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Abstract
 This study focused on (1) the magnitude of achievement in management of Department of Agriculture (2) 

factors relating to the achievement in management of Department of Agriculture and (3) finding appropriate measures 

to support the achievement in management of Department of Agriculture. Mixed research methods by combining 

of quantitative and qualitative research were used in this study. The samples in this study were the personnel of 

Department of Agriculture with sampling size of 352 persons and 18 persons for quantitative and qualitative study, 

respectively. The finding from this study showed that the relationship between the factors affecting the achievement 

in management of Department of Agriculture were related with positive significant. The overall achievement in  

management of Department of Agriculture, as indicated by sample group, was rated good with the highest rank of 

the effectiveness area. The overall factor affecting achievement in management of Department of Agriculture were 

rated at high with greatly contribute from organizational culture and resource management. From multiple regression 

analysis, it was also found that the resource management and the public administration network showed highly 

contribution to predict the results of management of Department of Agriculture. The finding from qualitative study 

indicated that the problems and obstacles in management of the department were from fluidity and no continuity 

in government policy and from shortage in manpower and budget.
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บทคัดย่อ

 การวจิยัเรือ่ง “ผลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการของกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” มวีตัถปุระสงค์เพือ่ท�าการศกึษา 

(1) ระดับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ (2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ และ (3) แนวทางหรือตัวแบบใน

การบรหิารจดัการ ของกรมวชิาการเกษตร โดยท�าการศกึษาวจิยัร่วมกนัทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ มกีลุม่ตวัอย่างเป็นบคุลากรภายใน

กรมวิชาการเกษตรในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณจ�านวน 352 คน และ18 คนส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการกับผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตรนั้นมีความสัมพันธ์กันในทาง

บวกอย่างมีนัยส�าคัญ จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตรในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากโดย

มด้ีานประสทิธผิลตามแผนปฏบิตัริาชการมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ และปัจจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการในภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบั

มากโดยมีปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การและทรัพยากรการบริหารมีค่าเฉล่ียสูงสุด เม่ือน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบถดถอย
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พหุคูณพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตรในด้านทรัพยากรการบริหารและการบริหารงานภาครัฐ

แบบเครอืข่ายมอีทิธพิลในการท�านายความเป็นไปได้ของผลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการของกรมวชิาการเกษตรได้ในภาพรวม จากการศกึษา

วจิยัในเชงิคณุภาพสามารถสรปุได้ว่าปัญหาและอปุสรรคของการบรหิารจดัการของกรมวชิาการเกษตรจะเนือ่งมาจากการขาดความชดัเจน

และต่อเนื่องในนโยบายของรัฐบาล การขาดการสนับสนุนอัตราก�าลังและงบประมาณ

ค�าส�าคัญ : ผลสัมฤทธิ์, การบริหารจัดการ, กรมวิชาการเกษตร 

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพื้นฐานและความพร้อมด้าน

การเกษตร ทั้งทรัพยากร และสภาพการเกษตร ท่ีเหมาะสมท�าให้

พืชหลายชนิดเป็นเอกลักษณ์ กล่าวได้ว่าภาคเกษตรมีบทบาทความ

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากเกี่ยวข้อง

กับคนจ�านวนมาก เป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก ก่อให้เกิด

ความมัน่คงด้านอาหาร เป็นฐานวตัถดุบิให้กบัภาคอตุสาหกรรมและ

ภาคบริการ สร้างรายได้ให้กับประเทศ และการพัฒนาภาคเกษตร

ให้ยั่งยืนถือเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 

ประเทศเนื่องจากการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นปัจจัยหลักที่

ท�ารายได้สงูสดุให้กบัประเทศ กอปรกบัรฐับาลได้เลง็เหน็ความส�าคญั

ของภาคเกษตรจึงได้บรรจุแผนพัฒนาการเกษตรในส่วนของ

ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ

พลังงานไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  

(ป ี  พ.ศ. 2555-2559) ที่ เน ้นความส�าคัญกับการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ

สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ท�าให้ภาคเกษตรเป็นฐานการ

ผลิตอาหาร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาค

เกษตร การวิจัยและพัฒนาการเกษตรเป็นปัจจัยหลักต่อการ

พัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความยั่งยืน 

 การปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร จะสามารถบรรลุผล

สมัฤทธิไ์ด้ตามเป้าหมายทีไ่ด้ตัง้ไว้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จ�าเป็นต้อง

