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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ: 
กรณีศึกษาศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) การบริหาร
จดัการของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2) ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานของ
ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากระราชด าริ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการศูนย์
ศึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริกบัผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และ 4) เสนอตวัแบบการบริหารจดัการท่ีเพิ่มผลสัมฤทธ์ิใหก้บัศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ และการขยายความส าเร็จสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  ซ่ึงตั้งอยู่ต  าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการวิจยัเชิงปริมาณ
ศึกษาประชากรจริงทั้งส้ิน 182 คน ในการวิจยัเชิงคุณภาพได้ศึกษาจากเจา้หน้าท่ีทั้งฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบติัการทั้งส้ิน 8 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนโดยผา่นการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงจากผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical 
Correlation Analysis) และแสดงใหเ้ห็นตวัแบบเส้นทาง (Path diagram) 

ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) พบวา่ การบริหารจดัการองค์การ
ดา้นการประเมินผลกบัผลสัมฤทธ์ิขององคก์ารในดา้นการบรรลุเป้าหมาย มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูง  
ผลการวเิคราะห์เส้นทาง พบวา่ ตวัแบบการบริหารจดัการท่ีเพิ่มผลสัมฤทธ์ิใหก้บัศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหิน
ซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และขยายความส าเร็จสู่หมู่บา้นรอบศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการองค์การ ในดา้นการประเมินผล ประกอบดว้ย การ
มุ่งเน้นความส าเร็จ และการประเมินผลตามตัวช้ีวดั มีอิทธิพลทางตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย ในด้าน
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การศึกษา ทดลอง วิจยั เพื่อการพฒันา และการแลกเปล่ียนส่ือสารระหว่างนักวิชาการนักปฏิบติั และ
ประชาชน 
ค าส าคัญ: การบริหารจดัการองคก์าร ผลสัมฤทธ์ิขององคก์าร 
 

Abstract 
This research aims to 1) study the management practices in Khao Hin Sorn Royal Development 

Center, 2) study the achievements of Khao Hin Sorn Royal Development Center, 3) study the relationship 
between the management practices and the achievements of Khao Hin Sorn Royal Development Center, 
and 4) propose a management model that leads to an increase in achievements and expansion of the success 
to villages around  Khao Hin Sorn Royal Development Center. 

The population of this study included 182 officials working at Khao Hin Sorn Royal Development 
Center located in Khao Hin Sorn subdistrict, Pha Nom Sarakam District, Chachoengsao province. They 
were used for quantitative data collecting. Moreover 8 officials were used for qualitative data collecting. 
The research instruments were a questionnaire and interview questions. Descriptive statistics: the frequency, 
percentage, mean, and standard deviation; and inferential statistics: Canonical correlation analysis were 
applied in data analysis. As a result, a path diagram was constructed. 

Based on Canonical correlation analysis, it was found that the management evaluation of the center 
correlated highly with the achievements of the center. Path analysis showed a model for an increasing in the 
achievements and expansion of the success to villages around Khao Hin Sorn Royal Development Center. 
The model revealed the elements in management evaluation of the center: goal orientation, and indicator-
based performance evaluation. These elements directly influenced achievements in doing R&D research, 
and the interaction among academicians, practitioners, and people.   
Keywords: Organizational Management, Achievement Organizational 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริแต่ละศูนยศึ์กษาจะมีสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเป็นตวัแทน
ของแต่ละภูมิภาคซ่ึงมีสภาพปัญหาท่ีแตกต่างกนั  โดยท าการศึกษาวิจยั และหาแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสม
กบัพื้นท่ีนั้นๆ เพื่อพฒันาพื้นท่ีแห่งนั้นให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถท าการเกษตรได ้ เม่ือผลการศึกษาวิจยัไดรั้บ
ผลส าเร็จแลว้ศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ จะท าการขยายผลไปยงัหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่รอบๆ ศูนยฯ์  ท่ีเรียกวา่ "หมู่บา้น
รอบศูนย"์  เป็นหมู่บา้นเป้าหมายอนัดบัแรกโดยการส่งเสริมในทุกๆ ดา้น อาทิ การเพาะปลูก  การขยายพนัธ์ุพืช  
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การเล้ียงสัตว ์ การประมง  ฯลฯ  โดยให้เกษตรกรเขา้มารับการอบรม  จดัส่งเจา้หน้าท่ีออกไปให้ค  าแนะน าแก่
เกษตรกรในหมู่บา้นหรือเกษตรกรสามารถเขา้มาศึกษาดูงานภายในศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ เองก็ได ้ เม่ือส่งเสริม
ใหก้บัหมู่บา้นรอบศูนยจ์นไดรั้บผลขั้นหน่ึงแลว้ก็จะขยายผลไปยงัเกษตรกรในพื้นท่ีแห่งอ่ืนต่อไป   

