโยบาย และแผนงานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานด้ านการอนุรักษ์ สตั ว์ป่า สภาพปั ญหา และสถานการณ์ ปัจจุบนั
ของเขตรั ก ษาพัน ธุ์สัต ว์ ป่ า รายงานผลการปฏิ บัติง านประจํ าปี ของสํานักบริ ห ารพื น้ ที่ อนุรักษ์ ที่ 1 – 16
และมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิชาการป่ าไม้ และเจ้ าพนักงานป่ าไม้
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การวิเคราะห์ งานของตําแหน่ งหัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่า
วิเคราะห์งานของตําแหน่งหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า โดยวิเคราะห์จากกฎหมาย นโยบาย และแผนงาน
ที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ สตั ว์ป่า และผลการปฏิบัติงานจริ ง ร่ วมกับการเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากผู้ดํารง
ตําแหน่งหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และทําการวิเคราะห์ คณ
ุ สมบัติที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานของตําแหน่ง
หัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ในด้ านความรู้ สมรรถนะ และทักษะ
การวิเคราะห์ คุณสมบัตทิ ่ พ
ี งึ ประสงค์ ของหัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่า
นําข้ อมูลคุณสมบัติที่จําเป็ นสําหรั บการปฏิบัติงานของตําแหน่งหัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ ป่า มาสร้ าง
แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญหรื อความจําเป็ นต่อการปฏิบัติงานของคุณสมบัติ
ในแต่ละหัวข้ อ โดยมีเกณฑ์ การให้ คะแนน ตามระดับความคิด เห็น และแปลผลโดยนํ าผลรวมของคะแนนที่ ไ ด้
มาคํานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต เกณฑ์ ในการแปลความแบ่งออกเป็ น 5 ช่วง ตามค่าเฉลี่ยคะแนน ได้ แก่ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ที่อยู่ในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ ตามลําดับ และทําการทดสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา และทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้
สูตรสหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสัมประสิทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (1951, อ้ างในชูศรี วงศ์รัตนะ, 2552) ก่อนนําไปปรับปรุ งแก้ ไขเพื่อใช้ เก็บข้ อมูล
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาวิจยั นี ้ แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
1. กลุ่มผู้ปฏิ บัติงานภายในเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้ แก่ หัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า ผู้ช่วยหัวหน้ า
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั งิ านประจําเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า ได้ แก่ ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ตัวแทนจากหน่วยงานเอกชนด้ านการอนุรักษ์ สัตว์ ป่า (NGOs) ตัวแทนจากสถานศึกษา และตัวแทนจากผู้นํา
ชุมชนท้ องถิ่น
3. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้ แก่ ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิ บัติงานของหัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์
สัตว์ป่า ผู้บังคับบัญชาเหนื อขึน้ ไป 1 ระดับ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานการเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งถื อเป็ นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์งาน และการกําหนดคุณสมบัติของหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
การสุม่ ตัวอย่างเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าที่เก็บข้ อมูล ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชันภู
้ มิ ตามระดับศักยภาพ
ของเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ระดับ A, B และ C (สํานักอนุรักษ์ สตั ว์ป่า, 2550) โดยกําหนดให้ มีจํานวนซํ ้าในแต่ละ
ระดับศักยภาพเท่ากับ 6 แห่ง และสุม่ ตัวอย่างโดยการจับฉลาก
การเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่ าง