มกีารศกึษาถงึปัจจยัและวธิกีารบรหิารทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงการศกึษา

สภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ได้แนวทางการบริหาร

จัดการภารกิจ อันน�าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการของกรม

วชิาการเกษตร การศกึษาครัง้นีจ้งึเป็นการมุง่ศกึษาถงึประเดน็ต่างๆ 

ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการบริการจัดการ

ตามตวัชีว้ดัของกระทรวงฯ ทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ เพือ่ให้ได้

ข้อมูลที่สอดคล้องกับทฤษฎีในเชิงวิชาการ รวมไปถึงประเด็นข้อค้น

พบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภารกิจของกรมวิชาการ

เกษตร

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของ  

กรมวิชาการเกษตร 

 2. เพื่อศึกษาป ัจจัยที่มีความสัมพันธ ์ต ่อผลสัมฤทธิ ์

การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร 

 3. แนวทางหรือตัวแบบในการบริหารจัดการของ 

กรมวิชาการเกษตร

 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตประชากร ส�าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษา

วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกประเภทในสังกัดหน่วยงาน

ด้านวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร โดยผู้วิจัยได้ก�าหนด

ลักษณะของประชากรออกเป็น 3 ประเภท คือ คณะผู้บริหาร 

ข้าราชการ และพนักงานราชการ

 2. ขอบเขตตัวแปร ศึกษาถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 

ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ โดยมุ่งศึกษาเฉพาะด้าน  

(1) วัฒนธรรมองค์การ (2) ทรัพยากรการบริหาร (3) ลักษณะ

องค์การ (4) ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (5) การบริหารงานภาครัฐ

แบบเครือข่าย และศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของ 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย  

2 มิติ 4 ประเด็น มิติภายนอกได้แก่ (1) ประเด็นด้านประสิทธิผล

ตามพันธกิจ (2) ประเด็นด้านคุณภาพการให้บริการ ส่วนมิติภายใน

ประกอบด้วย (1) ประเดน็ด้านประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 

(2) ประเด็นด้านการพัฒนาองค์การ

 3. ขอบเขตเวลา ระยะเวลาในการศกึษาครัง้นี ้ผูศ้กึษาวจิยั

ได้ก�าหนดระยะเวลาในการศึกษารวม 12 เดือน ตั้งแต่ มิถุนายน 

2558 ถึง มิถุนายน 2559
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แนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 1. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ความเชื่อ ค่านิยม และ

พฤตกิรรมของสมาชกิในองค์การทีม่ต่ีอองค์การ เพือ่ใช้เป็นส่ิงยดึถอื

และปฏิบัติร่วมกัน หากองค์การมีวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งย่อม

จะช่วยให้การขับเคลื่อนกิจการต่างๆ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก

สมาชิก และน�าไปสู่การประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพในการวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การในครั้งนี้จะใช้

แนวคิดของ Charles B. Handy (2009) ที่ได้กล่าวถึงประเภทของ

วัฒนธรรมองค์การไว้ในหนังสือเรื่อง Gods of Management:  

The Changing Work of Organization. 

 2. ลักษณะองค์การ หมายถึง การจัดรูปแบบ โครงสร้าง 

และระเบยีบปฏบิตัภิายในขององค์การ เพือ่ให้สมาชกิสามารถปฏบิตัิ

งานตามนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบตามที่

ได้ก�าหนดไว้ โดยที่รูปแบบขององค์การที่เหมาะสมนั้นจะช่วยให้

สมาชิกสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมทั้งในเชิงปริมาณและ

คณุภาพได้อย่างถกูต้อง มปีระสทิธภิาพและทนัท่วงท ีในการวจิยัจะ

ใช้แนวคดิของ Gareth Morgan (1997) ในการก�าหนดกรอบแนวคดิ

ในการวิจัย 

 3. ทรัพยากรการบริหาร จากการทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยากรการบรหิาร สามารถ

สรุปได้ว่าปัจจัยที่เหมาะสมในการด�าเนินงานตามพันธกิจและ 

เป้าหมายขององค์การนั้นประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่  

(1) ทรพัยากรบคุคล (2) งบประมาณ (3) วสัดอุปุกรณ์ (4) การจดัการ 

(5) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) การตลาดส�าหรับภาครัฐ

 4. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของ

การบริหารที่มีการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดการ 

เปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานเพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์การมี

ความพยายามผลิตผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งพัฒนาความ

สามารถและศักยภาพของบุคลากรไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะน�ามาสู่

ผลประโยชน์ขององค์การในอนาคต ตามแนวคิดของ Berbard  

M. Bass (1997, p. 756-757)

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์

การบริหารจัดการ

 1) วัฒนธรรมองค์การ (Charles 

  B. Handy, 2009)

 2) ลักษณะขององค์การ (Gareth 

  Morgan, 1997)

 3) ทรัพยากรการบริหาร

 4) ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Bernard 

  M. Bass &  Ronald E. Riggio, 2006)

 5) การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย   

  (Robert Agranoff, 2006)

ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของ กรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557)

 1) ประเด็นด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

 2) ประเด็นด้านคุณภาพการให้บริการ

 3) ประเด็นด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

 5) ประเด็นด้านการพัฒนาองค์การ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 1)  ต�าแหน่ง

 2)  อายุ

 3)  อายุงาน

 4)  ระดับการศึกษา

 5)  เงินเดือน

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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 5. การบริหารงานภาครฐัแบบเครอืข่าย หมายถงึ การจดั

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการบริหารท่ีมีลักษณะ

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และเชื่อมโยงการท�างาน

ขององค์การต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันท�าและโครงการต่างๆ ใน

การศกึษาวจิยัครัง้นี ้จะมุง่เน้นไปทีก่ารศกึษาการบรหิารงานภาครฐั

แบบเครอืข่าย (Governing by Network) ตามแนวคดิของ Robert 

Agranoff (2006: p. 55-65) ที่ได้กล่าวถึง ลักษณะของเครือข่ายที่

ได้เข้ามาท�างานพึ่งพากันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือร่วมกันก�าหนด

นโยบายและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานร่วมกัน

 6. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ศึกษาตามแนวคิดของ

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2546, หน้า 3) ที่ได้

อธิบายถึงการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ว่า หมายถึงวิธีการบริหารที่

มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลขององค์การเป็นหลัก การปฏิบัติงานขององค์การ

มีผลสัมฤทธิ์เพียงใดพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบผลผลิตและ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก�าหนด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 จีรวัฏฐ์ บุญวัฒนาภรณ์ (2556, หน้า 1-2) วิจัยเรื่อง 

ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปรามกอง

บัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ พบว่า 

ผลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการของกองบงัคบัการปราบปรามมค่ีาเฉลีย่

อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ

ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจยัทีผ่ลต่อผลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการกบัผลสมัฤทธิก์ารบรหิาร

จัดการของกองบังคับการปราบปรามมีความสัมพันธ์กันในทางบวก

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยท่ีวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์

ในทางบวกกบัผลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการของกองบงัคบัการปราบ

ปรามมาก 

 March L. To., Herman H.M. Tse & Neal M. Ashkanasy 

(2015, p. 543-556) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบ

ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลและส่งผลต่อรูปแบบการ

ปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน โดยผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบของความ

สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อรูปแบบการ

ปฏิบัติงาน โดยจากผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

น้ันส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญในทั้งระหว่างบุคคล, ส่งผ่านไปยัง 

บุคคลอื่น และส่งผลต่อทั้งกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การ

วิจัยเชิงผสม (Mixed Methods Research) โดยน�าวิธีการวิจัย 

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualita-

tive Research) เข้ามาใช้ในการท�าวจิยัร่วมกนัเพือ่ให้ได้ค�าตอบตาม

วัตถุประสงค์

 2. ขั้นตอนการวิจัย

     ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ

     ขั้นตอนที่ 2 ส�าหรับการศึกษาเชิงปริมาณจะสร้างเครื่อง

มือโดยการใช้แบบสอบถาม จากข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 และผู้วิจัยได้

ให้ทางผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงและ 

ความน่าเชื่อถือ ส�าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ร่างแบบ

สัมภาษณ์และได้น�าเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษา เพือ่ปรกึษาข้อแนะน�า

และน�ามาปรับปรุงแก้ไขและสรุปออกมาเป็นประเด็นค�าถาม

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้ท�าการศึกษาได้

ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูล

ได้อย่างสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับบริบทของการศึกษา  

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือในระดับสูง โดยการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด จ�านวน 352 ชุด และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 18 คน