ส าหรับศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นหน่ึงในจ านวนศูนยศึ์กษา
ทั้งหมด 6 แห่ง ซ่ึงตั้งอยูห่มู่ท่ี 2 ต าบลเขาหินซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีพื้นท่ีรับผิดชอบ 
คือ พื้นท่ีภายในศูนยศึ์กษามีเน้ือท่ี 1,240 ไร่ และพื้นท่ีโครงการพฒันาส่วนพระองคเ์ขาหินซ้อน เน้ือท่ี 655 ไร่ 
หมู่บา้นรอบศูนยฯ์ ในต าบลเขาหินซ้อนและต าบลเกาะขนุน รวม 19 หมู่บา้น เน้ือท่ี 140,785 ไร่ ซ่ึงจะมีหมู่บา้น
เป้าหมายในการปฏิบติังานขยายผลในต าบลบา้นซ่อง จ านวน 14 หมู่บา้น เน้ือท่ี 42,219ไร่ พื้นท่ีราษฎรน้อม
เกล้าฯ ถวายบ้านธารพูด ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม เน้ือท่ี 32 ไร่ และพื้นท่ีโครงการพฒันาส่วน
พระองคบ์างคลา้ ต าบลเสมด็เหนือ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราเน้ือท่ี 114 ไร่ (ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหิน
ซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2555, น. 2-3) 
 จากการด าเนินงานสนองพระราชด าริท่ีผ่านมา ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ไดมี้การด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จและสามารถขยายผลไปสู่ราษฎรในพื้นท่ีหมู่บา้นรอบ
ศูนยฯ์ และพื้นท่ีใกลเ้คียง ตลอดจนผูส้นใจ ซ่ึงส่งผลให้ราษฎรมีความพออยูพ่อกิน และมีความย ัง่ยืนต่อตนเอง
และครอบครัว เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศในภาพรวม ซ่ึงศูนยศึ์กษาฯ ไดน้ าผลความส าเร็จของงาน
ศึกษา ทดลองและวจิยัในศูนยฯ์ ไปใชข้ยายผลสู่ราษฎรใน 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) การจดัท าแปลงสาธิตภายในศูนย์
ศึกษาฯ 2) จดัใหมี้การฝึกอบรมให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และ3) การส่งเจา้หนา้ท่ีของศูนยศึ์กษาฯ 
ไปให้ความรู้ในพื้นท่ีของเกษตรกรโดยตรง โดยการมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการของศูนยฯ์ ออกไป
ด าเนินการประสาน ส่งเสริม และติดตามการด าเนินงานดา้นการขยายผลในพื้นท่ีหมู่บา้นรอบศูนยศึ์กษาฯ ใน
ทุกสัปดาห์ (สุพร ตรีนรินทร์, 2554, น. 5) 