เก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ทางไปรษณี ย์ ปรากฏว่า ได้ รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาทังหมด
้
403 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 90.77
การวิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูล
การวิเคราะห์คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า ใช้ สถิติเชิงพรรณนา โดยคํานวณ
จากร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรี ยบเทียบคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า จําแนกตามตัวแปรโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และวิเคราะห์หาความ
แตกต่างรายคู่ โดยการเปรี ยบเทียบพหุคณ
ู (multiple comparison test) ใช้ วิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe’)
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ผลการทดลองและวิจารณ์
คุ ณสมบัติท่ ีพึงประสงค์ ของหัวหน้ า เขตรั กษาพันธุ์ สัตว์ ป่า กรมอุ ทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า และพันธุ์ พื ช
ในภาพรวม
1. ด้ านความรู้ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ที่อยู่ในระดับมากที่สดุ คือ ความรู้ ด้านการป้องกันและปราบปราม
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 คะแนน (SD=0.70) ทัง้ นี ้ เพราะหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า เป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตามกฎหมาย ที่ มีห น้ า ที่ ใ นการดูแ ลรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ และมี อํ านาจจับ กุม ดํ า เนิ น คดี กับ ผู้ ก ระทํ าผิ ด
ตามกฎหมาย จึงต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายป่ าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้ อม ที่จําเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี เพื่อจะได้ นํากฎหมายไปบังคับใช้ ในการการปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ อง
2. ด้ านสมรรถนะ ลักษณะที่ พึงประสงค์ ที่อยู่ในระดับมากที่ สุด คือ สมรรถนะด้ านสภาวะผู้นํา
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คะแนน (SD=0.59) ทังนี
้ ้ เพราะหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า เป็ นผู้ที่มีบทบาทสําคัญ
ที่สดุ ในการบริ หารจัดการเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า จึงต้ องเป็ นผู้มีภาวะผู้นําสูง มีความมุ่งมัน่ เสียสละ อุทิศตนในการ
ทํางาน มีความรับผิดชอบ สามารถสร้ างเป้าหมาย แรงจูงใจในการทํางาน และชักนําให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชาเกิดการ
ยอมรับและปฏิบตั ิตามได้ และยังต้ องเป็ นผู้ที่มีความสามารถทางการบริ หารด้ วย
3. ด้ านทักษะ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ที่อยู่ในระดับมากที่สดุ คือ ทักษะการสร้ างเครื อข่าย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 คะแนน (SD=0.70) ทัง้ นี ้ เพราะภารกิ จของเขตรั กษาพัน ธุ์สัตว์ ป่า ต้ องมีก ารติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นๆ และชุมชนท้ องถิ่ นในพืน้ ที่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สภาพปั ญหาและหาแนวทางในการ
ทํางานร่ วมกัน หัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่า จึงต้ องเป็ นผู้ที่มีทักษะในการผูกมิตรเพื่ อสร้ างความสัมพันธ์ อันดี
กับผู้อื่น สามารถติดต่อ ประสานงาน ในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร เพื่อให้ การทํางานของหน่วยงานเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวทางการบริ หารราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ที่ มุ่ง เน้ นผลการปฏิ บั ติ ง านหรื อ มี แ ผนการดํ า เนิ น งานที่ ส อดคล้ อ ง
ไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ทําให้ เกิดความคุ้มค่าในการบริ หารทรัพยากร และการปฏิบตั ิ
ราชการมีความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
คุ ณสมบัติท่ ีพึงประสงค์ ของหัวหน้ า เขตรั กษาพันธุ์ สัตว์ ป่า กรมอุ ทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า และพันธุ์ พื ช
จําแนกตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ างที่ศึกษา