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้รับมาท�าการจัด

ระเบยีบ เพือ่ความถกูต้องสมบรูณ์และสะดวกต่อการน�าไปวเิคราะห์

ข้อมลู โดยท�าการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ให้ได้ค�าตอบตามวตัถปุระสงค์ 

โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจะประกอบไปด้วยการ

วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติที่ใช้กับตัวแปรเดียว (Univariate Analysis) 

เพื่ออธิบายค่าเฉลี่ย บรรยายลักษณะและทิศทางของข้อมูล 

การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) เพือ่ทดสอบระดบั

ความสัมพันธ์และทิศทางของตัวแปร และการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมการ

ท�านายของตวัแปร ส่วนการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพจะได้มาจาก

การจัดท�าบทสรุปการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายเรื่อง รายประเด็น 

วิเคราะห์ข ้อมูลให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ 

ความถูกต้องของข้อมูล ความสอดคล้องเพื่อหาข้อสรุปและอธิบาย

ความ ท�าการสรปุผลการวจิยัเชงิคณุภาพและตคีวามในรปูแบบของ

การพรรณนา

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหาร

จัดการในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยมีปัจจัยด้านวัฒนธรรม

องค์การมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือทรัพยากรการบริหาร 

ลักษณะองค์การ ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง และการบริหารงาน
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ภาครัฐแบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผลสัมฤทธิ์การบริหาร

จดัการของกรมวชิาการเกษตร ในภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

โดยมด้ีานประสทิธผิลตามแผนการปฏบิตัริาชการ มค่ีาเฉล่ียสูงทีสุ่ด 

รองลงมาตามล�าดบั ได้แก่ ด้านประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการพัฒนาองค์การ มีค่าเฉล่ีย

น้อยที่สุด

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อผล

สมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการ กบัผลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการของกรม

วชิาการเกษตร ได้พบว่าทัง้สองตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์กนัในทางบวก

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณาถึงระดับความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการทั้ง 5 ตัวแปร

กับผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร พบว่า 

ทรัพยากรการบริหารมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์การ

บริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตรมากที่สุด (.65) และจาก 

ผลการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อผล

สัมฤทธ์ิการบริหารจัดการกับผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการของกรม

วชิาการเกษตรนัน้จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิ์

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรการบริหาร และด้านการบริหาร

งานภาครฐัแบบเครอืข่าย มอีทิธพิลในการท�านายความเป็นไปได้ของ 

ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตรในภาพรวม

ตารางท่ี 1  ผลการค�านวณหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อผลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการ กบัผลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการ 

  ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากการใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product  

  Moment Correlation Coefficient)

 

OC OR RM TL GN FO RBM MF SQ EP OD
OC 1 .77 .68 .67 .62 .80 .50 .42 .46 .47 .50
OR 1 .83 .77 .77 .92 .60 .52 .56 .49 .61
RM 1 .78 .80 .91 .65 .56 .57 .55 .67
TL 1 .70 .89 .55 .53 .49 .45 .54
GN 1 .88 .63 .55 .55 .55 .66
FO 1 .67 .59 .60 .57 .65

RBM 1 .88 .92 .91 .90
MF 1 .77 .67 .70
SQ 1 .80 .76
EP 1 .80
OD 1

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ด้านวฒันธรรมองค์การ ผลการศกึษาวจิยัในเชงิปรมิาณ

นั้นพบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบวัฒนธรรมราชการมีค่าเฉลี่ยมาก

ทีส่ดุ เนือ่งจากกรมวชิาการเกษตรได้ให้ความส�าคญักบัระบบราชการ

ที่ปฏิบัติงานโดยอาศัยกฎระเบียบ ใช้เหตุผลไตร่ตรองเพื่อก�าหนด

ความมีเสถียรภาพของงาน มีการท�างานเป็นรูปแบบอย่างแน่นอน 

จากผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพพบว่ากรมวิชาการเกษตรน้ันมี

วัฒนธรรมองค์การที่มีความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมองค์การ