  ดงันั้น ผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง ท่ีจะ
ส่งผลให้เกิดการพฒันาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินงานของศูนยศึ์กษาการ
พฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เกิดประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน และท่ีส าคญั
สามารถน าผลสัมฤทธ์ิท่ีได้ไปท าการขยายผลประชากรเป้าหมายในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี  ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการบริหารจดัการศูนยศึ์กษาการ
พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  และเพื่อเป็นการเสนอแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริท่ีจะช่วยเพิ่มหรือก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด  และสามารถขยายผลสัมฤทธ์ิไปยงัประชาชนใน
หมู่บา้นรอบศูนยศึ์กษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นของ
ประชาชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาถึงการบริหารจดัการของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากระราช

ด าริ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กบัผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
4. เพื่อเสนอตวัแบบการบริหารจดัการท่ีเพิ่มผลสัมฤทธ์ิให้กบัศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ และการขยายความส าเร็จสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

นิยามศัพท์ 
การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมายถึง กระบวนการ

ด าเนินงานหรือการปฏิบติังานของศูนย์ศึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในการสนองแนว
ทางการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริมาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในดา้นต่างๆ         

การวางแผนยุทธศาสตร์  หมายถึง  การจดัท าเป้าหมายและก าหนดแนวทางในการปฏิบติัการ  โดย
ให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและวตัถุประสงค์ของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีจะต้อง
ด าเนินการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดตามเป้าหมายในการพฒันาดา้นต่างๆ ท่ีศูนยไ์ดต้ั้งไว ้  

การจัดโครงสร้างองค์กร  หมายถึง  การจดัรูปแบบองคก์าร  การก าหนดกลุ่มงานและแยกแยะภารกิจ
ท่ีตอ้งด าเนินงานในแต่ละด้าน  เพื่อมอบหมายงานในแต่ละด้านไปให้แต่ละกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบน าไป
ปฏิบติั  ซ่ึงในแต่ละส่วนจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสามารถบรรลุ
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ งานท่ีตั้งไว ้ 

การอ านวยการ หมายถึง  การท่ีผูบ้ริหารของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริใช้
อ  านาจในการวินิจฉัยสั่งการ  ช้ีแนะ  ควบคุมการด าเนินการและการสร้างกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนจดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ  เพื่อน าไปด าเนินงานและจูงใจบุคลากรในการปฏิบติังาน
ใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

การจัดสรรทรัพยากรองค์การ  หมายถึง การจดัสรรส่ิงท่ีองคก์ารน ามาใชใ้นการบริหารจดัการและ
ด าเนินงานเพื่อให้องคก์ารบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารก าหนด อนัไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์และบุคลากร  ท่ีมีอยู่
ในองคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การประสานงาน  หมายถึง  การติดต่อส่ือสารให้เกิดความคิด  ความเขา้ใจท่ีตรงกัน  เกิดความ
ร่วมมือและด าเนินการไปสู่เป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความสอดคลอ้งกนั ทั้งเวลา  
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และกิจกรรมท่ีจะตอ้งกระท าให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งสมานฉนัท ์เพื่อให้งานด าเนินไปอยา่งราบร่ืน   ไม่
เกิดการท างานซ ้ าซอ้น ขดัแยง้กนั หรือเหล่ือมล ้ากนั    

การประเมินผล  หมายถึง  การรวบรวมขอ้มูลและวดัผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ  ในดา้น
คุณลกัษณะและผลลพัธ์ของการด าเนินโครงการนั้น เพื่อการใช้ประโยชน์ในการลดความไม่แน่นอน  การ
ปรับปรุง  แกไ้ขประสิทธิผลของโครงการ  และวดัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนไดมี้โอกาสไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการตดัสินใจ แสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบติัและให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ผลสัมฤทธ์ิของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมายถึง  ผลของการด าเนินงาน
ของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ี สามารถบรรลุเป้าหมายในตามวตัถุประสงคข์องการ
จดัตั้งศูนย ์  