1. ด้ านความรู้ พบว่า กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
มีความคิดเห็นต่อลักษณะที่ พึงประสงค์ ในด้ านความรู้ ที่ อยู่ในระดับมากที่ สุดสอดคล้ องกัน คือ ความรู้ ด้ านการ
ป้องกันและปราบปราม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คะแนน (SD=0.67) และ 4.74 คะแนน (SD=0.48) ตามลําดับ
ทังนี
้ ้ เป็ นเพราะกลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานภายในเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็ นผู้ปฏิบัติงานภายใน
องค์กรเดียวกัน จึงมีความคิดหรื อความเชื่อที่คล้ ายกัน ซึง่ เกิดจากการปลูกฝั งวัฒนธรรมภายในองค์กร ส่วนกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกเขตรั ก ษาพันธุ์สัตว์ ป่า มีความคิดเห็นต่อลักษณะที่ พึงประสงค์ ที่อยู่ในระดับมากที่ สุด
คือ ความรู้ ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คะแนน
(SD=0.65) เนื่องจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า มีประสบการณ์ ในการทํางานร่ วมกับ
หัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ในลักษณะของการเป็ นผู้รับ เช่น เข้ าร่ วมรับฟั งการบรรยาย เข้ าร่ วมฝึ กอบรม เข้ าชม
นิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งเกี่ยวข้ องกับงานด้ านส่งเสริ มและเผยแพร่ จึงให้ ความสําคัญ
กับความรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มากเป็ นลําดับแรก
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2. ด้ านสมรรถนะ พบว่า กลุ่มผู้ปฏิ บัติงานภายในเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายนอกเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มีความคิดเห็นต่อลักษณะที่พึงประสงค์ที่อยู่ในระดับ
มากที่สดุ สอดคล้ องกัน คือ สมรรถนะด้ านสภาวะผู้นํา โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คะแนน (SD=0.62), 4.63 คะแนน
(SD=0.61) และ 4.66 คะแนน (SD=0.52) ตามลําดับ ทัง้ นี ้ เนื่ องจากตําแหน่งหัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ ป่า
เป็ นตําแหน่งที่มีบทบาทสําคัญในการบริ หารจัดการเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่าให้ บรรลุตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ หัวหน้ า
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า จึงต้ องเป็ นทังหั
้ วหน้ าหน่วยงานและผู้นํา ต้ องเป็ นผู้ที่มีทงั ้ "อํานาจ" อันเกิดจากตําแหน่งหน้ าที่
ในการสัง่ การบังคับบัญชา และ "บารมี" อันเกิดจากคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปกครอง การสร้ างความไว้ วางใจ
ความเคารพนับถือ จนได้ รับการยอมรับ
3. ด้ านทักษะ พบว่า กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอกเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ที่ อ ยู่ ใ นระดับ มากที่ สุด สอดคล้ อ งกัน คื อ ทั ก ษะการสร้ างเครื อ ข่ า ย
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คะแนน (SD=0.72) และ 4.51 คะแนน (SD=0.57) ตามลําดับ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ในฐานะผู้บงั คับบัญชา จะมีมุมมองในเชิงการบริ หารหน่วยงานให้ เกิดประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน จึงให้
ความสําคัญกับการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมจากชุมชนและหน่วยงานในพืน้ ที่ เช่นเดียวกับ
กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอกเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ที่ต้องการเข้ ามามีส่วนร่ วม และสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือ
ในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ร่ วมกับหน่วยงานของรัฐเช่นกัน สําหรับกลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานภายในเขตรักษา
พันธุ์สตั ว์ป่า มีความคิดเห็นต่อลักษณะที่พึงประสงค์ที่อยู่ในระดับมากที่สดุ คือ ทักษะการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
โดยมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.41 คะแนน (SD=0.71) เนื่ องจากกลุ่ม ผู้ ป ฏิ บัติ ง านมี มุม มองต่ อ ภารกิ จ สํ าคัญ ที่ ต้ อ ง