แบบวัฒนธรรมราชการและวัฒนธรรมมืออาชีพ เนื่องมาจากกรม

วชิาการเกษตรนัน้มหีน้าทีใ่นการค้นคว้า ศกึษา วจิยัและพัฒนาด้าน

พืชและเครื่องจักรกลการเกษตร และบุคลากรภายในประกอบไป

ด้วยนักวิชาการที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันมา

ปฏิบัติงานร่วมกันในหน่วยงาน สรุปได้ว่าวัฒนธรรมองค์การของ 

กรมวชิาการเกษตรนัน้เป็นการผสมผสานกนัระหว่างวฒันธรรมแบบ

วัฒนธรรมราชการและวัฒนธรรมมืออาชีพ 

 2. ด้านลกัษณะขององค์การ ผลการวจิยัในเชงิปรมิาณ พบ

ว่า ลักษณะขององค์การแบบเครื่องจักรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เนื่องจาก

กรมวิชาการเกษตรได้ให้ความส�าคัญในการควบคุมติดตามผลการ

ปฏบิตังิานของบคุลากรภายในกรมอย่างเคร่งครดัเพือ่ให้ผลสมัฤทธิ์

ของการปฏบิตังิานประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้ ผลการ

วิจัยเชิงคุณภาพพบว่าลักษณะขององค์การของกรมวิชาการเกษตร

จงึเป็นองค์การแบบสมองทีเ่น้นความส�าคญัในเรือ่งของการตดัสนิใจ 

การเรียนรู้ในกรม รวมไปถึงมีการพัฒนาตนเอง กล่าวได้ว่าลักษณะ

ขององค์การของกรมวิชาการเกษตรนั้นมีความยืดหยุ ่นมีความ 

เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ผสมผสานกันระหว่างลักษณะขององค์การ
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แบบสมองที่เน้นความส�าคัญในเรื่องของการตัดสินใจ และการเรียน

รู ้ภายในหน่วยงาน ผสมผสานกับลักษณะขององค์การแบบ

เครือ่งจกัรทีใ่ห้ความส�าคญักบัเรือ่งโครงสร้าง มาตรฐาน การควบคมุ 

มีการท�างานที่เป็นระบบใช้หลักการและเหตุผลเป็นหลัก และ

ลักษณะขององค์การแบบวัฒนธรรม ท่ีเน้นความส�าคัญในเรื่องการ

บริหารจัดการวัฒนธรรมองค์การ เพื่อช่วยให้ข้าราชการมีค่านิยม

ร่วมในการปฏบิตังิาน ซึง่จะช่วยให้ได้วฒันธรรมองค์การทีส่อดคล้อง

กับเป้าหมายหลัก

 3. ด้านทรัพยากรการบริหาร ผลการวิจัยในเชิงปริมาณ 

พบว่า ทรัพยากรการบริหารด้านการบริหารงบประมาณมีค่าเฉลี่ย

มากทีส่ดุ เนือ่งมาจากการบรหิารงบประมาณเป็นเครือ่งมอืส�าคญัที่

ช่วยแสดงให้ทราบว่าการด�าเนนิการของกรมวชิาการเกษตรนัน้เป็น

ไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ และผลการวิจัยในเชิงคุณภาพที่

พบว่า กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานค้นคว้า วิจัยพัฒนา ดังนั้น

การบริหารงบประมาณจึงเป็นพื้นฐานหลักในการสร้างงานวิจัยเพื่อ

ให้กรมวิชาการเกษตรสามารถผลิตผลงานออกมาได้ สรุปได้ว่า

ทรัพยากรการบริหารของกรมวิชาการเกษตรเป็นปัจจัยส�าคัญที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้กรมวิชาการเกษตรสามารถ

ด�าเนินการตามภารกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง

มคีณุภาพ โดยทีผู่บ้รหิารในแต่ละระดบัควรสนบัสนนุให้มกีารพฒันา

บคุลากรเพ่ือช่วยเพ่ิมให้บคุลากรมศีกัยภาพสงูขึน้เพือ่น�ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

 4. ด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง จากผลการวิจัยในเชิง

ปริมาณพบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาล

ใจ และด้านการกระตุน้เชาวน์ปัญญามค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชากรมวิชาการเกษตรน้ัน

มอีทิธพิลเชงิบวกต่อความคดิในการปฏบิตังิานของข้าราชการ ในรปู

แบบการใช้ค�าพูด หรือการกระท�าท่ีโน้มน้าว จูงใจ และกระตุ้นให้

เกดิแรงบนัดาลใจ เพือ่ช่วยให้ข้าราชการมคีวามทุม่เท และพยายาม

ที่จะท�างานให้บรรลุเป้าประสงค์ได้ดีขึ้น และพฤติกรรมของผู้บังคับ

บัญชามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตัวของข้าราชการกรมวิชาการเกษตร 