การบรรลุเป้าหมาย หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายของศูนยศึ์กษาการ
พฒันาอนัเน่ืองมาจากรพระราชด าริ  ซ่ึงไดจ้ดัตั้งข้ึนโดยมีเป้าหมายในการเป็นสถานท่ีเพื่อศึกษา  คน้ควา้  
ทดลองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน  และเป็นสถานท่ีไวส้ าหรับแลกเปล่ียนส่ือสารระหว่าง
นกัวชิาการ  นกัปฏิบติั  และประชาชน 

คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในการบริการแบบเบ็ดเสร็จ และให้ความรู้แก่ประชาชนดา้นการเกษตรแก่ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอ้ง และมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริการเพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความพึง
พอใจประทบัใจ   

การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  หมายถึง ความพยายามของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริท่ีจะศึกษา  คน้ควา้  ต่อยอดการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในดา้นตวัอย่าง
ความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในการพฒันานั้นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัภูมิสังคมภูมิภาคนั้นๆ ดว้ย    

ความส าเร็จขององค์การ หมายถึง ผลส าเร็จของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
จากการศึกษา คน้ควา้ แลว้น าไปทดลองจนประสบความส าเร็จในดา้นต่างๆ สามารถท าไดจ้ริง เกิดความ
คุม้ค่าในการลงทุน โดยศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจะท าการขยายความส าเร็จนั้นไปสู่
ประชาชนในหมู่บา้นรอบศูนยซ่ึ์งเป็นเป้าหมายแรก เพื่อยกคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนรอบ
ศูนย ์ซ่ึงหมู่บา้นรอบศูนยป์ระสบความส าเร็จ  สามารถพึงตนเองไดก้็จะเป็นตวัอยา่งต่อไปยงัหมู่บา้นอ่ืนๆ ท่ี
ห่างออกไป   
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. ทราบถึงแนวทางในการบริหารจดัการของศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ   
2. ทราบถึงแนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  
3. ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจัดการของศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ กบัผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ      
4. ทราบถึงตวัแบบในการบริหารจดัการท่ีเพิ่มผลสัมฤทธ์ิใหก้บัศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ และสามารถขยายความส าเร็จสู่หมู่บา้นรอบศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจยัน้ีใช้แนวทางการวิจยัแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ พื้นท่ีเป้าหมาย
ของการศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจงพื้นท่ีศึกษาหรือพื้นท่ีเป้าหมาย คือ ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหิน
ซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงตั้งอยูห่มู่ท่ี 2 ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใชป้ระชากรจริงทั้งหมดในการวิจยั จ  านวน 182 คน ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีไดแ้ก่  ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ  ผูซ่ึ้งปฏิบติังานภายในศูนยศึ์กษาการพฒันาเขา
หินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โดยการทอดแบบสอบถามท่ีสร้างจากตวัช้ีวดัของกรอบแนวคิด
การศึกษา  เป็นค าถามปลายปิด มีมาตรวดัของตวัช้ีวดัแบบช่วงวดั (Interval scale) ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของแบบสอบถามโดยการค านวณหาค่า IVC (Item Variable Congruence Index) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ได้
ค่า IVC = 0.96 และหาความเช่ือมัน่ (Reliability) จ านวน 30 คน  ไดค้่าอลัฟ่า ตวัแปรรวม (V)= 0.98  ส่วน
การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์คาโนนิคอล  และการวิเคราะห์
เส้นทาง 

การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนกังานราชการผูซ่ึ้งปฏิบติังานภายในศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ขณะลง
พื้นเก็บขอ้มูล  โดยการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึกจากประเด็นค าถามท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวั
แปรตามสมติฐาน  เพื่อน าขอ้มูลการสัมภาษณ์มาสนบัสนุนขอ้คน้พบของการวจิยัเชิงปริมาณ 

     
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวจัิย 

ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัรวบยอดสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา ไดด้งัน้ี 
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ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