ดําเนินการคือการรักษาพื ้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าไว้ ให้ เป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เนื่องจากปั ญหา
การกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้ และสัตว์ป่า ยังเป็ นปั ญหาที่สําคัญของเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
4. การเปรี ยบเทียบคุณสมบัติที่พงึ ประสงค์ของหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า จําแนกตามความคิดเห็น
ของกลุ่ม ตัวอย่ า งที่ ศึก ษา พบว่ า ในด้ านความรู้ และด้ านสมรรถนะ กลุ่ม ตัวอย่ างที่ ศึก ษา มี ค่า เฉลี่ ย ของ
ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
สําหรั บในด้ านทักษะ พบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
แตกต่างจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ นั ย สํ า คัญ .01 ทั ง้ นี เ้ พราะกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สัต ว์ ป่ า มี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ
การปฏิบัติงานของเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่าในลักษณะของผู้ร่วมงาน และผู้ใช้ บริ การ จึงให้ ความสําคัญกับทักษะ
การสร้ างเครื อข่ายเป็ นลําดับแรก เนื่องจากการสร้ างทักษะเป็ นแนวทางในการสร้ างมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
ทรั พ ยากร ธรรมชาติ ร่ วมกับ หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ มี ก ารจัด การอย่ า งยั่ง ยื น และลดปั ญ หาความขัด แย้ ง
แต่สําหรั บในมุมมองของผู้ปฏิบตั ิงานภายในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งเป็ นผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรเดียวกัน จะให้ ความสําคัญทังทั
้ กษะการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และทักษะการสร้ างเครื อข่าย ควบคู่กนั
ซึง่ เป็ นทักษะที่มีความสําคัญและจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานทังในเชิ
้ งรุ ก และเชิงรับ
คุ ณสมบัติท่ ีพึงประสงค์ ของหัวหน้ า เขตรั กษาพันธุ์ สัตว์ ป่า กรมอุ ทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า และพันธุ์ พื ช
จําแนกตามระดับศักยภาพของเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่า
1. ด้ านความรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ระดับศักยภาพ A และ B มีความคิดเห็น
ต่ อ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ที่ อ ยู่ ใ นระดับ มากที่ สุด สอดคล้ อ งกัน คื อ ความรู้ ด้ า นการป้ องกั น และปราบปราม
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โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คะแนน (SD=0.67) และ 4.59 คะแนน (SD=0.68) ตามลําดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ในเขตรั ก ษาพัน ธุ์สัต ว์ ป่า ระดับ ศักยภาพ C มี ความคิด เห็ นต่อลักษณะที่ พึง ประสงค์ ที่ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด
คือ ความรู้ ด้ านการบริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าล โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.47 คะแนน (SD=0.71) ทัง้ นี ้
เพราะเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า ระดับศักยภาพ A และ B นัน้ มีพื ้นที่ขนาดใหญ่ และพืน้ ที่โดยรอบติดต่อกับชุมชน
ท้ อ งถิ่ น เป็ นบริ เวณกว้ าง ในบางพื น้ ที่ มีอ าณาเขตติ ดต่อหลายจังหวัด ประกอบกับมี ช นิ ด พันธุ์ พื ช และสัตว์ ป่ า
ที่ถูกคุกคามหรื อใกล้ สูญพันธุ์อยู่ในพืน้ ที่เป็ นจํานวนมาก ทําให้ มีปัญหาพืน้ ที่ป่าถูกบุกรุ ก และปั ญหาการลักลอบ
ล่าสัตว์ สูงกว่าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ในระดับศักยภาพ C ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีขนาดเล็กกว่า และมีจํานวนชนิดพันธุ์พืช
และสัตว์ป่าที่หายากในพื ้นที่น้อยกว่า
2. ด้ านสมรรถนะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ระดับศักยภาพ A, B และ C มีความ
คิดเห็นต่อลักษณะที่พึงประสงค์ที่อยู่ในระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกัน คือ สมรรถนะด้ านสภาวะผู้นํา โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 คะแนน (SD=0.60), 4.66 คะแนน (SD=0.54) และ 4.55 คะแนน (SD=0.62) ตามลําดับ เนื่องจาก