ท�าให้เกดิการตระหนกัถงึประเดน็ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบตังิาน 

โดยผูบ้งัคบับญัชาจะท�าหน้าทีก่ระตุน้และสนบัสนนุให้ข้าราชการได้

แสดงความคิดสร้างสรรค์ และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาด้วย

เหตุผล และเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ และผลการวิจัยในเชิง

คณุภาพทีพ่บว่า ผูน้�าของกรมวชิาการเกษตรต้องมภีาวะผูน้�าในด้าน

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เพื่อโน้มน้าวให้บุคลากรของกรม

วิชาการเกษตรยอมรับแนวทาง วิสัยทัศน์ และแนวทางการปฏิบัติ

งานอย่างมีจริยธรรม ท�าให้ผู้บังคับบัญชาจะต้องท�าหน้าที่กระตุ้น 

และสนับสนุนให้ข้าราชการในกรมวิชาการเกษตรได้แสดงความคิด

สร้างสรรค์ การตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมด้วยเหตุผล 

และเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ

 5. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการด้านการ

บริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย ผลการวิจัยในเชิงปริมาณ พบว่า 

กรมวิชาการเกษตร มีการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่ายด้าน 

เครือข่ายข้อมูลข่าวสารในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการบริหาร

งานภาครฐัแบบเครอืข่ายด้านเครอืข่ายการท�างาน แสดงให้ทราบว่า

กรมวิชาการเกษตรให้ความส�าคัญในการสร้างพันธมิตรในการแลก

เปลีย่นข้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายและแผนงาน เทคโนโลยี

ของหน่วยงาน ร่วมกันหาทางแก้ไขที่เป็นไปได้และมีศักยภาพ  

การด�าเนินการจะเป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละหน่วยงาน  

และร่วมมอืกนัเพือ่ปรบัตวัให้เข้ากบัหน่วยงานอืน่ ดงัเช่นการร่วมมอื

ท�างานระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร 

เป็นต้น และผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่าการบริหารงานภาครัฐ

แบบเครือข่ายในรูปแบบของเครือข่ายการท�างานจะส่งเสริมและ

สนบัสนนุให้เกดิผลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการของกรมวชิาการเกษตร

ได้มากที่สุด 

 6. สรปุผลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการของกรมวชิาการเกษตร  

การวิจัยในเชิงปริมาณพบว่าโดยผลสัมฤทธิ์ในด้านประสิทธิผลตาม

แผนปฏิบัติราชการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู ่ในระดับมากเน่ืองจาก 

กรมวิชาการเกษตรประสบความส�าเร็จตามแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้

ทั้งในเรื่องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและบูรณาการ

จัดการด้านพืชและเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตที่ยั่งยืน 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล  

การสร้างความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหาร

จัดการองค์การ และยังสอดคล้องตามผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ 

พบว่ากรมวชิาการเกษตรมผีลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการในระดบัมาก 

แต่การบริหารจัดการให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าประสงค์นั้น 

ถอืเป็นสิง่ทีม่คีวามท้าทายและต้องมกีารน�าศกัยภาพจากปัจจยัอืน่ๆ 

มาร่วมกันโดยกรมวิชาการเกษตรนั้นเป็นหน่วยงานที่รวบรวม 

นักค้นคว้า วิจัย จึงมีรูปแบบของงานที่หลากหลายแตกต่าง

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ให้ 

ผู้บรหิารรุน่ใหม่ เพือ่เป็นการสร้างวฒันธรรมองค์การอย่างเป็นระบบ

 2. ควรจัดให้มกีารทบทวน ปรบัปรงุตวัชีว้ดัของกรมวชิาการ

เกษตรอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้เกดิความเหมาะสมในทางปฏบิตัอิย่าง

มีผลสัมฤทธิ์
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
 1.  ควรศกึษาเรือ่งเดยีวกนันีใ้นมติอิืน่ๆ ในเชงิลกึ หรอืปัจจยั

ทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการอืน่ๆ ทีย่งัมไิด้น�ามาศึกษาวจิยั

ในครั้งนี้

 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องในท�านองเดียวกันน้ีในหน่วย

งานอื่นที่มีลักษณะของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันตามรูปแบบ

ของงาน
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