DV1 
การบรรลุเป้าหมาย

DV2 
การพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง

DV3 
คุณภาพของการ

บริการ

DV4
ความส าเร็จของ

องค์การ

1.1 การบริหารจัดการองค์การ ผลการศึกษาวจิยั ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 พบวา่ การบริหารจดัการ
ศูนยอ์ยูใ่นระดบัมากทุกองคป์ระกอบ โดยเฉพาะการจดัโครงสร้างองคก์าร มีระดบัการบริหารจดัการองคก์ารท่ี
มีความส าคญัมากกว่าด้านอ่ืน ๆ รองลงมาคือ การประเมินผล การวางแผนยุทธศาสตร์ การอ านวยการ การ
จดัสรรทรัพยากรองคก์าร การประสานงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่มีระดบัการบริหารจดัการ
องคก์ารท่ีอยูใ่นระดบัมากตามล าดบั  
 
กราฟที่ 1 สรุประดับของผลการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ผลสัมฤทธ์ิขององค์การ ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 พบว่า ระดบัผลสัมฤทธ์ิของ
องค์การอยู่ในระดบัมากทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะดา้นความส าเร็จขององค์การมีความส าคญัมากกว่าด้าน
อ่ืนๆ รองลงมาคือ คุณภาพการใหบ้ริการ การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และการบรรลุเป้าหมาย  
กราฟที ่2 สรุประดับของผลสัมฤทธ์ิของศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาวิจยัตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการศูนยศึ์กษากบัผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหิน

IV1  
การวางแผน 
ยุทธศาสตร์ 

IV2  
การจัดโครงสร้าง

องค์กร 

IV3  
การอ านวยการ 

IV4  
การจัดสรร

ทรัพยากรองค์การ 

IV5  
การประสานงาน 

IV7  
การมส่ีวนร่วม
ของประชาชน 

IV6  
การประเมนิผล 
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ซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พบว่า มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับมาก (r=0.851) ตามตัวแบบท่ี 1 
โดยเฉพาะการบริหารจดัการองค์การในดา้นการประเมินผล (r=0.534) มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของ
องคก์ารในดา้นการบรรลุเป้าหมาย (r=0.671) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก  ท่ีพบวา่ศูนยศึ์กษาการ
พฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของศูนยศึ์กษาเป็นส าคญั  ดงัจะ
เห็นไดจ้ากวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์ ท่ีเนน้เป้าหมายในการเป็นสถานท่ีเพื่อศึกษา คน้ควา้ ทดลองและ
หาแนวทางในการพฒันาชุมชน และเป็นสถานท่ีไวส้ าหรับแลกเปล่ียนส่ือสารระหวา่งนกัวชิาการ นกัปฏิบติั  
และประชาชน โดยมีการประเมินผล เป็นกลไกขบัเคล่ือนส าคญัในการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Collection of Information) เก่ียวกบักิจกรรมและผลลพัธ์ของโครงการ  เพื่อการใชป้ระโยชน์ ใน
การลดความไม่แน่นอน  การปรับปรุงประสิทธิผลของโครงการและการตดัสินใจ  โดยค านึงถึงการด าเนิน
โครงการและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจึงตอ้งมีการเนน้การประเมินผลตามตวัช้ีวดั เพื่อให้การประเมินผลมี
ความเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้

 
ตัวแบบที่ 1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการองค์การกับผลสัมฤทธ์ิของศูนย์ศึกษาการ

พฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 

 
 

1.4 ตัวแบบการบริหารจัดการที่เพิ่มผลสัมฤทธ์ิให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ และการขยายความส าเร็จสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามวตัถุประสงคท่ี์ 4 เพื่อเสนอตวัแบบการบริหารจดัการท่ีเพิ่มผลสัมฤทธ์ิให้กบัศูนยศึ์กษา
การพฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และการขยายความส าเร็จสู่หมู่บา้นรอบศูนยศึ์กษาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เป็นการวเิคราะห์เส้นทางของตวัแบบ  ท่ีไดม้าจากการทดสอบสมมติฐาน เพื่อพิสูจน์เส้นทาง