คุณสมบัติในด้ านสภาวะผู้นําเป็ นคุณสมบัติพืน้ ฐานที่จําเป็ นและสําคัญที่สุดของการเป็ นผู้บงั คับบัญชา ไม่ว่าเขต
รั ก ษาพัน ธุ์ สัตว์ ป่ านัน้ จะมีข นาดเล็ก หรื อ ใหญ่ หรื อมี จํ านวนชนิ ดพัน ธุ์ พืช และสัต ว์ ป่ าหายากมากน้ อยเพี ย งใด
ก็ตาม ผู้ที่จะมาทําหน้ าที่หวั หน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าในทุกระดับศักยภาพ ต่างก็ต้องเป็ นผู้ที่มีภาวะผู้นําสูง มีความ
มุ่งมัน่ รับผิดชอบ เสียสละในการทํางาน เพื่อให้ หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย และสามารถจูงใจให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญชา
ปฏิบตั ิตามได้
3. ด้ านทัก ษะ พบว่า กลุ่มตัวอย่ างในเขตรั ก ษาพัน ธุ์ สัต ว์ ป่ า ระดับ ศัก ยภาพ A, B และ C
มีความคิดเห็นต่อลักษณะที่พึงประสงค์ที่อยู่ในระดับมากที่สดุ คือ ทักษะการสร้ างเครื อข่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.37 คะแนน (SD=0.62), 4.43 คะแนน (SD=0.65) และ 4.36 คะแนน (SD=0.74) ตามลําดับ ทังนี
้ ้เพราะแนวคิด
ในการจัดการ การดูแลรักษา และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มุ่งเน้ นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนมากขึ ้น เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ทังในระดั
้
บศักยภาพ A, B
และ C จึ ง ต้ อ งมี แ ผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมในการดํ า เนิ น งาน ที่ ต้ อ งประสานงานร่ ว มกับ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
และหน่วยงานอื่นๆ ในพืน้ ที่มากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายและแผนงานด้ านการอนุรักษ์ สตั ว์ป่า ที่มีการกําหนด
ยุทธศาสตร์ ในการบริ หารจัดการการอนุรักษ์ ทรั พยากรสัตว์ป่าแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้ นการมีส่วนร่ วมจากภาคี
อื่นๆที่ เ กี่ ยวข้ องข้ อง ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ กลไกที่ จ ะช่วยให้ การดํ าเนิ นการตามยุทธศาสตร์
และแผนงานเหล่านี ป้ ระสบความสําเร็ จ จึงต้ องเริ่ มต้ น จากการสร้ างเครื อข่ายการปฏิ บัติงานในพื น้ ที่ ที่เข้ มแข็ ง
ระหว่างหน่วยงานของรั ฐ ชุมชน และหน่วยงานภาคเอกชน หัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า จึงต้ องเป็ นผู้ที่มีทักษะ
ในการแสวงหาและสร้ างความร่ วมมือความร่ วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ เข้ าร่ วมเป็ นเครื อข่ายในการทํางานร่ วมกัน
4. การเปรี ยบเที ยบคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่า จําแนกตามระดับ
ศักยภาพของเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า ระดับศักยภาพ A, B และ C
มี ค่ า เฉลี่ ย ของความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องหั ว หน้ าเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ในด้ านความรู้
ด้ า นสมรรถนะ และด้ า นทั ก ษะ แตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ทัง้ นี ้ อาจเป็ นผลมาจากภารกิ จ
และลัก ษณะงานของเขตรั ก ษาพัน ธุ์ สัต ว์ ป่ า ที่ มี ค วามคล้ ายคลึง กัน เนื่ อ งจากเขตรั ก ษาพัน ธุ์ สัต ว์ ป่ าทุ ก แห่ ง
ดําเนิ นงานตามแผนงานและงบประมาณที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช กําหนด ทํ าให้ คุณสมบัติ
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ของผู้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ในระดับศักยภาพ A, B และ C มีความคล้ ายคลึงกัน
และมีลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ใกล้ เคียงกัน

สรุ ป
คุณ สมบัติที่ พึงประสงค์ ข องหัวหน้ าเขตรั ก ษาพัน ธุ์สัตว์ ป่ า กรมอุท ยานแห่ง ชาติ สัต ว์ ป่ า และพันธุ์ พื ช
ในภาพรวม ด้ านความรู้ คือ ความรู้ ด้านการป้องกันและปราบปราม ด้ านสมรรถนะ คือ สมรรถนะด้ านสภาวะผู้นํา
และด้ านทักษะ คือ ทักษะการสร้ างเครื อข่าย