IV1 การวางแผน

ยุทธศาสตร์ 

IV  
การบริหารจัดการ
ศูนย์ศึกษาการ

พฒันาเขาหินซ้อน
อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

 

DV 
ผลสัมฤทธ์ิของศูนย์
ศึกษาการพฒันาเขา

หินซ้อนอนั
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

IV2 การจัดโครงสร้าง

องค์กร 

IV3 การอ านวยการ DV2 การพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง 

DV1 การบรรลุเป้าหมาย 

.851 
IV4 การจัดสรร 

ทรัพยากรองค์การ 

IV5 การประสานงาน 

IV6 การประเมินผล 

IV7 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

DV3 คุณภาพ 
การให้บริการ 

DV4 ความส าเร็จของ

องค์การ 

.045 

 

.250 

 

.053 

.041 

.048 

07 

.534 

 .282 

 .671 

.006 

.222 

.187 
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ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อกนั และการพิสูจน์เส้นทางความสัมพนัธ์มีความเช่ือมโยงกับผล
การศึกษาของงานวิจัยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเสนอตัวแบบการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษา โดยมีการบริหารจดัการท่ีให้ความส าคญักบัดา้นการประเมินผล 
ท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองการประเมินผลตามตวัช้ีวดั และการมุ่งเนน้การแข่งขนั ซ่ึงเป็นการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อการ
สร้างผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษา เป็นตวัแบบในการศึกษา ทดลอง วิจยั เพื่อการพฒันา และการแลกเปล่ียน
ส่ือสารระหวา่งนกัวิชาการ นกัปฏิบติัและประชาชน เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้(ตวัแบบท่ี 
2) 

 
ตัวแบบที่ 2 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบการบริหารจัดการองค์การกับผลสัมฤทธ์ิของ

ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 
  
 
 
 
zz 
 
 
 
 

 
 

สรุปและการอภิปรายผล 
จากการศึกษาวจิยัสามารถสรุปและอภิปรายผลไดว้า่ ตวัแบบการบริหารจดัการศูนยศึ์กษาการพฒันา

เขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิขององค์การ โดยการบริหารจดัการ
ศูนยฯ์ ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการประเมินผล โดยมุ่งเนน้การแข่งขนัและประเมินผลตามตวัช้ีวดั เพื่อน าไปสู่
การด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมาย โดยผ่านการศึกษา ทดลอง วิจยัเพื่อการพฒันา ตลอดจนการแลกเปล่ียน
ส่ือสารระหวา่งนกัวิชาการ นกัปฏิบติัและประชาชน ซ่ึงกระบวนการดงัท่ีกล่าวสามารถน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ
ของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ในการด าเนินงานแบบผสมผสาน ภายใน
ศูนยก์ารศึกษาการพฒันาน้ีมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัด าเนินงานในพื้นท่ี ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรม
ส่งเสริมการสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม ้กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมชลประทาน กรม

DV1.1 ศึกษา ทดลอง วิจัย        
   เพือ่การพฒันา 

IV6 การประเมนิผล 
DV1 การบรรลุเป้าหมาย 

  IV6.3 การประเมนิตามตวัช้ีวดั 

 

DV1.2 การแลกเปลีย่นส่ือสาร 
         ระหว่าง นักวชิาการ  
         นักปฏบิัต ิและประชาชน 
 

IV6.1 การมุ่งเน้นการแข่งขัน 
 

.500* 

.572* 

.764* 

.675* 
.465* 

.343* 

.433* 

.901* .744* 

.935* 

.322* 

.477* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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พฒันาชุมชน กรมโยธาธิการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และมีหน่วยงานนอกศูนย์ฯ 
ตลอดจนภาคเอกชน สนบัสนุนการด าเนินการอีกมาก โดยมีกรมพฒันาท่ีดิน เป็นหน่วยงานหลกัประสาน
การด าเนินการ และบริหารงานโดยคณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ ทั้งในระดบัส่วนกลาง ระดบัจงัหวดั 
และระดบัอ าเภอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อชุมชนรอบศูนย ์ ดงัแสดงภาพของตวั
แบบการบริหารจดัการศูนยก์ารพฒันาไดต้ามตวัแบบท่ี 3 

 
ตัวแบบที่ 3  ตัวแบบการบริหารจัดการที่เพิ่มผลสัมฤทธ์ิให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ และการขยายความส าเร็จสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทางการวจัิย 
          จากผลการวิจยัในเร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารจดัการของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ” สามารถจดัท า
ขอ้เสนอแนะได ้ ดงัน้ี 

การมุ่งเน้นการแข่งขัน 

 
การประเมนิผลตามตวัช้ีวดั 

 

การศึกษา ทดลอง วจิัย        
   เพือ่การพฒันา 

การแลกเปลีย่นส่ือสาร 
ระหว่าง นักวชิาการ 

นักปฏบิัต ิและประชาชน 
 

การประเมนิผล 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

การบริหารจดัการศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อน  
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผลสัมฤทธ์ิขององค์การ 
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1. ศูนยศึ์กษาพฒันาฯ ควรส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหมู่บา้น/ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
รอบศูนยฯ์ ใหมี้ความต่อเน่ือง และกระชบัความสัมพนัธ์ ลดช่องวา่ง ระหวา่งศูนยฯ์กบัหมู่บา้น/ชุมชน 

2. ศูนย์ศึกษาพฒันาฯ ควรมีการเตรียมการเชิงรุกในผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนจากการ
ให้บริการ ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจจะมาจากโครงการ แผนงาน หรือการปฏิบติัราชการ ซ่ึงมีผลต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี 

3. ศูนยศึ์กษาพฒันาฯ ควรมีการจดัการความรู้เพื่อแสวงหาแนวทางหรือวธีิการในการปฏิบติังานเพื่อ
พฒันาระบบการท างานและการแลกเปล่ียนการปฏิบติังานหรือการปฏิบัติราชการท่ีดีระหว่างกัน ใน
หน่วยงานหรือระหวา่งหน่วยงาน 

4. ศูนยศึ์กษาพฒันาฯ ควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรและมีการแจ้งผล
เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนไดท้ราบและเกิดการพฒันาและปรับปรุงการท างาน 

5. ศูนย์ศึกษาพฒันาฯ ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์งานอย่างหลากหลายของกิจกรรม
โครงการ หรือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ประชาชนหรือผูรั้บบริการหรือชุมชนไดท้ราบ ซ่ึงมีผลท าให้
ศูนยศึ์กษาพฒันาฯ ด าเนินการหรือขอความร่วมมือกบัประชาชนไดง่้ายข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 

ในการวิจยัคร้ังน้ี การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม ทั้งสมมติฐานเชิง
ปริมาณและการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ต่างมีความสอดคลอ้งกนัวา่การประเมินผล การบริหารจดัการของศูนย์
ศึกษาพฒันาเขาหินซ้อน มีความสัมพนัธ์กับการบรรลุเป้าหมายของศูนย์ศึกษาพัฒนาแห่งน้ี ซ่ึงเป็น
ผลการวิจัยท่ีสอดคล้องกับผลการวิจัยเก่ียวกับการประเมินผลกับผลลัพธ์ขององค์การในทุกกรมของ
กระทรวงทั้ง 20 แห่ง เม่ือการประเมินผลมีความส าคญัมากในปัจจุบนั การวจิยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาวา่ แลว้
ในศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง อ่าวคุง้กระเบน ภูพาน ห้วยฮ่องไคร้และห้วยทราย การประเมินผลยงัคงมี
ความสัมพนัธ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของศูนยก์ารพฒันาเหล่าน้ีหรือไม่ เพื่อให้สามารถสนองพระราชด าริใน
การศึกษาพฒันาวิจยัและการปฏิบติัการต่างๆ อยา่งเรียบง่ายและน าไปสู่ประชาชนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป อนั
จะยงัคงความผาสุกแก่พสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 
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