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ของหัวหน้ าเขตรั กษาพัน ธุ์สัตว์ ป่า จํ าแนกตามความคิด เห็น ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ศึก ษา พบว่ า ในด้ า นความรู้ กลุ่ม ผู้ ป ฏิ บัติ ง านภายในเขตรั ก ษาพัน ธุ์ สัต ว์ ป่ า และกลุ่ม เป้ าหมายเฉพาะ
มีความคิดเห็นต่อลักษณะที่พงึ ประสงค์สอดคล้ องกัน คือ ความรู้ ด้านการป้องกันและปราบปราม ในด้ านสมรรถนะ
กลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาทัง้ 3 กลุม่ มีความคิดเห็นต่อลักษณะที่พงึ ประสงค์สอดคล้ องกัน คือ สมรรถนะด้ านสภาวะผู้นํา
และในด้ านทักษะ กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอกเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มีความคิดเห็น
ต่อลักษณะที่ พึง ประสงค์ ส อดคล้ องกัน คือ ทัก ษะการสร้ างเครื อข่าย เมื่อเปรี ยบเที ยบคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า จําแนกตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษา พบว่า ในด้ านทักษะ กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น แตกต่างจากกลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานภายใน
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .01
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า จําแนกตามระดับศักยภาพของเขตรั กษาพันธุ์
สัตว์ป่า พบว่า ในด้ านความรู้ กลุ่มตัวอย่างในเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า ระดับศักยภาพ A และ B มีความคิดเห็น
ต่อลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้ องกัน คือ ความรู้ ด้านการป้องกันและปราบปราม ในด้ านสมรรถนะ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ศกึ ษาทัง้ 3 กลุม่ มีความคิดเห็นต่อลักษณะที่พงึ ประสงค์สอดคล้ องกัน คือ สมรรถนะด้ านสภาวะผู้นํา และในด้ าน
ทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาทัง้ 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นต่อลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้ องกัน คือ ทักษะการสร้ าง
เครื อข่าย เมื่อเปรี ยบเทียบคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้ าเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า จําแนกตามระดับศักยภาพ
ของเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ระดับศักยภาพ A, B และ C มีค่าเฉลี่ย
ของความคิ ด เห็ น ต่อ คุณ สมบัติ ที่ พึง ประสงค์ ข องหัวหน้ าเขตรั ก ษาพัน ธุ์ สัตว์ ป่ า ในด้ านความรู้ ด้ านสมรรถนะ
และด้ านทักษะ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษา พบว่า ลักษณะที่พงึ ประสงค์ของหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าที่อยู่ในระดับมากที่สดุ
ด้ า นทัก ษะ คื อ ทัก ษะการสร้ างเครื อ ข่ า ย ซึ่ง เป็ นทัก ษะที่ เ กิ ด จากการทํ า งานและการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ าง
ความสัมพันธ์ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงควรกําหนดให้ มีการ
หมุนเวียนงาน (job rotation) ในตําแหน่งหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า โดยพิจารณากําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง
ให้ มีความเหมาะสม และสอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงานมากที่สดุ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บคุณ สมบัติ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องหัวหน้ าเขตรั ก ษาพัน ธุ์ สัต ว์ ป่ า จํ าแนกตามระดับ
ศักยภาพของเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่า พบว่า ในด้ านความรู้ ด้ านสมรรถนะ และด้ านทักษะ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงควรทบทวนหลักเกณฑ์การแบ่งระดับศักยภาพของเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า โดยเพิ่มหลักเกณฑ์
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การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

เกี่ ย วกับ การบริ ห ารทรั พยากรบุค คลและงบประมาณ เช่น จํ านวนผู้ใต้ บังคับบัญ ชา ปริ มาณและความยุ่ง ยาก
ซับซ้ อนของงาน งบประมาณประจํ าปี ที่ได้ รับ หรื องบประมาณจากแผนงาน/โครงการพิเศษอื่นๆ เป็ นต้ น เพื่อใช้
เกณฑ์ในการแบ่งด้ วย
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